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Tarihi Bir Konutta Dönüﬂüm:
Urla Müzik Akademisi (UMA)
BU YAZININ AMACI 19.YÜZYIL S‹V‹L M‹MAR‹S‹NE ÖRNEK EﬁK‹L EDEN BU
YAPININ M‹MAR‹ ÖZELL‹KLER‹ BAKIMINDAN ELE ALINMASI VE YAPILAN
SON ‹ﬁLEV DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹N‹N URLA'NIN TAR‹H‹ KENT DOKUSU
BA⁄LAMINDA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹D‹R
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ÜSTTE Urla Müzik Akademisi (UMA)
(Resim 1)
SA⁄ ÜSTTE Zemin kat plan›

(Mimar Salih Seymen arﬂivi) (Resim 2)
SA⁄ ALTTA Birinci kat plan›

(Mimar Salih Seymen arﬂivi) (Resim 3)
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rla’da Zafer Caddesi üzerinde
bulunan ve günümüzde Urla
Müzik Akademisi (UMA) olarak
kullan›lan tarihi konut yap›s›, uzun bir
süre at›l durumda b›rak›lm›ﬂ, 2000
y›l›nda mimar Sedef Tunça¤ ve piyanist
‹nci Coﬂkuner taraf›ndan al›narak,
onar›m› yapt›r›lm›ﬂt›r. Yap›, koruma
ilkelerine ba¤l› kal›narak gerçekleﬂtirilen
onar›mdan sonra, 2009 y›l›nda e¤itim
hayat›na baﬂlam›ﬂt›r. Bu yaz›n›n amac›
19.yüzy›l sivil mimarisine örnek teﬂkil
eden bu yap›n›n mimari özellikleri
bak›m›ndan ele al›nmas› ve yap›lan son
iﬂlev de¤iﬂikli¤inin Urla'n›n tarihi kent
dokusu ba¤lam›nda
de¤erlendirilmesidir.
‹zmir ili s›n›rlar› içinde tarihi bir
dokuya sahip olan Urla, 19. yüzy›ldan
Mübadele Dönemi’ne kadar Rumlar›n
nüfus olarak ço¤unlukta oldu¤u
yerleﬂim bölgelerinden biridir. Urla’n›n
merkezinde ana aks konumunda
bulunan Zafer Caddesi, tarihte Rumlara
ait gerek konut gerekse de ticaret
iﬂlevine sahip yap›lar›yla zengin bir
kültürel miras de¤erine sahiptir. 19.
yüzy›lda Rumca ad› “Fardi Sokak” olan
Zafer Caddesi, 1940’l› y›llara kadar
birçok zengin üzüm tüccar›n›n yerleﬂim
alan› haline gelmiﬂtir (Milioris, 2002).
Zafer Caddesi üzerinde tüm görkemi ile
ayakta duran ve 2009 y›l›nda Urla
Müzik Akademisi (UMA)’ne
dönüﬂtürülen tarihi konut yap›s›, birçok
kültür miras› örne¤inin yok olmaya
b›rak›ld›¤› bir ortamda, yeni bir kimli¤e
kavuﬂturulmuﬂtur (Resim 1). Sahip
oldu¤u mimari nitelikleri ile 19. yüzy›l
mimarisine örnek teﬂkil eden yap›,
müzikle ilgilenen genç yeteneklere
yönelik e¤itim kurumu olmas›yla tarihi

sokak üzerinde yer edinmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Tarihi niteliklere sahip at›l
durumdaki bir konutun onar›m›n›n
yap›l›p, müzik akademisine
dönüﬂtürülmesi, Zafer caddesi üzerinde
kaderine terkedilmiﬂ di¤er yap›lara
örnek teﬂkil etmesinin yan› s›ra "Özgün
‹ﬂlevin De¤iﬂtirildi¤i Esasl› Onar›m"
ödülüne lay›k görülmesi de UMA'n›n
önemini artt›rmaktad›r.

Yap›n›n Tarihçesi
Urlal›lara göre yap›n›n ilk sahibi, 19.
yüzy›lda Urla’da zenginli¤i ile ünlü
“Kostandinidis” ailesinden Efendio¤lu
Kosta ad›yla an›lan bir üzüm tüccar›d›r.
Yap› daha sonra Mübadele Dönemi’nde
Girit Adas›’ndan gelen Önen ailesinin
mülkiyetine girmiﬂtir. Tarihi süreç
içinde, özgün konut fonksiyonunun
haricinde bir süreli¤ine Urla Belediye
Binas› ve sonras›nda K›z Yurdu olarak
hizmet veren yap›, 1992 y›l›ndan 2000
y›l›na kadar kendi haline terk edilmiﬂtir
(Tunça¤, 2003). 2000 y›l›nda mimar
Sedef Tunça¤ ve piyanist ‹nci Coﬂkuner
yap›y› alarak, ‹zmir’in ilk müzik
akademisine dönüﬂtürmeyi
hedeflemiﬂlerdir. Yap›, arada kesintiye
u¤rayan onar›m çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan,
2009 y›l›nda Urla Müzik Akademisi
(UMA) olarak hizmet vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Çok sesli müzik
çal›ﬂmalar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› amaç
edinen UMA, profesyonel genç
müzisyenlerin yaln›z yurtd›ﬂ›nda olanak
bulup kat›lmaya çal›ﬂt›klar› “ustal›k
s›n›flar›n›” ülkemize getirerek, kendi
alan›nda önder olan ustalarla
buluﬂmalar›na arac› olmaktad›r
(‹. Coﬂkuner, kiﬂisel görüﬂme, Temmuz
2010). Yap› e¤itime baﬂlad›¤› y›l
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içerisinde ‹zmir Büyük ﬁehir
Belediyesi’nin kentteki tarihi yap›lar›n
korunmas›n› desteklemek amac›yla
düzenledi¤i “Tarihe Sayg›/Yerel
Koruma Ödülleri” ödülleri aras›ndan,
yeni kullan›m›ndan dolay› “Özgün
‹ﬂlevin De¤iﬂtirildi¤i Esasl› Onar›m
Ödülü”ne lay›k görülmüﬂtür.

Urla’daki Tarihi Konutlar›n
Plan Özelliklerine Göre Konut
Tipolojileri
Urla tarihi konut dokusu, 19. yüzy›lda
çeﬂitli etnik gruplar›n bir arada
bulunmas›ndan kaynaklanan, çok
kültürlülü¤e ba¤l› mimari özellikler

Yap›n›n kuzey, bat› ve güneydo¤u
yönlerine do¤ru konumland›¤›
görülmektedir. Konutun do¤u yönüne
bakan cephesi yan bina ile bitiﬂik nizam
durumundad›r. Yap›ya ön cepheden
bak›ld›¤›nda iki normal kat ve bodrum
kat› bulunmas›na ra¤men, ön cephe
yönüne aç›kl›¤› bulunmayan ara kat› da
mevcuttur. Bahçe, yap›n›n parsel s›n›r›
içinde arka cephe yönünde
bulunmaktad›r.
Tarihi doku içerisinde plan
özelliklerine göre iki katl›, yan hollü
konut tipolojisi içinde yer alan yap›n›n,
plan ﬂemas›nda asimetrik bir kurgu
hakimdir. Tipoloji özelliklerine uygun
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Yap›n›n Konumu ve Mimari
Özellikleri
Zafer Caddesi üzerinde köﬂe
konumunda yer alan Urla Müzik
Akademisi (UMA) 172 m2 alana sahiptir.

olarak giriﬂ kap›s›, do¤rusal bir aks
düzlemindedir ve yan hole aç›lmaktad›r.
Yap›n›n sol aks›nda bulunan hol, kareye
yak›n bir plan ﬂemas›na sahiptir. Zemin
katta üç yaﬂama mekân›, giriﬂ holü,
düﬂey aksta sirkülasyonu sa¤layan
merdiven, servis birimleri ve bu birimler
aras›ndaki dolaﬂ›m› sa¤layan ara
koridor bulunmaktad›r (Resim 2).
Yaﬂama mekânlar›ndan en büyü¤ü ön
cephe yönüne aç›lmaktad›r. Servis
birimleri, yap›n›n bahçe yönüne bakan
bölümü içinde yer almaktad›r. Ara
katta, birbiri içinden geçilen iki yaﬂama
mekân› ve servis birimleri
bulunmaktad›r. Birinci katta
büyüklükleri de¤iﬂen beﬂ yaﬂama
mekân›, mekân organizasyonunu
sa¤layan hol, servis birimleri, merdiven
kovas› ve teras görülmektedir (Resim 3).
Bu grup içerisine giren konutlarda,
plansal olarak birinci kat›n hol ﬂemas›
zemin kata göre farkl›laﬂmaktad›r. Ön
cephe yönüne aç›lan birimlerden, giriﬂ
kap›s›n›n düﬂey aks›ndaki mekânda
ahﬂap cumba yer almaktad›r.
Plan ﬂemas› gibi asimetrik bir cephe
düzenine sahip olan yap›n›n sa¤ aks
düzleminde yaﬂama mekânlar›na ait
olan pencere aç›kl›klar›, sol aks›nda ise
ana giriﬂ kap›s› ve düﬂey aks›nda ahﬂap
cumba yer almaktad›r. Giriﬂ kap›s›
cephe yüzeyinden kopar›larak, derin bir
niﬂ içinde bulunmaktad›r. Zafer Caddesi
kotundan merdiven ç›karak ulaﬂ›lan çift
kanatl› giriﬂ kap›s›n›n etraf›nda taﬂ söve
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KONUTUN MÜZ‹K OKULUNA DÖNÜﬁÜMÜ
“
ESNASINDA ÖZGÜN MEKÂN ORGAN‹ZASYONUNU
BOZAN DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLERDEN KAÇINILMIﬁTIR
”
bak›m›ndan araﬂt›rma yap›lan yerleﬂim
bölgelerinden birisidir. Kent merkezi
içerisindeki konutlar›n plan kurgular›na
iliﬂkin yap›lan detayl› araﬂt›rmada, farkl›
plan kurgular›na sahip yap› tipleri tespit
edilmiﬂ ve yap›lar›n plan özelliklerine
göre konut tipoloji; oluﬂturulmuﬂtur.
Konutlar›n plan ﬂemalar›ndaki kat say›s›
(tek katl›, iki katl›), konut içi dolaﬂ›m
aks›n›n plandaki yeri (orta hollü, yan
hollü), katlar›n fonksiyonel durumu
(zemin kat›n ticari iﬂlevli kullan›lmas›)
göz önünde bulundurularak bir
grupland›rma yap›lm›ﬂ ve buna göre 5
konut tipi tespit edilmiﬂtir. Tek katl›,
orta hollü konutlar; iki katl›, orta hollü
konutlar; iki katl›, orta hollü, ticaret
iﬂlevi bulunan konutlar; iki katl›, yan
hollü konutlar; iki katl›, yan hollü, ticaret
iﬂlevi bulunan konutlar tipoloji
içerisinde yer alan gruplard›r. Zafer
Caddesi kentin en önemli ticaret arteri
olmas› nedeniyle konut ve ticaret
yap›lar›n›n yan› s›ra konut- ticaret
iﬂlevinin birlikte bulundu¤u yap›
tiplerini de bar›nd›rmaktad›r. Bu
nedenle cadde üzerinde iki katl›, orta
hollü konut tipi d›ﬂ›ndaki di¤er dört
konut grubuna ait örnekler
görülmektedir (ﬁengün, 2007).
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11 Oda
12 Servis birimleri
13 WC
14 Teras
15 Bahçe
16 Ara koridor
17 Yan hol
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ve lento görülmektedir. Dökme demir
giriﬂ kap›s›n›n üzerinde ferforje
parmakl›klar dikkat çekmektedir.
Yap›n›n hem zemin hem de birinci
kat›nda birbirinin simetri¤i olan ikili
pencere düzeni okunmaktad›r. Düﬂey
aksta birbirinin izdüﬂümü olan bu
pencerelerin etraf› kesme taﬂtan söve
ile çevrilmiﬂtir. Zemin kattaki
pencerelerin düz, birinci kattaki
pencerelerin ise bas›k kemerli, ortada
kilit taﬂ› bulunan lentosu dikkat
çekmektedir. Zemin kattaki
pencerelerde süsleme amaçl› olarak,
lentonun üstünde ortada kilit taﬂ›
bulunan bas›k kemer kullan›lm›ﬂt›r. Tüm
pencereler ahﬂap do¤ramal› olup, çift
kanat sistemlidir ve demir kepenkleri
vard›r. Yap›n›n zemin kat pencerelerinin
alt›nda, ön cepheden de görülen iki
tane bodrum penceresi bulunmaktad›r.
Dikdörtgen formlu olan bu
pencerelerde, süslü ferforjeden demir
parmakl›k kullan›m› mevcuttur. Tu¤la
kapl› cephenin köﬂelerinde ve zemin
kat pencerelerinin alt›nda taﬂ kullan›m›
görülmektedir. Zemin ve birinci kat
pencerelerin aras›nda ve yan
bölümlerinde dekoratif süslemeler
izlenmektedir. Birinci kat, kare motifli
saçak silmesi ile çat›dan
kopar›lmaktad›r.
Kâgir sistem ile inﬂa edilen yap›n›n
mekân bölücü ara duvarlar›nda, ahﬂap
iskelet sistemi uygulanm›ﬂt›r. Yap›n›n
ön cephesi tu¤la ile kapl›d›r ve

hizalar›nda görsel olarak mekân›
zenginleﬂtiren alç› silmeler, bitkisel
motiflerle oluﬂturulmuﬂ alç› göbek
süslemeleri, süslü köﬂe armalar› (Resim 4),
duvar köﬂelerinde düzenlenmiﬂ ahﬂap
plasterler (Resim 5), duvar niﬂleri, süslü
kap› pervazlar› ve merdiven babalar›
(Resim 6), yuvarlak cephe pencereleri
(Resim 7) estetik olarak etkileyici iç
mekân elemanlar›d›r.

Yap›da Tespit Edilen
Tahribatlar ve Gerçekleﬂtirilen
Dönüﬂümler
Tarihi yap›da 1992’den 2000 y›l›na
kadar at›l durumda kalmas›ndan dolay›
baz› tahribatlar meydana gelmiﬂtir. D›ﬂ
cephedeki y›pranmalar, demir
kepenklerde, do¤ramalarda bozulmalar
ve çat›da kaymalar tespit edilen
problemlerdir. Ön cephedeki orijinal
cumban›n tamamen y›k›lmas›yla yerine
demir parmakl›kl› bir balkon
yerleﬂtirildi¤i görülmüﬂtür (Resim 8). ‹ç
mekânlarda ise ahﬂap döﬂemelerdeki
çürümeler, mutfak tavan›n›n çökmesi,
bitiﬂik yap› duvar›n›n çat› suyu ak›nt›s›
ile bozulmas› ve tavan alç›lar›n›n
dökülmesi öncelikli sorunlar olarak
dikkate al›nm›ﬂt›r1. Bütün bu
olumsuzluklara ra¤men bina yap›sal
olarak ayakta durmaya devam etmiﬂtir.
Yap› sahiplerinin iste¤i do¤rultusunda
binan›n onar›m›ndaki temel yaklaﬂ›m,
yap›n›n özüne ve yaﬂama mekânlar›na
sayg› içinde gerçekleﬂtirilmesi olmuﬂtur.

UMA'NIN MÜZ‹KLE BÜTÜNLEﬁEN YEN‹ K‹ML‹⁄‹
“
VE ONARIMINDA ÖZGÜN N‹TEL‹KLER‹NE SADIK
KALINMASI, DÖNEM‹N‹N KARAKTER‹N‹N
ALGILANMASINA YARDIMCI OLMAKTADIR
köﬂelerde süsleme amaçl› kesme taﬂ
kullan›lm›ﬂt›r. Bütün iç duvarlar s›val› ve
boyal›d›r. Katlar aras›nda ahﬂap
döﬂeme sistemi oluﬂturulmuﬂtur. Zemin,
ara ve birinci kattaki yaﬂama mekânlar›
ile hollerin yer döﬂemesinde ahﬂap
malzeme kullan›m› görülmektedir.
Mutfa¤›n zemin döﬂemesi ise karo
seramiktir. Çat›, ahﬂap oturtma
sisteminde inﬂa edilmiﬂtir ve k›rma çat›d›r.
Yap› içinde, zemin ve birinci kattaki
yaﬂam alanlar›n›n farkl›laﬂmas›n›
sa¤layan nitelikli iç mekân elemanlar›
dikkat çekmektedir. Duvarlar›n üst

”

Yap›daki tahribatlar›n onar›m›, koruma
ilkelerine ba¤l› kal›narak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Konutun müzik
okuluna dönüﬂümü esnas›nda özgün
mekân organizasyonunu bozan
de¤iﬂikliklerden kaç›n›lm›ﬂt›r. Zemin ve
birinci kattaki yaﬂama mekânlar› müzik
çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› mekânlar olarak
iﬂlevlendirilmiﬂ ve ona uygun tefriﬂ
yap›lm›ﬂt›r. Zemin kat›ndaki giriﬂ holü
küçük çapta müzik dinletilerinin
yap›lmas›na olanak sa¤layacak ﬂekilde
düzenlenmiﬂtir. Servis birimleri ise ayn›
ﬂekilde korunmuﬂtur (Resim 9).

Sonuç
Tarihi konut dokusu içerisinde yer alan
yap›, farkl› kullan›mlar ve son 10 y›la
yak›n sure boyunca at›l durumda
b›rak›lmas›ndan kaynaklanan tahribatlar
ile yok olma sürecine girmiﬂtir. Son
dönemde gerçekleﬂtirilen onar›m
çal›ﬂmas› ile yap› tekrardan kullan›labilir
hale getirilmiﬂtir. Konuttaki onar›m
çal›ﬂmas›, Zafer Caddesi üzerinde kendi
haline terk edilmiﬂ baﬂka yap›lar da göz
önünde bulunduruldu¤unda, tarihi
özelliklere sahip di¤er yap›lar›n koruma
amaçl› yenilenme sürecine
yönlenmesinde önemli bir örnektir. Urla
Belediyesi’nin projeleri dahilinde
bulunan, “Urla ve Zafer Caddesi’nin
tarihi ve kentsel dokusunu kent içinde
yer alan kültürel ve sosyal aktivitelerle
canland›rmak” düﬂüncesi, UMA’n›n
amac› ve gerçekleﬂtirdi¤i aktivitelerle
örtüﬂür niteliktedir. UMA özellikle genç
müzisyenlerin haz›rlad›klar› küçük
dinletilerle kentin sosyal ve kültürel
yaﬂant›s›nda yer edinmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Tarihi bir konutun müzik akademisine
dönüﬂümü yaln›zca iﬂlev de¤iﬂikli¤i
olarak de¤il, ayn› zamanda Zafer
Caddesi gibi önemli bir aks›n yeniden
eski kimli¤ine ve canl›l›¤›na
kavuﬂturulmas› yönünde bir ad›m
olarak de¤erlendirilmelidir. Tarihi
yap›lar›n yeniden iﬂlevlendirilmesinde,
yap›n›n kimli¤ine zarar vermeden, ait
oldu¤u kültürün ve döneme iliﬂkin
bilgilerin topluma aktar›lmas›, koruma
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. UMA’n›n
müzikle bütünleﬂen yeni kimli¤i ve
yap›n›n onar›m› esnas›nda konutun
özgün niteliklerine sad›k kal›nmas›,
tarihi alg›laman›n kolaylaﬂmas›na
yard›mc› olmaktad›r. Kent içinde yok
olmakta olan tarihi yap›lar›n, mimari ve
tarihi nitelikleriyle örtüﬂen, günümüz
ihtiyaçlar›na cevap veren iﬂlevlere
dönüﬂmesi, dokunun süreklili¤inin
sa¤lanmas›n›n yan›nda tarihi doku
içinde yer alabilecek baﬂka alternatif
kullan›mlara ›ﬂ›k tutmaktad›r. t
Burcu ﬁengün Erturgut, Ar. Gör.,Yaﬂar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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1 S. Tunça¤, kiﬂisel görüﬂme, Temmuz 2010 (Yap›da
görülen tahribatlar ve onar›mla ilgili bilgiler Mimar
Sedef Tunça¤’›n aktar›mlar› ›ﬂ›¤›nda derlenmiﬂtir.)
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SOLDA ‹ç mekan- köﬂe armas› (Resim 4)

‹ç mekan-ahﬂap plaster (Resim 5)
‹ç mekan merdiven babas› (Resim 6)
‹ç mekan-yuvarlak cephe penceresi (Resim 7)
ÜSTTE Yap›ya sonradan yerleﬂtirilen demir parmakl›kl›

balkon (Resim 8)
ALTTA Mutfak iç görünüﬂü (Resim 9)

