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M. Tunç SOYER
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İzmir, bereketli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle 
tarımda; UNESCO kültür alanları, biyolojik çeşitliliği, 
doğal alanları ve gastronomik zenginliğiyle 
turizmde; tarihsel açıdan Akdeniz’in en büyük ve 
gelişmiş limanı olmasıyla ticarette ve daha pek çok 
alanda şehirler arası ulaşım açısından her zaman 
çok önemli bir çekim noktası olmuştur.

Otobüs terminali, yolcu limanı ve havalimanı; bir 
kentin, çevresine ve dünyaya açılan kapılarıdır. 
Tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir’in bir 
dünya kenti olması yönünde çalışmalar yürüten 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu şehrin gelişmiş 
kentsel altyapılara gereksinim duyduğu gerçeğiyle 
hareket ediyor. Bu kapsamda, İzmir’in şehirler arası 
ulaşım imkanlarını, genişleyen hizmet alanı ve artan 
nüfus doğrultusunda modernleştirme çalışmaları 
yapıyoruz.

Son dönemlerde eklenen ve iyileştirilen yeni ilçe 
terminalleri, İzmir’in bugüne kadarki en büyük 
yatırımı olan Buca metrosu gibi raylı sistem 
yatırımlarımız, tramvay, yaya ve bisiklet odaklı 
sürdürülebilir ve iklim-duyarlı ulaşım politikalarımız 
çerçevesinde; terminal, liman ve hava limanlarına 
kentin her yerinden erişim sağlanmasına öncelik 
veriyoruz.

İzmir Ulaşım Ana Planı tamamlanmış ve çoklu ulaşım 
entegrasyonunu sağlayacak yeni ‘ana transfer 
merkezleri’ tanımlanmıştır. Bu merkezler; kentin 
merkezi bölgelerinde, farklı ulaşım sistemlerinin 
kesiştiği bir düğüm noktası ve etkileşim içinde 
bulunduğu bölgeleri dönüştürme potansiyeline 
sahip olması nedeni ile kentimizin gelişimi açısından 
kritik önemdeki altyapılar olacaktır.

Belirlenen ana transfer merkezlerinden biri ve 
yarışmaya konu olan bölgede bulunan mevcut 
otogarın; halihazırda bir raylı sistem bağlantısı 
bulunmaması, projelendirilen hafif raylı sistem 
ve Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları 
ile güçlendirilecek olması, yenilenme ihtiyacını 
daha fazla ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, ‘İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari 
Proje Yarışması’nı; İzmir’in erişilebilir, güvenli, etkin 
ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini genişletmek, 
bir geçiş noktası olmasının ötesinde, kent hayatına 
kazandırılacak yeni bir yaşam alanı olarak 
değerlendiriyoruz.

Yarışma sonucu ortaya çıkacak ve planlanan sekiz 
merkezden biri olacak Ana Transfer Merkezi; İzmir’in 
çevresi ve bölgesiyle entegrasyonunda, çağdaş 
bir sembol olarak şehrimizi ve ülkemizi dünyaya 
tanıtacak önemli bir örnek teşkil edecektir.

Bu öngörü ve amaçlarla ortaya konulacak olan 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi 
Mimari Proje Yarışması’nda; özveriyle kıymetli 
fikirlerini bizlerle paylaşan değerli jüri üyelerimize, 
görüşleriyle şehrimize ve ülkemize yaraşır bir yaşam 
alanı oluşturmamızda destek sunan dostlarımız 
ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

BAŞKAN’DAN



İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), İzmir Otogarı’nda 
mevcut durumda yaşanılan sorunları ortadan 
kaldıran, yerel yönetim olarak benimsediği anlayışla 
uyumlu kimliği yansıtan, mekansal kurguya sahip 
ve ana transfer merkezi olarak çağdaş (yenilikçi) 
yöntemlerle işletilebilecek bir yapının mimari 
projelerini bir yarışmayla elde etmek istemektedir. 
İBB tarafından davet edilerek, projenin altyapısını 
oluşturan İhtiyaç Programı’nı ve Şartname’yi 
hazırlamak için bir araya gelen Jüri, öncelikle 
mevcut yapı ve çevresine ilişkin sorunları ve 
potansiyelleri kavramak ve kurumsal beklentileri 
anlamak amacıyla çalışmalar yapmış ve hazırlıklarını 
tamamlamıştır.

Bu bağlamda, Jüri öncelikle ve özellikle, mevcut 
yapının korunması konusunda duyarlılık göstermiştir. 
Lastik tekerlekli araç terminali olarak tasarlanmış 
olan İzmir Otogarı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli 
ile yapılarak 1998 yılında işletmeye açılmış olup 
işletim süresi 2023 yılında sona erecektir. Mülk 
sahibi İBB mevcut yapının, depreme dayanıklılık, 
yeraltı suyu yalıtımı, enerji verimliliği gibi yapısal ve 
teknik sorunlar taşıdığını belirlemiştir. Yanı sıra idare; 
kullanıcı/yolcu profili kullanım alışkanlıkları, taşıma 
şirketleri hizmet ve organizasyon biçimleri, tesis 
işletim modeli kaynaklı sorunları da barındırdığı, 
güvenlik, hijyen, düzen açısından beklenilen 
mekansal niteliği karşılayamadığı ve gelecekte raylı 
sistemler ile bağlantının kurulması durumunda bir 
ana transfer merkezi işlevini yerine getiremeyeceği 
görüşündedir. Aktarılan bu bilgi ve değerlendirmeler, 
Otogara yapılan keşif gezisiyle de gözlemlenmiş ve 
Jüri İdarenin mevcut yapının yıkılması kararında 
ikna olmuştur.

Yarışmanın konusu olan Ana Transfer Merkezi 
karayolları ve otoyollarla bağlantılı, şehirlerarası 
trafik açısından önemli yük getirmeden İzmir’i diğer 
kentler ile doğrudan bağlayabilen bir konumdadır. 
Ayrıca alan, 2023 yılında tamamlanması öngörülen 
ve proje çalışmaları yürütülen, inşaatı hükümet 
ve ilgili bakanlık tarafından yapılacak hafif raylı 
sistem ve Ankara-İzmir YHT hattı üzerinde de 
bulunmaktadır. Bu nitelikleri ile güncel durumda 
ve gelecekte önemli bir kentsel ulaşım odağı 
olma durumu mevcut alanın proje alanı olarak da 
konumunu desteklemiştir.

İBB, Ana Transfer Merkezi olarak kent yaşantısına 
katılacak yeni yapının, yurtdışı örneklerinde olduğu 
gibi aktarma işlevinin yanında karma işlevler olarak 
tanımlanan, sosyal, kültürel, ticari ve kamusal bir 
grup hizmetleri de barındırması gerektiği görüşünü 
belirtmiştir. Projenin yeni bir odak olması yanı 
sıra, kentsel ölçekte dönüştürücü bir güç olma 
beklentisi, çevresel veriler ve çok işlevselliğin 
barındırdığı programlar açısından tartışılmıştır. 
Bu bağlamda, konu ile ilgili kullanıcılar, işletmeler, 
STK’lar, meslek odaları ile bir çalıştay (EK - Çalıştay 
Sonuç Raporu) gerçekleştirilmiş, kamuoyu ile bilgi / 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Jüri, proje alanı 
yakın çevresinde bulunan çimento fabrikası ve 
beton santralinin yarattığı olumsuz çevresel etkileri 
önemsemiştir. Bu fabrikanın ne zaman kaldırılacağı 
ve bu alanların kullanım işlevlerinin dönüşümünün 
nasıl olacağı konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. 
Bu bağlamda Jüri, projenin kentsel ölçekte 
dönüştürücü bir güç olma beklentisini karşılayacak 
işlevleri programa koyma konusunu tartışmıştır.

Açıklanan tüm bu süreç sonucunda Jüri, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kent kimliği için belirlediği 
kurumsal hedefleri, alan ve işlevler ile ilgili potansiyel 
ve gereklilikleri göz önünde bulundurarak İhtiyaç 
Programı’nı ve Şartname’yi oluşturmuştur. Bununla 
birlikte Jüri, yarışma sonucu hedeflenen ve 
uygulanacak olan transfer merkezinin tasarım 
kalitesi ve yapı niteliğini düşünerek yarışmanın 2 
aşamalı bir yarışma olarak açılmasını önermiş ve 
idare ile ortak olarak karar vermiştir.

Bu doğrultuda Jüri yarışmacılardan, toplu taşıma, 
bisiklet ve engelsiz yaya erişimine uygun bir şekilde 
çözümlenmiş, farklı taşıma türleriyle bütünleşmeyi 
sağlayan, yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere 
aktif ulaşımı destekleyen, kolay erişilebilen, güvenli 
ve konforlu çözümler getiren, ticari işlevler ile yakın 
çevresi ile etkileşim içinde olan, yapım ve işletme 
konularında enerji verimliliğini ve çevre dostu 
teknolojileri dikkate alan, sürdürülebilir yapı tasarım 
yaklaşımlarını benimseyen, yaşam ve mekân kalitesi 
geliştirilmiş, aktif bir odak olarak kent yaşantısına 
katılacak bir ana transfer merkezi önerileri 
beklemektedir.

JÜRİ’DEN
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Tülin HADİ
Mimar - Jüri Başkanı

Haluk GERÇEK
İnşaat Y. Müh.

Dürrin SÜER
Mimar

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. 1992 - 1994 yılında Turgut Cansever Mimarlık’ta 
çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini 
Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında 
sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası mimari proje 
yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri 
üyeliklerinde bulundu. 2006 yılında Genç Mimar 
Ödülü’nü aldı. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış 
olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM 
ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı 
Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları 
ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. Halen 
Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı proje stüdyosu 
yürütücülüğü de yapıyor.

İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 1970 yılında mezun oldu. 
Aynı fakültede 1974 yılında asistan olarak göreve 
başladı. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde ve 
Kanada’da Queen’s Üniversitesi’nde araştırmacı, 
Asya Kalkınma Bankası’nda danışman olarak 
görev yaptı. 1989 yılında profesör olarak atandığı 
İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 2015 yılında emekli oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir Ulaşım Ana Planı 
çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak 
görev yaptı. Ulaştırma planlaması ve politikaları, 
sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve erişilebilirlik, 
ulaştırma talep modelleri ve ulaştırma yatırımlarının 
ekonomik değerlendirilmesi konularında çalışmalar 
yapıyor. Halen “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel 
Hareketlilik Planı” uluslararası projesinde yerel 
takım lideri olarak danışmanlık yapmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans (1990) 
ve doktora (1998) çalışmalarını da aynı okulda 
tamamladı. 1987-2007 yılları arasında DEÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Kurucu ortağı olduğu MartıD Mimarlık ofisinde 
2007 yılından beri tam zamanlı olarak mimarlık 
çalışmalarını sürdürmekte. Bu süreçte, 
müelliflerinden biri olduğu yapılarıyla 13. Ulusal 
Mimarlık Yapı ödülüne (2012), 5. Turgut Cansever 
Uluslararası Mimarlık Ödüllerinde Özel Ödüle (2019) 
değer görüldü. Ayrıca ulusal mimarlık yarışmalarında 
ekip olarak kazandığı çeşitli ödülleri de bulunmakta. 
Mesleki dergilerde yazıları yer almakta, etkinliklere 
konuşmacı olarak katılmakta, mimarlık okullarında 
stüdyo yürütücülüğü yapmakta, yarışmalarda jüri 
üyelikleri bulunmaktadır.

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Mehmet Murat ULUĞ
Mimar

Boğaçhan DÜNDARALP
Mimar

1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. 1992-1994 yılında Turgut Cansever Mimarlık’ta 
çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini 
Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında 
sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası mimari proje 
yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri 
üyeliklerinde bulundu. 2006 yılında Genç Mimar 
Ödülü’nü aldı. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış 
olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM 
ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı 
Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları 
ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. Halen 
Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı proje stüdyosu 
yürütücülüğü de yapıyor.

Archiprix (1997), Arkitera Genç Mimar Ödülü (2004), 
iki Ulusal Mimarlık Ödülü (1998, 2006) ve YEM (Yapı 
Endüstri Merkezi) Ödülü (2008) gibi ödüller başta 
olmak üzere ulusal pek çok ödül kazandı.  Projeleri 
ve çalışmaları Mies Van der Rohe Ödülleri, Aga Khan 
Ödülleri, Iakov Chernikov Ödülleri gibi uluslararası 
ödüllere nomine edildi. Eserlerinin bir kısmı “Genç 
Çizgiler / Young lines” adlı bir kitapta yayınlandı 
(2004). 2009 yılında The Architecture Foundation 
/ London tarafından “İstanbul Para-doxa” adlı bir 
kitapla sonuçlanan Londra-İstanbul Uluslararası 
Değişim Programı için İstanbul şehrini temsil edecek 
üç mimardan biri olarak seçildi. 1. İstanbul Tasarım 
Bienali’nin (2012) bir parçası olarak, Joseph Grima’nın 
küratörlüğünü yaptığı “Adhocracy” sergisine davet 
edildi ve Yona Friedman’ın “Haliç Merkezi” projesiyle 
ilgili “Müdahale” de yer aldı.

Ulusal Mimarlık Sergileri ve Ulusal yarışmalarda 
jüri üyelikleri de bulunan Dündaralp, 2005’ten beri 
ddrlp adlı mimarlık ofisini yönetmekte ve farklı 
üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevliliği 
yapmaktadır. Mimari bilgi alanındaki çok pozisyonlu 
duruşuyla, şehir, metropol ve farklı mimari ölçeklerle 
ilgili çok katmanlı mimari problemler için çözüm 
stratejileri araştırmakta ve geliştirmekte olan ofis 
son 10 yılda ağırlıklı olarak çocuk ve eğitim mekanları 
konusuna odaklanmıştır.
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1974 yılında Ankara’da doğdu. Yeni Mahalle Mustafa 
Kemal Lisesi’nden sonra Gazi Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama bölümünden 1995 yılında mezun 
oldu. Aynı üniversiteden 2000 yılında Yüksek Lisans 
derecesi aldı. 2008 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nden Şehir Planlama Ana Bilim dalında 
doktora derecesi alan Gökce, 2007 yılı içinde Japon 
hükümetinin sağladığı burs ile Japonya’da “Japon 
Kentleri, Kent Planlama ve Uygulamaları” konusunda 
3 aylık uluslararası eğitim çalışmasına katıldı. 1997 
yılı başında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar 
Dairesi’nde başladığı kamu görevi kapsamında, 
Ankara kentinin planlı-düzenli ve sağlıklı gelişimi 
hedefi doğrultusunda çok sayıda plan ve şehircilik 
uygulaması oluşturulabilmesine yönelik çalışmalar 
yürüttü.

Aynı süreçte bir yandan akademik ve mesleki 
çalışmalara ve diğer yandan da meslek odası 
bünyesinde aktif yöneticilik görevleri üstlendi. Bu 
süreçte birçok komisyon çalışması, bilimsel toplantı 
ve etkinlikte aktif olarak yer aldı. “Kent Merkezi”, 
“Merkez İş Alanı”, “Yerel Yönetimler”, “Ankara Kenti ve 
Planlaması” konularında çok sayıda yazısı, bilimsel 
yayınlar içerisinde yer buldu. TMMOB Şehir Plancıları 
Odası’nda; 2002-2004 yılları arasında Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2006 yılları arasında 

Oda Genel Merkezinde II. Başkanlık, 2006-2007 yılları 
arasında ise Oda Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2005 yılından Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak görev alan Gökce, 2008 
yılında ise İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, 
Ulusal ve Uluslararası Kentsel Tasarım ve Planlama 
içerikli proje yarışmalarında içerisinde bulunduğu 
veya ekip başı olduğu proje gruplarıyla; 1 adet 
birincilik, 1 adet üçüncülük ve 1 adet 1. mansiyon 
derecesi bulunmaktadır.

2009 yılı içerisinde Çankaya Belediye Başkanlığı’nda 
görev yapabilmek üzere Büyükşehir Belediyesi’nden 
naklen geçiş için 2 kez muvafakat talep edilmesine 
karşın, bu talebin Büyükşehir Belediyesince 
reddedilmesi  üzerine, 2010 yılı başında devlet 
memuriyetinden istifa eden Gökce, 2010 Mart ayında 
Çankaya Belediye Başkanlığı’nda görev yaptı. Gökce 
daha sonra 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri ve Alt Yapı Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter 
Yardımcılığı’ndan sonra şimdi İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri olarak çalışmaktadır. 
Akademik ilgi alanları; Kent Merkezi, Metropoliten 
Planlama, Kentsel Projeler üzerinedir.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden mezun oldu. 11 yıl Başbakanlık Özürlüler 
İdaresinde uzman olarak çalıştı. Ankara Çamkaya 
ve İzmir Konak Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı 
yaptı. 2019 Mayıs ayından bu yana İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
görev yapıyor.

Profesyonel iş dışında TMMOB Şehir Plancıları 
Odasında 2002-2008 yılları arasında Ankara Şube 
Yazman üyeliği, Şube Başkanı ve Oda Onur Kurulu 
üyesi olarak görev yaptı.

Buğra GÖKÇE
Şehir Plancısı
İzmir B. B. Gen. Sek.

Eser ATAK
Şehir Plancısı
İzmir B. B. Gen. Sek. Yrd.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Dr. Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. 
Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümünde, yüksek lisans ve 
doktorasını ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 
tamamlamıştır. ODTÜ - Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü ile Avustralya’da Griffith Üniversitesi- Kentsel 
Araştırmalar Merkezi’nde doktora sonrası araştırma 
projelerinde yer almıştır.
 
Güncel araştırma konuları içinde kentsel tasarım 
teorisi ve pratiği, bilgi yönetimi, varlık-odaklı yerel 
kalkınma, doğa-esaslı çözümler ve akıllı şehirler 
bulunmaktadır.

Koray VELİBEYOĞLU
Şehir Plancısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
2000 yılında mezun olan Alpaslan aynı üniversitede 
Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Restorasyon programında 
doktorasını tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olarak akademik görevini sürdürmektedir.

Halil İbrahim ALPASLAN
Mimar

1971 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 1994 
yılında tamamladı, 2014 yılında İstanbul Bahçeşehir 
Üniversitesi, “Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi” 
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2005 yılında Universiade Organizasyonu’nda Proje 
Yöneticisi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışmaya başladı. 2007 yılından beri Ulaşım 
Dairesi’nde çeşitli pozisyonlarda görev almış olup son 
bir yıldır Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda çalıştığı zaman 
içerisinde İzmir Ulaşım Master Planı (UPİ 2030) 
sürecini yürütmüş ve İzmir’in raylı sistem ve diğer 
ulaşım yatırımları ve uygulama projelerinde karar 
verici olmuştur.

Koordinasyonunda devam eden diğer çalışmalar; 
İzmir Sürdürülebilir Lojistik Planı, Bisiklet ve Yaya 
Erişimi Eylem Planı, Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma 
Rehabilitasyon ve Deniz Ulaşımı Entegrasyon Eylem 
Planı ile Kent Geneli Araç Park Alanları Stratejik 
Yönetimi Eylem Planı’dır. Aynı zamanda; İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımları kapsamında 
İzmir Akıllı Ulaşım Merkezi (İZUM) ve İzmir Deniz Ulaşımı 
Geliştirme Projesi ile gemi alımlarını yürütmektedir.

Mert YAYGEL
Mimar
İzmir B. B. Ulaşım Dai. Bşk.
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Ahenk Yılmaz Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde 
Doçent olarak görev yapmaktadır. Yılmaz 1998 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olmuş, 
sonrasında yüksek lisans (2001) ve doktora (2008) 
derecelerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 
tamamlamış, 2015 yılında ise Üniversiteler Arası 
Kuruldan Doçentlik unvanını kazanmıştır. Doktora 
sonrası araştırmaları bağlamında 2011 yılında 
TÜBİTAK’tan ve Yale Üniversitesi İngiliz Sanatı 
Çalışmaları için Paul Mellon Merkezi’nden aldığı 
araştırma burslarının desteği ile İngiltere’de 
Brighton Üniversitesi ile ortak bir araştırma projesi 
yürütmüştür. Araştırma ilgi alanları mimari tasarım, 
kuram ve eleştirinin etkileşiminde temellenir. 
Bilhassa mekânsal deneyime yönelik bir odak 
ile, Yılmaz bu etkileşimin renkten bellek ve dijital 
kültüre kadar değişen eksenel ve yeni gelişen 
kavramlarının mekanın üretimine olan etkilerini 
araştırır. Araştırmaları pek çok derleme kitapta ve 
hakemli dergide yayımlanmış, ulusal ve uluslararası 
konferanslarda sunulmuştur. Lisans ve yüksek lisans 
düzeylerinde tasarım stüdyosu ve mimarlık kuramı / 
tarihi dersleri vermektedir.

1975 yılında İzmir’de doğdu. Ortaöğrenimini Bornova 
Anadolu Lisesi’nde, mimarlık lisans eğitimini Dokuz 
Eylül Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 
tamamladı. Öğrencilik yıllarında Mimarlık Kulübü ve 
Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşmaları etkinliklerine 
katıldı. 1998-2000 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi’nde Cumhuriyetin 75. Yılında İzmir ve Ege’de 
Mimarlık Sergisi ve diğer etkinlik organizasyonları 
ile dergi-kitap çalışmalarında yer aldı. 2000-
2009 yılları arasında Önderoğlu Mimarlık’ta Esen 
Ziya Önderoğlu ile birlikte çalıştı. 2009-2014 yılları 
arasında Aperta Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak 
proje yürütücülüğü görevi üstlendi. Mimarlar Odası 
ile bağını farklı dönemlerde Egemimarlık Yayın 
Komitesi, İzmir Mimarlığı Sergi Komitesi ve Yarışmalar 
Komitesi üyelikleri ile sürdürdü. 2014 yılı itibarı ile 
çalışmalarına Ebru Türkdamar Mimarlık adı altında 
kendi ofisinde devam etmektedir.

1976 yılında Universiteat Gesamthochschule 
Wuppertal Üniversitesi’nden Ulaşım İnşaat Yüksek 
Mühendisi (Diplom Ingenieur) olarak mezun oldu. 
Kentiçi raylı sistemler, Şehirlerarası ve Kent içi yol ve 
Otoyol, Kavşak, Sinyalizasyon ve Toplu taşımacılık 
proje ve yapım işleri uzmanlık alanıdır. 1988 – 1997 
yapımına başlanan Konya Raylı Toplu Taşıma 
sisteminde Obermeyer Rail Consult OPTİM elemanı 
olarak Müşavirlik ve 1993 yılında Optim Obermeyer 
elemanı olarak Bursa’ da görev yaptı.

2000-2004 Bursa Büyükşehir Belediyesinde Ulaşım 
Daire Başkanlığı görevini yaptı. 2004 tarihinde 
emekli oldu. Halen İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro 
sistemi, Banliyö sistemi ve yol, kavşak projelendirme 
grubuna sistemin projelendirilmesi ve uygulanması 
için danışmanlık hizmeti verilmekte. Ayrıca ulusal 
yarışmalarda çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Ahenk YILMAZ
Mimar

Ebru TÜRKDAMAR
Mimar

Cemal YILDIZ
İnşaat Müh.

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
1993 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 
aynı fakültenin Restorasyon Anabilim Dalı’nda 2007 
yılında tamamladı. 1993-2001 yılları arasında farklı 
mimarlık ofislerinde proje yapım ve dekorasyon 
işlerinde çalıştı. 2001 yılından beri İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 
Projeler Şube Müdürlüğü’nde mimar olarak görev 
yapmaktadır.

1980 yılı İzmir doğumlu olup, ilk ve orta öğretimini 
İzmir’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 
alarak 2004 yılında mezun olmuştur. 2004-2015 
yılları arasında mesleki hayatına özel sektörde 
devam etmiştir. Yerli-yabancı inşaat şirketleri ve 
holdingler bünyesinde, çeşitli büyüklüklerde Avm, 
otel, konut, ofis ve dekorasyon projelerinde, şantiye 
şefi, proje müdürü ve projelendirme ekiplerinde 
görev almıştır. 2015 yılından itibaren meslek hayatına 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü 
bünyesinde devam etmektedir.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1996 
yılında mezun oldu. 2002 yılına kadar çeşitli 
Mimarlık ofislerinde çalıştı. 2007 Yılına kadar İzmir 
Büyükşehir Belediyesinde Tarihsel Çevre ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2007-2012 
Yılları arasında kendi ofisinde mimarlık hizmeti verdi. 
Mimari proje yarışmalarını takip etmiş ve birçok 
yarışma çalışması içinde bulunmuştur. 2012 ‘de İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde tekrar göreve başladı. 
Halen Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev 
yapmaktadır.

U. Tufan TEMEL
V. H. K. İ.

Zeynep BİLGİLİ
Ekonomist

Ayşe Didem YAYGEL
Mimar

İbrahim KIZMAZ
Mimar

Murat ÖZYILMAZ
Mimar

RAPORTÖRLER & YARDIMCILARI
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YARIŞMANIN SÜRECİ

Mevcut İzmir Otogarı’nın yenilenmesi ile ilgili Mayıs 2019’da çalışmalara 
başlanmış ve projenin mimari proje yarışması ile elde edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu kapsamda jüri heyeti oluşturulmuş, 03 Eylül 2019 tarihinde ilk, 05 Ekim 2019’da 
ise ikinci jüri toplantısı yapılmıştır. Yapılan bu toplantılarda projenin kapsamı göz 
önüne alınarak yarışmanın iki etap halinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Bununla birlikte, eklemlenecek yeni fonksiyonları ile birlikte projenin büyüklüğü 
göz önüne alındığında; yapıyı kullanan tüm paydaşların fikrinin alınmasının 
gerekliği ön plana çıkmıştır. Bu sebeple 28 Kasım 2019 tarihinde tüm paydaşların 
(kamu kurumları, otobüs firmaları, dernekler, odalar, yerel halk) katılımı ile Paydaş 
Çalıştayı gerçekleştirilmiş ve fikirleri alınmıştır. Ayrıca projenin yapısı gereği 
yüksek yoğunluklu araç trafiği ve etkilerini belirleyebilmek adına Ulaşım Etüdü 
çalışması Aralık 2019 ayı içerisinde tamamlanmıştır.

14 Ocak 2019 ve 3 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan jüri toplantılarında ihtiyaç 
programı üzerinde değerlendirmeler yapılmış ve kapasite ve fonksiyon 
bakımından benzer örneklerin incelenmesi jüri tarafından talep edilmiştir. 
Bunun üzerine 14 Şubat 2020 tarihinde AŞTİ-Ankara Otobüs Terminaline Teknik 
İnceleme gezisi düzenlenmiş ve elde edilen bilgiler 19 Şubat 2020 tarihindeki jüri 
toplantısında raporlanarak jüriye sunulmuştur. Bu toplantı neticesinde ihtiyaç 
programı, yarışma şartnamesi ve yarışma takvimi belirlenmiştir.

Yapılan tüm bu çalışmaların neticesinde 28 Şubat 2020 tarihinde yarışma ilan 
edilmiştir. Dünya genelinde yaşanan Pandemi sebebiyle yarışma takvimi tekrar 
değerlendirilerek 18 Mart 2020 tarihinde yarışma takvimi değiştirilmiştir.

Yarışmanın 1. kademesi, 23-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan teslimler 
ile tamamlanmıştır. Toplam 74 adet proje teslimi gerçekleştirilmiştir.

1. kademe değerlendirme toplantısı 03-06 Temmuz 2020 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Bu aşamada jüri, 8 adet ödül adayı proje (1., 2., 3. ve 5 adet mansiyon) 
ve jüri tarafından belirlenecek sayıda satınalma adayı proje seçecektir.

Yarışmanın 2. kademe teslimler 25-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında 
yapılacak, jüri değerlendirmesi, sergi ve kolokyumun da Eylül 2020 ayı içerisinde 
tamamlanması öngörülmektedir.

YARIŞMA HAKKINDA

İzmir, tarih boyunca limanı ve ticari canlılığı ile ulaştırma ve lojistik için önemli 
merkezlerden biri olmuştur. Bölgesinin merkezi olan kent ülkenin ve Doğu 
Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri olarak sanayide ve gelişmiş hizmet 
endüstrilerindeki ivmesi ile son yıllarda yeniden çekim merkezi olmaya 
başlamıştır.

İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, Çanakkale-İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile 
bölgesel ve ulusal ölçekte güçlü bağlantılara sahip olan İzmir, karayolu ulaşımı 
açısından hem bir varış noktası hem de geçiş bölgesi olarak önemli konumdadır. 
Bu bağlamda kente gelen otoyolların kesişim noktasında bulunan ve 1998 
yılından beri yirmi beş yıla yakın bir süredir İzmir’e ve bölgeye hizmet vermekte 
olan mevcut otogar; kentin hem fiziksel hem de nüfus olarak büyümesi, ulaşım 
araçları ve teknolojilerinin gelişmesi, yolcu ve kentli ihtiyaçlarının artması gibi 
sebeplerle değişen yönetmelik gerekliliklerine karşılık veremez hale gelmiştir.

Mevcut otogarın konumu itibariyle güçlü otoyol bağlantıları üzerinde olması, 
trafik açısından önemli yük getirmeden kenti ülke ile doğrudan bağlayabilmesi, 
bunun yanında 2023 yılında tamamlanması öngörülen ve proje çalışmaları 
ve inşaatı hükümet ve ilgili bakanlık tarafından yapılacak hafif raylı sistem ve 
Ankara-İzmir YHT hattı üzerinde bulunması proje alanının güncel durumda ve 
gelecekte önemli bir kentsel ulaşım odağı olma konumunu desteklemektedir.

Bu gerekçelerle mevcut otogar alanının bir ana transfer merkezi olarak yeniden 
tasarlanması kararı alınmıştır.

YARIŞMANIN AMACI

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” ile 
yarışmaya konu tasarım alanında, ihtiyaç programı çerçevesinde ekonomik, 
özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne 
çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin 
saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin 
yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın 
sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, 
Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama 
ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje 
yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmanın yeri; İzmir İli’nin doğusunda, çevre yoluna bağlantısı bulunan, 
Bornova İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 11000 ada 3 parsele kayıtlı olan 145.342,53 
m² büyüklüğünde, hali hazırda İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan 
alandır.

Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi mimari 
projesinin elde edilmesidir.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) ile belirlenen kapsamda hizmet verecek olan 
otogar işlevinin, birçok ulaşım türünün kesişim noktasında olduğu göz önünde 
bulundurularak Ana Transfer Merkezi olarak ele alınması öngörülmektedir. 
Mevcut durumda herhangi bir raylı sistem bağlantısı bulunmayan alanın; 
projelendirilen hafif raylı sistem ve YHT hatları ile bu açıdan güçlendirilmesi 
planlanmaktadır.

Ana Transfer Merkezi olarak tanımlanan alanlar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu 
kullanılan ulaşım türlerinin duraklarını içerdiği için transfer işlevinin yanında 
karma işlevler olarak tanımlanan sosyal, ticari ve kamusal bir grup hizmetleri 
de içerisinde barındıran alanlardır.

Bu tür transfer merkezleri incelendiğinde genel karakterleri;

.  Ana toplu taşıma hatları üzerinde yer alması,

.  Farklı toplu taşıma türlerinin kesiştiği ve entegrasyonunun sağlandığı bir 
düğüm noktasında bulunması
.  Kentsel kullanım alanları ile etkileşim içinde bulunması ve bu alanları 
dönüştürme potansiyeline sahip olması,

ŞARTNAME



22 23

.  Merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğunun yüksek 
olmasıdır.

Belirtilen bu nitelikler göz önüne alındığında bir ana transfer merkezinin tasarımı 
bu yarışmanın konusudur.

YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ulaşım alanında son yıllarda çeşitli Avrupa 
Birliği çerçevelerinin bir parçası olan çözümleri uygulamayı taahhüt etmektedir. 
Örneğin, 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) 
kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’na göre 2020 yılına 
kadar kentteki karbondioksit salımının %20 azaltılması hedeflenmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı kapsamında ulaşımda yenilikçi 
çözümler geliştirmek ve transfer istasyonlarının kentli yaşamının bir parçası 
olan ve sonrasında yaygınlaştırılabilecek bir model oluşturmak istemektedir. 
Yarışmacılardan “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” ana başlığında 
toplanabilecek bu yaklaşımın getirdiği çoklu ulaşım senaryolarının aktif yaşam 
tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması beklenmektedir. Çoklu ulaşım 
seçeneklerinin (yaya-bisiklet-otobüs-raylı sistemler) Ana Transfer Merkezinin 
sunacağı farklı kamusal işlevlerle bütünleştirilmesi önemlidir.

Bu bağlamda yarışmacılardan;

.  Toplu taşıma, bisiklet ve engelsiz yaya erişimine uygun bir şekilde 
çözümlenmiş, farklı ulaşım türleri ile bütünleşmeyi sağlayan,

.  Yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaşımı destekleyen, kolay 
erişilebilen, güvenli ve konforlu çözümler getiren,

.  Farklı işlevler ile yakın çevresine hizmet edip, etkileşim halinde olan,

.  Yapım ve işletme konularında enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojileri 
dikkate alarak, sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımlarını benimseyen,
.  Yaşam ve mekân kalitesi geliştirilmiş, aktif bir odak olarak kent yaşantısına 
katılacak bir ana transfer merkezi tasarlaması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi 
zorunludur:

.  TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda 
olmamak.
.  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
.  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden 
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
.  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
.  Şartname alıp isim, soy isim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini 
yarışma raportörlüğüne 28 Nisan 2020 saat 17:00’a kadar kaydettirmek 
(Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
.  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, 
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
.  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 
çalışanları arasında olmamak.
.  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış 
olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip 
olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten 
birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan 
ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin 
sahipleri katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (YüzTürk Lirası) karşılığında yarışmaya 
kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje 
Yarışması” açıklaması ile alıcı kısmına “İzmir Büyükşehir Belediyesi” yazılarak 
idareye ait banka hesabına yatırılacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Birinci Kademede İstenenler:

Birinci Kademede İstenenlerin sayısı, ölçek ve sunuş biçimi:

. Ulaşım, Erişim, Değişken Kullanıcı Sirkülasyonu Şemaları (Yaya ve Araç): Projenin; 
mimari tasarım yaklaşım ve çözümlerini, kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın 
ve yapının işleyişini açıklayan serbest ölçek analiz diyagramları (yaya, bisiklet, 
otobüs, servis, hafif raylı sistem, metro, YHT, toplu taşıma araçları, otopark 
projenin farklı işlevlerinin servis ihtiyaçları vb.). Ayrıca program dağılımları ve 
değişken düzeyde sirkülasyonları gösterir iki ve/veya üç boyutlu şemalar

. 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı: Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara 
yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu 
planda gösterecektir. En az iki siluet vaziyet planında belirtilen yerlerden 
çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde 
belirtilecektir.

. 1/750 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Zemin kat 
planı yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir.

. Kesitlerden bir tanesi 1/250 olmak üzere 1/750 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: 
Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.

. Diğer çizimler: İç ve dış mekanı ifade eden üç boyutlu görseller.

. Kütle Modeli: Ulaşım, arazi kot ve çevre ilişkilerini açıklamak üzere hazırlanmış; 
3 boyutlu ilişkiler modeli ve bu model üzerinden alınacak ve farklı ölçek ilişkilerini 
kapsayan görsellerin hazırlanması

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: 4 adet A0 boyutunu aşmamak şartıyla 
sunum tekniği serbest yatay fotoblok paftalar teslim edilecektir. Sergileme 
kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri 
çizilecektir. Ayrıca, A3 normunda küçültülecek bir nüsha teslim edilecektir. 
İhtiyaç halinde mimari fikirleri detaylandıracak bir açıklama raporu bu nüshaya 
dahil edilebilir.

Dekont, isim, TC Kimlik no ve iletişim bilgileri ile birlikte anatransfermerkeziyarisma@
izmir.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta 
vb. gibi); ekip içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya kayıt için son tarih “1. Kademe Proje Teslim” tarihidir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya 
katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte 
üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMACILARA VERİLECEK
BİLGİ VE BELGELER

1. Yarışma şartnamesi ve ihtiyaç programı

2. Yarışma alanına ait bilgi ve belgeler:
      a. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı
      b. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta
      c. Aplikasyon krokisi
      d. Yarışma alanı-yakın çevre video ve fotoğrafları
      e. İklim verileri
      f. YHT ve raylı sistem projeleri
      g. Viyadük projesi
      h. 1/750 Ölçekli Maket sınırı paftası
      i. Zemin durumu raporu
      j. Alt yapı bilgileri
      k. Mevcut Proje
      l. Çalıştay Sonuç raporu
      m. Ulaşım etüdü raporu

Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak 
yayınlanacaktır.
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Dijital Olarak İstenenler: Teslim edilecek tüm dokümanlar ayrıca bir USB 
Belleğe kayıt edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 
300 dpi PDF veya JPG formatında). Sunumlarda Mimarlar Odası “Ön Proje 
Çizim” standartlarına uyulacaktır. Ülkemizde ve İzmir’de yürürlükte olan ilgili 
yönetmeliklere uyulacaktır. Verilen imar planının tanımlamadığı konularda 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

Kimlik Zarfı

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu 
taşıyan ve üzerinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari 
Proje Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

. Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi” 
(bu liste imzalanmayacaktır),
. Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. 
Şartname Son Sayfası),

. Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun 
oldukları okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını 
ve adreslerini bildirir imzalı bir belge,

. İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya 
ilişkin oda belgesi,

. İletişim adres, e-posta ve telefon numaraları,

. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından 
verilecektir. Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla 
ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje 
sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin 
açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini 
yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon 
kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.

Yazışma Adresi Zarfı

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu 
taşıyan ve üzerinde; yazıcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi 
Mimari Proje Yarışması Yazışma Adres Zarfı ibaresi yazılmış bir zarfın içinde 
adreslerini vereceklerdir. Adres belirtirken, kimlik belgesinde bulunan isimler 
kesinlikle yer almayacaktır.

İkinci Kademede İstenenler:

İkinci Kademede İstenenlerin sayısı, ölçek ve sunuş biçimi:

. Ulaşım, Erişim, Değişken Kullanıcı Sirkülasyonu Şemaları (Yaya ve Araç): 
Projenin; mimari tasarım yaklaşım ve çözümlerini, kent ve çevre ile ilişkilerini 
anlatan, alanın ve yapının işleyişini açıklayan serbest ölçek analiz diyagramları 
(yaya, bisiklet, otobüs, servis, hafif raylı sistem, metro, YHT, toplu taşıma 
araçları, otopark, projenin farklı fonksiyonlarının servis ihtiyaçları vb.). Ayrıca 
program dağılımlarını ve değişken düzeyde sirkülasyonları gösterir iki ve/veya 
üç boyutlu şemalar

.  1/750 Ölçekli Vaziyet Planı: Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara 
yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu 
planda gösterecektir. En az iki siluet vaziyet planında belirtilen yerlerden 
çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde 
belirtilecektir.

. 1/500 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Zemin kat 
planı yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir.

. Kesitlerden bir tanesi 1/200 olmak üzere 1/500 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: 
Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.

. Sistem Detayı: Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/50 ölçekli kesit ve 
görünüşleri içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir. Sistem detayının verildiği 
nokta plana işlenecektir.

. Diğer çizimler: İç ve dış mekanı ifade eden üç boyutlu görseller.

. 1/750 Ölçekli Maket: Renk ve teknik serbest olup, maket sınırının yer aldığı 
pafta şartname ekleri arasındadır. Maket sınırının yer aldığı paftada belirtilen 
sınırlar esas alınacaktır.

. Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda 
nasıl ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, 
tasarım ana fikirlerini ve strüktürel kurguyu, açık alan kullanımını ve tasarım 
kararlarını tarifleyen bir mimari açıklama raporu beklenmektedir. Yatırım 
maliyeti, yapı ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından 
işlevine en uygun inşaat sistemi ve malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Ana 
Transfer Merkezi’nin yapısal niteliğinden dolayı mekanik tesisat sistem, ekipman, 
ünite vb. tarif eden prensip şema ve diyagramlar verilecektir.

İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda, teklif edilen yapının taşıyıcı sisteminin 
seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik kriterleri ve ekonomik faktörler 
belirtilecektir. Yapının uygulanacağı alan 1. Derece Deprem Bölgesinde 
olduğundan, eklerinde yer alan zemin durum raporu göz önüne alınarak, gerekli 
görülürse zemin iyileştirme yöntemlerine yer verilmelidir.

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: A0 boyutunu aşmamak şartıyla pafta 
sayısı ve sunum tekniği serbesttir. Paftalar fotoblok olarak teslim edilecektir. 
Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki 
yeri çizilecektir. Ayrıca, A3 normunda küçültülecek bir nüsha teslim edilecektir.

Dijital Olarak İstenenler: Teslim edilecek tüm dokümanlar ayrıca bir USB 
Belleğe kayıt edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 
300 dpi PDF veya JPG formatında). Sunumlarda Mimarlar Odası “Ön Proje 
Çizim” standartlarına uyulacaktır. Ülkemizde ve İzmir’de yürürlükte olan ilgili 
yönetmeliklere uyulacaktır. Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir. Ancak yer görülmesi tavsiye edilmektedir.

Yarışmacıların Uyması Gereken Esaslar ve Yarışmadan Çıkarma

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 
yarışmadan çıkarılır:

. Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayanlar,

. Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,

. “Yarışma Projesi ile Kimlik Zarfı ve İçindeki Belgelerin” teslim edilmediği 
projeler,
. Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış 
olanlar,
. Zamanından geç teslim edilen projeler.

Yarışma Takvimi

. Yarışmanın ilanı : 28 Şubat 2020

. Son soru sorma tarihi : 12 Mart 2020

. Soruların yanıtlarının ilanı : 18 Mart 2020

. Son Şartname alma tarihi: 28 Nisan 2020 saat 17:00
(23 Haziran 2020’ye revize edilmiştir.)

. 1. Kademe Proje elden teslimi: 28 Nisan 2020 saat 17:00 veya kargoya verilme 
tarih ve saati (23 Haziran 2020’ye revize edilmiştir)

. 1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih: 30 Nisan 2020
(26 Haziran 2020’ye revize edilmiştir)

. 1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 9 Mayıs 2020
(1 Temmuz 2020’ye revize edilmiştir)
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Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye 
kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme 
raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

. 2. Kademe Proje elden teslimi: 1 Temmuz 2020 saat 17:00 veya kargoya 
verilme tarih ve saati (25 Ağustos 2020’ye revize edilmiştir)

. 2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih: 3 Temmuz 2020 saat 17:00 
(28 Ağustos 2020’ye revize edilmiştir)

. 2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 7 Temmuz 2020 
(1 Eylül 2020’ye revize edilmiştir)

. Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Tasarımların Teslim Yeri ve Koşulları

Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre 
düzenlenecektir.

. Projeler, Kültürpark Holler 1A Basmane Konak/ İZMİR adresine teslim edilecektir.

. Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma 
raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo 
ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen 
projelerin alındı makbuzunun kopyası (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve 
saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma raportörlüğüne ait 
e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak 
belirtilen tarihte saat 17:00 kadar gönderilecektir.

. En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan 
katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sorumlu değildir.

Sergi Yeri ve Zamanı

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

Projelerin Geri Verilme Şekli

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu 
altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler 
ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu 
ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat 
sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde 
alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz: Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. 
Rumuz paftanın üst ve sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 20x100 mm’lik bir 
kutu içerisinde 10 mm yüksekliğinde rakamlar ile verilmelidir. Rumuzda kullanılan 
rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Rumuz, tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, ambalajın ve zarfların 
sağ üst köşesinde, taşınabilir bellek üzerinde bulunacaktır.

Ambalaj: A0 boyutlarında fotoblok paftalar, Kimlik Belgesi Zarfı, dikey A3 
formatında proje kitapçığı (A3 zarf içerisinde) ve taşınabilir bellek, sabitlenerek 
sunum paftaları ile birlikte dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış 
tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ile birlikte; “ İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 
Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yarışmanın adı 
yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, 
kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’ de ve 
yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz 
(8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır.

İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen 
projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1. Ödül : 150.000 TL
2. Ödül : 130.000 TL
3. Ödül : 100.000 TL
1.Mansiyon : 60.000 TL
2.Mansiyon : 60.000 TL
3.Mansiyon : 60.000 TL
4.Mansiyon : 60.000 TL
5.Mansiyon : 60.000 TL

Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 20.000 TL 
tutarındaki kısımları ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. 
(8x20.000=160.000 TL)

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma 
ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri 
değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda 
belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 60 gün içinde net 
olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Kolokyumun Yeri

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır.

Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları

İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu 
şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje 

sahibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince 
doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. Uygulanması kararlaştırılan 
tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak istemezse 
hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan 
tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de 
işi yapmaktan vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı 
sınıfları dikkate alınacaktır:

Kapalı Alan Düzenlemesi: IV-B
Açık alan düzenlenmesi: II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik 
Hizmetleri Şartnamesi ’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı 
yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı 
hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen 
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan 
projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan 
sonraki alandır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) 
hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.

Gerekli görülmesi halinde altyapı hizmetleri, enerji danışmanlığı, sürdürülebilirlik 
ve çevresel etki danışmanlığı, aydınlatma tasarımı danışmanlığı, yangın 
danışmanlığı, iç mekân tasarımı ve dekorasyon, işaretleme & yönlendirme 
grafik tasarımı ve akustik danışmanlığı hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. 
Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları 
Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan 
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proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme 
yapmak isteyebilir.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen 
tarihe kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma 
takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve 
tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği 
belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile 
gönderilecek, ayrıca yarışma resmi internet sitesinde açıklanacaktır. Sorulara 
verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek 
süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce 
jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde 
çözümlenecektir.

Hak ve Sorumluluklar

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak 
koşulu ile ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları 
yarışmayı düzenleyen kuruluş olan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. 
Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya katılan tüm proje sahipleri 
bu hükmü kabul etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar 
Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez. 
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.

Şartname Ekleri

. Yarışma Katılım Tutanağı

. İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları (UPİ 2030)

. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
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Çalışma Grupları

GRUP 1
 Dr. Yıldırım Oral
 Sönmez Eliş
 Mustafa Zeki Yıldız
 Yelda Şimşir
 Vahyettin Akyol
 Adil Tokay
 Burak Alp Ersen
 Caner Çetinkaya
 Mehmet Sercan Dağlı
 Murat Özyılmaz

GRUP 2
 Prof. Dr. Soner Haldenbilen
 Erkan Güler
 Mestan Ökten
 Burcu Çınar
 Nilüfer Altınkaya
 Enver Danışman
 Mehmet Feraset
 Barış Akdemir
 Zeynep Yıldırım
 Caner Geyik
 Zafer Mutlu
 İbrahim Kızmaz

GRUP 3
 Prof. Dr. Halim Ceylan
 Hüseyin Taştan
 İlknur Tanrıverdi
 Şemi Albat
 Yusuf Afşaroğlu
 Ahmet Belkıran
 Didem Yaygel

GRUP 4
 Prof. Dr. Aşkıner Güngör
 Hakkı Taroğlu
 Ahmet Koldaş
 Sinan Demir
 Nilüfer Çınarlı Mutlu
 Selma Akdoğan
 Cemil Can Gömeç

GRUP 5
 Doç. Dr. Olcay Polat
 Semih Sargın
 Arzu Karataş
 Celal Çetin
 Sevcan Tınaztepe
 Hakan Uzun
 Gürkan Erdoğan
 Hasan Topal
 Mehmet Aktaş
 Erdal Erbakan
 Dilek Ayyıldız

Yarışma hazırlıkları kapsamında mevcut otogarın durumunun değerlendirilmesi 
ve yeni nesil Aktarma Merkezinin gelecek projeksiyonunun oluşturulması 
amacıyla, tüm paydaş kurum ve kuruluşların, hedef grupların, halk temsilcisi ve 
konunun uzmanlarının katılımı ile bir çalıştay organize edilmiştir.

Bu çalıştayda; otogarın mevcut durumu, sorunları, çözümleri, yeni yapılacak 
olan aktarma merkezinin tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar, 
yeni sunulacak olanak ve fırsatlar değerlendirilmiştir.

Çalıştay Yönetimi

Koordinatör
 Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

Raportör
 Ayşe Didem YAYGEL
 Murat ÖZYILMAZ
 İbrahim KIZMAZ

Çalışma Grubu Moderatörleri
 Dr. Yıldırım ORAL
 Prof. Dr. Soner HALDENBİLEN
 Prof. Dr. Halim CEYLAN
 Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR
 Doç. Dr. Olcay POLAT

İdare
 Eser ATAK
 Ertan DİKMEN
 Mert YAYGEL

Yarışma Jürisi – Gözlemci
 Dürrin SÜER
 Halil İbrahim ALPASLAN
 Cemal YILDIZ

PAYDAŞ ÇALIŞTAYI
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A - MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMELERİ

Sorunlar

Erişilebilirlik ve Ulaşım
• Asansör, yürüyen merdiven veya yürüyen bant olmaması
• Yaya ve araç hareketlerinin çakışması
• Bisiklet ile ulaşıma uygun olmaması ve park alanlarının olmaması
• Yönlendirme ve bilgilendirmenin yetersiz olması
• Otopark imkanının yetersiz olması
• Raylı Sistem-Metro bağlantısının olmaması
• Şehir içi otobüs hatlarının yetersiz olması
• Servis hizmetinin yetersiz olması
• Görme engellilerin ulaşımı ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme olmaması
• Yolcu indirme-bindirme alanlarının yetersiz olması
• Karayolu bağlantılarının yetersiz olması
• Havaalanı bağlantısının olmaması

Fiziksel Koşullar
• Peronların dış hava koşullarına açık olması
• Yolcu salonlarında ısıtma, soğutma, temizlik gibi sorunların olması
• WC’lerin yetersiz, sağlıksız ve pahalı olması
• Kafe ve restoranların kalitesiz ve pahalı olması
• Genel olarak güvenlik problemi olması
• Personele ait mekanların (dinlenme, giyinme, kreş vs.) yetersiz ve sağlıksız 
olması
• Yeşil alan bulunmaması
• Yaşlı ve çocuklara yönelik imkanlar bulunmaması
• Konaklama hizmetinin yetersiz olması
• Tesis geneli teknoloji kullanımının yetersiz olması
• Artan nufüsyoğunluğuna cevap veremeyecek olması

Çevresel Koşullar
• Çevrede sanayi tesislerinin bulunması
• Sanayi tesisleri sebebiyle hava kirliliği ve trafik sorunu olması
• Çevrede bulunan Avmve yüksek katlı konutların getirdiği trafik yoğunluğu
• Viyadük ve yol çalışmalarının tamamlanmamış olması

Fırsatlar

• İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının durağı olması
• Halkapınar-Kemalpaşa metro hattının durağı olması
• İzmir-Aydın/İstanbul/Çanakkale otoyollarının kesişim noktasında olması
• Bölgeye hizmet verme olanağı
• İzmir için imaj niteliğinde bir yapı olması
• Eklemlenebilecek yeni fonksiyonlar ile yaşayan bir yapı olması
• Üniversitelere yakın konumda olması (Eğitim turizmi açısından önemli)
• Üniversite hastanesine yakın konumda olması (Sağlık turizmi açısından 
önemli)
• Bornova’nın bisiklet kullanımı için pilot bölge olması
• Yönetim ve işletme sisteminin değişimiyle, daha sağlıklı ve verimli olması
• Yeni fonksiyonlar ile çevre halkı ve kent genelinin yaşam kalitesini 
arttırabilecek olması

B - SONUÇ ve ÖNERİLER

Erişilebilirlik ve Ulaşım
• Ankara-İzmir yüksek hızlı tren bağlantısının yapılması
• Halkapınar metro bağlantısının yapılması
• Bornova metro bağlantısının yapılması
• Şehir içi otobüs bağlantılarının güçlendirilmesi
• Otobüs servisi hizmeti sisteminin düzenlenmesi ve geliştirilmesi
• Servis hizmetinin raylı sistem ana duraklarına ulaştırılması (Evka-3, 
Halkapınar vs.)
• Tesis içi yaya sirkülasyonunun çözülmesi (merdiven, asansör, yürüyen 
merdiven, yürüyen bant)
• Bisikletli ulaşıma olanak sağlaması, bisiklet park ve Bisim istasyonu 
oluşturulması
• Fiziksel ve Görme Engelli ulaşımına uygun olması
• Yönlendirme-tabela hizmetinin sağlanması
• Otobüs-Raylı sistem hareket saatleri hakkında bilgilendirme sisteminin 
kurulması
• Yolcu bilgilendirme sisteminin oluşturulması (Web sitesi, SMS platformu vs.)
• Yolcu otopark sisteminin kurulması (Açık-kapalı, otomatik otopark, kısa-uzun 
süreli otoparklar)
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• Çevre merkezlere bağlantı yollarının tamamlanması
• Otobüs, raylı sistem, hızlı tren, servis, şehir içi otobüs arası geçiş sisteminin 
çözümlenmesi
(hol-koridor vs.)

Çevresel Koşullar
• İzmir için Sembol bir yapı olması
• Oluşturulacak kamusal alanlar ile çevreye değer katması
• Yeşil alanların, kentpark/kent meydanının çevre halkının yaşam kalitesini 
arttırması
• Tesis içi fonksiyonlar ile çevre halkın ihtiyaçlarının giderilmesi
• Sergi ve gösteri gibi faaliyetlerle sosyo-kültürel hayata katkı

Fiziksel Koşullar
• Aktarma merkezi yönetim ve işletme sisteminin oluşturulması
• Tam güvenlikli bir tesis haline getirilmesi (güvenlik zonları)
• Enerji verimliliği ve az enerji tüketen bir yapı oluşturulması
• Otobüs peronlarının düzenlenmesi, mekânsal ve işletme kalitesinin 
arttırılması
• Gelen ve Giden yolcu salonlarının modern bir şekilde tasarlanması
• Tesis içi tüm işletmelerin sağlık, hijyen, fiyat ve hizmet kalitesinin 
düzenlenmesi
• WC, bebek bakım odası, engelli wcihtiyaçlarının hijyenik ve sağlıklı bir 
şekilde çözümlenmesi
• Restoran, kafe, kafeterya hizmetlerinin hijyenik ve sağlıklı bir şekilde 
çözümlenmesi
• Yolcu alanlarında çocuk ve yaşlılara yönelik aktivite ve bekleme alanları 
oluşturulması
• Tesis içi sağlık hizmeti noktası oluşturulması
• Uygun noktalarda sergi, gösteri ve sanatsal-kültürel faaliyet alanları 
oluşturulması
• Konaklama hizmetinin kapasite ve kalitesinin arttırılması
• Çalışan personel alanlarının (giyinme, dinlenme) kapasite ve kalitesinin 
arttırılması
• Şoförler için dinlenme, bekleme ve konaklama alanları oluşturulması
• Kütüphane ve çalışma alanları oluşturulması

• Yeşil alanlar oluşturulması (tesis içi ve kamusal)
• Şehir dışından gelen yolcular için Bilgilendirme-Sorun Çözüm Merkezi 
oluşturulması
• Tesis içi kamusal hizmet noktalarının oluşturulması (PTT, banka, Belediye 
Hiz. Birimi vs.)
• Gelen-Giden ve Aktarma yolcularının ihtiyaçları için alışveriş birimleri 
oluşturulması
• Personel için kreş imkanının sağlanması
• Bisikletli yolcular için tamir, bakım, söküm-takım alanı oluşturulması
• Yolcu bavul paketleme ünitesi oluşturulması
• Polis, zabıta ve iç güvenlik ve kontrol birimlerinin oluşturulması ve 
güçlendirilmesi
• Emanet, değişik ebatlarda günlük kilitli kiralık dolap türü imkanların 
arttırılması
• Geri dönüşüm ile ilgili atık toplama kutuları ve/veya alanları oluşturulması
• Banka atmadetleri ve konumlarının arttırılarak düzenlenmesi
• İzmir ilçeleri için kalıcı ya da dönemsel tanıtım ve satış birimleri 
oluşturulması
• Ücretsiz Wi-Fi hizmetinin sağlanması (şehirdışıya da turistik açıdan)

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İzmir Otogarı’nın mevcut ulaşım 
altyapısının tespiti, otogar giriş çıkışlarının değerlendirilmesi ve talep tahminine 
yönelik gerekli etüd ve çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, İzmir otogarı için ulaşım ve trafik talep tahmini yapılarak hedef 
yılı için bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Çalışma kapsamda; Kasım-Aralık döneminde trafik etüdü ve gözlem için saha 
çalışması yapılmıştır. Otogar alanının mevcut ulaşım altyapısı incelenerek 
otogar giriş çıkışlarında trafik sayımları ve mevcut durumun etüdüne yönelik 
gözlemler yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda otogar alanının talep 
tahminine ilişkin çalışmalar bu rapor kapsamında yer almaktadır.

İzmir Otogarı ulaşım etüd raporu şu başlıklardan oluşmaktadır:

Mevcut Durum Tespiti
 Otogar Alanının Kent İçi Ulaşım Sistemi İçindeki Yeri
 Otogar Ulaşım Altyapısı
 Otogara Ait Bilgiler
 Trafik Sayımlarının Amacı ve Yöntemi
 Trafik Sayım Çalışmalarının Sonuçları

Üst Ölçekli Kararlar
 Mer’i Plan Kararları
 Planlanan Ulaşım Kararları

Talep Tahmin Hesapları
 Yolculuk Talebinin Hesaplanması
 Yolculuk Talebinin Türlerine Göre Dağılımı
 Otogar Alanına Yönelik Değerlendirme

Otogar Alanı İçin Öneriler

Otogar alanının 2030 yılında bir ana transfer merkezi olması önerilmiştir. Otogar 
alanında 2030 hedef yılı için 42523 şehirlerarası otobüs yolcusu beklenmektedir. 
Bu yolculukların 31892’si İzmir Otogar sonlu yolculuklar olacaktır. 10631 yolcu ise 
transfer yolcusu olup, başka şehre devam edeceklerdir.
Otogar alanı için ayrıca 24294 şehiriçi yolculuk beklenmektedir. Bu yolculukların 
8232’si özel araç, 2711’i servis yolculuklarıdır. Ayrıca otogar alanında, gelecek 

için 73380 transfer yolcu hareketi öngörülmüştür.

Sayım sonuçlarına göre mevcutta 30870 şehirlerarası otobüs yolculuğu 
yapılmaktadır. Hedef yılı için 42523 olacağı öngörülmüştür. Bu duruma göre 
yaklaşık %38 oranında bir artış olması beklenmektedir.

İzmir Otogarı’nda 74 adet şehirlerarası peron bulunmaktadır. Gelecekte de 
toplam şehirlerarası otobüs yolculuklarının günlük 42523 olması öngörülmektedir. 
Bu doğrultuda 2030 yılı için peron sayısı; mevcut peron ve saatlik maksimum 
otobüs ve yolcu sayısı oranına göre hesaplanmıştır. Buna göre 2030 yılı için 100 
ila 125 peronun olması, hedef yılı yolculuklarına göre peron ihtiyacını karşılaması 
öngörülmektedir.

Ayrıca 2030 hedef yılı UPI kapsamında raylı sistem hatları göz önünde 
bulundurularak; çevre kent ilçelerinden gelen trafik yoğunluğunu raylı sistemlere 
aktarmak amacıyla, transfer merkezlerinde yüksek kapasiteli otopark alanları 
önerilmektedir.

İZMİR OTOGARI ULAŞIM ETÜDÜ
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1. JÜRİ TOPLANTISI - 03.09.2019

Yarışma alanı ile ilgili yapılan sunumda jüri ve idare; mevcut yapının korunması, 
yeterliliği, kaldırılması, yarışma açılması konularını değerlendirmiştir. Mevcut 
kapasite, talep, yolcu sayıları ve fonksiyonlar ile gelecekte yapılması 
planlanan yatırımlar sonucunda oluşacak durum ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Mevcut durum ile ilgili mümkün olan tüm sayısal verilerin 
toplanması kararlaştırılmıştır. (Mevsim, ay, gün ve saat bazında yolcu ve araç 
sayıları, YHT yapılmış şehirlerdeki yolcu ve araç sayıları ile ilgili veriler vs.) Açılacak 
olan yarışmanın şekli üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuş; yarışma süreci 
ile ilgili katılımcılık (kamuoyunun bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, 
kullanıcılar, işletmeler, STK ve meslek odalarının proje ve süreç ile ilgili bilgi, talep 
ve katkılarının alınması) konusu geniş çaplı olarak değerlendirilmiş ve ilgililer 
ile toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır. Jüri üyeleri, raportörler ve idarenin 
katılımıyla Saha Gezisi yapılmış, yarışma alanında incelemelerde bulunulmuştur. 
Saha gezisi esnasında, mevcut işletmenin yetkilisinden gerekli bilgiler alınmıştır.

JÜRİ TOPLANTILARI

2. JÜRİ TOPLANTISI - 05.10.2019

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) kapsamında İzmir kentine ait ulaşım ana 
kararlarının anlatıldığı sunum yapıldı. Aktarma merkezine yeni yüklenecek 
fonksiyonlar üzerinde tartışılan toplantı sonrasında bir çalıştay düzenlenmesi 
ve Ulaşım Etüdü hazırlanmasına, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı örneklerinin 
araştırılmasına karar verilmiştir

3. JÜRİ TOPLANTISI - 14.01.2020

Toplantıda; Paydaş Çalıştayı hakkında jüriye sunum yapılmış, çalıştay sonuçları 
ve projenin kentsel ölçekteki muhtemel etkileri hakkında değerlendirmeler 
yapılmıştır.
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4. JÜRİ TOPLANTISI - 03.02.2020

Yarışma şartnamesi ve İhtiyaç programı üzerinde çalışmalar yapılmış olup, 
yurtiçi örnek bir otogar işletmesinin incelemesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte 
yarışma şartname eki olarak verilecek bilgi ve belgeler kararlaştırılmıştır.

5. JÜRİ TOPLANTISI - 19.02.2020

AŞTİ’ye yapılan teknik inceleme gezisi ile ilgili jüriye sunum yapılmıştır. Alınan 
bilgi ve veriler jüriye aktarılmıştır. Yarışma şartnamesi ve İhtiyaç Programı 
tamamlanmıştır.
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1. JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

1. Oturum
Tarih: 03.07.2020
Yer: Kültürpark Hol 1-A

Jüri; İzmir Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması değerlendirme 
çalışmalarına asli, yedek, danışman üyeler ve raportörlerin eksiksiz katılımı ile 
saat 09:00’da toplantı ve sergi alanı olarak düzenlenen salonda başlamıştır. 
Yarışmacıların teslimleri ile ilgili raportörlük tarafından hazırlanan Teslim 
Raporu jüriye sunulmuştur. Teslim edilmiş olan 74 adet projenin tamamının 
değerlendirmeye alınmaya uygun olduğu görülmüş ve Dürüstlük Taahhütnamesi 
imzalanmıştır.

Jüri saat 10:00 –15:30 saatleri arası projeler üzerinde bireysel inceleme ve 
değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir. Oturumun 2. bölümünde (16:00-19:30); 
projeler jüri üyelerinin tamamının katılımı ile birlikte toplu olarak değerlendirilmiş, 
1. ve 2. elemeler gerçekleştirilmiştir.

1. Eleme
Projeler, teknik şartnamede belirtilen temel konular açısından değerlendirilmiş 
ve 8, 16, 28, 30, 41, 67, 74 sıra numaralı projeler oy birliği ile elenmiştir.

2. Eleme
Projeler; yaya, bisikletli ve araç dolaşım şemaları, yapının çevre ile kurduğu ilişki, 
önerdikleri mimari ve yapısal özellikler, programın ele alınışındaki ve program 
elemanlarının birbirleri ile ilişkileri açılarından değerlendirilmiş ve 1, 5, 7, 10, 11, 12, 
15, 19, 24, 29, 31, 33, 34, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 66, 71, 72, 73 
sıra numaralı projeler oy birliği ile elenmiştir.

2. Oturum
Tarih: 04.07.2020
Yer: Kültürpark Hol 1-A

3. elemeye geçilmiş, kalan projeler değerlendirilmiştir.

Oylama neticesinde 2, 4, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 36, 39, 48, 49, 51, 52, 
65, 69, 70 sıra numaralı projeler 3. Elemede elenmiştir.

2 No’lu Proje: Terminal yapısındaki netliğe karşın, açık alan çözümlerinin kentle 
ilişki kurmakta zorlanması, araçların yanaşma ve ayrılma manevraları için ayrılan 
alanların yetersizliği, tasarım içerisinde yaya dolaşımı olumsuz bulunmuştur. Oy 
birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

4 No’lu Proje: Kent parkı önerisi ve kente bıraktığı alan önemli bulunmakla 
birlikte, peron alanlarındaki olumsuzluklar nedeni ile oy çokluğu ile elenmiştir 
(Murat ULUĞ karşı oy).

14 No’lu Proje: Yapının önerdiği imge ve yaya dolaşımı çözümü olumlu bulunmuş 
ancak otobüs dolaşımının işlemediği saptanmıştır. Oy birliği ile elenmesine 
karar verilmiştir.

17 No’lu Proje: Peron dağılımı olumlu, ancak transfer merkezinin kentle kurduğu 
ilişkiler ve kütlelerin ara mekan nitelikleri zayıf bulunmuştur. Önerinin yeşile 
yer vermeksizin sürekli sert zemin üretiyor olması eleştirilmiştir. Oy çokluğu ile 
elenmiştir (Dürrin SÜER, Boğaçhan DÜNDARALP karşı oy).

18 No’lu Proje: Şematik çözümdeki netlik olumlu bulunmakla birlikte, bu şemanın 
mekânsal zenginliğe dönüşemediği ve yapı parçalarının kente sunduğu imgeye 
katkı sağlamadığı görülmüştür. Önerdiği yeşil alanın terminalle sürekli ilişki 
kurmaması ve dolaşım alanlarının çok geniş yer kaplaması olumsuz bulunmuştur. 
Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

20 No’lu Proje: Kütleleri parçalayarak insan ölçeğine getirme ve iç bahçeleri 
terminal fonksiyonu ile entegre etme arayışları olumlu bulunmuştur. Buna karşın 
yaya dolaşımında mesafelerin zorlayıcı olması ve peronlarla bekleme holleri 
arasındaki ilişkinin zayıflığı olumsuz bulunmuştur. Oy birliği ile elenmesine karar 
verilmiştir.

22 No’lu Proje: Ulaşım çözümü olumlu bulunmuş olup, önerdiği kamusal 
kullanımların iç mekana bağımlı hale gelmesi, İzmir ikliminin gerektirdiği açık, yarı 
açık mekan dizilimlerinin eksikliği olumsuz bulunmuştur. Oy birliği ile elenmesine 
karar verilmiştir.

23 No’lu Proje: Terminal yapısı olarak çalışma prensibi olumlu bulunmuş olup, 
ürettiği açık alanın terminalin içine hapsolması, mikro klima anlamında bir 
çözüm önermemesi olumsuz bulunmuştur. Oy çokluğu ile elenmiştir (Murat 
ULUĞ karşı oy).

25 No’lu Proje: Önerdiği zengin açık, yarı açık ve kapalı mekan kurgusu olumlu 
bulunmakla birlikte yaya ve araç dolaşımındaki mekanik ilişkiler mekânsal kurgu 
ile uyumlu bulunmamıştır. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.
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26 No’lu Proje: Kent meydanı yaratma fikri olumlu bulunmuş, bu alanın iklime 
uygun çözümler içermemesi, aynı meydanın çeperindeki yüzeylerle ilişki 
kuramaması ve terminal fonksiyonları arasındaki ilişkilerin zayıflığı olumsuz 
bulunmuştur. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

32 No’lu Proje: Üst ölçekte önerilen şema olumlu bulunurken, şemanın 
devamında beklenen olgunlaşma ve alt ölçeklerdeki mekânsal çözümlemeler 
yeterli bulunmamıştır. Oy çokluğu ile elenmiştir (Boğaçhan DÜNDARALP karşı 
oy).

35 No’lu Proje: Destek ve terminal işlevlerinin birbirinden çok uzak olması, yapının 
asıl işlevinin tasarım içerisinde ikinci planda kalması olumsuz bulunmuştur. Oy 
birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

36 No’lu Proje: Projenin zemin kotunun kentle güçlü ilişki kurması ve bu kottaki 
yapının insan ölçeğindeki imgesi olumlu, mekansal organizasyonun belirgin 
ve net olmaması, iç mekanlarda doğal ışıktan yoksun hacimler barındırması 
olumsuz bulunmuştur. Oy çokluğu ile elenmiştir (Boğaçhan DÜNDARALP ve 
Murat ULUĞ karşı oy).

39 No’lu Proje: Çatıda önerilen kamusal kullanım olumlu olmakla birlikte bu geniş 
yüzeyin kentle kurduğu ulaşım bağlantısı çok zayıf bulunmuştur. Yoğun araç 
trafiğinin iyi organize edilmediği değerlendirilmiştir. Oy birliği ile elenmesine 
karar verilmiştir.

48 No’lu Proje: Bir saçak altında mekanları organize etme yaklaşımı ve 
alanın güney ile batı yönlerinden hemzemin yaya ilişkisinin kurulmuş olması 
olumlu bulunmuştur. Otobüs park ve manevra alanları içerisinde tanımsız ve 
kullanılmayan hacimlerin olması, otobüs manevralarının teknik olarak mümkün 
olmaması olumsuz bulunmuştur. Sunumun ifadesi kurgunun okunmasını 
zorlaştırmıştır. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

49 No’lu Proje: Sunulan şemanın olumlu tavrına karşın, şemanın mekansallaşması 
yetersizdir. Otobüs manevra alanlarının oluşturulmasında eksiklikler bulunmuştur. 
Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

51 No’lu Proje: Terminale yaklaşım alanı ile terminal arasındaki rahat yaya 
ilişkisi, yeme içme alanlarının peronlar ve ana kullanımlar arasında tampon 
bölge oluşturması olumlu, bırakılan açık alanların tanımsızlığı ve yaratacağı 
işletme maliyetleri, taşıyıcı sistem zafiyetleri olumsuz bulunmuştur. Oy çokluğu 
ile elenmiştir (Murat ULUĞ karşı oy).

52 No’lu Proje: Şematik düzeyde güçlü şekilde önerdiği duvar fikrinin bir arayüz 
olarak mimari nitelik kazanmadığı, ayrıca plan ve kesitlerde mekansal karşılığı 
olmadığı değerlendirilmiştir. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

65 No’lu Proje: Diyagramda belirtilen avlu ve mekanların ilişkilendirilme biçimleri 
olumlu olup, kent ve terminal trafiğinin birbirine karışması, otobüs manevraları 
için ayrılan alanların yetersiz olması eleştirilmiştir. Ayrıca yeşil alanların, özellikle 
yeşil çatıların kamusal kullanıma dönüşme potansiyelinin zayıf olduğu ve terminal 
yapısının mimari kimlik üretmediği gözlenmiştir. Oy çokluğu ile elenmiştir (Murat 
ULUĞ karşı oy).

69 No’lu Proje: Projenin kent parkı ve bu parka yönelik açık, yarı-açık, kapalı alan 
ilişkileri olumlu bulunmuştur. Kent parkının terminal kullanımından koparılmış 
olması, araç ve yaya dolaşımlarındaki kesişmeler ve kuş bakışı perspektif 
görselinde de izlenebildiği gibi yüksek katlı kitlelerin kent parkı ile görsel ilişkisi 
olumsuz bulunmuştur. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.

70 No’lu Proje: Tek saçak altındaki yapısal organizasyon yaklaşımı olumlu 
bulunmuştur. Ancak, bu ögelerin alt ölçeklerde mekânsal karşılıkları 
görülememekte ve saçak üzerinde açılan büyük yırtıklar saçağın fonksiyonel 
kullanımını yok ederek, görsel bir öğeye indirgemektedir. Yaya dolaşımında 
olumsuz kesişmeler bulunmuştur. Oy birliği ile elenmesine karar verilmiştir.
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4. elemeye geçilmiş, kalan projeler değerlendirilmiştir.

Oylama neticesinde 9, 13, 21, 40, 44, 58, 63, 68 sıra numaralı projeler 4. Elemede 
elenmiştir.

9 No’lu Proje: Saçağa dönüşen strüktürün oluşturduğu ortam ve imge 
etkileyici olmasına rağmen, merkeze aldığı yeşil alanın etkisinin esas bünyeye 
yayılamaması, bekleme alanlarının ve otobüslere geçişlerin bu saçaktan 
yararlanamaması ve otobüslerin park düzenlerindeki olumsuzluklar eleştirilmiştir. 
Oy birliği ile elenmiştir.

13 No’lu Proje: Oluşturulan mekânsal örgü ve kademelenmeler ve bu oluşumun 
insan ve İzmir iklimine uygun olumlu kurgusu ve tüm bunların bir saçak ile 
sarmalanması başarılı bulunmuştur. Ancak bunların karmaşık bir bünyeye 
dönüşmesi, zorunlu ve açık olması gereken program ilişkilerinin ve iletişimlerinin 
güçleşmesine, yayaların otobüslere erişim mesafelerinin artmasına yol 
açmaktadır. Oluşturulan saçağın olumlu kuşatıcılığına rağmen örüntüsünün yol 
açtığı ağır etki ve gölgelendirme potansiyeli eleştirilmiştir. Araç ve yaya dolaşım 
şemaları eksik bulunmuştur. Oy birliği ile elenmiştir.

21 No’lu Proje: Ana programları üstlenen monoblok ana kütlenin program 
ilişkilerini bir araya getirme çabası, özellikle oluşturulan yüzeylerin görsel etkisi 
ve önerdiği yeşil alanlar olumlu bulunmuştur. Ancak yeşil alanın ana yapı ile 
iletişim kuramaması ve kente yönelik bir sürekliliğinin olmaması, özellikle İzmir 
ikliminin zorunlu kıldığı yarı açık mekânsal ilişkilerin kurulamaması, otobüslerin 
saçak etkisinden yararlanamaması olumsuz bulunmuştur. Araç ve yaya dolaşım 
şemaları eksik bulunmuştur. Oy birliği ile elenmiştir.

40 No’lu Proje: Şemanın avantajları işlevsel ilişkiler üretmek için iyi kullanılmıştır. 
Ancak kent mekanı ile kurduğu ilişkide açık alan kullanımlarının niteliği 
eleştirilmiştir. İşlevsel ilişkilerin mekansal niteliklerin önüne geçtiği bir çözüm 
olarak yorumlanmıştır. Peronların, hostel ve otelin altında yer alması olumsuz 
bulunmuştur. Oy birliği ile elenmiştir.

44 No’lu Proje: Tek yapı kitlesinde yalın bir çözüm üretme yaklaşımı olumlu 
bulunmuştur. Bununla birlikte alan içindeki konumu, dışında bıraktığı açık alanlar, 
ölçek ilişkileri ve iklimsel veriler değerlendirildiğinde bu yaklaşım jüri tarafından 
zayıf bulunmuştur. Araç ve yaya dolaşım şemaları eksiktir. Oy birliği ile elenmiştir.

58 No’lu Proje: Ofis, konut, hostel bloklarının teras ile ayrıştırılıp, transfer 
programlarının alt kotlarda çözümlenmesi ve saçaklaşan yapı fikri jüri 
tarafından olumlu bulunmuştur. Önerilen kent terasının kamusal potansiyelinin 
yeterince değerlendirilmemiş olması, kent ile kurduğu ilişkinin kopukluğu ve bir 
podyuma dönüşmesi fikri olumsuz, yaya kotundaki çevre bağlantıları zayıf, bilet 
satış ofisinin ara katta çözülmüş olması ve giden gelen yolcu kotları ile kurduğu 
ilişki sorunlu bulunmuştur. Araç ve yaya dolaşım şemaları eksiktir. Oy birliği ile 
elenmiştir.

63 No’lu Proje: Kapalı formun terminal programına sunduğu erişilebilirlik 
ve transfer kolaylığı avantajını kullanıp, aynı zamanda onu sınırlayan 
olumsuzluklarına getirdiği öneri jüri tarafından değerli bulunmuştur. Ancak, 
katlı-kotlu yapılaşma içerisinde oluşan yoğunluk, yönlenme ve yönlendirme 
problemleri eleştirilmiştir. Araç ve yaya dolaşım şemaları eksik bulunmuştur. Oy 
birliği ile elenmiştir.

68 No’lu Proje: Projenin kent yaklaşımındaki peyzaj tavrı olumlu bulunmuştur. 
Bunun yanında kurgulanan iç mekan düzeni sorunlu bulunmuştur. Yapının dış 
mekandaki yaklaşımının aksine, iç mekanı kuran yapısal dili eleştirilmiştir. Araç 
ve yaya dolaşım şemaları eksik bulunmuştur. Oy birliği ile elenmiştir.

4. Eleme sonucunda; 3, 6, 27, 38, 56, 60, 61, 64 sıra numaralı projelerin yarışmanın 
2. Kademe çalışmalarına devam etmeleri uygun görülmüştür.

3. Oturum
Tarih: 05.07.2020
Yer: Kültürpark Hol 1-A

Jüri saat 09:00’da toplanmış ve 2. Kademeye kalmış olan projeler için genel ve 
özel değerlendirme raporlarını hazırlamıştır.

Jüri; 2. Kademede tüm projeler için aşağıdaki konuların dikkate alınmasını 
beklemektedir.

Projelerin:

. İhtiyaç programına uygunluklarına yönelik eksikliklerinin giderilmesi,

. Üst ölçekten başlayan; yaya, bisikletli ve araç trafiği için 2 ve 3 boyutlu 
dolaşım şemalarının ayrıntılı olarak düzenlenmesi,
. Herkes için erişilebilirlik koşullarına uygun olarak tasarımlarının güncellenmesi,
. Otobüs peronlarının tasarımında araçların yanaşma/ayrılma açıları, manevra 
alanları ve diğer trafik akışları ile kesişmeler bakımından sorunlara yönelik 
önerilerin geliştirmesi,
. Esneklik, yeniden işlevlendirilme ve değişen koşullara uyum sağlama 
olanaklarının artırılması,
. Kamusallık ve çevre ile kurdukları ilişkilerin güçlendirilmesi,
. İzmir iklim koşullarına uygunluklarının irdelenmesi, doğal havalandırma, 
mikro klima uygulamalarına yönelik pasif iklimlendirme ve enerji etkin tasarım 
yaklaşımlarının uzman görüşleri ile desteklenerek geliştirilmesi,
. Sürdürülebilir bitkilendirme ve iklimlendirme gerekliliklerine uygun olarak 
peyzaj mimarı, makine mühendisi gibi uzmanlardan şartnamede rapor 
istenmemiş olmakla birlikte, bu aşamada danışmanlık hizmeti alınması,
. Yangın kaçışları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılarak yönetmeliğe 
uygunluğunun kontrolü,
. Pandemi sonrası oluşan mekansal ihtiyaçlar gereği düşey sirkülasyonda 
asansörün yanı sıra rampa, hareketli rampa ve yürüyen merdiven 
uygulamalarının araştırılması beklenmektedir.

Ayrıca, proje alanı ve yakın çevrenin yerinde incelenmesi jüri tarafından 
önerilmektedir.
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Projeler özelinde değerlendirmeler ise şu şekildedir:

3 No’lu Proje: Projenin oluşturduğu kamusal alanlar, kentle ve kentin yaya, araç, 
bisiklet aksları ile kurduğu ilişkiler çok olumlu bulunmuştur. Yapının giden yolcu kotuna 
ulaşan yaya akışının güçlendirilmesi önerilmiştir. Peyzaj alanındaki geçirgenlik 
ofis kütlesinde gözlenmemektedir. Peyzaj ve ofis kitlesinin kamusallık ilişkilerinin 
tekrar değerlendirilmesi önerilir. Raylı sistem yaya bağlantısının kısıtlanmış olduğu 
gözlenmiştir. Projenin tümüyle rijit olarak tasarlanmış halinin günümüz koşullarında 
önemli hale gelen tasarım esnekliği ve yeniden işlevlendirmeye imkan sunacak 
şekilde tekrar değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bisikletli ve araç dolaşım 
şeması olumlu bulunmuştur.

6 No’lu Proje: Projenin iklimle uyumlu geniş saçak önerisi olumlu bulunmuştur. 
Fakat bu saçağın vadettiği mekansal niteliklerin alt kotlara kadar nüfuz etmesi 
ve saçağın altında oluşturulan mekanlar ile saçak arasındaki boşlukların insan 
ölçeğinden algısının iyileştirilmesine yönelik kademelenmeler oluşturulması 
beklenmektedir. Saçak önerisinin hem strüktürel açıdan, hem de sürdürülebilirlik 
ve enerji verimliliği açısından daha detaylı değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.
Projenin önerdiği açık alan kullanımlarının kentsel odak oluşturma amacını nasıl 
karşıladığına ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu alanların terminal alanları ile 
ilişkilendirilmesi ve entegre edilmesi beklenmektedir.

27 No’lu Proje: Projenin kentsel çevre ile arayüzü çoğaltmaya yönelik peronları 
saran yaklaşımı ve yere ait peyzaj dili (okaliptus hariç) olumlu bulunmuştur.
Bu arayüzde üretim-tüketim ilişkisi kurma çabası çok boyutlu ve çok paydaşlı 
bir araştırmayı gerektirdiği için projenin gelişiminin önüne geçme ihtimali 
taşımaktadır. Bu araştırma yerine tasarımda önerilen kentsel arayüzün mekansal 
ve yapısal açıdan potansiyellerinin araştırılması tavsiye edilmektedir.
Hostel ve transfer merkezindeki ara alanın doğal ışıktan yoksun olması sorunlu 
bulunmuştur. Strüktürel çözümlemenin yapılması gereklidir. Yaya ve bisikletli 
dolaşım şemaları detaylı çalışılmalı ve öneriler geliştirilmelidir. Drop-off alanları, 
yaya ve araç erişimi ile ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. İlgili çözümlemeler ve 
şemalar beklenmektedir.

38 No’lu Proje: Projenin esnek ve modüler yapısı ve yeniden işlevlendirilebilme 
potansiyeli oldukça güçlü bulunmuştur. Bulunduğu bölgede bir dönüştürücü gücü 
olduğu değerlendirilmiştir. Fakat öngördüğü esnek kurguyla çelişen rijitlikte bir 
plansal kurgusu olduğu görülerek, plan organizasyonunun özellikle giriş kotunda 

ve sirkülasyon ilişkilerinde tekrar değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Yapının 
çeperinde oluşturulan yeşil alan ve peronların bu yeşil alan ile entegrasyonu 
güçlü bulunmuştur. Bu çözümün mekan algısı ve yapının sürdürülebilirliğine katkısı 
olumludur. Ancak gelen ve giden yolcu katının mekan kalitesinin yükseltilmesi 
adına düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Dik açılı peronlar, yaklaşma ve 
ayrılma manevraları için ayrılan alanlar açısından sorunlu bulunmuştur. Gelen 
giden peronlarının ayrılmaması peronların kullanımda esneklik sağlamak ve 
yapının adaptasyon becerilerini arttırmakla birlikte, işletme aşamasında yeni 
nesil aktarma merkezi çözümlerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Gelen giden 
yolcu peronlarının olduğu kotta kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik (ıslak hacimler, 
dinlenme vs.) mekanların tekrar değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca 
bu kottaki araç yolu ile kesişen metro yaya bağlantısı sorunlu bulunmuştur ve 
çakışmaya sebep olmayacak bir bağlantı oluşturması önerilmiştir. Peron sayılarının 
şartname ile uyumlu olmadığı gözlenmiştir. Uyumun sağlanması beklenmektedir.

56 No’lu Proje: Projenin aktarma merkezi alanını kent parkına dönüştüren ve peyzajı 
öne çıkaran yaklaşımı olumlu bulunmuştur. Ancak, alt kotlarda oluşan doğal 
ışık ve havalandırma sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi beklenmektedir. 
Ayrıca, sokak mekanı ile alt kotların fiziksel ve görsel ilişkisinin artırılması gerekli 
görülmüştür. Tektonik yapı yüzeylerinin strüktür alternatiflerinin araştırılması ve 
strüktürel çözümünün detaylandırılması önerilmektedir. Geniş peyzaj alanın 
sürdürülebilirliğinin irdelenebilmesi ve alt kotlarda oluşması muhtemel akustik 
problemler için (makine mühendisi, peyzaj mimarı, altyapı mühendisi gibi) farklı 
disiplinlerden uzmanların danışmanlıklarına başvurulması beklenmektedir. 
Aksın viyadükler ile sonlanan bitme noktasına ait mekansal kurgunun tekrar 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Otel cephesinin tekrar ele alınması gerekli 
görülmüştür. Yaya ve araç dolaşım şemaları eksiktir. Bisikletli ulaşımla ilgili bilgi 
verilmesi beklenmektedir.

60 No’lu Proje: Projenin ürettiği “sokak, bahçe, pasaj” fikrindeki mekansal 
kademelenmeleri olumlu bulunmuştur. Ancak, yapının kamusal alanda önerdiği 
mekansal kurgunun niteliğine eşdeğer niteliklerin ihtiyaç programının “servis veren” 
alanındaki (özellikle hostel, otopark alanı vb.) organizasyonda da sağlanması 
beklenmektedir. Düşey ve yatay kütleler arasındaki eklemlenme sorunlarının 
çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi tavsiye edilmektedir. İkinci bodrum 
kat planındaki otobüs park alanının gerekli araç manevra alanlarına uygun 
olarak yeniden ele alınması gerekli görülmüştür. Yaya ve bisikletli dolaşım şemaları 
detaylı çalışılmalı ve öneriler geliştirilmelidir.

61 No’lu Proje: Projenin meydan ve yaya ulaşımına açık çatı kurgusuyla yarattığı 
kamusal alanlar başarılı bulunmasına rağmen, alt ve üst kot girişlerindeki plan 
kurgusunun sıkışıklığı gözlenerek, yeniden değerlendirilmesi gerekli bulunmuştur. 
Mekanlardaki hava sirkülasyonu ve doğal ışık niteliğinin güçlendirilmesi, yaya 
erişilebilirlik olanaklarının artırılması için katlar arası yüksekliklerin ve düşey/yatay 
ilişkilerin (özellikle 18 ve 26 kotları arasında) yeniden ele alınması önerilmektedir.
Ayrıca, saçak kurgusunun, özellikle cephe yüksekliğinin arttığı alanlarda yeterli 
gölge ve korumayı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereklidir.

64 No’lu Proje: Önerilen iç bahçe güçlü bulunmuştur. Bu iç bahçenin, girişleri 
de içeren projenin ana fikrini oluşturan bir koru olarak değerlendirilebileceği 
düşünülmüştür. Korunun mekansal organizasyonun, ilişkilerin ve kentsel 
bağlantıların odağı haline getirilerek dönüştürülmesi tavsiye edilmektedir. Dik 
açılı peronlar, yaklaşma ve ayrılma manevraları için ayrılan alanlar açısından 
sorunlu bulunmuştur. Strüktürel çözümlerin güçlendirilmesi, yüksek cephelerin 
bölgeye özgü çevresel veriler bağlamında tekrar düşünülmesi, iklime duyarlı 
ve sürdürülebilir nitelikler kazanması gerektiği değerlendirilmiştir. Bakım-onarım 
atölyelerinin peronlarla doğrudan ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Bu ilişkinin tekrar 
değerlendirilmesi beklenmektedir. Projenin koru ana fikrine uygun olarak yarı 
açık mekan çözümlerinin artırılması önerilmektedir. Önerinin peyzaj ve mekanik 
tasarım disiplinlerinden görüş alınarak olgunlaştırılması tavsiye edilmiştir.
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2. JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

1. Oturum
Tarih: 01.09.2020
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 

İzmir Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması kapsamında düzenlenen 
değerlendirme çalışmalarına başlamak üzere jüri; asli, yedek, danışman üyeler 
ve raportörlerin katılımı ile saat 15:00’da toplanmıştır.

Saat 15:00–17:30 saatleri arası tüm jüri üyeleri serbest bir şekilde projeler üzerinde 
inceleme ve değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir.

17:30-19:30 saatleri arası, jüri üyeleri projeler hakkındaki genel değerlendirmelerini 
yaparak 6, 61 ve 64 sıra numaralı projeleri mansiyona değer görmüştür.

2. Oturum
Tarih: 02.09.2020
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 

Jüri, 09:00–19:30 saatleri arasında, kalan 5 projeyi değerlendirmiş, ödül grubuna 
girecek projelere karar vermiş, mansiyonları sıralayarak raporların yazımına 
başlamıştır.

3 - 27 – 38 Sıra Numaralı Projeler ödül grubu olarak belirlenmiştir.

1.Mansiyon – 60 Sıra Numaralı Proje
2.Mansiyon – 56 Sıra Numaralı Proje
3.Mansiyon – 64 Sıra Numaralı Proje
4.Mansiyon – 6 Sıra Numaralı Proje
5.Mansiyon – 61 Sıra Numaralı Proje

olarak sıralanmıştır.

3. Oturum
Tarih: 03.09.2020
Yer: Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Jüri, 09:00–15:30 saatleri arasında, ödül grubuna kalan projeleri değerlendirmiştir. 

Bu değerlendirme sonucunda;

1. Ödül – 27 Sıra Numaralı Proje
2. Ödül – 38 Sıra Numaralı Proje
3. Ödül – 3 Sıra Numaralı Proje

olarak belirlenmiştir.

Daha sonra jüri raporun yazımını tamamlamıştır.

Jüri Değerlendirme Ölçütleri

“İzmir Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması”nın hazırlık, yarışma açılması 
ve 2 kademeli değerlendirme sürecini kapsayan 1 yıllık süreçte, yarışmanın ana 
hedeflerini belirleyen temel ölçütler şunlar olmuştur:

. 2023 yılında tamamlanması planlanan hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir 
YHT hattı üzerinde bulunan ve İzmir Ulaşım Ana Planı’nda önerilen ulaşım ağı 
ile bütünleşmesi beklenen; lastik tekerlekli araç terminali olarak tasarlanmış 
olan İzmir Otogarı’nın ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle seçilecek 
projenin şu anda tanımlı olmayan boş alanlar, küçük sanayi sitesi ve çimento 
fabrikası gibi kentsel ve çevresel değişkenlerin dönüşümü ile kuracağı ilişki ve 
programın farklı koşullara uyum yeteneği;

. Günümüzün değişkenliği, geleceğin belirsizliğinde yapının dönüşümsel 
potansiyelinin esneklik ve zamana dayanım (Resilience ya da Futureproof) 
kavramları ile değerlendirilmesi;

. Güçlü bir kentsel imge olarak yeniden üretilmesi;

. Enerji etkin yapı çözümünün yalnızca bir transfer merkezi olmasının ötesinde 
“eko-yenilikçi simge” olarak da potansiyeller taşıması;

. İzmir’in iklim koşulları, yer kimliği ile ilişkisi, sürdürülebilirlik yapısı, esneklik, 
yaya, bisiklet, araç, otobüs trafiklerinin ele alınma biçimi, kamusallık üretme 
olanaklarını bir bütünlük anlayışı ile taşıması;

. Yapısal çözüme indirgenmiş tasarımsal fikirlerin ve çözümlerin ötesinde 
özgün bir tasarım olarak yer olma niteliklerinin yorumlanması.

Jürinin 2. Kademe değerlendirmelerinde belirleyici olan projelerin kendi içindeki 
gelişmişlik düzeyleri ile birlikte bu ölçütlere nasıl yanıt verdiğinin tartışılması 
olmuş ve ödül grubu içinde sıralama bu şekilde oluşturulmuştur.
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EKİP
 Nurbin PAKER – Y. Mimar – Ekip Temsilcisi
 Hüseyin L. KAHVECİOĞLU – Y. Mimar
 Damla TURAN – Y. Peyzaj Mimarı
 Hatice ERSOY – Mimar
 Elçin KARA VATANSEVER – Y. Mimar
 Bahadır ÖZCİHAN – İnşaat Y. Müh.

DANIŞMANLAR
 Melis Nur İHTİYAR VAROL – Y. Mimar
 Oğuz Cem ÇELİK – İnşaat Y. Müh.
 Cevat Tanrıöver – Makine Y. Müh.
 Murat KÜÇÜK – Mimar

YARDIMCILAR
 Cansu UÇAR – Mimar
 Arda Orak KOÇAK – Mimar
 Sibel ÜREM – Y. Mimar

Jüri Değerlendirmesi

Birinci kademedeki eleştirilere bağlı olarak tasarımın genelde olumlu yönde geliştirilmiş olduğu 
gözlemlenmiştir. Alışılmış otogar işleyişin dışında otobüs sirkülasyonunun iç tarafa alınarak kentle görsel 
ilişkisinin kesilmiş olması olumlu bulunmuştur. Bu durum kent ile ilişkilerinde yapının bir arayüz olarak ortaya 
çıkmasına olanak sağlamış ve bunun üzerinden geliştirilmiş dönüşüm senaryoları olumlu bulunmuştur.

Zeytinlik olarak tanımlanmış alanın kotlarının yeniden düzenlenmesi, tüm kotlar ile ilişki kurması ve giriş 
kotundan da algılanmasının, beklenen simgesel-törensel etkileri üstlenebildiği görülmektedir. Bu alanın 
sembolik ifadesinin ötesindeki alt ölçek önerileri eksik görülmüştür. Afet toplanma alanı gibi bu alana 
atfedilen programların tasarım olarak karşılığı projede görülmemiştir.

Saçakların oluşum biçimlerinin İzmir’e özgü iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap verememesi, saçakların 
aynı zamanda yaya ölçeğinde gölge üretmekten çok, bir üst ölçek algıya ait olarak dev boyutlara 
ulaşması ve bunun mekânsal etkileri olumsuz bulunmuştur. Saçakların oluşumunda strüktürel zorlamalar 
da gözlemlenmiştir. Olumsuz etkilerinin giderilmesi ve insan boyutunda gölge üreten ortamlar olarak 
saçakların yeniden düzenlenmesi için jüri tarafından olumlu bulunmuş alt senaryoların izlerinin sürülmesinin 
bir koşul olduğu düşünülmektedir. Ayrıca iç mekan kurgusunda yaratılan mekanların hacim, ölçek ve 
yoğunluğunun ve kent çeperinden zeytinlik alanına açılan kesitlerin sürekliliklerinin de tekrar ele alınması 
jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

Ana Transfer Merkezi’nden beklenen işlevlerin sağlanması için getirilmiş olan ulaşım çözümlerinin girişten 
itibaren ana bünyeye dahil olmaları, katlar arasındaki araç ve yaya akışları, peron düzenleri ve boyutları 
olumlu bulunarak oy çokluğu ile 1. ödüle değer görülmüştür (Dürrin SÜER ve Boğaçhan DÜNDARALP karşı 
oy kullanarak, projeyi 2. ödüle önermişlerdir).



352 353



354 355



356 357



358 359



360 361



362 363



365

EKİP
 Ömer Selçuk BAZ – Mimar – Ekip Temsilcisi
 Ece ÖZDÜR – Mimar
 Atakan KOCA – Mimar
 Ahmet TOPBAŞ – İnşaat Müh.

DANIŞMANLAR
 Ata TURAK – Peyzaj Mimarı
 Lebriz Atan KARAATLI – Mimar
 Okan BAL – Şehir Plancısı

YARDIMCILAR
 Pınar KILIÇ – Mimar
 Elif Tuğçe SARIHAN – Mimar
 Serenay GÜRKAN – Öğrenci
 Mehmet ERDÖNMEZ – Öğrenci
 Enver Yiğit DOĞAN - Öğrenci

MAKET
 Murat KÜÇÜK
 Hasan HOCAOĞLU
 Mustafa HACIFAZLIOĞLU
 Serap PARLAK

Jüri Değerlendirmesi

Jürinin birinci kademe raporunda belirttiği noktaların geliştirilmesi ile birlikte projenin kendi ana fikrinin 
alt ölçeklerde ve farklı senaryolarda nasıl geliştirileceği ile ilgili kapsamlı yaklaşımı, tahayyül edilen 
senaryoların karşılıklarının araştırılması ve yorumlanması projenin ayırt edici özelliklerini vurgulaması 
açısından önemli ve değerli bulunmuştur.

Jürinin ana değerlendirme kriterlerine yönelik hedefte, projenin önerdiği minimum araç hareketini esas 
alan ve kentsel arayüzde kurduğu yeşil yerleşim ile entegre ettiği senaryo ve sistem önerisinin, gelecek 
senaryolarını da içeren bir projeksiyon ile sunulması projenin ayırt edici özelliği olarak öne çıkmıştır. Bu 
ayırt edici özelliğin yapı dilinde detay ölçeğinde değerlendirilmiş olması, sürdürülebilir yapı özelliğinin, 
sistemin ve senaryoların bir parçasına dönüştürülmesi, yapının kompakt çözüm arayışı ve sistemin yapı 
olarak ifadesinin kendi içindeki tutarlı dili, yer ile kurduğu ilişkide de yok-yer etkisine ilişkin tavrının netliği 
ve bu ifadenin sembolik gücü jüri tarafından olumlu bulunmuştur.

Yapının ve kentsel arayüz olarak yeşil tasarımın çeper ilişkilerindeki başarısının, yapının iç mekanlarını 
oluşturan döşeme-kapalı ve açık hacim ilişkilerine yansımamış olması eleştirilmiştir. Sistem olarak 
önerilen strüktürel ifadenin döşeme yapısının strüktürü ve kapalı mekanları bina olarak sınırlandırması 
yerine strüktür içindeki hacimsel boşluklar olarak ele alınmasının mekansal olarak vadettiği sistemi daha 
güçlü ifade edeceği jüri tarafından belirtilmiştir. İç mekandaki düzenlemeler ele alınırken alt ölçekte bu 
şekilde detaylandırılmasının daha iyi sonuç verebileceği değerlendirilmiştir. Dik açılı olarak tasarlanmış 
olan otobüs peronlarının, ayrılma ve yanaşma manevralarını kolaylaştırmak amacıyla, açılı (450 ya da 
600) yerleşimle tasarlanması ve dönüş yarıçaplarının buna göre düzenlenmesi gerektiği jüri tarafından 
belirtilmiştir. 

Ek olarak böylesi geleceğe yönelik olası dönüşüm senaryolarını öngören bir tasarımda, tasarımcıların 
“makina” analojisi kesinliğini kavramsal olarak merkeze alması eleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, oy çokluğu ile 2. ödüle değer görülmüştür (Dürrin SÜER ve 
Boğaçhan DÜNDARALP karşı oy kullanarak, projeyi 1. ödüle önermişlerdir).
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EKİP
 Rıfat YILMAZ – Mimar
 Burcu Sevinç YILMAZ - Mimar
 Süleyman YILDIZ – Mimar
 Şerif SÜVEYDAN – Y. Mimar
 Sezer BAHTİYAR – Y. Mimar
 Özkan ÇALIŞKAN – İnşaat Mühendisi

DANIŞMANLAR
 Emrah Erdem ÖZLÜ – İnşaat-Ulaştırma Müh.
 Cantekin TURAN – İnşaat-Ulaştırma Müh.
 Deniz ASLAN – Mimar
 Evrim GÜREL SÜVEYDAN – Grafik Tasarımcı
 Orhan Murat GÜRSON – Makine Müh.
 Hakan MİNTAŞ – Çevre Müh.
 Ramazan CUMHUR – Jeoloji Müh.

Jüri Değerlendirmesi

Tasarım; Ana Transfer Merkezi işlevleri ve kentle süreklilik ilişkisi içindeki yeşil alanlar arasında net bir ayrım 
önermektedir. Düşeyde net ayrımlara sahip terminal ve peyzaj alanları birbirine paralel üçüncü boyut 
karakteri sergilemekte, her iki alanda farklı kullanıcılara yönelik sorunsuz dolaşım şemaları önerilmektedir.

Terminal kotuna ışık ve hava alabilmek için bırakılan geniş boşluklar kentsel süreklilik sağlama niyeti 
ile çelişmekte, peyzajı fazlasıyla parçalayarak neredeyse bir köprü/geçit sistemine dönüştürmektedir. 
Peyzajdan terminal kotuna ulaşan rekreatif kullanıma yönelik eğimli yüzeyler jenerik çözümler olmakla 
beraber sonuç başarısı şüpheyle karşılanmıştır. Öneri, baştan sona her türlü detayı ele alan tutumuna 
karşılık karakteristik bir imge ortaya koyamamaktadır. Birinci kademedeki eleştirilere bağlı olarak 
geliştirilmiş olmakla beraber metro, YHT bağlantısının kısıtlı mekanda gelişen bir yeraltı bağlantısı 
niteliğinden kurtulamamış olduğu gözlenmektedir. Peronların arasındaki platform genişliklerinin 2 m’nin 
altında olması olumsuz bulunarak, öneri oy birliği ile 3. ödüle layık bulunmuştur.
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EKİP
 Nil BIÇAK – Y.Mimar - Ekip Temsilcisi
 Kemal BAL – Mimar
 Erol KALMAZ – Mimar
 Doruk Kemal KAPLAN – İnşaat Müh.

DANIŞMANLAR
 Arzu GÜLER – Peyzaj Mimarı
 Mehmet OKUMUŞ – Makine Müh.
 
YARDIMCILAR
 Ali GÜRER – Mimar
 Demet SATI – Öğrenci

Jüri Değerlendirmesi

Birinci kademede olumlu bulunmuş olan ‘sokak, bahçe, pasaj’ kurgusunun ikinci kademede geliştirildiği ve 
çeşitlendirildiği gözlenmiştir. Ancak, yapının imgesinde birinci kademede olumlu bulunmuş olan strüktürel 
ifadenin yapısı ve vurgusunun ikinci kademede yüzeyleştirilmesi ve monolitik bir ifadeye bürünmesi 
eleştirilmiştir. Kuzey ve doğu yönlerindeki araç yollarının karmaşık yapısı ve özellikle viyadükleşen yolların 
bu alanda yarattığı tanımsız boşluklar olumsuz bulunmuştur.

Ayrıca, ulaşım raporunun yer almaması, otobüslerin yanaşma / ayrılma manevraları için bırakılan 
alanların yetersizliği ve peronların arasındaki platform genişliklerinin 2 m’nin altında olması olumsuz 
bulunarak oy birliği ile 1. mansiyona değer görülmüştür.
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EKİP
 Hakan EVKAYA – Mimar – Ekip Temsilcisi
 Kutlu İnanç BAL – Mimar
 
DANIŞMANLAR
 Münire SAĞAT – Peyzaj Mimarı
 Fatih Mustafa ŞAHİN – İnşaat Müh.
 Erdal KARA – Akustik Uzmanı
 
YARDIMCILAR
 Yasemin KILIÇ – Mimar
 Serhat ÇAKIR – Mimar
 İpek GÖNÜLLÜ – Öğrenci
 Kıvanç MUTLU – Mimar
 Lal GÜLTEN – Öğrenci
 Sevi ÖZDEMİR – Öğrenci
 Eda Nur MOTCU – Öğrenci
 Sina ÇİFTÇİ – Öğrenci
 Beyza Hilal ÖZER – Öğrenci
 Damla DEMİR – Öğrenci

Jüri Değerlendirmesi

Birinci kademede belirtilmiş olan değerlendirmeler ve eleştirilere bağlı olarak:

Otel ve hostel programlarının yer aldığı bölgedeki yeni düzenlemeler olumlu bulunmuştur. Metro ve YHT 
hatlarının çıkışları için oluşturulmuş olan saçağın transfer sokağına yakınlaştırılması olumlu bulunurken, 
aralarındaki bağlantının ele alınış biçimi ve kapsayıcılığı zayıf bulunmuştur. Transfer sokağını oluşturan 
yüzeylerin program dağılımlarının sokak boyunca sokağı tek taraflı beslemesi mekansal olarak sokağın 
yoğunluğunu zayıflatmakta ve sokak üzerinden açık alanlara açılımları da yeterli bulunmamaktadır.

Zemin altı programlara destek veren hava boşluklarının peyzaj ile entegrasyonu zayıf bulunmuş ve 
oluşturulan peyzajın parçacıl etkilerinin alanın bütünlüğünü bozduğu gözlemlenmiştir. 

Transfer sokağından otobüslere geçişlerdeki düşey sirkülasyonun taşıyıcılığının olumlu olmasına rağmen 
mekansal etkileri aşağıya doğru yönelimlerde zayıflamaktadır.

Peronlar arasında en az 2 metre olması gereken yolcu indirme-bindirme platformu genişliklerinin 1 metre 
olması ve otobüslerin yanaşma/ayrılma manevraları için ayrılan alanların yetersizliği ve bu alanların 
taşıyıcı elemanlarla kısıtlanması eleştirilerek, proje oy birliği ile 2. mansiyona değer görülmüştür.
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EKİP
 Ezgi BAŞAR – Mimar
 Neslinaz AKSU – Mimar / Peyzaj Mimarı
 Zehra AKSU – Mimar
 Ata Gün AKSU - Mimar
 Zeliha Burcu DEMİRCİ – Mimar
 Eren Gözde ANIL – Mimar
 Gürkan ERDUMAN – İnşaat Müh.

DANIŞMANLAR
 Gülşen AYTAÇ – Peyzaj Mimarı
 Seda TEMİZER YÖNTEM – Mimar

YARDIMCILAR
 Naz YILDIZ 
 Talya POLAT
 Zeynep COŞKUNER
 Şeyma ŞANLIBABA

Jüri Değerlendirmesi

Koru fikri olumlu bulunarak, yarışmanın ikinci kademesine devam eden öneride, dik açılı peronlar, otobüs 
tamir-bakım atölyelerinin peronlarla iç içe olma durumu jüri raporunda tavsiyesine uygun şekilde 
gözden geçirilmiştir. Buna karşın tasarımın ana fikri olan iç bahçenin ortak bir toplanma-dağılma alanına 
dönüşmesi, bu ortak alanın kentsel bağlantılarının güçlendirilmesine dair beklentilerin karşılanmadığı, 
birinci kademede olduğundan daha ileri bir noktaya taşınamadığı gözlenmiştir.

Yarışma alanının güneyinde, yapıya ana yaklaşım yönünde yeraltı otoparkları üzerindeki boşluklar, 
bisiklet yolu gibi engel ve kesişimlerden sonra giriş bölümüne varan yolcunun, peronlara doğru katlar 
arasında iniş çıkışlarla ilerlemesi, kitleler arasında son derece zayıf dolaşım bağlantıları eleştirilmiştir. Bu 
olumsuzlukların yanı sıra otobüs otoparkı, araç otoparkı, ilçe minibüs otoparklarının şartnamede belirlenen 
ihtiyacı karşılamaması olumsuz bulunmuştur. Öneri oy birliği ile 3. mansiyona değer görülmüştür.
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EKİP
 Melike KAVALALI – Mimar – Ekip Temsilcisi
 Berrin ERİKÇİ – Mimar
 Nimet DEĞERTAŞ - Mimar

DANIŞMANLAR
 Prof. Dr. Arda İNCEOĞLU – Mimar
 Prof. Dr. Deniz ASLAN – Mimar
 Tomris AKIN – Mimar
 Oral GÖKTAŞ – Mimar
 Mustafa İspir GÜRBÜZ – İnşaat Müh.
 Akın AKGÜL – Elektrik Müh.
 Mehmet OSKAY – Makine Müh.
 Bilge KOBAŞ – Mimar
 Coşkun YARAR – Makine Müh.
 Yalçın ARICI – Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Jüri Değerlendirmesi

Birinci kademede olumlu bulunan iklimle uyumlu geniş saçak önerisinin, ikinci kademede geliştirilmesi 
talep edilen, alt kotlara nüfuz edebilecek mekansal niteliklerin ve saçak boşluklarının sunduğu insan 
ölçeğindeki algısının beklenen gelişmeyi göstermediği gözlenmiştir. Çeperde oluşturulan yeşilin, ana 
tasarımın bir parçası olduğu fikri jüri tarafından ikna edici bulunmamıştır. Kuzey ve doğu yönlerindeki 
araç yollarının alanın yakın çevresi ile yaya ilişkisini zayıflatıyor olması olumsuz bulunmuştur. Yalın olması 
beklenen program kurgusunun özellikle bodrum katta oldukça sıkışık ve yön bulma kriterleri açısından 
negatif kurgusu eleştirilmiştir. Otobüs peronlarının ve peronlar arasındaki platformların genişlikleri 
yetersiz bulunarak, oy birliği ile 4. mansiyona değer görülmüştür.
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EKİP
 Fırat DOĞAN – Y. Mimar – Ekip Temsilcisi
 Burcu KIRCAN DOĞAN – Y. Mimar
 Önder Volkan YALTIRAKLI – İnşaat Y. Müh.

Jüri Değerlendirmesi

Projenin birinci kademede güçlü bulunan meydan ve yaya ulaşımına açık çatı kurgusunun ikinci kademede 
zemin kotu ve önerdiği meydan kullanımı ile kurduğu ilişkide beklenen gelişmeyi sağlayamamış olması 
olumsuz bulunmuştur. Ayrıca, çatı kotunun yükseldiği noktanın alt kotlar ile bağlantısının sağlanamamış 
olması eleştirilmiştir. İç mekanlardaki doğal hava sirkülasyonu ve ışık niteliği gelişmekle birlikte, sunduğu 
mekan zenginliğinin beklenen olgunluğa erişemediği gözlenmiştir. Önerilen meydanın alt kotlarla ilişkisi 
de zayıf bulunmuştur.  Ayrıca, ulaşım raporunun yer almaması, dik açılı otobüs peron tasarımında taşıyıcı 
sistemin manevraları kısıtlaması, otobüslerin yanaşma/ayrılma manevraları için bırakılan alanların 
yetersizliği ve peronların arasındaki platform genişliklerinin 2 metrenin altında olması olumsuz bulunarak 
oy birliği ile 5. mansiyona değer görülmüştür.
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