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Fabrikadan Üniversiteye
‹ZM‹R'DE KURULAN YAﬁAR ÜN‹VERS‹TES‹ TAR‹H‹ DE⁄ERE SAH‹P B‹R
SANAY‹ YAPISININ DIﬁ KABU⁄UNU KORUYARAK EKONOM‹K DE⁄ER‹
YÜKSEK SANAY‹ YAPILARINA YEN‹ B‹R ‹ﬁLEV‹, E⁄‹T‹M FONKS‹YONUNU
KAZANDIRMIﬁTIR

Malike Özsoy

E

ÜSTTE ‹zmir Alsancak Liman› Arkas› ve
Yaﬂar Üniversitesi
(http://maps.google.com/)
SA⁄ ÜSTTE Alsancak depo yap›s›n›n1941’deki
müdahaleler sonras›nda eklenen betonarme
kolonlu hali (Zemin Kat Plan›)
(Genim arﬂivi, 1998)

Alsancak depo yap›s›n›n 1998 y›l›nda
restorasyon sonras›nda ilave edilen çelik
kolonlar›n d›ﬂ beden duvarlar›na çekilmiﬂ ve
merdiven eklenmiﬂ hali. (Zemin Kat Plan›)
(Genim arﬂivi, 1998)
SA⁄ ALTTA ﬁu anda yemekhane olarak

kullan›lan depo binas› birinci kat›,
restorasyon öncesi görünümü
(Genim foto¤raf arﬂivi, 1998)
Restorasyon sonras› yemekhaneden bir
görünüm (Malike Özsoy foto¤raf Arﬂivi)
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ski yap›larda yeniden yaﬂam ilk
olarak Amerika’da 1940’l› y›llarda
ortaya ç›km›ﬂ, kendini orta ve
yo¤un kullan›ml› kentsel alanlarda eski
ve iﬂlevini yitirmiﬂ yap›lar›n yeniden
hayata geçirilmesi olarak ortaya
koymuﬂtur. Kentlerimiz, bugün aﬂ›r›
nüfus y›¤›lmalar›, ekonomik ﬂartlar,
sosyal bilinçsizlik, koﬂulsuz ve yanl›ﬂ
yer seçimi tercihleri, arz-talep e¤ilimleri
gibi çeﬂitli nedenlere ba¤l› olarak bir
çöküﬂ yaﬂamaktad›r. Dünyada oldu¤u
gibi, ülkemizde de kuvvetle hissedilen
bu çöküﬂ, yaln›zca kentleﬂme sanc›lar›
çekmekte olan az geliﬂmiﬂ ülkelerde
de¤il, 19. yüzy›ldan bu yana h›zl›
dönüﬂüm süreçleri yaﬂayan geliﬂmiﬂ
ülkelerde de görülmektedir (Özden,
2001). Kentsel yeniden canland›rma,
kentsel veya k›rsal alanlarda bilim,
teknik, sanat ve sa¤l›k kurallar›na uygun
olarak afetlere ve kentsel risklere
duyarl› yaﬂam çevrelerinin
oluﬂturulmas› için fiziksel olarak köhne,
sosyal ve teknik altyap›n›n yetersiz
oldu¤u çöküntü alanlar›n iyileﬂtirme,
tasfiye, yenileme ve geliﬂimini sa¤lamak
üzere dönüﬂüm ve dönüﬂümün
gerçekleﬂmesine iliﬂkin iﬂ ve iﬂlemler
bütünüdür.
Endüstri devrimiyle birlikte kurulan
sanayi tesisleri zaman içerisinde gerek
kentsel mekanlar içinde kalarak,
gerekse fiziksel ömürlerini tüketerek
at›l duruma düﬂünce, taﬂ›d›klar›
ekonomik ve tarihi de¤erler göz ard›
edilemeyerek yeniden canland›r›lmalar›
yoluna gidilmiﬂtir. Var olan binalar
güçlendirilerek, bunlara yeni kullan›mlar
tan›mlanm›ﬂ ve kentsel alanlara günün
koﬂullar›na uygun iﬂlevler
kazand›r›lm›ﬂt›r. Türkiye’de ise bu tür

uygulamalar 1980’li y›llardan sonra
baﬂlam›ﬂt›r. Yeniden kullan›lacak
yap›lar›n mimari kimliklerine,
konumlar›na ve fiziksel özelliklerine
göre genelde turizm, ticaret, kültür
iﬂlevlerinin kazand›r›ld›¤› görülmektedir.
‹zmir de 2001 y›l›nda kurulan Yaﬂar
Üniversitesi tarihi de¤ere sahip ve kent
içerisinde s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ bir sanayi
yap›s›n›n d›ﬂ kabu¤unu koruyarak ve
yine kent içerisinde kalm›ﬂ konum
itibariyle ekonomik de¤eri yüksek
sanayi yap›lar›na yeni bir iﬂlevi e¤itim
fonksiyonunu kazand›rarak bu
ba¤lamda yeniden canland›rma
konusunda ‹zmir’de öncü olmuﬂtur.

‹zmir Alsancak-Liman Arkas›
Bölgesi Tarihi Özellikleri ve
ﬁimdiki Durumu
Alsancak Gar› ‹zmir'in merkezinde
Osmanl› Devleti'nin ilk demiryolu olan
‹zmir- Ayd›n demiryolunun
baﬂlang›c›nda bulunan Türkiye'nin en
eski tren istasyonudur. Yap›m›n›n bir
‹ngiliz firmas› taraf›ndan 1858 y›l›nda
tamamlanmas›yla, yük trenleri
Alsancak Gar›nda faaliyet göstermiﬂtir1.
1875 tarihinde Sultan Aziz taraf›ndan
inﬂa ettirilen ‹zmir Liman› hatt›n›n
tamamlanmas›yla birlikte gar ve liman
yük taﬂ›mac›l›¤› alan›nda kente canl›l›k
getirerek, sanayinin geliﬂmesine büyük
katk›da bulunmuﬂtur.
‹zmir’de geliﬂim ve dönüﬂüm,
demiryollar›n›n yap›m› ile farkl› bir
sürece girerek, demiryolunu izleyen
liman ve r›ht›m›n inﬂaatlar›yla da h›z
kazanm›ﬂt›r. ‹ngilizler, Alsancak Gar›’n›n
yap›m›n› tamamlad›ktan sonra, Gardan
Bornovaya gidiﬂ yolu çevresinde
bulunan bölge ﬂehir d›ﬂ› kabul edilmiﬂtir.
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‹zmir Alsancak Liman› yap›m›na ise
1955 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ, ilk bölümü 1959
y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r (Baran, 2006).
20. yüzy›l baﬂlar›nda ve Cumhuriyet
sonras› yaﬂanan yo¤un ticari iliﬂkilerin
sonucunda ‘‘Alsancak Liman arkas›’’
olarak an›lmaya baﬂlayan bölge geliﬂen
depolama ve sanayi iﬂlevleri ile
Salhane, Bayrakl›, Turan kesimlerine
kadar, özellikle Erken Cumhuriyet
Dönemi sanayi yap›lar›n›n bulundu¤u
bir alana dönüﬂmüﬂtür.
‹zmir liman arkas› bölgesi 1950’li
y›llara kadar endüstriyel faaliyetler
alan›nda geliﬂim göstermiﬂtir. 1954
y›l›nda ç›kan bir yasayla, endüstri
yat›r›mlar›nda özel sektör teﬂvik edilmiﬂ
ve Marshall Plan› çerçevesinde bölgede
yeni endüstri tesisleri kurulmuﬂtur.
1950-1960 y›llar› aras›nda tütün ve
çeﬂitli depolar›n yan› s›ra 1953 y›l›nda
devlet yat›r›m› olan Sümerbank Fabrikas›,
1938 y›l›nda kooperatifler birli¤i oluﬂturan
kay›s›, incir, üzüm iﬂletmeleri, Tariﬂ
zeytinya¤›, kolonya ve sirke fabrikalar›
ﬁehitler Caddesi çevresinde ve bölgenin
güneyinde konumlanm›ﬂt›r (Bilsel, 1999).
‹zmir’in 1950-1960’lardan sonra
büyük oranda göç almaya baﬂlamas›yla
birlikte kent Buca, Bornova ve
Karﬂ›yaka yönüne do¤ru büyümüﬂtür.
1950’lere kadar kent d›ﬂ› kabul edilen
bu alan 1960’lar sonras› Erken
Cumhuriyet Dönemi sanayi yap›lar›n›
bar›nd›ran kent içi bölge haline
gelmiﬂtir. ‹zmir’in geliﬂmesiyle birlikte
liman ve çevresindeki kullan›m ﬂekli,
bölgenin geliﬂimini büyük ölçüde
etkilemiﬂtir. Kendisini yenileyemeyen
yap›lar iﬂlevlerini yitirerek büyük
endüstri yap›lar› ve alanlar› at›l olarak
kalm›ﬂ, zaman içerisinde y›pranm›ﬂ ve
kent içerisinde bir çöküntü bölgesi
yaratm›ﬂt›r. Kent merkezinin geliﬂme
bask›s› alt›nda kalmas›, çevre kirlili¤i,
geliﬂen teknolojiyle birlikte iﬂlevsiz
kalmalar› gibi faktörlerin de eklenmesi
ile endüstri kurumlar› terk edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
Endüstriyel miras, endüstri
kültürünün tarihi, teknolojik, sosyal,
mimari ve bilimsel de¤eri olan yap›lar›n›
kapsamaktad›r. Kent bütününde
k›ymetli bir konumda kalmaya baﬂlayan
bu yap›lar›n ço¤u, Erken Cumhuriyet
Dönemi endüstri yap›lar› olmalar›
nedeniyle, Kültür ve Tabiat Varl›klar›
Yasas› kapsam›nda kültür miras› olarak
kabul edilmiﬂtir.

Bölgenin Belediye taraf›ndan
sürdürülen Nâz›m Plan çal›ﬂmalar›nda
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Dan›ﬂma
Kurulu da yer alm›ﬂ, bölgenin plan
kararlar›n›n geliﬂtirilmesinde önerilerde
bulunmuﬂtur. Tescilli endüstri yap›lar›
ve alanlar›n›n “Özel Proje Alan›” olarak
belirlenmesi ile uygulama süresinde çok
say›da kentsel tasar›m yar›ﬂmas›na
konu olabilecek zengin bir master plan
elde edilmiﬂtir. Özellikle kamuya ait
alanlar›n “Endüstri Arkeolojisi – Kongre
Merkezi – Kültür Sanat Merkezi” vb.
iﬂlevler olarak belirlenmesi, ‹zmir’in
gelece¤e haz›rlanmas›nda kültür
mekânlar› gereksinmesinin karﬂ›lanmas›
aç›s›ndan önemli bulunmuﬂtur.
(Baﬂbu¤, 2004).

Eski Un Fabrikas›ndan
Üniversiteye
Liman arkas›nda kalan ve sanayi
yap›lar›ndan biri olan eski un fabrikas›
Umurbey Mahallesi ﬁehitler Caddesi’ne
aç›lan 1529-1530 sokaklar› aras›nda yer
almaktad›r. Yap›n›n ilk sahibinin Rum
bir tüccar oldu¤u belirtilmekte, tam
kesin kayd› olmamakla birlikte, 1895
y›l›nda inﬂa edildi¤i san›lmaktad›r.
Yap›n›n Dara¤ac› Bölgesi olarak
tan›mlanan Alsancak stadyumu ve
çevresindeki alanda 1913-1915 tarihinde
yap›lan ‹zmir Endüstri say›mlar›nda
tespit edilen alt› adet un
de¤irmeninden biri oldu¤u
belirtilmektedir (Barboros,1999).
‹zmir’in köklü ailelerinden Filibelilerin,
ilk kuﬂa¤› olan Hac› Süleyman ve o¤lu
Rahmi Filibeli taraf›ndan 1920 y›l›nda
sat›n al›nm›ﬂt›r. Un de¤irmenin
makineleri eski oldu¤u için önce tamir
edilmiﬂ, ancak istenen verim al›namay›nca
yenilenmiﬂtir (ﬁimﬂek, 2006).
Yap› k›smen dört, k›smen iki katl›d›r.
Geleneksel olarak taﬂ ve tu¤ladan
y›¤ma sistemde ve ahﬂap taﬂ›y›c› ve
döﬂemelerle inﬂa edilmiﬂtir. Tapu
kay›tlar›na göre Filibeli ailesinin
mülkiyetinde iken 1941’de geniﬂ çapl›

bir onar›m geçirmiﬂ, ahﬂap olan iç
taﬂ›y›c›lar kullan›m gere¤i bu tarihte
betonarmeye çevrilerek yap› yenilenmiﬂ
ve modernleﬂtirilmiﬂtir. Strüktürel
anlamda büyük de¤iﬂiklere u¤ram›ﬂ
olan yap›n›n cepheleri özgünlü¤ünü
korumuﬂtur.
1954 y›l›nda mevcut fabrikan›n
yan›nda bir un fabrikas› daha inﬂa
edilmiﬂtir. Daha sonra 1980’ lerde
binan›n dört katl› olan k›sm›
yenilenerek, un fabrikas›n›n mevcut
bacas› y›k›lm›ﬂ, Gazete Ege binas›
olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
1996’da e¤itim ve kültür merkezi olarak
kullan›lmas› için Yaﬂar E¤itim ve Kültür
Vakf›n›n mülkiyetine geçen yap›n›n iki
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ÜSTTE Restorasyon sonras› Yaﬂar Üniversitesi
Haz›rl›k Okulu Kampüs Binas›ndan
bir görünüm. (Erdal Merter foto¤raf arﬂivi)
ALTTA Üniversite Caddesinden, Dewiluks idari

binalar›n›n ö¤retim üyesi binalar›na
dönüﬂtürülmüﬂ halinin bir görünümü
(Erdal Merter Arﬂivi)
SA⁄ ÜSTTE Dewilux fabrika yap›lar›na bir bak›ﬂ
(Yaﬂar Üniversitesi Arﬂivi)
SA⁄ ALTTA De¤iﬂime u¤ram›ﬂ fabrika yap›lar›

ve yeni kampüs alan›na bir bak›ﬂ
(Erdal Merter Arﬂivi)
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katl› olan k›sm› Yüksek Mimar Dr. Sinan
Genim taraf›ndan restore edilmiﬂtir. Ön
taraftaki fabrikan›n deposu olarak inﬂa
edilen iki katl› yap›n›n d›ﬂ duvarlar›
tu¤la hat›ll› moloz taﬂd›r. Yeniden
düzenlenen yap›da 1941’deki
müdahaleler sonras›nda eklenen
betonarme kolonlar kald›r›lm›ﬂ, yap›y›
güçlendirmek amac› ile çelik
konstrüksiyon d›ﬂ beden duvarlar› içine
al›narak mekân bütünlü¤ü sa¤lanm›ﬂt›r.
Üst kattaki yemekhane bölümüne
ulaﬂmak için ça¤daﬂ bir merdiven ilave
edilmiﬂ ve yeni bir giriﬂ
tasarlanm›ﬂt›r.Üst kat›n çat›
konstrüksiyonu korunarak çat› örtüsü
elden geçirilmiﬂtir (Genim, 1998).
Dört katl› binan›n içerisinde
konferans salonu, fuaye alan›, idari
bürolar ve derslikler bulunurken, iki
katl› bina içerisinde sadece derslikler ve
yemekhane yer almaktad›r.
Farkl› dönemlerde farkl› iﬂlevler
yüklenmesi ve taﬂ›y›c› sisteminin
de¤iﬂtirilmesi nedeniyle yap›n›n iç
mekan›n özgünlü¤ünü yitirmesi
kaç›n›lmaz olmuﬂtur. D›ﬂ kabu¤u
korunan yap›n›n tüm pencere aç›kl›klar›
tu¤la söveli ve bas›k kemerlidir. Saçak
altlar›na iﬂlenen silme ile yap› düﬂeyde
sonland›r›lmaktad›r. Binalar› birbirinden
ay›rmak için de düﬂeyde karﬂ›l›kl› iki
s›radan oluﬂan tu¤la söveler
kullan›lm›ﬂt›r. Bu cephe uygulamas›na
‹zmir’in 19 yüzy›la ait baﬂka yap›lar›nda
rastlamak mümkün de¤ildir.
Önceleri Liman Caddesi’ne aç›lan
1530 Sokak yeni düzenlenen üst yollar
nedeni ile ç›kmaz soka¤a
dönüﬂtü¤ünden araç trafi¤ine
kapat›larak binan›n iç yaya yolu haline
dönüﬂtürülmüﬂ; ö¤renci kantini, oturma
birimleri, çiçek parterleriyle gençlerle
sürekli yaﬂayan kamusal bir mekân
halini alm›ﬂt›r.
Un iﬂletmesi ve deposu olarak
kullan›l›rken ticaret eksenli olan bu yap›
bar›nd›rd›¤› fonksiyon sebebiyle
bulundu¤u bölgenin sosyal, kültürel ve
iklimsel çevre bileﬂenlerinden kopuk
endüstriyel bir mimariyi yans›tan, d›ﬂ
ortamla sosyal ve kültürel anlamda
iliﬂkisi bulunmayan bir yap›yd›.
Üniversiteye dönüﬂümü ile birlikte
özellikle iç mekânda yarat›lan e¤itime
yönelik ça¤daﬂ yap› malzemeleri ve
tekni¤iyle donat›lm›ﬂ zengin, sosyo
kültürel mekanlar, ça¤daﬂ teknolojinin
olanaklar›n›n ilavesi ile, canl›, d›ﬂ dünya

ile daha çok iletiﬂim kuran, gençlerle
yaﬂayan dinamik bir hâl alm›ﬂt›r. D›ﬂ
kabu¤u korunarak restore edilen taﬂ
yap› ilk anda bak›ld›¤›nda geçmiﬂ
tarihini an›msatma konusunda müze
iﬂlevine yak›n görsel bir görevi yerine
getirmektedir. Tüm bu olumlu
özelliklerinin yan›s›ra iki sokak aras›nda
s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ olmas›, sokaklardan
birinin yo¤un kullan›lmamakla birlikte
taﬂ›t trafi¤ine aç›k olmas›, ö¤rencilere
yeterli aç›k alan olana¤›
sa¤layamamakta ve d›ﬂ mekân
gereksinimini bir eksiklik olarak
hissedilmektedir.Gözlem oda¤›m›z tek
baﬂ›na Yaﬂar Üniversitesi binas› iken, bu
yap›y› çevresi ile, komﬂu binalar, yollar,
do¤a, deniz k›y›s› etkinlikleriyle
kurdu¤u kentsel örgünün içine
yerleﬂtirdi¤imizde, gerçek dönüﬂüm
baﬂar›s›n› görmek daha do¤ru bir
yaklaﬂ›m olacakt›r. Tarihi yap›lar›n
içinde yer ald›klar› bölge tek baﬂlar›na
bu yap›lar›n yenilenmeleri ile bir anlam
ifade etmeyecektir. Bölgenin modern
yap›larla modern meydan
düzenlemeleriyle kamusal yada yar›
kamusal alanlarla desteklenmesi
tematik birlikteliklerinin sa¤lanmas›
zorunluluktur. Bu anlamda bak›ld›¤›nda
üniversite binas› tek baﬂ›na ortaya
koydu¤u olumlu katk›lar›yla yaln›z
kalmakta yak›n çevresinde kentsel
örgünün sa¤lamas› gereken kongre,
sanat, dinlenme, e¤lence türü kültürel
etkinlik alanlar›n›n eksikli¤i
hissedilmektedir.
Bina 2002 y›l›ndan beri ‹zmir Yaﬂar
Üniversitesi taraf›ndan e¤itim amac›yla
kullan›lmaktad›r.

Eski Boya ve Bisiklet
Fabrikas›ndan Üniversiteye
Bornova, Osmanl› Devleti 'nin son
dönemlerinde ve özellikle 1865'de
Halkap›nar ç›k›ﬂl› bir demiryolu hatt›n›n
buraya uzat›lmas›yla, ‹zmir'in zengin
levanten ailelerinin tercih etti¤i
yerleﬂim mekân› olmuﬂtur. 1958 y›l›nda
ilçe statüsüne kavuﬂan Bornova, 1955
y›l›nda kurulan Ege Üniversitesi
kampüsü sayesinde ö¤renci kenti
olmaya baﬂlam›ﬂt›r. T›p Fakültesi
Hastanesi’nin Ege ve ülke boyutunda
büyümesi ve askerî birliklerin buraya
yerleﬂmeleri Bornova’y› bir çekim
merkezi haline getiren baﬂl›ca
etkenlerden olmuﬂtur. Böylece ilçede
1970’li y›llarda büyük kentlere yönelen
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kitlesel göçlerin yaratt›¤› plans›z
yerleﬂime ve gecekondulaﬂmaya engel
olmuﬂtur.
Üniversite etkeninin yan›nda iki
büyük askerî birli¤in de ilçe içinde
konumland›r›lm›ﬂ olmas› yak›n
çevresindeki iki hâkim sanayi aks›n›n
(Kemalpaﬂa Ovas› ve Iﬂ›kkent) ve dört
sanayi sitesinin ilçenin yerleﬂim alan›
içinde bulunmas› Bornova’n›n
geliﬂimine etki etmiﬂ olan unsurlar›n
baﬂ›nda yer almaktad›r. ‹zmir-Ankara,
‹zmir-Ayd›n ve ‹zmir-Çanakkale
karayolu a¤›n›n merkezinde bulunmas›,
ayr›ca 2000 y›l›nda ilçeye metronun
ulaﬂmas› ve de Santral Garaj’›n yak›na
gelmesi ile ilçe önemini bir kat daha
artt›rm›ﬂt›r.
1950’li y›llarda ﬂehrin çeperinde ve
hatta d›ﬂ›nda kurulan sanayi ve devlet
yap›lar›n›n ve yerleﬂkelerinin (TCKK,
‹ZSU, TEDAﬁ vs) zaman içerisinde
ﬂehrin artan nüfusu ile birlikte ﬂehir
içerisinde kalmas›, bir k›s›m sanayi
kuruluﬂlar›n›n kent merkezini terk
etmesine neden olmuﬂtur. Yaﬂar
Üniversitesi Yaﬂar Toplulu¤u’na ait olan
Dewilux boya fabrikas› ile komﬂu yap›
olan Bisan bisiklet fabrikas› da bu
nedenle ﬂehri terketmiﬂ sanayi
yap›lar›d›r. Birisinin Kemalpaﬂa’ya
di¤erinin Atatürk Organize Sanayi
Bölgelerine taﬂ›n›lmas›yla terkedilen bu
yap›lar, kentlerin merkezinde fiziksel
olarak yer iﬂgal ederken, yeni
gereksinimlere cevap verebilecek
olanaklar› da ortaya ç›karmaktad›r.
Yaﬂar Üniversitesi de bu de¤iﬂime ba¤l›
olarak özgün iﬂlevi boya imalat› ve
bisiklet üretimi olan yap›lara e¤itim
fonksiyonu yükleyerek, bu yap›lar›n
yeniden kullan›m olana¤›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Yaﬂar Üniversitesi kampüsünün burada
geliﬂmesi 1955 y›l›nda kurulan Ege
Üniversitesinin ﬂehre kazand›rd›¤›
‘‘Üniversite kenti’’ imaj›n›n da
güçlenmesine katk›da bulunmuﬂtur.
Yeni Kampüs Bornova’n›n ‘‘a¤açl›
yol’’ olarak bilinen Üniversite Caddesi
üzerinde yer almaktad›r.Ayn› cadde
üzerinde yer alan metro istasyonu da
üniversitenin bu noktada
geliﬂmesinde etken olmuﬂtur.
1954 y›l›ndan beri Dewilux boya
fabrikas› olarak bilinen ve baﬂta
Avusturya orjinli levantenlere ait olan
yap›lar ile 1960 lardan beri bisiklet
fabrikas› olarak hizmet veren Bisan
Bisiklet Fabrikas›, 1950’li ve 1960’l›

DÖNÜﬁÜMLE, CANLI, DIﬁ DÜNYA ‹LE DAHA
“
ÇOK ETK‹LEﬁ‹M ‹ÇER‹S‹NDE OLAN, GENÇLERLE
YAﬁAYAN D‹NAM‹K B‹R HÂL ALMIﬁTIR
”
y›llarda Bornova’n›n d›ﬂ›nda sanayi
bölgesi olarak tan›mlanan alanda
faaliyet gösterirken, 1980’den sonra
yap›lan yeni imar plan›yla birlikte, konut
ve ticaret alanlar›n›n geliﬂmesi ile kent
içerisinde s›k›ﬂ›p kalan tesisler halini
alm›ﬂt›r. Yarat›lan bu bask› tesislerin
yeni aray›ﬂlara girerek yeni sanayi
bölgelerine taﬂ›nmalar›na neden
olmuﬂtur. Nitekim yeni imar plan› da
bölgeyi ‘konut d›ﬂ›’ kullan›mlar için
tan›mlam›ﬂ, uzun dönemde sanayinin
bu yöreden ç›kaca¤›n› kabul etmiﬂtir.

Eski fabrika yap›lar›; makinalar›n
taﬂ›nmas›ndan dolay› ortaya ç›kan
boﬂluklar, k›smen ya da tamamen
sökülen çelik çat›lar, do¤ramalar ve de
on y›ll›k bir zaman diliminde
kullan›lmam›ﬂl›¤›n verdi¤i y›pranmalar
ile sadece taﬂ›y›c› ve bölücü sistemler
ile ayakta durabilmeye çal›ﬂan parçal›
yap›lar görünümündeydiler. Strüktürel
anlamda varl›¤›n› sürdüren fakat yap›
elemanlar›n›n eksikli¤inden dolay› her
türlü d›ﬂ etkene aç›k olan binalar›n
öncelikle rölövelerinin ç›kar›lmas›,

ÜSTTE Üniversite Caddesinden Giriﬂ, Rektörlük Binas›
ve Meydan dan bir görünüm
(Yaﬂar Üniversitesi Arﬂivi)
ALTTA Mimarl›k Fakültesi binalar›n›n restorasyon

öncesi görünümleri restorasyon sonras› görünümleri
(Yaﬂar Üniversitesi Arﬂivi, Erdal Merter Arﬂivi)
SA⁄ ALTTA Trafik karmaﬂas›ndan uzak, do¤al peyzajl›

kampüs alan›ndan bir görünüm
(Yaﬂar Üniversitesi Arﬂivi)

projelendirilmesi, çelik taﬂ›y›c›lar ve
betonarme sistemin güçlendirilmesi,
çat› ve kimi yerde cephe aç›kl›klar›n›n
kapat›larak binalar›n stabilitesinin ve
korunabilirli¤inin sa¤lanmas› ilk etapta
ki çal›ﬂmalar olmuﬂtur. Selçuk Yaﬂar
Bornova Kampüsü yap›lar› Alsancak
liman arkas›nda bulunan tarihi depo
yap›s›ndan, yap›sal anlamda tarihi
de¤erlerinin bulunmamas› nedeniyle
farkl›l›k göstermektedirler. Bu nedenle
Bornova kampüs yap›lar› tasarlan›rken
d›ﬂ cepheleri de de¤iﬂime u¤ram›ﬂ, tüm
binalara yeni bir yüz kazand›r›lm›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k 11000 m2 aç›k ve 22000m2
kapal› alana sahip olan ﬂimdiki kampus
190 m uzunlu¤unda lineer bir aks
üzerinde dizilen rektörlük binas›, 500
kiﬂilik konferans salonu, 4500 kiﬂilik
derslikler, yemekhane, kütüphane,
kapal› spor kompleksi ve akademik,
idari personel odalar›ndan
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca içerisinde ‹zmir’in
seçkin iki kafeteryas› ö¤rencilere
hizmet vermektedir.
Kuzeyde Üniversite Caddesi’ne,
güneyde ise Sanayi Caddesi’ne
ba¤lanan yeni kampüs alan› iki cadde
aras›nda geçiﬂ sa¤layan bir köprü
niteli¤indedir. Üniversite Caddesi
giriﬂinde rektörlük blo¤u önünde yer

konferans salonu ve rektörlük binas›na,
fabrika yap›lar›n›n idari birimlerinin
ö¤retim görevlisi ofislerine
dönüﬂtürülmesi karar› genel planlama
kriteri çerçevesinde öngörülmüﬂtür. ‹ki
kattan fazla kat yüksekli¤i
bulunan,önceden Bisan Bisiklet
Fabrikas›’n›n döküm atölyesi olarak
kullan›lan büyük boﬂluklu yap›, 500 kiﬂi
kapasiteli bir konferans salonuna
dönüﬂürken, Dewilux fabrikas›n›n s›k
kolonlu ve üç katl› eski bir üretim tesisi
kütüphaneye dönüﬂmüﬂtür.
Bisiklet fabrikas›na ait olan yap›da
yüksek çat›l› depolama bölümü prestijli
bir konumda yer almas› nedeniyle
rektörlük birimi ve çok amaçl› sergi
salonuna, di¤er depolar s›n›flara,
fabrikan›n idari yap›s› yine akademik ve
idari personel ofislerine dönüﬂmüﬂtür.
‹ﬂçilerin Dewilux fabrikas›nda yemek
yemek için kulland›klar› bina yine tüm
üniversiteye hizmet verebilecek
mutfak ve yemekhaneye, ona bitiﬂik
olan yap› kafeteryaya dönüﬂtürülerek
yeniden tasarlanm›ﬂt›r. Kampüsün
ortas›nda yer alan meydan önemli
günlerde bir toplanma alan› olarak
düﬂünülmüﬂ, bu alan› do¤u yönünde
sarmalayan amfi ayn› zamanda
mimarl›k fakültesinin stüdyolar›n›n yer

YAPILARIN MEVCUT KARAKTERLER‹, YEN‹
“
FONKS‹YONLARIN NERELERDE
KONUMLANAB‹LECE⁄‹ SORULARINA YANIT
VEREB‹LM‹ﬁT‹R

”

alan bir meydan, kampüsün merkezinde
konumlanm›ﬂ ö¤renci odakl› ikinci bir
meydan, Sanayi Caddesi yönünde yer
alan ve yeni iﬂlevi ö¤renci konseyi
toplanma mekân› olan eski su deposu
ile kampüs alan› tan›mlanmaktad›r.
Tasar›m aﬂamas›nda var olan
binalar›n kullan›m kapasiteleri, 5000
ö¤renciye hizmet verecek ﬂekilde
haz›rlanan bir ihtiyaç program› ile
çak›ﬂt›r›larak, hangi binalara hangi
fonksiyonlar›n atanaca¤›na karar
verilmiﬂtir. Yap›lar›n mevcut karakterleri
mimari program içerisinde yer alan
fonksiyonlar›n nas›l ve nerede
konumlanacaklar› sorusuna
kendili¤inden cevap verebilmiﬂtir. Bu
aﬂamada geniﬂ hacimli depo yap›lar›n›n
dersliklere, yüksek çat›l› yap›lar›n
EGE M‹MARLIK EK‹M 2011

ald›¤›, eskiden bir malzeme deposu
olarak kullan›lan binaya da merdiven
olarak hizmet vermektedir.Bu binan›n
üzeri tonoz çat›yla örtülü olup
zemininde mermerden yap›lm›ﬂ bir yön
iﬂareti orta meydan›n vurgusunu
artt›rmaktad›r.
Meydan›n do¤u yönünde ise tek
katl› görsel sanatlar stüdyolar›,
önlerinde yer alan zeminleri ahﬂap kapl›
yar› aç›k yaya geçidiyle ve süs
havuzlar›yla orta mekânla bütünleﬂmiﬂ
binalar›n hepsi ça¤daﬂ kaplama
malzemeleriyle giydirilerek malzeme
seçimi ve kullan›m› ile kendine özgü,
ça¤daﬂ bir görünüm kazanm›ﬂt›r.
Alsancak kampüsü un deposu
yap›lar› tarihi de¤ere sahip olmalar›
nedeniyle d›ﬂ kabu¤u koruma amaçl›
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bir dönüﬂüm plan› geçirirken, Bornova
Selçuk Yaﬂar Kampüsü yap›lar› koruma
amaçl› yap›lan bir yenileme çal›ﬂmas›
de¤ildir. Kampüsün eski yap›
karakterleri okunamaz haldedir, ancak
kütleler kentsel bellekte yer etti¤i
ﬂekliyle korunmuﬂtur, bu nedenle de
kendi ölçe¤inde bir yap›laﬂma anlay›ﬂ›
geliﬂmiﬂtir. Cephelerin eskisiyle ba¤›
kopuk ancak yeni iﬂleviyle uyumlu ve
canl›d›r. Aç›k alanlar tüm bina
kütlelerini hem birbirine, hem de cephe
ald›¤› iki soka¤› birbirine ba¤layarak bir
omurga gibi iﬂlev görmektedir.
‹ﬂlevinden dolay› dönüﬂüme u¤rayan ve
kültürel amaçl› kullan›lan yap›lara göre
daha yaﬂayan ve canl› bir karaktere
sahiptir. Kampüs alan›n›n araç trafi¤ine
kapal› olmas› sebebiyle rahat bir yaya
hareketlili¤i sa¤lanm›ﬂt›r. Geniﬂ yaya
yollar›, oturma ve ayd›nlatma
elemanlar›, kafeler, su elemenlar›,
yo¤unluk ve trafik gürültüsünden uzak
do¤al çevre, kullan›c›lar› için konforlu
yaﬂanabilen, kamusal bir alan
tan›mlamaktad›r.

Sonuç
Selçuk Yaﬂar Spor ve E¤itim Vakf›n›n
1999 y›l›nda Yaﬂar Üniversitesi ad›yla
bir üniversite kurma karar› almas›yla
birlikte, endüstriye olan katk›s› ve
öncülü¤ü ile bilinen Yaﬂar toplulu¤u
yine öncü niteli¤i taﬂ›yarak zaman
içerisinde yaﬂam›n› yitiren sanayi
yap›lar›na e¤itim iﬂlevini kazand›rarak
onlara yeniden hayat vermiﬂtir.
Bornova Selçuk Yaﬂar Kampüsü ﬂehrin
içinde, ama gürültü ve kargaﬂadan
uzak, sakin,güvenli, yeﬂil ve zengin
peyzaj›yla, dingin konumuyla
ö¤rencilerin tüm gereksinimlerini
karﬂ›layabilecekleri huzur dolu bir
üniversite ortam› sa¤lamaktad›r.
Bugünkü haliyle üniversitenin yap›lar›
gerek iç gerek d›ﬂ mekân kalitesiyle
baﬂka benzer yap›lara ve projelere
örnek teﬂkil edecek nitelikler
taﬂ›maktad›r. Ça¤daﬂ yap›m malzeme
ve teknikleri, ileri teknoloji sistemleri,
esnek tasar›m anlay›ﬂ›n›n bir araya
gelmesiyle kurgulanan yap›lar, gençlere
günümüz koﬂullar›na yak›ﬂ›r yaﬂam
ortam› sunmaktad›r.
2001 y›l›nda kurulan 2002-2003
e¤itim y›l›nda e¤itime baﬂlayan Yaﬂar
Üniversitesi ilk önce Alsancak’ta
yaﬂam›n› yitirmiﬂ tarihi de¤ere sahip bir
un fabrikas›na daha sonra 2008 y›l›nda

Bornova’da terkedilmiﬂ iki fabrika
yap›s›na toplumumuzun k›ymetli
hazinesi gençleri taﬂ›yarak onlara
huzurlu, güvenli, ça¤daﬂ insana yak›ﬂ›r
mekânlar sunarak dinamik, e¤itimli,
kültürlü bir nüfusun bölgeye ve ülkeye
kazand›r›lmas› için de hizmet
vermektedir. E¤itim yap›lar› dönüﬂüm
için düﬂünülmesi gereken olumlu bir
alternatiftir. t
Malike Özsoy, Yrd.Doç.Dr., Yaﬂar Üniversitesi, Mimarl›k
Fakültesi, Mimarl›k Bölümü
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