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Giriú


3

øzmir Büyükúehir Belediyesi, øzmir-Tarih Proje Merkezi koordinatörlü÷ünde
çalÕúmalarÕna ilk olarak 09.03.2013 tarihinde gerçekleútirilen geniú katÕlÕmlÕ arama toplantÕsÕ
ile baúlanan øzmir-Tarih Projesi kapsamÕnda hazÕrlanan TasarÕm Stratejisi Raporu’nda, proje
alanÕ olarak belirlenmiú olan KemeraltÕ Kentsel Sit ve Kadifekale Kentsel Dönüúüm AlanÕ
ondokuz alt bölgeye ayrÕlmÕútÕ ve bölgeler içerisinde canlandÕrma, sa÷lÕklaútÕrma ve koruma
eylemlerinin belirlenebilmesi do÷rultusunda alt bölge katÕlÕm platformlarÕnÕn oluúturulmasÕ
kararlaútÕrÕlmÕútÕ. KatÕlÕm platformlarÕ aracÕlÕ÷Õyla ilgili tüm aktörlerin süreçte aktif rol
üstlenmeleri ve alt bölgelerde gerçekleútirilecek operasyonlara iliúkin somut fikir ve önerilerin
ortak akÕl ile oluúturulmasÕ amaçlanmÕútÕ.
Bu rapor, belirtilen amaçlar do÷rultusunda 13-14 A÷ustos 2014 tarihlerinde øzmir
Tarihi HavagazÕ FabrikasÕ Kültür Merkezi'nde gerçekleútirilen birinci alt bölge çalÕútayÕ
neticesinde geliútirilen operasyon planlarÕnÕ aktarmak amacÕnÕ taúÕmaktadÕr.
Rapor iki bölümden oluúmaktadÕr. ølk bölümde çalÕútayÕn kapsamÕ, yöntem ve
gerçekleútirilme süreci aktarÕlmaktadÕr. økinci bölümde ise, her bölge özelinde ilgili aktörler
tarafÕndan gerçekleútirilecek projelerin tariflendi÷i “operasyon planlarÕ” yer almaktadÕr.
Operasyon planlarÕ, çalÕútay sonuçlarÕ ve tasarÕm stratejisi raporunda ayrÕntÕlÕ úekilde
tanÕmlanan amaç, stratejik yönelim ve faaliyetler ile iliúkili olarak oluúturulmuútur. Bu
nedenle tasarÕm strateji raporunda detaylandÕrÕlan amaç ve stratejik yönelimleri hatÕrlamakta
fayda var.
øzmir-Tarih Projesi’nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri1
øzmir-Tarih Projesi kapsamÕnda iki temel amaç belirlenmiútir. Birinci amaç,
øzmirlilerin tarih ile iliúkisini güçlendirmektedir. Bu øzmirlilerin kentleriyle iliúkili olan
belleklerinin geliútirmesi yoluyla yapÕlacaktÕr. Bu amaçla yararlanÕlacak olan kaynak, proje
alanÕndaki arkeolojik kültür varlÕklarÕ ve tarihi yapÕ stokudur. økinci amaç øzmir’in sanayi
toplumunun tek merkezli kentinden, bilgi toplumunun çok merkezli kent bölgesine geçiú
yaúanÕrken proje alanÕnda ortaya çÕkan çöküntü alanlarÕnÕn oluúumuna mani olmak ve bu
oluúumu tersine çevirmektir. Proje alanÕnÕn büyük oranda kültürel varlÕk barÕndÕrÕyor olmasÕ,
canlandÕrma ve koruma hedeflerinin bir arada geliútirilmesini gerekli kÕlmaktadÕr.
CanlandÕrma hedefinin arkeolojik miras, tarihi yapÕ stoku, kültürel çeúitlilik ve sosyal yapÕ
özelinde sürdürülebilir yaklaúÕmlar do÷rultusunda gerçekleútirilmesi sa÷lanmalÕdÕr.


Bu bölüm Prof. Dr. ølhan Tekeli tarafÕndan hazÕrlanan øzmir-Tarih Projesi TasarÕm Stratejisi Raporu’ndan
derlenmiútir.
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YukarÕda belirtilen hedefler kapsamÕnda belirlenen stratejik yönelimlerin baúÕnda,
alanÕn canlandÕrÕlabilmesi için, proje alanÕnÕn bazÕ bölümlerinde yukarÕ do÷ru seçici (filter-up)
bir sürecin baúlatÕlmasÕ gelmektedir. Bölgeyi terk eden prestijli faaliyetlerin yerini, baúka
prestijli faaliyetlerin almasÕ bölgenin ziyaret edilme potansiyelini artÕracaktÕr. KatÕlÕmcÕ
süreçte böylesi bir stratejik faaliyetin turizm olabilece÷i konusunda geniú bir uzlaúÕ
sa÷lanmÕútÕr. Turizmin bu alanda sadece tarihi de÷erlerin gözlenmesinden hareketle de÷il,
tarihin buradaki yaúam deneyiminin bir parçasÕ haline getirilmesi suretiyle geliútirilmesi
önemlidir. Bu amaçla, yaúamÕn “deneyim” (experience) geçirilen “yer” niteli÷i kazandÕ÷Õ
sokaklarÕn bu niteli÷inin dikkatle korunmasÕ (Havra soka÷Õ vb.), bu niteli÷e sahip sokaklarÕn
sayÕlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve proje alanÕ içerisinde yer alan han, sinagog gibi büyük ölçekli
yapÕlarÕn yenilikçi yaklaúÕmlar, tasarÕm ve uygun örgütlenme teknikleri ile “deneyim” yaratan
bir niteli÷e kavuúturulmasÕ önerilmiútir.
Gençli÷in, yüksekö÷renim faaliyetleri ve onlara iliúkin konaklama faaliyetleri
dolayÕmÕnda bu alana çekilmesi di÷er bir stratejik yönelim olarak belirlenmiútir. Bu
do÷rultuda, gençli÷in boú zamanlarÕnÕ de÷erlendirmek için yararlanabilecekleri faaliyetlerin
çeúitlili÷inin artÕrÕlmasÕ, gençlere yönelik üretim ve satÕú faaliyetleri ile bütünleúmiú kültürel
alanlarÕn oluúturulmasÕ ve proje alanÕnda bulunan ve e÷itim sistemi dÕúÕnda kalmÕú iúsiz ya da
çalÕúan gençlerin becerilerini ve potansiyelini artÕrmaya dönük projeler geliútirilmesi gibi
öneriler geliútirilmiútir.
MøA’nÕn prestijli faaliyetlerinin bölgeyi terk etme e÷ilimleri konusunda dikkatli
olunmasÕ, gereksiz boúalmalara karúÕ çÕkÕlmasÕ di÷er stratejik tercihlerden birisidir.
KatÕlÕmcÕ süreçte üzerinde uzlaúma sa÷lanan dördüncü stratejik tercih, büyük oranda
konut bölgelerini içeren bölgede konut iúlevlerinin sa÷lÕklaútÕrÕlmasÕ ve canlandÕrÕlmasÕ
olmuútur. Konut kullanÕmÕna yönelik olarak toplumun tüm katmanlarÕndan gelenlerin bu
alanda yaúar hale gelmesi sa÷lanarak dengeli bir toplumsal yapÕ elde edilmesi önerilmiútir.
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Kapsam, Yöntem ve Süreç
ÇalÕútay, TasarÕm Stratejisi Raporu’nda 19 bölgeye ayrÕlan proje alanÕnÕn 2 numaralÕ
Havralar Bölgesi'ni, 5 numaralÕ Oteller Bölgesi'ni ve 11 numaralÕ Anafartalar Caddesi 2. Etap
Bölgesi'ni kapsamaktadÕr. Söz konusu bölgelerin proje alanÕ içerisinde konumu gösteren
harita Resim 1’de verilmiútir. 13.08.2014 tarihinde Oteller Bölgesi, 14.08.2014 tarihinde ise
Havralar

Bölgesi

ve

Anafartalar

Caddesi

2.

Etap

Bölgesi

konulu

çalÕútaylar

gerçekleútirilmiútir.
FarklÕ baúlÕklar altÕnda, dört ayrÕ masada çalÕútay kurgusu do÷rultusunda oturumlarÕn
yönetimini sa÷lamak üzere birer moderatör ve verileri belgelemek üzere birer raportör görev
yapmÕútÕr. ÇalÕútaya katkÕ sa÷layan moderatör ve raportörlerin isimleri aúa÷Õda verilmiútir.
Moderatörler:
Prof. Dr. Emel Göksu
Doç. Dr. Deniz Güner
Doç. Dr. Emel KayÕn
Doç. Dr. Mine Tanaç Zeren
Doç. Dr. Hümeyra Birol Akkurt
Doç. Dr. ùebnem Yücel
Doç. Dr. ùebnem Gökçen Dündar
Doç. Dr. Ela Çil
Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyo÷lu
Raportörler:
Ça÷layan Deniz Kaplan
Gizem YÕlmaz AkyÕldÕz
Kadir Öztürk
Merve ÇalÕúkan
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Resim 1. ÇalÕútay KapsamÕ
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ÇalÕútay öncesi moderatör ve raportörlerin katÕlÕmÕnda iki toplantÕ gerçekleútirilmiú ve
kapsam içerisinde yer alan alt bölgelerin özellikleri, potansiyelleri ve sorunlarÕ göz önünde
bulundurularak konu baúlÕklarÕ belirlenmiútir. ÇalÕútay kapsamÕnda bulunan her alt bölge için
dört adet konu baúlÕ÷Õ belirlenmiútir. Konu baúlÕklarÕ her alt bölge için aúa÷Õda verilmektedir.
Oteller Bölgesi:
x Konaklama Aktivitesi
x AlanÕn CanlandÕrÕlmasÕ ve Yeni Deneyimlerin OluúturulmasÕ
x Kamusal Alan SenaryolarÕnÕn OluúturulmasÕ
x Sosyal YapÕnÕn AnlaúÕlmasÕ
Havralar Bölgesi:
x Dini ve Ticari Bellek
x AlanÕn CanlandÕrÕlmasÕ ve Yeni Deneyimlerin OluúturulmasÕ
x Kamusal Alan SenaryolarÕnÕn OluúturulmasÕ
x Sosyal YapÕnÕn AnlaúÕlmasÕ
Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi:
x Geleneksel AlÕúveriú Kültürü
x AlanÕn CanlandÕrÕlmasÕ ve Yeni Deneyimlerin OluúturulmasÕ
x Kamusal Alan SenaryolarÕnÕn OluúturulmasÕ
x Sosyal YapÕnÕn AnlaúÕlmasÕ
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ belirlenirken, tüm çalÕúma masalarÕnda esnaf ve di÷er bölge
kullanÕcÕlarÕn sayÕca fazla olmasÕna özen gösterilmiútir. Alt bölgelerde yer alan mahallelerin
muhtarlarÕ, esnaf, yönetim mekanizmasÕ ve yatÕrÕmcÕ grup olarak belediyeler, bölge ve øzmir
ölçe÷inde bilimsel üretimi olan akademisyenler, ilgili meslek odalarÕ ve sivil toplum
kuruluúlarÕ temsilcileri katÕlÕmcÕ profilini oluúturmuútur.
Aúa÷Õdaki tablolarda birinci alt bölge çalÕútayÕnda gerçekleúen temsiliyet durumlarÕ
verilmektedir.
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Tablo 1. Oteller Bölgesi ÇalÕútayÕ Temsiliyet Durumu
Meslek

Davet Edilen

KatÕlan

Akademisyen

8

10

Yerel Yönetim

13

10

Meslek OdalarÕ

6

8

Sivil Toplum Kuruluúu

7

8

Di÷er Kamu KurumlarÕ

2

4

Muhtar

1

0

Esnaf

6

6

Toplam

43

46

Tablo 2. Havralar Bölgesi ÇalÕútayÕ Temsiliyet Durumu
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Meslek

Davet Edilen

KatÕlan

Akademisyen

10

11

Yerel Yönetim

10

9

Meslek OdalarÕ

4

5

Musevi Cemaati VakfÕ

6

5

Sivil Toplum Kuruluúu

8

5

Di÷er Kamu KurumlarÕ

3

1

Muhtar

2

1

Esnaf

5

4

Toplam

48

41



Tablo 3. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi ÇalÕútayÕ Temsiliyet Durumu
Meslek

Davet Edilen

KatÕlan

Akademisyen

11

10

Yerel Yönetim

8

7

Di÷er Kamu KurumlarÕ

2

1

Meslek OdalarÕ

4

5

Sivil Toplum Kuruluúu

7

6

Muhtar

8

1

Esnaf

5

6

Toplam

45

36

ÇalÕútay, 13.08.2014 tarihinde çalÕútayÕn önem, amaç ve hedeflerini katÕlÕmcÕlara
aktarmak amacÕyla gerçekleútirilen açÕlÕú konuúmasÕ ile baúlamÕútÕr. Kapsam içerisinde yer
alan bölgelerin tarihsel süreçlerini, sosyal ve kültürel ba÷lamda öne çÕkan özelliklerini,
mimari ve kentsel niteli÷ini aktarmak üzere, aynÕ gün gerçekleútirilen Oteller Bölgesi çalÕútayÕ
ve 14.08.2014 tarihinde gerçekleútirilen Havralar Bölgesi ve Anafartalar Caddesi 2. Etap
Bölgesi çalÕútaylarÕndan önce, Doç. Dr. Emel KayÕn (Oteller Bölgesi), Doç. Dr. Mine Tanaç
Zeren (Havralar Bölgesi) ve Doç. Dr. Deniz Güner (Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi)
tarafÕndan bölge sunumlarÕ gerçekleútirilmiútir.
ÇalÕútay baúlamadan önce, moderatörler tarafÕndan katÕlÕmcÕlara üç oturuma sahip
çalÕútayda izlenecek yöntem ve beklentilerle ile ilgili bilgi aktarÕmÕnda bulunulmuútur.

Resim 2. øzmir-Tarih Projesi birinci alt bölge çalÕútayÕ
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Birinci Oturum: Durum Tespiti
Birinci oturumda, her dört masa için önceden belirlenmiú konu baúlÕklarÕ ba÷lamÕnda
oluúturulmuú sorular üç alt bölge çalÕútay katÕlÕmcÕlarÕna sorulmuútur. KatÕlÕmcÕlardan,
bölgenin günümüzdeki durumu ile ilgili tespitlerde bulunmalarÕ için anahtar kelimeler
istenmiútir. Her soru için katÕlÕmcÕlardan alÕnan anahtar kelimeler panoya yerleútirilmiú,
benzer cevaplar derlenerek ortak baúlÕklar altÕnda kümelenmiútir. Oturumun son aúamasÕnda
ise, masadaki tüm katÕlÕmcÕlarÕn panoda kümelenmiú olan anahtar kelimeleri oylamalarÕ
istenmiú ve her katÕlÕmcÕya üç oy hakkÕ verilmiútir (Resim 3 ve 4). Oylama aúamasÕndan sonra
anahtar kelimelerin ve oylamalarÕn yer aldÕ÷Õ bilgiler raportörler aracÕlÕ÷Õyla kaydedilmiútir.

Resim 3. Durum tespiti çalÕúmalarÕ

Resim 4. Durum tespiti çalÕúmalarÕ
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økinci Oturum: Haritalama
økinci oturumda, katÕlÕmcÕlara her dört masanÕn kendi konu baúlÕklarÕ ba÷lamÕnda
bölgelerin de÷erlerini, sorunlarÕnÕ ve potansiyellerini tespit etmeye yönelik sorular sorulmuú,
cevaplar alt bölgelerin sÕnÕrlarÕnÕ gösteren hâlihazÕr haritalar üzerinde katÕlÕmcÕlar tarafÕndan
grafik aktarÕmla ifadelendirilmiútir (Resim 5 ve 6).

Resim 5. Haritalama çalÕúmalarÕ

Resim 6. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Haritalama çalÕúmasÕ
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Üçüncü Oturum: Yol HaritasÕ
ÇalÕútayÕn son oturumunda, bölgelerde ilk iki oturumda tespit edilen bulgular
do÷rultusunda atÕlmasÕ gereken adÕmlarÕn, eylem ve projelerin neler olabilece÷i ve kimler
tarafÕndan hayata geçirmesi gerekti÷i ile ilgili sorular sorularak bir tartÕúma ortamÕ
oluúturulmuútur. Oturum sÕrasÕnda geliútirilen tüm fikir ve öneriler raportörler tarafÕndan
kaydedilmiútir.

Resim 7. Yol haritasÕ çalÕúmalarÕ



ÇalÕútay sonucunda yol haritasÕ oturumlarÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan geliútirilen eylem
önerileri 17.09.2014 ve 25.09.2014 tarihlerinde gerçekleútirilen toplantÕlarda moderatörler
tarafÕndan de÷erlendirilmiú ve tüm katÕlÕmcÕlarÕn ortak görüúüne sunulmak üzere anket
formlarÕ haline getirilmiútir. Koruma, canlandÕrma ve sa÷lÕklaútÕrma müdahaleleri
do÷rultusunda çalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan geliútirilen fikirleri içeren ve her bölgeye özel
hazÕrlanan anket formlarÕ, çalÕútay neticesinde oluúan verilerin bütün katÕlÕmcÕlar genelinde
tekrar de÷erlendirilmesi ve öncelik sÕralamasÕnÕn oluúturulmasÕ amacÕyla katÕlÕmcÕlara e-posta
aracÕlÕ÷Õyla iletilmiútir. Esnaf ve muhtarlara basÕlÕ olarak ulaútÕrÕlmÕú ve sonuçlar elden
alÕnarak çalÕúmaya dâhil edilmiútir. Toplam 92 katÕlÕmcÕya iletilen anketlere 76 kiúi dönüú
yapmÕú, katÕlÕm oranÕ % 82.61 olarak kaydedilmiútir. Gerçekleútirilen anketlerin sonuçlarÕ, her
bir kategoride katÕlÕmcÕlarÕn de÷erlendirmesi neticesinde çÕkan oranlara bakÕlarak çok
önemliden az önemliye do÷ru sÕralanmÕú olarak raporun ekinde sunulmuútur. Anket sonuçlarÕ,
øzmir-Tarih TasarÕm Stratejisi Raporu’nda belirlenmiú olan stratejik yönelimler ile birlikte
operasyon planlarÕnÕn oluúturulmasÕnda faydalanÕlan temel kaynak olmuútur.
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Operasyon
PlanlarÕ
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Operasyon PlanlarÕnÕn Genel Kurgusu
Bu bölümde çalÕútay aracÕlÕ÷Õyla elde edilen ve belli bir sistematik içerisinde
de÷erlendirilen veriler do÷rultusunda her alt bölge özelinde hangi müdahalelerin nerede
gerçekleútirilece÷inin ayrÕntÕlarÕnÕ içeren operasyon planlarÕ aktarÕlmaktadÕr. Operasyon
planlarÕ kapsamÕnda önerilen projeler alt bölgeyi oluúturulan tüm parselleri kapsamamaktadÕr.
TasarÕm strateji raporunda önerilen stratejik yönelimler ile de iliúkili senaryolar do÷rultusunda
alt bölgelerde bir canlanma ve sa÷lÕklaúmayÕ tetikleyebilecek ölçüde müdahale önerisi
geliútirilmiútir. Operasyon planÕ kapsamÕ dÕúÕnda kalan di÷er parsellerin, operasyonlar
neticesinde geliúecek dinamikler aracÕlÕ÷Õyla kendili÷inden, piyasa mekanizmalarÕ
yardÕmÕyla iúlev kazanaca÷Õ veya mevcut iúlevini devam ettirece÷i öngörülmüútür.
Operasyon planlarÕ altÕ aúamalÕ olarak kurgulanmÕútÕr:


Bölgede baúarÕlmak istenenler
ÇalÕútayÕn 1. ve 2. oturumlarÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan, bölgelerin temel nitelikleri,
sahip oldu÷u de÷erler, güçlü ve zayÕf yanlarÕ ortaya konmuútur. Bu bulgulardan hareketle,
operatif faaliyetlerin hangi hedefler do÷rultusunda úekillenece÷i ve operasyon
tamamlandÕ÷Õnda bölgede nelerin baúarÕlmasÕ gerekti÷inin çerçevesi çizilmiútir.



Birden fazla ünitenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar
Alt bölgelerde kalÕcÕ bir iyileúme, canlanma ve sa÷lÕklaúma elde edebilmek için,
sadece parsel ölçe÷inde noktasal müdahaleler ile yetinmek yeterli olmayacaktÕr. Özellikle
mevcut dinamiklerin etkin olamamasÕ nedeniyle boúalmÕú ve çöküntü alanÕ niteli÷i arz
eden bölgelerde, belli bir senaryo dahilinde birden fazla yapÕ ve/veya alanÕ kapsayan
operasyonlara ihtiyaç vardÕr. Bu nitelikte operasyonlarÕn, belli bir faaliyeti bölge
ölçe÷inde etkin kÕlacak úekilde sÕçratmasÕ, kurumsal düzeyde bir örgütlenme düzenine
sahip olmasÕ ve uygulandÕklarÕ bölgede tasarÕm ürünü olarak ortaya çÕkmalarÕ
beklenmelidir. ÇalÕútay kapsamÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan a÷ÕrlÕklÕ olarak mikro düzeyde
öneriler geliútirilmiútir. Operasyon planÕnÕn bu aúamasÕnda, çalÕútay neticesinde ortaya
çÕkan bulgular ve øzmir-Tarih Projesi’nin stratejik yönelimleri ile iliúkili olarak bölgenin
mevcut nitelikleri üzerinde yükselen ve/veya yeni nitelikler edinmesini amaçlayan, alan
ölçe÷inde etkili olabilecek düzeyde operasyonlar yer alacaktÕr.
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Mikro operasyonlar
Yol haritasÕ olarak adlandÕrÕlan 3. oturumda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan 1. ve 2. oturumda
ortaya konan bulgular özelinde somut öneriler geliútirilmiútir. Bu öneriler daha sonra
anket

haline

getirilmiú

ve

tüm

katÕlÕmcÕlar

tarafÕndan

de÷erlendirilerek

önceliklendirilmiútir. Bölgeler içerisinde tarihi niteli÷i ile öne çÕkan bir binanÕn belli bir
iúlevde restore edilerek kullanÕma kazandÕrÕlmasÕ veya kamusal niteli÷e sahip bir kentsel
boúlu÷un sa÷lÕklaútÕrÕlarak kullanÕm potansiyelinin artÕrÕlmasÕ gibi birçok öneri
geliútirilmiútir. Bunlar operasyon planÕnda mikro operasyonlar olarak de÷erlendirilmiútir.
Mikro operasyonlar her ne kadar tekil yaklaúÕmlar olarak ortaya çÕksalar da, söz konusu
operasyon belli bir yapÕya yönelik ise, iúlev tercihinin bölgenin geliúim ve canlandÕrma
senaryosuna uygun olarak yapÕlmasÕna özen gösterilmiútir.


Bölgenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan ayrÕca, yenileme alanÕnÕn bütününe genellenebilecek,
aydÕnlatma problemlerinin giderilmesi, güvenli÷in sa÷lanmasÕ, ulaúÕm ve trafik
problemlerine dönük çözümler üretilmesi gibi; ilgili kamu kurumlarÕnÕn (belediyeler,
emniyet, altyapÕ kurumlarÕ vb.) sorumluluk alanÕna iúaret eden öneriler geliútirilmiútir. Bu
bölümün kapsamÕnÕ bu nitelikte öneriler oluúturmaktadÕr.



ørdeleme
Bu aúamada, operasyon planÕnÕn ilk aúamasÕnda kararlaútÕrÕlan baúarÕlmak istenen
durumlarÕn, birden fazla ünitenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar,
mikro operasyonlar ve bölgenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar
aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirilip gerçekleútirilmedi÷inin irdelemesi yapÕlacaktÕr. ørdeleme
neticesi olumlu olursa tüm önerilerin koruma amaçlÕ imar planÕna uygunluk durumlarÕ
kontrol edilecek ve gerekli olmasÕ durumunda uygulama aúamasÕna geçebilmek üzere
plan revizyonlarÕ gerçekleútirilecektir. ørdeleme neticesinde üç ayrÕ aúamada önerilen
operasyonlarÕn baúarÕlmak istenen durumlarÕ sa÷layamadÕ÷Õ tespit edilirse, önceki
aúamalara dönülerek istenen durumlarÕ baúarmak için yeni proje önerileri geliútirilecektir.
Bu irdelemeyi yapmadan önce, üç aúamada önerilen farklÕ ölçekte operasyonlar, ilgili
tüm aktörlerin katÕlÕmÕnda düzenlenecek bir diyalog konferansÕnda tartÕúmaya açÕlacaktÕr.
Diyalog konferansÕ neticesinde uzlaúma ve söz verme süreci tamamlanmÕú olacaktÕr.
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øzleme
Söz

verme

sürecinin

tamamlanmasÕnÕn

ardÕndan,

ilgili

aktörler

tarafÕndan

gerçekleútirilecek operasyonlarÕn belli bir sistematik içerisinde izlenmesi operasyon
planÕnÕn altÕncÕ aúamasÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu aúama aynÕ zamanda bir geribildirim
süreci olarak iúleyecektir. Sürecin aksamasÕna neden olabilecek detaylar bu aúamada ilgili
aktörler tarafÕndan çözüme kavuúturulacaktÕr. Bu nedenle sa÷lÕklÕ bir koordinasyon
ortamÕnÕn oluúturulmasÕ ve süreklili÷inin sa÷lanmasÕ son derece önemlidir. Bu
sorumlulu÷u øzmir-Tarih Proje Merkezi üstlenecektir.
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Resim 8. Operasyon PlanÕ øúleyiú ùemasÕ
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Oteller Bölgesi
Operasyon PlanÕ
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Oteller Bölgesi özelinde gerçekleútirilen çalÕútayda, øzmir-Tarih Projesi'nin stratejik
hedefleri do÷rultusunda bölgenin sosyal yapÕsÕ, olumlu ve olumsuz taraflarÕyla bölgedeki
konaklama aktivitesi, alanÕ canlandÕracak ve yeni deneyimler oluúturacak faaliyetler ve
kamusal alan senaryolarÕ detaylÕ bir úekilde tartÕúÕlmÕútÕr. Oturumlar neticesinde bölgeye
iliúkin yapÕlan de÷erlendirmeler aúa÷Õda verilmiútir.
Otellerin ekonomik konaklama imkânÕ sunuyor olmasÕnÕn yanÕ sÕra, merkezi
konumlarÕ, ulaúÕm a÷larÕna yakÕnlÕklarÕ nedeniyle kolay ulaúÕlabilir olmalarÕ, bölgenin tarihsel
süreç içerisinde edindi÷i konaklama iúlevini sürdürüyor olmasÕ, konaklama faaliyetinin tarihi
bir doku içerisinde gerçekleúiyor olmasÕ, geleneksel ticari iúlevlerin yaúÕyor olmasÕ ve
Anafartalar Caddesi, Hatuniye MeydanÕ ve AltÕnpark KazÕ AlanÕ ile olan yakÕn iliúkisi
katÕlÕmcÕlar tarafÕndan Oteller Bölgesi’nin avantajlarÕ olarak ortaya konmuútur.
Bölgenin sorunlarÕ ise, tarihi otel yapÕlarÕndaki tahribatlar, bunun uzanÕmda mekânsal
niteli÷in düúüklü÷ü, otellerin fiziksel donanÕmÕnÕn yetersizli÷i, bölgenin øzmirlilerin geneli
tarafÕndan tercih edilmiyor oluúu, trafi÷in yo÷un olmasÕ ve güvenlik sorunu olarak
belirlenmiútir. BunlarÕn yanÕ sÕra, bölgede yo÷un olarak bulunan ve bu sebeple katÕlÕmcÕlarÕn
birço÷unun bu bölgeyi olumlu bir úekilde çok uluslu olarak tanÕmlamasÕnÕ sa÷layan
mültecilerin varlÕ÷Õ da bölgenin sorunlarÕ arasÕnda belirtilmiútir. 945 Sokak, 1298 Sokak ve
Anafartalar Caddesi arasÕnda kalan ada ile Hatuniye ParkÕ çevresinde daha yo÷un olarak
bulunan mültecilerin durumu, planlÕ olarak müdahale edilmesi gereken bir sorun olarak
neredeyse tüm tartÕúma masalarÕnda vurgulanmÕútÕr. Bölgeye iliúkin durum de÷erlendirmesi
Resim 9’da, sorunlu bölgeler ve potansiyel taúÕyan yer, yapÕlar ile ana ve ara arterler ise
Resim 10’da verilmiútir.
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan, bölgeye de÷er katan alanlar ve yapÕlar; bölgenin kuzeyindeki
açÕk otopark, ùen Otel, SadÕkbey Oteli, østiklal Otel, YÕldÕz Palas Otel, Basmane Semt
Merkezi, Baylan Otel, KadÕn Müzesi, Muzaffer Otel, Olimpiyat Otel, Onurum Otel, Emniyet
Oteli, Basmane Polis Karakolu, bölgenin güney do÷usundaki meyhane ve lokmacÕ olarak
belirlenmiútir. Oteller Bölgesi de÷er haritasÕ Resim 11’de verilmiútir.
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan yol haritasÕ oturumunda öne çÕkan ana baúlÕklar bölgedeki
konaklama aktivitesinin iyileútirerek devam etmesi ve üniversiteli genç nüfusun bu bölgeye
çekilmesidir. Üniversitelerin veya liselerin turizm ve otelcilik bölümlerinin bu bölgede
açÕlmasÕ, bu bölümlerin uygulama otellerinin bölgede hizmet vermesi, otellerde kalanlarÕn
ortak ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamaya yönelik çamaúÕrhane, kahvaltÕ salonu gibi iúletmelerin
açÕlmasÕ, bunlar aracÕlÕ÷Õyla yeni iú alanlarÕnÕn oluúmasÕ ve kent dÕúÕndan gelenler için ortak
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kullanÕlacak ofis olana÷Õ yaratÕlmasÕ baúlÕklarÕ çalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan bölgeye dair
eylem önerilerinin baúlÕca maddeleri olarak belirlenmiútir. Bölgede devam etmesi istenen
konaklama aktivitesini desteklemek ve bölgeye olan ilginin artmasÕnÕ hedefleyen bir di÷er
öneri de dünya ve yöresel yemekleri üreten/satan lokantalarÕn bölgede açÕlmasÕdÕr.
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan hem bir renk (çok ulusluluk) hem de sorun olarak
tanÕmlanan mültecilere yönelik geliútirilen fikirler a÷ÕrlÕklÕ olarak mültecilerin bu bölgede
korunmalarÕnÕn sa÷lanmasÕ yönünde olmuútur. Bölgede dayanÕúma derne÷i ya da mültecilerin
sosyal yaúama entegrasyonu konusunda çalÕúabilecek sivil toplum kuruluúlarÕna ait hizmet
ofislerinin kurulmasÕ, mültecilere Türkçe, bölge halkÕna yabancÕ dil e÷itimlerinin verildi÷i
kurslarÕn ve konuúma kulüplerinin kurulmasÕ önerilmiútir. økinci önerinin hem mültecilere
hem de bölgede yer alan konaklama odaklÕ hizmet sektörüne faydalÕ olaca÷Õ
de÷erlendirilmiútir. BunlarÕn yanÕ sÕra yemek piúirme ve lokanta iúletmeye yönelik kurslarÕn
açÕlmasÕ ve göçmenlerin kendi yemeklerini yaparak kültürlerini tanÕtabilecekleri ve
paylaúabilecekleri bir kültür evi oluúturulmasÕ fikirleri geliútirilmiútir.
ÇalÕútay neticesinde elde edilen bu veriler do÷rultusunda, önceki aúamada tanÕmlanan
kurguya uygun olarak hazÕrlanan operasyon planÕ raporun ilerleyen bölümünde verilmektedir.
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Resim 9. Oteller Bölgesi Durum Tespiti
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Resim 10. Oteller Bölgesi Sorun-Potansiyel HaritasÕ
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Resim 11. Oteller Bölgesi De÷er HaritasÕ
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Bölgede BaúarÕlmak østenenler
Oteller Bölgesi çok uzun zamandÕr ekonomik konaklama iúlevi do÷rultusunda düúük
gelirlilere hizmet vermektedir. Konaklama iúlevinin sadece belli bir sosyal tabakaya hizmet
edecek úekilde sunuluyor olmasÕ özellikle øzmirliler nezdinde bölgeye iliúkin algÕyÕ olumsuz
etkilemekte, baúlÕ baúÕna bir “deneyim” (experience) alanÕ olarak tanÕmlanabilecek bölgenin,
tarihi, mimari ve kentsel de÷erler özelinde sahip oldu÷u potansiyelin ortaya çÕkmasÕnÕ ve
bunun uzanÕmÕnda kullanÕcÕ profilinin çeúitlenmesini engellemektedir.
Kentin merkezi bir noktasÕnda konumlanmakta olan bölge; batÕ yönünde koruma
amaçlÕ imar planÕnda tamamen turizme yönelik ticaret önerisi getirilen Anafartalar Caddesi
aracÕlÕ÷Õyla 1. derece arkeolojik sit alanÕ Antik Smyrna Agora’sÕna, ardÕndan bir kültür ve
turizm aksÕ olarak geliúmekte olan økiçeúmelik Caddesi üzerinden KemeraltÕ ÇarúÕsÕ’na
ba÷lanmaktadÕr. Do÷u yönünde yine kentin önemli arkeolojik kültür katmanlarÕnÕn
sergilendi÷i AltÕnpark ve son dönemde bazÕlarÕ müze iúlevi do÷rultusunda dönüúen tarihi
yapÕlarÕn bulundu÷u bölge üzerinden eski konut dokusu aracÕlÕ÷Õyla Aziz Vukolos Kilisesi ile
iliúki kurmaktadÕr. Bu alanlar kentin turizm özelinde en etkin biçimde sunuldu÷u alanlardÕr.
Oteller Bölgesi’nin, tanÕmlanan çevresel iliúkileri özelinde maruz kaldÕ÷Õ böylesi bir baskÕ
altÕnda, içine kapalÕ ve sadece düúük gelirlilere hitap eden bir yer olma niteli÷inin korunmasÕ
çok mümkün gözükmemektedir. KaçÕnÕlmaz olarak bu alan ile iliúkilenecek olan farklÕ
kullanÕcÕlara da hizmet edebilecek do÷rultuda bölgenin örgütlenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, çok uygun fiyatlara konaklama imkânÕ sa÷layan otelleri barÕndÕrÕyor
olmasÕ nedeniyle bölge, øzmir’e iç göç aracÕlÕ÷Õyla ya da mülteci olarak gelen yeni nüfusun
kente tutundu÷u ve kent ile iliúki kurdu÷u ilk alan olma özelli÷ini taúÕmaktadÕr. Bölgenin bu
son derece önemli sosyal iúlevi de baúlÕ baúÕna korunmasÕ gereken bir de÷er olarak ön plana
çÕkmaktadÕr. KatÕlÕmcÕ süreçte de bu konu önemle vurgulanmÕútÕr. Bölgenin ev sahipli÷i
yaptÕ÷Õ düúük gelirli kullanÕcÕlarÕn gözetilmesi ve kente sosyal ve ekonomik
entegrasyonlarÕnÕn sa÷lanmasÕ hususunda yüksek uzlaúÕ geliúmiútir. Bu çerçevede ticari
konaklama iúlevinin sürdürülmesi esastÕr.
YukarÕda gerekçelendirildi÷i úekilde bölgenin dÕúa açÕk bir nitelik geliútirmesi,
gerek kentlinin gündelik belli aktiviteler do÷rultusunda (tarihi nitelik, geleneksel ticaret,
yeme-içme gibi bölge ve çevresinde mevcut de÷erleri deneyimleme, kültürel aktiviteler vb.),
gerekse yurtiçi ve yurtdÕúÕndan gelen orta gelir grubundan ziyaretçilerin de konaklama
amaçlÕ olarak bölgenin kullanÕcÕ profiline eklemlenmelerinin sa÷lanmasÕ ile mümkün
olabilir. Bunu baúarabilmek için bölgenin çekim yaratabilecek belli aktiviteler aracÕlÕ÷Õyla
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desteklenmesi, otellerin fiziksel koúullarÕnÕn iyileútirilerek asgari konfor standartlarÕnÕn
sa÷lanmasÕ ve tarihi konak yapÕlarÕndan dönüúmüú olmalarÕ nedeniyle oteller tarafÕndan
karúÕlanamayan bazÕ mekânsal donatÕlarÕn (çamaúÕrhane, internet kafe, kahvaltÕ salonu vb.)
alan içerisinde uygun noktalarda oluúturulmasÕ gerekmektedir.
Birden Fazla Ünitenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar
KarúÕlaúma/Keúiúme/ øletiúim
Oteller Bölgesi, bir yandan Agora ve AltÕnpark arasÕnda geliúen turizm aksÕnÕn kesiúim
noktasÕnda kalmasÕ nedeniyle yukarÕ seçici sunum biçimleri geliútirmeye zorlanmakta iken,
di÷er yandan düúük ve düzensiz gelirlilerin barÕnma ihtiyacÕna karúÕlÕk vermek gibi sosyal bir
misyonu yerine getirmektedir. Üst bir bakÕúla, bölgenin sahip oldu÷u tarihi de÷er dolayÕmÕnda
turizm potansiyeli göz önüne alÕnarak, bölgede soylulaútÕrÕlmÕú bir konaklama deneyimi
sa÷lamak gibi bir öneri geliútirilebilir. Ancak bu beraberinde bölge ile yaúamsal düzeyde
iliúkili olan önemli bir nüfusu yok saymayÕ ve dÕúlamayÕ getirecektir.

KaldÕ ki farklÕ

nedenlerle bu bölge ile temas kuran söz konusu nüfusun canlandÕrma stratejilerinin dÕúÕnda
tutulmasÕ, yaúamsal iliúkilerini kentin baúka bölgelerinde kurmak do÷rultusunda bir arayÕúa
girmelerine neden olacaktÕr. Bu da ileride sorunlu olarak tanÕmlanabilecek baúka kentsel
bölgelerin oluúumunu beraberinde getirecektir. Sorun olarak tanÕmlanan durum çözülmek
yerine kentin farklÕ bir kesimine ötelenmiú olacaktÕr. Bu nedenle Oteller Bölgesi’nde
geliútirilecek sa÷lÕklaútÕrma ve canlandÕrma önerilerinin, iki karúÕt olarak görünen durumu
kapsayacak bir úekilde kurgulanmasÕ çok önemlidir. Bu çerçevede geliútirilecek yaklaúÕmlarÕn
iki eksende yürütülmesi önerilmektedir:
x Oteller Bölgesi’nin sundu÷u konaklama iúlevinin hâlihazÕrda karúÕlÕk verdi÷i
toplumsal katmana ilave olarak toplumun farklÕ kesimlerinden, tercihen orta gelir
grubundan ziyaretçileri kapsayacak biçimde çeúitlendirilmesi, kültürel çeúitlili÷in
geliútirilerek korunmasÕ, bölgenin bir karúÕlaúma/kesiúme/iletiúim ortamÕ olarak
sunulmasÕ.
x Bölgede barÕnan düúük ve düzensiz gelirlilerin kente adaptasyonu, sosyal ve ekonomik
düzeylerinin iyileútirilmesine yönelik programlarÕn hayata geçirilmesi, bölge içerisine
eklemlenmesi önerilen yeni kullanÕcÕ grubu ile mevcut kullanÕcÕlar arasÕnda olasÕ
toplumsal gerilimleri ortadan kaldÕrmaya yönelik karúÕlÕklÕ faydalanma sa÷layabilecek
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kültür odaklÕ iletiúim biçimleri geliútirilmesi. (Bu kapsamda geliútirilen önerilerin
kültürel aya÷Õ, Oteller Bölgesi ile do÷rudan iliúkili Anafartalar Caddesi 2. Etap
Bölgesi içerisinde aktarÕlacaktÕr)
Oteller Bölgesi’nde hâlihazÕrda sadece düúük gelirlilere hizmet veren konaklama
iúlevinin orta gelir grubundan kullanÕcÕlarÕ da içerecek úekilde çeúitlendirilmesi önerisi,
bölgedeki otellerin, asgari bir standart sa÷lamak koúuluyla, farklÕ konfor koúullarÕna ve sunum
biçimlerine sahip olacak biçimde farklÕlaúmalarÕnÕ gerektirmektedir.
Bunu sa÷layabilmek amacÕyla bölgede yer alan otel sahipleri ve di÷er iúletmeciler
arasÕnda bir örgütlenme geliútirilmesi önerilmektedir. Örgütlenme, bölge içerisinde
konaklama iúlevi do÷rultusunda hizmet veren otel ve iliúkili oldu÷u di÷er hizmet sektörlerinin
planlanmÕú iliúkiler üzerinden organize olarak mevcut koúullarÕnÕ iyileútirmeleri ve bunun
dolayÕmÕnda hedef kitlelerinin çeúitlenmesini sa÷layacaktÕr.
Bunu baúarabilmek için öncelikle sistemli bir yapÕnÕn oluúturulmasÕ gerekmektedir.
Bölge içerisinde konaklama özelinde hizmet veren tüm birimleri tek bir iúletme olarak kabul
edecek olursak, sistemli yapÕ kÕsa ve orta vadede belirlenen amaçlara ulaúmak üzere bu
iúletmeyi meydana getiren birimler arasÕndaki iliúkilerin düzenlenmesini sa÷layacaktÕr.
Sistemli yapÕ, birimlerin tek baúÕna gerçekleútiremedikleri hedefleri, baúkalarÕ ile bir araya
gelerek grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleútirerek gerçekleútirmelerini
sa÷layacaktÕr.2 AynÕ zamanda, iúletme içerisinde insanlar, alet ve makineler, binalar, kuruluú
yeri, çalÕúma koúullarÕ, finans araçlarÕ vb. gibi çeúitli ö÷eler arasÕnda temel iliúkilerin
yürütülmesinin koúul ve yöntemlerini belirleyecektir.3 Bu sayede birimler ortak amaçlara,
hangi faaliyetler ve teknik donatÕlar aracÕlÕ÷Õyla, hangi fiziksel koúullarÕ sa÷layarak, nasÕl bir
iúgücü kullanarak ulaúabilecekleri konusunda do÷ru bir úekilde yönlendirilebilecektir.
Oteller Bölgesi’nde bu tür bir sistemli yapÕ; ticari iliúkilerin yönetilmesinde,
konaklama iúlevinin toplumun farklÕ kesimleri için de tercih edilebilmesini sa÷lamak üzere
gerekli mekânsal düzenlemelerin yapÕlmasÕnda, restorasyon çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesinde,
bu maksatla çeúitli fon ve kredilerden faydalanÕlmasÕnda, konuttan dönüúmüú olmalarÕ
nedeniyle oteller tarafÕndan sa÷lanamayan bazÕ temel donatÕlarÕn (çamaúÕrhane, internet kafe,
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Koçel’den aktaran YÕldÕz ù. (2011). “Beú YÕldÕzlÕ Otel øúletmelerinin Örgüt YapÕlarÕnÕn Mekanik-Organik
Örgüt YapÕsÕ Ba÷lamÕnda øncelenmesi”. YayÕmlanmamÕú Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi. Isparta:
Süleyman Demirel Üniversitesi.
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kahvaltÕ salonu, patisserie, vb.) bölge içerisinde uygun noktalarda oluúturulmasÕnda, tanÕtÕm
ve pazarlama stratejilerinin geliútirilmesinde etkin rol alacaktÕr. Burada kritik olan, mülk
sahipleri ve/veya otel iúletmecileri arasÕnda bu do÷rultuda bir uzlaúma sa÷lanmasÕdÕr. BazÕ
binalarÕn ayrÕntÕlÕ de÷erlendirmeler neticesinde belirlenecek farklÕ iúlevlere dönüútürülmesi
gerekmektedir. Önerilen sistemin ve sa÷layaca÷Õ faydalarÕn otel iúletmecilerine do÷ru bir
úekilde aktarÕlmasÕ gereklidir. Bu nedenle yol gösterici ve yönlendirici olmak amacÕyla bu
yapÕ içerisinde ilgili meslek odalarÕ ve üniversitelerin yer almasÕ son derece önemlidir. Yerel
yönetimler plan revizyonu, proje, yapÕm sürecinde yetkili olmalarÕ nedeniyle yapÕnÕn destek
bileúeni olarak görev almalÕdÕrlar.
Oteller Bölgesi içerisinde devreye girmesi önerilen bu yapÕ, merkezi bir yönetim
anlayÕúÕyla, mekânsal niteli÷in artmasÕnÕ, konfor koúullarÕnÕn iyileúmesini ve kullanÕcÕ
profilinin çeúitlenmesini sa÷layabilir ve bu sayede konaklama iúlevi özelinde bölgede bir
faaliyet sÕçramasÕ yaratÕlabilir.
Marsilya’da 2011 yÕlÕnda benzer úekilde

“Hotel du Nord” adÕnda bir kooperatif

kurulmuútur. Kooperatif, kentin tarihi merkezindeki mülk sahiplerini örgütleyerek,
uluslararasÕ çeúitlilikte kullanÕcÕ profiline hizmet veren ve marka de÷eri olan bir konaklama
sunumunun geliúmesini sa÷lamÕútÕr. Kooperatifin kuruluú amaçlarÕ, kentin tarihi merkezinin
canlandÕrÕlmasÕ ve bu bölgede yaúayanlarÕn yaúam koúullarÕnÕn iyileútirilmesi olarak
belirlenmiútir. Kooperatif kuruluú amacÕnÕ, 2005 yÕlÕnda Portekiz’in Faro kentinde imzalanan
“Kültürel MirasÕn Toplum için De÷eri Konulu Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleúmesi” ile de
iliúkilendirmektedir.4
Merkezine bireyi yerleútiren Faro sözleúmesinde kültürel miras, geçmiúten bugüne
ulaúmÕú, insanlarÕn sahiplik ba÷Õ içinde olmaksÕzÕn sürekli de÷iúim halinde olan de÷erlerinin,
inançlarÕnÕn, bilgilerinin ve geleneklerinin yansÕmasÕ olarak betimledikleri bir kaynak olarak
tanÕmlanmakta; insanlar ve mekânlar arasÕndaki zaman içindeki etkileúimden kaynaklanan
çevrenin tüm özelliklerini içerdi÷i belirtilmektedir. Kültürel mirasÕn insanlÕ÷Õn ortak malÕ
oldu÷u, tek baúÕna ya da toplu halde, herkesin kültürel mirastan yararlanmaya ve kültürel
mirasÕn zenginleúmesine katkÕda bulunmaya hakkÕ oldu÷u vurgulanmaktadÕr. AyrÕca, aynÕ
kültürel mirasa farklÕ topluluklar tarafÕndan birbirine zÕt düúen de÷erler yüklendi÷i durumlar
ile eúitlikçi bir biçimde baú edebilmek için uzlaútÕrma süreçleri oluúturmak; kültürel mirasÕn
anlaúmazlÕklarÕn çözümü ve önlenmesi için güven ve karúÕlÕklÕ anlayÕúÕ destekleyerek bir

4

“Hotel du Nord” projesi ile ilgili ayrÕntÕlÕ bilgiye http://www.hoteldunord.coop sitesinden ulaúÕlabilir.
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arada var olmayÕ kolaylaútÕracak bir kaynak olarak bilinmesini geliútirmek Faro
Sözleúmesi’nin ilkeleri arasÕnda yer almaktadÕr.5
Proje önerisinin ikinci ekseni olan bölgede barÕnan düúük ve düzensiz gelirlilerin kente
adaptasyonu, sosyal ve ekonomik düzeylerinin iyileútirilmesine yönelik programlarÕn hayata
geçirilmesi ve kültür odaklÕ iletiúim biçimlerinin geliútirilmesi amacÕyla sosyal ve kültürel
hizmetleri sa÷layacak örgütlenmiú bir yapÕnÕn bölge içerisinde konumlandÕrÕlmasÕ
önerilmektedir. Sivil toplum kuruluúlarÕ, dernekler, yerel yönetimler ve üniversiteler
birlikteli÷inde oluúacak bu yapÕnÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak Hatuniye MeydanÕ ve Oteller Bölgesi ile
söz konusu meydanÕ birbirine ba÷layan 945 sokak üzerinde hayata geçirilmesi, alanÕn mevcut
kullanÕm e÷ilimlerine uygun düúecektir.

Resim 12. 945 Sokak

Önerilen yapÕnÕn hem sosyal hem de kültürel iúlevler do÷rultusunda geliútirilmesi son
derece önemlidir. Sosyal iúlevler göçmen ve mültecilerin kente adapte olmalarÕ ve yaúam
koúullarÕnÕn iyileútirilmesi do÷rultusunda çok kapsamlÕ programlarÕn devreye sokulmasÕnÕ,
kültürel iúlevler mevcut olan kültürel çeúitlili÷in geliúmesini ve iletiúimin sa÷lanmasÕnÕ
hedeflemektedir. Kültürel iúlevler ayrÕca bölgeye kentin di÷er kesimlerinde yaúayanlarÕn da
belli zaman dilimlerinde katÕlÕmÕnÕ sa÷layarak, amaçlanan karúÕlaúma, kesiúme ve iletiúim
platformunun güçlenmesine hizmet edecektir.
Söz konusu sosyal ve kültürel merkez tarafÕndan geliútirilecek kültürel faaliyetlerin
aksiyon alanÕ olarak düúünülen Hatuniye MeydanÕ Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi
içerisinde yer almaktadÕr ve o bölgeye iliúkin operasyon planÕnda de÷erlendirilecektir.

5

http://www.kumid.net/euproject/admin/userfiles/dokumanlar/K-Kulturel-Mirasin-Toplum-icin-De÷eri-KonuluAK-Sozlesmesi,2005.pdf
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Sosyal iúlevler, korunaklÕ bir yaúam ortamÕ yaratan kolaylaútÕrÕcÕ hizmetlerin bütünü
olarak algÕlanmaktadÕr. Bu çerçevede “acil destek” yaúamsal ihtiyaçlarÕn hÕzlÕ ve geçici süre
ile gerçekleúmesi olarak ele alÕnÕrken “sürekli destek” ise e÷itimden mali kaynaklara kadar
her türlü yapÕlandÕrÕlmÕú deste÷i kapsamaktadÕr.
BaúlÕca aktörler, bu bölgede çalÕúmalara katkÕ sa÷layabilecek tüm sivil toplum
kuruluúlarÕ, dernekler, yerel yönetimler ve üniversiteler olacaktÕr. Oteller Bölgesi’ne yakÕn
mesafede kümelenmiú birçok dernek bulunmaktadÕr. Bu derneklerin de sorumluluk alanlarÕ ve
becerileri ölçüsünde programa katÕlÕmlarÕnÕ sa÷lanmalÕdÕr. AyrÕca, bölgedeki STK, sivil
platform, sosyal giriúimci ve toplum gönüllülerinin kurumsal kapasitesini geliútirici yönde
destekler de (donanÕm, e÷itim, proje yazma, mentorluk vb.) oluúturulmalÕdÕr. Bu noktada
üniversitelerin devreye girmesi önerilmektedir. Üniversitelerin temel rolü, bölge içerisinde
gerekli hizmetleri sa÷layacak farklÕ birimlerin örgütlenmesini sa÷lamak olarak úekillenebilir.
AyrÕca üniversiteler, yerel yönetimler ile iúbirli÷i halinde insanÕ temel alan söz konusu
projenin uluslararasÕ bir platforma taúÕnmasÕnÕ sa÷layabilirler. Sosyal ve kültürel merkezin
baúlÕca faaliyetleri aúa÷Õda verilmektedir: 
Acil Destek: Göçmen ve mültecilere yönelik olarak barÕnma, sa÷lÕk gÕda gibi temel konularda
gerekli deste÷i sistematik bir úekilde organize etmek
Hukuki Destek: A÷ÕrlÕklÕ olarak mültecilere yönelik kapsamlÕ hukuki destek sa÷lanmasÕ
E÷itim ve Meslek Edindirme: Okuma yazma, Türkçe ve yabancÕ dilde e÷itim hizmetinin
sa÷lanmasÕ. Meslek edindirmeye yönelik atölye çalÕúmalarÕnÕn gerçekleútirilmesi ve/veya
ilgili di÷er sivil toplum kuruluúlarÕ, dernekler ve kent koleji gibi yapÕlarÕn devreye girmesi
do÷rultusunda koordinasyon sa÷lanmasÕ.
Mentorluk: STK’lara yönelik kapasite geliútirici yönde desteklerin sa÷lanmasÕ.
Gönüllüler Platformu: Sosyal ve kültürel programlar do÷rultusunda devreye girebilecek
gönüllü ordusunu oluúturmak, geliútirmek ve e÷itmek
Mekân Deste÷i: Bölgede sosyal ve kültürel çalÕúmalar yürütmek isteyen di÷er sivil toplum
kuruluúlarÕ, dernekler, üniversiteler ya da gönüllülere mekân sa÷lamak.
Kültürel Faaliyetler: KarúÕlaúma ve iletiúimi destekleyecek çeúitli kültürel faaliyetlerin
yo÷un bir program altÕnda gerçekleútirilmesini sa÷lamak (söyleúiler, film gösterimleri, çocuk
tiyatro gösterileri, sokak oyunlarÕ, sergiler, enstalâsyonlar, kültürel çeúitlili÷i oluúturan
kullanÕcÕlar arasÕnda karúÕlÕklÕ faydalanma sa÷layabilecek organizasyonlar v.b.).
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Mikro Operasyonlar
Oteller Bölgesi içerisinde önerilen mikro operasyonlar, “Birden Fazla Ünitenin Tümü
øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar” bölümünde geliútirilen “KarúÕlaúma/Keúiúme/
øletiúim” projesi ile iliúkili olarak bölgede bir kÕvÕlcÕm yaratabilmeyi amaçlamaktadÕr.
Önerilen projeler temel olarak bölgenin kullanÕcÕ profilinin çeúitlenmesine yardÕmcÕ olmayÕ
hedeflemektedir.
Bunun yanÕ sÕra çalÕútay sÕrasÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan önerilen ve üzerinde uzlaúÕ
sa÷lanan di÷er fikirler do÷rultusunda geliútirilen mikro operasyonlarÕn bazÕlarÕ Oteller
Bölgesi’nin fiziksel ve sosyal olarak güçlü ba÷lantÕya sahip oldu÷u Anafartalar Caddesi 2.
Etap Bölgesi içerisinde yer alan Hatuniye MeydanÕ kapsamÕnda de÷erlendirilmiútir.
SadÕk Bey Oteli'nin uygulama oteli olarak restorasyonu
SadÕkbey Oteli, Oteller Soka÷ÕnÕn Basmane MeydanÕ yönünde, Basmane GarÕ’nÕn
karúÕsÕnda konumlanmaktadÕr. UúakÕzade ailesine ait olan yapÕ, 1890’larda bir konak olarak
yapÕlmÕú olup, sonralarÕ kÕsa bir süre postane binasÕ olarak kullanÕlmÕútÕr. 23 odalÕ yapÕ daha
sonra Basmane MeydanÕ’na do÷ru büyütülmüú, 44 oda ve 80 yatak kapasiteli hale
getirilmiútir. Otelin yeni bölümü üç katlÕ, eski bölümü ise iki katlÕdÕr. Bölge içerisinde
konaklama kapasitesi yüksek otel yapÕlarÕndan biri olarak öne çÕkmaktadÕr.
SadÕkbey Oteli’nin uygulama oteli olarak restorasyonu, iúlevsel süreklili÷i mümkün
kÕlacak, bölgeye e÷itim amaçlÕ genç bir nüfusun gelmesini sa÷layacak ve Oteller Bölgesinin
ilerleyen süreçte ihtiyaç duyaca÷Õ istihdamÕn karúÕlanmasÕna katkÕda bulunacaktÕr.

Resim 13. SadÕkbey Oteli
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AçÕk ofisler
Bilgi ça÷Õ ile birlikte hÕzla geliúen ve yükselen yeni iú trendleri ile son dönemde
Türkiye’nin birçok ilinde açÕk ofisler ortaya çÕkmÕútÕr. A÷ÕrlÕklÕ olarak yeni bir iú kurmak
isteyen giriúimcilere, iú hayatÕnda risk almadan deneyim kazanmak isteyenlere ya da ev-ofis
çalÕúan iú sahiplerine hitap eden bu oluúumlar, kullanÕcÕlarÕna yüksek fiyatlar ödemeden bir
ofis ortamÕnda ihtiyaç duyulan tüm donatÕlarÕ sunmaktadÕrlar. ÇalÕúma mekânÕ, toplantÕ,
elektrik, internet, sekreterya vb. donatÕlara sahip açÕk ofislerde giriúimcilere esnek kullanÕm
süreleri sa÷lanmakta ve bu sayede ilk planda oluúan iúyeri giderleri minimize edilmektedir.
AçÕk ofisler, ev tabanlÕ giriúimciler, muhasebeciler, avukatlar, terapistler, ajanslar,
e÷itmenler, danÕúmanlar, úehirlerarasÕ ba÷lantÕlÕ çalÕúanlar gibi geniú bir profile hizmet
vermektedir. Oteller Bölgesi içerisinde yer alan bazÕ yapÕlarÕn bu do÷rultuda düzenlenmesinin
bölgenin kullanÕcÕ profilinin çeúitlenmesine katkÕda bulunaca÷Õ düúünülmektedir.
Bölgenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar
Güvenlik
KatÕlÕmcÕ süreçte a÷ÕrlÕklÕ olarak vurgulanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi, bölgenin
tercih edilebilirli÷inin artmasÕ ve yaúam saatlerinin uzamasÕnda etkili olacaktÕr.
Otopark alanlarÕ oluúturulmasÕ
HâlihazÕrda Oteller Bölgesi içerisinde ve yakÕn çevresinde yÕkÕlmÕú olan yapÕlar
nedeniyle oluúan boúluklar otopark amaçlÕ kullanÕlmaktadÕr. Bu bölgede yer alan otellerde
konaklayacak ve úahsi aracÕ olan kullanÕcÕlara yönelik olarak doku niteli÷ine uygun otopark
alanlarÕnÕn yaratÕlmasÕ do÷rultusunda planlama çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ gerekmektedir. Söz
konusu otopark alanlarÕnÕ doku niteli÷ine uyumlu kÕlacak tasarÕmsal önerilerin geliútirilmesi
ardÕndan, yatÕrÕmÕn mülk sahibi tarafÕndan gerçekleútirilmesi de mümkün olabilecektir.
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Gerekmiyor

Gerekiyor

Karşılaşma, Kesişme, İletişim (Sosyal ve Kültürel Merkez)

Plan Revizyonu

Karşılaşma, Kesişme, İletişim (Otel örgütlenmesi)

Birden Fazla Ünitenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Operasyonlar

Diğer

Yerel Yönetimler

STK’lar

Üniversiteler

Otel İşletmecileri

Diğer

geliştirilecek

arasında

Otel İşletmecileri

İşletmeci Aktörler

örgütlenme

Yatırımcı Aktörler

Yerel Yönetimler

Meslek Odaları

Üniversiteler

Örgütleyici Aktörler

Aktör(ler)

Tablo 4. Oteller Bölgesi: Birden Fazla Ünitenin Tümü çin Gerçekle tirilmesi Gereken Operasyonlar
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Plan Revizyonu

Gerekmiyor

Gerekiyor

Mikro Operasyonlar

Sadık Bey Oteli Restorasyonu

Açık Ofisler

Yatırımcı Aktörler

Tablo 5. Oteller Bölgesi: Mikro Operasyonlar

Üniversiteler

İşletmeci Aktörler

Aktör(ler)

37

Plan Revizyonu
Gerekmiyor

Gerekiyor

Bölgenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Operasyonlar

Güvenlik

Otopark Planlaması

Konak Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü

Yatırımcı Aktör(ler)

Tablo 6. Oteller Bölgesi: Bölgenin Tümü çin Gerçekle tirilmesi Gereken Operasyonlar



Havralar Bölgesi
Operasyon PlanÕ
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TasarÕm Stratejisi Raporu’nda 2 numaralÕ alt bölge olarak belirlenen Havralar Bölgesi
özelinde yapÕlan çalÕútayda øzmir-Tarih Projesi’nin stratejik hedefleri do÷rultusunda, bölgenin
sosyal yapÕsÕ, dini ve ticari belle÷i, alanÕ canlandÕracak ve yeni deneyimler oluúturacak
faaliyetler ve kamusal alan senaryolarÕ detaylÕ bir úekilde tartÕúÕlmÕútÕr.
Bölge, øzmir’e østanbul, Selanik, Portekiz ve øspanya’dan göç eden Musevilerin;
Havra Soka÷Õ ve çevresine yerleúmeleri ve ibadet yapÕlarÕnÕ da bu alanda inúa etmeleri
neticesinde geliúmiútir. øzmir’de bir dönemin çok kültürlü karakterini yansÕtan bölgede ticari
ve dini aktiviteler bir arada yaúamaktadÕrlar. Geleneksel alÕúveriú kültürünün ve Musevi
Cemaati’ne iliúkin belle÷in izlerini taúÕyor olmasÕ nedeniyle oldukça önemli bir kültürel
potansiyele sahiptir. Çok katmanlÕ sosyal yapÕsÕ ile birlikte bölgenin öne çÕkan bir baúka
özelli÷i de, KemeraltÕ ÇarúÕsÕ içerisinde yaúamÕn bir “deneyim” niteli÷i kazandÕ÷Õ Havra
Soka÷Õ gibi hareketli bir ticaret aksÕnÕn varlÕ÷ÕdÕr. Havra Soka÷Õ çevresinde kümelenmiú
dokuz havra ve bir hahamhane bulunmaktadÕr. ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan, bu havra
kümelenmesi nedeniyle bölgenin kültür/inanç turizmi özelinde yüksek bir potansiyel taúÕdÕ÷Õ
önemle vurgulanmÕútÕr. ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕnÕn Havralar Bölgesi’ne iliúkin durum
de÷erlendirmeleri Resim 14’de verilmiútir.
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan, havralarÕn yÕpranmÕúlÕk durumlarÕ nedeniyle birço÷unun
ziyarete kapalÕ olmasÕ, aktif olarak kullanÕlan havralarÕn ise çevreleri ile iliúkilerinin çok zayÕf
oluúu gibi sorunlar gündeme getirilmiútir. Cemaat sayÕsÕnÕn azlÕ÷Õ ve kullanÕlmamalarÕ
sebebiyle yok olma sürecine giren havralarÕn yaúatÕlmalarÕ ve kentsel alan ile iliúki
kurabilmelerini sa÷lamak amacÕyla dini faaliyetler dÕúÕnda da iúlevlendirilerek kullanÕma
açÕlmalarÕ konusu öne çÕkarÕlmÕútÕr. Aktif olarak kullanÕlmÕyor olmalarÕ nedeniyle havralarÕn
yer aldÕ÷Õ sokaklarÕn boú ve ÕssÕz olmalarÕ, bir zamanlar bölgede faaliyet gösteren
ayakkabÕcÕlar tarafÕndan boúaltÕlan mekânlarÕn yeni bir iúlev do÷rultusunda dönüúememeleri,
özellikle bölgenin güneyinde yer alan Beit Hillel OratuarÕ, økiçeúmelik Caddesi ve Kestelli
Yokuúu arasÕnda kalan bölgenin kullanÕm yo÷unlu÷unun düúüklü÷ü bölgenin terk edilmiúlik
sorunlarÕ olarak kaydedilmiútir. Bölgede mevcut nitelikli tarihi yapÕ stokunun, kullanÕcÕlarÕn
bilinçsiz müdahaleleri ve uygun olmayan iúlevler nedeniyle zarar görmekte oldu÷u, ticari
faaliyetlerin sadece Havralar Soka÷Õ üzerinde yo÷unlaútÕ÷Õ ve aúÕrÕ yo÷unluk nedeniyle bir
düzensizlik ve karmaúa içerdi÷i, ticari faaliyetlerin bölge genelinde etkin kÕlÕnmasÕ gerekti÷i
vurgulanmÕútÕr. BunlarÕn yanÕ sÕra bölgenin güvenlik ve altyapÕ hizmetleri genelinde
problemli oldu÷u, özellikle aydÕnlatma ve hijyen özelinde acil önlemler alÕnmasÕ gerekti÷i
tüm masalarda dile getirilen ortak görüúler olarak ön plana çÕkmÕútÕr. økiçeúmelik Caddesi’nin
KemeraltÕ ÇarúÕsÕ ve MezarlÕkbaúÕ, Tilkilik bölgeleri arasÕnda fiziksel iliúkiyi kesintiye
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u÷rattÕ÷Õ, Musevi kültürünün uzantÕsÕ olan kortejolar ve Sabetay Sevi Evi ile ba÷lantÕyÕ
zayÕflattÕ÷Õ; ayrÕca barÕndÕrdÕ÷Õ yo÷un trafi÷in de bölge kullanÕmÕ açÕsÕndan olumsuz oldu÷u
tespit edilmiútir. Havralar Bölgesi’nin sorun ve potansiyel haritasÕ Resim 15’de verilmiútir.
Bölgenin de÷er haritasÕ ise Resim 16’da verilmiútir.
Yol haritasÕ oturumunda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan bölgeyi canlandÕracak temel
stratejinin, bölgenin “deneyim” gerçekleútirilen bir alan olma niteli÷i üzerine kurulmasÕ
ifadelendirilmiútir. Bölgede yer alan havralarÕn restore edilerek ziyarete açÕlmasÕ, Seferad ve
Kosher mutfa÷Õndan ürünleri üreten/satan lokantalarÕn bölgede açÕlmasÕ, bazÕ sokaklarÕn
Musevi kültürü ile ilgili ürün satÕúÕ, lokanta gibi iúlevler do÷rultusunda de÷erlendirilmesi gibi
öneriler, øzmir’in çok kültürlü sosyal yapÕsÕnÕn, Musevi kültürünün deneyimlenmesine
yönelik atÕlacak adÕmlardÕr. Havralar bölgesi içinde kullanÕlmayan boú alanlarÕn,

e÷itim

faaliyetlerini içerecek biçimde moda merkezi haline getirilmesi, sanatçÕlarÕn bu bölgede
üretim yapmalarÕnÕn desteklenmesi, küçük atölyeler organize edilerek, geleneksel sanatlarÕn
canlandÕrÕlmasÕ ve sanat sokaklarÕnÕn oluúturulmasÕ gibi öneriler, bölgedeki yaúam
deneyiminin çeúitlendirilmesi amacÕna dönük fikirler olarak ortaya konmuútur.
Bölgedeki terk edilmiúlik ve günün belli saatlerinden sonra ortaya çÕkan güvensizliktekinsizlik sorununa karúÕ bölgenin canlandÕrÕlmasÕnÕn gerekli oldu÷u, gençlerin bölgeye
eklemlenmesinin buna çözüm oluúturabilece÷i ifade edilmiútir.
Havralar Bölgesi’nin çevresi ile kültürel iliúkisini kurabilmek amacÕyla bu bölgenin
Agora ve Kortejolar Bölgesi (Anafartalar Caddesi) ile ba÷lantÕsÕnÕn güçlendirilmesi
önerilmiútir. Bölgede mevcut pasaj ve geçitlerin ticari kullanÕmla canlandÕrÕlmasÕ, hanlarÕn
restore edilerek konaklama iúlevi ile de÷erlendirilmesi, Kuyumcular ÇarúÕsÕ’nÕn bölge
içindeki konumunun güçlendirilmesi, Albayrak PasajÕ’nÕn ticari ve kültürel kullanÕmlar
do÷rultusunda de÷erlendirilmesi gibi müdahalelerin bölgenin mevcut potansiyelini ortaya
çÕkabilece÷i vurgulanmÕútÕr.
ÇalÕútay neticesinde elde edilen bu veriler do÷rultusunda, önceki aúamada tanÕmlanan
kurguya uygun olarak hazÕrlanan operasyon planÕ raporun ilerleyen bölümünde verilmektedir.
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Resim 15. Havralar Bölgesi Durum Tespiti
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Resim 16. Havralar Bölgesi Sorun-Potansiyel HaritasÕ
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Resim 17. Havralar Bölgesi De÷er HaritasÕ
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Bölgede BaúarÕlmak østenenler
Havralar Bölgesi konumu gere÷i, KemeraltÕ Yenileme AlanÕ içerisinde en aktif olarak
kullanÕlan KemeraltÕ ÇarúÕsÕ ile ziyaret edilme oranÕ çok düúük olan ve içine kapalÕ bir úekilde
çalÕúan Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi ile Agora çevresi birinci halka konut dokusu
arasÕnda bir geçiú alanÕ niteli÷ine sahiptir. Temel amaçlarÕ, øzmirlilerin tarihle iliúkilerinin
güçlendirilmesi ve proje alanÕnda ortaya çÕkan çöküntü alanlarÕnÕn oluúumuna mani olmak- bu
oluúumu tersine çevirmek olan øzmir-Tarih Projesi kapsamÕnda, Havralar Bölgesi, konumu
nedeniyle ayrÕ bir öneme sahiptir. Bu bölgede gerçekleútirilecek olan canlandÕrma
faaliyetlerinin, içine kapalÕ bir nitelik arz eden komúu bölgelerde tetikleyici bir etki yaratmasÕ
son derece olasÕdÕr.
Bunun ötesinde sahip oldu÷u de÷erler göz önüne alÕndÕ÷Õnda, bölge hem yerli ve
yabancÕ turistler hem de øzmirliler özelinde yüksek ziyaret edilme potansiyeline sahiptir. Bu
da canlandÕrma faaliyetlerinin çevresel etkilerinin güçlü olaca÷Õna anlamÕna gelmektedir.
Bölgenin sahip oldu÷u temel de÷er, Musevi kültürüne iliúkin ö÷eleri kümelenmiú bir
úekilde barÕndÕrÕyor olmasÕdÕr. Birço÷u kullanÕm dÕúÕ ve yÕpranmÕú olmakla beraber dokuz
havra ve bir hahamhanenin oluúturdu÷u kümelenme, bölgeyi Musevi kültürü ile iliúkili olarak
önemli bir çekim merkezi haline getirmektedir. øzmir’in çok kültürlü yapÕsÕnÕn mimari
yansÕmasÕ olarak günümüze ulaúmayÕ baúarabilmiú olan havralarÕn korunmalarÕ ve bir
tasarÕm bütünlü÷ü içerisinde kentsel ba÷lam ile iliúkileri güçlendirilerek yaúatÕlmalarÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
HavralarÕn dÕúÕnda bölge, oldukça önemli bir de÷er daha barÕndÕrmaktadÕr. Bu da
Havra Soka÷Õ’dÕr. Anafartalar Caddesi ile økiçeúmelik Caddesi arasÕnda keyifli bir ba÷lantÕ
sa÷layan Havra Soka÷Õ bölge içerisinde gün boyu aktif ve canlÕ olan tek sokaktÕr. BalÕk,
peynir, meyve, sebze, sakatat, baharat, kuru gÕda vb. ürünlerin satÕúÕnÕn yapÕldÕ÷Õ ve kentin
geneline hitap eden Havra Soka÷Õ’nda alÕúveriú etkinli÷i bir “deneyim” (experience) niteli÷i
kazanmaktadÕr. Havra Soka÷Õ’nÕn “deneyim” sa÷layan niteli÷i özenle korunmalÕdÕr.
Havra Soka÷Õ’nÕn gücü ve bölgenin kültürel potansiyeli yeni deneyim alanlarÕnÕn oluúmasÕnÕ
sa÷layabilir. Bölgenin kültürel potansiyelini ortaya çÕkarmak ve yeni “deneyim” alanlarÕ
oluúturmak do÷rultusunda yaklaúÕmlar geliútirilmelidir.
Sahip oldu÷u bu de÷erlerin yanÕ sÕra bölge oldukça sorunlu alt alanlar
barÕndÕrmaktadÕr. Havra Soka÷Õ ve Kestelli Bölgesi arasÕnda bir dönem ayakkabÕcÕlar
tarafÕndan kullanÕlan ve bu sektörün IúÕkkent’e taúÕnmasÕ nedeniyle boúalan oldukça geniú bir
alan günümüzde kullanÕlmamaktadÕr. Terk edilmiú, ÕssÕz bir çöküntü alanÕ niteli÷indedir ve bu
nedenle güvenlik zafiyeti vardÕr. Mevcut ticari dinamikler bu alanda yeni kullanÕm
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biçimlerinin ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷layamamÕútÕr. Bölge içerisinde terk edilmiú ve
kullanÕlmayan alanlarÕn, katma de÷er üretebilecek uygun senaryo ve iúlevler
do÷rultusunda canlandÕrÕlmasÕ ve kent yaúantÕsÕna kazandÕrÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
øzmir-Tarih TasarÕm Stratejisi Raporu’nda da aktarÕldÕ÷Õ üzere, katÕlÕmcÕ süreçte proje
alanÕnÕ canlandÕrmanÕn etkin yollarÕndan biri gençli÷in alana çekilmesi olarak tespit
edilmiútir. Gençli÷i ve sanatçÕlarÕ bölgeye çekecek düzenlemeler yapÕlmasÕ, büyük bir
bölümü terk edilmiú olan Havralar Bölgesi’nde öncelikli hedef olan canlandÕrmaya hizmet
edecektir.
Havralar Bölgesi’nin kentin turizm özelinde etkin biçimde sunuldu÷u ve bu do÷rultuda
yüksek potansiyel barÕndÕran ama içine kapalÕ iúleyen komúu bölgeler ve hâlihazÕrda aktif
olarak kullanÕlan KemeraltÕ ÇarúÕsÕ arasÕnda bir geçiú bölgesi niteli÷i taúÕdÕ÷Õ belirtilmiúti.
Yüksek yo÷unluklu bir ulaúÕm arteri olan økiçeúmelik Caddesi bu geçiúi yaya ölçe÷inde
oldukça zorlaútÕrmakta, bir bariyer etkisi yaratmaktadÕr. Havralar Bölgesi’nin økiçeúmelik
Caddesi’nin do÷usunda yer alan bölgeler ile fiziksel iliúkisinin güçlendirilmesi ve eriúim
alternatiflerinin yaratÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Birden Fazla Ünitenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar
øzmir Musevi Müzesi
YukarÕda aktarÕldÕ÷Õ gibi bölgenin temel de÷eri, Musevi kültürüne ait dini yapÕ
kümelenmesidir. Bu dini yapÕlar günümüzde büyük oranda tahrip olmuútur. øyi durumda
olanlarÕ ise Musevi cemaatinin sayÕsÕnÕn azalmasÕ nedeniyle hemen hemen hiç
kullanÕlmaktadÕr.
Söz konusu dokuz havra ve hahamhaneye yönelik olarak øzmir Musevi Cemaati VakfÕ
tarafÕndan “øzmir Projesi” adÕ altÕnda bir çalÕúma gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma temel olarak,
tamamen yÕkÕlmÕú durumda bulunan ve yÕkÕm öncesi durumlarÕna iliúkin herhangi bir belge
bulunmayanlar dÕúÕnda tüm havralarÕ ibadet özelliklerine zarar vermeden ziyarete açmak,
taúÕdÕklarÕ tarihi, kültürel, dini, mimari, sanatsal de÷eri ve úehrin çeúitli dönemlerindeki
tarihini yansÕtan bir kültür kompleksine dönüútürmeyi hedeflemektedir.6 Bu sayede bölge
içerisinde turistik bir ilgi oda÷Õ yaratmayÕ amaçlamaktadÕr. Birbirine bitiúik olarak
konumlanmÕú dört havranÕn (Sinyora, Algazi, Hevra ve Foresteros) müze kompleksinin
merkezi haline getirilmesi, ayrÕca bu merkez ile aynÕ sokaklara cephe veren Etz Hayim ve


øzmir Musevi Cemaati VakfÕ. (2014). øzmir Projesi: KemeraltÕ’ndaki SinagoglarÕn Turistik Mekan Olarak
KorunmasÕna ve Bir Musevi Müzesi KurulmasÕna øliúkin Plan. øzmir

6
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ùalom HavralarÕ arasÕnda kurulacak üst geçitler ile kompleksin merkezinin altÕ havraya
geniúletilmesi önerilmektedir.
KullanÕm biçimi olarak, müze, sergi salonlarÕ, derslikler, kafe ve restoran, kitapçÕlar,
Musevilik dinine ait eúya satÕú birimleri, hediyelik eúya satÕú birimleri ve sanat galerileri
belirlenmiútir.
øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan, bölge içerisinde konuttan havraya
dönüútürülen yapÕlarÕn son örne÷i olmasÕ nedeniyle önem arz eden Beit Hillel OratuarÕ’nÕn
restorasyonu 2014 yÕlÕ içerisinde tamamlanmÕútÕr. YapÕ cemaatin önde gelen hahamlarÕndan
Hayim Palachi’nin yaúamÕna dair bilgilerin aktarÕldÕ÷Õ ve eúyalarÕnÕn sergilendi÷i bir müze
olarak iúlevlendirilecek ve øzmir Musevi Cemaati VakfÕ tarafÕndan iúletilecektir.
ÇalÕútay kapsamÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan, havralarÕn inúa ediliú biçimlerinden ötürü
kentsel mekân ile güçlü bir fiziksel ba÷lantÕya sahip olmamalarÕ nedeniyle, iliúkili olduklarÕ
sokaklarÕn kullanÕm yo÷unlu÷unun çok düúük oldu÷u ifade edilmiú ve kentsel mekân ile
iliúkilerinin güçlendirilmesi do÷rultusunda yüksek oranda uzlaúÕ geliúmiútir. Müzelerin birçok
kullanÕcÕ için sadece bir kere ziyaret edilen mekânlar olmasÕndan hareketle, özellikle büyük
oranda yÕkÕlmÕú olan havra yapÕlarÕna yönelik iúlev önerilerinde, yine Müze kompleksi ile
iliúkili olan ama serbestçe girilebilen ve dÕúa dönük yaklaúÕmlar geliútirilmesi, beraberinde
kompleksin alanda yaúam deneyimine katkÕ sa÷layan bir yapÕ olarak ortaya çÕkmasÕnÕ
sa÷layabilir. Bu sayede müze kompleksi, sadece kente úehir dÕúÕndan ve yurtdÕúÕndan günlük
ziyarette bulunan turistlere hizmet etmenin yanÕ sÕra, øzmirlilerin gündelik yaúamlarÕnda tekrar
ziyaret etme arzusu hissedecekleri bir yer haline dönüúebilir. Bu hususun gözetilmesinde
yarar görülmektedir.
øzmir Musevi Cemaati VakfÕ tarafÕndan gündeme getirilen söz konusu projenin hayata
geçirilmesi durumunda, Havralar Bölgesi içerisinde kültürel kullanÕm özelinde bir faaliyet
sÕçratmasÕ yaratmasÕ ve geliútirilecek bütüncül yaklaúÕm ve do÷ru projelendirme süreci
neticesinde müze kompleksinin bir tasarÕm ürünü olarak ortaya çÕkmasÕ mümkün
gözükmektedir.
UluslararasÕ platforma taúÕnarak, projenin øzmir’in dünya ölçe÷inde tanÕtÕmÕna katkÕ
sa÷layacak bir nitelik kazanabilece÷i ve bunun ötesinde uygulama sürecine yönelik
finansmanÕn elde edilmesinin kolaylaúaca÷Õ düúünülmektedir. Bu çerçevede øzmir Musevi
Cemaati VakfÕ ile birlikte hareket edecek örgütleyici yeni aktörlere gereksinim vardÕr.
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Mutfak Kültürü, Yerel Sofralar
ÇalÕútay neticesinde, ayakkabÕcÕlarÕn kentin baúka bir kesimine taúÕnmasÕ nedeniyle
tamamen boúalmÕú olan ve uzun zamandÕr atÕl duran AyakkabÕcÕlar ÇarúÕsÕ’nÕn bölge içinde
önemli bir potansiyel alanÕ oldu÷u vurgulamÕútÕr. AyakkabÕcÕlar ÇarúÕsÕ’nÕn yer aldÕ÷Õ Havra
Soka÷Õ ile Kestelli Yokuúu arasÕnda kalan bölgenin büyük bir bölümü, günümüzde hemen
hemen hiç kullanÕlmamakta, bu durum canlÕ÷ÕnÕ büyük oranda yitirmiú olan bölgenin bir
çöküntü alanÕ haline gelmesini tetiklemekte ve güvenlik zafiyeti yaratmaktadÕr.
BoúalmÕú olan bu alanlarÕn süreklili÷ini koruyabilecek bir iúlev aracÕlÕ÷Õyla
canlandÕrÕlmasÕ kaçÕnÕlmaz hale gelmiútir. CanlandÕrma amacÕyla önerilecek olan iúlevin
kalÕcÕ olabilmesi için, hem turistlere hem de bölge kullanÕcÕlarÕna hitap etmesi, ayrÕca
øzmirliler özelinde bölgeyi ziyaret etme talebi yaratacak biçimde detaylandÕrÕlmasÕ gereklidir.
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan geliútirilen öneriler arasÕnda “bölgede yerel mutfak ürünlerinin
satÕldÕ÷Õ lokantalarÕn açÕlmasÕ” önerisi anket sonuçlarÕnda %84 oranÕnda önemli olarak
de÷erlendirilmiútir. Koruma amaçlÕ imar planÕnda da bu sokaklara yeme-içme faaliyetleri
do÷rultusunda iúlev önerisi getirilmiútir.
øzmir yakÕn çevresi ile ele alÕndÕ÷Õnda zengin bir ege mutfak kültürüne sahiptir. Buna
Koúer mutfa÷Õ, yerli ve yabancÕ farklÕ kültürlere ait di÷er mutfak kültürü seçenekleri de
eklendi÷inde ortaya bölge özelinde çekim yaratabilecek bir yelpaze çÕkabilecektir. Bu
çerçevede bu sokaklarda yer alan yapÕlarÕn büyük oranda mutfak kültürüne ev sahipli÷i
yapacak úekilde dönüúmeleri önerilmektedir.
Önerinin bölgenin yaúam saatlerinin uzatÕlmasÕnda oldukça olumlu bir etki yarataca÷Õ
düúünülmektedir. Metro ulaúÕm a÷Õna yakÕn olmasÕ ve MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ’nÕn varlÕ÷Õ
nedeniyle øzmirlilerin günün farklÕ saatlerinde toplu taúÕma veya úahsi araç ile bölgeye
ulaúÕmlarÕnÕ mümkün kÕlÕyor olmasÕ da bu durumu desteklemektedir.
Proje yeme-içme sunumu özelinde bölgede faaliyet sÕçramasÕ yaratacaktÕr. Proje
bütüncül planlanmalÕ, bu sayede farklÕ yerel sunumlarÕn alan içerisinde rekabet ve piyasa
dengeleri içerisinde kalÕcÕlÕ÷Õ sa÷lanmalÕdÕr. Bütüncül planlama süreci, aynÕ zamanda sonucun
bir tasarÕm ürünü olarak ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷layacaktÕr. Küçük esnafÕn iúletmeci olarak
korunmasÕ yenileme alanÕ içerisinde yer alan ticari bölgelerin temel nitelikleri ile uyumlu bir
canlanma sa÷lanmasÕ açÕsÕndan önemlidir. Ancak; tamamen boúalmÕú, ÕssÕzlaúmÕú, ticari
dinamiklerini yitirmiú bu bölgede, projenin sadece iúletmeci aktörler ile baúarÕya ulaúmasÕ
beklenemez. Gerek proje ve yapÕm sürecinin yönetilmesi, gerekse mülk sahipleri ve iúletmeci
aktörlerin koordinasyonunu sa÷layabilecek örgütleyici ve yatÕrÕmcÕ aktörlere gereksinim
vardÕr.
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Zanaattan Evrensel Sanata
Havralar Bölgesi’nin güneyinde, bir dönem ayakkabÕcÕlar ve günümüzde kÕsmen
tekstil üreticileri ve toptancÕlarÕ tarafÕndan kullanÕlan alan, canlÕ ve yaúayan bir nitelik arz
etmemektedir. Bu durumda etkili olan temel faktör yine ayakkabÕcÕlarÕn bu bölgeden ayrÕlmÕú
olmalarÕdÕr. Bölge içerisinde mevcut ticari dengeler de boúalmÕú alanlarÕn farklÕ bir sunum
biçimi özelinde dönüúümü konusunda etkin ve yeterli olamamÕútÕr.
Bölge økiçeúmelik Caddesi ile direk, KemeraltÕ ÇarúÕsÕ’nÕn ana arteri Anafartalar
Caddesi ile Kestelli Yokuúu aracÕlÕ÷Õyla ba÷lantÕ kurmaktadÕr. Kestelli Yokuúu hâlihazÕrda
a÷ÕrlÕklÕ olarak tekstil toptancÕlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ aktif ve canlÕ bir aks olarak göze
çarpmaktadÕr. YakÕn çevresinde kullanÕm yo÷unlu÷u yüksek bölgelerin varlÕ÷Õ, proje alanÕnÕn
uygun bir iúlev veya iúlevler zinciri aracÕlÕ÷Õyla canlanmasÕ ve yaúayan bir kent parçasÕ haline
gelmesi özelinde yüksek bir potansiyel yaratmaktadÕr.
ÇalÕútay neticesinde katÕlÕmcÕlar tarafÕndan, Havralar Bölgesi içerisinde, geleneksel
zanaatlarÕn canlandÕrÕlmasÕ ve küçük atölyelerin bu do÷rultuda alan içerisinde organize
edilmesine yönelik bir öneri geliútirilmiútir. Bu öneri anket çalÕúmasÕ neticesinde %95
oranÕnda önemli olarak kaydedilmiútir. Geliútirilen bir di÷er öneri sanatçÕlarÕn bu alanda
üretim yapmalarÕnÕn desteklenmesidir. Bu öneri de anket sonuçlarÕnda %94 oranÕnda önemli
olarak kaydedilmiútir. Bir di÷er öneri Havralar bölgesi içinde yer alan tekstil üretim
bölgesinin, e÷itim faaliyetlerini içerecek biçimde moda merkezi haline getirilmesi úeklinde
olmuú bu öneri de anket sonuçlarÕnda %75 oranÕnda önemli olarak kaydedilmiútir.
Koruma amaçlÕ imar planÕnda bölgeye iliúkin kullanÕm biçimi çok büyük oranda
“küçük el sanatlarÕnÕn yer alabilece÷i ticari alanlar” olarak belirlenmiútir. KatÕlÕmcÕlar
tarafÕndan geliútirilen ve yukarÕda söz edilen önerilerin bu alan içerisinde geliútirilmesi plan
kararlarÕna da uygun düúmektedir.
2006 yÕlÕnda østanbul’un aydÕnlatma merkezi olarak bilinen ùiúhane’de AslÕ KÕyak
øngin tarafÕndan baúlatÕlan “Made in ùiúhane” projesi kapsamÕnda atölyeler ile yaratÕcÕ
disiplinlerin bir araya gelmesi sa÷lanarak bölgeye özgü nitelikli ürün üretimi geliútirilmiú ve
destekleyici birçok aktivite ile bu üretim-tasarÕm süreci yerel bir marka olarak güçlenmiútir.7
Dolapdere, ùiúhane ve østanbul Tarihi YarÕmada çevresinde baúlatÕlan ve halen devam
eden “Crafted in østanbul” adlÕ baúka bir projede ise bir “zanaatkârlar haritasÕ”8 üretilerek


“Made in ùiúhane” projesi ile ilgili detaylÕ bilgi için bknz: øngin, A. K. (2011). Made in ùiúhane: østanbul,
Küçük Üretim ve TasarÕm Üzerine. østanbul: Tetra øletiúim.

7

8

“Crafted in østanbul” projesi kapsamÕnda geliútirilen zanaatkârlar haritasÕna http://www.craftedinistanbul.com/
adresinden ulaúÕlabilir.
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usta-tasar mc ili kisinin yeniden kurulmas hedeflenmektedir. Bu projenin ana sorusu,
kaybolmakta olan zanaatlar n belgelenerek görünür k l nmas ile mevcut tasar m sistemine
entegrasyonu ve ya at lmas n n olanakl l

üzerinedir.

Bu projelerden ilham alarak, tekstil sektörü özelinde bölgenin yak n çevresinde yer
alan, tasar m stratejisi raporunda 6 numaral bölge olarak belirlenmi Kestelli Bölgesi
içerisinde hâlihaz rda mevcut zanaatkârlar n, Kemeralt içerisinde da n k durumda bulunan
ve bu sektör ile ili kilenebilecek zanaatkârlar n da kat l m yla (terzi, kal pç , aksesuar
üreticileri, tak ustalar vb.) yo unlu unun art r lmas ve yarat c aktörler ile bulu malar
sa lanarak kar l kl ö renme üzerine kurulu süreç odakl bir üretim modelinin bölgede
geli tirilmesi önerilmektedir.
Kestelli Bölgesi’nin bar nd rd

de erlerden faydalanmaya yönelik bu öneri Havralar

Bölgesi’nin Kestelli Bölgesi ile ili kilerini güçlendirmeyi ve iki bölge aras nda fonksiyonel
ortakl k kurarak ak kan bir geçi sa lanmas n da beraberinde getirecektir.
Üniversitelerin moda tasar m

bölümleri ve genç moda tasar mc lar n n proje

bünyesine çekilmesi, bu amaçla alan içerisinde e itim etkinliklerinin gerçekle tirilmesine
olanak verecek bir moda enstitüsü olu turulmas önerilmektedir. Bu enstitünün ayn zamanda
bölge içerisinde konumlanan zanaatkârlar n deneyimlerini genç ku aklara aktarmalar ,
böylece zanaat üretiminde bir süreklili in sa lanmas na katk da bulunaca

dü ünülmektedir.

Önerilen zanaat-tasar m birlikteli i ile süreç içerisinde bölgede moda sektörünün
çe itli dallar nda nitelikli, yarat c ve detayl üretime odaklanm

atölyelerin ve sat

birimlerinin geli mesi hedeflenmektedir.
Projenin hayata geçirilmesi için örgütlenmeyi sa lamak ve gerekli programlar
devreye sokabilmek amac yla; üniversiteler, zmir-Tarih Tasar m Atölyesi ve yat r mc bir
aktör(ler) aras nda i birli i geli tirilmesi önerilmektedir. Üniversitelerin ve

zmir-Tarih

Tasar m Atölyesi’nin tasar mc -zanaatkâr i birli inin olu mas nda ve alana di er ilgili
üniversite birimlerinin çekilmesinde, yat r mc aktörlerin ise zanaat-tasar m arakesitindeki
kültürel ürünlerin sat

ve pazarlamas nda etkin olaca

söylenebilir. İzmir YüksekTeknoloji

Enstitüsü, Vak flar Bölge Müdürlü ü ve TARKEM aras nda geli tirilen i birli i
do rultusunda çal malar ba lat lan, kiçe melik Caddesi’nde konumlanan ve hâlihaz rda
üzerinde Anafartalar Polis Merkezi Amirli i ve üç di er yap n n yer ald

büyük parselde

kurulacak olan “ YTE Tasar m, Mimarl k ve Kent Ara t rmalar Merkezi” bu proje özelinde
kilit rol üstlenebilir.
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Mikro Operasyonlar:
Havra Soka÷Õ Sa÷lÕklaútÕrma Projesi
AlÕúveriú etkinli÷inin “deneyim” niteli÷i kazandÕ÷Õ, zengin çeúitlilikte ürün satÕúÕnÕn
gerçekleútirildi÷i Havra Soka÷Õ’nÕn mimari ve kentsel niteli÷inin artÕrÕlmasÕ amacÕyla küçük
müdahaleler aracÕlÕ÷Õyla düzenlemeler yapÕlmasÕ önerilmektedir. Zemin döúemesi, alt yapÕ,
üst örtü, aydÕnlatma, ticari mekânlarÕn cephelerinde görüntü kirlili÷i arz eden ve tarihi
dokunun algÕlanmasÕnÕn önüne geçen eklentilerin kaldÕrÕlmasÕ vb. bir dizi müdahalenin
gerçekleútirilmesi mekânsal kaliteyi artÕracaktÕr. Soka÷Õn sa÷ladÕ÷Õ “deneyimin” özenle
korunmasÕ ve müdahale sÕnÕrlarÕnÕn bu do÷rultuda belirlenmesi çok önemlidir.

Resim 18. Havra Soka÷Õ
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Havra Soka÷Õ deneyim alanÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕn geniúletilmesi
Havra Soka÷Õ’nÕn sundu÷u alÕúveriú deneyiminin, 926 sokak üzerinde yer alan 3, 4, 10,
11 ve 43 parsellerin zemin katlarÕnda devam ettirilmesi ve aynÕ sokak üzerinde 5 parselde yer
alan taúÕnmazda organik tarÕm ve et ürünleri satan bir çarúÕ oluúturulmasÕ önerilmektedir. Bu
sayede deneyim alanÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕn geniúletilmesi ve Havralar Soka÷Õ’nÕn yeni bir deneyim
sunmak üzere dönüúmesi hedeflenen “Mutfak Kültürü Yerel Sofralar” proje alanÕ ile
iliúkilenmesi sa÷lanacaktÕr.

Resim 19. Havra Soka÷Õ’nÕn deneyim alanÕnÕn sÕnÕrlarÕnÕn geniúletilmesi önerilen 926 sokak




Resim 20. Havra Soka÷Õ’nÕn deneyim sÕnÕrlarÕnÕn geniúletilmesi önerilen parseller
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øYTE TasarÕm, MimarlÕk ve Kent AraútÕrmalarÕ Merkezi
økiçeúmelik Caddesi üzerinde hâlihazÕrda üzerinde Anafartalar Polis Merkezi Amirli÷i
ve üç di÷er yapÕnÕn yer aldÕ÷Õ büyük parselde, zemin katta turizme dönük yerel, kültürel
ürünlerin tanÕtÕm ve satÕúÕnÕn örgütlendi÷i, üst katta ise güzel sanatlar ve tasarÕm fakülteleri
ö÷rencileri tarafÕndan bölgeye iliúkin atölye çalÕúmalarÕ, çalÕútaylar, toplantÕlar v.b
etkinliklerin gerçekleútirilece÷i bir araútÕrma merkezin oluúturulmasÕ yönünde çalÕúmalar
baúlamÕútÕr. Söz konusu merkezin 327 çÕkmazÕ üzerinden Havra Bölgesine alternatif bir geçiú
niteli÷inde ele alÕnmasÕ düúünülmektedir. Projenin hayata geçirilmesi do÷rultusunda øzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü, VakÕflar Bölge Müdürlü÷ü ve TARKEM arasÕnda iúbirli÷i
gerçekleútirilmiútir.

Resim 21. øYTE TasarÕm ve Kent AraútÕrmalarÕ Merkezi Proje AlanÕ



Resim 22. øYTE TasarÕm ve Kent AraútÕrmalarÕ Merkezi Avan Projesi (Proje Müellifi: Doç. Dr. ùeniz ÇIKIù)
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Turizm Bilgi ve Destek Ofisi
øzmir’in 8500 yÕllÕk tarihi neticesinde harmanlanmÕú bir kültürel birikimi ve turizm
potansiyeli olmasÕna ra÷men, yerli ve yabancÕ turistlere hizmet edecek bir turizm ofisi
bulunmamaktadÕr. Bu durum, kent turizminin geliúmesi ve tanÕtÕm faaliyetleri özelinde önemli
bir boúluk yaratmaktadÕr.
Gezilecek görülecek yerler, adresler, toplu ulaúÕm bilgileri, yeme içme alternatifleri,
gece hayatÕ, otel, rezervasyonu, araba kiralama, úehir turlarÕ, konserler, festivaller ve di÷er
etkinlikler hakkÕnda tanÕtÕm, ayrÕntÕlÕ bilgi ve bilet satÕúÕ gibi hizmetleri yürütebilecek bir
turizm bilgi ve destek ofisinin økiçeúmelik Caddesi üzerinde øYTE, VakÕflar Bölge
Müdürlü÷ü ve TARKEM iúbirli÷inde gerçekleúecek proje alanÕnÕn yanÕnda yer alan parselde
inúa edilmesi önerilmektedir.
Turizme dönük bu temel iúlevin økiçeúmelik Caddesi’nin karúÕ tarafÕnda konumlanan
MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ içerisinde de karúÕlanmasÕ mümkündür. MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ’na
yönelik geliútirilen öneri raporun ilerleyen bölümünde Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi
Operasyon PlanÕ kapsamÕnda aktarÕlmaktadÕr.

Resim 23. Turizm bilgi ve destek ofisi inúa edilmesi önerilen alan
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MeydanlarÕn düzenlenmesi
Koruma AmaçlÕ ømar PlanÕnda 920 sokakta hahamhane önünde ve 927 sokakta Algaze
HavrasÕ ve Le Hevra önünde iki meydan önerisi geliútirilmiútir. HâlihazÕrda düúük nitelikli
yapÕlarÕn bulundu÷u bu alanlarda kamulaútÕrma gerçekleútirilerek söz konusu meydanlarÕn
oluúturulmasÕ ve kamu kullanÕma kazandÕrÕlmasÕ önerilmektedir.
KamulaútÕrma çalÕúmalarÕ neticesinde tanÕmlanacak meydanlarÕn, farklÕ gereksinimlere
cevap verebilecek úekilde düzenlenmesi ve kentsel donatÕlarÕn oluúturulmasÕ bölge içerisinde
nitelikli kamusal alanlarÕn oluúumun sa÷layacaktÕr.

Resim 24. 920 sokakta yer alan yapÕ

Resim 25. 927 sokakta yer alan yapÕ
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Albayrak PasajÕ
Havra Soka÷Õ ile havra kümelenmesinin yo÷un oldu÷u 927 soka÷Õ birbirine ba÷layan
937 sokak üzerinde yer alan ve Havra Soka÷Õ’na da direk ba÷lantÕsÕ olan Albayrak PasajÕ
günümüzde terkedilmiú ve kullanÕlmamaktadÕr.

Bu yapÕnÕn uygun bir iúlev ile kent

kullanÕmÕna kazandÕrÕlmasÕnÕn, havralarÕn içe dönük yapÕsÕ nedeniyle yeterince canlÕlÕk
gösteremeyen 927 ve 937 sokakta kullanÕm yo÷unlu÷unu artÕraca÷Õ düúünülmektedir. YapÕnÕn
øzmir Musevi Müzesi Projesi ile de iliúkili olarak, antikacÕ, sahaf, koleksiyon ürünleri gibi
kültürel odaklÕ satÕú birimlerine ev sahipli÷i yapacak úekilde dönüútürülmesi önerilmektedir.
Böylesi bir iúlevin bölgenin kullanÕcÕ profilinin çeúitlendirilmesi üzerinde de olumlu etki
yarataca÷Õ düúünülmektedir.

Resim 26. Albayrak PasajÕ
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Bölgenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar

Güvenlik
KatÕlÕmcÕ süreçte a÷ÕrlÕklÕ olarak vurgulanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi, bölgenin
tercih edilebilirli÷inin artmasÕ ve yaúam saatlerinin uzamasÕnda etkili olacaktÕr.
AydÕnlatma
Gece saatlerinde güvenli÷in sa÷lanmasÕ ve kullanÕm potansiyelinin artÕrÕlmasÕ
amacÕyla bölgenin aydÕnlatma problemlerinin giderilmesi gerekmektedir. AydÕnlatma
önerilerinin farklÕlaúan kullanÕm biçimleri, mimari ve kentsel niteliklerine cevap verebilecek
bir tasarÕm problemi olarak ele alÕnmasÕ uygun olacaktÕr.
AltyapÕ
Bölge ihtiyaçlarÕna uzun vadeli cevap verebilecek nitelikte altyapÕ çalÕúmalarÕnÕn
gerçekleútirilmesi gerekmektedir. Hijyen problemlerinin giderilmesi, a÷ÕrlÕklÕ olarak
yayalaútÕrÕlmÕú bölgede yaúantÕnÕn farklÕ mevsim koúullarÕnda rahatça deneyimlenebilmesi, bu
amaçla sa÷lÕklÕ bir deúarj sistemi oluúturulmasÕ, bunun yanÕ sÕra internet altyapÕsÕnÕn
oluúturulmasÕ ve oluúturulacak sistemin gerekti÷inde kolay müdahaleye izin vermesi ve
güncel teknolojiler ile geliútirilmeye elveriúli olmasÕ önemlidir. Bu amaçlarla øzmir
Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan KemeraltÕ ÇarúÕsÕ’nÕn bütününde altyapÕnÕn yenilenmesi
do÷rultusunda çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr.
Gezi programlarÕ
Bölgenin sahip oldu÷u de÷erlerin özellikle øzmirliler tarafÕndan bilinirli÷inin
artÕrÕlmasÕ amacÕyla alanda tarih ve kültür odaklÕ gezi programlarÕnÕn organize edilmesi
faydalÕ olacaktÕr. Yine øzmir Büyükúehir Belediyesi tarafÕndan, Turizm Rehberleri OdasÕ
iúbirli÷i ile bu amaçla baúlatÕlan çalÕúma kÕsa bir süre içerisinde hayata geçecektir.
Bilgilendirme ve Yönlendirme AmaçlÕ Düzenlemeler
Yaya odaklÕ bilgilendirme ve yönlendirme amaçlÕ düzenlemelerin uygun etkileúim
formatlarÕnda

tasarlanarak

alana

yerleútirilmesi

bölge

içerisinde

yaya

hareketini

kolaylaútÕracak ve aynÕ zamanda øzmirlerinin tarih ile iliúkilerinin güçlendirilmesi amacÕna
hizmet edecektir.
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Gerekiyor

Gerekmiyor

Gerekiyor

İzmir Musevi Müzesi

Mutfak Kültürü, Yerel Sofralar

Zanaattan Evrensel Sanata

Üniversiteler
Diğer

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tasarım Atölyesi
Diğer

Tasarımcılar

Meslek Odaları

Diğer

Kiracılar

Mülk Sahipleri

İşletmeci Aktör(ler)

Zanaatkârlar

Yatırımcı Aktör(ler)

Üniversiteler

Diğer

İzmir Musevi Cemaati Vakfı

Örgütleyici Aktör(ler)

Aktör(ler)

Tablo 7. Havralar Bölgesi: Birden Fazla Ünitenin Tümü çin Gerçekleştirilmesi Gereken Operasyonlar

Birden Fazla Ünitenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Plan Revizyonu
Operasyonlar
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Plan Revizyonu

Gerekmiyor

Gerekmiyor
Gerekiyor

Gerekiyor
Gerekmiyor

Gerekmiyor

Havra Sokağı Sağlıklaştırma Projesi

Havra Sokağı’nın deneyim alanının genişletilmesi

İYTE Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi

Turizm Bilgi ve Destek Ofisi

Meydanların düzenlenmesi

Albayrak Pasajı

İzmir-Tarih Tasarım Atölyesi (tasarım)

_____

TARKEM

TARKEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

_____

İşletmeci Aktör(ler)

Aktör(ler)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Konak Belediyesi,

Yatırımcı Aktör(ler)

Tablo 8. Havralar Bölgesi: Mikro Operasyonlar

Mikro Operasyonlar
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Plan Revizyonu

Aydınlatma
Gerekmiyor

Gerekmiyor

Gerekmiyor
Gerekmiyor

Bölgenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken
Operasyonlar

Güvenlik

Aydınlatma

Altyapı

Gezi Programları

Bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı düzenlemeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İlgili Altyapı Kurumları

Konak Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gediz AŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü

Yatırımcı Aktör(ler)

Tablo 9. Havralar Bölgesi: Bölgenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Operasyonlar



Anafartalar Caddesi
2. Etap Bölgesi
Operasyon PlanÕ
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Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi çalÕútayÕnda øzmir-Tarih Projesi'nin stratejik
hedefleri do÷rultusunda bölgenin sosyal yapÕsÕ, geleneksel alÕúveriú kültürü, alanÕ
canlandÕracak ve yeni deneyimler oluúturacak faaliyetler ve kamusal alan senaryolarÕ
baúlÕklarÕ altÕnda gerçekleútirilen üç oturumda elde edilen sonuçlar aúa÷Õda verilmektedir.
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕnÕn bölgeye yönelik durum tespitlerinde; caddenin merkezi
konumu nedeniyle kolay ulaúÕlabilirli÷i, tarihi doku, kültürel çeúitlilik, ticaretteki köklü
gelenek ve tarihsel süreklilik, ürün çeúitlili÷inin fazlalÕ÷Õ ve ekonomik oluúu olumlu durumlar
olarak belirtilmiútir. Hijyen sorunu, seyyar satÕcÕlarÕn varlÕ÷Õ, trafik, denetim ve altyapÕ
sorunlarÕ, güvenlik sorunu, tarihi yapÕ ve meydanlardaki bakÕmsÕzlÕk, bölgedeki geleneksel
faaliyetlerin nitelik de÷iútirmesi ve bölge kullanÕcÕlarÕnÕn e÷itim seviyesinin düúüklü÷ü
bölgenin olumsuz yanlarÕ olarak de÷erlendirilmiútir. Durum tespitine iliúkin bulgular Resim
27’de verilmiútir.
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕyla gerçekleútirilen harita üzerinde iúaretleme çalÕúmalarÕnda
bölgede içerisinde geleneksel alÕúveriú kültürünün sürdürüldü÷ü yapÕlar, sorun ve potansiyeli
olan alan ve yapÕlarÕn yanÕ sÕra günümüze ulaúamamÕú bazÕ yapÕlarÕn konum bilgilerine
yönelik tespitler yapÕlmÕú, aynÕ zamanda bölgenin de÷er haritasÕ çÕkarÕlmÕútÕr. Bölgedeki
sorunlu ve potansiyel alanlar bir arada de÷erlendirildi÷inde Hatuniye MeydanÕ ön plana
çÕkmaktadÕr. Hatuniye MeydanÕ, katÕlÕmcÕlarÕn ço÷u tarafÕndan hem alanÕn en sorunlu, hem de
en fazla potansiyele sahip bölgesi olarak de÷erlendirilmiútir. Hatuniye MeydanÕ aynÕ zamanda
bölgenin, Oteller Bölgesi ve Tilkilik konut dokusu ile kurulan fiziksel ba÷lantÕnÕn nirengi
noktasÕ olarak tanÕmlanmÕútÕr. Alana dair de÷erlerin belirtildi÷i haritalama çalÕúmasÕnda da
meydan, kuzeyindeki ve kuzey batÕsÕndaki yapÕ cepheleriyle bölgeye dair korunmasÕ gerekli
de÷erler arasÕnda yer almÕútÕr. KorunmasÕ gerekli tarihi eser niteli÷i taúÕyan birçok yapÕ ile
geleneksel ticari faaliyetlerin sürdürüldü÷ü bazÕ yapÕlar, bölgenin di÷er de÷erleri olarak tespit
edilmiútir. Sorun-potansiyel haritasÕ Resim 28’de de÷er haritasÕ Resim 29’da verilmektedir.
Bölgenin tespit edilen de÷er, sorun ve potansiyelleri ile iliúkili olarak geliútirilen
eylem önerileri arasÕnda en öncelikli olanlarÕ, mekânsal niteli÷in ve hizmet güvenilirli÷inin
artmasÕ için bölgedeki denetimin artÕrÕlarak hijyen sorunun giderilmesi ve seyyar satÕcÕ
iúgalinin önlenmesi olarak belirlenmiútir.
Bölgedeki önemli çekim noktalarÕ olan AltÕnpark ve Hatuniye MeydanÕ’nÕn
düzenlenmesi ise geliútirilen bir di÷er öneridir. Parsel ölçe÷inde, Emniyet Oteli'nin sosyal ve
kültürel iúlevlerle, kortejolarÕn konaklamaya yönelik restorasyonu önerilmiútir. KortejolarÕn
özellikle ö÷rencilere yönelik olarak ele alÕnmasÕ gerekti÷i vurgulanmÕútÕr. BunlarÕn yanÕ sÕra
alanda geleneksel mutfak kültürüne ait sunumlarÕn tespiti için envanter çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ,
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bölgede kültürel çeúitlili÷in bir parçasÕ olan, fakat zamanla yok olmuú mekânlarÕn yeniden
oluúturulmasÕ önerilmiútir. Bu önerilerin yanÕ sÕra, bölgenin canlanmasÕ için sosyal ve kültürel
etkinliklerin, festivallerin düzenlenmesi ve gece saatlerinde bölge kullanÕm yo÷unlu÷unun
artmasÕ amacÕyla gece pazarÕ kurulmasÕ önerileri geliútirilmiútir. Bölgede canlandÕrmaya
yönelik di÷er öneriler ise bölgenin kadÕnlar tarafÕndan kullanÕmÕnÕ artÕrmaya yarayacak
düzenlemeler gerçekleútirilmesi ve geçmiúte var olan nikâh salonu gibi kamusal kullanÕmlarÕn
yeniden yaratÕlmasÕ olarak kaydedilmiútir.
Anafartalar Caddesi'ndeki trafik sorununa yönelik olarak ise caddenin gündüz araç
trafi÷ine kapatÕlmasÕ ve Anafartalar Caddesi-Havra Soka÷Õ ba÷lantÕsÕnÕn güçlendirilmesi
amacÕyla økiçeúmelik Caddesi araç trafi÷inin yavaúlatÕlmasÕ önerileri geliútirilmiútir.
ÇalÕútay neticesinde elde edilen bu veriler do÷rultusunda, önceki aúamada tanÕmlanan
kurguya uygun olarak hazÕrlanan operasyon planÕ raporun ilerleyen bölümünde verilmektedir.
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Resim 28. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Durum Tespiti
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Resim 29. Anafartalar Caddesi 2. Etap
Bölgesi Sorun-Potansiyel HaritasÕ
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Resim 30. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi De÷er HaritasÕ
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Bölgede BaúarÕlmak østenenler:
økiçeúmelik Caddesi ve Basmane MeydanÕ arasÕnda tarihi bir doku üzerinden ba÷lantÕ
sa÷layan bu bölge, a÷ÕrlÕklÕ olarak ticari iúlevlere ev sahipli÷i yapmaktadÕr. Basmane MeydanÕ
ve Hatuniye MeydanÕ arasÕnda kalan bölümde gündelik ihtiyaçlar do÷rultusunda ticari
sunumlar kümelenmiú iken, Hatuniye MeydanÕ ve økiçeúmelik Caddesi arasÕnda di÷er ticari
faaliyetler örgütlenmiú durumdadÕr. Ticari konaklama birimlerine bölgenin bütününde
rastlamak mümkündür. Bölge aynÕ zamanda Musevi kültürüne ait ve ortak yaúam koúullarÕnÕ
sa÷layan kortejo yapÕlarÕnÕ barÕndÕrmaktadÕr. Bu yapÕlar büyük oranda tahrip olmuú olsalar da
bazÕlarÕ hala gerek konaklama gerekse di÷er ticari iúlevler do÷rultusunda kullanÕmlara ev
sahipli÷i yapmaya devam etmektedir.
Bölge geleneksel konut dokusunun ticaret alanÕ olarak úekillenmiú ve günümüze kadar
iúlevini bu do÷rultuda sürdürmeyi baúarmÕútÕr. YaklaúÕk bir asÕr boyunca aynÕ iúlevi
sürdürmeye devam eden ticari birimlere rastlamak mümkündür. Bu nedenle geleneksel ticari
faaliyetlerin süreklili÷inin izlendi÷i son derece sürprizli ve etkileyici bir “deneyim”
(experience) alanÕ olarak ön plana çÕkmaktadÕr. Bu yapÕlar a÷ÕrlÕklÕ olarak Hatuniye MeydanÕ
ve Basmane MeydanÕ arasÕnda konumlanmaktadÕr. LokmacÕ, manav, kasap, helvacÕ, fÕrÕn gibi
farklÕ sunum biçimleri, kentin de÷iúik kesimlerinden ziyaretçilerin de bölge ile etkileúime
geçmelerini sa÷lamaktadÕr. Bu nedenle bölgenin geleneksel ticari faaliyetler özelinde
“deneyim” sa÷layan kültürel sürekli÷inin özenle korunmasÕ ve kent genelinde
bilinirli÷inin artÕrÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Bölge genel olarak düúük gelirli kullanÕcÕlara hizmet vermektedir. Oteller Bölgesi ile
do÷rudan iliúkili olan bölge, aynÕ zamanda bu otellerin kimisinde konaklayan ve kente iç göç
aracÕlÕ÷Õyla ya da mülteci olarak sonradan katÕlan kullanÕcÕlarÕn sosyal yaúama dahil olduklarÕ
ve gündelik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕladÕklarÕ bir yer niteli÷i taúÕmaktadÕr. Bu nedenle içine kapalÕ bir
iúleyiúe sahiptir. Bölge sahip oldu÷u kültürel de÷erler sayesinde yüksek oranda dÕúa dönük bir
potansiyel barÕndÕrmasÕna ra÷men bu do÷rultuda bir açÕlÕm sergileyememektedir. Bölgenin
kentin bütününde düúük ve orta gelirlilere hizmet veren bir servis merkezi haline
getirilerek dÕúa açÕlmasÕ sa÷lanmalÕdÕr. Bölgedeki hizmetlere olan talebin artmasÕ
hizmetlerin standardÕnÕn geliúmesini sa÷layacaktÕr. Bölgenin merkezi konumu otobüs ve
metro ulaúÕm a÷larÕna direk iliúkili oluúu dÕúa dönük bir geliúim sergilemesi özelinde
destekleyici faktörlerdir.
Koruma amaçlÕ imar planÕ kararlarÕ ve iliúkili oldu÷u di÷er bölgeler içerisinde ivme
kazanan turizm odaklÕ sunumlar nedeniyle kaçÕnÕlmaz olarak bölgenin turizm ile iliúkilenecek
olmasÕ, düúük ve orta gelirlilere hizmet veren bir servis merkezi olarak sunulmasÕ ile bir
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karúÕtlÕk oluúturmamaktadÕr. Bölgenin sahip oldu÷u özgün ve gerçek de÷erler, sahicilik
burada gerçekleúecek turizmin temel nüvesini oluúturacaktÕr. CanlandÕrma faaliyetleri
bölgenin kentsel bellekteki konumuna zarar vermeden gerçekleútirilmelidir. Bu tutum
aynÕ zamanda ülkemizde birçok turistik bölgenin maruz kaldÕ÷Õ kimlik kaybÕ ve
sahneleúmenin önüne geçecektir. Böylesi bir yaklaúÕmÕn baúarÕlÕ olabilmesi için altyapÕ
çalÕúmalarÕnÕn tamamlanmasÕ, bölgenin temiz ve güvenli bir yer haline getirilmesinin
sa÷lanmasÕ gerekir. AynÕ zamanda tanÕtÕm faaliyetleri ve kitlesel çekim yaratabilecek
kültürel etkinlik organizasyonlarÕ ile bölgenin kent genelindeki olumsuz algÕsÕnÕn
de÷iúmesi sa÷lanmalÕdÕr. Amaçlanan canlanmanÕn sadece turizm aracÕlÕ÷Õyla de÷il, bölgenin
kentin geneline hitap eden bir merkez haline gelmesi ile gerçekleúmesidir.
Bu yaklaúÕmÕ güçlendirmek için, kentin farklÕ kesimleri ile iletiúime geçebilecek ve
farklÕ zaman dilimlerine yayÕlan ziyaretçi trafi÷i do÷urabilecek genç kitlenin bölgenin
kullanÕcÕ profiline eklenmesi sa÷lanmalÕdÕr.
Bölge içerisinde birçok kahvehane ve kÕraathane bulunmaktadÕr. Sosyalleúme
anlamÕnda toplumda önemli bir yere sahip olan bu ticari yapÕlar, dinlenme, okuma, sohbet,
kültürel faaliyetler, e÷lence gibi aktivitelere ev sahipli÷i yapmaktadÕr. Kahvehane ve
kÕraathaneler aynÕ zamanda farklÕ kökenden insanlarÕn bir araya gelerek etkileúime ve
iletiúime geçti÷i, fikir alÕúveriúinin sa÷lanabildi÷i ortamlarÕn oluútu÷u ve bu sayede
farklÕlÕklarÕn ve yabancÕlaúmanÕn azaldÕ÷Õ mekânlardÕr. Bölgenin mevcut sosyal iúlevlerine de
karúÕlÕk veren ve toplumsal bütünleúmenin oluúmasÕnda önemli bir yeri olan kahvehane
ve kÕraathanelerin süreklili÷i sa÷lanmalÕdÕr.
Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi çok fazla miktarda tarihi niteli÷i olan yapÕya ev
sahipli÷i yapmakla beraber, bunlarÕn ço÷u ilgisizlik, bakÕmsÕzlÕk ve olanaksÕzlÕklar nedeniyle
büyük oranda tahrip olmuútur. Nitelikli tarihi yapÕ stokunun korunmasÕ ve canlanma
stratejisine uygun iúlevler yüklenerek yaúatÕlmalarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
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Birden Fazla Ünitenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar
KarúÕlaúma/Kesiúme/øletiúim (Kültür)
Oteller Bölgesi’ne iliúkin operasyon planÕnda; canlandÕrma ve sa÷lÕklaútÕrma
faaliyetlerinin bölgede barÕnan göçmen ve mülteciler gözetilerek gerçekleútirilmesi, kültürel
çeúitlili÷in geliútirilerek korunmasÕ, bölgenin bir karúÕlaúma/kesiúme/iletiúim ortamÕ olarak
sunulmasÕ önerisi do÷rultusunda iki eksenli bir yapÕ geliútirilmiúti.
Bu yapÕnÕn ilk ekseni Oteller Bölgesi’nin sundu÷u konaklama iúlevinin hâlihazÕrda
karúÕlÕk verdi÷i toplumsal katmana ilave olarak toplumun farklÕ kesimlerinden, tercihen orta
gelir grubundan ziyaretçileri kapsayacak biçimde çeúitlendirilmesi, ikinci ekseni ise bölgede
barÕnan düúük ve düzensiz gelirlilerin kente adaptasyonu, sosyal ve ekonomik düzeylerinin
iyileútirilmesine yönelik programlarÕn hayata geçirilmesi ve bölgeye eklemlenen yeni
kullanÕcÕ grubu ile mevcut kullanÕcÕlar arasÕnda olasÕ toplumsal gerilimleri ortadan kaldÕrmaya
yönelik karúÕlÕklÕ faydalanma sa÷layabilecek kültür odaklÕ iletiúim biçimleri geliútirilmesi
olarak tanÕmlanmÕútÕ. KullanÕcÕ profilinin çeúitlendirilmesi ile mülteci ve göçmenlerin yaúam
koúullarÕnÕn iyileútirilmesine yönelik geliútirilen proje önerileri Oteller Bölgesi operasyon
planÕ kapsamÕnda aktarÕlmÕútÕ.
Mevcut kültürel çeúitlili÷in geliúerek sürekli kÕlÕnmasÕ ve farklÕ kullanÕcÕ gruplarÕ
arasÕnda karúÕlÕk faydalanma da sa÷layabilecek kültür odaklÕ bir iletiúim platformu
oluúturulmasÕna yönelik projelerin yerleúim alanÕ ise çalÕútay neticesinde bu bölgedeki en
büyük potansiyel olarak görülen, fiziksel ve sosyal olarak Oteller Bölgesi ile direk iliúkili olan
Hatuniye MeydanÕ ve çevresi olarak belirlenmiútir.
Danimarka’nÕn Kopenhag kentinde ve yaklaúÕk 60 farklÕ ülkeden gelen bir nüfüsun
yaúadÕ÷Õ, kentin etnik ve toplumsal olarak en fazla çeúitlili÷e sahip bölgesinde konumlanan ve
2012 yÕlÕnda hizmete açÕlan Superkilen adÕndaki park, küresel ve yerel kimli÷in
yansÕtÕlabilece÷i bir kentsel mekân düzenlemesi olarak ele alÕnmÕútÕr. Park ile alanÕn yeniden
canlandÕrÕlmasÕ ve bölgede yaúayan çok etnili nüfusun bir araya gelebilmeleri amaçlanmÕútÕr.9
BIG Architects, Studio Topotek1 ve bir sanatçÕ toplulu÷u olan Superflex tarafÕndan birlikte
gerçekleútirilen tasarÕmda, farklÕ renk kodlamalarÕ ile, çeúitli fonksiyonlara ev sahipli÷i yapan
ve kültürel farklÕlÕklarÕn temsil edildi÷i üç alan oluúturulmuú ve bölge kullanÕcÕlarÕ tasarÕm
sürecine dahil edilmiútir.10

9

Sönmez, ø. Ö. (2014). Kent MekanÕ ve MobilyalarÕnÕn TasarÕmÕnda Çeúitlilik. TAÇ Arkeoloji, MimarlÕk, Kültür,
Sanat Dergisi, 3, 06.

10

http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-architects-topotek1-superflex/
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Resim 31. Superkilen ParkÕ, KÕrmÕzÕ Meydan
(http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-architects-topotek1-superflex/)



Hatuniye MeydanÕ’nÕn da benzer úekilde kültür odaklÕ bir karúÕlaúma/kesiúme/iletiúim
alanÕ olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Bu çerçevede barÕndÕrdÕ÷Õ potansiyeli anlamak için
Hatuniye MeydanÕ’nÕn tarihsel süreç içerisinde kullanÕm biçimine kÕsaca bakmakta fayda var.
Hatuniye Camii 17. yüzyÕlda Yusuf Çavuúzade Ahmet A÷a’nÕn annesi tarafÕndan
yaptÕrÕlmÕútÕr. Bu nedenle camiye Hatuniye ismi verilmiútir.11 Caminin úu an Hatuniye
MeydanÕ olan yer de bir avlu çevresinde sÕralanmÕú hücrelerden oluúan bir medresesi de
bulunmaktaydÕ. Bu medrese sonradan øzmir Belediyesi’nce kamulaútÕrÕlarak yÕkÕlmÕú ve park
haline getirilmiútir. Anafartalar Caddesi’nin en önemli yapÕlarÕndan biri olan Hatuniye Cami,
bir dönem di÷er camilere kÕyasla daha büyük harime sahip olmasÕ nedeniyle cuma ve bayram
namazlarÕnda daha çok tercih edilir ve yanÕndaki geniú meydan ve park, namaz öncesi ve
sonrasÕ sosyalleúme amaçlÕ yo÷un olarak kullanÕlÕrdÕ.12
Hatuniye MeydanÕ’nÕn yakÕn çevresinde bulunan kahvehanelerin de yÕl boyu çeúitli
e÷lencelere ve kültürel aktivitelere ev sahipli÷i yaptÕ÷Õ ve bu nedenle yo÷un kalabalÕklarÕn
ziyaret etti÷i alanlar oldu÷u bilinmektedir. Bu kahvehanelerde tombala oyunlarÕ13, özellikle


11

Aktepe, M. (2003). øzmir YazÕlarÕ Camiler, Hanlar, Medreseler, Sebiller. øzmir: ø.B.B. Kent KitaplÕ÷Õ Dizisi.

12

Aygüneú, F. (2014). Kentin Kalbine Uzanan Bir Yol: Anafartalar Caddesi. øzmir Dergisi, 28, 49-57

13

Beyru, R. (2000). 19. yüzyÕlda øzmir’de Yaúam. østanbul: Literatür
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ramazan ayÕ boyunca sahur zamanÕna kadar karagöz oyunlarÕ ve kukla gösterileri14
düzenlenirdi.
Hatuniye MeydanÕ’nÕn çevresinde çok sayÕda tescilli yapÕ yer almaktadÕr. Bu
yapÕlardan 1814 yÕlÕnda inúa edilen Dönertaú Sebili’nde bölgeyi ziyaret edenlere su, bayram
ve mevlitlerde ayrÕca çeúitli úerbetler ikram edilirdi.15 Hatuniye MeydanÕ’na gelenlerin
dönertaúÕ çevirmeyi u÷ur saydÕklarÕ söylenir. Dönertaú Sebili’nin yanÕnda konumlanan Tevfik
Paúa Oteli 1907-1909 yÕllarÕ arasÕnda kentin belediye baúkanlÕ÷Õ görevini yürüten Sükkerizade
Tevfik Paúa’nÕn evidir. 20. YüzyÕlÕn ilk çeyre÷inde otele dönüútürülen yapÕyÕ Cihan Palas’Õn
(Emniyet Oteli) sahibi KulalÕ Cihanzade ailesinden Hasan Fehmi Bey iúletmekteydi.16
Gündüz çok yo÷un bir kalabalÕ÷a ev sahipli÷i yapan, gece ise tamamen ÕssÕzlaúan
Anafartalar Caddesi’nin Konak MeydanÕ ve økiçeúmelik Caddesi arasÕnda kalan bölümünün
aksine, økiçeúmelik Caddesi ve Basmane MeydanÕ arasÕnda kalan bu bölümü gün boyu, özel
zamanlarda çok geç saatlere kadar insan yo÷unlu÷unun gözlendi÷i bir kentsel alan niteli÷i
taúÕmaktaydÕ.
Hatuniye MeydanÕ ve Çevresi’nin kültür odaklÕ bir karúÕlaúma/kesiúme/iletiúim alanÕ
olarak düzenlenmesi önerisi bölgenin tarihsel süreci ile de iliúki kurmakta ve bu sayede
kentsel bellekteki konumuna uygun bir canlandÕrma stratejisi olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
Hatuniye MeydanÕ ve çevresindeki parsellerde tasarÕmsal bir örgütlenme ile oluúacak
bu projedeki baúlÕca aktörler, bu çalÕúmalara katkÕ sa÷layabilecek tüm sivil toplum
kuruluúlarÕ, dernekler, yerel yönetimler ve üniversiteler olacaktÕr. Hatuniye MeydanÕ
çevresinde parsellerde, bölgede sosyal ve kültürel çalÕúmalarÕ örgütleyecek sivil giriúimlerin
koordinasyonu amacÕyla ve øzmir Üniversiteler Platformu aracÕlÕ÷Õyla bir “Sivil Toplum
ÇalÕúmalarÕ Merkezi” oluúturulmasÕ önerilmektedir.
AyrÕca, a÷ÕrlÕklÕ olarak Hatuniye MeydanÕ içerisinde gerçekleútirilmesi önerilmekte
olan kültürel etkinliklerin yÕl bütününe yayÕlabilmesini sa÷lamak amacÕyla bölge içerisinde
her türlü faaliyete ev sahipli÷i yapabilecek çok amaçlÕ bir etkinlik merkezinin oluúturulmasÕ
önerilmektedir.


14

Gündem, N. (2002). Günler Boyunca HatÕralar. øzmir: ø.B.B. Kent KitaplÕ÷Õ Dizisi.

15

Aygüneú, F. (2014). Kentin Kalbine Uzanan Bir Yol: Anafartalar Caddesi. øzmir Dergisi, 28, 49-57

16

http://levantineheritage.com/pdf/Unesco-projects.pdf
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Mikro Operasyonlar:

AltÕnpark Çevre Düzenleme ve Üst Örtü Projesi
KatÕlÕmcÕlar tarafÕndan da geliútirilen bu öneri özelinde süreç uzun zaman önce
baúlatÕlmÕútÕr. 2008 yÕlÕndan beri devam eden kazÕ çalÕúmalarÕnda önemli arkeolojik
buluntular elde edilmiútir. Bu alanÕn ve buluntularÕn korunmasÕ ve sergilenerek kent kültürüne
kazandÕrÕlmasÕ amacÕyla Konak Belediyesi tarafÕndan çevre düzenleme ve üst örtü projesi
hazÕrlatÕlmÕútÕr. Arkeolojik kalÕntÕlarÕn yerli ve yabancÕ turistler tarafÕndan ziyaret edilmesinin
sa÷lanmasÕ ve kazÕ alanÕnÕn tarihi kent dokusu ile bütünleúmesini hedefleyen proje
kapsamÕnda kapalÕ ve yarÕ açÕk sergileme alanlarÕ önerilmiútir.

Resim 32. AltÕnpark Çevre Düzenleme ve Üst Örtü Projesi
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Emniyet Oteli'nin (Cihan Palas) Restorasyonu
øzmir'in önde gelen ailelerinden KulalÕ Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey tarafÕndan 1902
yÕlÕnda yaptÕrÕlan Emniyet Oteli, konuttan otele dönüúen yapÕlarÕn kümelendi÷i Oteller
Bölgesi içerisinde otel olarak inúa edilen yapÕlardan biridir.
YapÕ zemin kat üzerinde yükselen iki kat ve bir çatÕ katÕndan oluúmaktadÕr. Zemin
katta avluya açÕlan kÕraathane ve otelin giriúi, üst iki katta 56 otel odasÕ ve çayÕ katÕnda ise
yemek salonu yer almaktadÕr. Dönemin oldukça lüks koúullara sahip oteli olarak inúa edilen
yapÕda her odada banyo ve sÕcak su imkânÕ bulunmaktaydÕ.
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ arasÕnda yapÕnÕn kültür ve sosyal iúlevler özelinde hizmete
açÕlmasÕ önerisi üzerinde yüksek oranda uzlaúÕ geliúmiútir. Fakat konaklama iúlevinin devam
ettirilmesi de geliútirilen bir di÷er öneridir. øzmir oteller tarihi içerisinde ayrÕ bir önemi olan
Emniyet Oteli’nin anÕ de÷eri nedeniyle koruma ilkeleri çerçevesinde iúlevsel süreklili÷inin
sa÷lanmasÕ da bir alternatif olarak önemsenmektedir.

Resim 33. Emniyet Oteli
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Akhisar Oteli Restorasyonu
Akhisar Oteli, Musevi kültürüne ait bir konaklama tipolojisi olan ve bölge içerisinde
çok az sayÕda kalmÕú kortejo yapÕlarÕndan bir tanesidir. YapÕ Antik Smyrna AgorasÕ kazÕ
alanÕnÕn yanÕnda konumlanmaktadÕr. KazÕ alanÕ içerisinde øzmir Büyükúehir Belediyesi
tarafÕndan son dönemde gerçekleútirilen kamulaútÕrma ve yÕkÕm çalÕúmalarÕ neticesinde etrafÕ
tamamen boúalmÕú ve çevresinde algÕlanÕr hale gelmiútir.
Ören yeri içerisinde gerçekleútirilen çevre düzenleme çalÕúmalarÕ kapsamÕnda,
hâlihazÕrda kazÕ alanÕnÕn güneyinde konumlanan giriú yapÕsÕnÕn, kuzeye taúÕnmasÕ
kararlaútÕrÕlmÕútÕr. Bu karar kÕsa süre sonra hayata geçti÷inde, Akhisar Oteli çok yo÷un bir
turizm iúlevinin geçiú noktasÕnda yer alacaktÕr. Bu nedenle, yapÕnÕn plan özellikleri ile de
iliúkili olarak, yerli ve yabancÕ turistlerin, gençlerin ve tercih edecek di÷er kullanÕcÕlarÕn
uygun fiyatlara konaklayabilecekleri bir hostel olarak restorasyonu önerilmektedir.

Resim 34. Akhisar Oteli
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KÕllÕo÷lu HamamÕ Restorasyonu
Günümüzde neredeyse tamamen yÕkÕlmÕú durumda olan hamam yapÕsÕnÕn sadece
sÕcaklÕk bölümünün bir kÕsmÕ ve bazÕ duvarlarÕ ayaktadÕr. Anafartalar Caddesi’nin geleneksel
ticaret iúlevlerinin yo÷un oldu÷u bölümü içerisinde yer almaktadÕr. HâlihazÕrda kömür deposu
olarak kullanÕlan yapÕnÕn açÕk ve yarÕ açÕk mekân düzenlemeleri ile kafe olarak restore
edilmesi do÷rultusunda Konak Belediyesi tarafÕndan çalÕúma baúlatÕlmÕútÕr.

Resim 35. KÕllÕo÷lu HamamÕ
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Lüks (KadÕ) HamamÕ Restorasyonu
YapÕm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, yapÕm tekni÷i ve mimari özellikleri
nedeniyle 17. yüzyÕla tarihlenen OsmanlÕ HamamÕ günümüzde hala aktif olarak özgün
iúlevinde kullanÕlmaktadÕr. Çifte hamam plan kurgusuna sahiptir. Zaman içerisinde yapÕlan
çeúitli eklentiler nedeniyle özgün mimari niteli÷inde tahribat ve farklÕlaúmalar olmuútur.
YapÕnÕn, bölge içerisinde mevcut ve zamanla eklenecek kullanÕcÕ profiline uygun
hijyen koúullara sahip olarak hizmet edebilmesi amacÕyla restorasyonu önerilmektedir.

Resim 36. Lüks (KadÕ) HamamÕ



Resim 37. Lüks (KadÕ) HamamÕ
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Anafartalar Caddesi Giriú NoktasÕ
ÇalÕútay katÕlÕmcÕlarÕ tarafÕndan geliútirilen bu öneri, yo÷un kentleúmiú bir bölge
niteli÷inde olan Basmane GarÕ ve çevresinden Anafartalar Caddesi’nin algÕlanmasÕnÕ
kolaylaútÕrmayÕ hedeflemektedir. Alan 1922 yangÕnÕ sonrasÕ Rene Danger planÕna uygun
olarak geliúen bölge ve tarihi kent merkezi arasÕnda bir eúik niteli÷i taúÕmaktadÕr. Eúik
noktasÕnda, imar planÕnda tanÕmlanmÕú meydanÕn düzenlenmesi, simgesel ve iúlevsel bir
vurgu algÕlanÕrlÕ÷ÕnÕn artÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.


Resim 38. Tak yapÕlmasÕ önerilen alan

Resim 39. Tak yapÕlmasÕ önerilen alan
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379 ada 37 Parselde Yer Alan Kortejonun Restorasyonu
YapÕ harabe niteli÷inde de olsa, günümüze ulaúmayÕ baúarmÕú ender kortejo
yapÕlarÕndan bir tanesidir. BakÕmsÕzlÕk nedeniyle büyük oranda tahrip olmuútur. YapÕ,
ba÷ÕmsÕz konaklama ünitelerinin sokak niteli÷inde ince uzun T formunda bir avlu etrafÕna
sÕralandÕ÷Õ bir plan kurgusuna sahiptir.
YapÕnÕn yine konaklamaya hizmet edecek úekilde, Erasmus programÕ gibi uluslararasÕ
de÷iúim programlarÕyla øzmir’e gelen ö÷rencilerin konaklaca÷Õ bir otel olarak restore edilmesi
önerilmektedir. Bu sayede bölgenin kullanÕcÕ profilinin çeúitlendirilmesine katkÕda bulunmasÕ
hedeflenmektedir.

Resim 40. 379 ada 37 Parselde Yer Alan Kortejo
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Anafartalar Caddesi Sa÷lÕklaútÕrma Projesi
Restorasyon programÕ kapsamÕ dÕúÕnda kalan yapÕlarÕn cephelerinde görüntü
kirlili÷inin giderilmesi, yapÕlarÕn sÕva tamiratlarÕnÕn ve boya iúlemlerinin gerçekleútirilmesi,
reklam amaçlÕ ö÷elerin düzenlenmesi, mekân dÕúÕ kullanÕmlara ve iúgaliyeye yönelik
düzenlemeler yapÕlmasÕ gibi müdahaleler içeren sa÷lÕklaútÕrma projesinin, kentin geneline
dönük bir açÕlÕm sergilemesi istenen bölgenin ziyaret edilme oranÕnÕ artÕracaktÕr.

Resim 41. Anafartalar Caddesi



Resim 42. Anafartalar Caddesi
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MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ Düzenlemesi
1984 planÕ kapsamÕnda inúa edilmiú olan yapÕ, içinde bulundu÷u bölgeye hizmet veren
yegâne katlÕ otoparktÕr. Gerek KemeraltÕ esnafÕ, gerek Fevzi Paúa BulvarÕ üzerinde yer alan
ticari yapÕlanmaya hizmet etmektedir. Bölge içerisinde bu iúleve sahip di÷er yapÕ Milli
Kütüphane Caddesi üzerinde yer alan katlÕ otoparktÕr ve tam kapasite kullanÕlmaktadÕr.
KemeraltÕ Bölgesinin tamamÕnÕn 3. derece arkeolojik sit olmasÕ nedeniyle bölge içerisinde bir
yer altÕ otoparkÕ yapÕlmasÕ da mümkün gözükmemektedir. MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ 1. derece
arkeolojik sit alanÕ içerisinde yer almakla birlikte, Antik Smyrna KazÕ BaúkanlÕ÷Õ tarafÕndan
yapÕnÕn altÕnda arkeolojik bir kültür katmanÕ bulunmasÕnÕn neredeyse imkânsÕz oldu÷u,
yapÕnÕn bir bodrum kata sahip olmasÕ nedeniyle, inúaat aúamasÕnda bölge içerisinde arkeolojik
katmanlarÕnÕn bulundu÷u derinlik sÕnÕrÕnÕn altÕna inildi÷i ifade edilmiútir. Bu durumun olasÕ
arkeolojik katmanlarÕn tespitine yönelik sondaj çalÕúmalarÕ yapÕlarak kesinleútirilmesi ve
yapÕnÕn en azÕndan kentsel toplu ulaúÕm a÷larÕnÕn geliúme sürecinin tamamlanmasÕ ve úahsi
araç kullanÕmÕnÕn düúmesi neticesinde bölgede otopark ihtiyacÕnÕn azalmasÕna kadar hizmet
vermeye devam etmesi önerilmektedir.
YapÕnÕn çevresinde yarattÕ÷Õ görsel kirlili÷in önlenmesi amacÕyla, cephelerinin
düzenlenmesi, zemin katÕnÕn tamamen boúaltÕlarak kültürel bir program do÷rultusunda
yeniden iúlevlendirilmesi, çatÕ katÕnÕn ise farklÕ etkinliklere ev sahipli÷i yapabilecek seyir
terasÕ niteli÷inde bir kamusal alan olarak düzenlenmesi önerilmektedir.

Resim 43. MezarlÕkbaúÕ OtoparkÕ
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Bölgenin Tümü øçin Gerçekleútirilmesi Gereken Operasyonlar
Güvenlik
KatÕlÕmcÕ süreçte a÷ÕrlÕklÕ olarak vurgulanan güvenlik zafiyetinin giderilmesi, bölgenin
tercih edilebilirli÷inin artmasÕ ve yaúam saatlerinin uzamasÕnda etkili olacaktÕr.
Trafik Düzenlemesi
Anafartalar Caddesi’nin Basmane ba÷lantÕsÕnÕ sa÷layan bu bölümü gün boyu yo÷un
bir araç trafi÷i altÕnda kalmaktadÕr. Bu durum yaya ulaúÕmÕ özelinde büyük sÕkÕntÕlar
yaratmaktadÕr. ÇalÕútay kapsamÕnda katÕlÕmcÕlar tarafÕndan %94 oranÕnda bu probleme
yönelik çözüm üretilmesi talebi getirilmiútir. Caddenin servis amaçlÕ günün belli saatlerinde
araç trafi÷ine açÕlmasÕ dÕúÕnda tamamen yayalaútÕrÕlmasÕ do÷rultusunda düzenleme yapÕlmasÕ
yaya kullanÕmÕnÕ rahatlatacak ve bölgenin ziyaret edilme potansiyelini artÕracaktÕr.
AydÕnlatma
Gece saatlerinde güvenli÷in sa÷lanmasÕ ve kullanÕm potansiyelinin artÕrÕlmasÕ
amacÕyla bölgenin aydÕnlatma problemlerinin giderilmesi gerekmektedir. AydÕnlatma
önerilerinin farklÕlaúan kullanÕm biçimleri, mimari ve kentsel niteliklerine cevap verebilecek
bir tasarÕm problemi olarak ele alÕnmasÕ uygun olacaktÕr.
AltyapÕ
Bölge ihtiyaçlarÕna uzun vadeli cevap verebilecek nitelikte altyapÕ çalÕúmalarÕnÕn
gerçekleútirilmesi gerekmektedir. Hijyen problemlerinin giderilmesi, a÷ÕrlÕklÕ olarak
yayalaútÕrÕlmÕú bölgede yaúantÕnÕn farklÕ mevsim koúullarÕnda rahatça deneyimlenebilmesi, bu
amaçla sa÷lÕklÕ bir deúarj sistemi oluúturulmasÕ, bunun yanÕ sÕra internet altyapÕsÕnÕn
oluúturulmasÕ ve oluúturulacak sistemin gerekti÷inde kolay müdahaleye izin vermesi ve
güncel teknolojiler ile geliútirilmeye elveriúli olmasÕ önemlidir.
Bilgilendirme ve Yönlendirme AmaçlÕ Düzenlemeler
Yaya odaklÕ bilgilendirme ve yönlendirme amaçlÕ düzenlemelerin uygun etkileúim
formatlarÕnda

tasarlanarak

alana

yerleútirilmesi

bölge

içerisinde

yaya

hareketini

kolaylaútÕracak ve aynÕ zamanda øzmirlerinin tarih ile iliúkilerinin güçlendirilmesi amacÕna
hizmet edecektir.
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Resim 44. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi: Operasyonlar
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Revizyonu

Gerekiyor

Operasyonlar

Karşılaşma/Kesişme/İletişim (Sosyal ve Kültürel Merkez)

İzmir Büyükşehir Bel.
Konak Belediyesi
Üniversiteler
STK’lar
Dernekler
Diğer

Konak Belediyesi
Üniversiteler
STK’lar
Dernekler
Diğer

Yatırımcı Aktör(ler)

İzmir Büyükşehir Bel.

Örgütleyici Aktör(ler)

Aktör(ler)

Üniversiteler

Konak Belediyesi

İzmir Büyükşehir Bel.

İşletmeci Aktör(ler)

Tablo 10. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi: Birden Fazla Ünitenin Tümü çin Gerçekle tirilmesi Gereken Operasyonlar

Birden Fazla Ünitenin Tümü İçin Gerçekleştirilmesi Gereken Plan

83

84
Gerekmiyor
Gerekmiyor
Gerekiyor
Gerekmiyor
Gerekmiyor
Gerekmiyor

Altınpark Düzenleme Projesi

Emniyet Oteli Restorasyonu

Akhisar Oteli Restorasyonu

Kıllıoğlu Hamamı Restorasyonu

Lüks (Kadı) Hamamı Restorasyonu

Anafartalar Caddesi Giriş Noktası

Gerekmiyor
Gerekiyor

Anafartalar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi

Mezarlıkbaşı Otoparkı Düzenlemesi

379 Ada 37 Parselde Yer Alan Kortejonun Restorasyonu Gerekiyor

Plan Revizyonu

Mikro Operasyonlar
İşletmeci Aktör(ler)

____

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Diğer

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ____

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Belediyesi

Yatırımcı Aktör(ler)

Aktör(ler)

Tablo 11. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi: Mikro Operasyonlar
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zmir Emniyet Müdürlü ü

Gerekmiyor
Gerekmiyor
Gerekmiyor

Gerekmiyor

Gerekmiyor

Güvenlik

Trafik düzenlemesi

Ayd nlatma

Altyap

Bilgilendirme ve yönlendirme amaçl düzenlemeler

zmir Büyük ehir Belediyesi

lgili Altyap Kurumlar

Konak Belediyesi

zmir Büyük ehir Belediyesi

Gediz A

zmir Büyük ehir Belediyesi

zmir Büyük ehir Belediyesi

Yat r mc Aktör(ler)

Bölgenin Tümü çin Gerçekle tirilmesi Gereken Operasyonlar Plan Revizyonu

Tablo 12. Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi: Bölgenin Tümü çin Gerçekle tirilmesi Gereken Operasyonlar



Son Verirken
øzmir-Tarih Projesi kapsamÕnda gerçekleútirilen birinci alt bölge çalÕútayÕ neticesinde
Oteller Bölgesi, Havralar Bölgesi ve Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi için geliútirilen
operasyon planlarÕ yukarÕda aktarÕlmÕútÕr.
Operasyon planlarÕ kapsamÕnda, söz konusu üç alt bölgenin tarihi nitelikleri ve
kültürel de÷erleri gözetilerek fiziksel, sosyal ve ekonomik ölçülerde canlandÕrÕlmasÕ ve
sa÷lÕklaútÕrÕlmasÕ amacÕyla somut proje önerileri geliútirilmiútir. Proje önerileri; çalÕútay
sonuçlarÕ ve tasarÕm stratejisi raporu aracÕlÕ÷Õyla belirlenen stratejik yönelimler gözetilerek ve
her alt bölge özelinde yine çalÕútay verileri do÷rultusunda tanÕmlanan baúarÕlmak istenen
çerçeveye uygun olarak belirlenmiútir. Projeler üç ayrÕ kategoride oluúturulmuútur.
Birden fazla ünitenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar kapsamÕnda
geliútirilen projeler uygulandÕklarÕ bölgenin kentsel dinamiklerine uygun bir ya da birkaç
faaliyeti sÕçratarak kalÕcÕ bir canlanma gerçekleútirmeyi hedeflemektedir. Bu projelerin sadece
mülk sahipleri ya da kiracÕlar tarafÕndan hayata geçirilmesi çok olanaklÕ olmayÕp, projenin
paydaúÕ olabilecek yeni aktörlere gereksinim vardÕr. Operasyon planlarÕnda aktörler;
örgütleyici, yatÕrÕmcÕ ve iúletmeci olarak üç ayrÕ grupta ele alÕnmÕútÕr.
Mikro operasyonlar kapsamÕnda parsel ölçe÷inde geliútirilen projeler, yine baúarÕlmak
istenen çerçeveye uygun olarak, nitelikli yapÕlarÕn belli iúlevlerde yaúatÕlmasÕnÕ amaçlamakta
veya bölgesel ölçekte sa÷lÕklaúma yaratabilecek bazÕ müdahale önerileri getirmektedir.
Bölgenin tümü için gerçekleútirilmesi gereken operasyonlar ise güvenlik, altyapÕ,
trafik organizasyonu gibi a÷ÕrlÕklÕ olarak yerel yönetimlerin ve ilgili di÷er kamu kurumlarÕnÕn
sorumluluk alanlarÕna iúaret etmektedir.
Bundan sonraki aúamada gerçekleútirilecek olan diyalog konferansÕnda operasyon
planlarÕ, ilgili olabilecek tüm aktörlerin de÷erlendirmesine sunulacaktÕr. Diyalog konferansÕ
neticesinde projelerin hayata geçirilmesi do÷rultusunda sorumluluk alacak aktörlerin
netleúmesi ve söz verme sürecinin tamamlanmasÕ hedeflenmektedir.
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EKLER
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Birinci Alt Bölge ÇalÕútayÕ Anket SonuçlarÕ

Üç Alt Bölgeye øliúkin Genel Öneriler
Tarihi niteli÷i olan yapÕlarÕn belirlenerek
kullanÕma kazandÕrÕlmasÕ.
Gece güvenli÷ini arttÕrmak amacÕyla
aydÕnlatma elemanlarÕnÕn yerleútirilmesi.

Az Önemli (%)

Önemli (%)

Çok Önemli (%)

0

8

92

0

8

92

3

21

76

0

27

73

2

14

84

3

44

53

6

43

51

11

43

46

ùehir içinde Kadifekale, Antik Tiyatro ve
Agoraތya ait izlerin görünürlük ve
deneyimlerinin arttÕrÕlmasÕ.
Küçük meydanlarÕn bakÕmlarÕnÕn yapÕlÕp
kullanÕmlarÕnÕn desteklenmesi.
Önemli tarihi binalarÕ içine alacak úekilde
úehir içi gezi rotalarÕnÕn oluúturulmasÕ ve
çeúitli dillerde bilgilendirme panolarÕnÕn
yapÕlmasÕ.
Mevcut koruma planÕnda yer alan Özel Proje
AlanlarÕnÕn öncelikli olarak ele alÕnarak
çalÕúÕlmasÕ.
øúletmecilerin bir araya gelerek çalÕúanlarÕna
hizmet içi e÷itim verecek ve hizmet kalitesini
arttÕracak bir organizasyon kurmasÕ.
Kamusal alanlarÕn bölgeye özgü fiziksel
özelliklerinin belirlenerek geliútirilmesi
(çardak, yeúil üst örtü gibi).


88



Üç Alt Bölgeye øliúkin Genel Öneriler

Az Önemli (%)

Önemli (%)

Çok Önemli (%)

10

46

44

1

36

63

8

54

38

5

34

61

56

33

11

23

41

36

9

44

47

6

52

42

17

39

44

30

48

22

Bölgede yaúayan düúük gelirli vatandaúlarÕn
ve özellikle gençlerin uygun fiyatlara ya da
parasÕz katÕlabilece÷i kültürel faaliyetlerin,
konser, sinema ve tiyatro gösterimlerinin yer
alaca÷Õ kültür merkezi kurulmasÕ.
Bölgelerin øzmir halkÕna tanÕtÕmÕ için
düzenlemeler yapÕlmasÕ.
Geleneksel mutfak ve el sanatlarÕnÕ içeren
esnaf üretimlerinin desteklenmesi.
Turizm danÕúma ofisi kurulmasÕ.
Restorasyon uygulamalarÕ ve ilgili mevzuat
hakkÕnda yol gösterici bir danÕúma ofisi
kurulmasÕ.
Bölgesel / yerel üretimlerin satÕúÕna yönelik
tematik pazarlarÕn oluúturulmasÕ.
Basmane Günleri gibi etkinliklerin
desteklenmesi ve geliútirilmesi.
Kent içi tematik turlarÕn düzenlenmesi.
Yurt dÕúÕ fuarlarÕnda gerçekleútirilen øzmir
kenti tanÕtÕmlarÕnda KemeraltÕ bölgesinin
vurgulanmasÕ.
Kamuya açÕk kablosuz internet eriúim
noktalarÕ oluúturulmasÕ.
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Oteller Bölgesi’ne øliúkin Öneriler

Az Önemli (%) Önemli (%) Çok Önemli (%)

YabancÕ ö÷renci, ziyaretçi ö÷retim üyesi gibi
gruplarÕn bölge içinde konaklamasÕ için

9

35

56

17

34

49

22

40

38

22

41

37

19

54

27

29

49

22

48

30

22

27

52

21

35

51

14

üniversitelerin giriúimde bulunmasÕ.
Üniversitelerin veya liselerin Turizm Otelcilik
bölümlerinin bu bölgede açÕlmasÕ ve bu
bölümlerin uygulama otellerinin bölgede hizmet
vermesi.
Otellerde kullanÕcÕlarÕnÕn ortak ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamaya yönelik çamaúÕrhane, kahvaltÕ
salonu gibi iúletmelerin açÕlmasÕ ve bunlar
aracÕlÕ÷Õyla yeni iú alanlarÕnÕn oluúturulmasÕ.
Sivil Toplum KuruluúlarÕna ait hizmet ofislerinin
kurulmasÕ (Sosyal dayanÕúma dernekleri örne÷i).
Dünya ve yöresel yemekleri üreten/satan
lokantalarÕn bölgede açÕlmasÕ.
Mültecilere Türkçe, Bölge HalkÕna YabancÕ Dil
e÷itimlerinin verildi÷i kurslarÕn ve konuúma
kulüplerinin kurulmasÕ.
Kent dÕúÕndan gelen kiúiler için ortak
kullanÕlacak ofis olana÷Õ yaratÕlmasÕ.
Yemek piúirme ve lokanta iúletmeye yönelik
kurslarÕn açÕlmasÕ.
Göçmenlerin kendi yemeklerini yaparak
kültürlerini tanÕtabilecekleri ve
paylaúabilecekleri bir kültür evi oluúturulmasÕ.
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Havralar Bölgesi’ne øliúkin Öneriler

Az Önemli (%)

Önemli (%) Çok Önemli (%)

Havralar Bölgesinin Agora ve Kortejolar
Bölgesi (Anafartalar Caddesi 2. Etap

3

21

76

2

23

75

6

21

73

8

19

73

14

30

56

6

40

54

5

43

52

24

25

51

19

33

48

21

30

49

25

27

48

Bölgesi) ile ba÷lantÕsÕnÕn sa÷lanmasÕ.
HavralarÕn restore edilerek denetimli bir
biçimde ziyarete açÕlmasÕ.
Bölgede var olan pasaj ve geçitlerin ticari
kullanÕmla canlandÕrÕlmasÕ.
Bölgede var olan hanlarÕn restore edilerek
konaklama iúlevi ile de÷erlendirilmesi.
Havralar bölgesine üniversitelerin özellikle
güzel sanatlar ve mimarlÕk fakültelerinin
gelmesi.
SanatçÕlarÕn bu bölgede üretim yapmalarÕnÕn
desteklenmesi.
Küçük atölyeler organize edilerek,
geleneksel zanaatlarÕn canlandÕrÕlmasÕ ve
e÷itimli genç nüfusun bölgeye çekilmesi.
Bölgede yaya ulaúÕmÕnÕn dÕúÕnda alternatif
çözümler aranmasÕ (BøSøM gibi).
Eski Al-ga Çikolata FabrikasÕnÕn müze
olarak de÷erlendirilmesi.
øzmir’deki Musevi kültürünün tanÕtÕlmasÕ.
Havralar bölgesi içinde yer alan tekstil
üretim bölgesinin e÷itim faaliyetlerini
içerecek biçimde moda merkezi haline
getirilmesi.
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Havralar Bölgesi’ne øliúkin Öneriler

Az Önemli (%)

Sefarad ve Kosher mutfa÷Õ üreten/satan

16

40

44

8

52

40

14

46

40

28

36

36

35

30

35

51

25

24

lokantalarÕn bölgede açÕlmasÕ.
Albayrak PasajÕnÕn ticari ve kültürel
kullanÕmlarla bölgeyi desteklemesi.

Önemli (%) Çok Önemli (%)

927-937 SokaklarÕn Yahudi kültürü ile ilgili
ürün satÕúÕ, lokanta ve benzeri iúlevlerle
de÷erlendirilmesi.
Sivil Toplum KuruluúlarÕna ait hizmet
ofislerinin kurulmasÕ (Sosyal dayanÕúma
dernekleri örne÷i).
Kuyumcular ÇarúÕsÕ'nÕn bölge içindeki
konumunun güçlendirilmesi.
Portekiz HavrasÕnÕn nikâh salonu olarak
kullanÕlmasÕ.
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Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi’ne øliúkin
Öneriler
Denetimin arttÕrÕlarak hijyen sorunun giderilmesi ve
seyyar satÕcÕ iúgalinin önlenmesi.
Yeúil alanlarÕn peyzaj düzenlemesinin yapÕlmasÕ ve
bakÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ.
Anafartalar Caddesi’nin gündüz araç trafi÷ine
kapatÕlmasÕ.
Agora KazÕ alanÕ, AltÕnpark ve Hatuniye
MeydanÕ’nÕn düzenlenmesi.
Bölgenin kültürel hayatÕnÕn bir parçasÕ olan ve
yokolmuú mekânlarÕn yeniden oluúturulmasÕ.
KortejolarÕn konaklama kullanÕmÕna yönelik
restorasyonu (ö÷renci ve gençler için yurt amaçlÕ).

Az Önemli

Önemli

Çok Önemli

(%)

(%)

(%)

2

15

83

3

17

80

6

19

75

3

19

78

3

25

72

6

22

72

3

29

68

11

21

68

13

22

65

10

30

60

11

29

60

Az Önemli

Önemli

Çok Önemli

(%)

(%)

(%)

Bölgede yer alan geleneksel mutfak kültürüne ait
yerlerin canlandÕrÕlmasÕ (LokmacÕ, piúici, helvacÕ,
meyhane gibi).
Emniyet Oteli’nin sosyal ve kültürel etkinlikler için
kullanÕlmak üzere restorasyonu.
Agora çevresindeki niteliksiz yapÕlarÕn yÕkÕlmasÕ ve
kullanÕlmayan yapÕlarÕn uygun kullanÕmlarla
canlandÕrÕlmasÕ (el sanatlarÕ ve zanaat örne÷i).
Günümüzde kömür deposu olarak kullanÕlan
KÕllÕo÷lu Hamam yapÕsÕnÕn restorasyonu.
Anafartalar Caddesi üzerindeki yapÕ cephelerinde
temizlik ve sa÷lÕklaútÕrma çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ.

Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi’ne øliúkin
Öneriler
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KadÕn kullanÕcÕlarÕn bölgede dolaúÕmÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
için uygun kamusal kullanÕmlar oluúturulmasÕ.

13

33

55

8

38

54

11

35

54

16

30

54

24

22

54

8

41

51

11

38

51

17

40

43

19

40

41

49

19

32

Cevahir Han’Õn belli bir sanatsal üretim için
kullanÕlmak üzere restorasyonu (Tekstil-moda
örne÷i).
Bölgede programlÕ etkinlikler düzenlenmesi
(AlÕúveriú festivali, Fener alayÕ, Dokuz Eylül
yürüyüúü, bando, vb.).
Geleneksel mutfak kültürüne ait yerlerin tespiti için
envanter çalÕúmasÕ yapÕlmasÕ.
Anafartalar Caddesi- Havra Soka÷Õ iliúkisinin
güçlendirilmesi için økiçeúmelik Caddesi araç
trafi÷inin yavaúlatÕlmasÕ.
øzmir’de sürmekte olan ulusal/uluslararasÕ kültür ve
sanat etkinliklerinin bölgede gerçekleútirilmesi
(øzmir Caz Festivali, vb.).
Turizm hizmet elemanlarÕnÕn e÷itilmesine yönelik
düzenlemeler ve kurslarÕn oluúturulmasÕ.
Anafartalar Caddesinin gece kullanÕmÕnÕ arttÕrmak
için Gece PazarÕ kurulmasÕ.
AlanÕn canlanmasÕ için geçmiúte alanda var olan
Nikâh Salonu gibi kamusal kullanÕmlarÕn yeniden
oluúturulmasÕ.
Görünürlü÷ün arttÕrÕlmasÕ için Anafartalar
Caddesi’nin Basmane GarÕ giriúine Tak yapÕlmasÕ.
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BøRøNCø ALT BÖLGE ÇALIùTAYI KATILIMCILARI
5. ALT BÖLGE - OTELLER BÖLGESø ÇALIùTAYI
1. Doç. Dr. Emel KayÕn

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

2. Prof. Dr. Emel Göksu

ùehir PlancÕsÕ, Ö÷retim Üyesi

3. Umut Devrim Genç
4. U÷ur Yüce
5. Serdar Çelenk
6. Mehmet Gönen
7. Dr. Ayúegül Sabuktay
8. Ayúe Didem Yaygel
9. Nebil AltÕnel
10. ødil YazÕcÕo÷lu
11. Bülent Da÷deviren

Gediz Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Tarkem Yönetim Kurulu Baúkan YardÕmcÕsÕ
øzmir Turist Rehberleri OdasÕ Baúkan YardÕmcÕsÕ
øzmir Otel, Pansiyon ve øúçiler OdasÕ BaúkanÕ
ø.B.B. Akdeniz Akademisi Müdürü
ø.B.B. Projeler ùube Müdürlü÷ü
øzmir Turist Rehberleri OdasÕ BaúkanÕ
Turist Rehberi
Otel Sahibi (Baylan Otel)

12. Ethem Aslan

Otel Sahibi (Tan Otel)

13. Bülent TanÕk

ø.B.B. Baúkan DanÕúmanÕ

14. Veysi Aslan
15. Hülya Arkon
16. Dr. H. Gökhan Kutlu
17. Serpil Yasa
18. Özer Mumcu
19. Güman KÕzÕltan
20. Yard. Doç. Dr. Ecehan Özmehmet
21. Ömer Kalemci

Esnaf
ø.B.B. Etüt ve Projeler Dairesi BaúkanÕ
øzmir-Tarih Proje Koordinatörü
Arkeolog
Ege Turizm Derne÷i Genel Sekreteri
øzmir Kent Konseyi BaúkanÕ
Yaúar Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Otel Sahibi

22. Hasan Topal

øzmir Mimarlar OdasÕ BaúkanÕ

23. Nehir Yüksel

ùehir PlancÕsÕ, Konak Belediyesi

24. Korhan MangÕr
25. Prof. Dr. Mehmet ÇÕnar Atay
26. Doç. Dr. ùebnem Gökçen Dündar
27. Doç. Dr. Erdem Erten
28. Eser Atak
29. Özlem ùenyol Kocaer
30. Göze Bayram

øzmir KalkÕnma AjansÕ
øzmir Ekonomi Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ö÷retim Üyesi
Konak Belediyesi Baúkan YardÕmcÕsÕ
øzmir ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ BaúkanÕ
Tarkem Proje DanÕúmanÕ
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31. Fügen Selvitopu

ø.B.B. Genel Sekreter YardÕmcÕsÕ

32. øhsan O÷lakçÕo÷lu

Otel Sahibi

33. øhsan Tutum

ùehir PlancÕsÕ

34. Salih Seymen

Y. Mimar

35. Ümit Çiçek

øzmir Ticaret OdasÕ

36. Mihriban YanÕk

Konak Belediyesi Kentsel TasarÕm ùube Müdürü

37. PÕrÕl Erçoban

Mültecilerle DayanÕúma Derne÷i ødari Koordinatörü

38. Meryem Sezgin

Basmane Semt Merkezi Müdürü

39. Ülkü Markoviç

ø.B.B. Restorasyon ve Kentsel Dönüúüm YapÕm øhaleleri ùube Müdürü

40. Sibel Ersin

Tarkem Genel Müdürü

41. Aylin Gazi

øzmir 1 No'lu KVKBK Müdürlü÷ü Raportörü

42. TaúkÕn Küçüksayraç

Basmane Semt Merkezi

43. Dr. Feyzal Özkaban

D.E.Ü. Ö÷retim Üyesi

44. Prof. Dr. Tevfik BalcÕo÷lu
45. Necdet Gümüú
46. Yard. Doç. Dr. øbrahim Alparslan
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Yaúar Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Otel Sahibi (Gümüú Palas Otel)
øzmir Mim. Od.Yön. K. Üyesi, D.E.Ü. Ö÷retim Üyesi



2. ALT BÖLGE - HAVRALAR BÖLGESø ÇALIùTAYI
1. Nehir Yüksel

ùehir PlancÕsÕ, Konak Belediyesi

2. Prof. Dr. Eti Akyüz Levi

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

3. Jak Sigura

øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

4. Erol ùaul

øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

5. U÷ur Yüce

Tarkem Yönetim Kurulu Baúkan YardÕmcÕsÕ

6. Can Franko

øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

7. Muzaffer Tunça÷

ø.B.B. Meclis Üyesi

8. Serdar Çelenk

øzmir Turist Rehberleri OdasÕ Baúkan YardÕmcÕsÕ

9. Dr. H. Gökhan Kutlu

øzmir-Tarih Proje Koordinatörü

10. Sibel Ersin

Tarkem Genel Müdürü

11. Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyo÷lu
12. Nesim Bencoya

øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ö÷retim Üyesi
øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

13. Doç. Dr. Mine Tanaç Zeren

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

14. Doç. Dr. øpek Özbek Sönmez

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

15. H. FadÕl Kaynak

Esnaf, KemeraltÕ Esnaf Derne÷i Yönetim Kurulu Üyesi

16.Yard. Doç. Dr. øbrahim Alparslan øzmir Mim.Od.Yön.K. Üyesi, D.E.Ü. Ö÷retim Üyesi
17. Jak Kaya

øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

18. Mehmet Tüzün Aykut

Karaosmano÷lu VakfÕ Mütevelli BaúkanÕ

19. Dr. Ayúegül Sabuktay

ø.B.B. Akdeniz Akademisi Müdürü

20. Nebil AltÕnel
21. Doç Dr. ùebnem Yücel

øzmir Turist Rehberleri OdasÕ BaúkanÕ
øzmir Mim.Od.Yön.K. Üyesi, Yaúar Ü. Ö÷retim Üyesi

22. Mihriban YanÕk

Konak Belediyesi Kentsel TasarÕm ùube Müdürü

23. Fügen Selvitopu

ø.B.B. Genel Sekreter YardÕmcÕsÕ

24. Doç. Dr. Hümeyra Birol Akkurt
25. Murat Karaçanta
26. Doç. Dr. Erdem Erten
27. Göze Bayram
28. Hasan Topal

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
øl Kültür ve Turizm Müdürlü÷ü
øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ö÷retim Üyesi
Tarkem Proje DanÕúmanÕ
øzmir Mimarlar OdasÕ BaúkanÕ
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29. Baúar ManisalÕ

Esnaf

30. Prof. Dr. Tevfik BalcÕo÷lu
31. Ümit Çiçek

øzmir Ticaret OdasÕ

32. Hasibe Velibeyo÷lu

ø.B.B. Kentsel TasarÕm ve Kent Esteti÷i ùube Müdürü

33. Necdet Kestelli

Tarkem Genel Koordinatörü

34. Doç. Dr. Zehra Ersoy

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

35. Prof. Dr. Funda Barbaros
36. SakÕp Taú

Güneú Mahallesi MuhtarÕ
øzmir Manavlar, KabzÕmallar ve BalÕkçÕlar Esnaf OdasÕ BaúkanÕ

39. Ahmet Yedikardeú
40. Hülya Arkon
41. Selin Za÷pus Yi÷ito÷lu
42. Özlem ùenyol Kocaer
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Ege Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Esnaf

37. Hüseyin Koparan
38. Müslüm Türkel

Yaúar Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

Esnaf
ø.B.B. Etüt ve Projeler Dairesi BaúkanÕ
Konak Belediyesi ømar Müdürü
ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ øzmir ùubesi BaúkanÕ



11. ALT BÖLGE - ANAFARTALAR CADDESø ÇALIùTAYI
1.

Prof. Dr. Yaúar Uysal

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

2. U÷ur Yüce
3. H. FadÕl Kaynak

Tarkem Yönetim Kurulu Baúkan YardÕmcÕsÕ
Esnaf, KemeraltÕ Esnaf Derne÷i Yönetim Kurulu Üyesi

4. øhsan HelvacÕ

Esnaf

5. Nazmi Sakao÷lu

Esnaf

6. Prof. Dr. Gülgün Erdo÷an Tosun
7. Zeliha Demirel
8. Prof. Dr. Emel Göksu
9. KasÕm Erdo÷an
10. Enis øpek
11. Ümit Çiçek
12. ødil YazÕcÕo÷lu

Ege Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
ø.B.B. ømar ve ùehircilik Dairesi BaúkanÕ
ùehir PlancÕsÕ, Ö÷retim Üyesi
Esnaf
Hurúidiye Mahallesi MuhtarÕ
øzmir Ticaret OdasÕ
Turist Rehberi

13. Dr. Feyzal Özkaban

D.E.Ü. Ö÷retim Üyesi

14. Umut Devrim Genç

Gediz Üniversitesi Ö÷retim Görevlisi

15. Mihriban YanÕk
16. Sibel Ersin
17. Nesim Bencoya

Konak Belediyesi Kentsel TasarÕm ùube Müdürü
Tarkem Genel Müdürü
øzmir Musevi Cemaati VakfÕ

18. Dr. Ayúegül Sabuktay

ø.B.B. Akdeniz Akademisi Müdürü

19. Doç. Dr. Deniz Güner

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi

20. Özlem ùenyol Kocaer

øzmir ùehir PlancÕlarÕ OdasÕ BaúkanÕ

21. Nehir Yüksel

Konak Belediyesi

22. Göze Bayram

Tarkem Proje DanÕúmanÕ

23. Dr. H. Gökhan Kutlu
24. Necat Acar
25. Muzaffer Tunça÷
26. Doç. Dr. Erdem Erten
27. Doç. Dr. ùebnem Yücel
28. Doç. Dr. Ela Çil

øzmir-Tarih Proje Koordinatörü
Otel Sahibi (Akhisar Oteli)
ø.B.B. Meclis Üyesi
øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ö÷retim Üyesi
øzmir Mim.Od.Yön.K. Üyesi, Yaúar Ü. Ö÷retim Üyesi
øzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ö÷retim Üyesi
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29. Serdar Çelenk
30. Hümeyra Çelebi
31. Doç. Dr. Emel KayÕn
32. Necdet Kestelli
33. U÷ur Belger
34. Korhan MangÕr
35. Nebil AltÕnel
36. Veysi Aslan
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øzmir Turist Rehberleri OdasÕ Baúkan YardÕmcÕsÕ
Konak Belediyesi Etüt Proje Müdürü
Dokuz Eylül Üniversitesi Ö÷retim Üyesi
Tarkem Genel Koordinatörü
Ege Kültür VakfÕ
øZKA
øzmir Turist Rehberleri OdasÕ BaúkanÕ
Esnaf

