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İZMİR TARİHİ LİMAN KENTİ ALAN YÖNETİM PLANI 

Yönetici Özeti 

Akdeniz’in doğusunda, Ege Denizi’nin İzmir Körfezinin kıyısında yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti üç 

temel bölgeden oluşmaktadır. Bornova ilçesinde yer alan Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü, kent 

merkezinde tarihöncesi döneme ait en eski yerleşim olarak bilinmektedir. İzmir Tarihi Liman Kentinin 

8500 yıllık geçmişinin bu bölgede başladığı düşünülmektedir. Tarihte Smyrna olarak adlandırılan ilk 

yerleşim alanı ise Bayraklı ilçesinde yer alan Eski Smyrna’dır. MÖ 3000 yılına tarihlendirilen Eski 

Smyrna’dan sonra Smyrna Antik Kenti, Helenistik dönemin başlangıcında Pagos Dağı eteklerinde 

yeniden kurulmuştur. Smyrna Antik Kenti’nin yer aldığı Konak ilçe merkezi, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, 

Basmane, Kadifekale ve çevresiyle günümüzde de yerleşim yeri olma özelliğini sürdürmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti 14 Nisan 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmiş, ardından 

5 Mayıs 2020 tarihinde yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmaları başlatılmıştır. 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını koruma kanunu ve ilgili yönetmelik doğrultusunda, alanın sınırları paydaş katılımlı 

bir süreçle belirlenmiştir. Bornova ilçesinde yer alan Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü ile Bayraklı 

ilçesinde yer alan Eski Smyrna bağlantı noktaları olarak tanımlanmıştır. Konak ilçe merkezinde yer 

alan Smyrna Antik Kenti’nin bileşenleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale ve çevresi ise 

yönetim alanı olarak belirlenmiştir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı bağlantı noktaları ve yönetim alanı sınırlarına yönelik 

hazırlanmıştır. Alan Yönetim Planı ekibi, kültürel miras koruma ve yönetimi konusunda uzman şehir 

plancısı koordinatörlüğünde, koruma uzmanı mimar, arkeolog, sanat tarihçisi, tarihçi, şehir plancısı ve 

sosyolog uzmanlardan oluşmaktadır. Ayrıca çalışmalar sırasında destek ekip üyeleri de katkı 

sunmuştur.  

Yönetim planının tüm aşamalarında çeşitli katılım yöntemleri bir arada izlenmiştir. Resmi yazışmalara 

dayalı veri toplama çalışmaları, odak grup görüşmeleri, saha anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeler, 

tematik grup çalışmalarının yanı sıra geniş paydaş katılımlı GZFT Çalıştayı, Karar Konferansı, Danışma 

Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca, süreç boyunca saha 

gezileri gerçekleştirilmiştir. 

Planlama çalışması 5 aşamalı olarak yürütülmüştür. Her etapta oluşturulan geniş içerik, Alan 

Başkanlığına aktarılmış ve belirli aşamalarda Danışma Kurulu ile paylaşılmıştır. İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Planı, 5. Aşamanın sentezlenmiş olan sonuç raporudur.  
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Plan hazırlık sürecinin ilk aşaması olan Başlangıç Toplantısında, sürece ilişkin yöntem ve içerik 

değerlendirilmiştir. Alan Başkanlığı tarafından sunulan Paydaş Analizi ve katılım stratejisi incelenerek, 

plan sürecinde izlenecek katılımcı süreç netleştirilmiştir. 

İkinci aşamada, araştırma ve mevcut durum tespit çalışmaları yürütülmüştür. Temel planlama 

yaklaşımı çerçevesinde; coğrafi özellikler, tarihsel araştırmalar, yönetsel yapı, mekânsal ve stratejik 

planlar, koruma durumu, mekânsal yapı, demografik, sosyal ve ekonomik yapı ve riskler irdelenmiştir. 

Ayrıca, alanın temel paydaşları olan kurumların stratejik planları, alana ilişkin yürüttükleri ve 

planladıkları proje bilgileri incelenmiştir.  

Üçüncü aşamada, alanın kültürel ve doğal değerleri yorumlanmıştır. Değer analizi çalışması yapılarak, 

alanın öne çıkan değerleri ortaya konmuştur. Bu kapsamda, alanın yakın çevresi de ele alınmış ve 

geleceğe yönelik değerlendirmeler sunulmuştur. Koruma durumu analiz edilerek geçmiş çalışmaların 

ve süreç içerisinde yaşanan sosyal ve mekânsal konuların etkisi değerlendirilmiştir. Alandaki temel 

sorun ve ihtiyaç alanları tespit edilmiştir.  

Dördüncü aşamada, alana yönelik temel plan yaklaşımı açıklanmış, vizyon, hedef, politika ve eylemler 

ortaya konulmuştur. Ayrıca, plan hayata geçtikten sonra uygulanacak izleme ve değerlendirme 

göstergeleri açıklanmış, planın uygulama modeli tanımlanmıştır.  

Son aşama olan 5. aşamada ise tüm aşamaların sentezlendiği ve özet biçimde aktarıldığı Yönetim 

Planı dosyası oluşturulmuştur. Plan çalışmasında üretilen harita, bilgi ve belgelerin yanı sıra yönetim 

planı İngilizce çevirisi de sunularak belge uluslararası paylaşılabilir hale getirilmiştir.  

5. aşamaya dayalı olarak hazırlanmış olan İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı 14 ana bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde, alanın coğrafi konum özellikleri açıklanmış, İzmir Körfeziyle ilişkilenen 

yapısı ve bu yapıdan kaynaklı temel fiziksel özellikleri belirtilmiştir. İkinci bölümde, alanın korunması 

ve yönetilmesinde temel oluşturan yönetim sistemi tanımlanmıştır. 2863 sayılı kanun, ilgili mevzuat 

ve 5366 sayılı kanun açıklanmış, uluslararası düzeyde taraf olunan sözleşmelerin temel yaklaşımlarına 

yer verilmiştir.  

Ayrıca alanın korunma durumu tespit edilmiş, sit statüleri ve tescil kararları belirtilmiştir. Bağlantı 

noktalarında 1., 2. ve 3. Dereceden arkeolojik sit alanları bulunmakta olup, tümü koruma altındadır. 

Yönetim alanında ise kentsel sit, tarihi sit, 2. Derece doğal sit ve 1., 2., ve 3. Derece arkeolojik sit 

alanları olmak üzere, toplam 22 adet sit alanı iç içe geçmektedir. Yönetim alanının kuzey, doğu ve 

kısmen güney bölgelerinde herhangi sit statüsü bulunmayan alanlar da yer almaktadır. Diğer taraftan, 

yönetim alanı tescilli kültür varlığı açısından zengindir. 1153 adet sivil mimarlık örneği, 371 adet 

endüstriyel ve ticari yapı, 60 adet dini yapı, 59 adet kültürel yapı, 52 adet idari yapı, 13 adet arkeolojik 

kalıntı, 7 adet su yapısı, 4 adet mezarlık, 4 adet anıt ve abide, 3 adet askeri yapı, 2 adet sokak ve 1. 
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Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olan Liman Hamamı- Gymnasium yapısı ve Kervan 

Köprüsü’nü içeren 2 yapı Koruma Bölge Kurulu kararları ile koruma altına alınmıştır. Tescilli kültür 

varlıkları içerisinde en çok payı sivil mimarlık örnekleri (%66,6) ile endüstriyel ve ticari yapılar (%21,4) 

almaktadır. 

İzmir Tarihi Liman Kentiyle ilişkili birçok mekân bulunmaktadır. Dokusu ve tarihsel özellikleri 

nedeniyle İzmir Tarihi Liman Kentiyle öncelikli olarak ilişkilenen alan ve ögelere üçüncü bölümde yer 

verilmiştir. Bu doğrultuda, Pasaport-Gümrük Bölgesi, Kültürpark, Smyrna Antik Kenti Su Sistemi, 

Kızılçullu ve Vezirsuyu Su Kemerleri, Buca Kentsel Sit Alanı ve Levanten Konutları, Alsancak (Punta) 

Kentsel Sit Alanı ve İzmir Konut Dokusu ile Alsancak Liman Arkası, Endüstriyel Miras Ögeleri’nin alanla 

ilişkilisi tanımlanmıştır. 

Dördüncü bölümde, alanın tarihsel geçmişi, tarih öncesi dönemler, tarihsel dönemler, yakın dönem 

tarihi, kazı araştırmaları tarihi ve miras değerleri olarak açıklanmıştır. Arkeolojik miras değerlerinde 

arkeolojik alanlara, mimari miras değerlerinde ise camiler, kiliseler, sinagoglar, hamam, çeşme ve 

sebiller, kamu idari yapıları, kültür sanat yapıları, eğitim yapıları, oteller, ticaret yapıları olarak han, 

bedesten, Pazar, çarşı ve pasajlar, özel yönetim ve iş merkezi yapıları, ulaşımla ilgili yapılar ve konut 

yapıları tanımlanmıştır. Ayrıca, somut olmayan kültürel miras unsurları betimlenmiştir. Ayrıca bu 

bölümde koruma durumu analizi yapılarak geçmiş dönemlerden itibaren yürütülen plan çalışmaları, 

kazı ve koruma çalışmalarının alan üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.  

Beşinci Bölümde alanın mevcut yönetim sistemi değerlendirilmiş, paydaş analiz ve planın katılım 

stratejisi açıklanmıştır.  

Altıncı Bölümde yürürlükte olan planlara yer verilmiş, üst ölçekli planlar, imar planları, koruma amaçlı 

imar planları ve diğer stratejik dokümanlar incelenmiştir. İzmir Bölge Planı, 1/100.000 Çevre Düzeni 

Planı ve İzmir Ulaşım Ana Planı üst ölçekli planlar olarak; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

İmar Planları mekânsal planlar olarak incelenmiştir. İzmir Tarih Tasarım Projesi, Kemeraltı Yenileme 

Alanı Etap Proje ve Programları, Operasyon Planları, İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi, 

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı, Basmane Çevre Tasarım Önerileri, Tarihi Kent Merkezi 

Sürdürülebilir Lojistik Planı, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, 

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı açıklanmıştır.  

Yedinci Bölümde alanın demografik, sosyal ve ekonomik yapı incelenmiştir. Alanda nüfusun yıllar 

içerisinde önemli oranda azaldığı ve mülteci nüfusunda yoğun olduğu bilinmektedir. Alanda ticaret 

aktiviteleri ön plana çıkmakta olup, İzmir’e gelen ziyaretçilerin önemli bölümünün Konak ilçesinde yer 

alan konaklama tesislerinde kaldığı bilinmektedir. Ziyaretçilere yönelik istatistiki bilgi sınırlı olmakla 

birlikte, farklı dönemlerde hazırlanan tur rotaları alanın farklı biçimlerde ziyaret edilme alternatiflerini 
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açıklamaktadır. Kara, deniz ve hava yollarıyla erişilebilir durumda olan alanda raylı sistem, yaya ve 

bisiklet altyapısı ulaşımı da bulunmaktadır. Alanda teknik altyapı çalışmaları da sürdürülmekte olup, 

mevcut altyapı sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak, geçmişten günümüze 

dek alan önemli kayıpların yaşandığı yangın ve deprem olayları başta olmak üzere önemli risk 

unsurları barındırmaktadır.  

Sekizinci Bölümde alanın paydaşları ile birlikte gerçekleştirilen GZFT Analiz verilmiş, Yönetim Planı 

hazırlık süreci botunca gerçekleştirilen katılımlı toplantı içerikleri ve sonuçları açıklanmıştır. GZFT 

Analizi çalışmasında alanın öne çıkan güçlü ve zayıf yönleri ile alan yönelik fırsatlar ve tehditler 

değerlendirilmiştir. 

Dokuzuncu Bölümde değer analizi çalışması yapılmıştır. Burra Tüzüğü’nde sunulan metodoloji 

üzerinden alanın estetik, tarihsel, bilimseli sosyal ve spritüel değerleri açıklanmıştır. Bu değerlerle 

ilişkili olarak alanın kültürel önemi, UNESCO Dünya Mirası Adaylık Başvuru Dosyasına da katkı sunacak 

biçimde değerlendirilmiştir. Arkeolojik bileşenlerin bilimsel değeri ön plana çıkmakta iken, Yönetim 

Alanının farklı dönemlere ait estetik ve tarihsel değerler de taşıdığı görülmektedir. İzmir Tarihi Liman 

Kentinin kültürel önemi, tarihsel süreçte yaşadığı yer değişiklikleri ile denizle ilişkilenen bir yerleşim 

yeri olma özelliğini korumuş olması, tarihsel döneme bağlı olarak ticarete dayalı ilişkileri ve bunlardan 

doğan kültürel etkileşimi 8500 yıl boyunca kesintisiz biçimde sürdürmüş olmasına dayanmaktadır.  

Onuncu bölümde alan yönetim planının temel yaklaşımı kültürel mirasın bütüncül biçimde 

korunması, yaşatılması ve sunulmasına dayalı olarak ortaya konmuş, belirlenen vizyon çerçevesinde, 

hedef ve politikalar tanımlanmış ve eylem planı oluşturulmuştur. Planın ilk amacı, kültürel ve doğal 

mirasın bütüncül olarak korunmasına odaklanmış, bu çerçevede belgeleme çalışmaları, koruma 

uygulamaları, izleme ve denetim mekanizmalarına yönelik hedef ve eylemler tanımlanmıştır. Planın 

ikinci amacı mekânsal planlama araçlarını etkinleştirmeyi esas almış, bu doğrultuda plan ve projelerin 

bütünlük teşkil etmesi, kentsel ölçekte koruma pratiklerinin geliştirilmesi, ulaşım ve teknik altyapının 

iyileştirilmesini hedefleyen eylemler oluşturulmuştur. Alanın kültürel değerlerinin sosyal dokusu ile 

korunmasını hedefleyen alan yönetim planının üçüncü amacı sosyal ve ekonomik yapıyı 

güçlendirmeye odaklanmaktadır. Alanda yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yaşama katılarak 

güçlendirilmesi, herkesin kentsel hizmetlerden eşit biçimde yararlanması hedeflenerek eylemler 

tanımlanmıştır.  

Planın dördüncü amacı, bir miras alanı olarak değerlendirilen tarihi liman kentinin ziyaretçi yönetim 

sisteminin etkinleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ziyaretçinin korumaya ve kalkınmaya 

katkı sunması, alanın algılanması ve sunumunun güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Beşinci amaçta risk 

yönetimi ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Doğa ve insan kaynaklı riskleri önleme ve azaltma 
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çalışmalarının yanı sıra, toplumsal riskler ve kamusal mekân güvenliği konu edinilmiştir. Altıncı amaç, 

alan yönetim planının paydaşlar tarafından uygulanması yaklaşımına bağlı olarak, yönetsel yapının 

geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu doğrultuda, uygulama modeli tanımlanmış, katılımcı yöntemlerin 

izlenmesi, izleme mekanizmasının etkinleştirilmesi ve kapasite geliştirmeye yönelik eğitsel 

çalışmaların uygulanmasını hedefleyen eylemler belirlenmiştir. Ayrıca, tanımlanan amaç, hedef ve 

eylem planının yanı sıra, alanın korunması ve yönetimi sürecinde uygulanabilecek 16 adet proje 

önerisi sunulmuştur. 

On Birinci Bölümde, alanda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin tanıtılmış, projelerin amaçları ve 

faaliyetleri ile paydaş yapılarına yer verilmiştir. 

On İkinci Bölümde planın uygulama sürecinde etkinleştirilecek izleme ve değerlendirme göstergeleri 

tanımlanmış ve planın uygulama modeli oluşturulmuştur. Katılımcı yaklaşımın benimsendiği planda, 

mevzuat çerçevesinde tanımlanan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetim 

Biriminin yanı sıra, Miras İzleme Platformu tanımlanmış, izleme ve denetim mekanizmasının 

etkinleştirilmesi amaçlanmıştır.  

On Üçüncü Bölümde, planın uygulanmasından temel sorumlu olan paydaşların insan kaynakları ve 

finansal kaynaklar açısından yönetsel kapasitesi incelenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak 

Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve Bornova Belediyesine yer verilmiştir.  Son olarak, On Dördüncü 

Bölümde alanın yönetsel kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim programı önerisi sunulmuştur. İzmir 

Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu tarafından oluşturulması öngörülen Eğitim Çalışma Grubu 

tanımlanarak, alanda ilgili kurumlara ve yerel topluma yönelik ihtiyaç duyulan eğitsel çalışmaların 

planlanması ve uygulanma sürecinin koordine edilmesi görevleri belirlenmiştir.  

Geçmişten günümüze dek, 8500 yıllık tarihiyle büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşan İzmir Tarihi 

Liman Kentinin, alan yönetim planında sunulan çerçeve kapsamında koruma etkinliğinin artırılması 

önem taşımaktadır. Homeros’un ana vatanı olarak bilinen, geçirdiği yangınlar ve depremlerle önemli 

ölçüde tahrip olsa da sürekli biçimde yeniden inşa edilen, Anadolu coğrafyasının batıya dönük yüzü 

olmayı sosyal ve kültürel yaşam biçimiyle sürdüren İzmir’in doğal ve kültürel mirasının bütünlüklü 

biçimde korunması ve yönetilmesi sağlanmalıdır. Katılımcı yöntemlerin geniş biçimde uygulandığı, 

alanın yalnızca raporlar ve istatistiki bilgilerden değil, alanda çalışan uzmanlardan, alanı kullanan 

ziyaretçilere ve alanda yaşayan yerel topluma uzanana dek geniş çerçevede izlendiği bir model 

uygulanmıştır. Alanın korunmasından ve yönetilmesinden ana sorumlu olan alanın paydaşlarının, 

yönetim planını benimsemesi hedeflenmiş, planın uygulama, izleme ve değerlendirme sürecinde de 

etkin rol üstlenmesi amaçlanmıştır. Planlamanın, plan hazırlık döneminden revizyon sürecine dek bir 

bütün olduğu yaklaşımı benimsenerek, alan yönetiminin birlikte koruma ve yönetmeyi esas alan 

demokrasi kültürünün de gelişimine katkıda bulunması sağlanmıştır. 
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Yöntem 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı 

tarafından hazırlanmış olan katılım stratejisi doğrultusunda yürütülmüştür. Alan Yönetim Planı üç ana 

bölümden oluşmakta olup, her belirlenen katılımcı yöntemler izlenmiştir.  

Başlangıç çalışmalarından sonra, ilk aşamada mevcut durum tespit çalışmaları, ikinci aşamada 

alanın kültürel öneminin değerlendirmesi ve son aşamada alan yönetiminin genel yaklaşımı ve 

kararlarına yer verilmiştir. Yönetim planının tüm aşamalarında çeşitli katılım yöntemleri bir arada 

izlenmiştir. Resmi yazışmalara dayalı veri toplama çalışmaları, odak grup görüşmeleri, saha anket 

çalışmaları, yüz yüze görüşmeler, tematik grup çalışmalarının yanı sıra geniş paydaş katılımlı GZFT 

Çalıştayı ve Karar Konferansı düzenlenmiştir. Ayrıca, süreç boyunca saha gezileri gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1: İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planında İzlenen Katılımcı Yöntemler 

Başlangıç  1. Aşama: Mevcut 
Durumun Tespiti 

 2. Aşama: Alanın 
Kültürel Öneminin 
Değerlendirilmesi 

 3. Aşama: Vizyon, 
Politika ve Plan 

Kararlarının 
Tanımlanması 

• Danışma Kurulu  
& Eşgüdüm ve 
Denetleme 
Kurulu Toplantısı 

• Veri toplama 
(Resmi Yazışma) 

•  • Odak Grup 
Görüşmeleri 

• Yüz Yüze 
Görüşmeler 

• Anketler 

• GZFT Çalıştayı 

•  • Tematik Çalışma 
Grubu 
Toplantıları 

• Danışma Kurulu  
& Eşgüdüm ve 
Denetleme 
Kurulu Toplantısı 
 

•  • Karar Konferansı 

• Danışma Kurulu  
& Eşgüdüm ve 
Denetleme 
Kurulu Toplantısı 

Başlangıç aşamasında Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısı 14 Nisan 

2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sürece dair genel bilgilendirmenin yapıldığı ve paydaşlar arasında 

iletişimin sağlandığı bu toplantıda, mevzuat uyarınca Danışma Kurulu başkanı ve sekretaryası da 

oluşturulmuştur. Ayrıca, başlangıç aşamasında, Mart ayından itibaren toplamda 73 kurum, kuruluş ve 

alt birimlerinden resmi yazışma yoluyla yazılı olarak bilgi, belge, gelecek kurumsal çalışmalarına 

yönelik planlar, yönetim planı sürecine ilişkin görüş ve öneriler talep edilmiştir. Böylelikle, hem plan 

çalışmalarında yararlanılabilecek olan belgelerin derlenmesi amaçlanmış, hem de alanın korunması ve 

yönetilmesine dair görüş ve önerilerin yazışmalar yoluyla da iletilmesi hedeflenmiştir. 

İlk aşamada, alanın mevcut durumunun detaylı biçimde tespit edilmesine odaklanılmıştır. Bu 

çerçevede, alanın yerel paydaşlarının da dahil olduğu odak grup görüşmeleri ilgili paydaşlarla yarı 

yapılandırılmış görüşme formları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Odak gruplar benzer profile sahip en 

fazla 12 katılımcılardan oluşmak üzere alan yönetimi sürecinde kurumsal bir yapı içerisinde örgütlü 

olmayan yerel toplum kesimlerinden, örgütlü biçimde mesleki çalışma yürüten odalara ve esnafa dek 

geniş bir perspektifle tanımlanmıştır. Toplamda 19 adet odak grup görüşmesi, yarı yapılandırılmış 



23 
 

görüşme formu üzerinden açık uçlu sorular yöneltilerek yürütülmüştür. Pandemi koşullarına bağlı 

olarak, toplantıların bir bölümü çevrimiçi, bir bölümü ise fiziki ortamda yürütülmüş ve görüşmeler 

kayıt altına alınmıştır. Toplantılara 200’e yakın kişi katılım sağlamış, katılımcıların UNESCO adaylık 

sürecine ilişkin bilgilendirilmesi sağlanmış, kendi alanlarındaki temel sorunları ve iyileştirme önerileri 

ile alanlarında ilişki kurdukları kesimlerle iletişimleri ve bölgenin değerleri hakkında görüş alınmıştır.  

Benzer biçimde hem adaylık dosyası çalışmaları hem de yönetim planı çalışmalarına katkı 

vermesi amacıyla alanda aktif çalışma yürüten kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda 2021 yılı boyunca Alan Başkanlığı çalışmaları hakkında bilgi vermek ve işbirliği 

olanaklarını değerlendirmek amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüşmeler 

yapılmıştır. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok sayıda daire başkanlığı olmak üzere yerel 

yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ziyaret edilmiştir. Bu görüşmelerin bir bölümü yarı yapılandırılmış 

form üzerinden gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır.   

Tablo 2: Odak Grup Görüşmeleri 

  Odak Grup Toplantıları Tarih Yöntem 

1 Turizm Sektörü Odak Grup Toplantısı  12.07.2021 Çevrimiçi 

2 Kazı Başkanları ve Müze Müdürlüğü Odak Grup Toplantısı  12.07.2021 Çevrimiçi 

3 Konaklama Sektörü Odak Grup Toplantısı (2-3 Yıldızlı Oteller) 13.07.2021 Çevrimiçi 

4 Mültecilere Yönelik Çalışan STK’lar Odak Grup Toplantısı  13.07.2021 Çevrimiçi 

5 TMMOB'a Bağlı Meslek Odaları Odak Grup Toplantısı 14.07.2021 Çevrimiçi 

6 Kültür Endüstrileri Odak Grup Toplantısı  06.08.2021 Çevrimiçi 

7 Konaklama Sektörü Odak Grup Toplantısı (4-5 Yıldızlı Oteller) 10.08.2021 Çevrimiçi 

8 Muhtarlar Odak Grup Toplantısı  25.08.2021 Yüz Yüze 

9 Grup Muhtarlar Odak Grup Toplantısı  25.08.2021 Yüz Yüze 

10 Grup Muhtarlar Odak Grup Toplantısı  26.08.2021 Yüz Yüze 

11 Grup Muhtarlar Odak Grup Toplantısı  26.08.2021 Yüz Yüze 

12 Gıda Sektörü Esnafları Odak Grup Toplantısı 25.08.2021 Yüz Yüze 

13 Zanaatkarlar Odak Grup Toplantısı  26.08.2021 Yüz Yüze 

14 Tekstil ve Ayakkabı Sektörü Odak Grup Toplantısı  27.08.2021 Yüz Yüze 

15 Basmane ve Çevresi Esnafı Odak Grup Toplantısı  27.08.2021 Yüz Yüze 

16 Dini İnanç Grupları Odak Grup Toplantısı  16.09.2021 Yüz Yüze 

17 Engelliler Odak Grup Toplantısı 19.10.2021 Yüz Yüze 

18 Gelinlik, Damatlık ve Kuyumculuk Sektörleri Odak Grup Toplantısı 21.10.2021 Yüz Yüze 

19 Alanda Yaşayan Kadınlar Odak Grup Toplantısı  19.01.2022 Yüz Yüze 

Alan Yönetim Planı çalışmaları kapsamında anket çalışmaları 2021 Ekim-2022 Ocak ayları 

arasında yürütülmüştür. Alanda bulunan esnaflarla İşyeri Anketi, alanda ikamet edenlere Sosyal Yapı 

Araştırması – Hane Anketi ve alanın kullanıcılarına yönelik Ziyaretçi anketi yürütülmüştür. İşyeri 
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Anketi ile 515 kişiye, Hane Anketi ile 767 kişiye ve ziyaretçi anketi ile 276 kişiye ulaşılmıştır. Alanda 

toplam 1558 kişiye anket uygulanmıştır. 

İlk aşamanın sonunda, geniş katılımlı olarak GZFT Çalıştayı 1 Aralık 2021 tarihinde 

düzenlenmiştir. Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, esnaflar ve 

alan kullanıcılarından oluşan 100’den fazla katılımcının bir tam gün boyunca katılım sağladığı 

çalıştayda alana ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin konuşulması için Miras 

Değerleri, Sosyal ve Ekonomik Yapı, Mekansal Yapı ve Planlama, Ziyaretçi Yönetimi, Yönetim Yapısı ve 

Risk Yönetimi olmak üzere altı tema belirlenmiştir. 

İkinci aşamada, alanın değerleri tanımlanmış ve kültürel önemi değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda, mevcut durum çalışmalarından elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Hem ikinci aşamaya 

hem de plan kararlarını içeren üçüncü aşamaya girdi sağlayacak biçimde tematik çalışma grubu 

toplantıları yürütülmüştür. Alanda çalışma yürüten ilgili kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler ve 

meslek odaları ile arkeolojik, doğal, mimari ve tarihi miras tematik çalışma grupları yürütülmüştür. 

Miras çalışmalarına göre daha farklı bir içerikle tasarlanan sosyal ve ekonomik çalışma grubunda ise 

sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, alandaki spor kulüplerinde çalışma yürüten yerel aktörler ve 

esnafların da dahil olması sağlanmıştır. Tematik çalışma gruplarının her biri en fazla 15 katılımcı ile üç 

toplantı olarak yürütülmüştür. Alandaki temel değerler, sorunlar ve işbirliği ile yürütülebilecek çözüm 

önerileri çerçevesinde yarı yapılandırılmış form üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 3: Tematik Çalışma Grubu Toplantıları 

Tematik Çalışma Grubu 1. Toplantı 2. Toplantı 3. Toplantı 

Arkeolojik Miras Tematik Çalışma Grubu 13.01.2021 10.02.2022 03.03.2022 

Doğal Miras Tematik Çalışma Grubu 16.02.2022 02.03.2022 16.03.2022 

Mimari Miras Tematik Çalışma Grubu 21.01.2022 10.02.2022 04.03.2022 

Tarihi Miras Tematik Çalışma Grubu 20.01.2022 11.02.2022 04.03.2022 

Sosyal ve Ekonomik Yapı Tematik Çalışma Grubu 17.02.2022 03.03.2022 16.03.2022 

İkinci aşama kapsamında sürecin değerlendirilmesine yönelik Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum tespiti, alanın kültürel önemine 

ilişkin değerlendirmeler ve Alan Başkanlığının çalışmalarına ilişkin tartışma yürütülmüştür. 

Son aşama kapsamında, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil 

toplum kuruluşlarının da dahil olduğu 130’dan fazla katılımcıdan oluşan geniş bir paydaş grubu ile 31 

Mart 2022 tarihinde Karar Konferansı gerçekleştirilmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık 

Dosyası temasının değerlendirilmesinin ardından Alan Yönetim Planının amaç, hedef ve eylemlerini 

değerlendirmeye yönelik çalışma yürütmüştür. Toplantıda değerlendirilen içerik, ilk iki aşamada elde 

edilen bilgi ve öneriler çerçevesinde geliştirilmiştir. Katılımcılara sunulan Eylem Planı, yönetim 
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planında tanımlanan 6 amaca paralel olarak, 6 farklı tema altında çalıştay biçiminde 

değerlendirilmiştir.  

Tablo 4: Geniş Katılımlı Toplantılar 

Geniş Katılımlı Toplantı Adı Tarih Yöntem 

Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı 14.04.2021 Çevrimiçi 

GZFT Çalıştayı 1.12.2021 Yüz yüze 

Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı 8.02.2022 Hibrit 

Karar Konferansı 31.03.2022 Yüz yüze 

Danışma Kurulu Toplantısı 22.06.2022 Yüz yüze 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı 29.06.2022 Yüz yüze 

Alan yönetim planı çerçevesinde izlenen katılımcı yöntemler çerçevesinde, alanın paydaşlarının 

görüş ve önerilerinin plana yansıtılması hedeflenmiştir. Yürütülen süreçte yalnızca temsil düzeyi 

yüksek olan paydaşlara odaklanılmamış, temsiliyet düzeyi daha düşük düzeyde olan yerel toplumla da 

birlikte çalışma yürütülmüştür. Paydaşlardan yazılı ve sözel bilgi edinilmesinin yanı sıra, farklı 

paydaşların bir araya gelme ve birlikte düşünerek sorun ve olanakları tariflemesine olanak 

sunulmuştur.  

Sonuç olarak, alan yönetim planı kapsamında izlenen süreç, planın uygulama, izleme ve 

değerlendirme sürecinde önemli rol üstlenecek paydaşların, alana dair bilgi birikimlerinin ve 

farkındalıklarının artmasına katkıda bulunmuştur. Proaktif biçimde izlenen yürütülen sürecin, planın 

uygulama, izleme ve değerlendirme sürecinde de benimsenmesi konusunda uzlaşı sağlanmış ve 

eylem planına da yansıtılmıştır. Böylelikle, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Süreci, demokrasi 

kültürünün de gelişimine katkıda bulunmuştur. 

 
Odak Grup Toplantıları 

  
Anket Çalışmaları 
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Saha Gezileri 

 

 
Yüz yüze Görüşmeler 

 

  

Tematik Çalışma Grupları 
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GZFT Çalıştayı 

 

 
Karar Konferansı 

 

 
Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantıları 
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1. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının Konumu 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı alanda yer alan ve eski kara 

kütlelerinin çevrelediği bir iç deniz olan Akdeniz havzası bölgesi, kıyılarında köklenip gelişen temel 

bilimler, yazı ve teoloji ile birlikte Mısır, Hitit, Fenike, Helen, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı 

gibi dünya tarihine yön veren önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla özgün bir 

coğrafyadır. İzmir İli, Akdeniz Havzası’na kıyısı bulunan 20 ülkeden biri olan Türkiye’nin 3. büyük ilidir. 

Harita 1: İzmir İlinin Dünya Üzerinde ve Akdeniz Havzasındaki Konumu

 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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Türkiye’nin en batı kısmında, Ege Denizi Kıyısında bulunan İzmir İli, 26° 15″ ile 28° 20″ doğu 

boylamları ve 37° 45″ ile 39° 15″ kuzey enlemleri arasındadır. Ulaşım ve lojistik alt yapısı ve ekonomik 

faaliyetler açısından çeşitliliği nedeniyle İzmir; geçmişten günümüze önemli bir ticaret merkezi olma 

özelliğini korumuştur.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırı İzmir İli, Konak İlçesi idari sınırları içerisinde, 

Bağlantı Noktası olan Smyrna Bayraklı Höyüğü Bayraklı İlçesi, Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri ise 

Bornova İlçesi idari sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Harita 2: Konak İlçesi ve Yönetim Alanı’nın Konumu 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

2. Koruma Durumu 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırı; Kentsel Sit Alanı, Tarihi Sit Alanı, Arkeolojik Sit 

Alanı, Doğal Sit Alanı ve Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olmak üzere farklı türde sit alanı 

kategorileri içermektedir. Yönetim Alan Sınırı bütününde 3 adet Kentsel Sit Alanı, 2 adet Tarihi Sit 

Alanı, 14 adet Arkeolojik Sit Alanı, 2 adet Doğal Sit Alanı ve 1 adet Kentsel Kentsel + 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olmak üzere toplam 22 adet sit alanı bulunmaktadır. Yönetim Alanı Sınırı dışında 

bulunan Bağlantı Noktaları ise toplam 3 adet Arkeolojik Sit Alanı’ndan oluşmaktadır. 
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Tablo 5: Yönetim Alanı Sınırı İçerisinde Bulunan Sit Alanları ve Kurul Kararları 

 
Yönetim Alanı Sınırı İçerisinde Bulunan Sit Alanları ve Kurul Kararları (Tablonun Devamı) 

Sit Alanı 
Türü 

Sit Alanı Kurul 
Kurul 
Kararı 
Tarih 

Karar 
No 

Büyüklük 
(ha) 

 
 
Kentsel 
Sit Alanı 

Mimar Kemalettin 
Kentsel Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 23.06.1988 391 
4,70 

İzmir 1 No'lu KTVKK 21.06.2002 9997 

Konak Pier Kentsel Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 22.06.1995 5837 
2,32 

İzmir 1 No'lu KTVKK 30.01.2002 9728 

Kale Arkası Toplu İşyeri 
Örneği Kentsel Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKBK 10.03.2005  385 1,32 

Tarihi Sit 
Alanı 

 
Konak Tarihi Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 20.01.1994 4841 

44,69 İzmir 1 No'lu KVKBK 17.05.2013 1310 

İzmir 1 No'lu KVKBK 26.07.2017 6289 

Pasaport- Gümrük Tarihi 
Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 20.01.1994 4840 
35,90 

İzmir 1 No'lu KVKBK 17.05.2013 1311 

Arkeolojik 
Sit Alanı 

Agora 1. ve 2. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 22.11.1990 2441 

9,43 
İzmir 1 No'lu KTVKK 22.10.1991 3234 

İzmir 1 No'lu KTVKK 30.01.2002 9728 

İzmir 1 No'lu KVKBK 31.05.2022 14041 

Stadyum 1. ve 2. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 22.11.1990 2441 
2,87 

İzmir 1 No'lu KVKBK 28.11.2013 1627 

Roma Antik Yol 
(İpekyolu) 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 22.10.1991 3234 1,81 

Antik Tiyatro 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 22.10.1991 3234 
1,75 

İzmir 1 No'lu KTVKBK 04.11.2004 152 

Damlacık Cami 2.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 12.11.1992 4070 0,03 

Askeri Gazino 2. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 12.11.1992 4070 0,08 

Sit Alanı 
Türü 

Sit Alanı 
Kurul Kurul Kararı 

Tarih 
Karar 

No 
Büyüklük 

(ha) 

 
Arkeolojik 
Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Civarı 
2. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 12.11.1992 4070 1,52 

Kadifekale 1. ve 2. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

04.11.2004 152 16,43 

121 Ada, 98-99 Parsel 1. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 15.01.2004 11019 0,02 

Cici Park 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

12.02.2010 4805 4,36 

456 Ada, 21 Parsel 1. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

14.07.2011 6137 0,01 

Roma Lahiti ve Duvar 
Kalıntısı 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KVKBK 25.05.2012 526 0,09 

Altınpark (1533 Ada- 7 
Parsel, 3287 Ada-29 
Parsel) 1. Derece 

İzmir 1 No'lu KVKBK 07.10.2015 3633 0.36 
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Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

 

Arkeolojik Sit Alanı 

369 Ada, 38 Parsel 1. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

İzmir 1 No'lu KVKBK 25.11.2015 3848 0,19 

Kentsel  + 
3. Derece 
Arkeolojik 
Sit Alanı 

 
Kemeraltı Kentsel + 3. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

GEEAYK 17.11.1978 
A-

1373 

 
167,10 

GEEAYK 09.06.1979 
A-

1729 

TKTVYK 27.07.1984 348 

İzmir 1 No'lu KTVKK 30.01.2002 9727 
İzmir 1 No'lu KTVKK 30.01.2002 9728 

İzmir 1 No'lu KVKBK 17.10.2019 9832 

Doğal Sit 
Alanı 

Bahribaba Parkı 2. 
Derece Doğal Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 12.11.1992 4070 8,03 

Varyant Çevresi 2. 
Derece Doğal Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu KTVKK 12.11.1992 4070 0,95 
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Harita 3: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Harita 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Harita 5: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
TOPLAM ALAN   : 4241011(424.10 ha) 
YÖNETİM ALANI  
BAĞLANTI NOKTALARI 

: 3723985 (372.40 ha) 
: 517026 (51.70 ha) 
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2.1. Yönetim Alanı Kentsel Sit Alanları 

Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı 

Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ilk olarak İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 23.06.1988 tarih ve 391 

sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Kurulun 21.06.2002 tarih ve 9997 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları sürecinde yapılan tespitler dikkate alınarak sit sınırları 4,70 

hektar alana genişletilmiştir. 

Konak Pier Kentsel Sit Alanı 

Konak Meydanı ve Gümrük bölgesinde yer alan, tapunun 56 pafta 209 ada 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

parsellerine kayıtlı olan gümrük binaları; Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

27.07.1984 tarih ve 348 sayılı karar ekinde Kemeraltı Kentsel Sit Alanı içerisinde, İzmir 1 No.’lu 

KTVKK’nın 20.01.1994 tarih ve 4841 sayılı kararı ile de tescil edilen Tarihi Sit Alanı içerisinde yer 

almıştır. Tarihi Gümrük binaları aynı zamanda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

(GEEAYK) 14.04.1979 tarih ve A-1614 sayılı kararıyla Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak 

tescil edilmiştir.  

İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.06.1995 tarih ve 5837 sayılı kararı ile toplumun maddi tarihini 

oluşturan kültür verileri içerisinde tarihi, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu olarak ifade 

edilen Gümrük binalarının koruma grubu 1-a olarak belirlenmiştir. Kurulun 30.01.2002 tarih ve 9728 

sayılı kararı ile de Konak Pier’i (gümrük binaları) kapsayan 2,32 hektarlık alan kentsel sit alanı olarak 

tescil edilmiş ve kurul eki karar paftasında sınırları ile gösterilmiştir.  

Kale Arkası Toplu İşyeri Örneği Kentsel Sit Alanı 

Kale Arkası Toplu İşyeri Örneği’ni kapsayan 1,32 hektarlık alan, belirli bir dönemin planlama 

ve yapı üretim anlayışını yansıtan bir alan olması, İzmir Kenti'nde Cumhuriyet döneminin ticari 

yaşamının oluşumunu ve gelişim sürecinin anlaşılmasını sağlayan önemli bir belge değeri taşıması ve 

Cumhuriyet sonrası İzmir'de inşa edilmiş ilk toplu işyeri alanlarından biri olma özelliğine sahip olması 

gibi nitelikleri göz önüne alınarak İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 10.03.2005 tarih ve 385 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir.  
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Harita 6: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Kentsel Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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2.2. Yönetim Alanı Tarihi Sit Alanları 

Konak Tarihi Sit Alanı 

Konak Tarihi Sit Alanı, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 20.01.1994 tarih ve 4841 sayılı kararı ile 

Kemeraltı Kentsel Sit Alanı’nın doğal uzantısı olarak denizle olan tek bağlantısını sağlaması, 

günümüzde izleri olmayan Sarıkışla ve liman yapılarını barındırmış olması, Milli Mücadele ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluşu gibi büyük tarihi süreçlere sahne olması, Hükümet Konağı, Yalı Camii, Saat 

Kulesi, İlk Kurşun Anıtı gibi tarihsel ve anıtsal değeri olan, İzmir kentinin simgesel ögeleri 

durumundaki taşınmazların koruma alanlarını da belirlemesi gibi nitelikleri göz önüne alınarak tarih, 

doğa ve kültür değerleriyle bir bütün halindeki kimliğinin korunmasını sağlamak üzere tescil 

edilmiştir. İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 17.05.2013 tarih ve 1310 sayılı kararı ile 20.01.1994 tarih ve 4841 

sayılı karar ile belirlenmiş olan Konak Tarihi Sit Alanı’nın deniz yönünde oklarla işaretlenen ve 

kapatılmayan sınırı kapatılmış ve sınırları belirlenmiştir. Kurulun 26.07.2017 tarih ve 6289 sayılı kararı 

ile de Konak Meydanı ve Çevresi Tarihi Sit Alanına ilişkin mevcut sit haritalarının koordinatsız olması 

ve sit alanları ve mevcut koruma amaçlı imar planındaki sit sınırı arasında belli noktalarda 

uyumsuzluklar olması nedeniyle sit alanına ilişkin koordinatlı harita oluşturulmuş ve bu haritanın sit 

paftası olarak esas alınmasına karar verilmiştir. Karar ile birlikte Konak Tarihi Sit Alanı büyüklüğü 

44,69 hektara ulaşmıştır. 

Pasaport Gümrük Tarihi Sit Alanı 

Gümrük binalarını, Balıkhaneyi, Cumhuriyet Meydanı’nı ve Pasaport ve mendirekleri de 

kapsayan Pasaport-Gümrük bölgesi, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 20.01.1994 tarih ve 4840 sayılı kararı ile 

İzmir kentinin geçirdiği dönemlerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını taşıması ve yansıtması 

gerekçeleri ile tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir. İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 17.05.2013 tarih ve 1311 

sayılı kararı ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "İzmir Körfezi ve 

Limanı Rehabilitasyon Projesi" kapsamında ÇED başvuru dosyasına yönelik görüş sorulan süreçte 

proje alanının sit alanında kalıp kalmadığının anlaşılabilmesi amacıyla Kordon Tarihi Sit Alanına 

yönelik sit paftasında sit sınırının deniz yönünde oklarla işaretlendiği ve kapatılmadığından ve 

Pasaport Gümrük Tarihi Sit Alanında da benzer sorun olduğu anlaşıldığından söz konusu sit alanının 

deniz yönünde oklarla işaretlenen ve kapatılmayan sınırı kapatılmış ve sınırları belirlenmiştir.  
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Harita 7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Tarihi Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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2.3. Yönetim Alanı Arkeolojik Sit Alanları  

Agora 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Agora Arkeolojik Sit alanının ilk tescil kararları, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.11.1990 tarih, 

2441 sayılı ve 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararlarıdır. Karar ile Agora’nın bulunduğu alan 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı, Agora çevresi ise 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Bu 

kurul kararıyla Agora ile birlikte Kadifekale'nin, Roma Antik Yolu'nun ve Antik Tiyatro’nun da tescil 

kararları belirlenmiştir. 

İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararı ile kentsel sit alanı sınırları 

içerisinde yer alan Agora’nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı genişletilerek yeniden belirlenmiş, 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı iptal edilmiş ve çevresi 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. Sınır genişletmesi ile Agora 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 6,05 hektar alana ulaşmış ve 2,02 

hektarlık alan da 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Aynı kurul kararı ile bilimsel 

kaynaklar ve önceki yıllarda şehrin izlenebilen surlarının işlendiği Rudolf Naumann'ın "Roma 

Döneminde İzmir" haritası dikkate alınarak, Helenistik Dönemden itibaren Antik Smyrna Kenti'nin 

yayılım alanını göstermesi sebebiyle Kemeraltı Kentsel Sit Alanı, Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Konak, 1058 ada 37 parselde yapılan kaçak kazı çalışmalarında Erken-Geç Roma Dönemlerine 

tarihlenen mozaik tabanlı konut yapısının açığa çıkması üzerine konu Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmiştir. İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 31.05.2022 tarih ve 14041 sayılı kararıyla Agora’dan 

Smyrna Tiyatrosu’na doğru Helenistik Roma Dönemi konut yapılarının devam ediyor olması ve alanın 

Smyrna Agora’sına yakınlığı dikkate alınarak 2. Derece Arkeolojik Sit sınırının genişletilmesine karar 

verilmiştir.  

Stadyum 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Antik Stadyum Alanı, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.11.1990 tarih ve 2441 sayılı kararı ile 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ancak karar ekinde yer alan paftada 2. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak gösterilmiştir. Yine İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı 

kararının sit eki paftasında “Antik Stadyum Yeri”, 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararı ile “Anıtsal 

Yapı” ve 14.10.2002 tarih ve 10138 sayılı karar ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Stadyum Arkeolojik Sit Alanı” ve “Özel Proje Alanı” olarak 

gösterilmiştir. 

İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 28.11.2013 tarih ve 1627 sayılı kararı ile Antik Stadyum Alanı 1. 

Derece Arkeolojik Sit, 36401 ada 1 parsel (okul parseli) ise 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
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etmiştir. Stadyum 1. Derece ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı toplam 2,87 hektar alandan 

oluşmaktadır. 

Roma Antik Yol (İpekyolu) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı  

Roma Antik Yolu’na (İpekyolu) ait ilk karar, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 19.06.1987 tarih ve 3336 sayılı kararı olup, karar ile Bayramyeri alt geçit inşaatı için Roma 

Antik Yolu’nun koruma alanı sınırı belirlenmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.10.1991 tarih ve 3234 

sayılı kararı ile Roma Antik Yolu'nun çevresindeki 1,81 hektar büyüklüğündeki alan 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş, 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararı ile de Roma Antik Yolu 

üzerinde kurulmakta olan Eşrefpaşa Semt pazarının ivedilikle kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Antik Tiyatro 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararı ile Antik Tiyatro’nun oturduğu 

alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, çevresi ise 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.  

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.11.2004 tarih ve 

152 sayılı kararı ile Kadifekale ve Antik Tiyatro çevresinde yapılan tespit çalışmaları sonucunda 

Koruma Kurulu'nun 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararıyla tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının ve Koruma Kurulu'nun 27.09.2001 tarih ve 9513 sayılı kararı ile tescil edilen Kadifekale 2. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının yeni tespitler ışığında yeniden düzenlenmesine ve mevcut Kale ve 

Tiyatronun Korunması Gerekli 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine karar 

verilmiştir. Karar ile birlikte Antik Tiyatro 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1,75 hektar alan olarak 

belirlenmiştir. 

Damlacık Cami 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Varyant çevresinde bulunan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarına ilişkin Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.09.1992 tarih ve 277 sayılı tavsiye kararı ile 

kurulun öneri olarak aldığı 29.08.1991 tarih ve 3148 sayılı, 17.12.1991 tarih ve 3373 sayılı kararların 

eki 1/1000 ölçekli paftada işaretli olan 2.Derece Doğal Sit ve 2.Derece Arkeolojik Sit alanlarının uygun 

olduğu belirtilmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 12.11.1992 tarih ve 4070 sayılı kararı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tavsiye kararı aynen benimsenmiş ve sit alanları 

onaylanmıştır. Karar ile Damlacık Cami’nin yer aldığı 0,03 hektarlık alan 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmiştir. 

Askeri Gazino 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Varyant çevresinde bulunan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarına ilişkin Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.09.1992 tarih ve 277 sayılı tavsiye kararı ile 

kurulun öneri olarak aldığı 29.08.1991 tarih ve 3148 sayılı, 17.12.1991 tarih ve 3373 sayılı kararların 
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eki 1/1000 ölçekli paftada işaretli olan 2.Derece Doğal Sit ve 2.Derece Arkeolojik Sit alanlarının uygun 

olduğu belirtilmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 12.11.1992 tarih ve 4070 sayılı kararı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tavsiye kararı aynen benimsenmiş ve sit alanları 

onaylanmıştır. Karar ile Askeri Gazino’nun yer aldığı 0,08 hektarlık alan 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmiştir. 

Bahribaba Parkı ve Civarı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Varyant çevresinde bulunan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarına ilişkin Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.09.1992 tarih ve 277 sayılı tavsiye kararı ile 

kurulun öneri olarak aldığı 29.08.1991 tarih ve 3148 sayılı, 17.12.1991 tarih ve 3373 sayılı kararların 

eki 1/1000 ölçekli paftada işaretli olan 2. Derece Doğal Sit ve 2. Derece Arkeolojik Sit alanlarının 

uygun olduğu belirtilmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 12.11.1992 tarih ve 4070 sayılı kararı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tavsiye kararı aynen benimsenmiş ve sit alanları 

onaylanmıştır. Karar ile Bahribaba Parkı ve çevresini kapsayan 1,52 hektarlık alan 2. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Kadifekale 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararı ile Kadifekale 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı, çevresindeki alan ise Kadifekale'nin koruma alanı olarak belirlenmiştir. 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.11.2004 tarih ve 

152 sayılı kararı ile Kadifekale ve Antik Tiyatro çevresinde yapılan tespit çalışmaları sonucunda 

Koruma Kurulu'nun 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararıyla tescil edilen 1. Derece Arkeolojik Sit 

sınırlarının ve Koruma Kurulu'nun 27.09.2001 tarih ve 9513 sayılı kararı ile tescil edilen Kadifekale 2. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının yeni tespitler ışığında yeniden düzenlenmesine ve mevcut Kale ve 

Tiyatronun Korunması Gerekli 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine karar 

verilmiştir. Karar ile Kadifekale 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 10,18 hektar, 2. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı ise 6,25 hektar alan olarak belirlenmiştir. 

121 Ada, 98-99 Parsel 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Konak İlçesi, Sarı Hafız Mahallesi'nde bulunan, tapunun 17 pafta, 121 ada, 98 ve 99 parsel 

numaralarında kayıtlı, mülkiyeti Zihinsel Geliştirme ve Koruma Derneği'ne ait olan ve Kentsel + 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 0,02 hektar büyüklüğündeki alan, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 

15.01.2004 tarih ve 11019 sayılı kararı ile yapılan sondaj kazısı sonucu hazırlanan rapor, çizimlerdeki 

tabakalaşma, buluntuların yoğunluğu ve niteliğine bakılarak İzmir Müze Müdürlüğü'nün önerileri 

doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.  
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Cici Park 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Konak İlçesi, Eşrefpaşa Caddesi'nde, Cici Park içerisinde yapılan kaçak kazı sonucunda açığa 

çıkartılan buluntular doğrultusunda; İzmir Müze Müdürlüğü tarafından alanın 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescillenmesi önerisinde bulunulmuştur. Cici Park'ın bulunduğu alanda Roma Dönemi 

seramik parçalarının tespit edilmesi ve Kazı Başkanın görüşü doğrultusunda İzmir 1 No.’lu KTVKBK’nın 

12.02.2010 tarih ve 4805 sayılı kararıyla 4,36 hektar büyüklüğündeki alan 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmiştir. 

456 Ada, 21 Parsel 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.07.2011 tarih ve 

6137 sayılı kararıyla; Konak İlçesi, Dayıemir Mahallesi, 742 Sokak, No:79 adresinde bulunan, tapunun 

66 pafta, 456 ada, 21 parselinde kayıtlı taşınmazda yapılan kaçak kazı neticesinde açığa çıkartılmış 

olan Geç Helenistik- Erken Roma Dönemine ait mozaik döşemenin Kazı Başkanı ve Müze 

Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda yerinde korunması gerektiğine karar verilmiş ve taşınmazın 

bulunduğu 0,01 hektarlık alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Roma Lahiti ve Duvar Kalıntısı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kadifekale, İmariye Mahallesi'nde, tapunun 230 pafta, 1627 ada, 3 parselinde kayıtlı olan 

taşınmazda, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binalara ait molozların kaldırılması sırasında 

Roma Lahiti’nin açığa çıkması üzerine, alanda kurtarma kazısı çalışmaları yapılmış ve tescil önerisinde 

bulunulmuştur. Kurtarma çalışmaları ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.03.2012 tarih ve 700-

2063, Konak Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 04.04.2012 tarih ve 8196, Smyrna 

Antik Kenti Kazı Başkanı’nın 08.05.2012 tarihli başvurusu sonucunda 0,09 hektarlık alan, İzmir 1 No.’lu 

KVKBK’nın 25.05.2012 tarih ve 526 sayılı kararıyla 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. 

Altınpark (1533 Ada- 7 Parsel, 3287 Ada-29 Parsel) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 07.10.2015 tarih ve 3633 sayılı kararıyla Konak İlçesi, Faik Paşa 

Mahallesi, Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge KARİP’te "Özel Proje Alanı-8 (Bilimsel Kazılardan Sonra 

Değerlendirilecek Alan)" olarak belirlenmiş olan, tapunun 1533 ada, 7 parsel ile 3287 ada, 29 parseli 

kapsayan 0,36 hektarlık alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.  

369 Ada, 38 Parsel 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı: 

Konak İlçesi, tapunun 369 ada, 38 (eski 9) parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazda 

yapılan bilimsel kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkartılan Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Erken 

Cumhuriyet dönemine tarihlenen kalıntılar (sarnıç, kanalizasyon hattı, taş döşeli cadde anıtsal yapıyı 

oluşturan mekanlar) ile küçük buluntular doğrultusunda 0,19 hektar büyüklüğündeki alan, İzmir 1 
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No.’lu KVKBK’nın 25.11.2015 tarih ve 3848 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. Aynı kurul kararı ile Konak Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 

08.11.2015 tarih ve 12718 sayılı yazısı ile taşınmazda bulunan geçici otopark yapısının kaldırılmasına 

ve parselde bilimsel kazı çalışmalarının tamamlanarak sonuçlarının kurula iletilmesine karar 

verilmiştir. 

2.4. Yönetim Alanı, Kemeraltı Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Kemeraltı ve çevresi ilk kez GEEAYK’ın 17.11.1978 tarih ve A-1373 sayılı kararıyla sit alanı 

olarak tescil edilmiştir. Kurulun 09.06.1979 tarih ve A-1729 sayılı kararı ile de İzmir Kız Lisesi, Eski 

Yahudi Mezarlığı arkasındaki kayalık alan ve iki eski mezarlık alanını da içerisine alacak şekilde sit 

sınırları genişletilmiştir. Aynı karar ile Mezarlıkbaşı semtinde bulunan ve Belediyece katlı otopark 

yapılmak istenen yer, Agora’nın koruma alanı sınırı içerisinde yer aldığı için bu alana yüksek katlı yapı 

yapılması uygun bulunmamış, açık otopark yeri olarak kullanımının uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 27.07.1984 tarih ve 348 sayılı kararı ile 

İzmir Kemeraltı Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmış ve Kemeraltı Sit Alanı sınırları 

belirlenmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 30.01.2002 tarih ve 9727 sayılı kararı ile Halil Rıfat Paşa 

Caddesi ve çevresindeki 508, 509, 510, 514, 515, 519, 520, 524, 525, 555, 556, 557, 508 numaralı yapı 

adaları Kemeraltı Kentsel Sit Alanı sınırlarına dâhil edilmiş, kurulun 22.10.1991 tarih, 3234 sayılı kararı 

ile 1.Derece Arkeolojik Sit ve 27.09.2001 tarih 9513 sayılı kararı ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil edilen Kadifekale, kentsel sit alanı dışına çıkarılmıştır. 

2002 yılında, İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 30.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararı ile Rudolf 

Naumann'ın "Roma Döneminde İzmir" haritası dikkate alınarak, Antik Smyrna Kenti'nin yayılım alanını 

göstermesi sebebiyle Kemeraltı Kentsel Sit Alanı, Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. 

2019 yılında, İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 17.10.2019 tarih ve 9832 sayılı kararı ile Kentsel + 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının 746 sokak ile Eşrefpaşa Caddesi arasında kalan kesimi, sit alanı 

dokusunun devam etmesi ve geleneksel yapı örnekleri içermesi nedeniyle 456, 457,458, 459, 460, 

461, 464, 465, 466 numaralı yapı adalarını kapsayacak ve 742. sokaktan geçecek şekilde genişletilerek 

revize edilmiştir. Kemeraltı Kentsel+3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 167,10 hektar alandan 

oluşmaktadır. 
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Harita 8: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Arkeolojik Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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2.5. Yönetim Alanı Doğal Sit Alanları 

Bahribaba Parkı 2. Derece Doğal Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Varyant çevresinde bulunan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarına ilişkin Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.09.1992 tarih ve 277 sayılı tavsiye kararı ile 

kurulun öneri olarak aldığı 29.08.1991 tarih ve 3148 sayılı, 17.12.1991 tarih ve 3373 sayılı kararların 

eki 1/1000 ölçekli paftada işaretli olan 2. Derece Doğal Sit ve 2. Derece Arkeolojik Sit alanlarının 

uygun olduğu belirtilmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 12.11.1992 tarih ve 4070 sayılı kararı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tavsiye kararı aynen benimsenmiş ve sit alanları 

onaylanmıştır. Karar ile Bahribaba Parkı ve Civarı 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Askeri Gazino 

2.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı da kapsayan 8,03 hektarlık alan 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil 

edilmiştir. 

Varyant Çevresi 2. Derece Doğal Sit Alanı 

Bahribaba Parkı ve Varyant çevresinde bulunan Arkeolojik ve Doğal Sit Alanlarına ilişkin Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 24.09.1992 tarih ve 277 sayılı tavsiye kararı ile 

kurulun öneri olarak aldığı 29.08.1991 tarih ve 3148 sayılı, 17.12.1991 tarih ve 3373 sayılı kararların 

eki 1/1000 ölçekli paftada işaretli olan 2.Derece Doğal Sit ve 2. Derece Arkeolojik Sit alanlarının uygun 

olduğu belirtilmiştir. İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 12.11.1992 tarih ve 4070 sayılı kararı ile Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tavsiye kararı aynen benimsenmiş ve sit alanları 

onaylanmıştır. Karar ile Varyant ve çevresini kapsayan 0.95 hektar büyüklüğündeki alan 2. Derece 

Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 
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Harita 9: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Doğal Sit Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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2.6. Bağlantı Noktaları Sit Alanları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın Bornova ilçesinde Yassıtepe Höyüğü, Yeşilova 

Höyüğü ve Bayraklı ilçesinde Bayraklı-Tepekule Höyüğü (Eski Smyrna) olmak üzere 3 bağlantı noktası 

bulunmaktadır. Bağlantı noktalarından Bayraklı-Tepekule Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü 1. Derece, 2. 

Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne, Yassıtepe Höyüğü ise 1. Derece ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı statüsüne sahiptir. 

Tablo 6: Bağlantı Noktaları Sit Alanları ve Kurul Kararları 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
*Karar numarası bilgisine ulaşılamamıştır. 

 
Bayraklı - Tepekule Höyüğü (Eski Smyrna) 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bayraklı- Tepekule Höyüğü ilk kez 1973 yılında İzmir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 

imar planında, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sunulan görüş yazısında “İonia 

uygarlığının en eski ve en iyi korunmuş örneklerinden biri” olarak tanımlanması gerekçesi ile “koruma 

alanı” olarak belirlenmiştir.  

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 25.04.1986 tarih ve 2215 sayılı 

kararıyla höyük, 1/1000 paftada işaretlenerek Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. 

İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 07.10.1999 tarih ve 8145 sayılı kararıyla höyüğün sit dereceleri 

yeniden ele alınmış, kazılarda elde edilen buluntular ışığında, höyüğün yayılım alanı da göz önünde 

bulundurularak 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Sit Alanı 
Türü 

Sit Alanı Kurul 
Kurul Kararı 

Tarih 
Karar 

No 
Büyüklük 

(ha) 

Arkeolojik 
Sit Alanı 

Bayraklı - Tepekule 
Höyüğü (Eski 
Smyrna) 1., 2. ve 3. 
Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 

Eski Eserler ve 
Müzeler Genel 

Müdürlüğü 
1973 * 

37,56 
TKTVYK 25.04.1986 2215 

İzmir 1 No'lu KTVKK 09.06.1988 375 

İzmir 1 No'lu KTVKK 07.10.1999 8145 

Yassıtepe Höyüğü 1., 
2. ve 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

07.10.2005 900 

7,14 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

16.12.2005 1100 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

14.12.2007 2864 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

21.03.2008 3086 

İzmir 1 No'lu KVKBK 28.11.2013 1632 

İzmir 1 No'lu KVKBK 06.05.2016 4544 

Yeşilova Höyüğü 1. 
ve 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

13.01.2005 257 
7,00 

İzmir 1 No'lu 
KTVKBK 

17.09.2008 3473 
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Höyük içerisinde yer alan 8753 ada 19 parselin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesi kararı üzerine İzmir 1 No.’lu KTVKBK 2010 yılına ait kararıyla 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’ni 8753 ada 19 parselin 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

düzeltilmesi şartıyla tadilen uygun bulmuştur. Kurul, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı’na yönelik değerlendirmesinde ise 8753 ada 19 parsele ilişkin yeni sit durumunun plan 

paftalarına işlenmesi ve plan notlarında düzenleme yapılmasını istemiştir (Tunç, 2019). Sonuç olarak 

günümüzde Bayraklı-Tepekule Höyüğü’nün 19,39 hektarı 1. Derece Arkeolojik Sit, 8,01 hektarı 2. 

Derece Arkeolojik Sit, 10,16 hektarı 3. Derece Arkeolojik Sit statüsünde koruma altındadır. 
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Harita 6: Bayraklı- Tepekule Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı 

 
Kaynak: Bayraklı Belediyesi Arşivi, Büro Çalışmaları, 2021 
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Yassıtepe Höyüğü 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Yassıtepe Höyüğü, İzmir 1 Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.10.2005 tarih ve 900 sayılı kararıyla 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiş ve kadastral sınırlarının paftalara işlenmesi sonucunda kesin 

sınırların belirlenmesine karar verilmiştir. Kurulun 16.12.2005 tarih ve 1100 sayılı kararıyla höyüğün 

sit sınırları yeniden ele alınmış ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yassıtepe 

Höyüğü'nün sit sınırları 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.12.2007 tarih ve 

2864 sayılı kararı ile Yassıtepe Höyüğü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içerisinde yer alan 3705 ada 

5 parselin ve 21.03.2008 tarih ve 3086 sayılı kararı ile Yassıtepe Höyüğü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırı içerisinde yer alan 3705 ada 4 parselin sit derecesi değiştirilerek söz konusu parsellerin 

bulunduğu alanlar 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve bu karar ile 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırı büyümüştür. 

Höyüğün 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan ve tapunun 2 ada 117 parselinde kayıtlı 

özel mülkiyete ait taşınmazda müze denetiminde yapılan sondaj çalışmalarıyla Erken ve Orta Tunç 

Çağı'na ait arkeolojik buluntular elde edilmesi sonucunda ilgili parsel İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 

28.11.2013 tarih ve 1632 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Benzer 

şekilde höyüğün 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan ve ilgili imar planında meskûn konut alan 

kullanımında kalan Kazım Dirik Mahallesi 2 Ada 89 parsel de Kurulun 06.05.2016 tarih ve 4544 sayılı 

kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Höyüğün 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

sınırı içerisinde yer alan parsellerin derecelerinin değiştirilerek 1. Derece olarak belirlenmesi 

sonucunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı büyüklüğü 1,39 hektara ulaşmıştır. Kurulun almış olduğu 

kararlar sonucu Yassıtepe Höyüğü’nün koruma alanı; 1,39 hektar 1. Derece Arkeolojik Sit, 0,50 hektar 

2. Derece Arkeolojik Sit ve 5,25 hektar 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olmak üzere toplam 7,14 hektar 

alandan oluşmaktadır. 
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Harita 7: Yassıtepe Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı 

 
Kaynak: Bornova Belediyesi Arşivi, Büro Çalışmaları, 2021 
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Yeşilova Höyüğü 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Bornova ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi Yeşilova yerleşiminde kültür varlığına rastlanılması ve 

inceleme yapılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 10.11.2004 tarihli 

yazısı, Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin'in Yeşilova Höyüğü'nün tescil edilmesine yönelik 22.11.2004 tarihli 

başvurusu ve İzmir Arkeoloji Müzesi ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

rapor sonucunda Yeşilova Höyüğü, Batı Anadolu'da çok az tespit edilebilen Neolitik yerleşimlerden 

birisi olması nedeniyle İzmir 1 No.’lu KTVKBK’nın 13.01.2005 tarih ve 257 sayılı kararıyla 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 

Yeşilova Höyüğü'nün bir bölümünün sit derecesinin 1. Dereceden 3. Dereceye düşürülmesine 

ilişkin talep sonucunda Kurul 21.03.2008 tarih ve 3088 sayılı kararıyla söz konusu talebin yapılacak 

kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. 

Yeşilova Höyüğü'nün bir bölümünün sit derecesinin düşürülmesine ilişkin talep Yeşilova 

Höyüğü Kazısı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin'in başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 

"alandaki kültür toprağının tamamen alınarak yerine moloz ve dere çamuru doldurulmuş olduğu" 

raporlanmış, İzmir 1 No.’lu KTVKBK’nın 17.09.2008 tarih ve 3473 sayılı kararıyla söz konusu alanın 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği taşımadığı gerekçesi ile alanın sit statüsünün 3. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak belirlenmesini uygun bulmuştur. Karar sonrasında Yeşilova Höyüğü 5,08 hektar 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1,92 hektar 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına 

alınmıştır.
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Harita 7: Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı 

 
Kaynak: Bornova Belediyesi Arşivi, Büro Çalışmaları, 2021 
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2.7. Tescilli Kültür Varlıkları 

İzmir’in en önemli kültürel ve tarihi değerlerinin başında tarihi kent merkezi gelmektedir. 

Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini kapsayan alan kültürel varlıklar açısından zengindir. Söz 

konusu alan Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış tarihi 

geçmişe sahiptir. Yönetim Alan sınırları içerisinde farklı tür ve derecelere sahip 22 adet sit alanı ve 

1730 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. 

Yönetim alanı sınırı içerisinde bulunan kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulunun tanımladığı 

tescil gruplarına göre tasniflenerek analiz edilmiştir. Yapılan analize göre Yönetim Alanı sınırları 

içerisinde 1153 adet sivil mimarlık örneği, 371 adet endüstriyel ve ticari yapı, 60 adet dini yapı, 59 

adet kültürel yapı, 52 adet idari yapı, 13 adet arkeolojik kalıntı, 7 adet su yapısı, 4 adet mezarlık, 4 

adet anıt ve abide, 3 adet askeri yapı, 2 adet sokak ve 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı olan Liman Hamamı- Gymnasium yapısı ve Kervan Köprüsü’nü içeren 2 yapı Koruma Bölge 

Kurulu kararları ile koruma altına alınmıştır. Tescilli kültür varlıkları içerisinde en çok payı sivil 

mimarlık örnekleri (%66,6) ile endüstriyel ve ticari yapılar (%21,4) almaktadır. 

Tablo 7: Yönetim Alanı İçerisinde Bulunan Sit Alanları 

 
Tablo 8: Yönetim Alanı İçerisinde Bulunan Tescilli Kültür Varlıklarının Dağılımı 
Tescil Türü Adet Oran (%) 

Sivil Mimarlık Örnekleri 1153 66.6 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 371 21.4 

Dinsel Yapılar 60 3.5 

Kültürel Yapılar 59 3.4 

İdari Yapılar 52 3.0 

Arkeolojik Kalıntılar 13 0.8 

Su Yapıları 7 0.4 

Mezarlıklar 4 0.2 

Anıt ve Abideler 4 0.2 

Askeri Yapılar 3 0.2 

Korumaya Alınan Sokaklar 2 0.1 

Diğer Yapılar (1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı) 2 0.1 

Toplam 1730 100.00 

 Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No.’lu KVKBK Müdürlüğü tescil veri tabanı derlenerek 
oluşturulmuştur. 

 

 

 

Tescil Türü Adet 

Sit Alanı 22 
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Sit Alanları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda sit alanları “tarih 

öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, 

ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun 

olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve 

tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar” şeklinde ifade edilmiştir. 

İzmir ili Konak İlçesi sınırları içerisinde toplam 29 adet sit alanı bulunmakta olup sit alanların 

22’si İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırı içerisinde yer almaktadır. Yönetim Alanı; Kentsel Sit 

Alanı, Tarihi Sit Alanı, Arkeolojik Sit Alanı, Doğal Sit Alanı ve Kentsel+3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olmak üzere farklı sit türlerini içermektedir. Yönetim Alan Sınırı bütününde 3 adet Kentsel Sit Alanı, 2 

adet Tarihi Sit Alanı, 14 adet Arkeolojik Sit Alanı, 2 adet Doğal Sit Alanı ve 1 adet Kentsel+ 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olmak üzere toplam 22 adet sit alanı bulunmaktadır. Bağlantı noktaları ise toplam 

3 adet Arkeolojik Sit Alanı’ndan oluşmaktadır. 

Sivil Mimarlık Örnekleri: Sivil mimarlık örnekleri, tescil edilerek koruma statüsüne alınmış, 

tarihi çevre, doku ve sit alanı ile bütünleşmiş yapılar olarak tanımlanabilir. İzmir Tarihi Liman Kenti 

Yönetim Alanı Sınırı içerisinde 1153 adet sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Sivil mimarlık örnekleri 

alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %66,6’sını oluşturmaktadır. 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar: Endüstriyel ve ticari yapılar; fabrika, atölye, iş hanları, çarşı gibi 

ticari ve üretim aktivitelerin gerçekleştiği yapılar olarak tanımlanabilir. İzmir Tarihi Liman Kenti 

Yönetim Alan Sınırı içerisinde 371 adet tescilli endüstriyel ve ticari yapı bulunmaktadır. Endüstriyel ve 

ticari yapılar alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %21,4’ünü oluşturmaktadır. Dükkân, depo, 

mağaza, işyeri, çarşı, matbaa, fabrika, işhanı ve pasajlardan oluşan tescilli endüstriyel ve ticari 

yapıların büyük bölümü Kemeraltı Bölgesi’nde yer almaktadır.  

Dini Yapılar: Dini yapılar, biçimlenme ve konumlanma açısından kent dokusunda ve/veya 

kent siluetinde farklılıkları, tekillikleri veya egemenlikleriyle öne çıkan ve ait oldukları farklı dini inanç 

gruplarına göre manevi değeri bulunan inanç yapıları olarak tanımlanabilmektedir. İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Alan Sınırı içerisinde 60 adet tescilli dini yapı bulunmaktadır. Dini yapılar alanda 

bulunan tescilli kültür varlıklarının %3,5’ini oluşturmaktadır. Alanda bulunan dini yapılar içerisinde 

cami, türbe, mescid, kilise ve havralar bulunmaktadır.  

Aliağa Camii, Baladur Hacı Mehmet Ağa Camii, Başdurak Camii, Çorakkapı Camii, Damlacık 

Camii, Hatuniye Camii, Şadırvanaltı Camii, Hisar Camii, Yalı Camii Yönetim Alanı içerisinde yer alan 

tescilli camiler, St. Polycarpe Kilisesi, St. Maria Kilisesi, Ayavukla Kilisesi tescilli kiliseler ve Signora 

Giveret, Etz Hayim, Algaze Sinagogları tescilli sinagoglar arasında yer almaktadır.  
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Kültürel Yapılar: Kültürel yapılar, belirli bir yerde toplumun, belirli bir kültürünün tanıdık 

simgesel biçimlerini kullanan yapı biçimleri olarak tanımlanabilir. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim 

Alan Sınırı içerisinde 59 adet kültürel yapı bulunmaktadır. Kültürel yapılar alanda bulunan tescilli 

kültür varlıklarının %3,4’ünü oluşturmaktadır. Bu yapılar içerisinde tarihi hanlar, hamamlar, 

şadırvanlar, çeşmeler ve sebiller bulunmaktadır.  

Çerçioğlu Hanı, Büyük Kardiçalı Hanı, Şalvarlıoğlu Hanı, Küçük Karaosmanoğlu Hanı, Kadıoğlu 

Hanı, Mirkelamoğlu Hanı, Manisalı Hanı, Abacıoğlu Hanı, Yeşil Direk Hanı, Büyük Demir Hanı, 

Kızlarağası Hanı ve Çakaloğlu Hanı Yönetim alanı içerisinde yer alan tescilli hanlar arasındadır. Tescilli 

hamamlar arasında Basmane Hamamı, Namazgâh Hamamı, Tevfik Paşa Hamamı, Çukur Hamamı, 

Saçmacı Hamamı (Yeni Şark Hamamı) şadırvan, çeşme ve sebiller arasında Hisarönü Şadırvanları, Ali 

Ağa Çeşmesi ve Dönertaş Sebili yer almaktadır.  

İdari Yapılar: Yönetim Alan Sınırı içerisinde 52 adet tescilli idari yapı bulunmaktadır. İdari 

yapılar alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %3’ünü oluşturmaktadır. Bu yapılar içerisinde otel, 

karakol, müdürlük, banka, okul ve hapishane yapıları bulunmaktadır. Basmane Garı ve Hükümet 

Konağı gibi anıtsal değere sahip olan yapılar Yönetim Alanı’nda yer alan tescilli idari yapılar 

arasındadır.  

Arkeolojik Kalıntılar: Arkeolojik kalıntılar; eski kültür ve medeniyetlerin, günümüze kadar 

gelmeyi başarmış maddi kalıntılarının arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış bulguları olarak 

tanımlanabilir. Yönetim Alan Sınırı içerisinde 13 adet arkeolojik kalıntı bulunmaktadır. Arkeolojik 

kalıntılar alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %0,8’ini oluşturmaktadır. Alanda bulunan 

arkeolojik kalıntılar içerisinde sur kalıntıları, antik yol ve kalıntıları, tonozlu antik yapı kalıntıları 

bulunmaktadır. 

Su Yapıları: Su yapıları suyu kaynağından alarak; iletim, dağıtım ve depolama aşamalarında 

kullanılan yapıların tümünü oluşturur. Yönetim Alan Sınırı içerisinde 7 adet tescilli su yapısı 

bulunmaktadır. Su yapıları alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %0,4’ünü oluşturmaktadır. Su 

yapıları içerisinde Ali Reis, Süvari, Kubilay ve Tuzcu Mahallelerinde bulunan çeşmeler yer almaktadır. 

Mezarlıklar ve Hazireler: Yönetim Alan içerisinde tescilli 4 adet mezarlık-hazire 

bulunmaktadır. Mezarlıklar alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %0,2’sini oluşturmaktadır. 

İplikçi Dede Türbesi yanında bulunan 9 mezar, Esnaf Şeyhi Camii ve Haziresi, Emir Sultan Haziresi ve 

Çorakkapı Camii Haziresi Yönetim Alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Anıt ve Abideler: Anıt ve abideler; Büyük ve önemli bir olayı gelecek kuşaklara anlatmak için 

meydana getirilen, simge niteliğinde yapılar olarak tanımlanabilir. Yönetim Alan Sınırı içerisinde 4 
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adet anıt ve abide bulunmakta olup anıt ve abideler alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının 

%0,2’sini oluşturmaktadır. Polis Şehitleri Abidesi, Kadifekale Hava Şehitliği, İlk Kurşun Anıtı alanda 

bulunan tescilli anıt ve abidelerdir. 

Askeri Yapılar: Askeri yapılar, savaş esnasında ordunun kendini savunması için tasarlanmış 

yapılar olup; savunma hatları, kaleler, şehir kapıları, askeri üsler ve tahkimatlar şeklinde 

örneklendirilebilir. Yönetim Alan Sınırı içerisinde tescillenerek koruma altına alınmış 3 adet askeri yapı 

bulunmaktadır. Askeri yapılar alanda bulunan tescilli kültür varlıklarının %0,2’sini oluşturmaktadır. 

Gümrük önü Karakol Filo Binası, Kemeraltı Karakolu, Kadifekale surları Yönetim Alanı içerisinde yer 

alan tescilli askeri yapılardır. 

Korumaya Alınan Sokaklar: Yönetim Alan içerisinde 1344 Sokak ve Osmanlı Sokağı olmak 

üzere tescillenerek koruma altına alınan 2 sokak bulunmaktadır. Korumaya alınan sokaklar tescilli 

kültür varlıklarının %0,1’ini oluşturmaktadır. 

Tescilli Diğer Kültür Varlıkları: Liman Hamamı- Gymnasium yapısı ve Kervan Köprüsü Yönetim 

Alanı içerisinde yer alan ve 1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen kültür 

varlıklarıdır. Anadolu’daki hamamlarda başka bir örneğine rastlanmamış yonca yapraklı mekân 

örneğine sahip olan Liman Hamamı- Gymnasium yapısı ile Antik Dönem’de ve 19. yüzyılda kentin ana 

girişlerinden birini oluşturan Kervan Köprüsü Yönetim Alanı’nın önemli arkeolojik ve mimari miras 

ögeleri arasında yer almaktadır (İzmir 1 Nolu KTVKBKM Arşivi, 2021).   
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Harita 10: Yönetim Alanı İçerisinde Bulunan Tescilli Yapılar

 
Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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3. İzmir Tarihi Liman Kenti ile İlişkili Olan Alanlar ve Ögeler  

Pasaport-Gümrük Bölgesi: İzmir Tarihi Liman Kentinin kuzeyinde, yönetim alanı sınırları 

dışında kalan Pasaport-Gümrük Bölgesi, kentin kıyı ile ilişkisini sağlayan ana akslardandır. Kordonyolu 

olarak adlandırılan 1. Kordon bölgesi, kentin öngörünüm bölgesi olarak değer taşımaktadır.  

Geçmişin tarihsel izlerinin çoğunlukla günümüze ulaşmadığı bu bölgenin Frenk Caddesi, 

Levanten mimarisi ve konsolosluk yapılarını içerdiği, dönemin kültürel ve sanatsal etkinliklerine konu 

olduğu bilinmektedir. Yakın tarih açısından, Cumhuriyet Meydanıyla birlikte Kurtuluş Savaşının izlerini 

hatırlatmaktadır.  

Kültürpark: İzmir Tarihi Liman Kentinin kuzeyinde, yönetim alanı sınırları dışında kalan, 

bugünkü adıyla Kültürpark olarak adlandırılan bölge, Osmanlı Döneminde yoğunlukla Rum, kısmen de 

Ermeni ve Levanten toplulukların yaşadığı bölgedir. Basmane arkasında yer alan konut dokusu, 1922 

yılı yangınıyla yok olmuş ve günümüze ulaşmamıştır. Cumhuriyet döneminde ağaçlandırılarak 

bölgesel nitelikte park olarak düzenlenen alan, önemli doğal unsurları içerisinde barındırmakta ve 

bölgenin rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır. İzmir Enternasyonal Fuarının düzenlendiği mekân 

olarak da bilinen Kültürpark, gerek geçmişin izlerini taşıyan önemli bir anı mekânı olarak, gerekse 

günümüzde kent içi önemini koruyan ekolojik ve doğal değer olarak önem taşımaktadır.  

 İzmir/Smyrna Su Sistemi: Yeni (Nea) Smyrna, İzmir körfezinin güneyinde, Pagos tepesi 

(Kadifekale) ile deniz arasında kalan yamaçlar üzerinde yeniden inşa edilmiştir. Nea Smyrna, Agora 

kent merkezinin etrafında şekillenirken, imarına başlanıldığı Helenistik Dönem’in en gelişkin 

bayındırlık tekniklerinin uygulandığı bir kent olmuştur. Yeni kurulan kentin temiz içme suyu ihtiyacını 

karşılamak için büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Su iletim hatlarının kat ettikleri mesafeler 

göz önüne alındığında Smyrna kentinin bölgesinin en büyük ve en güçlü yerleşimlerden biri olduğunu 

ortaya koymaktadır. Smyrna'nın bilinen ilk su iletim hattı Weber tarafından Karapınar olarak 

tanımlanmıştır. 750 m yükseklikte Nif Dağı'nın yamaçlarındaki Karapınar sularını pişmiş toprak 

künkler içerisinde topografyanın getirdiği engelleri aşarak 30 km uzaklıktaki kente ulaştıran sistem 

döneminin en büyük mühendislik başarımlarından biridir. 

 Smyrna'ya su ileten bir diğer sistemin varlığı ise kentte tespit edilmiş iki yazıtın varlığı ile 

sabittir. Buna göre İmparator Titus'un egemenliğinin ilk yılında (MS 79/80) Asya Eyaleti'nde Prokonsül 

(Vali) olan, geleceğin imparatoru Traianus'un babası M. Ulpius Traianus'un Zeus Akraios Tapınağı'na 

(Değirmentepe'ye) su getirmek için bir suyolu ve kemerler inşa ettirmiştir. Diğer yazıt ise yapımı 

tamamlanan su yolunun Proconsul L. Baebius Tullus (İ.S. 110/111) tarafından onarıldığını 

belgelemektedir. Weber'in tespitleri sonucu Akpınar adıyla bilinen kentin ikinci su iletim hattına ait 

kaynağın bugün modern İzmir'in güneyinde Kısık Mahallesi sınırlarında kaldığı anlaşılmaktadır. 
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Toplam uzunluğu 27 kilometreyi bulan sistemin Değirmentepe'ye ulaşana kadar geçmek zorunda 

olduğu vadi ve dereleri 6 su kemeri vasıtası ile geçmiştir.  

Bunun dışında, Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen bir iletim hattının varlığı yine Weber'in 

planları üzerinden takip edilebilmektedir. Ancak modern kentin yoğun yerleşim alanları içinde kalmış 

olmasından ve 20. Yüzyılın başında dahi hattı tanımlayacak az sayıda veri bulunuyor olması nedeni ile 

bilgilerimiz yine de kısıtlıdır. Söz konusu sistemin kaynağını Kızılçullu (Osmanağa) Su Yolunun da 

beslendiği pınardan alıyor olduğu ve Yeşildere'nin mecrasını deniz seviyesinden yaklaşık 40 m 

seviyede takip ederek Vezirsuyu Su Kemeri'nin batısına ulaştırdığı düşünülmektedir (Alatepeli. S, 

2016). 

Kızılçullu Su Kemerleri: İzmir’in en önemli su yapılarından olan Kızılçullu Su Kemerleri 

döneminin önemli mühendislik yapılarından birisidir. Kentin temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için 

inşa edilen su sisteminden günümüze kalan nadir örneklerinden birisidir. Osman Ağa su kemeri olarak 

da adlandırılan kemerlere ilk kez Cecil John Cadoux’un çalışmasında değinilmiş, daha sonra 1899’da 

Weber’in yaptığı çalışmalarda haritalar üzerinde konumlandırılmıştır. Osmanlı Dönemi'nde de 

kullanılan su yolunun bakım ve onarımı Osman Ağa tarafından yaptırıldığı için Osman Ağa Su kemeri 

olarak da adlandırılmaktadır. Yapı iki kemerden oluşmakta olup, kuzey yönünde olan kemer 

Yeşildere’yi 120 metre uzunluğunda yaklaşık 21 metre yükseklikte bir strüktürle geçmektedir. Kemer 

topografyanın eğimine bağlı olarak 2 veya 3 katlı bir yapı sergilemektedir. Kemerin en üst bölümünde 

bulunan 14 kemer, su kemerine benzersiz bir görünüm kazandırmaktadır. Yapının inşa tekniği ve 

kullanımı göze alındığında Erken Roma Dönemi'nde inşa edildiği ve iki katlı strüktürü, kemerlerin 

birbirleri ile kurdukları bağlantı tekniği, payandaların yükseklikleri göz önüne aldığında Roma 

Dönemi’nin önemli mühendislik yapılarından birisi olduğu açıktır. Birinci kemerin yaklaşık 50 metre 

gerisinde bulunan ikinci kemer var olan bir kemerin hemen yanına yenisinin inşa edilmesi açısından 

eşine az rastlanır bir örnek oluşturmaktadır. Birinci kemerin bakımsızlık nedeni ile onarılamaz hale 

gelmesi sonrasında inşa edildiği düşünülen ikinci kemerin inşa tarihi kesinleştirilemese bile Orta 

Çağ’ın bilinmeyen bir dönemine ait olduğu düşünülmektedir. İkinci kemer 50 metre uzunluğunda 

zeminde 3, yukarıda ise 7 kemer açıklığına sahiptir. Merkezde yer alan kemer haricindeki diğer 

kemerler Osmanlı Dönemi'ne tarihlenmektedir (Alatepeli. S, 2016). 

Vezirsuyu Su Kemeri: Vezirsuyu kemeri, kentte su ile ilişkili yapıların iyi korunmuş 

örneklerinden biridir. Yapı kenti ziyaret eden pek çok kişinin dikkatini çekmiş, Richard Pococke 

1745’te yayımlanan kitabında Kadifekale'nin alt seviyesindeki vadide üç sıra kemer ile inşa edilmiş 

yapının bir su yolu olduğu kanısına varmıştır. Yapıdan 1765'te R. Chandler ve yapının inşası ile ilgili 

olan verileri İngiliz Konsolosu Rycaut'tan alan F.V.J. Arundell de bahsetmiştir. 1674 yılında Vezir 

Ahmet Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılan su kemeri, pek çok su kaynağını tek bir kolda birleştirmiş, 



61 
 

bunun sonucu olarak sadece yeni yapılara (Vezir Han ve benzerlerine) su sağlanmakla kalmamış aynı 

zamanda yeni inşa edilen 73 çeşmeye ve onarımı yapılan 10 eski çeşmeye de kaynaklık etmiştir. 

Weber'e göre Vezirsuyu Kemeri’nin kaynağını Osman Ağa suyu teşkil etmektedir. Weber'in planlarına 

göre Yeşildere'ye paralel uzanan hat, önce İnkılap sonra Hürriyet Mahallelerini geçtikten sonra 

Çaldıran ve Lale Mahallelerinin bulunduğu 112 metre yüksekliğindeki tepenin çevresini dolanarak, 

Kadifekale'nin güneyine konumlanır. Yeşildere'yi ortalama 45 m seviyesinde, yaklaşık 175 m 

uzunluğunda bir su kemeri ile geçer. Yapıyla ilgili 18. Yüzyılda yapılan gözlemlerde kemer ayaklarında 

kullanılan blok taşlardan söz edilmektedir. Weber’e göre kemerde kullanılan taşların büyük 

çoğunluğu Kadifekale’den alınmıştır (Alatepeli. S, 2016). 

Buca Kentsel Sit Alanı ve Levanten Konutları: Osmanlı Döneminde özellikle Levanten ailelere 

ev sahipliği yapmış Buca kentsel sit alanı içerisinde yer alan George King Forbes, Gout, Prenses 

Borghese, Kont Dr. Aliberti, De Jough, Dimostanis Baltacı Malikaneleri, tarihi İngiliz Protestan Kilisesi, 

su kemerleri, dönemin ünlü ailelerinin mezarları, Rum evleri ve dükkan yapıları ile özgün bir kentsel 

doku sergilemektedir. Alanda bulunan düşük katlı, bahçeli ve genellikle yığma taş yapılar tescilli 

anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örnekleri olarak koruma altına alınmış olup, dönemin mimari üslubunu 

yansıtması açısından da değer taşımaktadır. Tarihsel olarak, Levanten ve Rum nüfusun yoğun olarak 

yaşadığı bu bölge, İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ile ilişki mekanlardandır.  

Alsancak (Punta) Kentsel Sit Alanı ve İzmir Konut Dokusu: İkinci Kordon ile Alsancak Garına 

cephe veren Atatürk Caddesi arasında yer alan bölgede, “Levanten Konutu, Sakız tipi, Foça Tipi, Türk 

ve Rum evi veya genel olarak İzmir konutu şeklinde tanımlanan, bitişik nizamda sokağa sıfır 

konumlanarak sıralı evler şeklinde sokak dokusunu oluşturan, denize dik olarak çıkan ve birbirini dik 

olarak kesen sokaklarda karşılıklı olarak konumlanarak grid bir plan görüntüsü oluşturan, korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların yoğun biçimde bulunduğu”1 bir alandır. Söz 

konusu eski konut yapıları İzmir’e özgün mimari yapılar olup, 2. Grup korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlıklarıdır. Günümüzde de kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve bu caddeyle ilişkilenen 

dokunun bir bölümü kapsayan alan, önemli bir kentsel ticaret merkezidir. Kentsel merkezi karakteri 

ve geçmiş dönemin mimari dokusunu yansıtması açısından İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanıyla 

ilişkilenmektedir.  

Alsancak Liman Arkası, Endüstriyel Miras Ögeleri: Sanayi Devrimiyle birlikte kent içi üretim 

mekanları ve bu mekanlarla ilişkili destek ünite alanları, depolama alanları, ulaşım altyapısı, sosyal 

yaşam ve eğitim alanları, endüstri mirası olarak nitelendirilen kentsel dokuyu oluşturmuştur. Liman 

arkasında yer alan gıda imalatı, dokuma-tekstil imalatı, tütün imalatı, kiremit imalatının yanı sıra, 

 
1 İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 09.05.2017 tarih ve 5948 No.lu kararı 
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havagazı fabrikası ve elektrik fabrikası teknik altyapı, Alsancak demiryolu hattı, demiryolu yerleşkesi 

ve Halkapınar Cer Atölyeleri ulaşım altyapı alanı olarak endüstriyel dokuyu oluşturmaktadır. Liman 

arkasında yer alan endüstriyel doku, ulaşım altyapısıyla Kervan Köprüsü, Demiryolu Yerleşkesi, Eski 

Gümrük Yapısı olan Konak Pier, Basmane depoları, Dalan Sabun Fabrikası gibi İzmir Tarihi Liman 

Kentinde yer alan endüstriyel dokuyla da ilişki kurmaktadır. 

4. Alanın Tarihsel Geçmişi 

4.1. Tarih Öncesi Dönemler 
4.1.1. Neolitik Dönem 

 Yeşilova Höyüğü 

İzmir kentinin içerisinde yer aldığı bölgenin coğrafi koşulları 

ve yaşam kaynaklarının zenginliği çeşitli medeniyetlerin buraya 

yerleşmesine olanak sağlamıştır (Kayın, 2013). İzmir’in kültürel 

tarihi Neolitik Dönem olarak adlandırılan Cilalı Taş devrinde 

başlamıştır (Derin, 2020). Bu dönemde İzmir’in ilk toplumları 

yerleşik yaşama geçmiş ve Bornova İlçesi Karacaoğlan Mevkii’nde, 

Manda Deresi’nin güneyinde ve Gökdere Deresi’nin kuzeyinde yer 

alan Yeşilova Höyük’e yerleşmişlerdir.  

Yeşilova Höyük, bugünkü denize yaklaşık 4,5 km uzaklıkta 

yer almaktadır (Derin, Ay, Caymaz 2009). Bornova Ovası’nın kıyı 

kesimlerinde yapılmış olan derin sondajlar sayesinde deniz Orta Holosen’de (günümüzden 7000-6000 

yıl önce) yükselerek günümüz kıyı çizgisinden yaklaşık 1,5 km içeriye sokulmuştur. Bu bağlamda 

Yeşilova Höyüğünün Orta Holosende kıyıya en yakın olduğu noktadan denize uzaklığı 2,5 km olmalıdır 

(Karadaş, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 1: Yeşilova Höyük’ten 
Ele Geçirilmiş Olan Pişmiş 
Toprak Mühürler 

 

Kaynak: Derin, 2020, s. 9. 
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Fotoğraf 16: Bornova Ovası’nda Orta Holosen Kıyı Çizgisi Rekonstrüksiyonu  

 
Kaynak: Karadaş, 2014. 

Höyük IV Tabaka ve 15 mimari kattan oluşmakta olup, IV. tabakasının 8. yapı katı MÖ 6490-

6250 yılları arasına, Neolitik Döneme tarihlenmektedir (Derin, vd., 2016). Bu bilgiler ışığında İzmir’de 

yaşam Yeşilova Höyüğün keşfi ile günümüzden 8500 yıl önce başlamıştır.  

Yerleşim yerinde elde edilen buluntular ve zooarkeolojik araştırmalar, ilk İzmirlilerin 

besinlerinin genelinin deniz ürünlerinden, temel olarak yumuşakçalar adı verilen kabuklular ve 

balıklardan oluştuğunu göstermektedir (Derin, 2019). Deniz ürünleri arasında en çok toplanan ürün 

kum midyesi olup, günümüzde de midye İzmirliler tarafından sevilerek tüketilmektedir. Benzer bir 

durum çipura için de geçerlidir (Derin, 2019). 

Ege Bölgesi’nde Neolitik Dönem sonunda ortaya çıkan ve daha çok kullanıcıların barınmasına 

olanak sağlayan düzenli bir yerleşim planına sahip olan mimari gelişim, organize olmuş olan bir 

toplumla birlikte nüfusun artışına işaret etmektedir. Yeşilova Höyükte ele geçirilmiş olan ondan fazla 

mühür bu tarz bir organizasyonun var olduğunun birer kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır (Derin, 

2020). Ege Bölgesi’nde Neolitik Dönem sonunda ortaya çıkan ve daha çok kullanıcıların barınmasına 

olanak sağlayan düzenli bir yerleşim planına sahip olan mimari gelişim, organize olmuş olan bir 

toplumla birlikte nüfusun artışına işaret etmektedir. Yeşilova Höyükte ele geçirilmiş olan ondan fazla 

mühür bu tarz bir organizasyonun var olduğunun birer kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır (Derin, 

2020).  



64 
 

Harita 18: İzmir Kenti, Bornova Ovası Höyükleri 

 
Kaynak: Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları II, Büro Çalışmaları, 2022 
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“Batı Anadolu Neolitiğinin Rönesansı” olarak adlandırılan Yeşilova Höyüğü Neolitik III 

tabakasında yapılan kazı çalışmaları ışığında nüfusun arttığı, yerleşimin başlangıcından itibaren 

görülen el yapımı çanak çömleğin form ve teknik bakımından gelişim gösterdiği anlaşılmıştır. Taştan 

yapılmış olan el değirmenleri ve öğütme taşları dolaylı olarak tahıl tarımının yapıldığını 

göstermektedir. Bilimsel araştırmalar kapsamında yerleşimde buğday, arpa ve mercimek tarımının 

yapıldığına dair kanıtlara ulaşılmıştır (Doğer, 2020). Ayrıca yerleşim yerinde yapılan arkeobotanik 

araştırmalar kapsamında ele geçirilmiş olan bazı kapların dip kısımlarında üzüm, üzüm çekirdekleri ve 

üzüm saplarıyla karşılaşılmıştır. Sözü edilen karbonlaşmış üzüm kalıntılarının Herodotos’un 

“Smyrna’nın gül ve bal kokulu muskhatos” olarak bahsettiği Bornova Misketi’nin ilk yetiştiriciliğinin 

5.000 yıl önce başladığını kanıtlar niteliktedir (Derin, 2017). Yeşilova Höyük’te çok sayıda denizsel 

kabuklular, evcil ve yabani hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. Bu bağlamda yerleşim yerinde küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliği, yabani sığır, geyik, domuz ve balık gibi hayvanları avladıkları, deniz kıyısında 

midye ve kum midyesi (aquadus) gibi kabukluları topladıkları saptanmıştır (Doğer, 2020). 

Prehistorik dönemden itibaren Batı Anadolu’da yeni yerleşimlerin ortaya çıkmasıyla gelişen ve 

büyüyen nüfus, çeşitli materyaller üretmek için hammaddeye ihtiyaç duymuştur. Hammadde 

talebinin artmasıyla kara ve deniz ticaretinin yapılabilmesi için organize olmuş bir ticaret ağı 

gelişmeye başlamıştır. Neolitik Dönemde günümüzden daha alçak olan deniz seviyesi (-20/-30 m) 

sayesinde Kiklad adaları grubu içerisinde yer alan Syros ve Melos adaları ile hammadde takası 

gerçekleştirilmiştir. İç Anadolu’dan Kiklad Adalarına kadar yayılmış olan bu ticaret ağı karada insan 

gücüyle başlayarak sal ya da küçük kayıklar vasıtasıyla Ege Denizi’ni aştığı anlaşılmıştır.  

Bornova’daki Manda ve Gökdere gibi dereleri kullanarak denize ulaşan ilk İzmirliler, deniz 

aşırı ticaret ağı ile obsidyen, çakmaktaşı, serpatin ve yeşim taşı gibi taşların takasını 

gerçekleştirmişlerdir (Derin, 2021). Yeşilova Höyük Neolitik Dönem tabakasında görülmeye başlayan 

çakmaktaşı ve obsidyen hammaddeleri yontma taş endüstrisinde kullanılmıştır. Höyükte ele geçirilen 

obsidyen dilgilerden sadece bir tanesi Kapadokya kökenli olup diğer ürünlerin tamamı Anadolu 

obsidyenlerine oranla daha mat renkli ve pürüzlü bir dokuya sahip olan Melos adası obsidyenidir 

(Fındık, 2019). 

Yerleşimin çevresini kuşatan derelerden gelen taşkınlar nedeniyle Neolitik Dönem 

tabakalarının en alttaki mimari katlarında (7-8) taban kalıntıları ve yanık izlerinden oval ya da 

dikdörtgen planlı saz ile kaplı ağaç dallarından yapılmış kulübelerin varlığı anlaşılmıştır. Kulübelerin 

etrafında tespit edilmiş olan ocak ve kül kalıntıları pişirme gibi günlük işlerin kulübe dışında 

gerçekleştiğini göstermektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Yeşilova Neolitik Dönem 

tabakalarını genel olarak ele alacak olursak dikdörtgen planlı yapılar taş temel üzerine dökme kerpiç 

duvarlar ve ahşap direkler üzerine yükselen çatılardan oluşmaktadır (Doğer, 2020). 
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Fotoğraf 2: Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönem Yerleşimi 

 
Kaynak: Derin, 2020,  s. 10. 

Yerleşmede dikkat çeken buluntular arasında pişmiş toprak kepçe ve kaşıklar yer almaktadır. 

Bu buluntuların sap kısımlarında bacak şeklindeki formlar nedeniyle ana tanrıça figürinleri oldukları 

anlaşılmıştır. Çanak çömlek parçaları üzerinde ana tanrıça kabartmaları dinsel anlamlar taşımaktadır 

(Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Yeşilova Höyük’te Neolitik Dönem'in, Ulucak Höyük ve Ege 

Gübre gibi yerleşim yerleri ile paralel bir şekilde gelişerek devam ettiği gözlemlenmiştir. Yeşilova 

Höyük kazılarında elde edilen arkeolojik kalıntılar sayesinde yerleşim yerinde yaşamın MÖ 6250-6000 

yılları arasında iki kez terk edilmiş ve MÖ 5700 yılı civarında muhtemelen doğal felaketler ve ekolojik 

sorunlardan dolayı yerleşim yeri tümüyle ortadan kalkmıştır (Doğer, 2020). 

6.1.1. Kalkolitik Dönem 
Yeşilova Höyüğü 

Yeşilova Höyük’te yerleşim gösteren yeni topluluk, oval ya da yuvarlak planlı ve zemine 

oyularak inşa edilen konut yapılarıyla ilkel bir mimari tekniği kullanmıştır (Derin, 2012). Yerleşmede 

Kalkolitik Dönem I ve II olmak üzere iki ayrı safhada incelenmiştir (Doğer, 2020). Neolitik Dönem’e 

göre daha dar bir alana yerleşmiş olan topluluk Neolitik Dönem tabakalarının içine açılmış oval veya 

yuvarlak çukurların üzerine inşa ettikleri olasılıkla basit örgü ağaç dalları ve otlardan kulübe formunda 

konutlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Tabakalardan 
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günümüze ulaşan nadir bezemeli ve çoğunlukla çukur dipli çanak çömlek parçaları Ilıpınar ve 

Kumtepe Kalkolitik Dönem eserleri ile paralellik sunmaktadır (Derin, 2008). 

4.1.2. Tunç Çağı 

Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü’nde Tunç Çağı 

Yeşilova Höyüğü’nde günümüzden yaklaşık 5.000 yıl önceye tarihlenen Erken Tunç Çağı 

yerleşimi Kalkolitik Dönemin devamı olarak görülebilir (Derin, 2012). Höyüğün II. Kültür Katı ile temsil 

edilen tabakada çanak çömlek parçaları ve çatı kiremitlerinin ele geçirildikleri konumundan anlaşıldığı 

üzere dağınık bir yerleşimin varlığından bahsetmek mümkündür. Bu alanda yapılan çalışmalarda, 

Troia’nın en eski kültür katıyla çağdaş olduğu anlaşılmıştır. Erken Tunç Çağı yerleşimi ince uzun 

dikdörtgen planlı yapılara ve yüksek taş duvarlara sahiptir. Mekânların duvarları ortak duvar olarak 

inşa edilmiş, kendi içinde tekrar onarım gördüğü anlaşılmış ve yeniden kullanım izleri ile 

karşılaşılmıştır (Derin, 2012). 

Bornova Ovası’nın ortasında Yeşilova Höyük ile başlayan İzmir’in tarih öncesi kültürel süreci 

Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyük ile devam etmektedir (Derin, 2019). Yassıtepe Höyüğü biri 

kuzeybatısında diğeri güneyindeki Manda Deresi olmak üzere iki dere arasında yer almaktadır. 

Yassıtepe Höyüğü Tunç Çağı yerleşimlerinin en iyi temsillerinden biridir. Arkeolojik 

araştırmalarda, Yassıtepe’de 4 kültür katı ortaya çıkarılmış, Erken Tunç Çağı tabakası C14 analizleri 

doğrultusunda MÖ 3020-2900 ile MÖ 2880-2830 yılları arasına tarihlenmektedir (Kolankaya-Bostancı, 

Derin, 2020).2  

Yassıtepe Höyükte Orta Tunç Çağı’na ait mimari kalıntılar açığa çıkarılmış ayrıca bu dönem 

içerisinde höyüğün yangın geçirdiği tespit edilmiştir (Derin, 2020). Orta Tunç Çağı evresinde Yassıtepe 

Höyük’te basit ve dağınık bir yapılaşma görülmektedir. Fakat ele geçirilen seramik ve küçük 

buluntular sayesinde zengin bir evrenin varlığından bahsetmek mümkündür (Derin, 2019). 

 

 

 

 

 

 
2 Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı yerleşimin özelliğinden alanın değerleri bölümünde bahsedilmiştir. 
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Fotoğraf 3: Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı’na Ait Mekanlar 

 
Kaynak: Derin, 2020, s. 37. 
 

Yeşilova Höyükte hammadde ihtiyacı ile başlayan deniz aşırı ticaret Yassıtepe Höyükte 

gelişim göstererek uygulanmıştır. Erken Tunç Çağı’nda bronz alet ve silah yapımı ile gelişim gösteren 

metalurji, madenlere duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu bağlamda Yassıtepe Höyükte madene duyulan 

ihtiyacın giderilmesi için denize dönük bir ticaret ağı kullanılmıştır. Erken Tunç Çağı’nda deniz ticareti 

kıyı kentleri sayesinde Ege ve Akdeniz’e kadar yayılım göstermiştir. Bu bağlamda deniz ticaretinde 

kullanılan düz altlı Tunç Çağ tekneleri Bayraklı ve Halkapınar gibi kıyı kesimi olan sığ alanlara yanaşmış 

olabileceği düşünülmektedir (Derin, 2021). 

Anadolu’da bu dönemde yerleşim yerlerine hâkim olan bir bey sınıfının ortaya çıktığı ve bu 

doğrultuda mühürcülük sanatının gelişmiş olduğu bilinmektedir. Yassıtepe’de ele geçirilen taş 

malzemeden üretilmiş olan baskı mühür, örneklerinin aksine daha erken bir tarihe Erken Tunç Çağı III 

evresine tarihlendirilmiştir. Yassıtepe Höyüğü, Mezopotamya’dan Ege Bölgesine kadar uzanan Kervan 

Yolu’nun (Anadolu Ticaret Ağı) kıyıya ulaştığı önemli bir durak noktasını oluşturuyor olmalıdır 

(Kolancı-Bostancı, Derin, 2020). Geçmişten günümüze kadar özel mülkiyet ve hakimiyetin simgesi 

olarak kabul gören mühürler, kervan yolları ve ulaşım hattını ortaya koyan önemli buluntular arasında 

yer almaktadır. Taş ve pişmiş toprak malzemeden üretilmiş olan ayak formlu mühürlerin 

Anadolu’daki en eski örneği Yassıtepe Höyüğü’nde ele geçirilmiştir. Ayak formlu mühür Yassıtepe’nin 



69 
 

Anadolu kentlerinden başlayan ticari faaliyetlerinin deniz kıyısına ulaşmasını sağlayan önemli bir 

durak olduğunu göstermektedir (Derin, 2021). 

 Yeşilova Höyük’te olduğu gibi Yassıtepe Höyük’te de yontma taş endüstrisi için hammaddeye 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda yerleşim yerinde yapılan kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan 

obsidyenden üretilmiş olan buluntuların hammaddelerinin Melos adası kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. 

Muhtemelen Melos adasından temin edilen hammadde ilk olarak İzmir Körfezine ulaşmış olup Gediz, 

Menderes Nehri ve vadiler aracılığıyla iç bölgelere taşınmış olmalıdır (Kolankaya-Bostancı, Derin, 

2020). Yassıtepe Höyük’te ele geçirilmiş olan mermer kaplar ve bir adet Kiklad figürini, Yassıtepe ile 

Kiklad adalarının etkin bir iletişim içerisinde oluğunu gösteren buluntulardır. Kiklad figürini gibi dinsel 

buluntuların Batı Anadolu’da az sayıda ele geçirilmiş olması iki ayrı bölgenin kültürel ilişkini 

bakımından önem taşımaktadır. Ege Denizi Havzası ve Kiklad Adaları arasındaki kültürel ilişkilerin 

güçlenmesinde büyük rol oynayan ticari faaliyetler muhtemelen rüzgârın itici gücüyle hareket eden 

ilkel yelkenli tekneler ile sağlanmış olmalıdır. Mevsim şartlarına göre yola çıkan bu tekneler elverişsiz 

hava koşullarında korunaklı koy, liman ve sığ kumsallarda konaklıyor olmalıdır (Derin, 2021). 

 İzmir’in ticari ürünleri arasında dokumacılık önemli bir yer tutmaktadır (Derin, 2021). 

Yassıtepe Höyük’te düzenlenen kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen çok sayıda ağırşak üzerinde 

nokta bezeme ve kazıma tekniği ile yapılmış motifler yer almaktadır. Ayrıca, Yeşilova Höyük ve 

Yassıtepe Höyük’te ele geçirilen Hellenistik Döneme tarihlenen sikke buluntuları deniz ve kara 

bağlantılı ticaret hayatının MÖ 3-2. Yüzyılda kıyı kentleri ile olan ilişkilerini kanıtlar niteliktedir (Derin, 

2021).  

4.2. Tarihsel Dönemler 
4.2.1. Eski Smyrna’nın Kuruluşu 
Smyrna olarak anılan kent, Hellenistik Dönem’den önceki yerleşim yeri olarak bilinen 

Bayraklı-Tepekule Höyüğü, günümüzde İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu kıyısında ve Yamanlar Dağı 

(Sipylos)’nın güney eteğinde, Bayraklı İlçesi Tepekule (eski adı Hacı Mutzo) mahallesinde ve denizden 

yaklaşık 600-550 m uzaklıkta yer almaktadır.  

Antik kaynaklar ışığında Smyrna kentinin olasılıkla Tunç Çağı’nda kurulduğuna dair çeşitli 

efsaneler anlatılmaktadır. Bu efsanelerin ortak yanı, kentin Tunç Çağı’nda, yani Yunanlıların bölgeye 

yerleşmesinden önce var olduğunu göstermektedir. Antik yazar Tacitus (Ann.5.56) Eski Smyrnalıların 

kentlerinin kurucusu olarak Tantalos’u, Amazonlar’ı ve Theseus’u andıklarından bahsetmektedir 

(Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Avrupalı gezginleri Eski Smyrna’yı aramaya yönelten en önemli nedenlerden birisi ünlü ozan 

Homeros’un muhtemel vatanı olması ve efsanevi kral Tantolos’un kenti kurmuş olmasından 

kaynaklanmaktadır (Tanrıver, 2017). Pausanias’ın (II.22.3), kentin efsanevi kurucusu Tantolos’un 
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mezarını gördüğüne dair söylenceye göre Avrupalı seyyahlar alanı ziyaret etmeye başlamış kenti 

araştırmışlardır (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 1835 yılında Fransız araştırmacı Charles Texier, 

Yamanlar sırtlarında Pausanias’ın söz ettiği “Tantalos Mezarı” olarak tanımladığı büyük tümülüsü 

kazmış ve mezarın planını oluşturmuştur (Tanrıver, 2017). Bayraklı sırtlarına yayılmış olan Smyrna 

Nekropolisi’nin en önemli mezarlarından biri olan Tantalos Mezarı, MÖ 6.-7. yüzyılda Smyrna’da 

yaşamış egemenlerden birine ait olabileceği düşünülmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Kentin kurucularının anlatıldığı efsaneler dışında kuruluşunun Tunç Çağı’na tarihlenmesinde 

bir diğer önemli gösterim kentin adıyla ilişkilidir. Smyrna’da bulunan –urna, -arna eki eski Anadolu 

dillerine ait bir ek olduğu vurgulanarak Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde tarihlenen bir belgede 

Tismurna isminin yer alması dilsel bir kökenin varlığını işaret etmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, 

Tozan, 2014). 

Eski Smyrna’da ilk yerleşimin Erken Tunç Çağı’na tarihlendiği bilinmektedir. Güney eteğinde 

bulunan tatlı su kaynağı (muhtemelen Bornova Çayı/Laka Deresi?) çeşitli toplulukların buraya 

yerleşmesinde büyük bir rol oynamış olmalıdır (Öner, Vardar, Karadaş, İlhan, 2018). Höyük’te yapılan 

sondaj çalışmaları sayesinde andezit bir kaya üzerine inşa edilmiş olan bu evre MÖ 3000 yılına 

tarihlendirilmektedir.  

Kazı çalışmalarında höyükte taş temelli, kerpiç duvarlı ve dörtgen planlı iki evreli Erken Tunç 

Çağı mimarisi ile karşılaşılmıştır (Erdem, A. Erdem, Ongar, 2019). Ekrem Akurgal tarafından Bayraklı I 

olarak isimlendirilen bu evrede taş temelli mekânların duvar yüzleri ve tabanları çamurla sıvanmıştır 

(Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Bu evrede açığa çıkarılan mimari kalıntılar içerisinde ele geçmiş 

olan çanak çömlek buluntuları Troya I ve II tabakaları ile benzerlik göstermektedir (Erdem, A. Erdem, 

Ongar, 2019). Bu bağlamda Ekrem Akurgal, Bayraklı I olarak adlandırılan evreyi MÖ 3000-2250, 

Bayraklı II olarak adlandırdığı evreyi ise MÖ 2500-2000 yılları arasına tarihlendirmiştir. Her ne kadar 

kentte Tunç Çağı’nın varlığı biliniyor olsa da yapılan kazı çalışmaları yetersiz kalmıştır (Doğer, Aytaçlar, 

Ersoy, Tozan, 2014). 

Eski Smyrna çevresinde yürütülen delgi sondaj çalışmalarında, Orta Holosen’de yükselen deniz 

Bornova Ovası dolaylarına kadar ulaşmış, günümüz kıyı çizgisinden yaklaşık 1,5 km kadar içeriye 

sokulmuş olduğu tespit edilmiştir (Öner, Vardar, Karadaş, İlhan, 2018). Bu bağlamda Eski Smyrna, 

antik deniz kıyısında yer alan bir yarımada şeklindedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Eski 

Smyrna’nın güneyine doğru sokulan deniz kuzeye doğru daha sığ olup küçük bir girinti yapmıştır. 

Doğu ve kuzey yönünden geçen derelerin taşıdığı akarsu birikintileri ile sığ körfez hızlıca dolmuştur 

(Öner, Vardar, Karadaş, İlhan, 2018). Günümüzde gerçekleştirilmiş olan sınırlı sayıda sondaj çalışması 
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dolayısıyla eski kıyı şeridi hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamıştır (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 

2014). 

Harita 19: Eski Smyrna Çevresinin Günümüz ve Orta Holosen Paleocoğrafyası 

 
Kaynak: Öner, Vardar, Karadaş, İlhan, 2018. 

 Eski Smyrna’da MÖ 2. ve 3. bine tarihlenen çok sayıda Kiklad, 

Miken, İç Batı Anadolu’dan gelen ticari buluntular ele geçirilmiştir. Kazı 

çalışmalarında Minyas türü seramiğin ele geçmesi Eski Smyrna da ikinci 

binde Akhalılara ait bir ticaret kolonisi bulunduğunu göstermektedir 

(Akurgal, 1998). Eski Smyrna’da ele geçirilen ve Erken Tunç Çağı’na 

tarihlenen gümüş hazinesi üzerinde yapılan incelemelerle hammaddesinin 

yerleşim yerinin yakınında bulunan Arap Dağı olduğu muhtemel görülmüş 

olup kentin bu dönemde gümüş gibi değerli materyalleri üretip dağıtımını 

yapan önemli bir merkez konumunda olabileceği düşünülmektedir (Erdem, 

2021). Erken Demir Çağı’nda Kuzey Ege malzemesi olan çok sayıda ticari 

Fotoğraf 4: Bayraklı-
Tepekule Höyük Erken 
Tunç Çağı Buluntuları 

 
Kaynak: Erdem, A. 
Erdem, Ongar, 2019, s. 
42-47. 
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amphora ile karşılaşılmıştır3. 

Bayraklı-Tepekule höyüğünde Orta ve Geç Tunç Çağı tabakaları 1948-1951 yılları arasında 

yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılmıştır. “A” ve “B” çukurlarında Troia VI (MÖ 1700-1300) ile 

çağdaş bir kültür tabakasına rastlanılmıştır. Birden fazla yapı katına sahip olduğu belirtilen Bayraklı II 

tabakasının kronolojik ayrımı yapılmayıp 2. bin yılın 2. çeyreğine tarihlenmiştir (Akurgal, 1993). Geç 

Tunç Çağı’nda yerleşimin varlığı bilinmesine rağmen bu evrenin ne kadar temsil edildiği ve ne zaman 

sonlandığı bilinmemektedir. Kentin Geç Tunç Çağı’nda Hitit ve Mısır belgelerinde yer alan “Arzava” ve 

“Mira” ülkesi içerisinde yer aldığı bilinmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Fotoğraf 5: Bayraklı-Tepekule Höyüğü Kuzeydoğudan Görünümü 

 
Kaynak: Tanrıver, 2017, s. 77. 

4.2.2. Ege Göçleri 

Hellas’ta MÖ 2. binin ortalarında standartların üzerinde bir yerleşim kurmuş olan Akhalar, 

Deniz Kavimleri’nden dolayı bir çöküş yaşamışlardır. Bu dönemde Makedonya ve Kuzey Yunanistan’a 

yerleşmiş olan Hellenlerden farklı bir lehçe konuşan ve göçebe hayata alışık olan Dor kabileleri 

Akhalar’ın yaşadıkları Hellas’ı istila etmişlerdir. Dor kavimlerinin ağır baskılarına dayanamayan 

Akhalar’ın bazı toplulukları Deniz Kavimlerinden yaklaşık 100 yıl sonra efsanevi önderlerinin 

liderliğinde önceden tanıdıkları Batı Anadolu kıyılarına göç etmişlerdir. Bu göçler ilk olarak Aiol kavmi 

tarafından başlamıştır. Dağınık ve uzun süreli bu göç dalgası ilk çağ tarihçilerinin aktardığına göre iki 

farklı rotada gerçekleşmiştir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014).  

 
3 Eski Smyrna Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile yapılan görüşme (Görüşme Tarihi: 12.07.2021). 
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Smyrna’nın Ege Göçleri sonrasında Yunan yerleşiminin tarihi üzerine antik kaynaklardan 

günümüze ulaşan tarihi bilgiler çelişki yaratmaktadır. Genel olarak bütün tarihçiler Troia’nın 

yıkılmasını işaret etmektedir. MÖ 1051 yılı civarında kurulduğu düşünülen Kyme kenti esas 

alındığında Smyrna’nın kuruluşu daha geç bir tarihte olmalıdır (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Smyrna’nın en eski halkı olarak bilinen Pelasglar ve Lelegler’in Ege Göçleri sırasında bölgede 

yaşam sürdürdüklerine dair kesin bir kanıdan bahsetmek mümkün değildir. Günümüze ulaşan antik 

kaynaklara her ne kadar tarihsel veriler uyum sağlamasa da herkesin ortak kanısı kente Aiollerin göç 

etmiş olmasıdır. Bu bağlamda Eski Smyrna olarak adlandırılan Bayraklı-Tepekule Höyüğü bir Aiolis 

yerleşkesidir. Aiol kökenine ilişkin önemli bir veri kentin adının Smyrna (Aiol lehçesi) Smyrne (İon 

lehçesi) olarak iki farklı şekilde telaffuz ediliyor olmasıdır. Bayraklı Höyük’te yapılan kazı 

çalışmalarında Erken Demir Çağı tabakalarına yönelik olan H açmasında ulaşılan en alt tabakanın eski 

bir yerleşim yerinin üzerine oturmadığı ve sadece gri seramik içerdiği bilinmekte olup MÖ 1050-1000 

yılları arasına tarihlenen Aiol kolonizasyonuna işaret ettiği düşünülmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, 

Tozan, 2014).  

Eski Smyrna’da yapılan kazı çalışmalarından anlaşıldığı üzere ilk Helen iskanı Aioller tarafından 

gerçekleşmiş olup Aiollerin hangi tarihte İonlaştığı ya da İonlar tarafından ele geçirildiği tartışmalıdır 

(Doğer, 2020). 

4.2.3. İon Kenti Smyrna 

“Bakınız nasıl kaybettiler Aiollar İzmir’i: Politik karşıtlarına yenik düşen Kolophonlular bu kente 
sığınmışlardı. Bu Kolophonlu sürgünler, İzmirlilerin, Dionysos bayramını kutlamak üzere 
surların dışına çıktıkları zamanı beklediler, sonra kapılarını kapatıp kenti ele geçirdiler. Bütün 
Aiollar yardıma koştular; bir anlaşma yapıldı: İonlar bütün taşınabilir eşyayı geri verecekler, 
Aiollar da bunları alıp İzmir’den çıkacaklar. İzmirliler kabul ettiler, öbür on bir kent bunları 
paylaşıp kendi yurttaşları arasına kattılar.”  
Herodotos (I.151) efsanevi bir anlatımda Smyrna kentinin Aiolisten ayrılarak İonia kenti 

olmasını bildiren nadir kaynaklardan biridir. Ataları Kolophon’lu olan Smyrnalı ozan Mimnermos ise 

bir şiirinde “Neleus’un sarp kenti Pylos’tan gemiyle güzel Asia’ya geldik ve kazandığımız zaferle ilgili 

Kolophon’a yerleştik ve kahredici bir atakla girişimi ele aldık. Buradan Asteeis Irmağı’nı aşarak, 

tanrıların arzusuyla, Aiolis’lerin Smyrna’sını ele geçirdik” demekte ve bu olayda Kolophon’un askeri 

yönünü vurgulamaktadır. Herodotos ve Mimnermos tarafından aktarılan iki öyküde Smyrna’nın 

Kolophonlar tarafından ele geçirilmesi ortak unsur olarak karşımıza çıksa da ilkinde hile ile alınması ve 

ikincisinde askeri bir girişimle ele geçirilmiş olması yorumlamada zorluk yaşatmaktadır. Her ne kadar 

iki anlatım çelişkili olsa da Aiolis Bölgesinin 12 kentinden biri olan ve İonia sınırında yer alan Smyrna, 

kısa bir süre sonra İon yayılımına karşı koyamamış ve İonlar tarafından ele geçirilmiştir (Doğer, 

Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014).  
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Smyrna’nın Kolophon tarafından ele geçirilmesiyle ilgili kesin bir tarihten bahsetmek mümkün 

değildir. Bu bağlamda Pausanias (V.8.7), 23. Olimpiyat oyunlarındaki boks yarışmasında Smyrna’lı 

Oinomastos’un galip geldiğinden ve kentin Panionion’a bağlı olmasından bahsetmektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda Smyrna’nın, MÖ 688 yılında İon kenti haline geldiğini söylemek mümkündür (Doğer, 

Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014).   

Aiol kolonizasyonu (MÖ 1050-1000) ile MÖ 688 yılları arasında kalan dönemde Smyrna 

İonlaşmaya başladığı süreç ya da İonlara geçtiği evre olarak tanımlanabilir (Doğer, 2020). Eski 

Smyrna’da yürütülen kazı çalışmaları doğrultusunda Erken ve Orta Protogeometrik Dönem’e (MÖ 

1000-925) tarihlenen iki ayrı tabakada ilk defa karşılaşılan boyalı/bezeli seramiklerin ele geçirilmiş 

olması kentin İonlaşmasını gösteren işaretler olarak kabul edilmiştir. Kazı çalışmalarının yapıldığı 

alandaki kısıtlı çalışmalar ve mimari izlerin sınırlığı dönemin algılanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca 

Bayraklı Höyük’te ele geçirilen gri seramiklerin Aioller ile boyalı/bezeli seramiklerin İonlar ile 

ilişkilendirilmesi çelişkili bir yorumdur. Bu bağlamda Eski Smyrna’nın erken tabakalarının tarihlenmesi 

ve aidiyeti tartışmaya açık bir sorunu gündeme getirmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

MÖ 9. yüzyıl ortalarına tarihlenen ve kerpiçten inşa edilmiş erken dönem suru kentin “polis” 

olma yolunda atılmış ilk adımlarından biri olarak görülebilmektedir. Dış yüzeyinin taştan, iç 

kesimlerinin tümüyle kerpiçten yapıldığı ve kentin kuzeydoğu köşesinde kuleli bir kapının var olduğu 

düşünülmektedir. Daha sonra aynı hat üzerinde inşa edilecek olan surların öncüsü olan bu sur, inşa 

edildiği dönem göz önünde tutulduğunda anıtsal olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde herhangi 

bir dış gücün var olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.  

MÖ 850 yılı civarında gelişmiş bir sur ile korunmaya başlayan Eski Smyrna, kent-devlet olma 

özelliği kazanmıştır. Geç Geometrik Dönem’de Athena Tapınağı’nın bulunduğu alanda açığa çıkarılan 

kutsal bir yapının varlığı, toplantı mekanları gibi kamu yapıların yerleşim yerinde oluşması ve şehrin 

savunulması için güçlü bir surun inşa edilmiş olması “polis” oluşumunu tamamladığını göstermektedir 

(Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014).  

Smyrna’da MÖ 850 yılında Aiollerin yaşamını sürdüğünü varsayarsak kent suru muhtemelen 

Kolophon’un savaş tehdidine karşı yapılmış olmalıdır. Sur, Hellen yerleşimlerinin en eski kent duvarını 

temsil etmektedir. Yunanistan yarımadasında en eski surun MÖ 7. yüzyılda inşa edildiği bilinmektedir. 

Muhtemelen Eski Smyrna halkı suru inşa ederken Geç Hitit, Asur ve Urartu gibi Yakındoğu 

örneklerinden esinlenmiş olmalıdır. Bu dönemde Batı Anadolu ve Kıta Yunanistan kentlerinde henüz 

“polis” biçimlenmesi gelişmediği ve kenti çevreleyen surların gözlenmediği düşünülürse, Eski Smyrna 

surlarının ayrı bir önemi vardır (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014; Doğer, 2020). Eski Smyrna’nın 

adlarından biri olan Naulokhon, Hellen dilinde liman anlamını taşımaktadır. Lidyalılar Batı Anadolu 
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kıyılarına hâkim olabilmek ve Hellen kıyı kentlerinden serbestçe yararlanabilmek için Smyrna Körfezi 

ve limanına egemen olmak istemiştir (Doğer, 2020). Eski Smyrna limanı stratejik konumu ile tüm 

dönemlerde deniz ticaretinde ana liman görevini üstlenmiş ve bu özel durumu ile diğer merkezler 

tarafından ele geçirilmek istenmiştir (Tufanoğlu, 2017).  

Sur içerisinde yaşayan nüfusun MÖ 750-650 yıllarında yaklaşık 1500 kişiye ulaştığı tahmin 

edilmektedir (Akurgal M., 2009). Halkın bir bölümünün köylerde yaşadığı zeytincilik, bağcılık gibi 

eylemler içeren balıkçılık, çömlekçilik ve taşçılık gibi işlerle uğraşmış olduğundan bahsetmek 

mümkündür.  

MÖ 7. yüzyıldan itibaren kent, MÖ 5. yüzyılda “Hippodamos Planı” adıyla ünlenecek olan 

ızgara planın öncül bir örneğini görmek mümkündür. Bu organik yapılaşmada cadde ve sokaklar 

kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda uzanmakta olup yerleşim yerinde kamusal yapılar ana 

arterlere yerleştirilmiş konutlar ise güneye yönlendirildiği bir örüntüyle şekillendirilmiştir (Kayın, 

2013). Bayraklı Höyüğü, İon kentlerinin kurdukları ticaret kolonilerine katılmasıyla zenginleşmiş ve bu 

durum kentin yaşamı ve fiziksel yapısına yansımıştır (Yetkin, Yılmaz, 2002). 

MÖ 650-545 yılları arasında Akdeniz Deniz Ticaretine katılmasıyla en parlak dönemini 

yaşamıştır. Kent ticari ve siyasi bir merkez haline gelmiş, Akdeniz ticaretinde söz sahibi olmuştur 

(Kayın, 2013). Bitkisel gıdalar, yiyecek ve içecekler antik dönem deniz ticaretinde önemli rol 

oynamıştır. Akdeniz ikliminin karakteristik bitkileri olan üzüm (bağcılık) ve zeytin Batı Anadolu için 

önemli ticari ürünler arasında yer almaktadır. Zeytinyağı ticareti öncelikle Fenikeliler ile başlayarak 

Mısır, Kıbrıs, Girit, Anadolu üzerinden Yunanistan, Libya ve Tunus’a kadar yayılım göstermiş olup 

bütün Akdeniz coğrafyasını kapsamıştır (Tufanoğlu, 2017). 

Eski Smyrna’nın Kıta Yunanistan ile ilişkileri giderek gelişmeye başlamış, Korinth ve Euboia 

üretimi seramikler kentte kullanım görmüştür. Ayrıca bu dönemde kentin yerel seramiklerinin Attika 

etkisi ile yapıldığı izlenmiştir. Eski Smyrna bu dönemde Kuzey İonia kentleri ile kültürel etkileşim 

içerisinde olduğu seramik stillerine yansımıştır. Athena Tapınağı’nda sunu objesi olarak kullanım 

görmüş eserler, Kıbrıs, Kuzey Suriye, Fenike ve Mısır gibi kentler olan ticari ilişkilerin önemli 

buluntuları arasında yer almaktadır. Parfüm kabı olarak nitelendirilen bu eserlerin büyük çoğunluğu 

Korinth menşeili seramikler olup kentin Ege dünyası ile ticari ilişkilerinin kanıtı olarak kabul 

edilmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

4.2.4. Smyrna’lı Homeros 

Smyrna’da Geç Geometrik Dönem (MÖ 750-675/650) iki yapı katıyla temsil edilmektedir. İlk 

yapı katı erken dönem surun tam aksine daha güçlü bir sur inşa edilmiş ve bu sur muhtemelen MÖ 
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700 yılı civarında yaşanan bir deprem sonucu yıkılmıştır. Bu dönem tabakalarında açığa çıkarılan 

yuvarlak planlı (tholos), merkezi avlulu yapı kompleksi olan apsidal ve dörtgen planlı yapılar ve çeşitli 

faaliyetlerde kullanım görmüştür. Söz konusu yapıların kullanıldığı dönemde Homeros Smyrna’da 

yaşıyor olmalıdır. Bu dönemde inşa edilmiş olan merkezi avlulu yapı kompleksi Odysseia’da anlatılan 

yapıların bir benzeri olduğu düşünülmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

İliada ve Odysseia destanlarının yazarı Homeros’un nerede doğduğu ile ilgili kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Bu nedenle birçok kent Homeros’a sahip çıkmakta ve kendi yurtlarında doğup 

yaşadığını iddia etmektedir. Ancak, genel olarak kabul gören düşünceye göre ozanın MÖ 8. yüzyılın 

ortalarında Smyrna merkez olmak üzere Aiolis ve İonia bölgelerinde doğup yaşadığı kabul 

görmektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Homeros’un destanlarının Aiol ve İon lehçelerinin 

karışımından oluşan bir dille söylenmiş ve okunmuş olması İliada destanının büyük olasılıkla Aiolis ve 

İonia bölgelerinin sınırında yer alan ve söz konusu iki lehçeyi karma bir biçimde konuşan İzmir 

kentinde derlemiş olması muhtemeldir (Akurgal, 2000). 

MÖ 8. Yüzyılda Homeros’un söz ettiği Smyrna, Lesbos ve Pramnos şarapları asırlarca üretilmiş 

ve İtalya, Fransa-Marsilya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ticareti yapılmıştır. Herodotos, Smyrna’nın 

şaraplarını överek oradan geçenlerin gül ve bal kokulu muskhatos içmelerini önermiş ve muskhatos 

günümüzde Bornova Misketi olarak bilinmektedir. Antikite’de Batı Anadolu merkezleri arasında en iyi 

şarap üreten kentler arasında Smyrna ön sıralarda yer almaktadır (Tufanoğlu, 2017).  

4.2.5. Lydia Baskısı: Kral Alyattes 

  MÖ 7. yüzyılda Lydia tahtına yeni bir sülalenin kralı Gyges’in geçtiği bilinmekte ve Gyges İon 

kentlerine yönelik saldırılar düzenlemektedir. Her ne kadar Eski Smyrna’ya yönelik böyle bir saldırı 

girişiminden bahsetmek olanaksız olsa da kentliler kendilerini korumak amacıyla suru çift duvarlı 

olarak düzenlemiş ve güçlendirmişlerdir. Bu dönemde Phrygia devletini yıkan ve Gyges’in ölümüne 

sebep olan Kimmer ve Trer boylarının akınları yaşanmıştır. Kimmerler tam anlamıyla İon kentlerini ele 

geçirmemiş olsalar da civar kentlere saldırılar düzenlemişlerdir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014).  

MÖ 7. yüzyıl sonlarında Lydia tahtına Alyattes (MÖ 603) geçmiştir. Bu dönemde zengin ve 

parlak bir dönem yaşayan Eski Smyrna’da Alyattes tarafından bir saldırı düzenlenmesine karşın 

tedbirler alınmaya başlanmış sur duvarları yenilenmiş ve güçlü bir konuma getirilmiştir. Kentte nüfus 

artışından dolayı yerleşimin sur dışına taştığı ve kuzey yamaçlara doğru yayılım gösterdiği 

anlaşılmıştır. Eski Smyrna’nın Alyattes tarafından ele geçirilmesinden ilk olarak Herodotos 

bahsetmiştir. “Ardys kırk dokuz yıl başta kaldı, yerine geçen oğlu Sadyattes on iki yıl kaldı ve ondan 

sonra oğlu Alyattes geldi. Bu, Medlerden Deiokes soyundan Kyaxares’e karşı savaş açtı, Kimmerleri 

Asya’dan sürdü, İzmir’i, ki Kolophon oraya bir koloni göndermişti, ele geçirdi.” Herodotos (I.16)’un 
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bahsettiğine göre Alyattes’in Eski Smyrna’yı ele geçirmiş olduğu tarih konusunda tartışmalar ve fikir 

ayrılıkları olmasına karşın muhtemelen MÖ 600 civarında olmalıdır (Doğer, 2020). 

Eski Smyrna’da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında böyle bir saldırı ve kuşatmanın olduğuna 

dair verilerle karşılaşılmıştır. Kentin kuzeybatı köşesinde surun hemen dışında yığma bir tepenin 

saldırganlar tarafından oluşturulduğu düşünülmektedir. Fakat bu yığma tepenin Pers’ler tarafından 

mı yoksa Alyattes tarafından mı oluşturulduğu kesin olarak belirlenememiştir. Ayrıca kazı 

çalışmalarında söz konusu saldırılara ilişkin olarak tahrip olmuş konutlar, konutların tabanlarında 

parçalanmış vazolar ve konutların duvarlarına saplanmış ok ve mızrak uçları açığa çıkarılmıştır (Doğer, 

2020). Eski Smyrna’nın yönetimi Alyattes’in elindeyken kentte nasıl bir düzenleme yaptığı 

bilinmemektedir. Ancak kentin ele geçirilmesinden yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra kaldığı yerden 

tüm parlaklığıyla sürdürüldüğü anlaşılmıştır. Kentin refah içinde varlığını sürdürmesi Alyattes’in 

doğudan gelen Pers tehdidi ile meşgul olması ya da Smyrna gibi stratejik öneme sahip olan kentlerin 

anlaşma yoluyla Lydia’ya bağlı olan tiranlar tarafından hüküm sürdürüldüğü varsayılabilir (Doğer, 

2020). Ayrıca Strabon (XIV.1.37), kentin Alyattes’in eline geçmesinden sonra Smyrnalı halkın kenti 

terk ettiğini ve 400 yıl kadar civar köylerde yaşamını sürdürdüğünü aktarmaktadır. Ancak Strabon’un 

sözlerinin aksine, kentte yaşamın sonlanmadığı ve savaştan kaynaklanan tahribatın onarılarak bazı 

yapıların yerine yenilerinin inşa edildiği ve hızlı bir biçimde yaşamın yeniden canlandığından 

bahsetmek mümkündür (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Eski Smyrna’da ele geçirilmiş olan MÖ 6. Yüzyıl eserlerinin çoğunluğu Atina etkisi altında 

üretilmiştir.  Yerleşim yerinde ele geçirilmiş olan lüks üretim kapları Rodos ve Levant Bölgesinden 

ithal etmiş, Korinth üretimi çanak çömlekleri yaygın olarak kullanmıştır (Cook, 1958/1959). Bu 

bağlamda MÖ 6. Yüzyıla tarihlenmiş çok sayıda şarap kabı ele geçirilmiştir. MÖ 6. Yüzyılda Sakız ve 

Samos adasında üretilmiş olan şarap ve zeytinyağı ticari amphoralarla Eski Smyrna’ya taşınmış olup 

buradan da yayılım gösterdiğini nitelendirilen buluntular ile karşılaşılmıştır4. 

Plinius (13.10), Smyrna, Sardes, Ephesos ve Pergamon kentlerinin kaliteli parfüm ürettiğinden 

bahsetmektedir. Bu bağlamda Lydialıların ünlü parfüm kapları olarak bilinen Lydion, Eski Smyrna’da 

Sardeis’e oranla daha fazla ele geçirilmiş olup MÖ 7-6. Yüzyıllarda İtalya’ya kadar yayılım gösteren bir 

ticari meta olduğu bilinmektedir. Ayrıca altın iplikler ile özel dokuma tekniğine sahip olan Lydia 

tekstilin Eski Smyrna’dan dünyaya yayıldığı bilinmektedir5. Eski Smyrna’da yürütülen kazı 

çalışmalarında açığa çıkarılmış olan Klazomenai siyah figür stilinde ve yaban keçisi üslubunda 

 
4 Eski Smyrna Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile yapılan görüşme (Görüşme Tarihi: 12.07.2021). 
5 Eski Smyrna Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile yapılan görüşme (Görüşme Tarihi: 12.07.2021). 
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üretilmiş olan seramikler iki merkez arasında kültürel ve ticari ilişkileri temsil etmektedir (Hasdağlı, 

2019). 

 Eski Smyrna’da çok sayıda Rodos üretimi seramik açığa çıkarılmıştır (Akurgal, 1946). MÖ 6. 

Yüzyıla tarihlenen Kroisos sikkeleri, Pers siglosları, hekteler ve kent sikkeleri ticareti nitelendiren 

önemli buluntulardır. Khios, Klazomenai, Leukai, Ephesos, Kolophon, Kyme, Pergamon, Phokaia ve 

Eryhtrai kent sikkeleri Batı Anadolu’da bulunan önemli merkezler ve Kiklad Adaları ile ticari 

faaliyetlerin sürdürüldüğünü göstermektedir (Akat Özenir, 2017).  
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Harita 20: Smyrna ve Çevresi 

 
Kaynak: Arman Keçeci, Ersoy, 2020, Büro Çalışmaları, 2022. 
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4.2.6. Persler Smyrna’da 

Lydia Krallığı’nın en güçlü, en tanınmış ve en zengin kralı Alyattes’in oğlu Kroisos’tur. 

Kroisos’un yönetiminde Eski Smyrna’nın tüm parlaklığı ve refah içerisinde yaşamını sürdürmüş olması 

muhtemelen bu dönemde Kroisos ile sağlam bir barış içerisinde olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. 

Pers Kralı II. Kyros’un, Lydia Kralı Kroisos ile MÖ 547/545 yılında savaş sonrasında Sardes ele 

geçirilmiş, Kroisos öldürülmüştür. Bu bağlamda Lydia Krallığı’nın yok olmasından kısa bir süre sonra 

Pers komutanı Harpagos yönetimindeki ordu kıyılardaki Hellen kentlerini ele geçirmeye başlamıştır. 

MÖ 6. yüzyılın ortalarında Perslerin işgali ile kentin parlak dönemi tamamen sona ermiştir. Yaklaşık 

200 yıllık bir süre zarfında Eski Smyrna önemini kaybetmiştir. 

Höyükte yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen veriler ışığında Eski Smyrna, Persler 

tarafından ele geçirilmiş, konut alanlarında özellikle de Athena Tapınağı’nda tahribatın izlerine 

rastlanılmıştır (Doğer, 2020). Bununla birlikte kent surlarının bu dönemde kullanım dışı kaldığından 

bahsetmek mümkündür (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Fakat İonia kentlerine düzenlenen bu 

saldırılar antik kaynaklarda yer almasına rağmen Smyrna kentinin ismi geçmemektedir. Antik 

kaynaklara göre yaklaşık iki yüzyıl boyunca çevresinde gelişen önemli olaylarda rol almamış gibi 

görünen Smyrna, stratejik konumundan dolayı aslında kilit bir rol oynamış olmalıdır (Doğer, 2020).  

Eski Smyrna halkının Alyattes’ten sonra nasıl bir süreç içerisinde yaşamını sürdürdüğü 

hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak oldukça güçtür. Pers işgalleri sırasında antik kaynaklarda kentin 

isminin yer almaması belki de Strabon’un belirttiği kentin taşınmasından kaynaklı olduğu fikrini 

akıllara getirmektedir. Tarih sahnesinden çekilmiş gibi görülen Eski Smyrna, Mısır ticaret merkezi 

Naukratis’in kuruluşunda ve kolonizasyon hareketinde yer almamıştır. Ayrıca Eski Smyrna’ya ait olan 

kil yataklarından üretilmiş olan seramiklere ticari ilişkiler içerisinde olduğu bölge ve kentlerde 

rastlanılmamıştır.  

Bütün bilgiler Strabon’un aktardığı ile uyum içerisinde olsa da Eski Smyrna’da yapılan 

arkeolojik araştırmalar sonucunda MÖ 6. yüzyıldan başlayarak MÖ 4. yüzyıla kadar kentte yaşamın 

sürmeye devam ettiğini göstermektedir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). MÖ 4. yüzyıla 

tarihlenen avlulu yapılar, Bayraklı Höyüğü’nün yeniden yoğun bir iskân gördüğünü kanıtlar 

niteliktedir. Muhtemelen hızlı nüfus artışından dolayı yerleşim alanına sığmayan kent MÖ 300 

civarlarında Pagos eteklerine taşınmıştır. Bu durum Büyük İskender’in efsanesi ile de 

ilişkilendirilmektedir (Akurgal M., 2009). 
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4.2.7. Büyük İskender’in Smyrna Rüyası 

 MÖ 336 yılında II. Philippos’un oğlu Büyük İskender (III. Aleksandros) Korinthos birliğinin 

önderi ve Pers seferinin komutanı olarak seçilmiş ve MÖ 336-323 yılları arasında Granikos (Biga-

Kocabaş) Çayı yakınlarında Pers ve Makedon ordusu arasında ilk savaş gerçekleşmiştir. Granikos 

Savaşı’nı kazanan Makedonya ordusu kısa bir süre içerisinde Batı Anadolu’yu Pers egemenliğinden 

kurtarmayı başarmıştır. Batı Anadolu üzerine yapılan seferlerde Büyük İskender, ilk olarak Sardes’e 

uğramış oradan Ephesos’a doğru yola çıkmıştır (Doğer, 2020).   

 Herodotos (V.52-54) Kral Yolu’ndan bahsederken, Sardes ile Persepolis arasının 3 ay; Ephesos 

ile Sardes yolculuğunun ise 3 gün sürdüğünü aktarmaktadır. Arrianos (I.17.10) ise Makedon 

ordusunun Ephesos-Sardes arasındaki yolu dört günde ilerlediklerinden bahsetmiş fakat Büyük 

İskender ve ordusunun Eski Smyrna’ya uğrayıp uğramadığını belirtmemiştir.  

Pausanias (VII.5.1), Büyük İskender’in ve ordusunun oyalandığı bir gün içerisinde Pagos 

(Kadifekale) tepesindeki korulukta avlandığını ve burada bulunan bir pınarın karşısındaki Nemesis 

Tapınağı’nda dinlendiğinden bahsetmektedir. İskender’in dinlenirken Smyrna kentinin taşınmasıyla 

ilişkili bir düş gördüğünü yazmaktadır6. Efsaneye göre kent bu düş dolayısıyla Bayraklı-Tepekule 

Höyük’te yaşayan Smyrnalılar, Kadifekale (Pagos) ile Kemeraltı arasındaki yamaçta kurulan yeni kente 

taşınmışlardır. İskender ve sonraki süre zarfında birçok kent, eski yerlerinden ayrılarak yeni bir alana 

kurulduklarını antik kaynaklar ve arkeolojik veriler ışığında izlemek mümkündür. Smyrna Agorası’nda 

ele geçirilen bir Makedon sikkesi üzerinde yer alan ikonografi, Pausanias’ın aktarmış olduğu kentin 

kuruluş mitolojisini kanıtlar niteliktedir (Ersoy, 2015). 

 Eski ve Yeni Smyrna’nın Limanları 

Kentin Eski Smyrna’dan taşınmasının en önemli nedenlerinden biri Laka ve Bornova Çaylarının 

getirdiği alüvyonların eski kentin körfez rüzgarlarına kapalı kuytu limanını doldurduğunu varsaymak 

mümkündür. Bizanslı Stephanos (Ethnika 569.9), Eski Smyrna’yı Naulokhon, yani gemi yatma yeri 

veya limanı olarak nitelendirmesi bu varsayımı desteklemektedir. Bazı araştırmacılar Pausanias’ın 

“Tantalus Limen” söylemiyle “Tantalus’un Gölü” değil “Tantalus’un Limanı’nı” kastettiğini ve burada 

Eski Smyrna’dan bahsedildiğini ileri sürmektedirler. Bayraklı-Tepekule Höyüğü’ndeki eski kentin 

çevresinin antik dönem boyunca denizle çevrili bir yarımada olduğuna inanılmıştır. Arkeolojik 

araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin yayınlarında hayali canlandırmalarında kent üç tarafı 

denizlerle çevrili kısa bir sınır ile anakaraya bağlı bir yarımada olarak tasvir edilmiştir (Doğer, 2020). 

 
6 Büyük İskender’in gördüğü düş somut olmayan kültürel miras başlığı altında detaylı biçimde aktarılmıştır. 
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Yeni kentin Pagos Tepesi’nin ve kuzeybatı uzantısı Değirmendağı’nın kuzeye bakan 

yamaçlarına ve Kızılçullu Çayı’nın deltası üzerinde kurulmasına karar verildiği dönemdeki kıyı 

çizgisinin konumu hakkında herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Günümüzde limanın kıyı çizgisine 

ulaşılamamış olsa da yeni kentin kapatılabilen bir limanının var olduğu bilinmektedir. Kentin limanına 

dair ilk tarihsel bilgiyi Strabon (XIV.1.37) aktarmaktadır: “Surların yakınında Meles akar ve kentin öteki 

yanında kapanabilen bir liman vardır.” Strabon’dan yaklaşık iki yüzyıl sonra Aelius Aristeides, kentin 

limanı hakkında bilgi vermektedir. “Kenti gezerken agorayı, tüm tanrılar tapınağını ve limanları, orta 

yerde, burada görürsünüz ve liman kentin orasındadır; açık deniz de kentten görülür.” Ayrıca ozan 

Claudianus etkileyici bir şekilde Smyrna limanından bahsetmektedir (Doğer, 2020).  

“Kent uzakta, bir taç takınmış dağdan,/Eteklerinde sakin bir deniz;/Hilal gibi bir liman,/Ve 

sakin dalga silahtan/Arınmış kara tarafından/Kapanıyor, öğreniyor/Huzurlu kalmayı.” 

Fotoğraf 7: Smyrna Limanında Deniz Fenerinin Yer Aldığı Bir Canlandırma 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s.27. 

Smyrna Antik Kenti’nin Roma Dönemi’nde Ephesos ile rekabet etmesini sağlayacak 

kapasitede bir limanı bulunmakta ve bu liman rüzgarlara kapalı olup boşaltma ve yükleme özelliğine 

sahiptir. Belirlenemeyen bir tarihte muhtemelen vali olan Venetios’u övmek için yazılan epigramdan 

“Kim karaya bu derin denizi yaptı? Bu köpüren denizin ortasına kim mermerden iki kıyı inşa etti? 

Denizcilerin dalgaların ortasında elleriyle (kadehten içki) içebilmelerini kim sağladı? Bunu eseriyle 

başaran (kentin) kurucuları Theseus ve Peleops’u geçen çok akıllı, mükemmel insan Venetios idi.” 

anlaşıldığı üzere kapalı bir limandan ve mendirekten söz edilmektedir. Ayrıca Milaslı Prokonsül 

Amberosios’un inşa ettirdiği deniz feneriyle ilgili övgü şiiri “Bu muhteşem eseri kim yaptı? Memleketi 
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neresidir? Görevi neydi? Milaslı Prokonsül Amberosios deniz fenerini inşa etti.” yer almaktadır (Doğer, 

2020). 

4.2.8. Yeni Smyrna: Hellenistik Dönem 

 Strabon’a (XIV.1.37) göre: “… Smyrna, Lydialılar tarafından yerle bir edildikten sonra, halkı 

dört yüz yıl kadar köylerde yaşamaya devam ettiler. Önce Antigonos, daha sonra da Lysimakhos 

tarafından bir kentte toplu olarak yerleştirildiler ve kentleri şimdiki kentlerin en güzelidir. Kentin bir 

parçası tepededir ve surla çevrilidir; fakat büyük kısmı ovada limanın, Metroon’un ve Gymnasion’un 

yakınındadır…” Smyrna Antik Kenti, Kadifekale (Pagos) ile Kemeraltı arasındaki tepeye ve denize 

doğru bakan yamaçlara kurulmuştur (Ersoy, 2017). Kent için seçilen coğrafi konum savunmaya 

elverişli olup yakınlarında liman barındırması ticari alanda gelişmesine olanak sağlamıştır (Köksal, 

2014).  

 Smyrna Antik Kenti’nde yerleşimin yüzyıllar boyu kesintisiz devam etmesinden dolayı 

Hellenistik Dönem’e ait kalıntıların algılanmasını zorlaştırmaktadır (Ersoy, 2016). Aristoteles (Politeia 

7.4) ideal şehri tanımlarken bir şehrin konumunun deniz ve kara ulaşımı açısından elverişli olmasının 

askeri faaliyetler açısından kolaylık sağlayacağını ayrıca tarımsal ürünlere rahatlıkla ulaşabilmesi 

açısından önemini vurgulamaktadır (Ersoy, 2015). Smyrna, bağcılık ve şarap üretimi konusunda en 

önemli merkezlerden bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Smyrna bağcılığı ve şarabı kentin temel 

ekonomik kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Kentte üretilen üzümlerden elde edilen şarap hem 

iç tüketimi karşılamakta hem de ihraç kalemi olarak uluslararası ticaret metasından biridir. Her ne 

kadar şarap ve zeytinyağı kentin ihraç kalemlerinden biri olsa da çeşitli merkezlerden ithal edildiği de 

bilinmektedir. Hellenistik Dönem’de Erythrai, Ephesos, Khios, Rhodos, Kos, Thasos, Lesbos, Knidos, 

Kıbrıs, Kuzey Suriye ve Mısır’dan şarap ve zeytinyağı Kuzey Afrika’dan ise balık ithal edilmiştir. Bu 

durum farklı zevklere yönelik olan tercihten kaynaklı olarak açıklanabilmektedir. Roma İmparatorluk 

Dönemi’nde ise Erythrai, Khios, Kuzey Afrika, Kuşadası ve çevresinden şarap ile zeytinyağı; 

Karadeniz’den balık ürünleri; İspanya’dan balık, zeytinyağı ve meyve; İtalya’dan şarap ithal edildiği 

bilinmektedir (Ersoy, 2015). 

Smyrna’nın zenginliği kendi kırsal alanlarında yetiştirilen ürünlerin çeşitliliği ve bolluğundan 

kaynaklanmasının yanı sıra kendi ürünleri ve eyaletin diğer merkezlerinde üretilmiş olan ürünlerin 

antik kentin limanlarından Akdeniz coğrafyasına ihraç edilmesindendir. Antik kent, Doğu’dan ve 

Batı’dan gelen ticari metaların diğer bölgelere aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Smyrna Agora 

Bazilikası bodrum katındaki duvar sıvalarında bulunan graffiti ve dipintilerde gemi resimlerinin yer 

alması kent için liman ve deniz ticaretinin önemini vurgulamaktadır (Ersoy, 2020). 
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Smyrna Antik Kenti’nin kendine özgü amphora tipleri konusunda araştırmalar devam ediyor 

olsa da Smyrna seramik atölyelerinin Rhodos amphora formlarından etkilendiği düşünülmektedir. 

Smyrna Agorası’nda ele geçirilen Rhodos amphorasını anımsatan mühürlü kulp parçası form 

açısından Rhodos üretimine benzemesine rağmen açık renkli astarı, kil rengi ve yapısı bakımından 

oldukça farklıdır. Kulp parçasında yer alan mühür de üretici Khenion’un ismi okunmakta olup mühür 

tarzı Rhodos’u anımsatmaktadır (Cankardeş-Şenol, 2015). Ayrıca kentin kendine özgü bir amphora 

formuna sahip olmaması da ürettikleri ürünleri taşımak üzere diğer kentlerin amphoralarından 

yararlandığı fikrini akıllara getirmektedir.  

Pergamondan ele geçirilmiş olan MÖ 3. Yüzyıl sonu ve 2. Yüzyıla başına tarihlenen Rhodos 

benzeri bir amphora üzerinde Ζμυρναιον mührü ve karides, ıstakoz benzeri kabuklu hayvan sembolü 

bulunmaktadır. Histria’da ise benzer şekilde Ζμυρναιον yazılı, ıstakoz veya karides figürlü iki adet kulp 

parçası ele geçirilmiş ve büyük ölçüde Pergamonla benzerlik göstermektedir (Karcı-Ağlar, 2015). 

Örneklerden anlaşılacağı üzere Smyrna, diğer merkezlerden aldığı ticari amphoraları kendi ürünleri ile 

doldurarak mühürleyip farklı merkezlere ihraç etmektedir. Smyrna Agorası’nda en erken ticari 

amphora Samos üretimi olup MÖ 5. Yüzyılın son çeyreğine tarihlenmektedir. Smyrna Agorası’nda ele 

geçirilen amphoralar MÖ 3. ve 2. Yüzyıla tarihlenmiş, çoğunluğu Erythrai üretimidir. Hellenistik 

Dönemde Rhodos, Knidos, Thasos, Khios, Samos, Trakya ve Erythrai üretimi ticari amphoralar ile 

karşılaşılmıştır (Karcı-Ağlar, 2015). Roma Dönemi’nde ise Smyrna Agorası’nda ele geçirilen ticari 

amphoralar, Ege Bölgesi, Doğu Akdeniz, Kilikya, Afrika, Karadeniz ve Batı Akdeniz üretimi ürünlerdir 

(Karcı-Ağlar, 2015). Smyrna Kent Merkezi’nde düzenlenen arkeolojik araştırmalar sonucunda geç 

roma kırmızı astarlı kaplarına ait Afrika, Phokaia ve Smyrna üretimi seramik eserler bulunmaktadır 

(Erol, 2011). 

Kentin yeni kurulduğu yer askeri, güvenlik ve ticaret açısından oldukça elverişli bir 

konumdadır. Kentin Akropolisi (Kadifekale), deniz ve kara ulaşımına tamamen hakim durumdadır. 

Batı Anadolu’nun kültürel ve ekonomik yapısının gelişmesinde önemli bir aktör olan nehirler ve 

vadilerde yer alan ticari yollar, Hellenistik Dönem ticari etkilerinin iç bölgelere yayılmasında ve liman 

ticaretinin doğuya ulaşmasında etkili bir rol oynamıştır.  

  MÖ 323 yılında Büyük İskender’in ölümünden sonra İskender ve ordusunun ele geçirdiği 

topraklar komutanları tarafından bölgelere ayrılarak paylaşılmıştır. Makedonya Antigonosların, Mısır 

Plotemaiosların, Anadolu ve Suriye Seleukosların hakimiyeti altına girmiştir. Komutanların hepsi 

savaştan kazandıkları ganimetlerle yeni kentler kurmuş ve eski kentler giderek önemini kaybetmeye 

başlamıştır. Yeni kurulan kentler arasında yeni yollar açılmaya başlamış var olan eski yollar 
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onarılmıştır. Smyrna’da yüzyıllar boyunca var olduğu konumdan siyasi ve askeri gereksinimlerden 

dolayı yeni yerine taşınmıştır (Ersoy, 2015). 

 Hellenistik Dönem’de yaygın bir uygulama olarak karşımıza çıkan sistemde kraliyet 

üyelerinin isimleri bazı kentlerin isimleri olarak değiştirilmektedir. Batı Anadolu’ya kısa bir süreliğine 

egemen olan Lysimakhos, Smyrna Antik Kenti’ne kızının adına atfen Eurydikeia ismi verilmiş fakat bu 

isim benimsenmemiştir (Ersoy, 2015). Smyrna Antik Kenti, dönemin her çağdaş kentinde olan 

tapınaklar, tiyatro, stadion ve agora gibi anıtsal mimari ögelerle donatılmıştır. Bu yapılar ızgara kent 

planına göre yerleştirilmiştir. Smyrna Agorası antik kentin merkezinde ızgara kent planına uygun 

olarak dikdörtgen bir alanı kapsamaktadır. Smyrna Agorası’nda Hellenistik Dönem izlerini; agora avlu 

alanını teraslayan kuzey ve batıda alanda, aydınlatma pencereleri korunmuş olan Batı Portiko ve 

Bazilika’nın teras duvarlarında görmek mümkündür (Ersoy, 2016). Hellenistik Dönemde inşa edilmiş 

olan Bouleuterion, Batı Stoa’nın bodrum katı seviyesinde ve Batı Stoa’ya bitişik olarak inşa edilmiş 

olmalıdır (Yolaçan, 2013). Kadifekale’de Hellenistik Döneme ait sur kalıntıları üzerinde Roma, Bizans 

ve Osmanlı duvarları yer almaktadır. Sur çevresinde yapılan araştırmalar ışığında MÖ 4. yüzyıla 

tarihlenen Hellenistik Dönemin tarihlenen nitelikli seramikler ele geçirilmiştir (Granata, 2016). MÖ 

287 yılında Lysimakhos, Smyrna Antik Kenti’nde bir darphane açmış ve MS 3. yüzyıla kadar bu 

darphane de sikke basımı gerçekleştirilmiştir (Ersoy, 2015). Pausanias’ın kentin kuruluş efsanesinde 

not ettiği Nemesisler’e adanmış tapınağında bu dönemde var olabileceği düşünülmektedir (Ersoy, 

2020). 

 MÖ 281 yılında Smyrna Antik Kenti, Suriye merkezli bir krallık olan Seleukosların eline 

geçmiştir. Bu süre zarfında Smyrna’nın 190 hektarlık bir alanı çevreleyen şehir surunun tamamlandığı 

öngörülmektedir. Seleukosların Smyrna üzerinde kurdukları hakimiyet MÖ 278 yılında Trakya’dan 

gelen Galat talanı tarafından sarsıntıya uğrasa da MÖ 275 yılında tehlike giderilmeye çalışılmış fakat 

MÖ 3. yüzyıl boyunca Galat tehlikesi önlenememiştir. Bu dönemde ve gelecek yüzyılda önemli bir rol 

oynayacak olan Pergamon Krallığı ortaya çıkmıştır. MÖ 262’de I. Antiokhos, ilk Pergamon kralı olan I. 

Eumenes’le yaptığı savaşta mağlup olmuş ve kısa süre sonra ölmüştür (Doğer, 2020). I. Antiokhos’un 

ölümünden hemen sonra tahta MÖ 261 yılında tahta II. Antiokhos geçmiştir. Mısır’da kurulmuş olan 

Ptolemaios Krallığı Batı Anadolu ve Ege Denizi için egemenlik mücadelesine girmiştir. Seleukoslar, 

Ptolemaioslara karşısında güç kazanmak için Batı Anadolu kent devletlerine özerklik tanımıştır. Bu 

bağlamda Smyrna özerklik tanınan kentler arasında yerini almıştır (Doğer, 2020). II. Antiokhos’un 

annesi Stratonike’nin ölümü üzerine Smyrnalılar Aphrodite Stratonikis adıyla bir tapınak inşa etmiştir. 

Vitruvius (5.4.1), MÖ 1. yüzyılda Stratonikeion adıyla andığı bir yapının tiyatronun yakınında 

olduğundan bahsetmiştir. Bu kültün Smyrna’da kurulmasına paralel olarak Aphrodite Stratonikis’in 

ayakta durduğu sikkeler basılmıştır. II. Antiokhos’un ölümünden sonra II. Seleukos (MÖ 246-226/5) 
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tahta geçmiş Aphrodite Stratonikis Tapınağı’nı kutsal ve dokunulmaz ilan ederek diğer kentlerin 

tanıması için çalışmalar yapmıştır (Ersoy, 2015).  

 MÖ 241-197 yılları arasında Pergamon Kralı I. Attalos, Galatlar üzerinde zafer kazanmış ve 

bu başarı üzerine Smyrna, Seleukoslara dönük olan bağlılıklarını Pergamon yönetimine 

göstermişlerdir. I. Attalos’un iktidarı zamanında Romalılar ile Pergamon Krallığı iyi ilişkiler kurmaya 

başlamış ve bu dönemde ilk kez Anadolu topraklarında Romalılar görülmüştür (Ersoy, 2015). 

4.2.9. Roma Dönemi 

Seleukosların uzun bir süre boyunca Batı Anadolu’ya ilgisi bitmemiş ve III. Antiokhos (MÖ 

223-187) zamanında güçlü bir donanma ve kara gücüyle Ptolemaioslara bağlı olan kentleri ele 

geçirerek Ephesos’a kadar ilerlemiştir. Bu tehlike karşısında başta Smyrna ve Rhodos olmak üzere 

Hellen kentleri ile Pergamon Krallığı Roma’dan yardım talep etmişlerdir. Publius Cornelius Scipio (MÖ 

235-183) ve III. Antiokhos’un orduları Manisa yakınlarında karşılaşmış ve MÖ 190 yılında Magnesia 

Savaşı’nda III. Antiokhos yenilgiye uğramıştır. Bu bağlamda MÖ 188 yılında Apomeia anlaşması 

yapılmış ve III. Antiokhos Toroslara kadar olan egemenlik alanının Pergamon Krallığı’na bırakmıştır. 

Smyrnalılar Aphrodite Strotonikis kültünden sonra ikinci kez dönemin gücüne yönelik olarak 

Anadolu’da Tanrıça Roma’ya tapınım gösteren ilk kent olmuştur. MÖ 195 yılında kült için kentte 

tapınak inşa edilmiştir (Ersoy, 2015). 

Harita 13: Naumann Haritası, Roma Dönemi Smyrna Antik Kenti 

 
Kaynak: Konak Belediyesi, 2021. 
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MÖ 2. yüzyıl boyunca Pergamon Krallığı’nın kontrolünde olan Smyrna iç işlerinde özgür ve 

vergiden muaf tutularak ticaret ve liman kenti olma özelliğini sürdürmeyi başarmıştır. II. Attalos’un 

ölümünden sonra tahta çıkan III. Attalos beş yıllık iktidarı sonrasında hakimiyeti altında olan krallığı 

vasiyet yoluyla Roma’ya bırakmıştır.  Smyrna Antik Kenti, MÖ 133 yılında çıkan isyanda Roma’nın 

yanında yer almasıyla özgür kent konumunu korumuş iç işlerinde özgür ve vergiden muaf tutulmuştur 

(Ersoy, 2015). Bu dönemde Smyrna Antik Kenti Roma Dönemi’nde giderek önem kazanmaya başlamış 

ve ticaret kenti olma özelliğini geliştirmiştir (Yılmaz, Yetkin, 2002).  

MÖ 129 yılında Roma Konsülü M. Aquilius ve yanındaki 10 kişi ile Asia adı altında bir 

komisyon kurulmuştur. Komisyonun görevlerinden biri yeni yollar inşa etmek, var olan yolları 

onarmak ve başlanmış olan yolları tamamlamaktır. Bu doğrultuda bölgenin ana ulaşım hattını 

oluşturan Smyrna-Ephesos, Smyrna-Pergamon yolları onarılmıştır. Bu yollar sayesinde tüccarların 

kentte gelişi sağlanmakta ve birçok kent birbirine bağlamaktadır. Bu yollardan biri Altınpark 

Arkeolojik Alanında açığa çıkarılmıştır. Bu cadde Yeşildereye kadar ulaşmakta ve MÖ 2. yüzyılda inşa 

edilen Osmanlı Dönemi’nde Kervan (Kemer) Köprüsü olarak anılan köprü ile devam etmektedir 

(Ersoy, 2015). Tek açıklıklı tonozdan oluşan köprünün açıklığı yaklaşık 11,84 metre, genişliği ise 5,35 

metredir (Ersoy, 2010). MÖ 129 yılında Smyrna Agorasının avlusunu çevreleyen mevcut stoalarının 

dönemin gelişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni eklentiler ve onarımlar yapılarak 

büyütülmüştür. Avlunun zemini mermer plakalarla kaplanmış, kuzey kenarda bulunan stoa, bodrum 

katta dört, zemin ve birinci katta ise üç galeriden oluşan bir bazilikaya, batıda yer alan stoa ise üç 

galerili bir portikoya dönüştürülmüştür (Ersoy, 2016). 

MÖ 123 yılında Lex Sempronia de Provincia Asia adıyla çıkarılan ve önceden tahmin edilen 

vergiyi toplama hakkının satın alma yoluyla elde edilmesini sağlayan kanun eyalette huzursuzluk 

yaratmıştır. Pontus Kralı IV. Mitridates MÖ 89 yılında Asia eyaletine sefer düzenlenmiş ve yaklaşık 

80.000 Romalı bu seferde ölmüştür. Smyrna, Ephesos ve Pergamon gibi kentler IV. Mitridates’i 

desteklemiştir. MÖ 88-85 yılları arasında Pontos Krallığı’nın Roma topraklarına doğru yönelmiş olan 

saldırıları ile kent duraklama dönemi yaşamıştır (Yetkin, Yılmaz, 2002). IV. Mitridates ile savaşmaya 

gönderilen Romalı komutan Cornelius Sulla Pontos Krallığı’nı desteklemesinden dolayı Smyrna’yı 

cezalandırmış, Smyrna özgür kent statüsünü kaybetmiştir (Ersoy, 2015). 

Bu tarihlerde Smyrna’ya bağlı olan “Phlossa” köyünde dünyaya gelen Bion “Bukolik” adı 

verilen pastoral şiir türünde eserler vermiştir. MÖ 2. yüzyıl sonu ile 1. yüzyılın başlarında yaşadığı 

tahmine dilen Bion’dan Yunan ve Latin şairleri etkilenmiş ve en büyük Latin şairlerinden sayılan şair 

Vergilius ve şair Ovidius bunlar arasında yer almaktadır (Ersoy, 2015). 



88 
 

MÖ 44 yılında Julius Caesar’ın öldürülmesinden sonraki iktidar kavgalarında Smyrna uğrak 

yeri haline dönüşmüştür. M. Antinius tarafından Suriye Valisi (Proconsul) olarak görevlendirilen 

Cornelius Dolabella Smyrna’dan geçişi sırasında Lejyonlarını kente sokmadığı bahanesiyle Vali Gaius 

Trebanius’u öldürüp, kenti yağmalayıp yıkmış birçok Roma vatandaşını katletmiştir. Bu nedenle Roma 

Senatosu Cornelius Dolabella’yı kamu düşmanı ilan etmiştir. Cicero7 bir söylevinde Smyrna’dan “Asya 

Eyaletinin en ünlü yerlerinden biri”, “Roma’ya en içten bağlı en eski yandaşlarından biri” olarak 

bahsetmiştir. Cicero’nun bu söylevinden ve çabalarından ötürü Smyrna Antik Kenti, Aiolis ve Kuzey 

İonia kentleri ile Magnesia (Manisa) ve Nymphaion (Kemalpaşa)’yı içine alan idari ve yargı bölgesinin 

merkezi konumuna gelmiş ve kent, civarında bulunan diğer önemli kentlerin önüne geçmiştir (Ersoy, 

2015). 

Harita 14: Roma Dönemi İzmir'i 

 
Kaynak: Seymen, 2014, s.234. 

MÖ 31 yılında Aktium Savaşı sonrasında Octavianus tek başına iktidar olunca Roma 

Cumhuriyet Dönemi sonra ermiş ve İmparatorluk Dönemi başlamıştır. Akdeniz coğrafyası ve 

imparatorluk topraklarında Pax Romana adıyla bilinen bir dönem başlamış ve Roma kentlerinin refah 

düzeyi artmıştır. Smyrna deniz ticareti ve verimli tarım alanlarından elde ettiği gelirden oluşan 

zenginliğini kamu yapılarına yansıtmıştır. Strabon’un (XIV.1.15) bahsettiğine göre kent şarap üretimi 

ve ihracatını yapmıştır (Ersoy, 2015). 

 
7 Bknz. Marcus Tullius Cicero Somnium Scipionis (Scipio’nun Düşü) 
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Strabonun bahsettiği Homereion, Homeros’un ahşaptan bir heykelini içinde barındıran etrafı 

portiklerle çevrili bir yapı olmalıdır. Strabon Homeros’un hemen ardından Meles’ten bahsetmesi 

yapının Meles yakınında mı yoksa Homeros-Meles ilişkisinden mi kaynaklanıyor bilinmemektedir. 

Ancak Meles’i surun dışında tanımlaması muhtemelen Homereion ile kentin dışında yer almasından 

bahsetmek istediğini akıllara getirmektedir (Ersoy, 2015). Her ne kadar günümüze ulaşmamış olsa da 

Homeros portikosunun bir tasviri ve anlatısı mevcuttur. Homeros portikosunun yedi büyük sütundan 

oluştuğu ve Taşoz Adası’ndan getirilen mermerden yapıldığı ve beşinci sütunun ise beyaz mermerden 

bir kaideye sahip olduğu ve bir iskeleyi desteklediği bilinmektedir. Portiko, İzmir’den Manisa’ya giden 

yol tarafından ikiye bölünmüş ve yolun her iki tarafından selvi ağaçlarının yer aldığı Türk Mezarlığı 

bulunmaktadır (Serçe, 2021). 

Fotoğraf 8: Homeros Portikosu 

 
Kaynak: Serçe, 2021, s. 57. 
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 Smyrna, Pergamon ve Ephesos bu 

dönemde kentlerine anıtsal yapılarak eklemeye 

başlamış ve yüksek refah düzeyleriyle Asia 

Eyaletinin birinci kenti olma yarışına girmişlerdir. 

İmparator Augustus’un Tiberius’u varis ilan etmesi 

ile bu üç kent Tiberius’un heykelini dikmek için 

yarışa girmişlerdir. Smyrna bu yarış kapsamında 

Tiberius’un annesi Livia ve Senato adına tapınak 

yapmak istemiş ve kabul edilmiştir. Tapınak Vali 

Valerius Naso zamanında ibadete açılmış olup bu kapsamda Smyrna ilk Neokoros tapınağına sahip 

olmuş ve İmparator tapınağına koruyucu olma anlamını taşıyan Neokoros unvanını kazanmıştır 

(Ersoy, 2015). 

 Smyrna’nın ve çevresinin depremselliği Roma İmparatorluk Dönemi’nde antik kaynaklarda 

belirtilmiştir (Ersoy, 2015). MS 17 yılında yaşanan depremde 12 İon kenti yıkılmış, Aiolis Bölgesi 

etkilenmesine rağmen büyük bir tahribat yaşanmamıştır. MS 41-47 yılları arasında yaşanan depremde 

ise Smyrna Tiyatrosu hasar almış ve onarım geçirmiştir (Ersoy, 2015). MS 79-81 yılları arasında 

İmparator Titus zamanında Zeus Akraios Tapınağı’na ulaşan bir suyolu (Akpınar) inşa ettirilmiştir. 

Günümüzde yapılan arkeolojik araştırmalarla bahsi geçen suyoluna ait bir ize ulaşılamamıştır. Fakat 

daha geç bir dönemde inşa edilmiş olan Kaynaklar-Kozağaçtan gelen suyun Kızılçullu Su Kemeri 

üzerinden ikinci bir suyolu (Osmanağa) ile Smyrna kentine suyun ulaşmasını sağlamaktadır (Ersoy, 

2015). 

 Smyrna ve diğer Anadolu kentleri için en parlak ve sakin süreç Trianus ve Hadrianus 

dönemlerinde yaşanmıştır. Traianus (MS 98-117) Smyrna’ya bayındırlık işlerinde kullanmak için yüklü 

miktarda parayla desteklerini sunmuştur. Smyrna-Pergamon yolu ve Akpınar suyolunun onarılmasını 

sağlamıştır. Bu dönemde Smyrna’da matematikçi, filozof ve astronom olan Theon ön plana çıkmıştır. 

MS 1. yüzyıl sonu 2. yüzyıl başlarında yaşadığı kabul görülen ve “Yaşlı Theon” adlandırılmıştır. 

Günümüze ulaşan eseri “Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium - Platon’un 

Anlamak için Gerekli Matematik Bilgileri”dir (Ersoy, 2015). 

 Traianus’dan sonra imparator olan Hadrianus (MS 117-138) Smyrna’ya maddi ve manevi 

yönden ilgi göstermiş hatta MS 123/124 yılında kenti ziyaret etmiştir. Smyrnalılar Hadrianus’a 

“kurtarıcı”, “kentin kurucusu” gibi unvanlar vermişlerdir. Hadrianus’un kente bağışladığı yüklü 

miktardaki para ile Smyrna, yeni imar faaliyetleri gerçekleştirilmiş tapınak, granarium (tahıl silosu) ve 

gymnasium gibi yapılar eklenmiştir. Kent Hadrianus adına tapınak inşa etmiş ve sikkeleri üzerinde 

Fotoğraf 9: Smyrna’nın İlk Neokoros 

Unvanını Almasını Yansıtan Sikkelerden Biri 

 

Kaynak: Ersoy, 2015, s. 22. 
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“Hadriana Smyrne (Hadrianus’un Smyrna’sı)” yazılmıştır. Smyrna imparator tapınağına koruyucu olma 

anlamını taşıyan Neokoros unvanına ikinci kez sahip olmuştur (Doğer, 2020). 

Aelius Aristides, Smyrna’da İmparator Hadrianus ve kentin yüksek yöneticilerinin bağışlarıyla 

yaptırılmış büyük bir gymnasionun varlığından ayrıca bu gymnasionun güneş banyosu yapılacak bir 

bölümünde 72 tanesi Synnada mermerinden, 20 tanesi Numidia mermerinden ve 6 tanesi mor 

Somaki mermerinden yapılmış sütunun var olduğundan bahsetmektedir. Smyrna bir liman kenti 

olmasının sağladı avantajlardan yararlanarak kıyı kentlerde yer alan mermer ocaklarından; ayrıca iç 

kesimlerde bulunan merkezlerdeki ve bulunduğu bölgede yer alan ocaklardan faydalanmış olmalıdır 

(Sezer, 2009). Kentte heykeltıraşlık faaliyetlerine ilişkin olarak Hellenistik Dönem’de üretilmiş olan 

mezar stelleri dönem sanatı için önemli bir yer tutmaktadır. Kendine özgü stilleri ile mezar stelleri, 

Smyrna’da yaygın bir heykeltıraşlık ekolünün oluştuğunu ve bir heykel geleneğinin varlığını 

göstermektedir. Smyrna mezar stelleri üretildikleri yerlerde sınırlı kalmayarak yakın merkezlere ihraç 

edilmişlerdir. Hatta Smyrnalı sanatçılar, talep üzerine farklı merkezlere çağırılarak kendi stillerini 

yansıttıkları ürünler üretmişlerdir (Sezer, 2009). 

 Smyrna, Pergamon ve Ephesos arasında eyalette birinci kent olma yarışı devam etmiş ve 

kent bu yarıştan kaynaklı olarak yeni yapılar kazanmıştır. Smyrna, bu dönemde diğer kentlerle 

rekabet etmesini sağlayan batı rüzgârlarına kapalı boşaltma ve yükleme limanı ile bu limanı 

aydınlatacak bir fenere sahiptir (Doğer, 2020). Smyrnalı hekim Hekisios tarafından antik dünyaca ünlü 

tıp okulu kentte yerini almıştır. Bazilikada yer alan sıvalara resmedilmiş gemi tasvirleri Smyrna için 

limanın ve ticaretin önemini vurgulamaktadır. Muhtemelen bu tarihlerde Smyrna limanında 

demirden yapılmış bir Bellerophontes8 heykeli yer alıyor olmalıdır. Günümüze ulaşmamış olan 

heykelin ünü Hristiyani kaynaklarda yer almaktadır (Ersoy, 2015). 

 MS 165 yılında Smyrna kenti veba salgını ile karşıya karşıya kalmış ve salgında büyük 

kayıplar vermiştir (Ersoy, 2015). Smyrna’da Roma İmparatorluk Dönemi’nde yaşanan en önemli 

olaylardan biri ise MS 178 depremidir. İzmir ve çevresini tamamen etkileyen bu deprem dönemin en 

şiddetli depremlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Yılmaz, Yetkin, 2002). Smyrna Antik Kenti 

harap olmuş, kentin tapınakları, devlet agorası, tiyatrosu yıkılmış zeminde büyük yarıklar oluşmuş, 

liman tesisleri hasar almış ve kentte yangınlar çıkmıştır. Bu depremde çok sayıda insan hayatını 

kaybetmiştir (Ersoy, 2015). Aelius Aristeides, İmparator Marcus Aurelius’a “Smyrna Hakkında 

 
8 Bellerophontes: Korinthos kral ailesinden ünlü Sisyphos’un torunu, Glaukos’un oğludur. Efsaneye göre 
Bellerophontes, Poseidon’un soyundan gelmektedir. Tanrısal niteliğe sahip olan efsanevi karakterin Pegasus 
adında kanatlı bir atı bulunmaktadır. Bellerophontes, ağzı ateş saçan mitolojik yaratık Khimaira’yı öldürmesiyle 
efsaneleşmiştir. Ayrıca bknz. Erhat, 1996. 
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İmparator’a Mektup” adıyla bilinen kentin depremden sonraki durumunu anlattığı ve yardım istediği 

mektubu yazmıştır. İmparator bu istek üzerine Roma Senatosu’ndan ödenek çıkartarak Smyrna’nın 10 

yıl süre boyunca vergilerini ertelemiştir. Bu bağlamda kent yeniden imar edilmiştir. Bu dönemde 

yapılan onarım ve yeni yapılanmalar kentin günümüzdeki şeklini almasını sağlamıştır (Ersoy, 2015). 

Smyrnalılar, yardım ve desteklerinden dolayı İmparator Marcus Aurelius’un üzerinde portresinin 

olduğu düşünülen anıtsal bir kapı inşa etmişlerdir (Ersoy, 2016). Roma İmparatorluğu döneminde 

kent pek çok eser kazanmış, cadde ve sokaklar taş döşeme ile kaplanmış kentin görüntüsüne Roma 

mimarisi hâkim olmuştur (Yılmaz, Yetkin, 2002). 

Fotoğraf 10: Smyrna Antik Kenti Görünümü 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

 MS 214/5 yılında Smyrna’yı ziyaret eden İmparator Caracalla kendi adına tapınak 

yapılmasına izin vermiştir. Bu bağlamda kent 3. kez Neokoros unvanına sahip olmuştur. Bu durum 

rekabet içerisinde olduğu Pergamon ve Ephesos’a karşı kazanç olarak sunulmaktadır. Smyrna kent 

meclisi başrahip ve hatip C. Lollianus Hedianus’u onurlandığı bir yazıtta kendisi için, “Asia’nın 

büyüklük ve güzellikteki ilk kenti, Asia’nın çok parlak metropolisi, üç kez imparatorluk kültüne ait 

tapınağın kurucusu ve İonia’nın süsü Smyrnalıların şehri.” olarak betimlemiştir (Ersoy, 2015).  

 MS 258-262 yılları arasında Gotlar Asia Eyaleti boyunca ilerleyerek Ege Denizi ulaşmış ve 

burada bulunan kent devletlerini yağmalamışlardır. Ephesos’un yağmalanması sırasında 

Artemision’un yakıldığı bilinmekte fakat Smyrna’ya Gotların ne derece zarar verdiği bilinmemektedir. 

Gotların kenti terk etmesinden sonra zarar verdikleri yerler onarılmaya çalışılmış bu kapsamda 

Smyrna’da Sardes Yolu’nun onarılmıştır (Doğer, 2020; Ersoy, 2015; Bknz. CIG9 3179c.). 

 MS 3. yüzyılda Sasaniler ve Germenlerin baskıları arasında sıkışan imparatorluk Diocletianus 

ve I. Constantinus döneminde hazırlanan reformlarla düzene girmiştir. Diocletianus reformuyla 

 
9 CIG: Corpus Inscriptionum Graecarum 
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imparatorluk toprakları doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Merkezi Nikomedia (İzmit) olan 

doğu topraklarının yönetimi Diocletianus, batıdaki toprakların ise Maximianus olmuştur. Yeni 

yapılanmada imparatorluk toprakları Dioikesis adı verilen 12 yönetim alanına ayrılmıştır. Asia Eyaleti 

bu alanlardan biri olup kendi içerisinde 7 kente bölünmüş ve merkezi Ephesos olarak belirlenmiştir 

(Ersoy, 2015). 

 Asia Eyaletinde bulunan kentlerin yer aldığı 7 kentli yapılanmadan memnun olan kentlerin 

ekonomileri bu yapılanma kapsamında artış göstermiştir. Eyalette şarap, zeytinyağı ve tahıl 

ürünlerinin üretiminin arttığı gözlenmekte Smyrna ve Ephesos gibi kentlerin ihracat ve üretim 

kapsamında öne çıktığı görülmektedir. Smyrna, bağcılık ve şarap üretimi konusunda bir merkez 

konumundadır. Bu üretim Smyrna’nın ekonomisinin temel ve en önemli kaynağı olarak 

görülebilmektedir. Üretilen üzümlerden elde edilen şaraplar kentin hem iç ihtiyacını karşılanmasını 

sağlıyor hem de ihraç ediliyordu. Homeros’un bahsettiği Pramnos adı verilen şarap, birçok antik 

kaynakta yerini almaktadır. Strabon (XIV.1.15) Smyrna’nın şaraplarını “hem zevk vermek, hem de tıbbi 

amaçlar için kullanılan çok iyi cins şarap…” olarak tarif etmiştir. Smyrna Agorası kazılarında ithal ve 

ihraç edilen malların ambalajlanmasını sağlayan çok çeşitli amphoralar ele geçirilmiştir. Smyrna’ya 

yakın kentlerinde yer alan Ephesos, Erythrai, Khios, Kos, Thasos, Lesbos ve Knidos’tan şarapların ithal 

edildiği belirlenmiştir. Ayrıca Kıbrıs ve Kuzey Suriye’den zeytinyağı, Kuzey Afrika’dan balık ürünleri ve 

Mısır’dan şarap getirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte önemli bir üretici olan Kuzey Afrika’dan 

şarap ve zeytinyağı, Karadeniz’den balık ürünleri, İspanya’dan balık, zeytinyağı ve meyve ve az sayıda 

İtalya’dan şarap Smyrna’ya ithal edilmiştir (Ersoy, 2015). 

Smyrna’nın jeopolitik konumu ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi açısından oldukça 

elverişlidir. Roma Dönemi’nde Smyrna’nın ileri gelenleri Miletos, Priene, Kyme, Ephesos, Aleksandria, 

Nikomedia, Kyzikos, Teieion Amisos, ve Troas gibi liman ve önemli ulaşım yolları üzerinde yer alan 

kentlerde vatandaşlık hakkına sahip olmuşlardır. Bu bağlamda ileri gelenlerin sağladığı vatandaşlık 

Smyrna Antik Kenti’nin deniz rotası ile paralellik sunmaktadır (Ağlar, 2015). 

Smyrna, Anadolu’daki parfüm üretim merkezleri arasında yer almaktadır. Plinius, Smyrna’nın 

kaliteli parfüm ürettiğinden bahsetmiştir. Üretilen parfümün piyasaya sürüldüğü şişeler olarak bilinen 

unguentariumlar cam ve pişmiş toprak gibi çeşitli malzemelerden üretilmişlerdir (Ersoy, 2015). 

Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarında ele geçirilmiş olan unguentariumlar, Ephesos, Sardeis, 

Metropolis ve Atina gibi kent merkezleri ile benzerlik göstermektedir. Geç Roma – Erken Bizans 

unguentariumları Karadeniz, İspanya ve Akdeniz coğrafyasında yoğun bir yayılım göstermektedir. 

Smyrna’da yürüten arkeolojik çalışmalar sonucunda hatalı üretim ya da ortak kil özelliği gibi bir 
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bulguya rastlanılmamış olup antik kentte ele geçirilen unguentariumların ticaret yoluyla kente ulaştığı 

düşülmektedir (Argun, 2019). 

Ayrıca, Smyrna Antik Kenti’nde düzenlenen arkeolojik araştırmalar sonucunda kent genelinde 

çok sayıda sikke buluntusu ile karşılaşılmıştır. Smyrna’nın diğer merkezler ile arasındaki ilişkilerini 

açıklamak hususunda homonoia sikkeleri oldukça önemlidir. Homonoia antlaşması iki ya da daha 

fazla kentin arasındaki siyasi, idari, dini, ekonomik ve akrabalık ilişkileri nedeniyle imzalanmaktadır. 

Smyrna farklı nedenlerden dolayı 19 merkez ile 46 Homonoia anlaşması yapmıştır. İmparatorluk 

Dönemi’nde ilk Homonoia anlaşması Cladius zamanında Laodikeia ile son anlaşma ise I. Valerianus 

zamanında Mytilene ile yapılmıştır. En fazla anlaşma ise III. Gordianus zamanında yapılmıştır. Bu 

bağlamda Smyrna Antik Kenti’nde ele geçen sikkeler ve çeşitli buluntular üzerinde 34 merkezin ismi 

ve sembolleriyle karşılaşılmıştır. Smyrna Agora Bazilikası graffiti salonunda yer alan Ephesos, 

Pergamon gibi kent isimlerin görülmesi; Smyrna Kent Merkezi ve Altınpark sektöründe ele geçen 

homonoia sikkeleri ile kent sikkelerinin ele geçmesiyle Smyrna’nın birçok kent ile siyasi ve ticari 

ilişkiler yürüttüğü anlaşılmıştır. Smyrna Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik ve bilimsel araştırmalar 

sonucunda Anadolu’da ve Ege Denizi çevresinde Smyrna ile ticari ve kültürel ilişki yürüten merkezler 

arasında; Caesereia, Trakia, Ankyra, Pionia, Nikomedia, Perinthos, Kyzikos, Hadrianotheria, Troia, 

Aleksandria Troas, Ilium, Lamponia, Thyateira, Kyme, Mytliene,  Temnos, Magnesia ad Meandrum, 

Sardeis, Philadelphia, Pisidia, Apameia, Hierapolis, Laodikeia, Hypaepa, Pergamon, Tralleis, Magnesia 

ad Spilum, Ephesos, Miletos, Teos, Kos, Rhodos, Rhodos Pereiası, Thasos, Thessaloniki, Keos, Atina ve 

Sparta yer almaktadır (Ersoy, 2017). 
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Harita 22: Symyna Kazılarında Ele Geçen Komşu Kentlere Ait Sikkelerin Dağılımı 

 
Kaynak: Antik Symrna Sikkeleri (2008-2012), (Ersoy. A ve ark., 2014) 
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4.2.10. Bizans Dönemi 

Büyük Roma İmparatorluğu’nun batı kesimi savaşlar, iç karışıklıklar ve saldırılar nedeniyle 

çökerken doğu kesimi bu bunalımları kısa bir süre içerisinde atlatmıştır. İmparatorluğun doğu yarısı 

Doğu Roma İmparatorluğu adı altında yaklaşık 1000 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Erken ve Orta 

Bizans Dönemi’nde Smyrna, stratejik konumuyla Batı Anadolu kentlerinin en önemlisi haline 

gelmiştir. Bu gelişmede Ephesos limanının alüvyonlarla dolması da etkili olmuştur. Bu döneme ait 

bütün olarak kentin tamamını izlemek arkeolojik araştırmaların eksikliğinden dolayı oldukça güçtür. 

Bu döneme ilişkin en önemli veri Çorakkapı’da ele geçirilen bir yazıttır. Bu yazıttan öğrendiğimize 

göre İmparator Arkadius (MS 395-408) döneminde Vali Anthypatos Anatolis tarafından kentin 

surlarının bir bölümü yeniden yaptırılıp bu surlara imparatorun adı verilmiştir. Muhtemelen 4. 

yüzyılda refah seviyesi yüksek olan Smyrna Antik Kenti’nin limanının yanına bir sarnıç, dalgakıran ve 

deniz fenerinin yapıldığı arkeolojik araştırmalar sonucunda ele geçen 

bir yazıttan anlaşılmıştır (Doğer, 2020).  

Kent Justinianus Dönemi’nde (MS 527-565) büyük bir deprem 

geçirmiş ve bu depremden sonra yeniden imar edilmiştir. Smyrnalılar 

tarafından yazılan epigramlarda kentin imar edilmesinde katkıda 

bulunan Damokharis ve Vali Theodosios’dan övgüyle bahsedilmiştir. 

Damokharis için yazılan epigramda; “Ey maharette (ustalıkta) ünlü 

yargıç Damokharis! Bu başarıda sana ait: Bir depremin öldürücü 

felaketinden sonra çok gayretli bir çalışmayla Smyrna’yı tekrar bir 

şehir haline getirmeyi de başardın.” yer almaktadır (Ersoy, 2015). 

541 yılında Mısır’da başlayan ve yavaş yavaş ilerleyerek 543 

yılında Anadolu’ya kadar yayılan veba hastalığı özellikle deniz yolu 

ticareti yapılan yollarda ve dolayısıyla Smyrna’da etkisini göstermiş ve 

salgın yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir (Ersoy, 2015). 

 İzmir, Bizans İmparatorluğu’nun erken evrelerinde dinsel bir merkez olarak öne çıkmıştır. 

Hristiyanlığın Anadolu’ya yayılım sürecinde ortaya çıkan yedi kiliseden birisinin İzmir’de olduğu 

bilinmektedir (Kayın, 2013). Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde Smyrna’nın canlı bir kent olduğundan 

bahsetmek oldukça zordur. Smyrna’da kent alanını tahrip etmiş olan yangınlar, depremler, inanç 

farklılıkları, savaşlar, yeni yatırımların az olması kent dokusunun gelişmesini engellemiştir. Bu 

dönemde Bizans’ın resmi din olarak Hristiyanlığı seçmiş olması çok tanrılı dinlerin eserlerinin yıkılması 

ve yeni inşa edilen anıtsal eserlerde parçalarının kullanıldığı görülmektedir. Roma Dönemi’nde inşa 

edilmiş olan tapınak gibi dini yapıların yıkılmış olsa da; Agora, Kadifekale ve Su Kemerleri gibi Bizans 

Fotoğraf 11: Vali Damokharis’e 
Övgü Şiirinin Yer Aldığı 
Mermer Kaide 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 43.  
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İmparatorluğu’nun ihtiyacını karşılayacak eserlere zarar verilmemiştir (Yılmaz, Yetkin, 2002). Smyrna 

Antik Kenti, Bizans Dönemi’nde dinsel bir merkez olma özelliği ile Konstantinopolis dışında kalan 

kentlerin başkenti olarak ilan edilmiştir. Bu özelliğinden dolayı Smyrna, “kendi kendini yönetebilen 

kent” olarak anılmaktadır. Bu bağlamda kent idari bir merkez özelliği kazanmıştır. Smyrna dinsel 

merkez olarak yeni bir kimlik kazanmış olmasıyla önemi giderek artmaya başlamıştır (Yılmaz, Yetkin, 

2002). 

Harita 15: Bizans Dönemi İzmir'i 

 
Kaynak: Seymen, 2014, s. 235. 

 MS 7. yüzyılda kent iç sorunlar ve dış saldırılarla mücadele etmiştir. İlk olarak 608 yılında 

Sasaniler kente saldırı düzenlemiş ardından 637 yılında İzmir kentine Arap akınları başlamıştır. Bu 

nedenle Smyrna hem güvenlik sorunu yaşamış hem de ekonomik faaliyetlerden olumsuz etkilenmiştir 

(Yılmaz, Yetkin 2002). Altınpark Arkeolojik Alanı’nda yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda 

parçalar halinde görülen Smyrna’nın doğu suruna ait sur parçalarından anlaşıldığı üzere en geç Sasani 

ve Emevi saldırılarından önce onarılmış olmalıdır. Altınpark’ta yapılan kazı çalışmalarında açığa 

çıkarılan konutların yangın ile son bulmuş olmaları 672-673 yıllarında Müslüman Emevi Araplarının 

işgalleri ile ilişkilendirilmektedir (Ersoy, 2015). MS 8. yüzyılda başlayan “kutsal resim kırıcılığı 

(ikonoklazm)” adıyla anılan hareketten Smyrna kenti de etkilenmiş ve kiliselerde bulunan dinsel 

tasvirleri kaldırılmaya başlanmıştır. Harekete karşı çıkan ve dinsel tasvirlerin inancı güçlendirdiğini 
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savunan topluluklar ile kaldırıcı güç arasında çekişmeler başlamış ve uzun süre devam etmiştir. Bu 

süre zarfında hareket zamanla güçlenmiş sadece kiliselerdeki tasvirler değil Hristiyanlık öncesinde 

inşa edilmiş mimari eserlerin tasvirlerinin kaldırılmasına kadar ilerlemiştir. Bu çekişmeler kentin 

ekonomik ve sosyal gelişimini olumsuz etkilemiştir (Yılmaz, Yetkin, 2002). Smyrna’nın 9. yüzyılda 

hinterlandının tarımsal potansiyeli sayesinde dönemde yaşanan akınlardan etkilenmiş olsa da ayakta 

kalmayı başarabilmiş hatta Midilli Adasını kıtlıktan kurtarmıştır (Doğer, 2020). 856-857 yılında Arap 

korsanlarının tehdidiyle Smyrna’nın sur duvarları onarılmış ve kuleler inşa edilmiştir. Kentin surlarının 

yenilenmesi İmparator III. Mikhael’in sağlamlaştırılmış kaleler inşa etme programının bir parçası 

olduğu düşünülmektedir. 9. yüzyılın sonunda Ephesos’tan Edremit’e kadar tüm kıyı bölgesini ve 

karşısındaki adaları içine alan Samos Deniz Theması oluşturulmuştur. Bu idari birimin merkezinin 

Smyrna’nın olduğu bilinmektedir (Doğer, 2020). Bizans İmparatorluğu’na düzenlenen deniz 

seferlerine karşı Smyrna, Bizans donanmasının üssü olarak kullanılmaya başlanmış ve kent askerî 

açıdan önem kazanmıştır. Bu bağlamda tersane ve gemi yapıcılığı artmış, Smyrna Ege kıyılarının en 

önemli merkezi durumuna gelerek ticari açıdan canlanmaya başlamıştır (Yılmaz, Yetkin, 2002). 

Smyrna’nın yükselişi dini açıdan da kendini göstermektedir. 869 yılında yapılan bir düzenleme ile 

Smyrna Piskoposluğu kiliseler hiyerarşisi içinde önemli bir yükseliş göstermiş ve Ephesos 

Piskoposluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Smyrna kıyı kenti olanakları sayesinde en iyi 

ve korunaklı bir limana sahiptir ve dolayısıyla kent hem ticari hem de yönetim açısından önemli bir 

konumda yer almaktadır (Doğer, 2020). 

4.3. Yönetim Alanının Yakın Dönem Tarihi 
4.3.1. Türkler İzmir’de: Çaka Bey’den Osmanlılara İzmir 
1071’de Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğratmasını izleyen birkaç yıl içinde 

Anadolu’nun büyük bölümü Türklerin eline geçti. 1075’te İznik merkezli olarak kurulan Anadolu 

Selçuklu Devleti dışında, Türkmen beylerinin öncülüğünde kurulan beylikler, beraberlerinde yoğun bir 

Türk nüfusunu da beraberlerinde getirdi. Bu süreçte İzmir’in ilk olarak Türk yönetimiyle tanışması 

Çaka Bey sayesinde gerçekleşti. Hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Çaka Bey, Bizans’a yönelik 

seferler sırasında esir düşmüş, Bizans sarayında “protonobilismus”, yani soyluların en birincisi olarak 

itibar görmüş, ancak kendisini destekleyen İmparator Botaniates’in 1081’de ölümü üzerine saraydan 

ayrılmış ve İzmir’in merkez olduğu beyliğini kurmuştu. Öncelikle Ege adalarını ve Batı Anadolu 

sahillerini fetheden Çaka Bey’in asıl hedefinin Bizans olduğu anlaşılmaktadır. Çaka Bey’in damadı olan 

Konya’daki Selçuklu Devleti’nin sultanı Kılıç Arslan’ın, gün geçtikçe güçlenerek tahtı için tehlike olarak 

gördüğü Çaka Bey’i zehirleterek öldürmesi (1096) İzmir’in ilk Türk döneminin de sonu oldu. Kent kısa 

zamanda yeniden Bizans yönetimine girdi ve yaklaşık yirmi yıl süren Türk hâkimiyetine ait tüm izler 

silindi.  
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Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu, Germiyanoğulları ordusunda subaşı olan Mehmed Bey 14. 

yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık yolunda adımlar atmaya başlamıştı. Mehmed Bey önce, 

Menteşe beyinin damadı Sasa Bey’in elinde bulunan Aydın ili’ne hâkim oldu (1308). Bundan sonra 

fetihlere girişen Mehmed Bey İzmir’in Kadifekale civarındaki yerleşim kesimiyle Ayasuluk (Selçuk), 

Tire, Sultanhisarı ve Bodemya’yı da ele geçirdi. İzmir’in yukarı kalesi olan Kadifekale’nin en geç 

1317’de ele geçirildiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde geniş topraklara sahip olan Mehmed Bey yönetimi 

altındaki yerleri beş oğlu arasında paylaştırdı ve kendisi en küçük oğlu ile birlikte Birgi’ye yerleşti. 

İzmir Bizanslılarla Cenovalılar arasında 1261’de imzalanan Nif Anlaşmasından sonra Cenovalıların bir 

ticaret kolonisi haline gelmiş, Aşağı Kale (St. Pierre) esaslı bir şekilde tahkim edilmişti. Cenovalı 

Zaccaria ailesi bölgedeki Sakız ve Foça gibi burada da üstünlük kurmuştu. Mehmed Bey’in 

topraklarının yönetimini oğulları arasında paylaştırılırken Umur Bey’in payına da İzmir düşmüş, o da 

aşağı İzmir’i ele geçirmek için hemen harekete geçmişti (Emecen, 2013). Bir yandan Ayasuluk’ta 

oluşturulan donanmayla Sakız Adası baskı altına alınırken, diğer taraftan Aşağı Kale yoğun bir 

kuşatmaya tabi tutulmuştu. Sonunda 1328’de Sakız hâkimi Cenovalı Martino Zaccaria İzmir kalesini 

Umur Bey’e teslim ederek Sakız’ın savunmasına ağırlık verdi.  

İzmir’in fethiyle adını duyurmaya başlayan Umur Bey, 1334’te Mehmed Bey’in ölümüyle 

Aydınoğulları Beyliği’nin başına geçti. Batı Anadolu sahillerinden Mora yarımadasına kadar uzanan 

seferleri Doğu Akdeniz’de çıkarları bulunan Latinler için önemli sorun oluşturmaya başlamıştı. 

Sonunda Papa VI. Clement’in girişimiyle Kıbrıs, Venedik, Cenova ve Rodos gemilerinden oluşan bir filo 

Ekim 1344’te İzmir’e ani bir baskın düzenledi. Umur Bey aşağı liman kısmındaki kaleden çekildi; 

böylece İzmir’in kıyı kalesi yeniden Latinler’in eline geçti. Dört yıl boyunca Aşağı Kale’yi geri alabilmek 

için yoğun mücadeleler yürüten Umur Bey, 1348’deki kuşatma sırasında öldü. Yerine geçen Hızır Bey 

Latinlerle anlaşma imzalayarak Aşağı Kale üzerindeki iddialarından vaz geçti. Papa tarafından iki yıl 

sonra onaylanan anlaşmayı izleyen yıllarda Rodos şövalyeleri tarafından yönetilen İzmir’in sahil 

kesimi, Latinler için Batı Anadolu sahillerinde önemli bir üs görevi gördü. 

Kosova Savaşı sonrasında Rumeli yönündeki faaliyetlerini güvence altına alan Osmanlı Sultanı 

Yıldırım Bayezid Anadolu beyliklerine yönelmiş, bu çerçevede Aydınoğulları Beyliği’ni de Osmanlı 

toraklarına katmıştı. Böylece İzmir’in Aydınoğulları’na ait kısmının yönetimini üstlenen Osmanlılar, 

Latinlerin elinde bulunan Aşağı Kale’yi de ele geçirmek için uğraştılarsa da denizden kuşatma yapacak 

donanmanın eksikliği başarılı olmalarını engelledi. 
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1402’de Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı 

ağır yenilgiye uğrayan ve esir düşen Osmanlı 

Devleti Anadolu üzerinde otoritesini büyük ölçüde 

kaybetti. Savaşın ardından batı yönünde ilerleyişini 

sürdüren Timur ise aynı yılın sonlarında Tire’ye 

ulaştı. Burada İzmir’de hala Hıristiyan yönetimi 

altında, İranlı tarihçi Şerefeddin Ali Yezdi’nin 

“İzmir-i gebran” adıyla andığı bir bölge 

bulunduğunu öğrenenince ‘gaza’ fırsatını 

kaçırmamış ve derhal İzmir üzerine yürümüştü. 

Timur’un teslim olma teklifini reddeden Rodos 

şövalyelerinin komutanı Guilllaume de Mine kaleyi 

uzun süre savunamadı. Aralık 1402’de Timur’un 

ordusu İzmir’e girdi ve kale temellerine kadar 

yıkıldı (Daş, 2009). 

Kısa bir süre sonra Anadolu’dan ayrılarak 

Semerkant’a dönen Timur, Aydınoğlularının 

topraklarını eski sahiplerine verdi. İzmir Umur 

Bey’in kardeşi İbrahim Bey’in oğlu Cüneyd Bey 

tarafından yönetilmeye başlandı. Cüneyd Bey, 

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadelelerinin yaşandığı Fetret döneminde çıkarları 

doğrultusunda Süleyman Çelebi, Musa Çelebi ve Mehmed Çelebi’nin yanında yer aldı. Çelebi 

Mehmed tahtı ele geçirip istikrarı sağladıktan sonra 1415’te, Rodos şövalyeleri ve Midilli prensi gibi 

Hıristiyan beylerinin de yardımıyla on günlük bir kuşatmadan sonra İzmir’i Osmanlı topraklarına kattı. 

Yardımlarından dolayı adı geçen devletlerin tebaalarına bazı imtiyazlar tanındı. Bu olaylar sırasında 

Bizans’ta hapsedilen Cüneyd Bey, Çelebi Mehmed’in ölümünün ardından hapisten çıkarak Düzmece 

Mustafa olayına karışıp İzmir’i tekrar ele geçirdi; II. Murad 1424’te şehri kesin olarak zapt etti 

(Kütükoğlu, 2001). 

4.3.2. Osmanlı Döneminde İzmir (XV.-XIX. Yüzyıllar) 

1424’ten itibaren Osmanlı yönetimi altına giren İzmir, 1472’de Fatih Sultan Mehmed 

zamanında, Pietro Mocenigo kumandasındaki bir Venedik donanmasının hücumuna uğrayıp 

yağmalanması dışında beş yüz yıla yakın bir süre dış saldırılardan uzak bir konuma sahip olmuştur. 

Resim 1: Timur’un İzmir Kuşatması  

 
Kaynak: (Şerafeddin Ali Yezdî, Zafername-
1467) 
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Venedik donanmasının saldırısı sonrasında, Timur tarafından 1402’de yıktırılmış olan Aşağı Kale, Fatih 

tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 17. yüzyılda Osmanlıların uzun Girit kuşatması sırasında 

donanmaya üs olan İzmir körfezinin güvenliği için, körfezin daralan noktasında bulunan 

Sancakburnu’nda 1666 yılında yeni bir kale daha yaptırıldı. Böylece İzmir’in güvenliği perçinlenmiş 

oluyordu (Kütükoğlu, 2001).  

Osmanlı Döneminde, ayrıca, Smyrna, Anadolu’ya gelen seyyahların gezilerini başlattıkları ve 

ilgi gösterdikleri bir kent olarak karşımızı çıkmaktadır. Seyyahların kentte ilgisi şüphesiz ki antik 

kaynaklarda sözü edilen kentin güzelliği ve bir liman kenti olmasından kaynaklanıyor olmalıdır.  

17. yüzyıldan itibaren J. Spon, D. Miquel-F. Bauden, D. Groffman ve J. De. Thevenot gibi 

seyyahlar kente gelmiştir. 18. yüzyılda J.P de Tournefort, R. Pococke, M.S. Schulz, C. W. Lüdeke, J. H. 

Reidesel, C.F. Sauveboeuf ve J. Dallway Smyrna’yı ziyaret etmiştir (Pınar, 1996).  Tournefort, İzmir 

için, “İzmir’in konumu harika. Kent limana egemen bir tepenin eteğinde kıyı boyunca uzanıyor. 

Sokakları çok iyi açılmış, kaldırımları çok iyi döşenmiş; kent anakaradaki diğer kentlerden çok daha iyi 

yapılmış…” şeklinde bahsetmiştir. Ayrıca Kadifekale, Smyrna Tiyatrosu, Smyrna Stadionu ve Diana 

Hamamı için; “İzmir’in Eski Kale’sine gittik. Türkler, Asya’da bulunan en güzel mermer tiyatrolardan 

biri olan ve dağın gemi barınağına bakan yamacı üzerinde yer alan tiyatroyu tahrip etme işlemini 

tamamlamışlar. Bütün bu mermerleri güzel bir bedesten ve büyük bir kervansaray yapımında 

kullanmışlar. İoannes Dukas’ın yaptırdığı bu eski kale bu tepenin doruğunda bulunuyor; surlar 

düzensiz ve son Bizans imparatorlarının etkisinde kalınarak yapılmış; bu imparatorların döneminde en 

güzel mermerler kent duvarlarının yapımında kullanılmış. Bu kalenin kapısının önünde, Rumların Aziz 

Polykarpos’un asasının sürgünü olduğunu öne sürdükleri ünlü bir ağaç var. Yapraklarını dökmeye 

başladıkları sırada, ocak başında bu ağaçtan kestiğim dala bakarak vardığım yargıya göre, bu ağaç 

kısa süre önce Tokat yolunda gördüklerimize benzeyen bir çitlembik ağacıydı. Sağda kapının yanındaki 

duvarda, sözde İzmir amazonunun yaklaşık üç ayak yüksekliğinde bir büstü bulunuyor, ama bu büstün 

hiçbir zaman güzel göründüğü söylenemez. Üstelik Türkler burnunu koparmak için ona ateş 

etmişlerdir. Kesin olan bir şey var, o da bu bütün kurucusu olduğu amazon kenti madalyonlarının yazı 

tarafına basılmış olması dışında amazonların hiçbir simgesini taşımaması, sadece iki yüzü keskin 

baltası ve kalkanıyla dikkati çekiyor. İlk zamanlar bu kadın kahraman, İzmir’in komşularıyla 

imzaladıkları anlaşmaları mühürlemek için kullanılan madalyonların arka yüzünde yer almasından da 

anlaşıldığı gibi kentin simgesi olmuştur… Kalenin kuzey cephesindeki kapı üzerinde çok kötü çizilmiş iki 

kartal ve okunamayacak kadar yükseğe yazılmış bir yazıt var. Kaleden çıkınca, solda bulunan 

amphitiyatronun kalıntılarını görmeye gittik. Yarı harap bir şapelin önünden geçtik; İzmir’in ilk 

piskoposu Aziz Polykarpos’un mezarının kalıntıları burada. Amfitiyatro o kadar harap halde ki; bütün 

mermerler götürülmüş, ama içi eski biçimde korunmuş. Burası 465 ayak uzunluğu ve 120 ayak 
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genişliği ile bir tür Thales’i çağrıştırıyor. Üst kısmı bir yarım daire şeklindeyken, alt kısmı dört köşe 

şeklinde nihayetleniyor. Amphitiyatronun ya da stadyumun gerçek büyüklüğünü bizim verdiğimiz 

ölçülere bakarak değerlendirmemek gerekir… Bu tepenin üstünden İzmir’in gerçekten çok güzel olan 

bütün kırları görünüyor; ayrıca buranın şarapları Strabon döneminde de çok makbuldü. Gezmek için 

İzmir’in öteki ucuna Frenklerin yaşadığı sokağın öbür ucuna, Meles çayının suladığı bahçelere doğru 

gittik. Meles’in ötesinde, yaklaşık bir mil uzaklıkta, Manisa yolunu solda bırakacak biçimde ve kırsal 

kesimin ortasında Spon’un Homeros’un mezarı/tapınağı olmasından kuşkulandığı Janus Tapınağı adı 

verilen yapının harabeleri görülüyor; ne var ki; bu gezginin gidişinden sonra burası bütünüyle yıkılmış, 

bütün bu yöre eski ve güzel mermerler ile dolmuş. Buraya birkaç adım uzaklıkta, aynı değirmendeki 

yedi değirmen taşını sürekli döndüren çok güzel bir kaynak akmakta. Burada, Diana (ya da Artemis) 

Hamamı adı verilen, mermerden büyük bir yapının kalıntıları görünüyor; bu kalıntılar hala harika ama 

hiçbir yazıtı yok…” şeklinde bahsetmiştir (Tournefort, 2013).  

Tournefort 1701/1702 yılında geldiği İzmir’i tüm canlılığı ile resmini çizer gibi anlatmıştır. 19. 

yüzyılda ise E.C. Döbel, K. P. Nostitz, C. Fellows, L. Ross, H. Scherer, K. Haller, J. Seiff, R. Lindau, O.M. 

Stackelberg, W.J. Hamilton, G. H. Schubert, M. Busch, H. Barth, E. Kauder, H. Gelzer, J.B. Tavernier, 

C.T. Newton gibi seyyah ve araştırmacılar kente geziler düzenlemiş ve gözlemlerini kitaplar vasıtasıyla 

günümüze aktarmışlardır (Pınar, 1994). 

Kentin ana unsuru olan Smyrna Limanı’nın ise doğal bir koy olduğuna dair jeomorfolojik 

araştırmalar yetersiz seviyedir (Ersoy, 2015). Cadoux ve Naumann, Anafartalar Caddesi’ni Smyrna 

Antik Kenti’nin kıyı çizgisi olarak belirlemiştir. Anafartalar Caddesi’ni esas alan antik kıyı çizgisi 17. 

Yüzyıla kadar çok yavaş bir değişim göstermiş olsa da bu tarihten sonraki süreçte ise hızlı bir dolgu 

süreci yaşayarak günümüzde Kemeraltı Çarşısı bu dolgu alanında ortaya çıkmıştır. Dolgu sürecinin 

detaylı bir biçimde açıklamak için Kemeraltı’nda yer alan camilerin inşa tarihlerinden 

yararlanılmaktadır (Ersoy, 2015). Antik Limanın içerisinde bulunan ve adını yakınında yer alan Liman 

Kalesi’nden alan Hisar Cami’nin ilk inşa tarihi 1592 yılıdır. Anafartalar Caddesi yayında yer alan 

Şadırvan Cami 1636, Kestane Pazarı Cami 1667, Kemeraltı Cami 17. Yüzyıl, Başdurak Cami ise 1774 

yılına tarihlenmektedir. Bu bağlamda inşa tarihleri verilmiş olan anıtsal camiler Anafartalar Caddesi 

yayına paralel olarak inşa edilmiş olup yaklaşık olarak antik kıyı çizgisini önerilmesini sağlamaktadır 

(Ersoy, 2015).  

18. Yüzyıl sonlarında antik limanı doldurma işlemleri hızla artmış ve bu süreçte çok sayıda 

anıtsal boyutta han yapıları inşa edilmiştir (Çakaloğlu Hanı, Kızlarağası Hanı vb.). Antik limanın dolgu 

alanı üzerinde hızlı bir biçimde inşa faaliyetleri yürütülmüş ve bu dönemde liman büyük tonajlı 

gemilere kapalı olup tekne benzeri küçük gemiler tarafından kullanım görmüştür. Richard Pococke, 
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1739 yılında limana küçük teknelerin girdiğinden bahsetmiştir. Bahsi geçen süreçte limanı batı 

rüzgarlarından koruyan mendireğin deniz yönünde kalan tarafı doldurulmuş ve buraya Yalı cami inşa 

edilmiştir (Ersoy, 2015). 1836-1837 Thomas Graves planında iç liman bir bataklık gibi gösterilmiş bu 

tarihte limanın bir bölümü tam olarak doldurulmamıştır.  

19. Yüzyılın ikinci yarısında limanın dolma süreci tamamlanmış ve bu alanda Katipzade Cami 

inşa edildiği anlaşılmıştır (Ersoy, 2015). Antik dönemde kıyı kentlerinin birden fazla limanı olduğu 

bilgisi doğrultusunda kentin ikinci limanının Liman Kalesi’nin hemen kuzeyinde olabileceği 

düşünülmektedir. 1027 Ada 139 Pafta 22 Parselde açığa çıkarılmış olan kesme taş bloklardan oluşan 

kalıntılar liman tesisi ile ilişkilendirilmektedir (Ersoy, 2015). Kentin ikinci limanının Şair Eşref Bulvarı 

bitiminde olduğu düşünülmektedir (Tufanoğlu, 2017). Ancak yeterli arkeolojik veriye ulaşılamadığı 

için ikinci limanın yeri ile ilişkili kesin bir sonuca ulaşılamamıştır (Ersoy, 2015). 

1222 yılında İoannes Vatatzes tarafından liman ağzının diğer tarafına Liman Kalesi inşa 

edilmiş/yenilenmiştir (Ersoy, 2015). İzmir’in tarihinde özellikle de Osmanlı Dönemi’nde önemli bir rol 

oynayan Liman Kalesi, günümüzde tamamen tarih sahnesinden silinmiş ve fiziki görünümü kaybolmuş 

durumdadır. Osmanlı Dönemi’nde “Ok Kalesi/Soğan Kale/Neokastron/Aziz Peter” olarak çeşitli 

isimlerle de anılmıştır. Günümüzde fiziki anlamda kalıntısına ulaşılamamış olsa da yeterli sayıda 

gravür, kent panoramasında görseli sunulmuş, 1857 tarihli Luigi Storari’nin çizdiği kent planında 

işlenmiştir (Pınar, 2013). 1402 yılında Timur’un ordusu İzmir’e girmiş ve Liman Kalesi’ni temellerine 

kadar yıkmıştır (Daş, 2009). 1472 yılında Venedik saldırısına bağlı olarak Fatih Sultan Mehmet 

tarafından onarılmış ve 19. Yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen rıhtım düzenlemeleri sırasında 

tamamen yıkılmıştır (Pınar, 2013).  

I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında İngiltere donanması körfez girişinde üslenerek İzmir’i tehdit 

etmiştir. Ancak bu tehdit, yalnızca Çanakkale’ye yapılacak çıkartmanın gizlenmesini amaçlamaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması İzmir’in bu uzun süren göreceli sakinliğinin de 

sonu olmuştur. 15 Mayıs 1919’da Yunanistan’ın işgal bölgesi haline gelen İzmir, yaklaşık iki buçuk yıl 

süren işgal döneminden 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun şehre girmesiyle birlikte kurtulmuştur. 

Bununla birlikte, 13 Eylül 1922 yılında çıkan yangın İzmir’in önemli bir bölümünü yok etmiş, kentin 

önemli yapılarının günümüze ulaşmasını engellemiştir. 
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Harita 21: İzmir Körfez Haritası (1717) 

Kaynak: Baye de Smyrne (İzmir Körfezi Haritası), 1717 
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4.3.3. Yönetim Yapısı 

Osmanlı yönetimine girdikten sonra İzmir, Aydın Sancağı’na bağlı bir kaza olarak 

teşkilatlandırıldı. İzmir kaza merkezi olarak, körfezin kuzeyinde Kürdelen (Karşıyaka), doğusunda 

Manda (Bornova ve civarı), güneyinde Cumaovası ve Diryanda (Ayrancılar) köylerini kapsayacak bir 

genişliğe sahipti. 1570’lerin hemen başında İzmir, Ayasuluğ ve Çeşme kazalarıyla birlikte Aydın 

Sancağından ayrılarak Sığla Sancağına bağlandı. Sığla Sancağı idari olarak, Kaptan Paşa’nın 

yönetiminde olan Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti’ne bağlıydı.  

17. yüzyılda İzmir kentinin en üst yöneticisi kadıydı. Kadı, ayrıca kentin adli ve beledi işlerinin 

de sorumlusuydu. Aynı dönemde, mütesellim olarak da anılan voyvoda bazı vergilerin 

toplanmasından sorumluydu. 18. yüzyılın ortalarından itibaren merkezi otoritenin zayıflaması, 

güçlerini büyük ölçüde gelir kaynaklarını denetlemekten alan mütesellimlerin yükselmesine yol açtı. 

Ayan adıyla da anılan bu yeni güç sahibi insanlar, nüfuz alanı içinde olan yerlerde yönetimi ele 

geçirdiler. Manisa Ayanı Karaosmanzadeler'in İzmir’de uzun süre hâkim oldukları, 1790’lardan 

itibaren ise yerlerini Katipzadeler’in aldığı bilinmektedir. II. Mahmut’un merkezi otoriteyi 

sağlamlaştırma faaliyetinin bir parçası olarak 1816’da Katipzadeler’in İzmir’deki etkisi sona erdirilmiş, 

yönetim merkezin bir memuru olarak Voyvodalar tarafından sürdürülmüştü. Askeri düzenlemelere 

bağlı olarak 1827 yılında yapılan düzenlemeyle ihtisap Ağası (muhtesip), voyvoda ile İzmir’in en etkili 

makamı oldu (Kütükoğlu, 2000-1).  

4.3.4. İzmir’de Yerleşim Düzeninin Gelişimi ve Nüfus  

13. yüzyıl başlarından kesin bir biçimde Osmanlı Devleti’nin eline geçtiği 1424 yılına kadarki 

süreçte sürekli savaş koşullarında yaşayan İzmir’in harabe haline geldiği ve nüfusunun büyük oranda 

dağıldığına kuşku yoktur. 1333 yılında İzmir’e gelen İbn Battûta İzmir’in deniz kenarında kurulmuş 

olan şehrin büyük bir kısmının harap olduğunu aktarmaktadır. (İbn Battûta, 2004). Özellikle yukarı 

kale ile aşağı kale arasında bulunan eski Roma-Bizans yerleşim alanı bu çatışmadan en büyük payı 

almıştır.  Şehrin Osmanlıların eline geçtikten sonra da hemen dinginliğe kavuşmadığı anlaşılır. 

1402’de Timur’un İzmir’i fethi sonrasında aşağı kalenin yıktırılması, İzmir’i dış saldırılara karşı 

savunmasız kılmıştı. Nitekim II. Mehmet döneminde Osmanlı-Venedik savaşları sırasında Venedikli 

Pietro Mocenigo 1472’de İzmir’i ele geçirerek Osmanlı garnizonunu yok etmiş ve kenti yakıp yıkmıştır 

(Baykara, 1974). II. Mehmet’in aşağı kaleyi inşa ederek sahil güvenliğini sağlaması, şehrin güvenlik 

sorununu büyük ölçüde çözmüştür.  
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İzmir’in denizden gelebilecek bir saldırıya karşı 

güvence altına alınması sonrasında, yukarı kale 

etrafındaki yerleşimin terkedilerek iç limana daha yakın 

Kadifekale tepesinin eteklerine yayıldığı, yeni yerleşimin 

günümüzdeki Basmane ile İkiçeşmelik semti arasında 

biçimlendiği anlaşılıyor. Nitekim elimizde bulunan 1528 

yılına ait tahrir defterinde Müslüman mahallelerinden, 

Faik Paşa, Mescid-i Selâtinzâde ve Han Bey (Pazar), 

sırasıyla Altınordu, Kubilay ve Pazaryeri adlarıyla varlıları 

sürdürmektedir. Limon-ı İzmir o dönemdeki liman 

çevresindeki yeri, Boynuz Seküsü ise İzmir’e yakın bir 

köy yerleşimini işaret etmektedir. Bunların dışında 

“Cemaat-ı Gebran” adı altında toplanan ve nüfusu 

tamamen Rumlardan oluşan bir mahalle daha 

bulunmaktaydı. 1528 sayımına göre İzmir’de, 31’i 

Rumlara ait olmak üzere toplam 224 hane 

bulunmaktaydı. Bu döneme ait hesaplamalarda bir hanede ortalama beş kişinin yaşadığı 

varsayımından hareketle, 16. yüzyıl başlarında İzmir’de yaklaşık 1.200 kişinin yaşadığı 

düşünülmektedir. Bu nüfusun yaklaşık 250’sinin de kent dışındaki, Boynuz Seküsü’nde yaşadığı göz 

önüne alınınca İzmir’in iri bir kasaba görünümünde olduğu anlaşılmaktadır (Arıkan,1992 ve Goffman, 

1995, Kütükoğlu, 2000-2).  

İzmir’e ait ikinci tahrir defteri ilkinden yaklaşık elli yıl sonrasına, 1575 yılına aittir. Bu sayımda 

ilk dikkati çeken, İzmir’in nüfusu artan mevcut mahallelerine üç yeni mahallenin eklenmesidir; Ali 

Çavuş, Şeyhler ve Yazıcı. Bunun dışında 1575 sayımı, İzmir’de önemli bir nüfus artışı yaşandığını 

ortaya koymaktadır. Bir önceki sayıma göre Müslüman nüfus yüzde 118, gayrimüslim nüfus ise yüzde 

156 oranında artmıştır. Ancak nüfus artışının, 16. yüzyıl boyunca tüm Akdeniz’de yaşanan bir özellik 

olduğu da bilinmektedir (Arıkan, 1992). Bunun dışında İzmir’in Osmanlı yönetimi altındaki ilk yüz yıl 

boyunca önemli bir gelişme gösterdiğini söylemek mümkün görünmüyor. Osmanlı yönetimi 

tarafından Batı Anadolu’nun İstanbul’un meyve ve hububat ihtiyacını karşılayacak kaynak olarak 

değerlendirilmesi kentin bir ticaret limanı ve antrepo olarak gelişmesine engel olmaktaydı. 1586’da 

İzmir’i ziyaret etmiş olan Aşık Mehmed Çelebi’nin gözlemleri de bu çıkarımı desteklemektedir. 

Mehmed Çelebi, İzmir’de 2-3 cami ve 1-2 hamamın bulunduğunu belirtmekte, İzmir’in ticari 

faaliyetinin ise üzüm ve incir ihracıyla sınırlı olduğunun altını çizmekte, aynı yıl için Sakız Adası'nda 

Venediklilerin varlığını anlatsa da İzmir anlatımında Avrupalı tüccarlar ve dış ticaretten söz 

etmemektedir (Aşık Mehmed Çelebi, 2007). 

Resim 2: 16. Yüzyıl Başlarında İzmir  

 

Kaynak: (Piri Reis, Kitab-ı Bahriye-c.1525) 
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16. yüzyılın sonlarına doğru değişen koşulların zorlaması, İzmir’in ticaret hacmini 

genişletirken şehri yerleşim olarak insanlar için bir çekim bölgesi haline getirdi. 17. yüzyıl boyunca 

nüfus çarpıcı bir artış yaşadığı gibi bu nüfusu oluşturan bileşenler de benzeri çok az görülecek biçimde 

çeşitlendi. Adalardan ve Anadolu içlerinden gelen Rumların kentteki nüfusu artarken gelişen ticaretin 

önemli unsuru haline gelen Yahudiler ve Ermeniler de kentte kendilerine ait mahalleler oluşturmaya 

başladı. 17. yüzyıl başlarından itibaren başta Fransa, Hollanda ve İngiltere olmak üzere Avrupa 

devletlerinin konsolosluklarının İzmir’de açılmaya başlamasına paralel olarak bu ülkelerle ticareti 

yönlendiren Avrupalı tüccarlar da İzmir’e yerleşmeye başladı (Goffman, 1995).  

Resim 3: 17. Yüzyıl Sonlarında İzmir. 

 
Kaynak: (Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia-1698) 

16. yüzyıldan sonra, 1831 yılına kadar düzenli sayım yapılmadığı için İzmir’in nüfusunu tam 

olarak tespit etmek mümkün değildir. 1659 yılına ait mufassal bir avarız defteri bulunmaktadır. Bu 

deftere göre Müslüman mahallelerine Hasan Hoca, Hatuniye, Camii-i Atik, Mir Ali, Cedid, Çiçek, 

Kefevi, Kasap Hızır ve Kala-ı Bala adıyla sekiz mahalle eklenmişti. Toplam on beş Türk mahallesinde 

avarız vergisiyle mükellef 1320 kişinin adı kaydedilmektedir. Her vergi mükellefini bir hane kabul 

edersek, Müslüman nüfusun 6.600’e yükseldiğini kabul edebiliriz. Ayrıca aynı süreçte gayrimüslim 

nüfus da çeşitlenmiş, Rum yerleşiminin dışında, Ermeni ve Yahudi yerleşimleri ortaya çıkmıştı. 301 

avarız vergisi mükellefle Rumlar yine en kalabalık gayrimüslim topluluğu oluşturuyordu. Rumları 271 

mükellefle Yahudiler ve 61 mükellefle Ermeniler izliyordu. Aynı hesapla, Rumların 1.500, Yahudilerin 

1.350 ve Ermenilerin 300 civarında nüfusa sahip olduklarını söylemek mümkündür. Avarız defterine 

göre 1659’da İzmir nüfusunun, İzmir’de bulunan yabancılar dışında 10.000 kişi civarındadır 

(Kütükoğlu, 2000-1).  

Söz konusu dönemde İzmir’le ilgili bilgi veren batılı görevli ve seyyahların nüfus hakkında 

verdikleri sayılar abartılı ve birbirleriyle tutarsız görünmektedir. Chevalier d’Arvieux 1653’te 60.000’i 

Türk 7-8.000’i Yahudi olmak üzere 90.000, Jean-Baptist Tavernier 1657’de 60.000’i Türk, 15.000’i 

Rum, 8.000’i Ermeni olmak üzere 90.000, Spon ise 1675’te 30.000’i Türk, 10.000’i Rum olmak üzere 

55.000 sayısını vermektedir (Baykara, 1974). Bu sayıların Osmanlı kaynağında belirtilen nüfusla büyük 
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fark göstermesinin yanında, kendi aralarında bile büyük uyumsuzluk taşıdığı açıktır. 1671’de İzmir’e 

gelen Evliya Çelebi İzmir’de 10.300 ev olduğunu yazmaktadır. Buna göre İzmir’in nüfusunun 

50.000’den az olmaması gerektir (Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 2005).  

Tablo 9: Seyyahlara Göre 17-18. Yüzyıllarda İzmir Nüfusu 

Kaynak Yıl Türk/Müslüman Rum Ermeni Yahudi Avrupalı Toplam 

Tavernier 
D’Arvieux 
Spon 
Le Bruyn 
Careri 
La Motraye 
Maccas Leon 
Tournefort  
Lucas 
Tollot 
Thompson 
Pococke 
Riedsel 
Ch. Gouffier 
Sestini 
Miranda 
Dallaway 

1631 
1653 
1675 
1678 
1693 
1699 
1700 
1702 
1714 
1731 
1733 
1739 
1768 
1776 
1778 
1786 
1794 

60.000 
60.000 
30.000 

- 
- 

14.000 
- 

15.000 
100.000 

50.000 
15.000 
80.000 

- 
65.000 
97.000 

- 
- 

15.000 
- 

10.000 
- 
- 

8.000 
- 

10.000 
20.000 
12.000 
10.000 

7-8.000 
- 

21.000 
30.000 

- 
- 

8.000 
- 
- 
- 
- 

400 
- 

200 
8.000 
7.000 

600 
2.000 

- 
6.000 
8.000 

- 
- 

6-7.000 
7-8.000 

- 
- 
- 

1.500 
- 

1.800 
- 

7.000 
2.000 
6.000 

- 
10.000 
12.000 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

200 
- 

200 
- 
- 

400 
- 
- 

200 
3.000 

- 
- 

90.000 
90.000 
55.000 
80.000 
50.000 
24.000 
30.000 
27.200 
28.000 
76.000 
28.000 
96.000 

120.000 
102.200 
150.000 
150.000 
100.000 

Kaynak: (Baykara, 1974 ve Kütükoğlu, 2001) 

Bu döneme ait gravürler, İzmir’de kentsel yerleşim hakkında bir takım genel bilgiler 

verebilmektedir. Buna göre, Kadifekale eteklerinden başlayan yerleşim, sahil şeridini izleyerek, 

kuzeyde yaklaşık bugünkü Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanıyor, güneyde ise; bugünkü Varyant 

başlangıcını oluşturan Musevi mezarlığına ulaşıyordu. İç liman varlığını korumakla beraber, küçülmüş 

ve sığlaşmıştı. Limanın doğusunda Kadifekale sırtlarında Türkler yerleşmişti. Musevi Mahallesi 

bugünkü Havra Sokağı çevresinde ve Türk mahalleleri arasındaydı. Limandan kıyı boyunca kuzeye 

doğru uzanan kısımda konsolosluklar, Levanten tacirlerin ev, depo ve iş yerleri sıralanmaktaydı. 

Bunun hemen gerisinde Rum mahalleleri, Rum mahalleleriyle Türk mahalleleri arasında da Ermeni 

mahalleleri yer almaktaydı. XVII. yüzyılda, iş mıntıkası iç liman etrafında biçimlenmişti. Bu nüvenin 

hemen arkasında Tilkilik’in Namazgâh ile birleştiği yerlerde, denize karşı İzmir’in ileri gelenlerinin 

konakları yer alıyordu. Bunun arkasında, kaleye doğru orta tabaka zanaatkârlar bulunmakta, bunların 

yarım ay şeklindeki çevresi de yerleşim alanlarıyla sınırlanmaktaydı. Mezarlık alanları sınır olarak 

kabul edildiğinde, bu bölgenin 150 hektar kadar olabileceğini söylemek mümkündür (Kıray, 1998).  
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Resim 4: 17. yüzyıl sonlarında İzmir 

 
Kaynak: (Rijksmuseum, Amsterdam) 

17. yüzyıldan itibaren İzmir, her din ve milletten insanları kendine çeken bir yer oldu. Bir 

yüzyıl önce sadece Türk ve Rumlardan oluşan nüfusa başta Ermeni ve Yahudiler olmak üzere pek çok 

yeni topluluk eklendi. Avrupa devletlerinin Osmanlı yönetimiyle imzaladıkları ahitnamelerle elde 

ettikleri ticari ayrıcalıklar sonrasında İzmir, pek çok Batılı tüccarın uğrak yeri haline geldi. Bunlardan 

bir bölümü İzmir’e yerleşerek yıllar içinde İzmir’in köklü ve önemli ailelerinin oluşmasını sağladılar 

(Goffman, 1995). 

Türkler 

Yerleşim düzenine ait olan ilk kaynaklar, Kadifekale eteklerindeki Müslüman/Türk yerleşimin 

Faik Paşa (Altınordu), Han Bey (Pazaryeri) ve Mescid-i Selatinzade (Kubilay) çevresinde biçimlendiğini 

gösteriyor. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artan Müslüman-Türk nüfusunun, mevcut 

mahallelere eklemlenerek ortaya çıkan Ali Çavuş, Şeyhler ve Yazıcı mahallelerinin yerleşimi batıda 

Damlacık’a, doğuda Yapıcıoğlu ve Ballıkuyu’ya, kuzeyde bugün Fevzi Paşa bulvarının sınır oluşturduğu 

düzlük alana doğru genişletti. 17. yüzyıl ortalarında Müslüman mahallelerine Hasan Hoca, Hatuniye, 

Camii-i Atik, Mir Ali, Cedid, Çiçek, Kefevi, Kasap Hızır ve Kala-ı Bala adıyla sekiz mahalle daha 

eklenerek toplam mahalle sayısını on beşe çıkarmıştı. Aynı sıralarda İzmir’e gelen Kâtip Çelebi İzmir’in 

tüm mahallelerinin yirmi kadar olduğunu, on camisi ve dokuz hamamı bulunduğunu kaydetmektedir 

(Katip Çelebi, 1145).  

Kâtip Çelebi’nin iç liman çevresinde camilerin varlığına dikkat çekmesi, özellikle şehrin ulu 

camisinin sahil kenarında bulunan Şadırvan Camii olduğunu belirtmesi, Türklerin ticaret bölgesinde 

önemli bir yekûn oluşturacak iş çeşitliliğine sahip olduğunu gösteriyor. Antoine Galland, Türklerin, 

kentin çevresinde bulunan topraklarını Frenklere ve diğer topluluklara kiralama karşılığı aldıkları 

paralarla geçindiklerini yazmaktadır. Bu herhalde İzmir’in çevresinde toprak sahibi olacak kadar 

zengin olan Türkler için geçerliydi. Bunun dışında, yine Galland’ın belirttiği gibi, Türkler terzi, 
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kunduracı, kürkçü, saraç, aktar, eskici, kasap, gerek kadınlar gerek erkekler için sarık ve takke üreticisi 

nalbant, bakırcı, kuyumcu ve kent yaşamında geçerli olan sayısız meslekte çalışarak geçimlerini 

sağlamaktaydı (Galland, 2003).  

19. yüzyıl ortalarından itibaren Kırım, Balkanlar ve başta Girit olmak üzere Ege adalarından 

İzmir’e ulaşan muhacirlerin yerleştirildikleri Değirmendağı, Eşrefpaşa ve Kadifekale çevresindeki 

mahalleler Müslüman-Türk mahallelerin Osmanlı dönemindeki sınırını oluşturdu. 

Rumlar 

İzmir’in yerleşim düzeni içinde 16. yüzyıldan itibaren varlığını izlediğimiz Rum nüfusun ilk 

yerleşim yerinin adı ve neresi olduğu kaynaklarda belirtilmemiştir. Ancak güvenliğin önemli bir sorun 

oluşturduğu erken dönemde, Rumların da Türkler gibi Kadifekale eteklerinden çok uzaklaşmış 

olmadıkları tahmin edilebilir. Bu nedenle Rumların 16. yüzyıldaki ilk yerleşim yerinin daha sonra 

Yukarı Aya Yani (günümüzde Sakarya Mahallesi) olarak adlandırılacak olan mahalle olduğu 

düşünülebilir. 17. yüzyıldan başlayarak, 19. yüzyılın ortalarına kadar, tüm kaynaklar Rum nüfusun, 

İzmir’de Türklerden sonra en kalabalık topluluğu oluşturduğu konusunda hemfikirdir. İzmir’e ilk gelen 

Rum nüfus, sahil bandının arkasında bulunan düzlük alana yerleşti. Buradaki ilk Rum mahalleleri Aşağı 

Aya Yani ve Aya Fotini kiliseleri etrafında biçimlendi. Mezarlıkları da bu kiliselerin etrafında 

bulunuyordu. Limanın hemen arkasında başlayan bu Rum yerleşimi, ilerleyen dönemde doğuda 

Meles Çayına ve kuzeyde Punta’ya doğru büyüdü. 19. yüzyıl başlarında Aya Dimitri, Aya Katerina, Hacı 

Frangu, Evangelistra, Rum İspitalyası, Fasula, Aya Trifona gibi yeni Rum mahalleler ortaya çıktı. 

1840’lardan itibaren İzmir’in yeni ekonomik olanaklar sunması, Adalardan ve Mora’dan yeni bir göç 

dalgasını daha körükledi. Aya Vukla, Aya Konstantin ve Mortakiye gibi Rum mahalleleri bu süreçte 

ortaya çıkan mahallelerdir (Serçe, 1999). 

Rumlar arasında her meslekten insan bulmak mümkündü. 1851 yılına ait bir cizye defteri, 

önemli sayıda Rum ailesinin İzmir çevresindeki bahçelerde tarımla uğraştıklarını göstermektedir. 

Bunun yanında tüccar, kayıkçı, terzi, şişeci, pabuççu, zahireci, meyhaneci, kasap, bakkal, manav ve 

tellak gibi meslek dallarında öne çıktıkları anlaşılmaktadır (Kütükoğlu, 2000-1). Küçük imalathane ve 

ilerleyen yıllarda ortaya çıkan orta ölçekli sanayi tesislerinin çalışanlarının büyük bir kısmı yine 

Rum’du (Augustinos, 1997).   

Ermeniler 

Ermenilerin 14. yüzyılda İzmir’e göç ederek geldikleri, başlangıçta Kadifekale eteklerine 

yerleştikleri, 15. yüzyıl sonlarında düzlüğe inerek Ermeni Mahallesi’ni (Haynots)’u kurdukları ileri 

sürülmektedir. Söz konusu dönemde İzmir’de Ermeni tüccarların izine rastlansa da bunların 

yerleşerek bir mahalle oluşturduklarına dair kanıt bulunmamaktır. Ancak Osmanlı Devleti’nin İran’la 

sonu gelmez savaşlarının Halep üzerinden yürüyen ipek ticaretine zarar vermesi ve bu ticareti 
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yönlendiren Ermenilerin 17. yüzyılın hemen başlarından itibaren İzmir’e yöneldikleri biliniyor 

(Hovannisian, 2018). Ermeni seyyah Simeon 1610’da İzmir’de yüz hane Ermeni bulunduğunu 

kaydetmişti. Ermeni nüfus İran’da Şah Abbas’ın zorla sürgünü ve Anadolu’daki Celali isyanları 

nedeniyle arttı. Nüfusları hakkında verilen sayılar çok çelişkilidir. 1631’de İzmir’e gelen Tavernier 

8.000 Ermeni’den söz ediyor. Ancak yaklaşık bir yüzyıl sonra 1739’da gelen Pockocke 2.000 sayısını 

veriyor. Choiseul-Gouffier (1776) 6.000, Tancoigne (1812) 10.000, Bargigli (1840) 5.000, Slaars (1868) 

12.000 Ermeni’nin İzmir’de var olduğunu ileri sürüyorlar. 1920 yılında yayınlanan bir Yunanistan 

rehberinde İzmir’deki Ermeni nüfusunun 40.000 kişi olduğunu iddia ediliyor. Buna karşın Ermenilerin 

sayısal olarak Müslüman, Rum ve Yahudilerden sonra geldikleri kesindir. Bu arada İzmir Ermenilerinin 

tek bir cemaat oluşturmadıklarının altını çizmek gerekir. Cemaatin büyük çoğunluğu Gregoryen’dir. 

200 civarında Katolik Ermeni ailesi baştan beri ayrı bir cemaat oluşturmuş, 19. yüzyılda Amerikan 

misyonerlerinin etkisiyle bir de küçük Protestan Ermeni cemaati ortaya çıkmıştır. İzmir Ermenilerinin 

sayısı 15-20. yüzyıllar arasındaki göç dalgalarıyla sürekli bir artış gösterdi. İzmir’de kalanlardan çok, 

İzmir limanından dünyanın dört bir yanına dağıldılar. İzmir’e yerleşenlerin büyük çoğunluğu ise 

Haynots (Ermeni yeri) denilen Ermeni Mahallesi’nde yaşamlarını sürdürdüler (Hovannisian, 2018).  

Haynots, kuzeydeki Rum Mahallesi ile güneydeki Müslüman ve Türk mahalleleri arasında yer 

almaktaydı. Mahalle, Basmane’den başlayarak yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa Bulvarı, Şair Eşref 

Bulvarı ve Lozan Meydanı ile sınırlı alan üzerindeydi. Kültürpark’ın güney yarısı büyük ölçüde bu 

mahalle üzerine kuruludur. 3 Temmuz 1845’te bir handa başlayan yangın kısa sürede büyümüş ve 

neredeyse Haynots’un tamamını yok etmiş, 900 civarındaki binadan sadece 37 tanesi kurtulabilmişti. 

Mahallenin yeniden inşası, Osmanlı ülkesindeki ilk modern planlamanın uygulamasıyla gerçekleşti. 

Birbirini dik bölen geniş sokaklar, dikdörtgen parseller üzerine oturan evler, o dönemde İzmir merkez 

yerleşiminin en modern planlı yerleşim bölgesini oluşturdu. Haynots’un en önemli binası hiç kuşkusuz 

Surp Istepanos Kilisesi’ydi. Mütevazı kilise 1845’te yanınca, yerine geniş bir bahçe içinde görkemli bir 

şekilde yenisi inşa edilmişti. 1853’te tamamlanan kilisenin bahçesi aynı zamanda mezarlık olarak 

kullanılıyordu. 1880’lerin başında kent içi gömü yasaklanınca Kervan yolu üzerinde, Latin mezarlığı 

yanındaki alan Ermeni mezarlığı olarak kullanılmaya başlandı (Mildanoğlu, 2017). 

İzmir’in çevreye açılan iki büyük kapısından biri olan Kemer (Kervan) Yolu, Ermeni Mahallesi 

aracılığıyla İzmir merkezine kavuşmaktaydı. Bu hiç kuşkusuz tesadüfî bir yerleşme yeri seçiminin 

sonucu değildi; 17. yüzyıldan itibaren İzmir Ermenileri uluslararası ticaretin içinde yer aldılar. İran 

ipeğini taşıyan kervanları yönlendiren Ermeniler, bu ipeğin ve diğer ticari ürünlerin Avrupa 

limanlarına aktarılmasının en önemli aracı aktörleri oldular.  
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Yahudiler 

Yahudilerin İzmir’deki varlıkları 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren izlenebilmektedir. Ancak 

kalıcı ve yoğun Yahudi yerleşimi 17. yüzyılın başlarından itibaren izlenebilmektedir. 17. yüzyıl 

başlarında İzmir’e gelen Yahudilerin ‘reaya’ olarak Rum yerleşimini çevresinde ilk yerleşimlerini 

oluşturduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Burası günümüzde Sakarya Mahallesi merkez olmak 

üzere, Yeni, Namazgâh, Güneş, Yenigün ve Güzelyurt mahalleleriyle çevrili olan bölgedir (Serçe, 

1999). Portekiz ve İspanya’dan göçerek Selanik’e yerleşen Yahudiler, bu kentte hâkim olan tekstil 

üretiminin zayıflaması üzerine Manisa ve İzmir gibi kentlere yöneldiler. İzmir’in ticari geleceğinin ışığı 

Tire, Yanya, Ankara, Girit’te yaşayan Yahudiler için de bir çekim nedeni olmuştu. Yahudiler kısa 

sürede, her gün daha da gelişen İzmir ticaret dünyasının vaz geçilmez bir unsuru haline geldiler. 17. 

yüzyıl ortalarında cemaat içinde bölünme yaşanmasına neden olan Sabatay Sevi olayının etkisi çabuk 

atlatıldı. 17. yüzyılın sonlarında Levant Kumpanyası’nın “Yahudiler İzmir’deki en büyük rakibimiz” 

dedirtecek kadar ticaret dünyasına hâkim olmuşlardı. Galland kendi ticarethanesi olan pek çok Yahudi 

olduğunu belirtmektedir (Galland, 2003). Ayrıca zengin olan Yahudilerin İzmir gümrük gelirlerinin 

toplanması konusunda da etkili oldukları bilinmektedir. Buna yanında en çok sarraf ve simsar olarak 

İzmir ticaret hayatına damgalarını vurdular. İzmir’de hem alıcı hem de satıcı konumunda bulunan her 

milletten tüccarın muhakkak bir Yahudi aracısı bulunmaktaydı (Frangakis-Syrett, 2006).  

İzmir’de Yahudi nüfusu üzerine verilen sayılar, diğer topluluklarda olduğu gibi oldukça 

tartışmalıdır. Tavernier (1631) 6-7.000, d’Arvieux (1653) 7-8.000, Spon 12-15.000 olarak vermektedir. 

Galland (1678) İzmir’de 1.500 Yahudi ailesinin yaşadığını ve toplamda sayılarının 10.000 olduğunu 

yazmaktadır. 1688 depreminden sonra İzmir’e gelen Tournefort (1702) Yahudi nüfusunun 1.800 

kişiden ibaret olduğunu yazmaktadır. Ancak felaketin etkileri geçtikten sonra Yahudi nüfusu yeniden 

yükselmeye başlamış olmalıdır. Pococke (1739) 6.000, Ch. Gouffier (1776) 10.000, Sestini (1778) ise 

12.000 Yahudi nüfusu vermektedir. 1830’larda resmi olarak yapılan sayımda İzmir’de 1.610 hanede 

3292 erkek nüfus tespit edilmişti (BOA, NFS.d.,2941).  

Levantenler 
Levanten olarak adlandırılan topluluklar İngiliz, Hollandalı, İtalyan, Fransız, Macar ve Slav 

kökenlidir. Levantenlerin İzmir’de yoğun olarak yaşadığı dönemler de 17-19. Yüzyıllardır (Yıldız, 2012). 

17. Yüzyıldan itibaren ticari liman olarak ön plana çıkan kentte Avrupalı nüfus giderek artmıştır. 

Levantenler de ticaret ve endüstri başta olmak üzere bankacılık, finans, sigortacılık ve lojistik 

sektörlerinde faaliyet yürütmüşlerdir. Rıhtımların inşa edilmesi, demiryolu yatırımlarının 

gerçekleştirilmesi, tramvay ve vapur hatlarının işletilmesi gibi birçok alanda etkin rol oynamışlardır. 

Ege Bölgesi’nin sahip olduğu değerli tarımsal ürünlerin Avrupa ve Amerika’ya pazarlanması için 

kurdukları şirketlerle bölge içerisindeki yerel üreticiler ve satıcılarla önemli bir iletişim ağı 

kurmuşlardır (Yıldız, 2012).  
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Günümüzde Mimar Kemalettin Caddesi’nin girişinde bulunan Büyük Vezir Han’ın önünden 

başlayıp Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sonunda biten, körfez kıyısını güney-kuzeydoğu boyunca takip 

eden Frenk Sokağı Levantenlerin ticari ve kültürel faaliyetlerini yansıtan en önemli kent mekânı olarak 

gelişmiştir. Frenk Sokağı’nda bulunan mağazalar, terzihaneler, matbaalar, kitapçılar, fotoğrafhaneler, 

muayenehaneler ve antikacılar Levanten kültürün temsil edildiği mekânlardı. 19. Yüzyıl sonunda inşa 

edilen rıhtım ile birlikte, Belle-Vue veya Bella-Vista olarak anılan mahalle; ticari kurumları, iş hanları, 

dini yapıları, okulları, tiyatroları, kafeleri, hastaneleri ile Levantenlerin İzmir’deki günlük yaşamlarının 

merkezi haline gelmiştir (APİKAM, 2020). Denizle Frenk Sokağı arasında dar ve uzun bir biçimde 

oluşturulan /pasajlar sokaklar Frenkhane olarak adlandırılmış, zamanla “ferhane” olarak değişikliğe 

uğramıştır. Ferhane olarak belirtilen geçitlerin her iki yanına konut, dükkân ve depo binaları 

sıralanmıştır (Beyru, 2011). Ferhanelerin en belirgin özelliği batı türü tüketim mallarının odağı 

konumunda olmasıdır. 19. Yüzyıl ortalarından itibaren Levantenler arasında dışarıda yeme-içme 

kültürünün yaygınlaşmasının sonucu Birinci Kordon’un olduğu bölgede yoğun olarak birahaneler 

kurulmuştur (Beyru, 2011). Levantenlerin kentteki sosyal yaşamlarının bir diğer önemli unsuru da batı 

kültürünün ve yaşam tarzının simgesi kulüpler olmuştur. Kulüpler; Levantenlerin, Avrupa’daki basılı 

yayınları takip ettikleri, kütüphaneleri, oyun salonları, balo ve tiyatro salonlarını barındıran mekânlar 

olmuştur (APİKAM, 2020).  
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Harita 11: 19. Yüzyılda İzmir Mahalleleri 

 
Kaynak: Nizamoğlu S., (Goad, Storari ve Saad Planlarının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2022. 
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4.3.5. Depremler, Yangınlar ve Salgın Hastalıklar 

İzmir’in erken dönemlerde yaşadığı depremlerle ilgili ayrıntı bulunmamaktadır; ancak MS 

187’deki depremin kent üzerinde büyük bir yıkım gerçekleştirdiğini biliyoruz. Deprem, İzmir’deki 

birçok tapınağın yıkılmasına yol açmış, yerde açılan büyük yarıklar evleri yutmuş, küçük iç liman 

kapanmış ve çok sayıda insan ölmüştü. On sene boyunca vergilerden muaf tutulan şehir, Roma 

İmparatoru Marcus Aurelius tarafından neredeyse yeni baştan inşa ettirildi. Yine 688 yılında meydana 

gelen depremin büyük can kaybına neden olduğunu biliyoruz. İzmir sonraki yıllarda da benzer 

sonuçlar doğuran depremler yaşadı. Ancak sonuçları hakkında daha kesin bilgilere sahip olduğumuz 

ilk depremler 17. yüzyılda yaşanmıştır. 

1654 depremi, 17. yüzyılın yıkıma yol açan depremleri arasında, mal olduğu can ve mal 

kayıpları nedeniyle öne çıkan ilk deprem oldu. Ama asıl iz bırakan ve İzmir’in bir süre ticaret merkezi 

olmak özelliğini yitirmesine yol açan 1688 depremidir. 10 Temmuz 1688 Cumartesi günü meydana 

gelen depremin merkezi Sancak Kalesi civarıydı. Fransız konsolosluğunun raporuna göre İzmir’deki 

evlerin neredeyse tamamı oturulamayacak hale gelmişti. Çoğu Türk 16-19.000 kişi hayatını 

kaybetmişti. Depremden sonra şehrin nüfusu yarıdan daha fazla bir eksilme gösterdiği gibi yabancı 

tüccarların büyük bölümü şehri terk etti. Şehrin yeniden toparlanması için 30 yıldan fazla bir süre 

geçmesi gerekti (Ambraseys & Finkel, 1995). 

18. yüzyılda İzmir’de irili ufaklı 37 deprem saptanmıştır. 1739 depremi, aynı yıl İzmir’e gelen 

seyyah Richard Pococke’un kaleme aldığı satırlara şöyle yansımıştır; “İzmir, depremler yüzünden 

korkulu anlar yaşayan bir şehir; özellikle Nisan 1739’da meydana gelen deprem, binaların birbirinin 

üzerine yıkılmasına ve birçok insanın yatağında ölmesine yol açmış. Şehirde bu depremden 

etkilenmeyen ev kalmamış gibiymiş; bu yüzden de ölüm korkusu içindeki İzmirliler bütün bir yazı 

evlerinin bahçelerinde ve geceleri de gemilerinde geçirmek zorunda kalmışlar. Kimisi de güven yerine 

rahatı tercih ettikleri için evlerini terk etmemiş. (Pococke, 1745)” 

İzmir’de 19. yüzyıl da depremler açısından farklı değildir; 1688 benzeri olmasa da birçok 

deprem yaşamıştır. 13 Kasım 1856’da meydana gelen depremin de büyük hasar verdiği, birçok evin 

çöktüğü ve neredeyse hepsinde çatlaklar oluştuğu ve denizin yükselmesi nedeniyle bazı insanların 

kaybolduğu kaydedilmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında binaların yapım tekniklerindeki iyileşme, 

yol genişliklerinin artırılması ve diğer koruyucu önlemler depremlerin verdiği zararların sınırlanmasını 

sağladı. Ancak İzmir’in deprem kuşağında yer alması, depremlerin kent için her zaman bir tehlike 

oluşturmasını sürdürdü (Ambraseys & Finkel, 1995). 
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Genellikle, deprem sonrasında baş gösteren yangınlar, depremin yarım bıraktığı yıkımı 

tamamlamaktaydı. Fakat İzmir’e büyük zarar veren yangınlar, depremlerden bağımsız, dikkatsizlik, 

çatışma veya kundaklama gibi nedenlerle çıkan yangınlardı. 1763’te Frenk Mahallesine büyük zarar 

veren yangın arşiv belgelerine yansıyan bu tür ilk olaydı. 1778’de Derviş Hanı yakınlarında bir evde 

başlayan ve otuz altı saat devam ettiği kayıtlara geçen yangın ise şehrin üçte birini yok etmişti. 1797 

yılında Frenk Mahallesinin neredeyse tamamen, Ermeni Mahallesinin de kısmen yok olmasına neden 

olan yangın, Zantalı, Venedikli ve İşklovenli denizcilerin bir cambaz gösterine girmek istemeleri, ancak 

bunun için kendilerinden para isteyen bir yeniçeriyi öldürmeleri üzerine başlayan çatışmaların 

sonucuydu (Ülker, 1994).  

19. yüzyılın birinci yarısından çıkan 1834, 1841 ve 1842 ve 1845 yangınları dikkatsizlik sonucu 

çıkan, ama her defasında büyük kayıplar yaşanmasına yol açan yangınlardır. Özellikle 1841 ve 1845 

yangınlarının kent üzerindeki tahribatı çok büyüktü; ilki Yahudi Mahallesini, ikincisi ise Ermeni 

Mahallesini yok etmiş, bu mahallelerin yakın çevrelerine zarar vermişti (Beyru, 2011).  

Yangınların kent üzerinde bu kadar etkili olmasının nedenleri, neredeyse tümünde ortaktı. 

Ahşap temelli bitişik düzen yapılaşma, dar sokaklar, önleyici tedbirlerin yokluğu ve yangınların 

söndürülmesi konusunda yetersiz yöntemler. Benzer nedenler İstanbul’un da pek çok kez karşılaştığı 

yangınların nedeniydi. 1848 yılında çıkarılan Ebniye Nizamnamesi’yle bu sorunlar aşılmaya çalışılmaya 

çalışıldı. 1845 yangını sonrasında Ermeni Mahallesi’nin yeniden inşasında modern kent planlama 

kuralları ilk kez uygulanmaya çalışılmıştı. Izgara şeklinde yapılan planda sokak genişlikleri artırılmış, 

binaların kâgir yapılması şart koşulmuştur. Aynı süreçte çarşıdaki ahşap dükkânların kâgir olarak 

yeniden inşası süreci de başlamıştır. Özellikle 1852’de Şadırvan Camii yakınlarında başlayan ve 600 

civarında binanın yok olmasına neden olan yangın sonrasında bu yenilenme hızlandı (Beyru, 2011).  

Yangınlara karşı alınan önlemler ve itfaiye teşkilatında yapılan düzenlemelere rağmen, 1861 

ve 1882 yangınlarının tahribatı büyük olmuştur. 1861’de 800’e yakın bina yok olurken 1882’de 1400 

civarında bina alevlere teslim olmuştu. Ancak alınan önlemlerin ve yeni düzenlemelerin genişleme 

ihtimali olan pek çok yangının verdiği zararın sınırlanmasını sağladığı da unutulmamalıdır (Beyru, 

2011).  

Deprem ve yangınlar büyük can ve mal kayıplarına yol açmakla birlikte uzun döneme yayılmış 

görece nadir olaylardı. Hâlbuki kenti dört yüz yıl boyunca sürekli etkisi altında tutan çok daha istikrarlı 

bir felaket vardı: salgın hastalıklar. 
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17. yüzyılın ortalarında Doğu’ya pek çok kez ticari seferler düzenleyen Jean-Baptist Tavernier, 

İzmir’in ticaret dünyasında yükselişinin ilk tanıklarından biriydi. Seyahatnamesinde, İzmir için “yıl 

geçmiyor ki kentte bir veba salgını çıkmasın” tespitinde bulunmuştu. Bir yüzyıl sonra, yani 18. yüzyılda 

ise İzmir’in adı neredeyse vebayla eşdeğer hale gelmişti. Konuyla ilgili bir çalışmasında Fransız tarihçi 

Daniel Panzac, incelediği 80 yılın 58’inde İzmir’in veba salgınıyla boğuştuğunu göstermektedir. 

Bunlardan bir kısmı hafif atlatılırken, bir kısmı ise büyük kayıplara yol açmaktaydı. Hastalık daha çok 

bahar ve yaz mevsimlerinde kendini gösteriyordu; yani kervanların mal getirdiği ve gemilerin bu 

malları götürmek için İzmir Limanı’na demirlediği aylarda. 1727, 1748 ve 1791 salgınları 

İskenderiye’den, 1754 salgını ise İstanbul’dan deniz yoluyla gelmişti. 1784 salgınının ise kervanlarla İç 

Anadolu’dan geldiği bilinmektedir (Panzac, 2017).  

1765 yılındaki veba salgını hakkında Fransız konsolosunun kaleme aldığı bir mektuptan, 

günde 300 kişinin öldüğünü öğreniyoruz. 1784 yılındaki salgınla ilgili benzer bir belge günde 300-400 

kayıptan söz ediyor. Toplam için verilen sayılar çok daha korkutucu. Yaklaşık 100.000 olduğu 

düşünülen İzmir nüfusu içinde; 1759’da 5-6.000, 1760’ta 18-20.000, 1762’de 8-9.000, 1765’te 15-

16.000, 1784’te 16-18.000 ve 1788’te 18.000 ölüm… Yani salgınların şiddetli olduğu dönemlerde, 

hastalığın etkisi kent nüfusunun yüzde 5 ila 20’si üzerinde ölümle sonuçlanıyordu (Panzac, 2017).  

Veba, 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yıkıcılığını giderek azalttı; ancak 1900 yılında bile 

İzmir’de hala can almaya devam ediyordu. Kaldı ki vebanın yerini başka bulaşıcı hastalıklar 

doldurmaya başlamıştı. Sıtma, tifo, difteri, çiçek, frengi ve kolera sık sık şehri ziyaret eden hastalıklar 

oldu. Özellikle kolera, Tüm Dünya’da olduğu gibi son dönem Osmanlı İzmir’ine damgasını vurdu. 

Kolera ilk olarak 1831’de İstanbul’a, hemen ardından aynı yıl İzmir’e ulaştı ve 1918 yılına kadar 

defalarca tekrarlandı. Kolera, veba salgınlarında olduğu kadar can almasa da bazı dönemlerde kıyıcı 

sonuçlar yarattı. Pek çok kolera salgını vakasından biri, İzmirlilerin “Büyük Kolera” adıyla andıkları 

1865 salgını 800’ü Yahudi, 700’ü Rum, 520’si Türk, 100’ü Katolik, 60’ı Ermeni, 20’si Protestan, 

toplamda 2200 kişinin ölümüne yol açmıştı (Beyru, 2011). 

Her felaket İzmir’de büyük kayıplara yol açmıştır. Ancak İzmir Doğu Akdeniz’in en önemli 

liman şehriydi, yüzlerce kilometre uzaktan kervanlarla getirilen Doğu’nun büyük talep gören ürün ve 

malları İzmir pazarına indiriliyor, birbirinden renkli bayraklarıyla yüzlerce mil uzaklardan gelen onlarca 

devletin gemilerine yükleniyor; Batı’nın neredeyse bütün şehirlerine dağıtılıyordu. Bu nedenle her 

felaketten sonra, kent yeniden toparlanmayı ve eski gücüne kavuşmayı bildi.  
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4.3.6. Ekonomik Yapı 

Tarım 

İzmir daha çok sahip olduğu ticari potansiyelle öne çıkmıştır. Ancak erken dönemden itibaren 

İzmir çevresinin tarımsal faaliyetlerinin de önemli bir ekonomik güç oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle 16. yüzyılda yapılan tahrirler, İzmir’in tarımsal ekonomiye dayandığını göstermektedir. Bu 

dönemde şehrin belli başlı vergi gelirleri arasında buğday, arpa, burçak, nohut, susam, börülce, 

melas, pamuk, afyon gibi tarımsal ürünler ilk sırada yer almaktadır. Bunun dışında üzüm, zerdali, 

ceviz, incir, badem gibi meyvelerin de İzmir ve çevresinde vergi kapsamına alınacak oranda yetiştiği 

görülmektedir. Ayrıca yine bu sayımlarda kayıtlara yansıyan dördü mamur, dördü harap durumda 

değirmenin varlığı İzmir’in tarımsal ekonomiye dayandığı yargısını desteklemektedir (Arıkan, 1998).  

17. yüzyıl boyunca ticaretin hızla gelişmesi, tarım ekonomisini geriletse de tamamen yok 

etmemiştir. Antoine Galland İzmir’de bol miktarda kayısı, incir, üzüm, portakal ve limon üretildiğini 

belirtmekte nar üretiminin ise bolluğuna vurgu yapmaktadır (Galland, 2003). Evliya Çelebi de İzmir’in 

limon, turunç, nar, zeytin ve incirin bol olduğunun altını çizmektedir (Evliya Çelebi, 2005). İzmir’de 

ekonomik faaliyetin büyük ölçüde ticarete hasredildiği 19. yüzyılda bile İzmir’in çevresindeki bağ ve 

bahçelerde tarımsal faaliyetler devam etmekteydi. 1851 yılına ait Rum cizye defterine göre, 202 vergi 

mükellefi İzmir’in çevresindeki bağ ve bahçelerde çalışıyordu ki bunlar toplam vergi mükelleflerinin 

yüzde onunu meydana getiriyordu (BOA, NFS.d., 2945).  

Ticaret (XVII. ve XVIII. Yüzyıllar) ve İzmir Çarşısı 

Sahip olduğu coğrafi özellikler açısından tarihin hemen her döneminde ticari potansiyele 

uygun bir konumda bulunan İzmir şehrinin ticaret hacmi konusunda, 16. yüzyıla kadar veri eksikliği 

nedeniyle tam bir bilgi sahibi değiliz. Bununla beraber, daha 13. yüzyılda Cenevizliler İzmir’in ticari 

potansiyelini fark etmişler ve Nif Antlaşması ile İzmir’de yerleşip serbestçe ticaret yapabilecekleri bir 

mahalle kurma ve limandan yararlanma hakkını elde etmişlerdi. Ancak Osmanlıların kesin olarak 

şehre hâkim olacağı zamana değin devam edegelen siyasi çatışmalar bu potansiyelin yeteri kadar 

değerlendirilmesini önledi. W. Heyd’e göre, İzmir’in Osmanlılardan önce bir pazar olarak hiçbir önemi 

bulunmamaktaydı (Heyd, 1975). XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ticari kimliği belirginleşmeye 

başlayan İzmir’in ticari potansiyeli gerek M. Kütükoğlu ve gerekse de D. Goffman tarafından iç ve dış 

olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. M. Kütükoğlu’na göre İzmir, XVI. yüzyılda henüz Batı 

Anadolu’nun en mühim merkezi olmamakla beraber yine de küçümsenmeyecek bir iç ticaret merkezi 

idi. Deniz nakliyatının daha ucuz olması dolayısıyla diğer Osmanlı limanlarıyla İzmir arasında 

gerçekleştirilen ticaret ve bilhassa İzmir ve hinterlandından İstanbul’a gönderilen malların sevkiyatı 

çoğunlukla İzmir limanından yapılmaktaydı (Kütükoğlu, 2000-1). İzmir’den özellikle İstanbul’a sevk 

edilen ürünlerin çoğunluğunu kuru meyveler ve yemişler oluşturuyordu (Goffman, 1995). 
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17. yüzyıl, İzmir’in dış ticaret bakımından hızla geliştiği dönemdir; Fernand Braudel İzmir’in bu 

yüzyılda ana ticaret yollarının kesiştiği noktalardan biri haline geldiğini belirtmektedir (Braudel, 1998). 

Bu gelişmede Osmanlı-İran savaşları dolayısıyla Avrupa’ya sevk edilen İran ipeğinin artık İzmir limanı 

yoluyla sevk edilmeye başlanmasının payı büyüktü. Öyle ki, İran ile İzmir arasındaki yol ancak yüz 

günde aşılmasına rağmen tercih edilir olmuştu (Orhonlu, 1984). Çeşitli seyyahların izlenimlerini 

aktardıkları satırlar da anılan dönemde İzmir’in ticari canlanışını doğrulamaktadır. 1614’te İzmir’e 

gelen William Lithgow İzmir’i canlı bir ticaret limanı olarak betimledikten başka, 1621’de İstanbul’dan 

Kudüs’e giderken İzmir’de karaya çıkan Courmenin Baronu Louis Deshayes de, “...İzmir’de, 

Ermeniler’in Halep’e götürmek yerine buraya getirdikleri ipek, yün, balmumu ve pamuk üstüne büyük 

bir ticaret var. Ermenilerin İzmir’e gelmesi kendileri için daha yararlı, çünkü daha az vergi ödüyorlar.” 

demektedir. İzmir’e dört kez gelmiş olan ve şehir ile ilgili geniş bilgi veren Jean Baptiste Tavernier ise, 

“İzmir, bugün artık, Doğunun en ünlü ticaret şehri durumundadır; gerek deniz yoluyla Avrupa’dan 

Asya’ya, gerekse kara yoluyla Asya’dan Avrupa’ya gönderilen bütün mallar İzmir’e getirilmektedir. 

Daha önce Ligourne’ye demirleyen Batı’nın bütün gemileri artık buraya demir atmakta ve en gösterişli 

kervanlar belirli zamanlarda buradan hareket etmektedir” diye yazmaktadır (Deshayes, 1624’ten akt. 

Pınar, 2001). 

Dış ticarete açılmanın sonucunda gelişimi büyük ölçüde hızlanan İzmir’in önemi, 1642-1669 

arasında devam eden Girit kuşatması sırasında bir kat daha arttı. Şehrin stratejik önemini kavrayan 

Osmanlı yöneticileri, mal giriş-çıkışının denetlenerek hazineye girecek gelirlerin de arttırılabileceği 

umuduyla, bir bedesten ve gümrük binası inşa ettirdiler (Ülker, 1994). Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 

tarafından inşa ettirildiği için Köprülü Hanı olarak da anılan Büyük Han’ın yapımı, şehrin su ihtiyacını 

karşılamak amacıyla yeni çeşmelerin kullanıma açılması şehre verilen önemin diğer yansımalarıdır 

(Aktepe, 1971). 1671’de İzmir’e gelen Evliya Çelebi, birçok ticari amaçlı yapıyı sayıp döktükten sonra 

İzmir’in ulaştığı noktayı şu cümlelerle dile getirmektedir: “Velhasıl Âli Osmanın kabzai tasarrufunda iki 

yüz altmış bender sevadı muazzam iskele vardır kim yük çözülür ve yük bağlanır şehirlerdir. Amma 

İzmir benderi cümleden iştiharlı şehirdir. Zira ekalîmi seb’ada Âli Osman ile dost olmuş on sekiz kefere 

kıralı vardır. Cümlesinin balyozları ve konsolosları vardır. Ve bazirgânları ruyi zeminin mahsulatların ve 

cemii diyar halkının metaların getirüb beher sene bin gemi gelir ve bin gemi gidüb metaları bu İzmir 

şehrinde füruht olunur böyle bir derbendi calender bender yerdir kim velveleârâ iskeledir... Şeb ruz 

Arab ve Acemden niçe yüz bin deve ve at ve katır gelüb gitmededir.” (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 

2005). 

İzmir ticareti altın çağını 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın ilk yıllarında yaşadı. O zamana kadar 

bölgedeki önemli liman-kentlerden biri olan İzmir, 18. yüzyılla birlikte hem Doğu Akdeniz’de hem de 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla, İran’la ve Uzak Doğu’yla olan ticaretinde tek en önemli olan liman 



120 
 

oldu. İzmir’in ticari üstünlüğü ticaretin her alanında hissediliyordu. Örneğin İzmir’de ticareti yapılan 

malların değeri, kentin Batı’daki ve imparatorluk içindeki ticari ilişkilerinin yoğunluğu ve kentin ticaret 

hacmi, Osmanlı Devleti’nin diğer limanlarındakinden çok öndeydi. İzmir’in ticari yükselişi, Osmanlı 

Devleti ile Batı arasındaki ticari ilişkilerin artışıyla eşzamanlıydı. İzmir’in imparatorluğun dış deniz 

ticaretindeki büyüyen payı beraberinde kentin ticari yükselişini de getirmişti (Frangakis-Syrett, 2006). 

18. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin Batı’yla olan ticareti herhangi bir Avrupalı devletin 

tekeli altına girmedi. Ahidnamelerle ticarette büyük üstünlük sağlayan Fransa, İngiltere ve Hollanda 

bu ticarette en büyük pay sahibiydiler. Ancak İngiltere ve Hollanda’nın Osmanlı Devleti dışında ilişkide 

bulunduğu pek çok bölge bulunması, Fransızların Osmanlı pazarıyla daha fazla ilişki kurmalarını teşvik 

ediyordu. 1700-1745 yılları arasında Osmanlı imparatorluğunun Fransa’ya yaptığı ihracatta İzmir’in 

payı yaklaşık %20’ydi. Bu pay, 1745-1789 yılları arasında %34’e fırladı. 1776-1779 döneminde ise, 

İmparatorluğun ihracatında İzmir’in en yakın takipçisi olan Selanik’in Fransa’ya yaptığı ihracattaki payı 

sadece %14 iken, İzmir’in payı %40’tı. 1789 Devrimi’nin Fransız ticareti üzerindeki olumsuz etkisine 

İngiltere’nin Osmanlı Devleti nezdindeki ekonomik ve politik nüfuzunun artması eklenince Fransa’nın 

ticari üstünlüğü giderek azaldı. 1580’de Osmanlı Devleti ile ticaret yapma imtiyazını elde eden ve 

Kraliçe Elizabeth’in izniyle bu alanda tekel kuran Levant Company’nin 1825’te dağılması sonucunda 

İngiliz tüccarlarının serbestçe ticaret yapabilme olanağına kavuşması, İngiltere’nin Akdeniz ticaretinin 

kısa sürede daha da büyümesini sağladı. Bu süreçte Fransız limanlarıyla İzmir arasındaki ticari ilişkiler 

de zayıflamaya devam etti. Örneğin 1834 yılında İzmir limanına girip çıkan Fransız gemilerinin toplam 

tonajı 13.408 iken, 1838 yılında 10.334’e gerilemişti (Kurmuş, 1982). 

İzmir’in diğer Osmanlı limanlarına üstünlüğü 1740’lardan sonra belirginleşti ve 1754 yılından 

sonra İzmir, artık rakip tanımaz bir liman haline geldi. Bu tarihten sonra Marsilya’ya en fazla ihracat 

yapan Osmanlı limanı İzmir’di (Frangakis-Syrett, 2006). İmparatorluğun ihracatından en büyük payı 

alan İzmir, ithalat konusunda da çok önemli bir yer tutuyordu. 17. yüzyılın ikinci yarısında 

Marsilya’dan Osmanlı ülkesine gelen malların %30’u İzmir’den giriş yapıyordu. İlerleyen yıllarda oran 

%34’e kadar çıktı. Bu dönemde İzmir’in en büyük rakibi olan İstanbul’un payı %20’nin altındaydı 

(Küçükkalay, 2007).  Antoine Galland 17. yüzyılın sonlarında İzmir’de ticareti yapılan malları 

ayrıntılarıyla kaydetmişti. Ermenilerin İran’dan getirdikleri ham ipek, İzmir’e on beş-on altı günlük 

yoldaki küçük kent Ankara’dan gelen keçi kılından yapılma iplikler ve dokumalar; pamuk ipliği, birçok 

renkte deri, kordon ya da maroken, beyaz ve mavi pamuklu kumaşlar, yatak yünleri, halılar, pike 

örtüler, sabun, ravent, mazı, meşe palamudu, mahmude ve afyon Avrupa menşeli gemilerin İzmir’den 

yükledikleri malların başlıcalarıydı. Bu malların İzmir çevresinden elde edilen son dört tanesinin 

dışında tamamı, kente çoğunlukla şubat, haziran ve ekim aylarında gelen kervanlarla getiriliyordu. 

Bunların içinde ipek, pamuklu ve yünlü iplikler en büyük payı alıyordu. 18. yüzyılda Avrupa’da 
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büyüyen tekstil üretimi için gerekli olan pamuk ve pamuklu iplikler öne çıkmıştı. Pamuk ve pamuklu 

ipliğe talebin geçici olarak azaldığı 19. yüzyılın başlarında, ortaya çıkan boşluğu kuru meyve ve ilaç 

üretimi için gerekli olan hammaddeler doldurdu. İzmir’in ithal ettiği malların başında ise kahve, şeker 

ve boya maddeleri geliyordu. Bunun yanında Avrupa teknolojisinin geliştirdiği ürünler de İzmir’den 

giriş yapıyordu. İzmir’de gerçekleşen bu ticaret, kentin yerleşim düzeninin biçimlenmesinde belirleyici 

oldu. Özellikle ticaretin yoğunluk bakımından en fazla kendini hissettirdiği liman çevresi tamamen 

buna göre yapılandı (Kıray, 1998). 

İzmir Çarşısı’nın nüvesini oluşturan ticaret alanının İzmir’in Pagos tepesinde kuruluşu kadar 

eski olduğu düşünülmektedir. Helenistik ve Roma döneminde daha geniş olduğu düşünülen yay 

biçimindeki iç liman, bir dalgakıranla güvenli hale getirilmişti. On üçüncü yüzyılın birinci yarısında 

Bizanslılar tarafından iç limanın kuzey ucuna inşa edilen kaleyle daha güvenli hale getirilen İzmir, yeni 

yeni gelişmeye başlayan doğu Akdeniz ticaretinde ismini duyurmaya başlamıştı. Bu dönemde ticaretin 

iç liman çevresinde uzanan kıyı boyunca yoğunlaştığını tahmin etmek zor değildir. Ancak Türklerin 

yukarı kaleyi (Kadifekale) ele geçirerek on dördüncü yüzyıl başlarından itibaren aşağı kaleyi elinde 

bulunduran Cenevizlerle ve sonrasında da haçlı güçleriyle mücadelelerinde savaş alanına dönen 

Pagos etekleri ve çarşı bölgesi harabeye dönmüş olmalıdır.  

İzmir’in tamamen Türklerin eline geçtiği on beşinci yüzyıldan itibaren yukarı kaledeki yerleşim 

yavaş yavaş terk edilerek, yeni mahalleler Pagos tepesinin eteklerinde, günümüzdeki Basmane ile 

Damlacık arasındaki bölgede kuruldu. Bu sırada kentin pazarı, günümüzde de Pazaryeri (Han Bey) 

adını taşıyan mahallede bulunuyordu. 20. yüzyıl başlarına kadar isim olarak varlığını koruyan At Pazarı 

ve Karılar Pazarı sokakları bu dönemin hatırasını taşımaktadır. Bunun dışında 1402’de Timur’un İzmir’i 

fethi sırasında yıkılan, 1472’de Venedik donanmasının İzmir’i yağmalaması sonrasında Fatih Sultan 

Mehmet tarafından yeniden inşa ettirilen Liman veya Osmanlıların yaygın olarak kullandığı ismiyle Ok 

ya da Soğan Kalesi’nin koruması altındaki kuzey kıyı bandı boyunca ticari etkinliklerin gerçekleştiği 

çarşılar kurulmaya başlanmıştı.  

Henüz iç limanın mevcut olduğu bu dönemde, limanın güney bölümü ‘Musa Bali Yakası’ kuzey 

bölümü ise ‘Hisar Yakası’ olarak anılıyordu. Musa Bali adını, bulunduğu bölgede bulunan ve daha 

sonra yerine Yusuf Çavuşzâde Ahmed Ağa (Kemeraltı) Camii’nin inşa edilecek olan Musa Bali 

Mescidinden alıyordu. Hisar ismi ise, tahmin edileceği gibi Soğan/Ok Kalesi’nden kaynaklanıyordu. 

Erken dönemde çarşının faaliyeti, perakende ticaretten ve Aşık Mehmed Çelebi’nin aktardığı gibi 

İstanbul’a gönderilecek kuru meyve ve hububat işlemlerinden ibaretti. Bu ticaretin daha çok sahildeki 

Ok Kalesi ile yerleşim bölgesi arasında geliştiğini söylemek mümkündür. On yedinci yüzyıl ortalarında 

İzmir’e gelen Kâtip Çelebi’nin İzmir’in ulu camisinin Niflizade (Şadırvan) Camii olduğunu belirtmesi bu 

görüşü destekliyor (Katip Çelebi, 1145).  
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17. yüzyılda ticari hayatın zenginliği iç liman çevresindeki ticaret bölgesinin gelişmesini sağladı. Bir 

yandan çarşı bölgesi geriye doğru genişlerken, diğer yandan iç limanın günden güne dolan bölümlerinde 

yeni çarşılar, hanlar ve depolar ortaya çıkıyordu. Kâtip Çelebi İzmir’de 60 han bulunduğunu 

kaydetmektedir. 1671’de İzmir’e gelen Evliya Çelebi “kale misali” 82 han olduğunu belirtmekte bunlardan 

on dokuzunun ismini vermektedir: Malkoçzâde hanı, Kurşumlu han, Çavuşzâde hanı, Altıparmak hanı, 

Tercüman hanı, Beğler hanı, Mehemmed Efendi hanı, Kethüda İbrahim Paşa hanı, Muhtesib hanı, 

İmamzâde'nin iki hanı, Bölükbaşı hanı, Tavşanlı hanı, Çukur han, Hacı Hüseyin hanı, Hacı Ömer hanı, 

Fazlullâh Ağa hanı, Sulu han ve Bostancı hanı (Evliya Çelebi, 2005).  

Evliya Çelebi, Kemeraltı Camii’nin önünde, günümüzde 853-855. sokaklar arasında kalan bölümde 

Kapudan Kaplan Mustafa Paşa’nın denizi doldurarak inşa ettirdiği yüz elli dükkânlı yeni çarşıyı da 

kaydetmektedir. Evliya Çelebi’nin İzmir’i ziyaretinden kısa süre sonra (1675-1678), Köprülüzade Fazıl 

Ahmet Paşa tarafından Liman Kalesi’nin kuzeyinde küçük ve büyük Vezir hanlarıyla bir bedesten inşa 

ettirildi. Sonraki yüzyılda da devam eden bu inşaat faaliyeti büyük ölçüde, gümrük işlemlerinin düzenli ve 

kayıpsız gerçekleştirilmesine ve İzmir’e kervanlarla gelen malların depolanmasına yönelikti. Dört köşe veya 

dikdörtgen biçiminde olan hanlar, ortasında genellikle bir mescit bulunan üzeri açık avlunun etrafında 

sıralanan odalardan oluşuyordu. İki katlı olan hanlarda zemin kat odaları genellikle malların 

depolanmasına, üst kat odaları ise konaklamaya tahsis edilmişti. Odaların avluya bakan tarafları bir kapı ve 

pencere, sokağa bakan taraflarında bir pencere yer alıyordu (Ersoy, 1991). On sekizinci yüzyılın birinci 

yarısında inşa edilen Kızlarağası Hanı, bu özellikleri taşıyarak günümüze ulaşan örnek olarak dikkat 

çekmektedir (Aktepe, 1971). 

Çok sayıda han İzmir Çarşısı’nın ayırt edici özelliği olmasına karşın, çarşı bölgesinde en çok 

rastlanan unsur, küçük, genelde tek katlı olan dükkân yapılarıydı. Günümüzde Kemeraltı olarak tek isim 

altında toplanan iş alanı, Osmanlı döneminde genellikle arasta tarzı, yani sokağın iki yanında karşılıklı 

sıralanan ve aynı cins malları satan dükkânların meydana getirdiği bir yapıya sahip olan pek çok çarşının bir 

araya gelmesiyle oluşmuş bir yerdi. Bu çarşıların her biri, bir veya daha fazla sokaktan meydana geldiği 

gibi, uzun sokakların üzerinde birden fazla çarşı da yer alabilirdi. Labirenti andıran dar sokakların iki 

tarafında sıralanan dükkânların tamamı ahşaptı. Çatıdan sokağa doğru uzanan ahşap siperlik satıcıyı 

yağmurdan ve güneşten koruduğu gibi, gece dükkânın girişlerinin kapatılmasını sağlıyordu. Kemeraltı 

esnafı şehrin tüm ihtiyacını karşılayacak çeşitliliğe sahip olduğu için şehrin herhangi bir yerinde ayrıca 

pazar kurulmasına izin verilmiyordu. Bunun tek istisnası on dokuzuncu yüzyıl sonunda haftada bir 

açılmasına izin verilen hayvan pazarıydı. O da yine çarşı içinde, Ali Paşa Meydanı’nda kuruluyordu. 

Dükkânların ahşap olması, yangınların çıkışını ve kısa sürede yayılarak geniş bir alanı yok etmesini 

kolaylaştırıyordu. Ancak aynı nedenle, dükkânlar çok kısa bir süre içinde yeniden inşa edilebiliyordu. On 

dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren dükkânların kâgir veya yarı kâgir inşa edilmeye başlaması 

yangınları azaltsa da bitişik düzen yangınların büyük zararlar vermesinde etkili olmaya devam etti (Beyru, 

2011). 
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Harita 23: Levant Bölgesi ve Ana Ticaret Yolları 

 
Kaynak: Member of the Rights Worshipful Levant Company 1731-1825, Barker, W. 
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Harita 24: Smyrna İç Ticaret Ağı (16.-18. Yüzyıl) 

 
Kaynak: 18. Yüzyılda İzmir’de Ticaret, Frangakis-Syrett, E. 
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Harita 25: Smyrna ve Osmanlı İmparatorluğu Uluslararası Ticaret Ağı 
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4.3.7. Büyük Dönüşüm: Tanzimat’tan 1922’ye İzmir 

Osmanlı Devleti 1920’lerden itibaren modernleşme konusunda kararlı ve geniş çaplı adımlar 

atmaya başladı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra Batı modelinde yeni bir askeri yapılanmayı, 

yönetim alanında yapılan reformlar izledi. İhracat ve ithalatın önündeki kısıtlamalar zaten 18. yüzyılda 

gevşetilmeye başlanmıştı. Ancak asın önemli adım, 1838’de İngiltere ile imzalanan Balta Limanı 

Ticaret Sözleşmesiyle atıldı. Sözleşme, Osmanlı ülkesinde uygulanan yed-i vahid (tekel) uygulamasına 

son veriyor, böylece Osmanlı ülkesinde yetişen her türlü ürün yabancı tüccarların rekabetine 

açılıyordu. İngiliz tüccarlarını Osmanlı tüccarlarıyla ticaret koşulları eşitleniyor, yerel vergiler 

kaldırılıyor, vergiler sadece ürün ve malların ülke girişinde ödenecek gümrük vergileriyle 

sınırlandırılıyordu. İthalat vergisi yüzde on iki olarak kararlaştırıldığı gibi, bu oranın ilerleyen yıllarda 

düşürülmesi öngörülüyordu. Sonraki yıllarda diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan ticaret sözleşmeleriyle 

yaygınlaşan bu sistem, Osmanlı ülkesinin yabancı sermaye için oldukça kazançlı göreceği bir yatırım 

alanı haline gelmesini sağladı (Kurmuş, 1982).  

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, reformların son basamağını oluşturan hukuk 

reformlarının kapısını açtı. Kişi hak ve özgürlükleri konusunda yine Batı standartlarının temel 

alınacağını açıklayan ferman ve bu fermanı tamamlayıcı metinler, yeni duruma uygun kanun ve 

kurumsal yapılanmaların kapısını açtı. Tanzimat’ın hukuksal reformları, kişi hak ve özgürlükleri 

konusunda önemli yenilikler getirirken özellikle Avrupa vatandaşı olan tüccarların çalışmalarını 

rahatça yürütmelerini sağlayan koşulların oluşmasına ortam hazırladı. Başlangıçta çeşitli tepkiler 

karşılaşsa da özellikle Kırım Savaşı, öngörülen yeni yapılanmanın hızlanmasına neden oldu. 

1860’lardan itibaren reformlar, vilayetlerin yeniden düzenlenmesiyle taşradaki etkilerinin çok daha 

hissedilir kıldı (Serçe, 2018). 

Yönetim Yapısında Değişim 

1831’de başlayan I. Mahmut ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Paşa arasındaki mücadelenin 

Anadolu’da yarattığı yönetim boşluğu, 1833’te yeni bir eyalet düzenlemesiyle aşılmaya çalışılmıştı. Bu 

çerçevede Sığla, yeni kurulan Aydın Eyaletinin bir sancağı olarak yeniden düzenlendi. 1833’te Aydın 

muhassılı olarak tayin edilen Karaosmanoğlu Yakup Paşa, Menteşe, Saruhan ve Sığla’dan da sorumlu 

vali olarak görevlendirildi. Daha sonra bunlara Denizli’nin de katılmasıyla Aydın Eyaleti’nin kapsamı 

tamamlanmış oldu. Aydın valileri genelde Güzelhisar-ı Aydın’da bulunmakla birlikte zaman zaman 

İzmir’de de ikamet etmişlerdir. 1850 yılından itibaren İzmir, Aydın valilerinin kalıcı ikametgâhı haline 

geldi ve böylece İzmir kesin olarak Aydın Eyaleti’nin merkezi olarak kabul gördü.  
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Tanzimat döneminde mülki reformun önemli 

bir ayağını oluşturan 1867 yılında düzenlenen Vilayet 

Nizamnamesi çerçevesinde kurulan ve 1871 yılındaki 

düzenlemeyle son şekli verilen Aydın Vilayeti’nin 

merkezi artık İzmir’di. İzmir’in yanında Aydın, Denizli, 

Saruhan (Manisa) ve Menteşe vilayetin sancaklarını 

oluşturuyordu. İzmir’in önemi, buraya yönetici olarak 

gönderilen valilerin kimlikleri ve nitelikleri üzerinde 

etkili olmuştur. İzmir’de valilik yapan Ahmet Sabri Paşa, 

Âli Paşa, Hekim İsmail Paşa, Mehmet Sadık Paşa 

(1870/1872), Ahmet Hamdi Paşa, Hüseyin Avni Paşa, 

Mithat Paşa, Halil Rıfat Paşa, Mehmet Kamil Paşa 

sadrazamlık başta olmak üzere Osmanlı yönetiminde 

önemli görevlerde bulunmuş bürokratlardı. Ancak asıl 

ortak özellikleri, yabancılarla iyi ilişkiler içinde 

olmalarıydı. II. Abdülhamit dönemi İzmir valileri için 

belirleyici olan bu özellik, II. Meşrutiyet döneminde ve İttihat ve Terakki’nin yönetim üzerinde kesin 

egemenlik kurduğu 1913’ten sonra bile değişmedi. Osmanlı döneminde Aydın Vilayetinin mülki 

yönetiminde gerçekleşen en önemli değişiklik (Muğla-1913’te Menteşe’nin (Muğla) ayrılarak bağımsız 

bir sancak olarak yönetilmesinden ibaretti.  TBMM tarafından 1921’de düzenlenen Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nun her sancağı bir vilayet olarak kabul eden hükmü uyarınca Aydın Vilayetini oluşturan 

İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli yeni Türk idari teşkilatında ayrı birer vilayet olarak yerlerini aldı (Serçe, 

2018). 

Ulaşım Düzeni 

İzmir 17. yüzyıldan başlayarak geleneksel İpek Yolu’nun en önemli mahreçlerinden (son 

durak) biri oldu (Ülker, 1993). 600-800 attan ve bir o kadar da deveden oluşan büyük İranlı kervanlar 

yedi aylık yolculuklarına İsfahan’da başlıyorlar; Kervan, Kum, Tahran, Kazvin, Tebriz ve Erivan’dan 

geçerek Anadolu’da Erzurum’a ulaşıyorlardı. Kervanlar burada taşıdıkları yabancı ipek için 

imparatorluğa vergi ödedikten sonra Tokat’a, oradan da İzmir’e devam ediyordu. Bu güzergâh 18. 

yüzyıl ipek ticaretinde en çok kullanılan güzergâhtı. İranlı kervanlar İzmir’e genellikle Ocak-Ekim ayları 

arasında ulaşıyordu. Kervan yılda bir kez belli bir yönde yola çıkmak için organize olurdu. Böyle bir 

kervan 2.500 deve, at ve katırdan meydana gelirdi. 1000 develik bir kervan orta büyüklükte sayılırdı. 

450 deve, 100 katır ve eşekten oluşan kervan küçük kabul edilirdi. Normal şartlarda kervanlar günde 

12 saate kadar yol alabilirdi (Moltke, 1995). İzmir’in İpek Yolu ticaretinden büyük ölçüde uzaklaştığı 

Harita 12: Aydın Vilayeti (1909) 

 
Kaynak: Anonim 
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1830’ların sonlarında bile Robert Walsh, günde 800 devenin girişine tanık olmuştu (Walsh & Allom, 

1839).  

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İzmir’in hinterlandıyla bağlantısını sağlayan yollar ve bu 

yollar üzerinde işleyen ulaşım araçları, şehrin ticari kapasitesini besleme konusunda yetersiz hale 

gelmişti. Başta Batı Anadolu olmak üzere, üretim bölgeleri ile İzmir arasındaki ticari mal akışı 

tamamen deve kervanlarıyla sağlanıyordu. Deveciler hem bu akışı denetliyor hem de tüccar ile köylü 

arasında aracılık yapıyordu (Cevat Sami-Hüseyin Hüsnü, 2000). 

İç bölgelerdeki tarımsal ürünleri İzmir’e daha kolay akıtmak, İzmir’e dış ülkelerden gelen 

malları daha geniş tüketici kitlesine ulaştırmak için, teknolojinin ulaşmış olduğu son nokta olan 

demiryollarının inşası 1850’lerde gündeme geldi. İzmir’in hinterlandıyla ilişkisini kolaylaştıracak bir 

çalışmanın, kendileri için büyük bir kar sağlayacağını gören İngiliz tüccarları, İzmir ile Aydın arasında 

işleyecek bir demiryolunun inşası için Babıali’ye başvurdular ve elçiliklerinin yardımıyla da 8 Eylül 

1856’da istedikleri imtiyazı aldılar. Mayıs 1857’de “İzmir’den Aydın’a Demiryolu adıyla kurulan şirket, 

toplam 133 kilometrelik hattın ilk kısmını 1861’de bitirdi, hattın tamamı ise 1866’da trafiğe açıldı 

(Kurmuş, 1982). İzmir-Kasaba demiryolu hattının imtiyazı da yine İngilizler tarafından 1863’te alındı. 

Daha sonra Alaşehir ve Afyon’a kadar uzatılacak bu hattın, ilk 93 kilometrelik kısmı 1866’da bitirildi. 

1894’te Fransızlara satılan İzmir-Kasaba demiryolu hattının uzunluğu da şubeleriyle beraber toplam 

516 kilometreydi (Kolay, 2019).  

Demiryollarının Batı Anadolu’nun zengin vadileri boyunca ilerleyişi tabloyu değiştirdi. Bu yeni 

ulaşım aracı üreticilere ve tüccarlara daha hızlı, daha az fire veren ve hatta daha ucuz taşıma vaat 

ediyordu. Deveciler demiryollarına direnç göstermeye çalışsalar da mücadeleyi kazanmaları mümkün 

değildi. Sonuçta, üretim alanlarıyla istasyonlar arasında taşımacılığı kabullenmek zorunda kaldılar. 

İzmir’de de deve taşımacılığının işlevi, çoğunlukla Kemer İstasyonu ile İzmir Çarşısı arasında taşımayla 

sınırlandı.  

İzmir’in ticari aktivitesine canlılık kazandıracak önemli gelişmelerden biri de limanın bir rıhtım 

aracılığı ile daha kullanışlı hale getirilmesidir. Yukarıda aktardığımız demiryolları ile ilgili gelişmeler, 

demiryolu hatlarının başlangıç noktaları olan Punta (Alsancak) ve Basmahane istasyonları ile liman 

çevresindeki trafiğin yoğunlaşması anlamına geliyordu. İzmir limanına gelen gemiler, açıkta 

demirliyor, yükleri mavna ve şatlarla kıyıdaki küçük iskelelere getiriliyor, ihraç edilecek ürünler de 

yine aynı şekilde ve aynı araçlarla gemilere yükleniyordu. Bu durum hem zaman alıyor hem de taşınan 

yüklerin zarar görmesine yol açıyordu (Korkut, 1992). Ayrıca, yeni demiryolları İzmir limanının 

hinterlandı ile bağlantısını kolaylaştırıp süratlendirince, bir taraftan bu sürati limana da aktarmak, 

diğer taraftan ihracat ve ithalatta meydana gelecek artışlara cevap verebilmek için gemi yükleme ve 

boşaltma işlerinin hızlandırılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu da ancak, gemilerin doğrudan doğruya 
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yanaşabilecekleri bir rıhtımın inşası ile mümkün olabilirdi (Kütükoğlu, 2000-1). Limana rıhtım yapma 

girişimleri hemen hemen demiryolu yapımı çalışmaları sırasında başlamıştır. 1867’de imtiyazı alınan 

rıhtımın inşası, 1876’da gümrük önündeki 100 arşınlık kısım hariç tamamlandı. Bu yüz arşınlık kısım da 

1880’de rıhtıma eklendi. Böylece artık İzmir hinterlandının zengin ürünleri, tren katarlarıyla İzmir’deki 

Aydın ve Basmahane garlarına indiriliyor, oradan da limana getirilerek yükleme ve boşaltmada büyük 

kolaylık sağlayan rıhtımın yarattığı olanaklarla gemilere naklediliyordu. Demiryolu-liman 

bütünleşmesi, İzmir’in dış ticaretini daha düzenli hale getirdi. Batı Anadolu’da demiryolları ile yapılan 

yük ve yolcu taşımacılığı ile liman faaliyetine ait rakamlar İzmir’in gelişen ticaret payını açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. 
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Harita 13: 1854-1856 Storari Planında Ulaşım İlişkileri ve İskeleler 

 
Kaynak: Nizamoğlu S., (Storari Planının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2022. 
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Nüfus Yapısında Değişim 

İzmir’in ticari öneminin artması, ekonomik açıdan fırsat arayan için çekici bir yer haline 

gelmesini sağladı. Fırsat arayanların çoğunluğunu Yunanlılar ve İtalyanlar oluşturuyordu. Yunanlıların 

küçük bir kısmı, şehrin zenginliğine çeşitli biçimlerde ortak olmuştu. Kimi yatırımcı, kimi tüccar, kimi 

işletmeci ve bankerdi. İmparatorluğun Avrupa ile gelişen ticareti, yeni koşullardan istifade edebilen 

Rumlara ve diğer gayrimüslimlere çok önemli fırsatlar sağlıyordu ve bunlar, kapitülasyonların ve 

Avrupalı güçlerin yardımıyla önemli bir avantaj elde etmişlerdi. Osmanlı yasa ve düzenlemelerine 

alışmış olan Rum iş adamları, bu durumdan çeşitli şekillerde yararlanmaktaydı. Öncelikle çoğu Yunan 

Krallığının vatandaşıydı. Diğerleri, yani Ege Adalarından olanlar ise Napolyon Savaşları sonucunda 

kaybedilen topraklardan gelen İngiliz uyrukları idi. Bunların statüleri, adaların Yunanistan’a 

bırakılacağı zamana kadar devam edecektir. Adalı Rumlar, İngiltere’den Rusya’ya, Avrupa’nın bütün 

büyük devletleriyle Doğu Akdeniz’de sürekli gelişme gösteren iş ilişkileri kurmuşlardı (Augustinos, 

1997). Avrupalı şirketler de Batı Anadolu’nun içlerinde kuracakları ilişkiler için yerli Rum ve Ermenileri 

tercih ediyorlardı. Orhan Kurmuş’un belirttiği gibi, Rumlar ve Ermeniler Avrupa sermayesinin Batı 

Anadolu’ya girmesi ve yerleşmesi sürecinde önemli bir rol oynadılar. Bölgeyi, gelenek ve 

göreneklerini yakından tanımaları, ticaret ilişkisinde bulundukları Türk halkının dilini bilmeleri, ticari 

deneyim ve becerileri onları, Avrupalılar için vazgeçilmez, doğal bir ortak niteliğine yükseltti. 

İzmir’deki ticaret kolonisiyle bölgenin içerilerindeki üreticiler arasındaki tek bağ, Rum ve Ermenilerdi. 

Onlar olmadan ithal edilen Avrupa malları satılamayacağı gibi, Batı Anadolu’nun ihraç ürünleri de 

üreticilerden toplanıp İzmir’e, oradan da Avrupa pazarlarına gönderilemezdi (Kurmuş, 1982).  

19. yüzyılda İzmir nüfusu hakkında veriler, önceki dönemlerde olduğu gibi belirsizlikler 

içermektedir. Ancak tüm kaynakların üzerinde birleştiği nokta, 1850’lerden itibaren İzmir’deki 

gayrimüslim nüfusun hızla arttığı yönündedir. Bu artış sadece Rumlarla d sınırlı değildir; Ermeni 

nüfusun yüzde elli oranında artarak 12.000’e, Yahudi nüfusun, özellikle Doğu Avrupa’dan gelen 

göçlerle 20.000-22.000 civarına ulaştığı söylenebilir. I. Dünya Savaşı sırasında İzmir nüfusunun 

300.000, hatta 375.000’e ulaştığı ileri sürülmektedir. 1917’de İttihat ve Terakki tarafından yaptırılan 

nüfus sayımında İzmir kazası için nüfus toplamı 236.614 olarak saptanmıştı. Buna göre nüfusun 

102.599’u Türk, 94.787’si Rum, 24.574’ü Musevi, 11.900’ü Ermeni ve 2.754’ü yabancı idi. İzmir nüfusu 

üzerindeki tartışmalar, İzmir’in işgal edilmesi ve geleceğinin belirlenmesi sürecinde üzerinde tartışılan 

en önemli konulardan biri oldu (Serçe, 1998). 
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4.3.8. Dünya Ekonomisi İçinde İzmir 

19-20. yy-Demiryolu Yatırımları ve Güzergahları 

İzmir-Aydın Demiryolu Hattı 

İzmir kenti, Türkiye’nin demiryolu sisteminin önemli bir parçasıdır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ikinci, Anadolu’nun ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında döşenen hattır. 19. 

yy’da dış ticareti geliştirmeye yönelik altyapı yatırımı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hat Aydın ve 

çevresindeki verimli bölgelerin tarımsal potansiyelini değerlendirme amacına yönelik olarak inşa 

edilmişti. Bu verimli bölgelerin başında Büyük ve Küçük Menderes ovaları ön plana çıkmaktadır.  Bu 

nedenle Anadolu’nun ilk demiryolu hattı Ege bölgesinin hammaddelerini ve pazarını İzmir Limanına 

taşımak ve o dönemlerde en büyük üretim maddesi olan kolanın hammaddesi meyan başta olmak 

üzere, pamuk, incir gibi sınai tarım ürünlerinin hızlı nakliyesi için gerekli görülmüştür (Yeni Kıroba, 

2020).  

Tablo 10: İzmir-Aydın Demiryolu Hattı İstasyonları 

Güzergâh Mesafe Hizmete Giriş Yılı Türü 

İzmir (Punta/Alsancak Garı) – Şirinyer – Gaziemir 13,965 km 30 Ekim 1858 Ana hat 

Gaziemir - Torbalı 34,622 km 24 Aralık 1860 Ana hat 

Torbalı - Selçuk 28,477 km 15 Eylül 1862 Ana hat 

Selçuk – Ortaklar – Aydın Garı  52,948 km 1 Temmuz 1866 Ana hat 

Kaynak: (Uzuntepe, 2000) 

Toplam 8 yılda tamamlanan İzmir-Aydın Demiryolu ana hattının uzunluğu 130 km’dir. 

Günümüzdeki İzmir il sınırları içerisinde bulunan ilçelerde ilerleyen yıllarda ana hatta bağlı şube 

hatları da hizmete açılmıştır. İlk şube hattı, ana hattın ilk kısmı olan Punta (Alsancak)-Gaziemir ile aynı 

gün hizmete giren 1,4 km’lik Gaziemir-Seydiköy hattı olmuştur. Ana hattın inşasının bittiği 1866 

yılında, 2,7 km uzunluğunda Şirinyer-Buca şube hattı hizmete açılmıştır. 20. yy’ın başına gelindiğinde 

ise Torbalı istasyonundan Bayındır-Çatal-Ödemiş güzergâhında 61,6 km’lik bir hat ile Çatal-Tire 

arasında 8,6 km’lik bir diğer hat şube hatları olarak çalışmaya başlamıştır. Bu hattı inşa eden ve 

işleten şirket 1935 yılına kadar Osmanlı Demiryolu Şirketi (Ottoman Railway Company-ORC) adlı bir 

İngiliz şirketi olmuştur (Kurmuş, 2012).  

Sonraki yıllarda Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde en önemli ticaret merkezlerinden Nazilli ve 

Denizli’ye ulaşma hedefi ile İzmir-Aydın Demiryolu ana hattının uzatılması kararlaştırılmıştır. İzmir 

Limanı’nın ticaret hacmini ve hinterlandını oluşturan bölgelere ulaşım, demiryolu hatları ile hız 

kazanmıştır. Aydın’da son bulan ana hat önce Kuyucak’a, 2.etapta Sarayköy’e ve sonrasında sırasıyla 

Dinar, Çivril ve Eğirdir’e kadar uzatılmıştır.  
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Tablo 11: Aydın-Dinar-Eğirdir Demiryolu Hattı İstasyonları 

Güzergâh Mesafe Hizmete Giriş Yılı 

Aydın - Kuyucak 56,932 km 1881 

Kuyucak – Sarayköy (Denizli) 43,825 km 1 Temmuz 1882 

Sarayköy – Goncalı – Sütlaç – Dinar (Afyon) 144,256 km 13 Ekim 1889 

Sütlaç – Çivril (Denizli) 30,225 km Temmuz 1990 

Dinar– Gümüşgün – Bozanönü – Eğirdir (Isparta) 95,275 km 1 Kasım 1912 

Kaynak: (Uzuntepe, 2000) 

1881 yılında başlayan Aydın-Eğirdir hattını uzatma projeleri 30 yıllık bir süre içerisinde 

tamamlanabilmiştir. Uzatılan hattın toplam uzunluğu ise 370 km olmuştur.  Bu süreç içerisinde 1889 

yılında 9,4 km’lik Goncalı-Denizli ve 1890 yılında 22 km’lik Ortaklar-Söke şube hatları da inşa 

edilmiştir. 1912 yılına gelindiğinde Eğirdir’e kadar ulaşan İzmir-Aydın Demiryolu ana hattının toplam 

uzunluğu 500 km’ye ve şube hatları ile birlikte toplam demiryolu hattı 606 km’ye ulaşmıştır. Bu hat 

genel olarak Ege Bölgesi’nin doğu ve güney kesimlerini İzmir’e bağlama görevini üstlenmiştir.  

İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu Hattı 

İzmir-Aydın hattının kuzeyinde, İzmir’in doğu ekseni boyunca uzanan ayrıca bir hat daha 

planlanmıştır. İzmir merkezli olmak üzere Ege Bölgesi’nin kuzey ve kuzeydoğusu ile Marmara 

Bölgesi’nin güneyini bağlayan bu hat İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu (The Smyrna Cassaba 

Railway/SCR) Şirketi tarafından İzmir-Basmane-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu hattı olarak inşa edilmiş 

ve 1866 yılında hizmete açılmıştır. Bu hattın ilk kısmını İzmir-Manisa-Kasaba (Turgutlu) güzergâhı 

oluşturmuştur. Daha sonra, şirket aldığı yeni imtiyazlarla hattı 1875 yılında doğuda Manisa’dan 

Alaşehir’e, 1890 yılında kuzeyde Manisa’dan Soma’ya kadar uzatmıştır. 1899 yılında Alaşehir-

Afyonkarahisar hattı, 1912 yılında ise Soma-Bandırma hattı inşa edilmiştir. Bandırma’ya uzatılan hat, 

İzmir-İstanbul arasındaki en kısa mesafe olarak göze çarpmaktadır. Hatların etaplar halinde 

uzunlukları ise şu şekildedir: 

Tablo 12: İzmir-Kasaba Demiryolu İstasyonları 

Güzergâh Mesafe Hizmete Giriş Yılı 

İzmir – Bornova (Şube Hattı) 40 km 20 Temmuz 1865 

İzmir - Manisa – Turgutlu (Kasaba) 93 km 10 Ocak 1866 

Turgutlu - Alaşehir 75 km 1 Mart 1875 

Manisa – Soma (Şube Hattı) 92/99 km 1890 

Alaşehir - Afyonkarahisar 135 km  1899 

Soma - Balıkesir - Bandırma 190 km  1912 

Kaynak: (Uzuntepe, 2000) 

İzmir-Kasaba Demiryolu ana hattının hizmete açılmasından önce İzmir-Bornova şube hattı 

hizmete açılmıştır. Bu hat boyunca İngiliz ve Fransızlara ait yerleşim alanları da yapılmıştır (Uzuntepe, 
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2000). Punta (Alsancak) istasyonundan, Kemer Çayı vadisini takip eden bir güzergâh boyunca 

ilerleyen hat Bornova ile kenti (İzmir) birbirine bağlamıştır. Kasaba demiryolunun diğer bir kolu ise 

kuzeyde Çiğli ve Menemen’den Manisa ve Kasaba’ya (Turgutlu) uzanmaktadır. İzmir-Menemen arası 

31,75 km, Menemen-Manisa arası 34,25 km ve Manisa-Kasaba (Turgutlu) arası 27,25 km olmak üzere 

toplam 93 km’lik hat 1866 yılında hizmete açılmıştır. 1875 tarihinde Osmanlı Hükümeti 76 km’lik bir 

hat ile Kasaba (Turgutlu)-Alaşehir bağlantısını tamamlamıştır. 1890 yılına gelindiğinde Manisa’dan 

Soma’ya devam eden şube hattı yine Osmanlı Hükümeti tarafından inşa edilmiştir (Aydın Salnamesi, 

1317). Alaşehir’de son bulan ana hat 1899 yılında; Güney Köyü, Ayna, Uşak, Banaz ve Oturak 

mevkileri üzerinden Afyon’a kadar ilerletilmiştir (Uzuntepe, 2000).  

Bu iki demiryolu hattının hizmete açılması (İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba) Ege Bölgesi’nin 

ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamıştır. 19. yy’da gerçekleşen Sanayi Devrimi ile Batıdaki 

sanayi ülkelerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılama açısından önemli roller üstlenmişlerdir. Pamuk, 

ipek ve palamut gibi hammaddelerin sağlanmasının yanı sıra incir ve üzüm gibi ürünler de 

demiryollarının geçtiği bölgelerden İzmir’e getirilerek, buradan da yurtdışına ihracı gerçekleştirilmiştir 

(Okyay, 1981). Ticaret hacminin büyümesi ile demiryolunun geçtiği bölgelerde bu ürünlerin (incir ve 

üzüm) üretiminde de artış yaşanmıştır (Uzuntepe, 2000). Taşıma maliyetlerinin önemli ölçüde 

azalması ile hem Avrupa’dan gelen sanayi mallarının bölgenin iç kısımlarına iletilmesi, hem de 

tüketim fazlası tarım ürünlerinin İzmir’e ucuz, hızlı ve kolay ulaşması sağlanmıştır (Pamuk, 1994). 

İzmir’de Kemeraltı ve Gümrük arasında bulunan birçok ambar, depo ve mağazada incir ve palamut 

işinde binlerce işçi istihdam edilmiştir. Bu dönemde Aydın’dan gelen ürünlerin nakliyesini 

kolaylaştırmak üzere Punta’da (Alsancak) bir demiryolu iskelesi yapılmasına karar verilmiştir. Kemer 

istasyonu civarında bulunan ambarların kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Aydın demiryolu 

kumpanyası Punta’da (Alsancak) büyük depolar inşa etmiştir. Böylece, Aydın’dan gelen ürünler İzmir 

kent merkezine uğramadan doğrudan Punta’dan (Alsancak) ihraç ediliyordu (Kıray, 1972). Aydın 

demiryolu kumpanyası dışında, ürünler öncelikle Kemer (Basmane bölgesi) istasyonuna indirilerek; 

oradan Yemiş Çarşısı’na gönderiliyordu (Uzuntepe, 2000).  

Demiryollarının inşa edilmesiyle birlikte ön plana çıkan diğer bir tarım ürünü ise meyan balı 

olmuştur. İçki ve şekerleme imalatıyla tütünün işlenmesinde kullanılan meyan balı üretimi için 

İngilizler tarafından Aydın, Nazilli ve Söke’de fabrikalar açılmış ve buralardan taşınan meyankökü ve 

meyanbalının ihracatında önemli oranda artışlar yaşanmıştır (Kütükoğlu, 1992). Tarım ürünleri 

içerisinde yatırımın yoğunlaştığı bir diğer ürün de pamuk olmuştur. 1863’te İngiltere’den getirilen 

makinalarla İzmir’de ilk fabrika kurulmuştur. Sonrasında Manisa, Menemen ve Aydın’da da fabrikalar 

açılmaya devam etmiştir (Kurmuş, 1974). Özellikle, Aydın demiryolu hattı üzerinde 34 adet pamuk 

temizleme atölyesi bulunması dikkat çekicidir. Ek olarak, Kasaba (Turgutlu) hattı üzerindeki 
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Alaşehir’de de 2 adet pamuk temizleme atölyesi bulunmaktadır (Varlık, 1976). Bir diğer gelişme de 

madencilik alanında gerçekleşmiştir. 18 Kasım 1868 tarihli Maden Nizamnamesi’nin yayınlanması 

sonrasında Ege Bölgesi’nde krom, kükürt, kömür ve zımpara taşı gibi madenlerin çıkartılmasına 

yönelik çalışmalar hız kazanmıştır (Kütükoğlu, 1992). Özellikle Söke ve Nazilli yakınlarında zengin 

zımpara taşı ve linyit yatakları bölge için önem arz etmektedir (Kurmuş, 1974). Bu madenler 

çıkarılarak demiryoluyla İzmir’e getirilip oradan ihraç edilmekteydi. Sosyal açıdan demiryollarının 

olumsuz etkilerini hissedenler ise kervancılar/deveciler olmuştur (Akyıldız, 1992). Özellikle kasaba 

demiryolunun yapılması ile Bornova’da bir şubenin yapılması ve oradan Karşıyaka’ya kadar gelmesi ile 

1891 yılında Karşıyaka’ya işleyen katarlar kaldırılmıştır (Uzuntepe, 2000).  
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Harita 14: Osmanlı Dönemi Demiryolu Hatları 

 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021
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İzmir demiryollarının İzmir ve çevresinde yarattığı etkiyi Nedim Attila “İzmir Demiryolları” 

çalışmasında 5 başlık altında ele almıştır. Bunlar; sosyo-ekonomik etkiler, işçi örgütlenmeleri, kentsel 

gelişme, arkeolojik eserlerle ilgili hırsızlıklar ve gar mimarisinin oluşumudur. Sosyo-ekonomik 

gelişmelerin ilki; kentsel nüfusun arttığı gerekçesiyle, ticari hayatın düzenlenmesinde rol almak 

isteyen azınlıkların Belediye Meclisi’nde temsil edilmesi olmuştur. Ekonomik anlamda diğer bir 

gelişme, ulaşım maliyetlerinde ve fire oranlarının deve kervanlarına göre önemli ölçüde azalmasıdır. 

Deve kervanlarında incir ve üzüm gibi ürünlerde yüzde 5 olan fire, demiryolu taşımacılığında binde 

5’e inmiştir (Attila, 2002). Taşıma maliyetlerinde gerçekleşen tasarruf oranı ise %76’dır (Uzuntepe, 

2000). Sosyal alanda gerçekleşen değişimlerden birini hukuk alanında görmek mümkündür. 

Demiryollarını inşa eden ve işleten İngilizler İzmir Ticaret Mahkemesi’nde bulunan üç üyeden birini 

İngiliz tüccarlar kendi aralarından seçmeye başladı. İletişim ve haberleşmede, İzmir’in Avrupa’ya 

denizaltı telgraf kablosuyla, ülke içinde telli telgrafla bağlanması sağlanmıştır. Demografik anlamda 

yaşanan değişim kırsal nüfusun azalarak tarım nüfusunun sanayi nüfusuna dönüşmesi olmuştur. 

Bankacılık ve sigortacılığın gelişmesi, pamuk üretiminde yaşanan artış ve çıkarılan madenlerin 

çeşitliliğinin ve miktarının artması, ihracat için verilen imtiyazlar ve yeni mesleklerin ortaya çıkması 

diğer sosyo-ekonomik gelişmeler olarak göze çarpmaktadır. Demiryollarının gelişmesi ile işçi 

örgütlenmelerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Ücret artışı ve bazı sosyal haklar için Aydın Demiryolu 

işçileri 1908 ve 1923 yıllarında, Kasaba Demiryolları işçileri de 1911 yılında yaptıkları grevler 

sonucunda kazanımlar elde etmişlerdir. Bu dönemde çeşitli işçi örgütlenmeleri (cemiyetler) de 

kurulmuştur. Demiryolunun yarattığı kentler ve var olan kentlerde yarattığı etkiler de bulunmaktadır. 

Demiryolu hatları üzerinde ön plana çıkan yeni kasabalar Aydın’da Ortaklar ve Germencik olurken, 

İzmir’de de öncesinde kırsal yerleşme sayılan Bornova, Buca, Şirinyer, Seydiköy ve Karşıyaka kentsel 

karakter sergilemeye başlamışlardır (Kıray, 1972). Doğu Anadolu’dan göçle gelen Kürt kökenli 

vatandaşların yerleştiği Torbalı da Tepeköy’ün hemen yanı başında kurulmuştur. Oluşturulan yeni 

kadastro planları ile Punta’daki (Alsancak) Aydın Demiryolu’nun Garı ile Basmane’deki Kasaba 

Demiryolu’nun Garı çevresinde arsa spekülasyonları baş göstermiştir. İzmir’deki gelişmelerden biri de 

Kordon’un doldurulmasından sonra Punta (Alsancak)-Gümrük arasında bir demiryolu hattının 

döşenmesi ve incir treninin çalıştırılmasıdır. Demiryollarının inşası ile Punta (Alsancak) demiryolu 

merkezi başta olmak üzere İzmir mimari bir değişim yaşamıştır. Birçok istasyon binası Gotik tarzla inşa 

edilmiştir. Punta (Alsancak) Gar binasının kente kazandırdığı bir diğer değer ise bir saat kulesi 

olmuştur. Demiryollarına personel yetiştirmek amacıyla kurulan İzmir Şimendifer Mektebi de 

kurumsal anlamda demiryollarının getirdiği yeniliklerden biri olmuştur. Son olarak; demiryollarının 

yayılmasıyla birlikte arkeolojik eserlerle ilgili hırsızlık ve kaçakçılık olayları da paralel bir şekilde 

yayılmıştır (Atilla, 2002).  
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Punta (Alsancak) 

Punta (Alsancak) istasyonunun merkez olarak seçilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu 

nedenleri Prof. Dr. Çınar Atay “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir Planları” kitabında sıralamaktadır. 

Kemer istasyonu, indirilen ürünlerin kent merkezine (Kemeraltı, Gümrük ve Yemiş Çarşıları) taşınması 

açısından avantajlı bir konumda bulunmaktaydı. Alsancak’ın engebesiz bir alana sahip olması 

güzergâh açısından kolaylık sağlıyordu. Aydın yolu girişi Türk mahalleleri arasından geçtiği için yabancı 

şirketler Eşrefpaşa semtinde istimlak hareketine girişmesini engelleyen bir unsur olarak 

bulunmaktadır. Meles Çayı’nın kenarını takiben topoğrafik olarak uygun, bahçe tarımı yapılan 

alanlarda gerçekleştirilecek istimlaklarla daha geniş alanları daha rahat elde etme arzusu 

yatmaktadır. Bir yandan da Punta’ya (Alsancak) giden hat, Buca-Kızılçukur (Kızılçullu)-Kançeşme-

Mersinli gibi birçok yerleşmeye yakın geçerek daha az masrafla bağlantıların yapılmasına olanak 

sağlamıştır. İngiliz şirkete ait olan demiryolu hattı Fransızlar’ın elinde olan İzmir Liman Gümrüğü’nden 

uzakta kendilerine ait bir liman isteği de içindeydiler ve bu limana demiryolu hattı ile ulaşmış oldular. 

Ayrıca Aydın Demiryolu, kentin ana girişlerinden biri olan Kervan Köprüsü’nün yakınından 

ilerlemekteydi. Ek olarak, Kervan Köprüsü şube hatlarının açılmış olduğu Bornova ve Karşıyaka 

ilçelerinin de kent girişinde bağlantı noktalarını oluşturuyordu. İngiliz şirket böylece İzmir’e bu yol 

üzerinden develerle getirilen malların girişini de kontrol etme gücüne sahip oluyorlardı (Atay, 1998).  

Fotoğraf 1: Punta Garı 

 
Kaynak: (Toydemir, 1952) 
 

 

Basmane Garı 
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İzmir kent merkezinde bulunan bir diğer önemli istasyon da Basmane Garı’dır. İzmir-Aydın 

demiryolu hattının kullandığı Punta (Alsancak) Garı’na karşılık İzmir-Kasaba demiryolu hattının 

istasyonu olarak seçilmiştir. Sabri Sürgevil, Basmane Garı ve Çevresi adlı kitabında Basmane Garı’nın 

seçilmesinde etkili olabilecek etkenleri sıralamaktadır. Sürgevil’e göre (2011) en önemli etkenlerden 

birini Basmane’nin İzmir ve ardbölgesi arasında uzanan kervan yollarının üzerinde bulunuyor 

olmasıydı. Basmane Garı ve Çevresi kitabında, Basmane Garı’nın kurulduğu dönemde ticari açıdan 

İzmir’in en etkin semtlerine erişim sağlayan ulaşım ağının başlangıç noktası olarak garın seçildiği yer 

olduğu belirtilmektedir. Nedim Atilla’nın İzmir Demiryolları (2002, s.109) kitabında bahsedilen Punta 

(Alsancak) Garı’nın bulunduğu bölgenin İzmir kent merkezinin dışında olduğu düşüncesi ve Çınar 

Atay’ın Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir Planları (1998, s.88) kitabında ise Basmane bölgesinin de 

kent merkezine en yakın yer olarak görülmesi yer seçiminde etkili sebepler olarak sıralanmaktadır. 

Basmane Garının cephe aldığı yol doğrudan kent merkezine inmektedir. Atay’ın (1998) ifade ettiği 

üzere Faik Paşa Yolu olarak da adlandırılan yol, Tilkilik Caddesi (Keçeciler) kent merkezi ile Basmane 

Garı arasındaki bağlantıyı kurmaktaydı. Günümüzde “Oteller Sokağı” olarak geçen yol ve Cicipark-

Çorakkapı Camii’ne arasındaki yol, 19. yy ortalarında İzmir’in ana aksını oluşturmaktaydı (Sürgevil, 

2011). Basmane Garı’nın bulunduğu Tilkilik olarak adlandırılan bölge Tilkilik (Keçeciler) Caddesi 

doğrudan İzmir’in ana aksına bağlıydı. Bu yol kervan yolu olarak kullanılmaktaydı (Atilla, 2002). İzmir-

Aydın demiryolu ile Büyük Menderes Havzası kontrol altına alınırken, İzmir-Kasaba hattı Gediz 

Havzası’nı kontrol etmeye yönelik olarak kurgulanmıştır. Böylece Gediz Nehri’nin kıyılarında üretilen 

kaliteli çekirdeksiz üzümler ve deri sanayide kullanılan yağların elde edildiği meşe ağacı palamutları 

taşınabilecekti (Sürgevil, 2011). Batı Anadolu’da İngilizlerin İzmir-Aydın demiryolu ile elde ettiği güce 

Fransızlar da Gediz Havzası’nın tarımsal ürünlerinin toplandığı en büyük yerleşim olan Kasaba’ya 

(Turgutlu) ulaşım sağlayarak karşılık vermek istiyordu (Atay, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İzmir Planları, 

1998). Fransızların bir diğer amacı İngilizlerin Aydın Demiryolu ile kent merkezinin Buca ve Seydiköy 

banliyöleri arasında kurduğu bağlantıyı, Kasaba hattı ile Karşıyaka ve Bornova banliyölerinde 

tekrarlamaktı (Sürgevil, 2011). Basmane Garı, kent merkezindeki önemli hanlarla bağlantısı güçlü bir 

bölgede bulunmaktaydı. Gardan kent merkezine inen yollar kumaş ve iplik ticaretinin yoğunlaştığı 

önemli bir ticaret bölgesi olan Demir Han ve çevresine ulaşmaktaydı (Atilla, 2002). Bu bağlantıyı 

kuvvetlendirmek adına günümüzdeki Fevzipaşa Bulvarı ile Basmane İstasyonu’nun denize erişimi 

sağlanmıştır. Bunun nedeni ise Sürgevil (2011) tarafından kentin ekonomik anlamda gücünü 

barındıran, piyasaya daha hızlı erişim sağlayacak, insanların kısa süreli konaklamalarına elverişli ve 

direkt olarak ihraç depolarına erişmesine vesile olacak Büyük Vezir Han’a ulaşmak olarak aktarılmıştır.  
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Fotoğraf 2: 1920 Yılı Basmane Garı Önü At Arabaları 

 
Kaynak: Anonim 
 

Ticaret 

İzmir’in dış ticaretteki önemi, yabancı ülkelerde meydana gelen siyasi ve ekonomik 

gelişmelere göre dalgalanma göstermekteydi. XVIII. yüzyılda İran’la yapılan sürekli savaşlar 

sonucunda İran, ipek ticareti yolunu değiştirme çareleri aramaya başlamıştı. Ruslar Hazar Denizi’nde 

nakliyatı serbest bırakınca da ipek ticareti, Astrahan ve Petersburg’a yönelmişti. Böylece bir aralık 

İzmir’in ticareti yarı yarıya azaldıysa da bu durum bir süre sonra eski haline döndü. XIX. Yüzyılın 

ortalarına doğru İzmir tekrar dış dünyadaki gelişmelerin olumsuz etkisi altına girdi. Mısır pamukları 

İzmir pamuğunun yerine İngiltere piyasasına akmaya başlamıştı. Ayrıca Karadeniz, yabancı devletlerin 

ticari faaliyetine açılmış ve bu yeni trafik, Trabzon’u İzmir’in karşısına rakip olarak çıkarmıştı. Şimdi 

İran malları İzmir yerine Trabzon’a akarken, Tokat’tan giden bakır ve diğer mallar, Samsun limanına 

sevk ediliyordu. Bu arada patlak veren Yunan İsyanı, Batı Anadolu’nun kıyı şehirlerinin ticaretini 

tamamen felce uğrattı. Daha da önemlisi buharlı gemilerin devreye girmesiydi; böylece İzmir’e karşı 

İskenderun ve Mersin gibi yeni limanlar önem kazanmaya başladı. İzmir’den daha çok, kuru meyve, 

pamuk, afyon, kök boya ihracatına devam edildi (Serçe-Yetkin, 2017). 

1830’ların sonlarına gelindiğinde İzmir’in ticari hayatındaki gerileme belirginleşmişti. 

Yunanistan bağımsızlığını kazanarak ayrılırken Suriye ve Güneydoğu Anadolu Mehmet Ali Paşa’nın 

eline geçmişti; böylece İzmir ticaretine sadece Batı Anadolu kalmıştı. Bu tarihlerde İzmir’e gelen 

yabancılar “limanın cansız, pazarın durgun, önceleri büyük bir faaliyetin, canlılığın görüldüğü Frenk 

mahallesi sokaklarının hüzünlü olduğunu söylemektedir (Bağış, 1986).” Ancak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 1838’den itibaren benimsediği yeni yapılanma, başta İzmir olmak üzere önemli 
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liman şehirlerinin canlanmasını beraberinde getirdi. İzmir ticareti, 1839 yılından itibaren ihracat 

olarak 1 milyon poundun üzerine çıktı ve 1846 yılı hariç bu değerin altına hiç düşmedi (Kasaba, 1993). 

XIX. Yüzyıl ortalarına kadar İzmir, bazı dönemlerde zarar görmekle beraber, İstanbul ile birlikte 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli ithalat ve ihracat limanı olma özelliğini korudu. İzmir, yabancı 

tüccarların ve aracılarının tercih ettiği bir şehir olarak yükselmesini sürdürdü. 1850’de İzmir’de 20 

değişik ülkenin tüccarlarına ait büyük ticarethaneler bulunuyordu ve bu ülkelerden 17’si İzmir’de 

konsolosluk açmıştı. Ticaret hacminin artışı, yabancı tüccar sayısının çoğalmasında da kendisini 

gösteriyordu. 1849’da 202 olan İngiliz tüccar sayısı, 1855’te 919’a, 1856’da 1.061’e yükseldi (Kurmuş, 

1982). 1847’de aileleri dâhil, yabancıların sayısı 17.500 kadardı. O sıralardaki İzmir’in nüfusu 100.000 

civarında tahmin ediliyor. 1880’lerin sonlarında yabancıların sayısı 50.000’e ulaştı. I. Dünya Savaşı’nın 

hemen öncesinde İzmir’deki yabancı nüfus 44.176 olarak verilmektedir. Ancak bu rakamın gerçekleri 

yansıtmadığını ileri süren Hüseyin Rıfat, bu sayının en az 70 bin olması gerektiğini belirtmektedir 

(Hüseyin Rifat, 1998). Savaş koşullarında ticaret olanaklarının kısıtlanması ve savaş halindeki ülkelerin 

İzmir’deki vatandaşlarının büyük bölümünün İzmir’i terk etmesi bu sayılarda büyük düşüşe yol açtı. 

19. yüzyılda Avrupa için önemi gittikçe artan Batı Anadolu tarımsal ürünleri hem Osmanlı hem 

de İzmir ticaretindeki payı büyüktü. 1860’lara kadar hububat ve İngiliz dokuma tezgâhları için gerekli 

olan için gerekli maddelerden biri olarak kökboya bitkisi önemliydi. Özellikle Kırım Savaşı, Batı 

Anadolu’nun tarımsal üretim alanlarında hububat ekiminin yaygınlaşmasını sağlamıştı. 1860’larda ise 

pamuk öne çıktı; İngilizler, Amerikan iç savaşının kesintiye uğrattığı pamuk ihtiyacını Anadolu’dan 

karşılamak istemişlerdi. 1870’lerden itibaren ise üzüm ve incirin saltanatı başladı. İhracat açısından 

kuru meyveleri palamut, arpa, afyon ve pamuk izlemekteydi. Osmanlı döneminin sonuna kadar 

değişmeyen bu tablo, Cumhuriyet döneminde de uzun süre varlığını korudu (Serçe-Yetkin, 2017). 

Ayrıca, ticaret ve kültürel etkileşimin kanıtları olarak, Smyrna Kent Merkezi’nde Osmanlı 

Dönemi’ne yönelik çalışmalarda Osmanlı ve Avrupa üretimi seramikler ele geçirilmiştir. Avrupa 

üretimi seramikler İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya/Alman ve Belçika olmak üzere alt 

farklı ülkeye aittir. İtalya seramikleri dokuz farklı gruba ayrılmış olup Pisa, Montelupo, Ligurya Bölgesi, 

Pesaro, Cerreto, Sannita ve Grattaglie üretim yapılan merkezler arasında yer almaktadır. İtalya 

üretimi seramiklerin çoğunluğu Livorno Limanı vasıtasıyla İzmir’e ithal edilmiştir. İzmir’de yaşayan ya 

da iş ortağı olan Yahudi tüccarlar Livorno Limanı ile yoğun olarak ticari faaliyetler sürdürmüş ve 

limandan İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi çeşitli ülkelerin ürünlerini İzmir’e taşımışlardır 

(Meriç, 2021).  

Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan Fransız üretimi seramikler kaide altlarında yer alan 

mühürler ile 18. ve 19. yüzyılları arasında üretildiği anlaşılmıştır. Fransız ticaret raporlarında 

anlaşıldığı üzere Fransız üretimi seramikler İzmir’e Marsilya’dan taşınmıştır. 18. ve 19. yüzyıl arasına 
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tarihlenmiş olan Hollanda üretimi seramikler genel olarak İzmir’e Amsterdam ve Trieste Limanları 

aracılığıyla taşınmışlardır. 18. yüzyılın ikinci yarısı ve 19. yüzyıl boyunca kullanım görmüş olan İngiltere 

üretimi seramikler, kaide altında yer alan hem üreticinin hem de kompozisyonun adını gösteren 

damgalardan anlaşıldığı üzere 20 farklı fabrikada üretilmiş ve bu durum çok çeşitli üretim merkezleri 

ile olan ticareti temsil etmektedir. Avusturya/ Almanya üretimi seramikler arasında Osmanlı pazarı 

için özel olarak üretilmiş Meissen fabrikalarının kahve fincanları yer almaktadır. Avusturya/Almanya 

seramiklerinin İzmir’e ticareti genellikle Trieste Limanı’ndan yapıldığı anlaşılmıştır.  

Az sayıda ele geçirilmiş olan Belçika üretimi seramikler Anvers Limanı’ndan İzmir’e taşınmış 

olup bu eserler 19. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Smyrna Kent Merkezi’nde açığa çıkarılan buluntular 

özelinde değerlendirildiğinde Smyrna/İzmir Limanı’nın ticari faaliyetlerinin yoğunluğu dikkat çekicidir. 

Osmanlı ve Avrupa devletleri arasında seramik ticaretinin karşılıklı olarak yapıldığını bilinmektedir. 16. 

ve 19. yüzyıllar arasında İzmir-Livorno ve İzmir-Marsilya hatları en yoğun trafiğe sahip olan rotalar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. (Meriç, 2021). 

Harita 18: İzmir ve Avrupa Devletleri Arasında Seramik Ticaretinde Kullanılan Liman Kentleri 

 
Kaynak: Meriç, 2021. 
 

Sanayi 

19. yüzyılın ikinci yarısında, tarımsal üretimin daha verimli hale getirilmesi ve hinterlandının 

demiryolları aracılığıyla İzmir’e bağlanması, kentin ticari fonksiyonlarını arttırırken, ticari ürünlerin 
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niteliği kendine özgü dar bir sanayi sektörünün kurulmasını da teşvik etti. Diğer taraftan bütünleşme 

sürecinde, Avrupa’da üretilen mamullerle rekabet edemeyen bazı sektörler daha filiz halindeyken yok 

oldu (Martal, 1999).  

Ortadan kalkan sektörler konusunda en çarpıcı örnekler basma imalathanelerinin ve kâğıt 

fabrikasının kapanışıdır. XIX. yüzyılın birinci yarısında var olduğu bilinen pamuklu dokuya işlerini 

tekelinde bulunduran 18 basma imalathanesinden 16’sı, yüzyılın ikinci yarısında İngiliz fabrikalarında 

üretilen ucuz pamukluların Osmanlı pazarını istila etmesiyle kapanmak zorunda kaldı. Kâğıt 

fabrikasının hikâyesi daha da trajiktir; Alanında modern yöntemlerle üretim yapan ilk kuruluş olan 

İzmir Kâğıt Fabrikası 1846’da üretime geçtikten kısa bir süre sonra, kaliteli ürünleriyle tanındı. Ancak 

sonu basma imalathanelerinden farklı olmadı; Avrupa fabrikalarının kâğıt fiyatlarını düşürmesi 

sonucunda iflas ederek kapandı (Martal, 1999). Ayakta kalan ya da yeni ortaya çıkan imalathaneler, 

Avrupa sanayisinin rekabet etmediği, bir başka deyişle izin verdiği alanlarda imalat yapanlardır. 1913, 

1915 istatistiklerine göre gıda sanayiinde İzmir’de dokuz değirmenle birer, ikişer de olsa makarna, 

şeker, tahin, konserve, buz ve tütün işleme imalathanesi bulunmaktaydı. Ağaç işleme sanayiinde 

özellikle kutu imalatı dikkati çekiyordu. Bunun nedeni de dünyanın her yanında tanınmış olan İzmir 

incir ve kuru üzümlerinin ambalajlanması gerekliliğiydi. Benzer bir durum yağ fabrikaları için de 

geçerliydi; tamamen bölgesel ürünleri işleyen ve iç pazara yönelik üretim yapan beş fabrika 

bulunuyordu. Bunların ikisi pamuk yağı, diğer ikisi pirina yağı, biri de sabun üretmekteydi (Ökçün, 

1984).  

Madeni eşya sanayinde İzmir’deki fabrikalar İstanbul’dakilere oranla daha gelişkin 

görünüyordu. İzmir’de bulunan İsigonis Demir İmalathanesi, Rankin ve De Mas, Rays Biraderler ve 

Kalohretas K. ve Şürekası fabrikalarının buhar makinesi, içten yanmalı motorlar, un sabun, yağ, havlı 

ve makarna fabrikaları tesisatı imal ettiği belirtilmekteydi. Ancak Gündüz Ökçün bu kuruluşların da 

montajdan öteye gidemediğini tahmin etmektedir (Ökçün, 1984). 

Dokumacılık alanında İzmir’de yün iplik imalat ve dokumacılığı ile pamuk iplik imalat ve 

dokumacılığı yapan, fanila imal eden ve halı boyama yapan fabrikalar bulunmaktaydı. Savaş 

koşullarında faaliyetleri daha da sınırlanan bu imalathanelerdeki üretim, iç pazar ihtiyacının çok küçük 

bir kısmını karşılayabilmekteydi. Bunların dışında, İzmir’de sanayi işletmesi niteliği taşıyan, çimento 

ürünleri ve deri işleme imalathaneleri, bir sigara fabrikası ve çok sayıda matbaa yer almaktaydı. 

4.3.9. Büyük İzmir Yangını 

Dünya Savaşı boyunca İzmir, birkaç kez tekrarlanan hava saldırıları ve yiyecek sıkıntısı bir yana 

bırakılacak olursa, büyük ölçüde sıcak savaşın dışında kalmıştı. Yunanistan’la Balkan Savaşı nedeniyle 

gerilen ilişkiler, Yunanistan’ın büyük savaşın başlarında tarafsız kalmasıyla dondurulmuş, İzmir’deki 
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Rumlar ve Levantenler, İzmir valisi Rahmi Bey’in de etkisiyle büyük ölçüde sıkıntıdan uzak 

yaşamışlardı. 1917’de Yunanistan’ın karşı safta savaşa girmesi, düşmanlığı yeniden canlandırmış, 

İzmir de dahil olmak üzere Ege kıyıları boyunca İzmir sıkı denetim uygulanmaya başlamıştı. Osmanlı 

Devleti’nin savaştan yenik çıkması bütün hesapları değiştirmiş, taraflar barış görüşmelerinde ellerini 

güçlendirmek için yoğun bir çaba içine girmişlerdi. 

Savaşı kazanan devletlerin İzmir hakkındaki planları Yunanistan başbakanının Şubat 1919 

başlarında Paris Konferansına sunduğu Yunan istekleriyle ortaya çıktı. Paris Konferansı Yüksek 

Konseyi İzmir’in Yunan birlikleri tarafından işgal edilmesine karar vererek durumu Yunanistan’a 

bildirdi. 15 Mayıs 1919’da İzmir Yunan askeri güçleri tarafından işgal edildi. Böylece İzmir’de 9 Eylül 

1922’ye kadar sürecek olan Yunan yönetimi başladı (Berber, 1997). 

Kurtuluş Savaşı boyunca işgal altında kalan İzmir’in kurtuluşu, Millî Mücadele’yi motive eden en 

önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle 9 Eylül ve onu izleyen ilk günler başta İzmir olmak üzere tüm 

Türkiye, büyük bir sevinç dalgası yaşanmasına sahne oldu. İşgal altındaki İstanbul bile kutlamalardan 

payını aldı. İzmir’in kurtuluşu sadece bir kentin değil, bütün Türkiye’nin kurtuluşu olarak 

değerlendiriliyordu. Fakat 13 Eylül’de Ermeni mahallesinde başlayan yangın üç gün içinde kentin 

büyük bir kısmını yok etti. Kısa süre sonra yayınlanan raporlara göre neredeyse tamamı Türk 

mahallelerinin dışında kalan 260 hektar alanda on beş binden fazla bina, altyapıyla birlikte alevlere 

teslim olmuştu. Rum ve Ermeni mahallelerinin yanı sıra Frenk Caddesi, I. ve II. Kordon’da bulunan 

otel, banka ve ticarethaneler sinema, tiyatro, birahane gibi eğlence mekânlarının büyük çoğunluğu 

yandı. Yangın sonrası hazırlanan raporda, 20-25 bin civarında yapının tahrip olduğu, kıyı boyunca 

yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğunda ve bir kilometre derinliğindeki bir alanın yangından 

etkilendiği kaydedilmektedir (Serçe vd. 2003).  
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Harita 15: 1922 Yılı Büyük İzmir Yangını Etki Alanı 

 
Kaynak: Kaynak: Nizamoğlu S., (1923 tarihli Pervitich Planı esas alınarak yapılan sayısallaştırılma sonucunda oluşturulmuştur), 2022 
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4.3.10. Cumhuriyet Döneminde İzmir 

İzmir’in kurtuluş sonrası durumunu belirleyen iki temel faktör bulunmaktadır; yangın ve nüfus 

hareketliliği. Yangının etkisi, yıllarca süren sonuçları malumdur; kentin özellikle gayrimüslimlerin 

yaşadığı alanlarla birlikte İzmir’i İzmir yapan ve ticari hayatın can damarını oluşturan bölgeler yok 

olmuştu. Nüfus hareketliliği ise iki yönlüydü. Bir yandan, yangın ve ardından imzalanan mübadele 

anlaşmasıyla Rum nüfus İzmir’den ayrılmıştı. Aynı şekilde Ermeni nüfusun tamamı, yabancıların ise 

önemli bir bölümü de şehri terk etmişti. Kurtuluşun hemen öncesinde 350.000 olarak tahmin edilen 

İzmir merkezinin nüfusu, 1923 yılında 113.000 civarına gerilemişti. Bunun içinde gayrimüslim olarak 

kaydedilenlerin sayısı ise, büyük çoğunluğu Yahudi olmak üzere 25.385 idi (Serçe, 2001). Kentteki ev 

sayısı ise 57.875 olarak saptanmış olup bunun 10.200 kadarının Rumlardan kalma olduğu 

belirtilmekteydi (Arı, 1998).  

Nüfus hareketliliğinin ikinci boyutunu İzmir’e yönelik göçler oluşturuyordu. İlk aşamada 

1922’de Yunan askeri güçlerinin çekilmesi sırasında yakılan yerlerin sakinleri İzmir’e yönelmiş ve 

Rumların boşalttığı evlere yerleşmeye çalışmışlardı. ‘Harikzede’ veya ‘felaketzede’ olarak anılan bu 

insanların başlangıçta 20.000 olan sayılarının ilerleyen yıllarda daha da çoğaldığı tahmin ediliyor.  

İzmir’e yönelik göçlerin ikinci aşaması ise Yunanistan’dan gelen mülteci ve muhacirlerden oluşuyordu. 

1922’den sonra Yunanistan’da yaşayan Türkler üzerindeki baskılar yoğunlaşmış, baskıya 

dayanamayanların bir bölümü yaşadıkları yerleri terk ederek Türkiye’ye göç etmeye başlamışlardı. 

Bunlardan İzmir’e yerleşenlerinin sayısı 20.000 civarında tahmin edilmektedir. Yunanistan’dan asıl 

Türk göçü 1924’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin 

Sözleşme ve Protokol Anlaşması sonrasında gerçekleşti. Anlaşma uyarınca Türkiye’ye getirilen 

400.000 civarında mübadilin 32.000’ini İzmir’e yerleştirildi (Arı, 1998). Tüm bu göçlere rağmen 

İzmir’in 1922 öncesindeki nüfusuna ulaşması 1960’larda mümkün oldu. 

İzmir’in girdiği yeni süreçte halledilmesi son derece zor olan iki temel sorunu vardı. İlk olarak 

şehrin uluslararası iktisadi konumunu yeniden kazanması gerekmekteydi. Ankara yönetimi Büyük 

İktisat Kongresi’ni İzmir’de toplayarak buna açıktan destek verdiğini gösterse de sorunun çözümü hiç 

kolay değildi. İzmir’in nüfusunun azalması bir yandan işgücü kaybına yol açtığı gibi diğer yandan 

kentten önemli bir sermaye çıkışına neden oldu. Buna bağlı olarak İzmir’in uluslararası ticaret 

çevreleriyle bağları zayıflamış ve ticaret payı küçülmüştü. İzmir’in halledilmesi gereken ve çok daha 

acil olan ikinci sorunu, İzmir yangınının geride bıraktığı 2,6 milyon metrekarelik alanda bulunan 

enkazın kaldırılması ve bu alanla birlikte şehrin imar edilmesidir. Kentin ortasına koca bir delik olarak 

yerleşen yangın alanı, kentsel sağlığı ihlal ettiği gibi, bu alanda yağma yapmak isteyenler nedeniyle 

kent halkının güvenliği için de tehdit oluşturmaktaydı (Serçe-Yurdakul, 2020). Tahmin edileceği üzere 
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bu sorunun halledilmesi de mülkiyet sorunlarını çözecek hukuksal düzenlemelere ve külliyetli bir 

sermaye yatırımını gerektirmekteydi. 1924 yılında İzmir yangın alanlarının imar planı hazırlandı. 

Danger-Prost adıyla anılan imar planı uyarınca kadastrosu yapılan yangın alanı arsaları İzmir 

Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Ancak 1929 ekonomik krizi nedeniyle pek çok arsa elde kaldığı 

gibi, satılanlardan bir kısmı da geri alındı. İzmir Belediyesi’nin sorunun çözümü konusunda attığı adım, 

1930’lardan günümüz İzmir’ine en büyük armağan olacaktır: Kültürpark. Yangın alanı üzerinde 

360.000 metrekare üzerinde kurulan Kültürpark, İzmir’e yeniden ekonomik merkez olma özelliğini 

kazandırma amacını taşıyan uluslararası fuara da ev sahipliği yapmıştır (Serçe, 2018). 

1922 Yangını’nda İzmir’in en önemli iş merkezleri konumundaki I. ve II. Kordon’un büyük 

zarar görmesi, Kemeraltı bölgesi için, 19. yüzyılın sonlarında kaybettiği merkezi itibarı geçici olarak 

yeniden elde etmesi sonucunu doğurdu. Özellikle Halimağa Çarşısı merkez olmak üzere tarımsal 

ürünlerin alım-satımında öne çıkan çarşının bu merkezi olma özelliği, 1930’lardan itibaren liman 

faaliyetlerinin daha kolay takip edilebileceği sahil bölgesinin imarıyla birlikte yeniden Kordon’a kaydı. 

Ancak Türkiye’nin ekonomik koşulları, özellikle de dünya ekonomik buhranı ve 2. Dünya Savaşı 

koşulları İzmir’in toparlanmasını engelledi (Serçe-Yetkin, 2017).  

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte kendini Batı dünyasının bir parçası olarak 

konumlandıran Türkiye’nin ekonomi-politikasındaki tercihlerden en çok etkilenen şehirlerden biri 

oldu ve yoğun bir değişim sürecine girdi. Korumacı politikaların terkedilmesi ve ekonominin 

liberalleşmesi yönündeki adımlar İzmir iş dünyasının yeniden yapılanmasını beraberinde getirdi.  

İzmir, 1946 sonrasında Marshall yardımı çerçevesinde kredi ve altyapı yatırımlarından önemli bir pay 

aldı, yabancı sermaye yatırımlarını çekebildi. Alsancak Limanı düzenlemesi, elektrik santralinin 

kapasitesinin artırılması ve çevre il ve ilçelerle karayolu bağlantısını kolaylaştıracak adımların atılması 

İzmir’in Türkiye ekonomisinde yeniden konumlandırılmasını sağlayan adımlardı. Ayrıca önce 1951’de 

İzmir Sanayi Odası, ardından tüm Ege Bölgesi’ni içine alacak şekilde Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

kurularak özel sanayi sermayesinin örgütlenmesi sağlandı. Marshall yardımı, İzmir’de bir çimento 

fabrikası, bir pamuk ve çırçır fabrikasının kurulmasında kullanıldığı gibi, Çamaltı Tuzlası’nın 

genişletilerek modernleştirilmesini sağladı. 1950-1960 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası’nın onayladığı 420 projeden 39’u İzmir’de yer alıyordu. Bunların arasında çoğu yabancı 

sermaye ortaklığıyla kurulan, İzmir Çimento Fabrikası, Taç Tekstil, DYO Boya, Turyağ, Betontaş-Beton, 

Metaş Metalurji, Bayraklı Boya, Etitaş Transformatör fabrikaları yer almaktadır. İzmir, 1950 

sonrasında yabancı sermayenin İstanbul’dan sonra, en çok yoğunlaştığı illerden birisi olmuştu (Serçe, 

2018). 
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İzmir Kronolojisi 

Tarih Açıklama 
MÖ 6490-6250 Erken Neolitik Dönem Yeşilova Höyük IV. Kültür Katı 

MÖ 6250 - 6060 Orta Neolitik Dönem Yeşilova Höyük 

MÖ 6000 – 5895 Geç Neolitik Dönem Yeşilova Höyük 

MÖ 4340 - 4230 Kalkolitik Çağ Yeşilova Höyük – Yassıtepe Höyük III. Kültür Katı 

MÖ 3000-1200 Erken-Orta Tunç Çağı Yeşilova Höyük- Yassıtepe Höyük II. Kültür Katı 
MÖ 3000-1050 Tunç Çağı Bayraklı/Tepekule Höyük (Eski Smyrna) 

MÖ 1050 – 900 Protogeometrik Dönem Eski Smyrna ve Batı Anadolu’ya Aiol ve İonların göçü 

Bayraklı/Tepekule Höyük Athena Tapınağının inşası ve kent savunma sisteminin oluşması 

MÖ 900 – 700/650 Geometrik Dönem Eski Smyrna 

MÖ 650-480 Arkaik Dönem Eski Smyrna’da «Kent Devlet» sistemi oluşmuştur. Kentte nüfus yaklaşık olarak 
1500 civarındadır. Bayraklı Höyük, Akdeniz Deniz Ticaret’inde en parlak dönemini 
yaşamaktadır. 

MÖ 490-330 Klasik Dönem Eski Smyrna 

MÖ 330-30 Hellenistik Dönem Smyrna Antik Kenti’nin kuruluşu 

MÖ 30- MS. 395 Roma Dönemi Smyrna Antik Kenti, Yeşilova Höyük I. Kültür Katı mezar buluntuları (MÖ 10-
MS 290), Yassıtepe Höyük I. Kültür Katı mezar buluntuları (294-641) 

MS. 17 
Yaşanan depremde Ön Asya’da bulunan 12 İon kent devleti yıkılmıştır. Deprem Gediz ve 
Büyük Menderes nehirlerinin vadilerinde büyük tahribata yol açmıştır.  

MS. 178 

Yaşanan depremde Smyrna kenti harap olmuş, kentte bulunan kamusal yapılar yıkılmıştır. 
İmparator’un kararı ile kent yeniden imar edilmiş ve günümüzde kalıntılarını gördüğümüz 
agora ve tiyatro bu dönemde inşa edilmiştir. Zeminde çatlaklar oluşmuş ve iç liman 
kapatılmıştır. 

395-1453 Bizans Dönemi Smyrna Antik Kenti, Yassıtepe Höyük I. Kültür Katı mezar buluntuları (294-
641) 

MS. 688 İzmir kenti ve çevresini etkileyen deprem, yaklaşık 20000 kişinin ölümüne sebep olmuştur.  

1081-1098 
Çaka Bey, İzmir’’i ele geçirmiştir. Bu dönemde ilk Müslüman-Türk toplulukları Kadifekale ve 
çevresinde yerleşmeye başlamıştır. 

1304 
Cenevizliler Smyrna, kentine gelerek burada bir mahalle kurmuşlardır. Kilise, hamam, fırın ve 
dükkanlar inşa ederek kendi kültürlerini yansıtmışlardır. 

1402 Timur, Liman Kalesi’ni kuşatmış ve iç limanın doldurulmasını emretmiştir. 

1419 Beylikler Dönemi- Danişmentler, Aydınoğulları, İzmir’de bulunan iki kervan yolu Osmanlı’nın 
kontrolüne girmiştir. 

1528 “Yukarı İzmir” ve “Aşağı İzmir” kavramı ortadan kalmış ve İzmir’in nüfusu 1.300 kişiye 
ulaşmıştır. 

1631-1670 İzmir’in nüfusu yaklaşık 90.000 olup bunların 60.000’i Türk, 15.000’i Rum, 8.000’i Ermeni ve 
yaklaşık 7.000’i Yahudilerden oluşmaktadır 

23 Şubat 1653  
Batı Anadolu’nun en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilen deprem, İzmir ve Aydın 
çevresinde yaklaşık 3000 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. 

1675 Jacop Spon, Smyrna Tiyatrosu’ndan ilk kez bahsetmiştir. 
1686 Gravier d’Ortieres İzmir’in bilinen en eski Körfez Limanı haritasını ve Sancak Kalesi’nin planını 

hazırlamıştır. 

10 Temmuz 1688  

İzmir kentinin yaşadığı en büyük yıkım olarak kayıtlara geçmiştir. Depreminin merkezi Sancak 
Kalesi civarındadır. Deprem; kıyı kesimlerinde topoğrafik kaymalara ve İzmir Körfezi’nde 
tsunamiye sebep olmuştur. Deprem sonucunda Sancak Kalesi harap olmuş; İzmir’deki 
konutlar yıkılmış; üç Katolik Kilisesi, bir Rum Kilisesi, 14 adet cami ve birçok mescit neredeyse 
tamamen yıkılmıştır. Ayrıca kentin liman kesimlerinde bulunan ticaret hanları yıkılmıştır. 
Frenk Sokağı’ndaki Ceneviz Evi’nde çıkan yangınla kentin tepe kısımları hariç büyük bir 
bölümü yanmıştır. Depremde yaklaşık 5000 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiştir. 

1702 Smyrna Stadyumu’nu ziyaret eden Fransız gezgin Tournefort, stadyumun mermerlerinin 
götürüldüğünden ve geriye yalnızca izlerinin kaldığından bahsetmektedir. 

1718 Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndan Fransa’ya gönderilenn mallar tek yetkili liman olan 
Marsilya Limanı’na götürülmektedir. İzmir «Türkiye’deki Marsilya» olarak bilinmektedir. 

1724-1729 İzmir’de Veba salgını yaşanmış yaklaşık 12.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 
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1732 Karayipler’den gelen kahve satışı için divandan onay alınmış ve İzmir kahvenin dağıtımı için 
ana merkez olmuştur. 

1733 Yunan Protestan Okulu kurulmuştur. İzmir ile Marsilya arasındaki ticaret hacmi İstanbul’u 
geçmiştir. Ticareti yapılan ürünler genellikle; kahve, pamuk, deri, yün, balmumu, ipek, şimşir 
ağacı vb’dir. 

1740 Osmanlı İmparatorluğu ticaretinin dörtte birine hâkim olan İzmir en önemli ticari liman haline 
gelmiştir. 

1740-1741 Büyük veba salgını. 

1744 Kızlarağası Hanının inşaatı tamamlanmış ve iç liman terk edilmiştir. 

1750 Avrupa’dan gelen Yahudi cemaati İzmir’e yerleşmiştir. 

1754 İzmir’e karadan gelen veba salgını baş göstermiştir. 

1755 Konak meydanında bulunan Yalı Cami inşa edilmiştir. 

1757-1772 İzmir’de yaşanan veba salgınında neredeyse nüfusun yarısı yok olmuştur. 

1763 Frenk 
Mahallesi 
Yangınları 

Yangında Frenk Mahallesindeki büyük mahzen ve depolar tamamen yanmıştır. Sokakların çok 
dar, depo ve dükkanların bitişik olmasından dolayı yangın hızla yayılmıştır. Fransızların eski 
mabetleri ve Hristiyan kiliseleri yangında yok olmuş ve tüccarların konutları yanmıştır. 

1778 Yangını 5 Temmuz tarihinde yangın başlamış, rüzgarların etkisi ile güçlenmiştir. Yangın sonucunda 
İngiltere, Fransa, Venedik Konsoloslukları, Avrupa Gümrüğü, Fransız tüccarların dükkanları, 
Vezir Han ve Derviş Han gibi yirmiye yakın han yok olmuştur. 

1788 Marsilya ve İzmir arasında posta vapurları için düzeni bir hat oluşturulmuştur. 

1791-1793 
İzmir’de büyük veba salgını yaşanmış, hastaneler dolduğu için hastalar limanda bulunan 
gemilerde tedavi görmüşlerdir. 

1797 Yangını Yeniçeriler ile Venedikliler arasında çıkan arbede sonucunda Frenk Mahallesinde bulunan 
Sakız Han’ının Venedikliler tarafından yakılmasıyla başlayan yangın şiddeti lodos ile büyümüş 
ve yaklaşık 22 saat sürmüştür. Yangın sonucunda Frenk Mahallesinin tamamı ve Ermeni 
Mahallesinin bir kısmı yok olmuştur. 

1812 Veba salgınında binlerce insan yaşamını yitirmiştir. 

1834 Yangını 
Hızla büyüyen yangın sonucunda Frenk Mahallesinin sahile bakan kısımlarındaki konut, 
dükkân ve çarşının büyük bir kısmı yok olmuştur. 

1831 İzmir’de ilk defa kolera salgınının görülmesi. 
1835 Texier’in ilk arkeolojik kazı çalışmaları. 

1835-1838 İzmir’de veba salgını 10.000-12.000 civarında insanın ölümüne sebep olmuştur. 

1841 Yangını 

İzmir’de en büyük maddi hasara neden olan yangınlardan birisi olan 1841 yangını, 
Kuyumcular Çarşısı’nda meydana gelmiştir. Yangın sonucunda Türk ve Musevi Mahallerinin 
tamamı ve Rum Mahallesinin büyük bir kısmı yok olmuştur.  Kuyumcular, Zahireciler, 
Kavaflar, Şekerciler, Mısır Çarşısı, Bit Pazarı ve çarşının büyük bir kısmı; dini yapılar ve eğitim 
yapıları, hanlar ve konutlar yok olmuştur. 

1842 Yangını Frenk Mahallesi Aya Yorgi Sokağı’nda çıkan yangında 40 konut ve 60 dükkân yok olmuştur. 

1842 Sel baskınında 100 kadar ev sular altında kalmış, 50 kişi sele kapılarak hayatını kaybetmiştir. 

1845 19. Yüzyılın en büyük yangını olan 5 Temmuz 1845 tarihli yangında Ermeni mahallesinin 
tamamı ve Fransız Mahallesinin büyük bir kısmı yok olmuştur.  

1846 Yılı İzmir 
Yangınları 

29 Mayıs 1846’da Arasta Pazarı yakınlarında çıkan yangında 320 dükkan, Kestane Pazarı 
yakınlarındaki cami ve Arap Hanı tamamen küle dönmüştür. 
8 Eylül 1846’da Türk Mahallesinde çıkan yangında ise 10-15 konut yanmıştır. 

1848 Yangını 
23 Ağustos 1848 tarihinde İzmir Karantina binasında çıkan yangında yapı büyük oranda zarar 
görmüştür. 

1848 ve 1854 Kolera salgını yaşanmıştır. 

1852 

28 Eylül 1852 tarihinde çıkan yangın şiddetli rüzgârın etkisiyle hızlıca yayılmıştır. Sokakların 
dar olmasından dolayı güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 560 dükkân, mescit, medrese, 
hamam, mektep, 50 Yahudi odası ve çok sayıda konut yok olmuştur. 
İzmir Meclisi hasar tespit çalışması yapmış, yeni yangınların önüne geçilebilmesi için yarı 
kargir yapıların desteklenmesine, sokak ve caddelerin kanunlarda belirtilen ölçülere uygun 
olarak yeniden inşa edilmesine karar vermiştir. Storari tarafından 1852 yangını planı 
hazırlanmıştır.   

1852 Luigi Storari tarafından Kemeraltı Haritası hazırlanmıştır.  

1854-1856 Luigi Storari tarafından ilk kadastro planları hazırlanmıştır. 
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1857-1858 Yılları 
İzmir Yangınları 

23 Aralık’ta Kestane Pazarı’nda civarında çıkan yangında 24 dükkan; 26 Aralık 1858 tarihinde 
Keresteciler Çarşısı civarında çıkan yangında 20 dükkan yok olmuştur. 

1860 Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk demiryolu olan İzmir-Torbalı hattı ve Alsancak Punta istasyonu 
açılmıştır. 

1860-1861 ve 1863 
İzmir Yangınları 

1860 yılında Aya Dimitri’de çıkan yangında 481 konut ve 88 dükkân yanarak kül olmuştur.  
7 Ağustos 1861’de Cami-i Atik Mahallesi Hastane Caddesi’nde yangın başlamış 771 hane, 9 
mescit, mektep, fırın ve medrese yok olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiştir. 
5 Aralık 1863 tarihinde Tilkilik’te bulunan menzilhane (posta teşkilatı binası)’de çıkan 
yangında yaklaşık 25 konut ve dükkân, mescit, mektep ve hanlar yok olmuştur. 

1864 İzmir vilayet olmuştur. 

1864 Yaşanan sel baskını kent merkezinde önemli hasarlara sebep olmuştur. 

1865 Kolera salgını meydana gelmiştir. 

1865 İzmir-Turgutlu demiryolu hattının ilk kısmı ve Basmane Garı açılmıştır. 

1869 Meles Çayı’nın taşması sonucunda yakın mahalleleri su basmıştır. 

1852 Liman Kalesi yıkılmıştır. 

1867 İzmir Belediyesi’nin kuruluşu. 

1871 Meles Çayı’nın setleri yıkılmış Kervan Köprüsünü aşarak yakınındaki bütün sokaklara ilerlemiş 
Basmane Garı ve çevresinin tamamen doldurmuştur. 1871 sel felaketinde İzmir kentinin 
büyük bir kısmı sular altında kalmıştır. 

1875 İzmir rıhtımı düzenlenmiştir. 

1875 İzmir’de şiddetli yağan yağmurlar neticesinde kenti sel basmış ve tren köprüleri yıkılmıştır. Sel 
baskını çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

1875 İzmir’de şiddetli yağan yağmurlar neticesinde kenti sel basmış ve tren köprüleri yıkılmıştır. 
1875 yılı yaşanan sel baskınlarında çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

1882 ve 1898 İzmir 
Yangınları 

19 Temmuz 1882’de Asmalı Mescit civarında çıkan yangından Rum, Türk ve Yahudi yerleşim 
alanlarını etkilenmiştir.  Yangın yaklaşık 7 saat sürmüştür. Yaklaşık 50000 kişi yangından 
etkilenmiş, 1200 Yahudi odası, 100 Müslüman evi, 100 Rum evi ve 1 cami yok olmuştur. 
28 Ağustos 1898 tarihinde İzmir gümrüğündeki şeker, kumaş ve kahve ambarlarında çıkan 
yangında büyük oranda mal kaybı yaşanmıştır. 

1884 Hayvan ile çekilen tramvay ağı açılmıştır. 

1887 Yaşanan sel baskınında antrepo, depo ve bazı hanlarda tutulmakta olan eşyalar zarar 
görmüştür. 

1891 Şiddetli yağmurlar Kasaba demiryolu üzerinden bulunan köprülerden birini yıkmıştır.  

1893 Şiddetli yağmurlar nedeniyle Meles Çayı taşmış ve civarında bulunan bütün mahalleler sular 
altında kalmıştır. 

1896 Meles Çayı’nın taşması sonucunda 17 hane su altında kalmış, Aya Yorgi Kilisesi yakınındaki 
dükkanlar ve İkiçeşmelik Kahvehanesi hasar almıştır. 

1901 Saat Kulesinin inşaatı. 

1914 İzmir’in nüfusu yaklaşık 250.000 kişiye yükselmiştir. 

1919 İzmir’de veremden 415 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1919-1945 Sıtma salgını baş göstermiştir. 

1922 13 Eylül 1922 tarihinde çıkan yangında Frenklerin, Rumların ve Ermenilerin oturduğu 
mahalleleri kapsayan 260 hektarlık alan yanmıştır.  

1927 İzmir’in nüfusu 154.000 düşmüştür.  

1928 İzmir’de yaşanan verem salgınında 1960 kişi hastalığa yakalanmış 370 kişi yaşamını yitirmiştir. 

31 Mart 1928 31 Mart 1928 tarihinde 6,5 büyüklüğündeki İzmir-Torbalı depreminde yaklaşık 2000 hane 
yıkılmış birçok fabrikanın bacası hasar almıştır. Kent merkezinde bulunan Saat Kulesi’nin tepe 
kısmı çökmüştür. Deprem 50 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olmuş, 
Kordon Boyu’nun bazı bölümleri 20 metre kadar denize kaymıştır. 

1930 Avusturyalı arkeologlar Franz ve Helene Miltner Eski Smyrna’da araştırma kazısı yapmıştır. 

1931-1932 İzmir’de veremden 46 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1932 Namazgah’ta bulunan Türk Mezarlığını kaldırma çalışmaları yapılmıştır. 

1933 
Smyrna Antik Kenti’nde Selahattin Kantar ve F. Miltner başkanlığında ilk sistemli kazı 
çalışmaları başlamıştır. 

1941 Smyrna Antik Kenti’nde Selahattin Kantar ve Rudolf Naumann tarafından bilimsel kazı 
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çalışmaları yürütülmüştür. 

1944-1996 
Smyrna Agorası kazı çalışmaları İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Rüstem Duyuran 
başkanlığında yürütülmüştür. 

1948 Ekrem Akurgal ve J. M. Cook tarafından Eski Smyrna’da ilk dönem kazı çalışmaları başlamıştır. 

1950 1950 ve sonrasında İzmir’de hızlı bir kentleşme yaşanmaya başlanmıştır. Yahudiler İzmir’i terk 
etmeye başlamıştır. 

1952 Eski Smyrna’da Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından ikinci dönem kazı çalışmaları 
başlamıştır. 

1955 Proje yarışması, 1/2000 Mikyaslı İzmir Şehri İmar Planı 

1960 Konya, Erzurum ve Tokat gibi çeşitli illerden gelen göçmenler Kadifekale ve çevresine 
yerleşmişlerdir. 

1965 1965 yılında yürürlüğü giren «Kat Mülkiyeti Kanunu» ile Hatay başta olmak üzere kent 
bütününde çok katlı yapılaşma başlamıştır. 

1965 1965 ve sonrasında Güneydoğu Anadolu’dan gelen göçmenler Kadifekale ve çevresine 
yerleşmişlerdir. 

1 Şubat 1974 

5,2 büyüklüğündeki deprem 2 kişinin ölümüne ve 35 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. 
Deprem Konak, Alsancak ve Karşıyaka semtlerinde yaklaşık 300 konutta ağır hasara neden 
olmuştur. Saat Kulesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, 2. Beyler girişindeki Selamet 
Oteli, Osmanlı Bankası ve Kestane Pazarı Cami en çok hasar alan yapılar arasında yer almıştır. 

9 Aralık-16 Aralık 
1977 

Meydana gelen iki depremde Alsancak, Hatay, İkiçeşmelik, Karşıyaka, Bornova, Gültepe, 
Gürçeşme ve Tepecik semtlerinde 65 kadar konut hasar görmüştür. Kadifekale Bölgesi 
heyelan riski ile karşı karşıya kalmış alanda bulunan birçok yapı ağır hasar almıştır.  

1993 Prof. Dr. Meral Akurgal başkanlığında Eski Smyrna’da üçüncü dönem kazı çalışmaları 
başlamıştır. 

1995 Merkez ilçelerde su baskınları yaşanmış, 65 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1995 1995 ve sonrasında Kemeraltı’nda dükkanları bulunan ayakkabıcılar Işıkkentte açılan 
Ayakkabıcılar Sitesi’ne taşınmışlardır. 

1996 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Turan Özkan başkanlığında Smyrna Agorası kazılarına yeniden 
başlanmıştır. Bu dönemde kuzeybatı kapısı büyük oranda açığa çıkarılmıştır. 

2002 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Mehmet Taşıalan başkanlığında yürütülen bilimsel kazı 
çalışmalarında “Agora ve Çevresini Koruma ve Geliştirme Projesi” kapsamında restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır. 

2002-2006 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan proje kapsamında Smyrna Agorasının 
çevresinde yer alan yapılar kaldırılarak kazı alanı genişletilmiştir. 

10 Nisan 2003 
İzmir Körfezinin güney kıyılarında meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem İzmir’in çeşitli 
ilçelerindeki konutlarda ağır hasara yol açmıştır. Hisar Cami’nin minaresi yıkılmış ve 
depremden sonra cami tamamen koruma perdesi içerisine alınmıştır.  

2005 Yeşilova Höyük keşfedilmiştir. 

2007 
Doç. Dr. Akın Ersoy’un kazı başkanlığında Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları yapılmış ve 
devam ettirilmiştir. 

2014 
Prof. Dr. Cumhur Tanrıver’in kazı başkanlığında Eski Smyrna’da dördüncü dönem kazıları 
başlamıştır. 

2020 Covid-19 virüsü baş göstermiştir. 

30 Ekim 2020 
Merkez üssü Seferihisar olan 6.,9 büyüklüğündeki depremde İzmir kentini tamamen 
etkilemiştir. Deprem ve tsunami 116 kişi hayatını kaybetmiştir. 

2021 Yaşanan sel baskınından kent genelin etkilenmiş can ve mal kaybı yaşanmıştır. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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4.4. Alanın Planlama Tarihi ve Plan Kararlarının Alana Etkisi 

19. Yüzyıl ve Öncesi Planlama Çalışmaları  

Yönetim Alanının planlama tarihine bakıldığında; 20. Yüzyıla kadar modern planlama 

paradigmasından tam olarak söz edilememektedir. 19. Yüzyıl ve öncesindeki süreçte yapılan planlama 

çalışmaları kentin yeniden imar edilmesine yönelik gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda İzmir’in 

liman kenti olmasının gerektirdiği kararlar üretilmiş; limanın gelişme gereksinimleri, liman arkası 

üretim ve depolama fonksiyonlarının yer seçimlerini merkezine alan çözümler geliştirilmiştir. 

Kentin ilk planı olma niteliğini taşıyan 1837 tarihli Thomas Graves Planı ile birlikte kentin 19. 

yüzyıla ait kent sınırları ve doku özellikleri görülmektedir. Planda 1934 yangını sonrası tahrip olan 

alanlar için düzenleme önerileri yapılmıştır. Graves Planı’nı izleyen yıllarda kentin geçirdiği iki büyük 

yangın (1845-1852 yangınları) sonrası Türk ve Yahudi Mahalleleri ile Kemeraltı çarşısını kapsayan 

bölgede tahribatlar olmuş, Ermeni Mahallesi de tamamen ortadan kalkmıştır. Yangın sonrasında 

Storari tarafından 1852 yılında Kemeraltı Yangın Planı hazırlanmıştır. Yangın sonrası yok olan Ermeni 

Mahallesi’nin yeniden planlama sürecini içeren 1854-1856 Storari Haritası’nda bu bölgedeki 

geleneksel doku yerine ızgara plan sisteminin geliştirilmiş olduğu ve yolların genişletildiği 

gözlenmektedir. Bu dönemde liman odaklı gelişmelerin kuzeye doğru ilerlemesiyle birlikte Alsancak 

(Punta) Bölgesi’nde kentsel gelişmenin başladığı ve Punta’da yapı adalarının denize açılan, dörtgen 

adalar olarak planlamış olduğu görülmektedir. Limanla ilişkili olarak üretim ve depolama yapıları ile 

konut yapıları bu bölgede yer seçmeye başlamıştır.  

1865’lerden itibaren günümüzdeki Konak Meydanı’ndan Alsancak Garı’na kadar ortalama 

230-250 metre genişliğinde denizin doldurulmuş olduğu, rıhtımın gerisinde kalan alanlarda da mevcut 

ince uzun parsellerin denize dik olarak uzatılarak yeni parsellerin oluşmasının sağlandığı 

görülmektedir. Dolgu alanında eski yapı dizisinin önünden bir yol geçirilerek, denize paralel yeni bir 

imar şeridi ince uzun parseller biçiminde oluşturulmuştur (Ballice, 2019, s.191).  Bu süreçte bölgede 

gelişen İzmir konutu, iki katlı sıra ev düzeninde, sokak üzerinde bulunan cephesinden girilen, çoğu kez 

asimetrik cepheli, ahşap cumbalı yüksek duvarlarla çevrilmiş küçük ölçekli arka bahçeleri olan bir 

konut tipi olmuştur (Çıkış, 2009).  

1866 yılında tamamlanan Aydın-İzmir demiryolu Anadolu’nun ilk demiryolu olma özelliğini 

göstermektedir. Ege Bölgesi’nde yetiştirilen ürünlerin İzmir Limanı üzerinden ihracatını sağlamak 

üzere İngilizlerce inşa edilen bu demiryolu bağlantılarının izleri 19. Yüzyıl sonunda kentin 

biçimlenmesinde etkili olmuştur. Nitekim 1876 tarihli Saad Planı’nda Punta Bölgesi ve Basmane’de 

yer seçen gar yapıları ve demiryolu güzergahları ile şehir içi tramvay hatları, mendirek ve liman ilk kez 

birlikte görülmektedir. Alsancak Garı ve tesislerinin tamamlanmasıyla ise, garın doğusu sanayi bölgesi 
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(Darağacı), batısı ise konut bölgesi (Punta) olarak gelişimini sağlamıştır. Punta (Alsancak) civarında, 

orta ve yüksek gelirlilerin, daha geride Darağacı, Halkapınar ve Gaziler mahallesi kesiminde de işciler 

ve düşük gelirli grupların konutları yer almıştır (Tekeli, 2017). Endüstriyel amaçlı yapılar ve ticari 

depolama alanlarının Darağaç Bölgesi’nde yer seçtiği ve bu bölgede yapı yoğunluğunun giderek arttığı 

anlaşılmaktadır. 

 Saad Planı’ndan sonra geçen süreçte kent iki büyük yangın daha geçirmiş, yangın riskine karşı 

sigorta ihtiyacı 1905 tarihli Goad Sigorta Planlarının hazırlanmasını beraberinde getirmiştir. Goad 

Sigorta Planı kentte sigortalanma ihtimalinin yüksek olduğu ticari bölgeleri plan kapsamına alınmıştır. 

Kentin yaşadığı büyük afetlere karşı kent merkezinin korunması açısından ve dönemin özellikle ticari 

arazi kullanımının gözlenmesi açısından önemli bir belge olmuştur. 

Antik dönemde olduğu gibi 19. Yüzyıl planlama çalışmalarında da İzmir’in liman kenti olma 

özelliği dolayısıyla gereksinim duyduğu arazi kullanım türlerinin yer seçimi meselesinin belirleyici 

olduğu ve liman unsurunun kentin morfolojik oluşumunu etkilediği görülmektedir.   
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Harita 16: Korunan ve Yıkılan Yapılar (Goad ve Storari Planları) 

 
Kaynak: Nizamoğlu S., (Goad ve Storari Planlarının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021. 
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Erken Cumhuriyet Dönemi Planlama Çalışmaları  

Erken Cumhuriyet Dönemindeki planlama çalışmalarında da kentin geçirmiş olduğu yangınlar 

etkili olmuştur. Plan çalışmalarında Cumhuriyet’in modernite temelli şehircilik anlayışı görülmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez 1922 tarihinde yaşanan Büyük İzmir Yangını’nın yok ettiği 2600 

dönümlük alan için bir plan hazırlanması gereği gündeme gelmiş ve 1924 yılında Fransız mimar Henry 

Prost’un danışmanlığında Rene ve Raymond Danger tarafından hazırlanan “İzmir Şehri Müstakbel 

Planı” 1925 yılında yürürlüğe girmiştir (Bilsel, 1996). Bu plan Cumhuriyet tarihinin ilk modern kent 

planı olarak tarihe geçecektir. Genç Cumhuriyet’in Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığı alan olarak 

belleklerde yer alan İzmir Alsancak-Kordon Bölgesinin modern bir planlama çalışması ile yeniden 

geliştirilmesine, Cumhuriyet modernleşmesini mekâna yansıtmak anlamında ideolojik bir önem de 

atfedilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Danger-Prost Planı’nda 1922 yangını sonrası tahrip 

olan bölgeler yeniden planlanmıştır. Bu plan Haussmann’ın ışınsal bulvar ve meydanlar oluşturma 

yaklaşımına uygun bir yapılaşma düzeni getirmiştir. Planın en önemli kararı limanın Alsancak’ın 

kuzeyine Punta Bölgesi’ne taşınmış olmasıdır. Planla Gazi Bulvarı’nın bir bölümü ile Mimar Kemalettin 

Caddesi açılmış, Basmane, Cumhuriyet, Gazi Meydanları ve bu meydanlara bağlanan bulvarlar 

oluşmuştur. Yine 1917 yılında Mithat Paşa’nın İzmir Valiliği sırasında Basmane Garı ve Ermeni 

Mahallelerinin; liman, Hükümet Konağı ve kışla ile bütünleştirmesi amacıyla açılmasına karar verilerek 

inşaatına başlanan Fevzipaşa Bulvarı, araya giren savaş dönemleri ve uygulama sorunları nedeniyle 

ancak 1941 yılında tamamlanabilmiştir. Yine bu süreçte, Danger Prost Planı’nda 1934 yılında yapılan 

değişiklikle Kültürpark alanı oluşturulmuştur. Bu kararlar ile kent Kemeraltı-Basmane-Alsancak 

Bölgeleri’nden oluşan kent merkezinin günümüze aktarılmış olan ana formu şekillenmiştir. Danger-

Prost Planı ve bu plana bağlı uygulamalar, İzmir’in geleneksel dokusuna, modern dokunun 

eklemlenmesini beraberinde getirmiş ve süreç içerisinde geleneksel ve modern doku birbiri ile yan 

yana yaşamını sürdürmüştür.   

Danger-Prost Planı uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle, ilerleyen yıllarda tekrar ele alınmış 

ve 1932 yılında Jansen tarafından plan önerileri geliştirilmiştir. Ancak Jansen’in önerileri ekonomik 

kısıtlılıklar ve teknik altyapı sorunları nedeniyle uygulanamamıştır. Bunun üzerine İzmir Belediyesi 

1939 yılında planı revize etmiş, planda kentin Halkapınar’dan Üçkuyular’a kadar uzanan bir gelişme 

izlemesine neden olmuştur. Plan ile Kadifekale etekleri yerleşime açılmış ve kent merkezindeki 

yoğunluk artmaya devam etmiştir. 1940’lı yıllarda nüfustaki hızlı artış sebebi ile 1949 tarihli Le 

Corbusier Planı hazırlanmıştır. Hatay Caddesi boyunca yeni gelişme alanları oluşturulmuş, bu gelişme 

alanları ile 1950’li yılların ilk yarısında Konak Meydanı’nın bağlantısını sağlayan Varyant Yolu 

oluşturulmuş, kent merkezinde yüksek katlı iş merkezleri bu plan ile birlikte gelmiştir. Ayrıca 

günümüzde liman arkası bölge olarak nitelendirilen, 19. Yüzyılda gelişme gösteren Punta ve Darağacı 
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Bölgeleri’nin kuzeyinde, Alsancak-Bayraklı arasında yer alan büyük parsellerde, kentin devlet ve özel 

sektör eliyle yapılanan endüstri alanları gelişme göstermiştir. 

1950-1980 Yılları Arası Planlama Çalışmaları  

1950’li yıllarla birlikte Türkiye’de yaşanan hızlı şehirleşme süreçlerinde yeni planlama 

çalışmalarının başladığı bir döneme girilmiştir. Bu süreç Türkiye’de özellikle sanayisi ve hizmet 

sektörü gelişme gösteren büyük kentlerin kırsal bölgelerden yoğun göç aldığı bir dönem olmuş ve 

İzmir kenti de ciddi bir nüfus artışı ve kentsel büyüme süreci yaşamıştır. Bu gelişmeyi kontrol etmek 

amacıyla, 1950 yılında şehrin ilk bütünsel planını elde etmeye yönelik olarak düzenlenen “Uluslararası 

İzmir Şehri İmar Planı” yarışmasını Prof. Mimar Kemal Ahmet Aru, Mimar Emin Canbolat ve Mimar 

Gündüz Özdeş’ten oluşan ekip kazanmıştır. Yarışma sonrasında bu ekip İzmir’in bütüncül anlamda ilk 

modern planı olanı 1955 tarihli 1/2000 Mikyaslı İzmir Şehir İmar Planı’nı yapacaktır. Bu planın kente 

en önemli etkisi ulaşım altyapısına yöneliktir. Bu kapsamda Hatay Caddesi açılmış, İkiçeşmelik Caddesi 

genişletilmiştir. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı da bu plan doğrultusunda oluşmuştur. Gümrük Meydanı 

ve Konak Meydanı arası yolcu limanı olarak tasarlanmıştır. Önemli bir diğer ulaşım kararı, Mustafa 

Kemal Sahil Bulvarı ile bütünleşerek körfezi çevreleyen bir sahil otoyolu düzenlemesi ve bu yönde kıyı 

dolgularının gerçekleştirilmesi olmuştur. Bununla birlikte bu öneri özellikle Alsancak Kordon kıyı 

alanının kentin sembolik bir kıyı alanı olması ve Kurtuluş Mücadelesine ilişkin öyküsüyle sahip olduğu 

tarihsel önem dolayısıyla oluşan sivil toplum ve meslek odaları tepkileri nedeniyle iptal edilmiştir. 

1990’lı yılların 2. yarısında bu sahil yolu kararının düzenlenmesine yönelik dolgu çalışmalarına 

başlansa da Kordon’un “tarihi sit alanı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, dolgu alanda günümüzdeki 

yaya ve yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.  

Planın ticaret bölgesine yönelik temel kararları da ticaret limanının ve liman arkası 

fonksiyonların Alsancak’a taşınmasıdır. Bu kararla ilişkili olarak Alsancak Bölgesi’nde yüksek ticaret 

blokları, bürolar ve mağazalar yer almıştır. Alsancak Kordon Boyu, Mithatpaşa Caddesi ve diğer ana 

caddeler kenarında 21,80–24,80 metre yüksekliğinde 7 ya da 8 katlı yapılaşmalar öngörülmüştür. 

Böylece bu alanlarda yoğun bir apartmanlaşma süreci başlamış ve henüz ülkede yeterli düzeyde 

koruma bilinci ve çalışmaları başlamamış olduğundan bu alanlarda yer alan tarihi konutlar yıkılarak 

apartmanların inşa edilmesi süreci başlamıştır. Bu süreç; kentin silueti, çehresi ve morfolojisinin 

dönüştüğü önemli bir dönem olmuştur.  

Fevzipaşa Bulvarı üzerinde yüksek ticaret ve büro yapılarının 1/2000 Mikyaslı İzmir Şehri İmar 

Planı kararları çerçevesinde alanda yer seçmeye başladığı görülmektedir. Fevzipaşa Bulvarı, 

geleneksel kent dokusu ile 1922 İzmir Yangını sonrası Danger Prost Plan kararları doğrultusunda inşa 

edilen modern doku arasında yer alan, her iki dokuyu ayıran/birleştiren aks olarak görülebilecektir. 

Bu aksın inşası sırasında bölgede yer alan pek çok han ve ferhanenin kısmen ya da tamamen yıkılmak 
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durumunda kaldığı bilinmektedir. Kentin ana ulaşım arterlerinden birisi olan Fevzipaşa Bulvarına 

cepheli parsellerde gelişen 7-8 katlı bitişik nizam modern nitelikli ofis yapıları özellikle bulvarın 

Kemeraltı-Hisarönü-Basmane bölgelerinin yer aldığı batı yönünde geleneksel doku üzerinde bir 

perdeleme etkisi yaratmış, bu alanda yer alan doku ve tarihi yapıların bulvar üzerinden algılanmasına 

engel oluşturmuştur. Fevzipaşa Bulvarı’nda yaşanan bu durum, İkiçeşmelik yönünde Eşrefpaşa 

Caddesi’nin genişletilmesi sürecinde de deneyimlenmiştir. Fevzipaşa Caddesi’nde yer alan ofis 

yapılarının devamlılığı niteliğindeki yapılar İkiçeşmelik yönünde de Kemeraltı ve Basmane bölgelerinin 

algılanmasını engelleyecek şekilde 7-8 katlı, bitişik nizamlı ofis yapıları biçiminde gelişim göstermiş ve 

bulvarları çevreleyen modern yapılar, kent merkezinin özellikle Basmane Bölgesi’nde kalan konut 

alanlarıyla bağlantısını kesen bir duvar oluşturarak, tarihsel bölgenin algılanması ve erişimini olumsuz 

etkilemiştir.  

Mikyaslı Plan veya Aru Planı olarak adlandırılan 1955 1/2000 Mikyaslı İzmir Şehri İmar Planı 

daha yürürlüğe girmeden kentte planın öngördüğü alanlar dışında gelişmeler olmuştur. Yetkililerin 

kente göçle gelen gruplara sosyal konut arz edememesi, özellikle demiryolu-gar çevrelerinde ve 

tarihsel merkezin hemen çeperinde gecekondu alanlarının gelişmesine neden olmuştur. Aru Planı 

yapılırken bu fiili durumun gözlenmeye başlanmış olmasına karşın, planın bu yasal olmayan 

gelişmeleri tanımamayı seçtiği görülmektedir. Çok kısa bir süre sonra 1/2000 Mikyaslı İzmir Şehri İmar 

Planı’nın kentin gelişmesine bağlı olarak yetersiz kalması nedeniyle 1959 tarihli Bodmer Planı 

hazırlanmıştır. Üst ölçekli bir plan olarak kentin mülkiyet durumunu ele alması ve gecekondu 

alanlarına yönelik strateji geliştirmesi gibi temel kararları içermektedir. Ancak kararların 

uygulanmasında güçlükler yaşanmış ve Bodmer Planı’nın kente en önemli katkısı üst ölçekli arazi 

kullanım bölgelemesinin gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu süre içerisinde planların yön veremediği 

ölçüde nüfus artışı devam etmiş ve gecekondulaşma sürmüştür.   

Kalkınma politikalarının etkili olduğu, kentlerin üst ölçekli stratejik planlarının üretilmesine 

önem verildiği bir dönem olan 1960’ların sonunda ülkenin büyük kentlerinin planlama çalışmalarıyla 

gelişimini hedefleyen metropoliten nazım plan büroları kurulmuştur. Büro çalışmaları sonucunda 

1973 tarihinde İzmir’in ilk Metropoliten Alan Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Bu planın alana en 

büyük etkisi kent merkezinin Bayraklı Bölgesine doğru gelişmesi fikrinin ilk kez gündeme gelmiş 

olmasıdır. Bu fikrin ardındaki temel amaçlardan birisi tarihi kent merkezinin yoğunluğunun kontrol 

altına alınarak, yüksek katlı yapı baskısından kurtarılması ve buradaki kültür varlıklarının 

korunmasıdır. 1973 Planında kentin merkezi Konak ve Kemeraltı Bölgesi olarak kabul edilmiş, 

merkezin Kemeraltı-Basmane Bölgelerinden Alsancak’a kuzey yönlü ilerleme durumu gözetilerek, çok 

katlı bir merkezin Alsancak’ın da kuzeyinde, Bayraklı bölgesinde yer alan eski sanayi yapılarının yer 

aldığı büyük parsellerin bulunduğu alanda oluşturulması öngörülmüştür. Bununla birlikte bu önemli 

kararın uygulanmaya başlanması ancak 2000’li yıllarda gerçekleşebilmiştir. 
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Tarihi kent merkezi ve yakın çevresinde yer alan bölgeler için 1980’li yılların başında 

yürürlüğe giren yeni imar mevzuatı kapsamında uygulama imar planlarının yapımına dek uzun bir 

dönem Aru Planı’nın yürürlükte kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu planın kentin merkezindeki 

dönemsel gerekliliklere yanıt verebilmesi için plan üzerinde pek çok tadilatın gerçekleştirildiği yerel 

yönetim yetkililerince aktarılmaktadır. Tarihi kent merkezinin kuzey bölgesinde Konak Meydanı’nda 

yer alan Sarı Kışla yapısının yıkılması da bu dönemde gerçekleşmiştir. Sarı Kışla’nın yıkılması Konak 

Meydanı’nın yeniden tasarlanması gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda İzmir’de 

kamu yapılarının inşa edilmesi için yer arayışlarının da olduğu bu dönemde, Konak Meydanı’nın 

merkezi bir boşluk olma hali bir fırsat olarak görülmüştür. Sonuç olarak, Sarı Kışla’nın arazisinin de bir 

kısmının dahil olduğu, Konak Meydanı’nda Belediye’nin mülkiyetindeki arsalar kamu kurumlarına 

satış veya devir yoluyla intikal ettirilmiştir. İntikal sonrasında alanda SSK Blokları, Büyükşehir 

Belediyesi, Sümerbank yapısı gibi büyük ölçekli kamu yapılarının inşası için mimari yarışmalar 

açılmıştır. SSK Blokları’nın mimari yarışması 1960’ların sonunda, Büyükşehir Belediyesi’nin yarışma 

süreci ise 1970’lerde gerçekleşmiş, bu yarışmaların sonuçları doğrultusunda alanda uygulamalar 

yapılmıştır. Tarihi Kemeraltı Çarşısının deniz ile bağlantısını sağlayan parseller üzerinde gerçekleşen 

büyük ölçekli kamu yapıları, Konak Meydanı’na cephe oluşturmuş, ancak Tarihi Kemeraltı Çarşısının 

denizle olan bağlantısını keserek, iskele/limanı odağına alan yönlenmesini ve bu yönlenme ile 

oluşmuş dokuların ve yol ağının bozulmasına neden olmuştur. Yaşanan süreci tarihi doku ile modern 

dokunun uyumsuz bir biçimde eklemlenmesi olarak okumak da olanaklıdır. Bu kamusal kullanımlar 

arkasında kalan tarihi merkezi sosyal ve ekonomik açıdan desteklemekle birlikte, bu alanda modern, 

çok katlı, tarihi dokuyla uyumsuz yapılaşma taleplerinin artmasına da neden olmuşlardır. Bu süre 

içerisinde Konak Meydanı’nın toplu ulaşım durakları ve ulaşım ilişkileri açısından da dönem dönem 

farklı düzenlemelere konu olduğu ve bu düzenlemelerin plansız gerçekleştiği ya da plan tadilatlarıyla 

yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.  

1970’li yıllar aynı zamanda 1975 Avrupa Mimari Miras Yılı çalışmalarının Türkiye’ye 

yansımaları çerçevesinde, Cumhuriyet tarihinin 1710 Sayılı ilk Koruma Kanunu’nun oluşturulduğu ve 

ilk geniş kapsamlı tespit ve tescil çalışmalarına başlanıldığı dönem olmuş, İzmir tarihi kent merkezinde 

geniş ölçekli tescil çalışmaları 1970’lerin sonunda gerçekleştirilmiştir.   

1980-2000 Yılları Arası Planlama Çalışmaları  

1980’li yıllar planlama ve koruma konularındaki yetkinin yerelleştirildiği dönem olarak öne 

çıkmaktadır. İzmir İlinde bu dönemin ilk örneği 1984 tarihli 1/1000 ölçekli Kemeraltı Sit Alanı İmar 

Planı’dır. 1970’li yılların sonunda tespit tescil çalışmalarıyla başlayan koruma çabaları 1984 yılında ilk 

koruma planın yapılmasını beraberinde getirmiştir. Planın olumlu yönlerinin başında Smyrna 

Agorasının ilk kez korunacak alan olarak belirlenmesi olmuştur. Bununla birlikte bu planın en belirgin 

özelliği mevcut yapılara ilave kat hakkı ve tabanda parselin tamamına inşaat yapma hakkı 
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tanınmasıdır. Tanınan bu haklar, Kemeraltı Sit Alanı İmar Planı’nın yıkıp yeniden yapmayı teşvik eden 

bir plan niteliğine sahip olmasını beraberinde getirmiştir. Kararlar, o dönem mimari açıdan popüler 

olan pasaj yapılarının ve yer yer çok katlı çarşı yapılarının tarihi kent merkezinde inşa edilmesine ve 

geleneksel çarşı dokusunun yer yer bozulmasına neden olmuş, sonuç olarak bazı bölgelerde 

yapılaşma yoğunluğu artmıştır. Ayrıca planın taşıt yolu genişletme kararları da tescilli yapıların bir 

bölümünün yıkılmasına neden olmuştur. Tarihi kent merkezinin siluetini ve tarihi dokuyu olumsuz 

etkileyen çok katlı otoparklar da bu plan doğrultusunda inşa edilmiştir. Bu kararlar aynı zamanda 

kentsel sit alanı içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Nitekim 1984 Planı’nın 

uluslararası alanda çerçevelenen koruma ilkeleri ile çelişen nitelikteki bu tür kararları, Koruma Yüksek 

Kurulu’nca da sorunlu görülmüştür. Yüksek Kurul 1984 Planı’nı yeni yapı izinleri ve ulaşım kararları 

açısından sorunlu bularak, 1987 yılında revizyonunu istemiştir.  Ancak istenilen revizyon çalışmasının 

gerçekleştirilmediği ve bunun üzerine 1995 yılında İzmir 1 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun revizyon gereksinimini hatırlatma amaçlı bir karar aldığı bilinmektedir. Planın revizyonu 

Ahmet Priştina’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dönemi’nde, 1999’da başlayan çalışmalar 

sonucunda 2004 yılında gerçekleştirilebilmiştir.  

Bu dönemde gerçekleştirilen bir diğer üst ölçekli plan ise 1989 tarihli 1/25.000 ölçekli İzmir 

Büyükşehir Bütünü Nazım Plan Revizyonu’dur. Plan mevcut kentsel yeşil alanların ve tarım alanlarının 

korunması kararını getirmiş, orman alanı sınırları o dönemin verileri ile belirlenmiştir. Planın alana en 

büyük etkisi Kemeraltı Bölgesi’ndeki küçük imalat sanayinin 1990’ların başında merkezden çevreye 

taşınması sürecini başlatmış olmasıdır. Bu kararın uygulanması sonrasında Kemeraltı Çarşısı, 

ekonomik merkez olma özelliğini önemli ölçüde yitirmiş, çok fonksiyonlu bir perakende ticaret 

alanına dönüşmüştür. 

1980’li yıllar tarihi kent merkezinin çevresindeki alanlarda imar planlarının yapıldığı dönem 

olmuştur. 1985 yılı Alsancak Uygulama İmar Planları ile, tarihi merkez bitişiğindeki Pasaport, Alsancak 

ve Kahramanlar Bölgelerine ilişkin plan kararları verilmiştir. Bu bölgelerde yoğunlukla bitişik ve blok 

yapı nizamlı 6-8 katlı yapılaşmalar önerilmiştir. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’nin neo liberal 

politikalarla tanışma dönemi olmuş ve planlama alanında da sermaye birikimini teşvik edici 

düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Bu düzenlemelerden bazıları da ilgili Bakanlık tarafından alınan 

“otopark teşviki” ve “otel teşviki” kararları olmuştur. Türkiye’de otel ve otopark alanın az olduğu 

tespitiyle, kamuya açık büyük ölçekli otopark ve otel yapacak olan arsa sahiplerine belediye meclis 

kararları ile ek imar hakları verilmesi öngörülmüştür. Bu teşvikler kapsamında 1990’lı yıllarda pek çok 

parsel ölçeğinde plan tadilatı yapılarak tarihi merkez çeperindeki alanlara, merkezin siluetini bozacak 

nitelikte yüksek yapı yapma hakkı verilmiştir. Bu hakların bir kısmı kullanılmış ve Hilton Oteli gibi 

yapılar alanda yer seçmiş, bir kısmı ise haklarını kullanmayı sonraki dönemlere aktarmıştır, 

günümüzde halen geçerli olan bu kararların tarihi merkezi etkileme riski bulunmaktadır.  
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Bu dönemde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Konak ve Pasaport-Gümrük alanlarının 

tarihi sit alanı olarak belirlenmesi olmuştur. İzmir 1 No.lu KTVKK  1994 yılında Konak Meydanı ve Eski 

Balık Hali-Cumhuriyet Meydanı arasında kalan bölgeyi, 1998’de de Kordon’un Cumhuriyet 

Meydanı’ndan Alsancak’a kadar uzanan kesimini tarihi sit kapsamı içine almıştır. Bu kararla bu alanlar 

için koruma amaçlı imar planı çalışmaları yapılması zorunlu olmuş ve süreç içerisinde bu bölgelerin 

koruma planları tamamlanarak yürürlüğe konmuştur. Plana bağlı olarak gerçekleştirilen Konak 

Meydanı düzenlemesi, ulaşım aksının bir bölümün zemin altına alınması kararını getirmiş ve 

meydanın denizle ilişkisini ve yaya kullanımını güçlendirmeyi amaçlamıştır. Konak Meydanı’nda 

gerçekleştirilen bu düzenleme, meydanın tarihi kent merkezine giriş niteliği taşıması açısından önemli 

bir düzenleme olmuştur. Yine Kordon otoyolu projesi de tarihi sit alanı kararı doğrultusunda iptal 

edilerek, koruma planı ile bölge rekreasyon alanı olarak planlanmıştır.   

2000 Yılı Sonrası Planlama Çalışmaları  

Bu dönem Türkiye’de planlama ve imar mevzuatındaki yeni yapılanmalar kapsamında üst 

ölçekli planlama çalışmalarının yeniden ele alındığı bir süreç olmuştur. İzmir’in de 1/10.000 ve 

1/25.000 ölçekli planlama çalışmalarında tarihi kent merkezinin korunmasının öncelikli hedef olarak 

ele alındığı ve kentin vizyonunun tarih ve kültür turizmi çerçevesinde geliştirilmesinin amaçlandığı 

görülmektedir.  

1973 planı kararları doğrultusunda, yeni kent merkezinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, 

2000’li yılların başında gerçekleştirilen uluslararası yarışma sonrasında uygulamaya geçirilmiş ve Yeni 

Kent Merkezi İmar Planları 2012 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu kuzey yönlü merkez 

gelişme sürecinde kentin adliye binaları gibi kamusal kullanımlarının yeni kent merkezinde yer 

seçmesi ofis kullanımlarının da bu bölgeyi tercih etmesini beraberinde getirmeye başlamıştır. Ancak 

yeni kent merkezi kararının kentin tarihi merkezine ve günümüzde bir bölümü sit alanı olarak tescil 

edilmiş olan Alsancak bölgesine etkilerinin ve merkezi bölgeler arasındaki rol ve işlev paylaşımının 

bütüncül anlamda tartışılması gerekmektedir. 2000’li yıllarda plan kararlarıyla; kentin kuzey, güney, 

batı ve doğu akslarında yer seçen alışveriş merkezlerinin açılması da tarihi kent merkezinin ticari 

yapısının dönüşümüne etkide bulunmuştur. 

2000 sonrası dönem ülkemiz kentlerinin neo liberal kentleşme politikaları çerçevesinde 

yenileme ve dönüşüm süreçlerine konu edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde uzunca bir süre 

kendi dinamiklerine bırakılan tarihsel alanlar yeniden ele alınmış ancak temel hedef, âtıl durumda 

kalmış, nitelikli ve merkezi bölgelerin sermaye birikimi için avantajlı bir alan olarak görülmesi 

olmuştur. 1984 Planı revizyonu için, 1990’ların sonunda başlayan çalışmalar sonucunda Kemeraltı 

Bölgesini kapsayan 1. etabı içeren plan 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Diğer etaplar da ilerleyen 

süreç içerisinde çalışılmıştır. 1. Etap revizyonunun alanda bazı özel proje alanları belirlediği ve bu 
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alanda gerçekleştirilecek olan uygulamaların çevrelerini etkilemesini öngördüğü anlaşılmaktadır. 

Planda Kemeraltı Çarşı bölgesinde “tercihli ticaret” kullanımının getirilmiş olduğu ancak bu kararın 

alandaki tarihi otel yapılarının ticaret alanına dönüştürülmesine neden olabildiği görülmektedir. Oysa 

koruma ilkeleri çerçevesinde özgün işlevin olanaklı olduğunca korunması esas alınmalıdır. Kemeraltı 

gibi gece yaşamının canlandırılması öngörülen bir bölgede tarihi otel yapılarının özgün işlevleri ile 

korunmasını sağlayacak nitelikte plan kararlarına gereksinim bulunmaktadır.  

2002 yılında alanın arkeolojik değerlerini korumayı amaçlayan 3. derece arkeolojik sit 

kararının alınması ve koruma statüsünün “kentsel + 3. derece arkeolojik sit” olarak belirlenmesi 

bölgenin çok katmanlılığının tanınması adına önemli bir adım olmuştur. 2004-2008 yılları arasında 

Konak ve Büyükşehir Belediyelerinin ortaklığında Abacıoğlu Hanı, Oteller Sokağı, Alipaşa Meydanı gibi 

alanlarda akademik çevreler ve Kemeraltı Esnaf Derneği kolaylaştırıcılığında uygulanan katılımcı 

modeller olumlu sonuçlar vermiştir. Agora, Kadifekale, Antik Tiyatro, Antik Stadyum arkeolojik 

alanlarının sit statüleri ve sınırları revize edilmiş ve bu alanlar için koruma amaçlı imar planları 

yapılmıştır. Alandaki arkeolojik çalışmaların desteklenmesi ve kent belleğini yaşatmak amacıyla İzmir 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin (APİKAM) kurulması da 

bu döneme ilişkin olumlu adımlardır. 2007 yılında ise bölge Bakanlar Kurulu tarafından 5366 Sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı olarak belirlenmiştir. Bu yasayla alana ilişkin finansal 

olanaklar ve yasal yaptırım yetkileri genişlemiş ancak bu gelişme alanda parçacı yaklaşımların 

başlamasını da beraberinde getirmiştir. Bir koruma sürecinin plan tadilatlarıyla yürütülmesinin sağlıklı 

sonuçlar üretmediği daha önce gerçekleştirilen uygulama örneklerinden de görülmesi nedeniyle, 

gereksinim duyulması halinde Koruma Amaçlı İmar Planında bütüncül bir revizyon yapılması öncelikli 

olmalıdır.  

2000’li yıllarda Kadifekale (Pagos) Arkeolojik Sit Alanı ve çevresi için geliştirilen plan kararları, 

bu bölgedeki jeolojik sakıncalı alanın afet riski taşıması dolayısıyla boşaltılmasını ve kentsel dönüşüm 

projesi uygulanmasını öngörmüştür. Merkezi ve yerel yönetim ortaklığında gerçekleştirilen bu 

dönüşüm projesinde alanda yaşayan halkın Uzundere’de inşa edilen TOKİ konutlarına taşınması 

hedeflenmiştir. Sonuçta alan kullanıcılarının bir bölümü TOKİ’ye taşınmış, bir bölümü de konutları için 

belirlenen ücreti alarak çevredeki mahallere yerleşmiştir. Boşaltılan alanda bir rekreatif alan 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu döneme ilişkin bir diğer önemli plan kararı da Bahribaba Parkı’nın içerisinden, Varyant 

ulaşım bağlantısının altından geçen Konak Tüneli’nin inşasına ilişkin kararın alınması olmuştur. Konak 

Tünelleri planlama kararı merkezi hükümet tarafından, parçacı bir yaklaşımla uygulanmıştır. Konak 

sahil kesimi ile Yeşildere yolu arasındaki ulaşım süresini azaltmak amacıyla oluşturulan bu bağlantının 

inşası sırasında pek çok kültür varlığı ile karşılaşılmış, bir bölümü korunabilmiş bir kısmı ise tahrip 
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olmuştur. Yine bu aks tarihi kent merkezinin Bahribaba-Karataş Bölgesi ile olan yaya ulaşım 

bağlantısını koparması ve kentin tarihi ve kültürel peyzajı ve siluetini dönüştürmesi açısından da 

koruma ilkeleri yönünden tartışmalı bir içerik taşımaktadır. Bu aksın inşa süreci ve sonrasında 

yarattığı etkiler değerlendirildiğinde, kentin önemli tarihsel mahallelerinden birisi olan Damlacık 

Bölgesi çöküntü bölgesine dönüşmüş, alanda bulunan birçok yapı kullanılamaz duruma gelmiştir.  

Tarihi Kent Merkezinin çevresinde gerçekleştirilen planlama kararları ve uygulama projelerinin, 

doğal ve kültürel miras alanları üzerinde yaratacağı etki yönünden; yaratacağı yoğunluk, ulaşım, 

erişim, morfolojik-mekânsal bütünleşme/ayrışma ve tarihsel siluetin korunması gibi önemli 

parametreleri dikkate alması gerekirken, mevcut durumda söz konusu parametreleri dikkate alan etki 

analizleri yapılmadan gerçekleştirildiği görülmektedir. İzmir tarihi kent merkezi içerisinde pek çok 

kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanı yer almaktadır. Bu alanları yalnızca kendi sınırları kapsamında 

değerlendirmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır, parçalı durumdaki sit alanları arası etkileşimler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu alanların çevrelerindeki plan kararları da alanları pek çok açıdan 

etkiler durumdadır. Bu nedenle İzmir tarihi kent merkezinin yaşatılabilmesi için kentsel sit alanının 

bulunduğu çevre içinde korunmasında geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine 

olanak sağlayacak kararlara konu olan alanlar “etkileme geçiş alanı” olarak değerlendirilerek, 

çevresindeki plan kararlarının bu bağlamda revize edilmesi önem taşımaktadır (Çırak, vd., 2021).  

 

4.5. Alandaki Arkeolojik Araştırma Tarihçeleri ve Yürütülen Çalışmalar 
4.5.1. Yeşilova Höyüğü 
Belediye’nin 2003 yılında park ve bahçeler çalışması için toprak almasına dayalı olarak 

keşfedilmiştir. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer Derin tarafından başlatılan yüzey 

araştırması sonucunda alanda yapılan hafriyat çalışmaları durdurulmuş ve İzmir 1. Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 13.01.2005 tarihinde alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

ilan edilmiştir.  

İzmir Arkeoloji Müzesi ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ortak çalışmaları ile 2005 yılı 

Ağustos ayında Doç. Dr. Zafer Derin tarafından Yeşilova Höyüğünde ilk bilimsel kazı çalışmaları 

başlamıştır. Yapılan sondaj çalışmaları sayesinde deniz seviyesinden 14 m yükseklikte ince alüvyal bir 

tepe üzerine kurulan 3-4 m yüksekliğinde kültür tabakalarına sahip olduğu anlaşılmıştır (Derin, 2012). 

2005 yılından itibaren höyükte yürütülen kazı çalışmalarında ele geçirilen pişmiş toprak baskı 

mühürler Neolitiğin son dönemde bölgelerarası gelişen kültürel ilişkilerin niteliğini ve boyutunun 

Anadolu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyayı kapsadığı anlaşılmıştır (Derin, 2009).  
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2006 yılında devam eden kazı çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bornova 

Belediyesi’nin katkılarıyla bilimsel bir kazı süreci yaşanmış, yaklaşık 300 kadar eser İzmir Arkeoloji 

Müzesi’ne teslim edilmiştir (Derin, 2008). 

 

Tablo 9: Yeşilova Höyüğü Stratigrafisi 

Yeşilova Höyüğü Tabakaları 

I. Kültür Katı Roma (MÖ 10-MS 290)  

II. Kültür Katı Tunç Çağı 
A. Orta Tunç Çağı 

B. Erken Tunç Çağı (Mezarlar) 

III. Kültür Katı Kalkolitik 1 ve 2. (MÖ 4340-4230) 

IV. Kültür Katı Neolitik 

1 ve 2 Neolitik III (MÖ 6000-5730) 

3, 4 ve 5 Neolitik II (MÖ 6250-6060) 

6, 7 ve 8 Neolitik I (MÖ 6490-6250) 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 13.08.2008 gün ve 149560 sayılı izni ile Doç. Dr. Zafer Derin 

başkanlığı altında sistemli kazı çalışmaları başlatılmıştır (Derin, 2009). Topraktan alınan örnekler 

neticesinde Neolitik Dönem toplumunun buğday, arpa ve mercimek gibi tarım ürünleri yetiştirdiği 

anlaşılmıştır. Beslenme alışkanlıkları çeşitlilik gösteren yerleşim sakinleri yaşadıkları çevre içerisinde 

yetişen çeşitli bitkisel ürünler ve kıyıdan ya da kıyıya daha yakın olan kesimlerden midye, deniz 

minaresi vb. gibi deniz kabuklularını toplayıp tüketmişlerdir. Bunların yanı sıra domuz, geyik gibi 

yabanıl hayvanları avladıkları da bilinmektedir (Derin, 2010).  

2010 yılında yürütülen kazı çalışmalarında Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönemin başından 

itibaren çeşitli süreçlerde yer değiştirdiği anlaşılmıştır. Neolitik I ve Neolitik II olarak adlandırılan 

erken ve orta süreçlerde yerleşim yerinin orta kesiminde, Neolitik III evresinde ise yerleşim yerinin 

dere aralarında kalan Yassıtepe Höyüğüne kadar genişlediği anlaşılmıştır. Bu bağlamda Yeşilova 

Höyüğü Neolitik-Roma Dönemleri içerisinde yaklaşık 100 dönümlük arazi içerisinde yayılım 

göstermektedir (Derin, 2011).  

Yerleşim yerinde yapılan kazı çalışmalarından anlaşıldığı üzere bazı tabakalarda oluşan kalın 

alüvyon katman, höyüğün tabakalanmasının anlaşılmasını zorlaştırmış, eserlerin günümüze 

ulaşmasını güçleştirmiştir. Yeşilova Höyüğünün tümüyle alüvyon altında kalmasıyla birlikte Bornova 

Ovası’ndaki yaşam Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyüklerinde devam etmiştir (Derin, 2009).  
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Tablo 12: Yeşilova Höyüğü Kazı Tarihçesi 

Tarih Açıklama 

2005 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş olan Yeşilova Höyüğü’nde 2005 yılı 
Ağustos ayında İzmir Arkeoloji Müzesi ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ortak 
çalışmaları ile Doç. Dr. Zafer Derin tarafından ilk bilimsel kazı çalışmaları başlatılmıştır. 

2008 Yeşilova Höyüğü’nde Ege Üniversitesi adına Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi katkılarıyla kazı 
çalışmaları sürdürülmüş ve günümüzde arkeolojik araştırmalar yürütülmeye devam 
etmektedir. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

4.5.2. Yassıtepe Höyüğü 

Yassıtepe Höyüğü, İzmir İli Bornova İlçesi Kazım Dirik Mahallesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. 2005 yılında sit alanının belirlenmesiyle koruma altına alınmıştır. Yassıtepe Höyüğü’nü 

keşfi Yeşilova Höyüğü’nün kazıları sırasında gerçekleşmiştir. Yassıtepe Höyüğü’nde 2010 yılında 

başlatılan kazı çalışmalarında dört kültür katı tespit edilmiştir (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020).  

Tablo 11: Yassıtepe Höyüğü Stratigrafisi 

Yassıtepe Höyüğü Tabakaları 

I. Kültür Katı Geç Roma- Bizans (MS 284-641) 
 

II. Kültür Katı Tunç Çağı A. Orta Tunç (1 ve 2) 

B. Erken Tunç (1-8) 

III. Kültür Katı Kalkolitik Orta Kalkolitik (1) 

Erken Kalkolitik (2) 

IV. Kültür Katı Neolitik Geç Neolitik 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
 

2010 yılında Yeşilova Höyük kazı çalışmaları kapsamında VI No.lu alan adı altında Yassıtepe 

Höyük’te kazı çalışmaları başlamıştır. Yassıtepe Höyüğünün Neolitik Dönemden Roma Dönemi’ne 

kadar yerleşim gösterdiği saptanmıştır (Derin, 2011). 

Yerleşimde 2010-2015 yılları arasında yürütülen kazı çalışmasında 2202 yontmataş buluntusu 

ele geçirilmiştir. Yerel ve ithal hammaddenin kullanıldığı dilgi ve dilgicikler üretilmiştir. Yerleşim 

yerinde 284 adet obsidyen buluntuya rastlanılmış olup bunların hammaddesi çoğunlukla Melos Adası 

kaynakları ile benzerlik sunmaktadır (Kolankaya-Bostancı, Derin, 2020). 

Höyüğün Tunç Çağı Orta ve Geç evrelerini içeren yaklaşık 1 metreden fazla kalın bir tabakanın 

tarımsal faaliyetler nedeniyle tahribata uğradığı anlaşılmıştır (Derin, 2011). Höyük alanında yürütülen 

kazı sezonu tamamlandığı süreçte alanın korunması ve güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla 

çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda doğal olaylardan kaynaklı olarak açmaların içerisine 

girebilecek suyu engellemek amacıyla açma kenarlarına kanallar açılmakta, bütün açmaların etrafı içi 

toprak dolu çuvallar ile çevrilmekte, mimari kalıntılar ve açma duvarları örtülerle kapatılmaktadır 
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(Derin, 2011). Kazı çalışmalarında ele geçirilmiş olan arkeolojik ve etütlük eserlerin restorasyon ve 

kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.  

2012 yılında höyükte açığa çıkarılan kalıntıların korunması amacıyla geçici üst örtü tasarlanıp 

hayata geçirilmiştir. Yassıtepe Höyüğü’nde Roma Dönemi, Orta Tunç Çağı ve Neolitik Dönem 

buluntuları bazı alanlarda karışık halde ele geçirilmiştir (Derin, Caymaz, Sümer, 2014). Bu durum 

yerleşim yerinin tabakalarının ve ele geçen eserlerin tarihlenmesi konusunda olumsuz bir sürece 

neden olmuştur. 

Günümüzde kazı çalışmalarında görev alan uzman arkeologların yanı sıra zooarkeolog, 

arkeobotanist, antropolog gibi çeşitli disiplinlerin yer alması alanının derinlemesine incelenmesi, 

raporlanması ve korunmasında katkıda bulunmaktadır. Yerleşim yerinde yürütülen kazı çalışmalarına 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bornova 

Belediyesi katkı sağlamaktadır (Derin, 2010). 

Tablo 10: Yassıtepe Höyüğü Kazı Tarihçesi 

Tarih Açıklama 

2005 Yeşilova Höyüğü’nün kazı çalışmaları sırasında Doç. Dr. Zafer Derin tarafından Bornova 
Ovası’nda yüzey araştırmaları başlatılmıştır. Osmanlıca yazılmış olan eski haritalardan 
Yassıtepe olarak adlandırılan tepelik alan üzerinde yüzey araştırmasına devam 
edilmiştir. Ayrıca Yassıtepe Höyüğü’nün bulunduğu alan Yeşilova Höyüğü’nün tescil 
edilmesiyle bütüncül olarak koruma altına alınmıştır. 

2010 Yassıtepe Höyüğü’nde, Yeşilova Höyüğü kazı çalışmalarına bağlı olarak Doç Dr. Zafer 
Derin başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülmüş olup günümüzde kazı çalışmaları 
devam etmektedir. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

4.5.3. Eski Smyrna (Bayraklı/Tepekule Höyüğü) 

Eski Smyrna’da ilk olarak 1930 yılında Avusturyalı arkeologlar Franz ve Helene Miltner kısa 

süreli bir araştırma kazısının ardından ilk sistemli kazı çalışmaları 1948 yılında İngiliz Arkeoloji 

Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi’nin iş birliği ile J. M. Cook ve Ekrem Akurgal tarafından başlatılmıştır. 

1951 yılına kadar süren bu çalışmalar Bayraklı Höyüğü’ndeki tabakalanmanın anlaşılmasını sağlamış 

ve Hellen kavimlerinin Batı Anadolu’ya göç etmeleri hakkında önemli sonuçlar vermiştir. Anadolu’daki 

en erken tarihli Yunan tapınağı olan Athena Tapınağı, Protogeometrik, Geometrik ve Arkaik Döneme 

ait mimari kalıntılar ve kent savunma sisteminin anlaşılması bu dönemde yapılan bilimsel kazı 

çalışmalarının önemli buluntuları olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. Dönem kazı çalışmaları 1952 yılında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında yürütülmüş 

olup Bayraklı Höyüğü’nün tabakalanması detaylıca incelenmiştir. 2. dönem kazı çalışmalarında 

Bayraklı Höyüğü’nün kültür katları tamamen tespit edilmiş olup MÖ 11. yüzyıldan MÖ 4. yüzyıla kadar 
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kesintisiz 10 yapı katının varlığı tespit edilmiştir. Eski Smyrna’da yürütülen kazı çalışmalarında kentin 

planı incelenmiş ve grid planı anımsatan fakat kent topografyasının özelliklerine göre organik bir plan 

düzeninde yerleşildiği anlaşılmıştır (Akurgal, 1980). 

3. Dönem bilimsel kazı çalışmaları 1993-2013 yılları arasında Prof. Dr. Meral Akurgal 

başkanlığında yürütülmüştür.  Bu dönemde yapılan çalışmalar genellikle kent içerisindeki mekanların 

açığa çıkarılması, kenti çevreleyen sur duvarı ile kent kapısı araştırılmıştır. 1993 yılında Athena 

Tapınağı karşısında yürütülen kazı çalışmalarında yığma toprak ve MÖ 7., 6., 5. ve 4. Yüzyıllara ait 

buluntular karışık halde ele geçirilmiştir. Bu bağlamda muhtemelen 19. Yüzyılda yerleşim yerinde 

define arama niyetiyle kaçak kazı çalışmalarının yürütüldüğü ve kentin tarihsel sürecine katkıda 

bulunabilecek buluntuların kaybedildiği anlaşılmıştır (Akurgal M., 1993). Eski Smyrna’da MÖ 7. 

Yüzyılda çifte megaron ile başlayan çok odalı konut tipinin MÖ 4. Yüzyılda yeni boyutlar kazanarak 

prostaslı ve pastaslı konut tiplerine dönüştüğü gözlenmiştir. 1995 yılında yürütülen kazı 

çalışmalarında çifte megarona yönelik konservasyon çalışmaları yürütülmüş, antik çeşme tamamıyla 

açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. Antik çeşme üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalarda Syros, Asklepios 

ve Olympia’da bulunan çağdaş çeşmelerden çok farklı teknikle yapıldığı ve Eski Smyrna’da bulunan bu 

çeşmenin batı dünyasından günümüze ulaşmış en erken ve tekil örneği olduğu saptanmıştır (Akurgal 

M., 1995). 

4. Dönem kazı çalışmaları 2014 tarihinde başlamış olup, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Cumhur Tanrıver başkanlığında yürütülmeye devam etmektedir (Tanrıver, Özenir, Tanrıver, 

Otman, Erdoğan, 2016). Bu kapsamda ilk olarak kazı evinde bulunan veriler tasniflenmeye başlanmış 

ve Erken Tunç Çağı sonu ile Orta Tunç Çağı başına tarihlenen antropomorfik çanak parçaları açığa 

çıkarılmıştır. Alanın boyutu, savunma sistemi, çanak çömlek özellikleri ve diğer Erken Tunç Çağ 

merkezleri içerisindeki yeri ve önemi üzerine çalışmalar yürütülmektedir (Erdem, 2021). 

Tablo 13: Eski Smyrna Bayraklı /Tepekule Höyüğü Stratigrafisi 

Bayraklı/Tepekule Höyüğü Tabakaları 

Tunç Çağı (MÖ 3000-1050) 

Erken Tunç Çağı 

Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na Geçiş 

Orta Tunç Çağı 

Geç Tunç Çağı 

Protogeometrik Dönem (MÖ 1050-875) 

Erken Protogeometrik Dönem 

Orta Protogeometrik Dönem 

Geç Protogeometrik Dönem 

Geometrik Dönem (MÖ 875-825/750-
700/640) 

Erken Geometrik Dönem 

Orta Geometrik Dönem 

Geç Geometrik Dönem 
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Sub Geometrik Dönem 

Arkaik Dönem (MÖ 650-545) 

Erken Arkaik Dönem (Oriantalizan Yerleşmeleri I) 

Orta/Olgun Arkaik Dönem  

Geç Arkaik Dönem 

Klasik Dönem (MÖ 545-300) 
5. Yüzyıl Yerleşmeleri 

4. Yüzyıl Yerleşmeleri 

Roma Dönemi MS 2. Yüzyıl 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

2017 yılında yapılan kazılarda MÖ 2. binyıla tarihlenen taş temelli, kerpiç duvarlı, dikdörtgen 

planlı yapılar açığa çıkarılmış ve bu yapılar doğu-batı doğrultulu taş temelli bir duvara 

dayandırılmıştır.  

2018 yılı kazı çalışmalarında Batı Açması’nda açığa çıkarılan Erken Tunç Çağı III verileri, Troia, 

Beycesultan, Küllüoba ve Demirci Höyük gibi yerleşim yerleri ile paralellik sunmaktadır. Erken Tunç 

Çağı III evresine tarihlenen çanak çömlek parçaları; ağırlık, ağırşak ve makara gibi dokuma aletleri 

kentin ürün yelpazesi ve mekân kullanımı açısından fikir sahibi olunmasını sağlayan önemli buluntular 

arasında yer almaktadır (Erdem, A. Erdem, Ongar, 2019). 

Tablo 14: Eski Smyrna Kazı Tarihçesi 

Tarih Açıklama 

1948-
1951 

Bayraklı Höyüğü’nde ilk bilimsel çalışmalar Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve Prof. Dr. 
John M. Cook tarafından İngiliz-Türk üyelerinden oluşan bir heyet tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Athena Tapınağı ve Ege göçlerinin izlerini sunan çok değerli eserler 
açığa çıkarılmıştır. 

1966 – 
1992 

Bayraklı Höyüğü II. Dönem kazı sezonu Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında 
yürütülmüş olup kazı çalışmalarında Geometrik, Arkaik ve Klasik Dönemlere ait 
yerleşme katları açığa çıkarılmıştır. Athena Tapınağı’nın kazı çalışmaları tamamlanıp 
yapı evreleri incelenmiştir. 

1993 - 
2013 

Prof. Dr. Meral Akurgal başkanlığında III. Dönem kazı çalışmaları yürütülmüş olup bu 
dönemde yapılan çalışmalarda genellikle kent içerisindeki mekânların açığa 
çıkarılması, kenti çevreleyen sur duvarı ile kent kapısı araştırılmıştır. 

2014 Prof. Dr. Cumhur Tanrıver başkanlığında 2014 yılında IV. Dönem kazı sezonu başlamış 
olup kazı çalışmaları günümüzde de yürütülmeye devam etmektedir. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

4.5.4. Smyrna Antik Kenti 

İzmir’de ilk resmi kazı çalışmaları 1932 yılında F. Miltner ve İzmir Arkeoloji Müzesi S. Kantar 

tarafından Smyrna Agorası’nda gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında çok sayıda mimari ögeye ait 

olduğu düşünülen parçalar ve yazıtlar açığa çıkarılmıştır (Miltner, Kantar, 1934).  1932 yılında 

Namazgah’ta Türk mezarlarının kaldırılma çalışmaları sırasında mimari öğeler ve yazıtlar ele 

geçirilmiştir. 1933 yılında Müze Müdürü Selahattin Kantar ve F. Miltner başkanlığında ilk sistemli kazı 

çalışmaları başlamış, 1934-1936 yılları arasında kesintisiz olarak devam etmiştir (Koparal, 2007).   
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Smyrna Antik Kenti kazı araştırmaları 1941 yılında İzmir Müze Müdürü Selahattin Kantar ve 

Rudolf Naumann tarafından bilimsel kazı çalışmalarına yürütülmüştür. Kazı çalışmaları sırasında 

birçok arkeolog ve araştırmacı kazı ekibine dâhil olmuş bilimsel araştırmaların yürütülmesine destek 

vermiştir. Bu araştırmacılardan biri olan J. Keil yazıtların incelenmesinde, Dr. O. Deubner Bazilika’nın 

incelenmesinde katkı sağlamıştır. Smyrna Agorasında gerçekleştirilen ilk kazı çalışmalarının raporunda 

çok sayıda heykel parçası, renkli mermerden kaplama taşlar, heykel başı, kitabe ve çok sayıda çanak 

çömlek parçaları açığa çıkarılmıştır (Naumann, Kantar, 1943). 

1944 yılında Smyrna Agorası kazı çalışmaları İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Rüstem Duyuran 

başkanlığında yürütülmüştür. Kazı çalışmaları sırasında Osmanlı mezarlarının bulunduğu alanda 

temizlik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Bazilikanın bodrum katında yürütülen çalışmalar sırasında 

ortaya çıkan yıkıntıların insutu konumunda olması Smyrna Antik Kenti’nin deprem geçirmiş olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. 

1950 yılları arasında R.Naumann ve S. Kantar tarafından yürütülen Smyrna Agorası kazı 

çalışmalarının sonuçları toplu olarak yayınlanmış olup Agora’nın ortasında yer alan Zeus Soter 

Sunağı’na ait olduğu düşünülen kabartma parçaları ve çok sayıda mimari esere ait parçalardan 

bahsedilmiştir (Kantar, Naumann, 1950). 

1996 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Turan Özkan başkanlığında Smyrna Agorası 

kazıları yeniden başlamıştır. Kuzeybatı kapısı bu dönemde büyük oranda açığa çıkarılmıştır. 1998 

yılında arkeolog Cengiz Altıntaş, Neşide Gençer, Ersin Atakal ve Kübra Kavala denetiminde kazı 

çalışmaları sürdürülmüştür.  3 yıl arada sonra 2002 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Mehmet 

Taşlıalan başkanlığında yürütülen bilimsel kazı çalışmalarında «Agora ve Çevresini Koruma ve 

Geliştirme Projesi» kapsamında restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Restorasyon çalışmaları Didier 

Laroche tarafından yürütülmüştür. 2002-2006 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 

destekleriyle hazırlanan proje kapsamında Smyrna Agorasının çevresinde yer alan yapılar kaldırılarak 

kazı alanı genişletilmiştir (Koparal, 2007).  

2007 yılında Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları 

yürütülmeye başlanmış olup, günümüzde hala devam etmektedir. 2010 yılı kazı çalışmaları Kadifekale 

(Smyrna Akropolisi), Smyrna Agorası ve Altınpark olmak üzere üç ayrı noktada yürütülmüştür. Smyrna 

Agorasında graffiti, mermer zemin ve mozaikli yapıda konservasyon çalışmaları, Kadifekale’de ise 

mescit yapısı ile güney sur duvarında kazı çalışmaları yapılmıştır (Ersoy, Çelik, Yılmaz, 2012). 2012 

yılında yapılan kazı çalışmalarında Smyrna Agorası’nın batısında yer alan batı Portikoya bitişik 

Mozaikli Yapı’da kazı çalışmaları yürütülmüştür. Mozaikli Yapı’da yapılan kazı çalışmalarında yapının 

altında tuğla tonozlu bir geçit keşfedilmiştir. Geçitte yapılan kazı çalışmaları çökme tehlikesinden 

dolayı ilerlememiş ve bu alanda Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait çok sayıda çanak çömlek 

parçaları ele geçirilmiştir (Ersoy, Kaya, Selçuk, Esen, 2015). 
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2014 yılında Antik Tiyatro ve çevresinde yapılan yıkım çalışmalarından sonra bu alanda kazı 

çalışmaları başlamış ve tiyatro büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır. Smyrna Tiyatrosu’nda muhtemelen üç 

katlı bir skene (sahne binası), 152 m çapında cavea (izleyici bölümü) ve yarım daire şeklinde yapılmış 

orkestra ve 30 m boyunca yükselen kerkides (seyirci oturma alanını dikine bölen merdivenli geçiş 

yolları) bulunmaktadır. 2021 yılında devam eden kazı çalışmalarında vomitorium (alt geçit) açığa 

çıkarılmıştır (Ersoy, Yolaçan, Göncü, Alatepeli, 2016). 

Tablo 15: Smyrna Antik Kenti Kazı Tarihçesi 

Tarih Açıklama 

1933 – 
1936 

Smyrna Antik Kenti’nde, Müze Müdürü Selahattin Kantar ve F. Miltner başkanlığında ilk 
sistemli kazı çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Dikilitaş Sokağı olarak 
bilinen sütunların bulunduğu kuzey kısımda kazı çalışmaları yürütülmüştür.  

1941 – 
1944 

Smyrna Antik Kenti’nde İzmir Müze Müdürü Selahattin Kantar ve Rudolf Naumann 
tarafından bilimsel kazı araştırmaları yürütülmüş olup oluşturulan bu heyet Agora’nın 
kuzey kısmının tamamı, doğu ve batı bölümleri açığa çıkarılmasını sağlamıştır. 

1944 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Rüstem Duyuran başkanlığında kazı çalışmaları 
yürütülmüştür. Osmanlı mezarlığının kalıntıların yer aldığı alanda temizlik çalışmaları 
yapılmış ve bu alanda mezarlar kaldırılmaya başlanmıştır. 

1996 - 
1998 

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Turan Özkan başkanlığında Smyrna Antik Kenti kazı 
çalışmaları iki kazı sezonu boyunca devam etmiştir. Bazilika’da temizlik çalışmaları 
yürütülmüş, kuzeybatı girişinin yeri tespit edilmiştir. 

1998 Arkeolog Cengiz Altıntaş, Neşide Gençer, Ersin Atakal ve Kübra Kavala denetiminde kazı 
çalışmaları sürdürülmüştür. 

2001 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Agora ve Çevresini Koruma ve Geliştirme Projesi” 
hazırlanmış bu proje kapsamında agora ve çevresinde yer alan niteliksiz modern yapıların 
kamulaştırılması ve yıkım çalışmaları planlanıp yürütülmeye başlanmıştır. 

2002 İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Mehmet Taşlıalan başkanlığında yürütülen bilimsel 
araştırmalar sürecinde “Agora ve Çevresini Koruma ve Geliştirme Projesi” kapsamında 
restorasyon çalışmaları başlatılmış, restorasyon çalışmaları ise Didier Laroche tarafından 
yürütülmüştür. 

2002 – 
2006 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan proje kapsamında Smyrna 
Agorasının çevresinde yer alan yapılar kaldırılarak kazı alanı genişletilmiştir. 

2007 Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları Doç. Dr. Akın Ersoy kazı başkanlığında yürütülmeye 
başlanmış olup günümüzde 12 ay boyunca bu çalışmalar sürdürülmeye devam etmektedir. 
2007 yılı kazı sezonunda Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları Agora ve Basmane mevkileri 
olmak üzere iki alanda yürütülmüş olup graffiti salonunda konservasyon çalışmaları 
sürdürülmüştür. 

2008 Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları Agora ve Basmane mevkileri olmak üzere iki alanda kazı 
çalışmaları yürütülmüştür. Smyrna Agorası’nda dört noktada, Basmane mevkinde Akıncı 
(Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel ve Altınpark olmak üzere iki noktada kazı çalışmaları 
yürütülmüş olup Smyrna Agora Bazilikası grafitti salonunda konservasyon çalışmaları 
yapılmıştır.  

2009 İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Smyrna Agorası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda 
bulunan modern yapıların istimlak ve yıkım çalışmaları yapılmış olup bu alanda bulunan 
tescilli yapının Kazı Evi olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Smyrna 
Agorası’nda ve Kadifekale’de kazı çalışmaları yürütülmüş olup Mozaikli Yapı ve graffiti 
salonunda konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 

2010 Kadifekale (Smyrna Akropolisi), Smyrna Agorası ve Altınpark olmak üzere üç ayrı noktada 
kazı çalışmaları ve Smyrna Agora Bazilikası graffiti salonunda ile Mozaikli Yapı’da 
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konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 

2011-
2013 

Kadifekale (Smyrna Akropolis), Smyrna Agorası’nda ve Altınpark Arkeolojik Alanı’nda kazı 
çalışmaları yürütülmüştür. 2011 kazı sezonunda Smyrna Tiyatrosu’nda bulunan niteliksiz 
durumdaki modern yapılar yıkılmış tiyatronun sahne binası (skene) açığa çıkarılmıştır. 
Smyrna Agorası’nda ise Mozaikli Yapı’da kazı çalışmaları yürütülmüştür. 

2014-
2015 

Antik Tiyatro ve çevresinde yapılan yıkım çalışmalarından sonra bu alanda kazı çalışmaları 
başlamış ve tiyatro büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır. Agora ve çevresinde yedi noktada kazı 
çalışmaları yürütülmüş olup graffiti, mozaik ve mermer zemin konservasyonu ile 
Bouleuterion, Batı Portiko ve Bazilika’da mimari restorasyon, konservasyon ve 
sağlıklaştırma çalışmaları yapılmıştır. 

2016 Smyrna Antik Kenti arkeolojik araştırmaları kapsamında Smyrna Agorası mozaikli yapı, 
bouleuterion ve Agora Roma hamamında kazı çalışmaları yürütülmüş olup mozaikli yapı, 
bouleuterion ve bazilikada mimari restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 

2018 Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen 2018 yılı kazı sezonunda Smyrna Agorası ve Smyrna 
Tiyatrosu’nda kazı çalışmaları yürütülmüş, arkeolojik anıtlara yönelik yapılarda 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Smyrna Agorası; antik kentin merkezinde ızgara plana uygun olarak dörtgen bir alanı 

kapsamaktadır. Smyrna Kent Merkezi’nde yer alan Agora, ilk tasarım olarak dönemin diğer planlı 

kentlerdekine benzer biçimde avlu alanının stoalarla çevrilmesiyle oluşturulmuştur. MÖ 2. yüzyılın 

başından itibaren uygulanmış olan bu sistem Roma Dönemi’nde ihtiyaçlara bağlı olarak düzenlenen 

eklentiler ile değişikliğe uğramıştır. Agora, MS 2. yüzyılın sonunda bugün görünen halini almış ve MS 

7. yüzyıla kadar genel karakterini korumuştur (Ersoy, 2015). Smyrna Agorası’nda yürütülen kazı 

çalışmaları sonucunda 129x83 m boyutlarındaki Agora Avlu alanını çevreleyen Batı Portiko’nun bir 

kısmı, Doğu Portiko’nun küçük bir bölümü ve kuzeyde yer alan Bazilikanın tamamı açığa çıkarılmıştır. 

Avlu alanının batı kenarı boyunca uzanan Batı Portiko, üç galeriden oluşan planı ile bodrum katı dahil 

olmak üzere üç katlıdır. Günümüzde Batı Portiko’nun görünen kısmı güneyde Faustina Kapısı, kuzeyde 

ise Bazilika ile sınırlıdır. Batı Portiko’nun güney sonunda yer alan Faustina Kapısı, olarak tanımlanan 

batı kapı kemerli ki geçitten oluşmaktadır. Kuzeyde yer alan kemerli açıklığın büyük bir bölümü yeni 

malzemenin kullanılmasıyla ayağa kaldırılmıştır. Kemerin kilit taşında İmparator Marcus Aurelius’un 

eşi Genç Faustina’ya ait olduğu düşünülen kabartma bir portre yer almaktadır. Güneyde yer alan 

kemerli açıklık ise günümüz modern yolun altında kalmaktadır. Agora avlu alanını kuzey yönde 

sınırlayan Bazilika, bodrum ile birlikte iki katlı iki galerili Hellenistik Stoanın üzerine inşa edilmiştir. 

161x30 m ölçülerinde uzun dikdörtgen bir plana sahip olan Bazilika bodrum dahil olmak üzere üç katlı 

olup dördüncü kat seviyesinde bir ışıklandırma katının olduğu düşünülmektedir. Bazilikanın zemin ve 

birinci katı, geniş orta galerisiyle birlikte üçer nef’e ayrılmıştır. Bodrum katı ise dört galeriden 

oluşmaktadır. Birinci ve ikinci galerinin bölme duvarları ve taşıyıcı sistemini oluşturan kemerlerin 

ayakları üzerinde graffitolar yer almaktadır. Smyrna’nın günlük yaşamı hakkında bilgi sahibi olmamızı 

sağlayan graffitoların sayıları tam olarak bilinmese de birkaç bin tane olduğu tahmin edilmektedir. 
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Çeşitli konular içeren graffitolar arasında ilk sırada ticari ve savaş gemilerinin tasvirleri yer aldığı 

bilinmekte olup bunları sırasıyla cinsel uzuvların yer aldığı sahneler; mücadele içerisinde tasvir edilmiş 

gladyatörler; kazıma yöntemiyle yapılmış çeşitli hayvan ve insan tasvirleri, geometrik şekiller, mimari 

tasvirler, göz ve göz ile ilişkili yazı ve tasvirler, labrys gibi kutsal objeler, tek kelime ya da harften 

oluşan 6-7 satırlık metinler, kelime oyunları gibi sayısı binlerceye ulaşan graffito ve dipintiler 

bulunmaktadır. Bazilika ile Batı Portiko’nun batı bitişiğinde yer alan ve kentin yönetiminde yer alan 

karar merciinin toplandığı Bouleuterion (Kent Meclisi), Agora Kuzey Cadde, Mozaikli Yapı ve 

Bouleuterion Caddesi’nin sınırladığı dikdörtgen bir alanda inşa edilmiştir. Güney yönelimli yarım daire 

şeklindeki orkestra ve onu çevreleyen ışınsal planlı oturma sıralarından oluşmaktadır. 450 kişilik 

kapasiteye sahip olduğu düşünülen Bouleuterion’a Batı Portiko’dan bir, Mozaikli Yapı’dan üç kapı ile 

giriş sağlanmaktadır. Bouleuterion ile güneyinde yer alan Mozaikli Yapı muhtemelen aynı projenin 

kapsamında inşa edilmiş olmalıdır. Mozaikli Yapı, kuzey-güney yönelimli olup üç galeriden 

oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde açılan foseptik çukuru gibi uygulamalardan dolayı büyük oranda 

hasar görmesine rağmen en dikkat çekici özelliği iki evreli mozaik döşemeleridir. Yapının duvarlarında 

yapılan incelemelerde boya ve sıva kalıntılarıyla karşılaşılmış olması duvarların fresklerle kaplı 

olduğunu işaret etmektedir. Aristeides Smyrna’da çok sayıda hamam yapısının bulunduğundan 

bahsetmektedir. Günümüzde yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde bunlardan sadece üç 

tanesine ulaşılmıştır. Basmane mevkiinde açığa çıkarılan hamam, Kemeraltı Liman Hamamı ve Agora 

Roma Hamamıdır. Smyrna Kent Merkezi’nde Agora avlu alanının kuzeybatısında yer alan Agora Roma 

Hamamı ve bitişiğinde yer alan Gymnasion’un kazı çalışmaları devam etmektedir (Ersoy, 2015; Ersoy, 

2016; Ersoy, 2020).  

Antik kaynaklarda Pagos olarak adlandırılan Smyrna Akropolisi günümüzde Kadifekale olarak 

anılmaktadır. Akropolisi çevreleyen güney doğu ve kuzey surunun büyük bir kısmı ayakta olmayıp batı 

yönelimli surun belirli bir bölümünde çeşitli zamanlarda restorasyon çalışmaları yürütülmüştür. 

Güney sur hattında yapılan kazı çalışmalarında kentin Kadifekale eteklerine taşınması sürecinde inşa 

edilen ilk sur kalıntılarıyla karşılaşılmış ve bu surun doğrudan andezit anakaya üzerine inşa edildiği 

anlaşılmıştır. Hellenistik Dönem’de inşa edilen sur hem akropolisi hem de kentin tamamını 

çevrelemektedir. Akropolis’te yürütülen kazı çalışmalarında ele geçirilen “Artemis için” yazıtlı seramik 

parçası birçok kentte görüldüğü gibi buranında kutsal bir alan olduğunu işaret etmekte ve bu alanda 

Artemis kültünün var olduğunu nitelemektedir. Akropolisi çevreleyen Hellenistik surun Roma 

Döneminde de kullanılmaya devam ettiği, MS 3. yüzyılda ise onarım geçirdiği anlaşılmıştır. 

Düzenlenen onarım çalışmaların sonra kent suru MS 7. yüzyıla kadar kullanılmış olup bu süre zarfında 

Arap saldırılarına karşı yeniden onarılmıştır. Smyrna Akropolisi’nde yürütülen kazı çalışmalarında ele 

geçirilen küçük buluntulardan anlaşıldığı üzere Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde yoğun 
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olarak kullanım gördüğü saptanmıştır. Kent surlarının durumu hakkında 8.-11. yüzyıllarına ilişkin bilgi 

sahibi olmamakla birlikte 13. yüzyılda Smyrna’nın ticari ve askeri liman ile tersane haline gelmesiyle 

birlikte kentin savunma yapısını güçlendirmek için esaslı bir onarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

dönemde Akropolise Bizans Sarnıcı adı verilen anakaya oyularak inşa edilmiş 20 adet dörtgen planlı fil 

ayak ve 15 payanda ile taşınan kemerli ve haçvari tonozlu üst örtüye sahip büyük bir sarnıç inşa 

edilmiştir. Akropolis’te yürütülen kazı çalışmalarında Türk-İslam ibadet yapılarının en erken 

örneklerinden biri olarak nitelendirilen Kale Mescidi açığa çıkarılmıştır. Kale Mescidinin doğu 

bitişinde cemaatin ya da kalede yaşayanlarının su ihtiyacını karşılamak için ikinci bir sarnıcın inşa 

edildiği düşünülmektedir (Ersoy, 2015). Smyrna Tiyatrosu’nda yürütülen kazı çalışmalarında yapının 

inşa tarihi en erken MÖ 1. yüzyıla kadar gitmektedir. Üç katlı sahne binasına sahip olduğu rapor 

edilen tiyatronun yarım daire şeklindeki orkestrası ve onu çevreleyen 152 m çapında iki diazoma ile 

bölünmüş üç kademeli caveası olduğu anlaşılmıştır (Walter, Berg, 1932). Günümüzde tiyatroda kazı 

çalışmaları devam etmektedir. Bugün sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Smyrna Stadion’u 19. yüzyılda 

hazırlanmış haritalardan anlaşıldığı üzere doğu-batı doğrultulu olup sphendonu doğuya bakmaktadır. 

“U” planlı stadionun açık kısa kenarı ise batı yönündedir (Ersoy, 2015). Bugün stadion alanında 

yapılaşma mevcuttur.  Antik kentin su ihtiyacını karşılaması için kent dışında suyu taşıyan suyolları 

bulunmaktadır. Kente suyun ulaşmasını sağlayan Osmanağa suyolunun Yeşildere’yi geçmesi için 

Erken Roma Dönemi’nde inşa edilen Kızılçullu Su Kemerleri 3 katlı yaklaşık 21 m yükseklikte 120 m 

uzunluğa sahiptir. Yeşildere üzerinde görülen bir diğer su kemeri ise Vezirsuyu Su Kemeri olup 1674 

yılında Vezir Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Antik kentte suyolları ve kemerler vasıtasıyla 

taşınan suyun kent içerisine dağıtılması için oluşturulmuş çok sayıda su kanalları mevcuttur. 

Bunlardan biri olan Sütveren Anne Su Kanalı, 821 Sokak’ta yer alan bir evin altında bulunmaktadır. 

Bugün hala aktif olan kanala merdiven vasıtasıyla giriş yapılmakta ve inildiği noktadan yaklaşık 7 

metre güneye doğru ilerlemektedir. Ulaşılan son noktada kanal içerisinde bir çeşme nişi yer 

almaktadır (Ersoy, 2015). Önceleri çeşme nişinde Meryem Ana portesinin yer aldığından 

bahsedilmektedir. Hristiyanlar arasında yaygın bir inanış olan Sütveren Anne inancının 

somutlaştırılmış bir örneğidir. Bugün kanal Sütveren Meryem Ana Şapeli olarak ziyarete açılmıştır. 

Antik kentin aşağı mahalleleri ve kamusal yapılarının su ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteren 

kanallardan bir diğeri Agora Su Kanalı’dır. Bu kanal Agora Roma Hamamı ve Gymnasion’a suyun 

iletilmesini sağlamaktadır. Smyrna Antik Kenti’nin konut alanlarına ilişkin veriler kısıtlı sayıdadır. Kent 

sakinleri muhtemelen Agora, Tiyatro, Stadion, Hamam ve Gymnasion gibi kamusal yapıların çevresine 

veya arasına yerleşmiş olmalıdır. Konutlar ile ilgili nitelikli bilgiler Basmane Mevkiinde yer alan Akıncı 

(Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel ve Altınpark Arkeolojik Alanı’ndan gelmektedir. Akıncı (Fettah) 

Mahallesi 369 Ada 38 Parselde yürütülen kazı çalışmalarında bir konutun mutfak alanı açığa 

çıkarılmıştır. Altınpark Arkeolojik Alanı’nda ise iki konut yapısı ile karşılaşılmış ve bu konutlar şehrin 
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ana ulaşım aksı üzerinde yer almaktadır. Atriumlu ve Peristilli konutlardan ele geçirilen nitelikli 

buluntular sayesinde Roma ve Geç Antikçağ’da Basmane Mevkiinde sosyoekonomik seviyesinin orta-

üst düzey olan topluluk tarafından iskân edildiği anlaşılmıştır (Ersoy, 2015). Altınpark Arkeolojik 

Alanı’nda açığa çıkarılan Roma Antik Yolu, günümüz Anafartalar Caddesi ile örtüşen doğu-batı 

doğrultulu ana cadde ve Cicipark Mevkiinde yer alan iki kenarındaki kaldırım izlerinden portiklerin var 

olduğu anlaşılan kentin önemli yolları arasında yerini almaktadır (Ersoy, 2020).  

4.6. Yürütülen Koruma Çalışmaları ve Temel Sorun Alanları   

Yeşilova Höyük 

İzmir’in tarih öncesi dönemlerinin anlaşılabilirliğini arttırmak, alanın tanıtılmasına katkı 

sağlamak, kazı alanını toplumla buluşturmak ve geleceğe yönelik planlamak amacıyla yola çıkılan 

Yeşilova Höyüğü-Zaman Yolculuğu Projesi kapsamında eğitim çalışmaları yürütülmüştür. Eğitim ve 

sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İzmir’in her yerinden gelen 7-12 yaş çocuk gruplarının 

arkeolojik alanı tanıması ve deneyimlemesi için atölye çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar 

kapsamında arkeolojik alanların tanıtılması, geçmiş bilincinin oluşturulması ve genç yaşta miras değeri 

bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen 

alanda inşa edilmiş olan “Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi içerisinde yer alan arkeolojik eğitim alanı, 

tarih öncesi köy yerleşkesi olarak tanımlanan canlandırma, müze ve sergi salonları 8500 yıllık tarihi 

geçmişin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.  

Yeşilova Höyüğü ve çevresine kaçak moloz dökülmesi ve uzun yıllar boyunca âtıl durumda 

kalması alanın görünümünü olumsuz yönde etkilemiştir. Höyüğün etkileşimi içerisinde olan alanların 

temizlenmesi ve peyzajının iyileştirilmesi, alana ulaşımın kolaylaştırması amacıyla Bornova Belediyesi 

ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliği ile 2010 yılında Yeşilova Höyüğü Çevre Düzenleme Projesi 

başlatılmış bu kapsamda otoyola bağlantı sağlayan iki köprü ve otopark alanın düzenlenmesi için 

çalışmalar yürütülmüştür (Derin, 2011). 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde bulunan arkeolojik sit alanlarının kent 

içerisinde yer alması bu alanların koruma durumunu etkileyen bazı sonuçlar doğurmaktadır. Bunların 

başında mülkiyet sorunu gelmektedir. Yeşilova Höyük sit sınırları içerisinde özel mülkiyete ait 

kamulaştırılmamış parseller yer almaktadır. Yerleşim yerinde özel mülkiyete ait alanlarda alanın sit 

derecesinin yeniden değerlendirilmesi amacını taşıyan ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak 

Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkındaki Yönerge”nin 17. ve 19. 

Maddesine istinaden Müze Müdürlüğü Denetiminde kazı ve jeofizik araştırmaları yapılmaya 

başlanmıştır. Bu durum mevzuata uygun ilerliyor olsa bile alanda kazı başkanlığı dışında farklı ekipler 

tarafından arkeolojik çalışma yürütülmesine olanak tanınması yerleşim yerinin bütünlüğünü, 
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katmanların anlaşılabilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum hassas çalışma gerektiren 

arkeolojik sit alanının prehistorik tabakalarının yayılımının anlaşılmasını ve alanının korunarak gelecek 

kuşaklara aktarılmasını olumsuz etkileme riski taşımaktadır. Sit derecelerin düşürülmesine yönelik 

olan bu girişimler arkeolojik alanın etkin korunmasını zayıflatacak, bütünlüğünü tehlikeye atacaktır. 

Bu nedenle alanın içerisinde bulunan özel mülkiyetlerin ivedilikle kamu eline geçirilmesi 

gerekmektedir. 

Yerleşim yerleri yağış, nem, rüzgâr, güneş ışınları gibi çevre faktörlerine maruz kalmaktadır. 

Mevcutta kazı çalışmalarında açığı çıkarılan neolitik tabakalar üst örtüsü bulunmaması sebebiyle 

geotekstil örtüler ile kapatılmış durumdadır. Ancak, geotekstil ürünlerin altına sızabilecek su ve 

üstüne örtülen dolgunun yetersizliğinden kaynaklanabilecek nem oranındaki artış katmanların tahrip 

olmasına neden olabilecektir. Her ne kadar geotekstil ürünler açığa çıkarılmış bulguların korunmasını 

sağlasa da etkin bir koruma yöntemi oluşturmamaktadır. Bu sebeple Yeşilova Höyüğü Neolitik 

Döneme ait katmanların bulunduğu alanların kimyasal, biyolojik, fiziksel ve hidrolik etkenlerden zarar 

görmesini önleyebilmek için kalıcı bir üst örtüye ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda alanın 

korunabilmesi için kalıcı çatı projesi hazırlanmış ve İzmir 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu tarafından 26.05.2012 gün 636 sayılı karar ile onanmıştır. Fakat yerleşim yerinde özel 

mülkiyetin varlığı ve maddi olanakların yetersizliği kalıcı üst örtü projesinin faaliyete geçirilmesini 

engellemektedir. Sit alanı içerisinde bulunan özel mülkiyetin kamulaştırılması ya da imkân dâhilinde 

ise takas yolu ile çözüme ulaştırılmasına ilişkin çalışmalar kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Alanı kamu 

eline geçmesinin sağlanması ile birlikte kazı alanını doğal tahribatlardan koruyacak olan kalıcı üst örtü 

ve restorasyon projelerinin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.  

Yassıtepe Höyük 

 Yoğun kent dokusu içerisine sıkışmış ve tarih öncesi çağların temsiliyetini sunan yerleşim yeri 

için Yassıtepe Höyüğü koruma-restorasyon ve çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır. Proje 

kapsamında Tunç Çağına ait olan mimari kalıntıların çevre şartları ve iklim koşullarına karşı korunması 

amacıyla kalıcı koruma çatısının yapılması, yerleşim yerinin korunmasını etkilemeyecek biçimde tarih 

öncesi çağların anlaşılabilirliğinin arttırılması için sunum ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesi 

hedeflenmiştir. Alanın etrafını çevreleyecek olan saydam bir doku oluşturulması için geçirgen 

sınırlayıcı elemanlar belirlenmiş, alanı ziyaret eden kullanıcıların oturma elemanları, bilgilendirme 

panoları, otopark alanı ve çocuk oyun alanları projelendirilmiştir. İzmir 1 No.lu KTVKBK’nın 

16.10.2019 tarihli kararı ile projenin uygunluğuna karar verilmiştir. Bugün yerleşim yerinde Tunç 

Çağı’na ait mimari kalıntıların korunması için geçici bir üst örtü çalışması yapılmasına rağmen alanın 

bütünlüklü olarak korunabilmesi için kalıcı üst örtü çalışmalarının tamamlanarak ilgili kurumların mali 

katkısının sağlanmasıyla faaliyete geçilmesi aciliyet taşımaktadır.  
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Yerleşim yerinde 12 ay boyunca kazı başkanlığı tarafından arkeolojik araştırmaların 

sürdürülmesi alanın korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca alanda oluşabilecek güvenlik sorunu 

kazı başkanlığı tarafından önlenmeye çalışılmaktadır. Bunun ilgili kurumların iş birliği ile 

sağlıklaştırılması var olan güvenlik sistemine eklentilerin yapılması alanın korunması için önem arz 

etmektedir. Yassıtepe Höyüğü’nün örenyeri statüsünün olmaması, giriş kapısının bulunmaması, gezi 

güzargahının oluşturulmamış olması alanın ziyaret edilebilir olmasını engellemektedir. Bugün alanın 

ziyaretçi yönetimi kazı başkanlığı nezdinde sürdürülmektedir. Yerleşim yerini çevreleyen tel örgü 

alanın korunmasını zayıflatmaktadır. Alanda Tunç Çağı’na ait mimari kalıntıların çevre faktörlerinden 

ve iklim koşullarından zarar görmesinin ve aşınmasının önlenmesi için aktif konservasyon süreçleri 

yürütülmelidir. 

Eski Smyrna (Bayraklı-Tepekule Höyük) 

Eski Smyrna 1. Derece arkeolojik sit alanının doğu kısmında özel mülkiyete ait alanlar 

bulunmaktadır. Bu alanda kaçak yapılaşma gün geçtikçe artış göstermekte ve denetim eksikliği 

görülmektedir. Mevzuatla 1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşmaya izin verilmediği için söz 

konusu kaçak yapılaşmanın önlenmesi gerekmektedir. Bu durum alanın korunmasını güçleştirmekte, 

kaçak yapıların toprak altındaki potansiyel arkeolojik eserlere zarar vermesine yol açmakta, kentin 

tarihsel sürecinin anlaşılmasını olumsuz etkileyebilecek katman kayıplarına neden olabilmektedir. 

Benzer bir durum kentin akropolisi olarak bilinen ve MÖ 4. Yüzyıla tarihlenen kale çevresinde de 

izlenmektedir. Bugün kalenin koruma etkinliği zayıf olup alanda yüzey araştırması yapılmasına ilişkin 

talepler geri çevrilmiştir. Arkeolojik alanın tamamen korunmasız halde bırakılmış olması alanın yok 

olmasına sebebiyet vermektedir. Burada yapılacak arkeolojik araştırmalar, aktif konservasyon 

çalışmaları ya da restorasyon projelerinin hazırlanması arkeolojik alanın korunmasını sağlayacaktır. 

Eski Smyrna’nın bütünlüğünü sağlayan bileşenlerin tümünün korunma sürecinin izlenmesine yönelik 

olarak kurumsal ve etkin bir sistemin oluşturulması önemli bir sürecin başlangıcını oluşturacaktır. 

Eski Smyrna’nın örenyeri olmasına ilişkin etkin bir süreç yürütülmüştür. Bu kapsamda Çevre 

Düzenleme Projesi hazırlanmış ve İzmir 1 No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

14.09.2020 tarih ve 11224 sayılı ve 29.09.2020 tarih 11322 sayılı kararları ile onanmıştır. Çevre 

düzenleme projesi kapsamında arkeolojik alanın çevre faktörlerinden kaynaklanabilecek zararlarını en 

aza indirmek için üst örtüsü projelendirilmiştir. Alanın korunma etkinliğinin arttırılması için projenin 

hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Alanda 12 ay boyunca yürütülen arkeolojik çalışmalar alanın 

korunmasına fayda sağlamaktadır. Herhangi bir bozulmaya yönelik yapılan müdahale çalışmaları ve 

aktif konservasyon süreçleri kazı çalışmalarında açığa çıkarılmış olan kalıntıların korunmasını 

sağlamaktadır. Fakat alanın güney ve güneydoğu kısımlarında kış aylarında görülen yoğun yağışlarda 

geçici olarak su baskınları yaşanmaktadır. Bahsi geçen alanda açığa çıkarılmış olan kalıntıların su 
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altında kalması ya da su ile yoğun teması bozulmalara yol açmaktadır. Bu bozulmaların giderilmesinde 

ve alandaki suyun boşaltılmasında kazı başkanlığı her yıl düzenli çalışmalar yürütmekte fakat bu 

çalışmalar kesin bir sonuca ulaşamamaktadır. Arkeolojik alanda oluşan su birikintisi kalıntıların 

yüzeyinde ıslanma/kurumayla oluşan buharlaşmanın meydana getirdiği su/tuz hareketliliği ve 

donma/erime döngüleriyle tahribatı hızlandırmaktadır. Höyükte bulundan konutların mekânlarında, 

kalıntıların kesitlerinde ve üstlerinde arkeolojik alanın su ile temas ettiği her alanda yoğun bitki 

oluşumu gerçekleşmektedir. Batı dünyasının en eski çeşmesi olarak nitelendirilen antik çeşmenin su 

kanallarında kalın yosun tabakaları oluşmaktadır. Arkeolojik alanın korunabilmesi için alanda biriken 

suların düzenli olarak çekilmesi, hidrolojik sorunun giderilmesi için drenaj sistemi oluşturulması ve 

kalıcı üst örtü projesinin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Arkeolojik alanlarda önlem alınması 

gereken etkenlerden biri olan rüzgâr beraberinde sürüklediği parçacıklarla açığa çıkarılmış kalıntılar 

üzerine çarparak aşınmaya sebebiyet vermekte ve biyolojik canlanmaya ortam hazırlayan toz, toprak 

vb. birikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle alana rüzgârın girmesinin engellemesi için etkin 

koruma önlemleri alınmalıdır. 

Eski Smyrna, çevresinde yaklaşık 12 kata kadar yükselebilen ve arkeolojik alanın siluetini 

olumsuz etkileyen bir kent dokusu içerisine sıkışmış durumdadır. Bahsi geçen alan gibi kent 

merkezlerinde yer alan arkeolojik alanlar oluşan hava kirliliğinden kaynaklı asit yağmurlarına maruz 

kalmaktadır. İzmir’de asit yağmurlarının aylık dağılımı incelendiğinde en yüksek oranın Ocak ayında 

olduğu belirlenmiştir (Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018). Bu bağlamda açığa çıkarılmış kalıntıların 

kış aylarında yoğun olarak asit yağmuruna maruz kaldığı söylenebilir. Arkeolojik alanların yağmurdan 

korunması için etkin bir koruma çalışmasının yapılması gerekmektedir. Günümüzde çok tercih edilen 

geotekstil örtüler eserlerin korunmasına katkıda bulunmakta fakat nemlenme dolayısıyla kalıntılarda 

tahribatlara sebebiyet vermektedir. Arkeolojik alanlarda yürütülen kazı çalışmalarında açılan derin 

açmalarda oluşabilecek ani çökmeler hem iş güvenliği açısından tehlike arz etmekte hem de açığa 

çıkarılan eserlerin korunmasına yönelik risk teşkil etmektedir. 

Eski Smyrna’da eski dönem kazı çalışmalarında açığa çıkarılan buluntuların envanterlerinin 

düzensiz tutulması, bulguların yayınlanmaması kentin tarihsel sürecinin anlaşılmasını güçleştirmiştir. 

Her ne kadar bu sorunun aşılması için kazı başkanlığı tarafından yürütülen belgeleme çalışmalarında 

ilerleme sağlanmış olsa da geçmiş dönemlerde yaşanan belgeleme çalışmalarının eksikliği arkeolojik 

alanın tarihsel geçmişinin anlaşılmasını güçleştirmiştir.  

Eski Smyrna’ya yönelik ziyaretlerin kontrolü kazı başkanlığı nezdinde yürütülmektedir. 

Arkeolojik alanda ziyaretçi destek ünitesinin bulunmaması kazı evinin kullanılmasına sebebiyet 

vermektedir. Kazı evinin arkeolojik ekip dışında kullanılması açığa çıkarılmış, depolanmış ve üzerinde 

çalışma yürütülen eserlerin güvenliği açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Bu nedenle çevre 
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düzenleme projesi kapsamında hazırlanan kazı eser deposu ve ziyaretçi destek ünitesinin 

oluşturulması arkeolojik ve etütlük eserlerin koruma etkinliğini arttıracaktır. Arkeolojik çalışmalarda 

açığa çıkarılan eserlerin dış etmenlerden kaynaklanabilecek zarardan korunabilmesi için güvenlik 

görevlisinin istihdam edilmesi ve güvenlik sistemine eklentilerin yapılması gerekmektedir. Kazı 

başkanlığının istihdam ettiği bekçi ile yürütülmeye çalışılan güvenlik yetersiz olup etkin bir güvenlik 

sisteminin oluşturulması alanın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. 

Smyrna Antik Kenti 

Tarihi kent merkezinde yürütülen teorik çalışmalar sonucunda kentin mevcut olan potansiyel 

mirası saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde kentte belirlenen sit sınırları, tipleri ve 

dereceleri kentin tarihi birikiminin korunması için yapılan önemli çalışmalardır. 1978 yılında 

belirlenen kentsel sit sınırları Kemeraltı ve çevresi katmanlaşmasının yoğun olduğu tarihi kent 

merkezinin büyük bir kısmını içermesi açısından olumlu olmasına karşın kentin kuzey kesiminde, eş 

değer niteliğe sahip olan alanların bir kısmını dışarıda bırakmış ve bu sebeple kentin bu alanında imar 

faaliyetlerinin gerçekleşmesine olanak tanımıştır (Karabağ, 2008).  

3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan kaçak kazı sonucunda açığa çıkarılmış olan 

Erken-Geç Roma Dönem yapısı dolayısıyla alanın Smyrna Kent Merkezi’ne yakınlığı, Hellenistik ve 

Roma Dönemi konut yapılarının Smyrna Kent Merkezinden Smyrna Tiyatrosuna doğru ilerleyen 

güzergâh üzerinde devam etmesinin tespiti ile İzmir 1 No.lu KVKBK tarafından 31.05.2022 tarih 14041 

sayılı kararı ile 2. derece arkeolojik sit alanı içerisine dahil edilmesi alanın bütünlüklü korunması ve 

dönem yapılarının anlaşılması açısından olumlu bir gelişmedir. Bu bağlamda kentin 3. Derece 

arkeolojik sit alanı içerisinde ayrıntılı bir envanter çalışmasının yürütülmemiş olması ve yeterli sayıda 

sondaj çalışmalarının yapılmamış olması, sit alanlarının bütünlüklü olarak saptanamamasına yol 

açmakta ve alanın korunmasını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Günümüzde Eşrefpaşa Caddesi’nin batısında konumlanan 10 metre genişliğindeki Altınyol, 

1932 yılında yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında açığa çıkarılmıştır. Alanın 1991 yılında 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi olumlu bir karardır. Fakat Altınyol üzerinde hafta 

sonları pazar kurulması ve hafta içinde ise açık otopark alanı olarak kullanılması alanın korunmasını 

olumsuz etkilemektedir. Ayrıca antik döneme tarihlenen yolu, çevre ve iklim koşullarından 

kaynaklanan etkilere karşı koruyan kalıcı bir üst örtünün oluşturulmaması, varlığın korunmasını 

güçleştirmektedir. Bu doğrultuda alanın çevre düzenleme projesinin hazırlanması, otopark 

kullanımının ve hafta sonları kurulan pazarın kaldırılması alanın korunması açısından önem arz 

etmektedir. 
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Smyrna Kent Merkezi’nde yürütülen kazı çalışmaları antik dönem kent yapısı, sosyal yaşamı 

ve ticari faaliyetlerine ilişkin bilgiler sunmaktadır. Ayrıca Smyrna Tiyatrosu, Altınpark ve Akıncı 

(Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel gibi sektörlerde sürdürülen kazı çalışmaları arkeolojik alanların 

dolgu kalınlığı ve mimari yapıların yoğunluğu hakkında fikir vermektedir. Bu bağlamda bilimsel kazı 

çalışmalarının sürdürülebilir olması ve destek verilmesi kentin bütünlüğünün saptanması açısından 

olumlu bir süreci temsil etmektedir. Alanda etkin koruma politikalarının geliştirilmesi ve bunların 

hayata geçirilmesi için mali desteğin sağlanması arkeolojik eserlerin korunmasında katkı 

sağlayacaktır. Tiyatro yakınlarında yer alan ve Vitruvius’un bahsettiği Stratenikeion’un yaklaşık olarak 

konumu tespit edilmiş olup burada yürütülecek kazı çalışması kültürel mirasa katkı sağlayacaktır. 

1800’lü yıllarda hazırlanmış olan İzmir haritalarında Smyrna Stadyumunun konumu 

işaretlenmiştir. 19. Yüzyılda Stadyum yapısının evlere yer açmak için yıkıldığı ve stadyumu oluşturan 

mimari unsurların kentin çeşitli yapılarının inşasında kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum kentin 

bütünlüğünü sağlayan ve antik kaynaklarda bahsi geçen birçok anıtsal yapı için de geçerlidir. Tarihsel 

süreç içerisinde antik kente ait birçok yapı sökülerek İzmir’in yeni yapılarının inşasında kullanılmıştır. 

Benzer bir arkeolojik kayıp kentin modern yapım tekniklerinin kullanıldığı bodrum katlı ve derin 

temelli mimari ögelerin inşa edildiği alanlarda da karşımıza çıkmaktadır. Smyrna Kent Merkezi 

yakınlarında yer alan Çankaya Çok Katlı Otoparkı temel hafriyatı sırasında antik kente ait kalıntılara 

rastlanıldığı bilinmektedir. Çok Katlı Otopark’ın antik kent seviyesinin altında yer alan bodrum katları 

alanda bulunan potansiyel arkeolojik verinin tahrip edildiğini düşünmemize neden olmaktadır. Ayrıca 

Fevzipaşa Bulvarı’ndan geçen İzmir Metro kazısı sırasında açığa çıkarılan sütun başlıkları Çankaya 

Metro istasyonunda sergilenmekte olmasına rağmen bu eserlerin hangi ögeye ait olduğu tam olarak 

saptanamamıştır. Bu durum kentte yer aldığı düşünülen anıtsal ögelerin tahrip edilmesi ve kent 

bütünlüğün anlaşılmasına engel olmuştur. Benzer bir durum İhsan Kayın İş Merkezi’nin temel kazıları 

sırasında da yaşanmış ve açığa çıkarılan eserler yapının bodrum katında korunmuştur. Akıncı (Fettah) 

Mahallesi 369 Ada 38 Parsel olarak adlandırılan sektördeki antik dönem kalıntılarının açığa çıkarıldığı 

alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir. Bu alanda gün ışığına çıkarılmış olan eserler 

çevresel faktörlerin olumsuz etkisine maruz kalmaktadır. Kentin önemli ulaşım aksının ve sur dışında 

yer alan konut yapılarına ait kalıntıların açığa çıkarıldığı Altınpark Arkeolojik Alanı 1. Derece sit alanı 

olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır. Fakat alanın üst örtüsünün bulunmaması ve alanın 

korunmasına katkı sağlayacak olan arkeopark projesinin hayata geçirilmemiş olması ve alanın 

çevresel faktörlerden oluşabilecek kayıplara açık olması, korunmasını olumsuz etkilemektedir. Bahsi 

geçen arkeolojik alanların tamamı gün ışığına maruz kalmakta, yoğun bitki örtüsü, yağmur suyu, 

rüzgâr vb. birçok sorun yaşanmaktadır. Arkeolojik alanların korunma etkinliği zayıf olup arttırılması 

için kaynak ayrılmalı ve politikalar üretilmelidir. Bazı alanlarda uygulanabilen açığa çıkarılmış olan 
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eserlerin çevre ve iklim şartlarına maruz kalmaması amacıyla kapatılması da korumayı olumlu 

etkilemektedir. Bu nedenle kazı çalışmaları yürütülmeyecek ve korunmasına yönelik yatırım 

yapılmayacak alanların, çevresel etkenlerden zarar görmemesi için kapatılarak korunmasına yönelik 

çalışmalarda gündeme getirilmelidir.  

Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarının uzun yıllar devam etmesi ve kazı 

çalışmalarının bütün yıl boyunca sürdürülmesi alanın korunmasını olumlu yönde etkilemektedir. Antik 

kentin bütünlüğünün saptanması amacıyla günümüze ulaşan kısımlarının belirlenerek antik kentin 

haritasının hazırlanması ve Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılması açısından yürütülen çalışmalar ve kazı 

başkanlığı özelinde düzenli olarak arkeolojik ve etüt eserlerin detaylı biçimde envanterlenmesi alanın 

korunması açısından olumlu bir süreci temsil etmektedir. Yönetim alanı ve bağlantı noktaları 

açısından değerlendirildiğinde ise kentin tarihsel sürecinin saptanması, mimari unsurlarda kayıpların 

yaşanmaması ve alanın korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından ortak dijital veri tabanının 

oluşturulması önem taşımaktadır. 

Smyrna Antik Kenti’nin antik dönem coğrafyacısı Strabon (14.1.37)’un sözünü ettiği 

kapatılabilen limanı günümüz Kemeraltı Bölgesi ile ilişkilendirilmektedir. Antik kentin kıyı çizgisi 

Kemeraltı’nın en belirgin sokak hattı olan Anafartalar Caddesi ile örtüşmektedir. 1222 yılında inşa 

edildiği düşünülen Liman Kalesi, antik limanın kuzeyinde yer almaktadır. 1402 yılında Timur, İzmir’e 

düzenlediği seferde iç kaleye yönelik yaptığı kuşatmada antik liman ağzını taşlarla doldurtmuş ve 

kalenin yıkılmasını emretmiştir (Pınar, 2013; Ersoy, 2015). 15. Yüzyılın son çeyreğinde Liman Kalesi 

restore edilmiş, iç liman ise dolma sürecine girmiştir (Kayın, 2013). Luigi Storari’nin 1857 tarihli şehir 

planında işlenmiş olan Liman Kalesi, 19. Yüzyılda (muhtemelen 1869/70) rıhtım düzenlemeleri 

sırasında tamamen yıkılmış olup kalenin yıkımı sırasında ortaya çıkan malzemeler iç limanın tamamen 

doldurulmasında kullanılmıştır (Pınar, 2013).  

Antik liman dolgusu üzerinde oluşan anıtsal yapıları ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı, tarihsel 

sürekliliğini kurulduğu günden, günümüze kadar sürdürebilen açık hava çarşılarının dünyadaki nadir 

örneklerinden birisi olmaya devam etmektedir. Bugün de geleneksel sokak izlerini ve bu izlerle 

bütünleşik tescilli kültür varlıklarının önemli bölümünü koruyan Kemeraltı, yaşadığı koruma 

sorunlarına rağmen önemli bir miras değeri olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Korunma etkinliği 

oldukça düşük seviyede olan çarşının içerisinde barındırdığı kültür varlıkları yapılan izinsiz 

müdahalelerle görünürlüğünü önemli ölçüde kaybetmiştir. Bugün aktif olarak kullanılan tarihi tescilli 

yapılar, alan kullanıcıların uygunsuz müdahalelerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Denetimlerin 

yetersizliği ve etkin olmaması alanın korunmasını zayıflatmaktadır. Kemeraltı açık bir çarşı olmasına 

rağmen, sokaklar gölgeleme amacıyla alanın tarihi kimliği ile uyumsuz malzemelerden üretilmiş üst 
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örtüler ile kapatılmaktadır. Bölgenin iklim özellikleri nedeniyle sokakların gölgelendirilmesi ihtiyacı 

doğrultusunda kullanılan üst örtüler Kemeraltı Çarşısının nerede ise bütün sokaklarına yayılmış 

durumdadır. Alanın ziyaretçi yoğunluğu ve sıcak iklim koşulları yangın riskini arttırmaktadır. Kemeraltı 

Çarşısının sokaklarının dar olmasının olası afet anında müdahale hızını etkileyeceğine dikkat edilmeli, 

alanda oluşabilecek bir yangının kontrol edilmesine yönelik önlemler arttırılmalıdır.  

Tarihsel süreç içerisinde alınan yanlış müdahale kararları Kemeraltı’nın bazı bölümlerinde 

çöküntü alanı oluşturmuştur. Çöküntüleşme eğilimi görülen alanlarda bulunan tescilli yapıların tekrar 

işlevlendirilememesi yapıların korunmasını olumsuz etkilemektedir. Venedik Tüzüğü’ne göre etkin 

korumanın yollarından birisi de yapının işlevlendirilmesi ve düzenli bakım, onarım çalışmaları 

yapılmasıdır. Bu bağlamda Tarihi Kent Merkezinde bulunan birçok geleneksel yapı 

işlevlendirilememiş, parçalı mülkiyetten kaynaklı olarak kullanılamamış ya da terk edilmiştir. 

Yalnızlaşmış ve kaderine terk edilmiş birçok yapı çevresini olumsuz etkilememesi için güvenlik amaçlı 

demir kafes içerisine alınmış, ancak yapılar çatı örtülerini yitirdiği için yıkılma süreci devam etmiştir. 

Kaybolmaya yüz tutmuş bu tarihi değerlerin ivedilikle rölöveleri alınmalı, envanter kayıtları tutulmalı, 

restorasyon projeleri hazırlanmalı eğer gerekli ise rekonstrüksiyon süreci yürütülmelidir. Tarihi kent 

merkezinde tescilli yapıların tekil ölçekte değil doku ile uyumlu, nitelikli yapılar ile bütünleştirilerek 

geleneksel dokunun ortaya çıkarılması hedeflenerek korunması alanın geri kazanılması için etkin bir 

süreç oluşturabileceği düşünülmelidir. Tekil olarak korunan tescilli yapıların çevresinde bu yapıların 

gabarisini geçen çok katlı ve blok nizamda inşa edilmiş binalar mevcuttur. Bu yapılar arkeolojik alanın 

siluetini olumsuz etkilemekte, kentin liman ile ilişkisini kesmekte ve tarihi dokuyu perdelemektedir. 

Tarihi kent merkezinde Sakız Tipi ve geleneksel Türk evlerinin yanı sıra belirli bir tipoloji içerisine 

yerleştirilememiş tarihi konut yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar, çeşitli kurum ve kuruluşlar 

tarafından restore edilmeye ve işlevlendirilmeye başlanmıştır. Bugün alanda bulunan dini yapılar, 

hamamlar ve çeşitli konut yapılarının korunmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak 

Belediyesi, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, EGİAD, Musevi Cemaati Vakfı, 

Kentimiz İzmir Derneği ve TARKEM tarafından çeşitli projeler yürütmektedir. 

 İzmir’in çeşitli dönemlerine ait planlarının çakıştırılarak farklı katmanlarda bulunan eş nitelikli 

alanlar saptanmıştır. Bu alanlarda kaybolup giden mimari unsurlar, günümüze ulaşmış sokak izleri ve 

anıtsal mimari ögeler belirlenmiştir. Farklı dönem ve süreç içerisinde Tarihi Kent Merkezini oluşturan 

katmanlara eklenmiş olan ögeler doğal afetler, çevresel faktörler, savaş ve sosyo-ekonomik 

nedenlerden kaynaklı olarak yok olmuşlardır. 1827-1829 yılında denizin 20 metre doldurulan alanı 

üzerinde Kadifekale’den getirilen taşlar ile inşa edilmiş olan Sarıkışla, İzmir’in kent belleğinde yer 

edinmiş önemli bir yapıdır. 1955 yılında yıkılmış olan yapı alanda büyük bir boşluk oluşturmuş ve bu 

devasa alanın nasıl değerlendirileceği uzun yıllar tartışılmıştır (Uzun, 2013).  
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Rum, Ermeni ve Frenklerin yaşadığı mahallelerde büyük bir yıkıma neden olan 1922 yangını, 

kentin büyük çoğunluğunu harap etmiş bahsi geçen toplumların bıraktığı izlerin büyük bir kısmının 

yok olmasına sebebiyet vermiştir. İzmir antik dönemde de olduğu gibi bir dizi depreme maruz kalmış 

ve bu nedenle sürekli yenilenmek zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda kent belleğinde yer etmiş, tarihsel 

sürekliliği sağlayan önemli yapıların ve arkeolojik alanların koruma etkinliğinin artırılması için 

çalışmalar yürütülmelidir. 

4.7. Yönetim Alanı Miras Değerleri 

4.7.1. Arkeolojik Miras 
Yeşilova Höyüğü 
Neolitik Döneme ait kültür dolgularını içeren IV Kültür Katı 1-8 tabakalarından oluşmaktadır. 

Neolitik Dönem kültür katı 3 m dolgusuyla höyüğün en kalın ve en uzun süreli yerleşim katı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kültür katının dolgu kalınlığı höyüğün kurulduğu alanın jeomorfolojik yapısına 

ve höyüğün yayılım şekline göre farklılıklar göstermektedir. Neolitik Kültür Katı, IV 8-6 tabakaları 

Neolitik I, IV 5-3 tabakaları Neolitik II, IV, 2-1a, b, c tabakaları Neolitik III olmak üzere üç evreye 

ayrılmıştır (Derin vd., 2016).  

Tablo 17: Yeşilova Höyük Neolitik Dönem Evrelerinin Tarihlendirmesi 

Neolitik I (IV 8-6) Neolitik II (IV 5-3) Neolitik III (IV 2-1) 

MÖ 6490-6250 MÖ 6200-6140 MÖ 6020-5840 

MÖ 6400-6210 MÖ 6250-6060 MÖ 5970-5730 

MÖ 6380-6100 MÖ 6240-6060  

Kaynak: Fındık, 2019, 28; Büro Çalışmaları, 2021. 

Neolitik Dönem’e ait bu kültür katları seramik yapımını bilen ve nitelikli ürün üretebilen bir 

toplulukla başlamıştır (Derin, 2007). Neolitik Dönem I. Evreye ait tabakalarda açığa çıkarılmış olan 

seramik buluntular genellikle el yapımı olup monokrom özellikler sergilemektedir. İyi derecede 

pişirilmiş kapların hamuru küçük taş parçaları ve mika katkılıdır (Derin, 2006). Hamur renginde grimsi, 

sarımsı ve kırmızımsı kahverengi tonları baskındır. Siyah ve gri renklerin genellikle pişirme 

tekniğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır (Derin, 2020). Genellikle seramiklerin hamurları ince taneli 

olup kaba seramiğe ender olarak rastlanılmaktadır. Neolitik III evresinde seramik hamuruna organik 

maddelerin katılmış olduğu gözlenmiş, kap formları arasında boyunsuz ve küresel gövdeli, daralan 

ağızlı, dışa dönük ağız kenarlı, düzleştirilmiş ağız kenarlı çömlekler, dışa açılan sığ gövdeli kâseler, dışa 

dönük ağızlı boyunlu çömlekler, düz gövdeli çanaklar, yarı küresel gövdeli çanaklar/kâseler ve S 

profilli kâseler yer alır. Seramik kapların yanı sıra taş kaplar da bu evrenin önemli buluntularındandır. 

Basit ağız kenarlı kâse ve çanaklar, sarımsı beyaz renkte, yumuşak bir taştan ve mermerden 

yapılmıştır (Derin, 2020; Derin, 2008; Derin, 2007). 
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Fotoğraf 20: Neolitik Dönem Yerleşimi 

 
Kaynak: Derin, 2020. 

Höyük’te en uzun süreli yerleşim 

Neolitik Dönem’in son evresinde 

görülmektedir. Bu evre aynı zamanda 

höyüğün en gelişmiş evresini temsil 

etmektedir. En yoğun buluntularla 

karşılaşılan evre MÖ 6000-5700 yıllarına 

tarihlenen Neolitik III evresidir. Belirli bir 

düzende inşa edilmiş dikdörtgen planlı 

yapılar açığa çıkarılmış ve yapılar genellikle 

taş temelli olup çukur tabanlara sahiptir. 

Höyükte sürdürülen kazı çalışmaları 

sırasında ele geçirilmiş kerpiç bloklar, 

yapıların ince perde duvarlara sahip 

olduğunu göstermektedir. Birbirinden 

bağımsız olarak inşa edilmiş bu yapıların 

genellikle batı kısmında işlikler yer 

almaktadır. Fırınlar genellikle ortak bir 

avluda yer alsa da bazı yapıların içerisinde 

de var olduğu saptanmıştır (Derin, 2017). Mekânların içerisinde gün ışığına çıkarılan tahıl öğütmek 

Fotoğraf 21: Yeşilova Höyük Mimari Tabakaları 

 
Kaynak: Derin, 2020. 
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için kullanılan öğütme taşları ve ezgi taşları mekân içerisinde yapılan üretime dair bilgi sunmaktadır 

(Derin, 2020). Neolitik dönem toplumunun günlük yaşamına ilişkin bir diğer buluntu grubu ise 

mekânlar içerisinde ele geçirilmiş olan tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklar oluşturmaktadır. Bahsi geçen 

buluntular dokuma işliklerinin bulunduğunu göstermektedir (Derin, 2020). 

Neolitik Dönem’in son katları olan IV.2 tabakasında beş mekân, IV1c tabakasında üç mekân 

IV1b tabakasında altı mekân, IV1a tabakasında ise sekiz mekân açığa çıkarılmıştır. IV2 tabakada yer 

alan 10, 11 ve 13 No.lu mekânlar taş temelli yuvarlak planlı kulübeler şeklinde inşa edilmiştir. 

Birbirine bitişik nizamda inşa edilmiş olan yaklaşık 1,50, 1,90 ve 2,00 m çaplarındaki yuvarlak planlı 

mekânlar 0,30 m taş temele sahiptirler. Mekânların üst yapılarının ağaç ve çamur kullanılarak 

yapıldıkları düşünülmektedir (Derin, 2020). Neolitik III evresinin IV.2 tabakasında açığa çıkarılan 

yuvarlak planlı mekânlar Kıyı Ege Bölgesi için ayrıcalıklı bir özellik sunmaktadırlar. Kıyı Ege Bölgesi’nde 

bu zaman kadar sadece Ege Gübre’de yer alan tek bir örneği ile karşılaştığımız yuvarlak planlı yapılar, 

Yeşilova Höyüğün IV.4 katından itibaren kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Yuvarlak planlı 

yapılara son olarak IV.2 tabakasında rastlanılmıştır (Derin, 2020). 

Neolitik Dönemin erken, orta ve geç evrelerini yansıtan çeşitli kap formları ele geçirilmiştir. Bu 

dönemde ele geçirilen idoller dini inancı yansıtmakta ve Göller Bölgesinde ele geçirilen idollerle 

paralellik göstermektedir. 

Fotoğraf 22: Neolitik Dönem IV.2 Katı Yuvarlak Planlı Yapılar 

 
Kaynak: Derin, 2019. 
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IV.1a-c tabakalarına ait mekânlar, muhtemelen değişen talepler ve günlük hayatın 

gereksinimlerinin karşılanması için büyüyerek dörtgen planlı yapılara dönüştükleri anlaşılmıştır. Ayrıca 

yapıların değişmesini sağlayan en önemli nedenlerden biri bu evrede artan nüfusa bağlı olarak daha 

çok insanın barınabileceği konutlara ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olmalıdır. IV.1c tabakasına ait 

olan yapıların taş duvarları çamur harç ile üst üste tek sıra taşla örülüp ve dirençsiz şekilde inşa 

edilmeleri sebebiyle perde duvar niteliğinde olduğu görülmektedir. Yapıların çatıları duvarlardan 

destek almayacak şekilde tasarlanmış, ağaç destekler muhtemelen duvar kenarlarında yer alan taş 

altlıklar üzerinde oturtulmuş olmalıdır (Derin, 2020). 

Yeşilova Höyük IV.1a-b tabakalarında mimari gelişim göstermeye başlamış, alanda yapılan 

çalışmalarda mekânlar üzerinde yeni uygulamalar yapıldığı anlaşılmıştır. IV.1b tabakasında 0,60-0,80 

m kalınlığında taş temellere sahip olan yapılar 5x6, 6x8 ve 9x10 boyutlarında yan yana inşa edilmiş 

dikdörtgen planlı mekânlardan oluşmaktadır. Mekânlarda taş temel üzerine kerpiç harç dolgusu 

kullanılmış olmalıdır. Mekânların genellikle batı taraflarında taşlarla oluşturulmuş platformlar ve her 

birinin iç mekânında tahıl öğütmek için kullanılan işlikler yer almaktadır. Alanda yapılan kazı 

çalışmaları sonucunda yapıların içinde ve dışında açığa çıkarılmış olan serpantin balta ve 

çakmaktaşında üretilmiş olan kesicilerin bulunduğu taş işlikler ve tezgâh ağırlıklarının bulunduğu 

dokuma işlikleri günlük yaşama ilişkin buluntuları temsil etmektedir (Derin, 2020). 

Fotoğraf 23: Neolitik Dönem IV. 1b Tabakası Mekânları 

 
Kaynak: Derin, 2020. 
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III. Kültür Katı olan Kalkolitik Çağ’da höyüğün tamamını kapsamayan iki evreli yerleşim alanı 

saptanmıştır. L16a açmasında keşfedilen mekâna ait taban kalıntıları Geç Kalkolitik Çağ’a 

tarihlenmektedir. Tabanın hemen altında ıslak zemine özenle döşenmiş çanak çömlek parçaları insitu 

durumdadır. Alanda ele geçirilen yanmış kerpiçlerin olması yerleşim yerinin yangın geçirmiş olma 

ihtimalini ileri sürmektedir. 

Yeşilova Kalkolitik seramiği el yapımı ve monokrom olup hamur, yüzey özellikleri ve kap tipleri 

bakımından homojen bir yapıya sahiptirler. Yeşilova Höyüğü Kalkolitik Dönem tabakasında pişmiş 

topraktan üretilmiş şematize figürinler, ağırşaklar, kaşıklar; kaba ve sert taşlardan üretilmiş öğütme 

ve ezgi taşları; çakmaktaşı ve obsidyenden üretilmiş kesici, delici ve kazıyıcı aletler; deniz 

kabuklarından yapılmış bazı süs eşyaları gün ışığına çıkartılmıştır (Caymaz, 2010). 

Kalkolitik Dönem’e tarihlenen Neolitik tabakalar içerisine açılmış 1 m derinliğinde ve 6-8 m 

çapında oval çukurlar açığa çıkarılmıştır. Kalkolitik toplumu bu çukurlar üzerine ağaç ve saz 

dallarından basit kulübeler inşa etmişlerdir. Höyükte yapılan kazı çalışmalarında çukur tabanlarda 

keşfedilen ağaç ve saz külleri kulübelerin inşa malzemelerini doğrular niteliktedir (Caymaz, 2010).  

 
 Kalkolitik Dönem’de alanın tümüyle terk edilmesinden sonra Yeşilova Höyüğü Erken Tunç Çağı 

Mezarlığı olarak kullanım görmüştür. II. Kültür Katında çanak çömlek parçaları ve çatı kiremitlerinin 

konumlarından anlaşıldığı üzere alanda dağınık bir yerleşimin varlığı söz konusudur. Sekiz kulplu 

büyük bir küpün içerisinde bir erkek iskeleti açığa çıkarılmış olup iskelet küpün içerisine hocker 

pozisyonunda yerleştirilmiştir (Derin, 2008).  

 Höyükte mezar buluntularının yanı sıra Tunç Çağı’na tarihlenen seramik buluntularda açığa 

çıkarılmıştır. Höyükte tabakalaşmanın her yerde eşit dağılıma sahip olmamasından dolayı bu evreye 

ait bilgiler sınırlı sayıdadır (Fındık, 2019). 

I. Kültür Katında Roma Dönemi’ne ait ince bir 

tabaka höyükte yer almaktadır. J16 c ve d plan 

karelerinin batı kesiminde seramik ve diğer 

buluntularının yanı sıra çatı kiremitlerinin fazla olması 

bu alanda bir yapı kalıntısıyla karşılaşılması muhtemel 

görülmüştür (Derin, 2010). Ancak az sayıdaki buluntular 

sözü edilen dönemlerde dağınık ve seyrek, çiftlik tarzı 

evlerden oluşan bir yerleşimin varlığını 

düşündürmektedir (Derin, 2007). 

 
 

Fotoğraf 24: Tunç Çağı Küp Mezar 

 

Kaynak: Derin,2008. 
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Yassıtepe Höyüğü 

Yassıtepe Höyüğü’nün IV. kültür katını oluşturan Neolitik Çağ, fiziksel en alt katmanda yer 

almaktadır. Höyük yerleşiminin güneydoğusunda yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Geç Neolitik 

Dönem’e tarihlendirilen seramik buluntular açığa çıkarılmıştır. Dikine ip delikli tünel kulp Geç 

Neolitiğe tarihlenen seramik buluntuları içerisinde tipik örneklerden birini oluşturmaktadır. Herhangi 

bir mimari kalıntıya ise rastlanılamamıştır (Derin, 2020). 

Yassıtepe Höyüğü III. kültür katını oluşturan Kalkolitik Çağ’a bulgular, test açmalarında 

yapılan derin sondaj çalışmalarında tespit edilmiştir. Bu döneme ilişkin mimari kalıntılara 

rastlanılmamıştır. Buna karşılık olarak yapılan çalışmalarda kültür katı 1 ve 2 olarak iki ayrı tabakada 

gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu alanda ele geçirilen çeşitli seramik buluntuları oldukça dikkat 

çekicidir. Yassıtepe Höyüğü III.2 kültür katına ait olan buluntular ışığında Erken Kalkolitik Döneme 

tarihlendirilmektedir (MÖ 5321-5207, MÖ 5304-5200, MÖ 5320-5215, MÖ 5210-4995). Erken 

Kalkolitik Çağa ait Yassıtepe III.2 tabakası Ege Bölgesindeki kültürel değişimi tanımlayan ve bunu kanıt 

olarak sunabilen önemli yerleşim alanlarından biridir (Derin, 2020). 

Yassıtepe Höyüğü mimari kalıntıları II. kültür katı olarak belirlenen Erken ve Orta Tunç 

Çağı’na tarihlenen tabakalarda açığa çıkartılmıştır. Erken Tunç Çağı kültür katı genel olarak iyi 

korunmuş mimari kalıntıları sunmaktadır. Orta Tunç Çağı yapıları sınırlı alanlarda tespit edilmiştir. 

Erken Tunç Çağı I evresine tarihlenen IIB tabakasında 8 yapı katı tespit edilmiştir. IIB 3-8 yapı katlarına 

ait veriler sadece sondaj kazılarından ibarettir. Sondaj kazılarında bu yapı katlarına ait olan taş temel, 

taban kalıntıları ve seramik buluntular gün ışığına çıkartılmıştır. Kısıtlı alanlarda yapılan çalışmalardan 

dolayı yapı katlarının mimari özellikleri saptanamamıştır (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020). 

Yassıtepe Höyüğü’nde Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen 14 mekân açığa çıkarılmıştır. Ayrıca 

Erken Tunç Çağı savunma duvarı kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu mekanlardan 5,6,8,9,10,11 ve 12 No.lu 

mekanlar ile sur duvarı IIB.2 tabakasında tarihlendirilmektedir. Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen bu 

yapılar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bitişik sıralanmış ortak duvarlara sahip uzun evlerden 

oluşmaktadır. Yapılara giriş genellikle doğudan sağlanmakta olup 0,80-0,90 m genişliğinde kapı 

açıklığına sahiptirler. Muhtemelen ortak bir avluya açılan megaron ya da megaronsu yapıların, 

“Anadolu Yerleşim Planı’na” uygun olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Yapıların odalarının 

ortalama genişlikleri 4,30-.4,70 m olup batıya doğru 5 m kadar genişlemektedir. Bu bağlamda 

yerleşim yeri doğudan batıya doğru trapez şeklinde açılmaktadır. Erken Tunç Çağı kültür katında en 

ilginç mekân 5 No’lu mekân olarak adlandırılmaktadır. Taş temelli, kerpiç duvarlı mekân çok odalı 

dörtgen planlı bir yapıya sahiptir. 5 odadan oluşan mekânın ilk üç odası işlik arka oda depo olarak 

kullanılmıştır.  

Genel olarak mekanların duvar kalınlıkları 0,40-0,60 m olup duvarlarda orta boy bazalt 

türünde çay taşları kullanılmıştır. Mekanların günümüze kadar ulaşmış olan duvar yükseklikleri 
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maksimum 1 m bulmakta olup bu duvarlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda içten ve 

dıştan saman katkılı çamur ile sıvandığı anlaşılmıştır. Yapıların üst kısımları ağaç dalları ile örüldükten 

sonra çamurla sıvanarak toprak dam biçiminde yapıldığı düşünülmektedir. Mekanlar genellikle birden 

fazla kullanım görmüş olup tabanları kireçle sıvanmıştır (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020). 

Fotoğraf 25: Erken Tunç Çağı, IIB.2 Mimari Tabakası 

 
Kaynak: Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020. 

Her bir mekân kendi içerisinde kapı açıkları ile geçişin sağlandığı 2-4 odadan oluşmaktadır. Bu 

odalar farklı işlevlere sahip olarak kullanım görmüştür. Genel olarak günlük aktivitelerin 

gerçekleştirildiği, besin hazırlama ve pişirme gibi faaliyetlerin sürdürüldüğü, üretim ve depolama 

olarak tanımlanabilen işlik odalarıdır. Bu odaların neredeyse tümünde ocak ya da fırın yapıları 

bulunmaktadır. Yapıların en arka odaları genellikle depolama amaçla kullanılmış olup bu odalarda 

büyük pithoslar ve çömlekler bulunuyor olmalıdır. Ayrıca bazı yapılarda odalar arası geçişin sağlandığı 

dar koridorlar yer almaktadır (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020).  

Erken Tunç Çağı IIB. 2 tabakasının güneybatısında yaklaşık 0,50-0,60 m boyutlarında iri 

taşlardan oluşturulmuş bir sur yapısı açığa çıkartılmıştır. Günümüze üst üste dizilmiş dört taş sırası 

ulaşmış olan sur yaklaşık 9,50 m uzunluğunda olup 6 m genişliğindedir. Sur duvarının dış yüzeyi büyük 

boyutlu taşlardan oluşurken iç kısımlarında daha küçük boyutlu taşlara rastlanmıştır (Derin, Erdem, 

Çelik, Mamikoğlu, 2020).  
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Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı seramiği 

hemen her tabakada zengin bir buluntu içeriği 

sunmaktadır. Tamamı el yapımı olan çanak çömleklerin 

içerisinde siyah, koyu gri, kahverengi ve grimsi 

kahverengi tonlarında üretimlerle karşılaşılmıştır. 

Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı evresinin gelişmiş bir 

kap tipolojisine sahip olduğundan bahsetmek 

mümkünüdür (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020). 

Bunun yanı sıra zengin buluntuları sayesinde 

Yassıtepe’nin gelişmiş bir sürtmetaş ve yontmataş 

endüstrisinin de var olduğu bilinmektedir. 

Kazı çalışmalarında IIB.6 tabakasında ele 

geçirilen askı delikli, ayak formunda yapılmış olan taş 

mühür nitelikli buluntular arasında yer almaktadır. 

Erken Tunç Çağı Geçiş Dönemi’ne tarihlenen baskı mührün alt kısmında insize çizgi ve balıksırtı 

şeklinde geometrik motifler yer almaktadır.  

Fotoğraf 3: Çakmaktaşı ve Obsidyen Buluntular 

 
Kaynak: Derin, 2020. 

Batı Anadolu’da Erken Tunç Çağı Geçiş Dönemi’nde baskı mühürlerle karşılaşılmadığı 

düşünüldüğünde Yassıtepe’de ele geçirilmiş olan ayak formlu baskı mühür, mühürcülük sanatının 

erken örneği olarak gösterilebilmektedir. Bu tip mühürlerin benzerlerine Tarsus, Konya Kara Höyük, 

Karataş ve Küllüoba’da karşılaşılmıştır.  

Büyük Kervan Yolu Ticaretini destekleyen önemli bir buluntu grubu olarak yorumlanan bu tip 

mühürler, Yassıtepe örneğinin aksine Erken Tunç Çağı III evresine tarihlendirilmiştir. MÖ 3. Binyılın 

ortalarında oluşmaya başlayan Anadolu Ticaret Ağı ya da diğer bir söylemiyle Büyük Kervan Yolu 

Mezopotamya’dan Ege Bölgesi’ne kadar uzanmaktadır. Kuzey Suriye ve Kilikya üzerinden Orta 

Anadolu’nun iç kısımlarına oradan da Batı Anadolu’ya kadar uzanan kervan yollarının varlığı 

bilinmektedir. Bu yollar genellikle silindir formlu ve ayak formlu mühürler ile desteklenmektedir. Bu 

Fotoğraf 26: Askı Delikli Ayak Formlu Baskı 
Mühür 

 
Kaynak: Derin, 2021. 
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bağlamda Yassıtepe Höyüğü kervan yolunun belki de temel duraklarından birini oluşturuyor olabilir 

(Kolankaya-Bostancı, Derin, 2020). 

Fotoğraf 27: Erken Tunç Çağı Ocaklı Yapıları 

 
Kaynak: Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020. 

Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı IIB.1 tabakasında yer alan yapılar daha sade bir görünüm 

sergilemektedir. IIB.2 tabakasında yer alan yapılar ile benzer boyutlara sahip olan IIB.1 tabaka yapıları 

farklı olarak tek odalı inşa edilmişlerdir. MÖ 2800 yılı civarında Yassıtepe’de bir deprem felaketi 

yaşanmıştır. Olasılıkla depremden kaynaklı olarak bu tarihte mekanlar aniden terk edilmiştir (Derin, 

Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020). 

Yassıtepe Höyüğü’nde yaşanan deprem felaketinden 

sonra yerleşim tamamen terk edilmiş ve yaklaşık 600 yıllık bir 

kültürel boşluktan sonra farklı bir topluluk tarafından MÖ 2. 

Binlerin başında tekrar iskân edilmiştir. Höyüğü yeni gelen 

topluluk hem mimari hem de çanak çömlek özellikleri açısından 

tamamen farklı bir kültürü yansıtmaktadır.  

Orta Tunç Çağı IIA tabakasında, yerleşimin güney ve 

güneydoğu bölümlerine doğru yayılım gösterdiği saptanmıştır. 

Höyüğün yüzey toprağının hemen altında başlayan dörtgen planlı, 

taş temelli, kerpiç duvarlı yapılar ve bu yapılarla ilişkili olan ocak 

ile fırın kalıntıları Orta Tunç Çağı kültürünün yerleşimde varlığını 

işaret etmektedir (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020). 

Yassıtepe Höyüğü Orta Tunç Çağı’na üretilmiş olan 

seramikler kırmızı, kahverengi, sarı, gri ve krem astarlı ürünler 

Fotoğraf 28: Yassıtepe Höyüğü 
Yerleşimi ve Mimari Tabakaları 

 
Kaynak: Derin, Erdem, Çelik, 

Mamikoğlu, 2020. 
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olarak tanımlanmaktadır. Genellikle iyi pişmiş olan bu kaplar, çark yapımı olup perdahlanmıştır. 

Seramik buluntuların çoğunluğunun yerel üretim olduğu düşünülmektedir. Sadece gri mal grubu 

seramikler Minyas üretimi seramiklerle paralellik göstermiş olsa da ithal olup olmadığı hakkında kesin 

bir sonuca ulaşılamamıştır. Yassıtepe’de ele geçirilen bazı altın mika katkılı boyalı seramik parçaları 

Geç Tunç Çağı’nın işaret etmesine rağmen yerleşimde bunu kanıtlayacak mimari kalıntı maalesef 

açığa çıkarılamamıştır (Derin, Erdem, Çelik, Mamikoğlu, 2020).  

I. Kültür Katında Geç Roma Dönemine ait seramik buluntuları ele geçirilmiştir. Kültür katında 

basit toprak mezarlar açığa çıkarılmıştır (Derin, 2020). Höyüğün doğu ve batısında yer alan 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanlarında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen 

seramik buluntular ile karşılaşılmıştır. Bu buluntular çoğunlukla katkısız hamurlu çok iyi pişirilmiş 

seramik parçaları, kâse ve çanaklardır. Ancak bu döneme ilişkin herhangi bir mimari kalıntıya 

rastlanılamamıştır. G17-d açmasında yapılan çalışmalar sırasında güney-kuzey doğrultulu dorsal 

pozisyonunda yatırılmış basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır (Derin, 2020). 

Eski Smyrna (Bayraklı-Tepekule Höyüğü) 

Höyükte yapılan sondaj kazısı sonucunda Tunç Çağı (MÖ 3000-1050) dönemine ait, Troia I ve 

Troia II örnekleri ile benzerlik sunan seramikler ele geçirilmiştir. Akurgal’ın Bayraklı I olarak 

adlandırdığı bu tabaka 3 yapı katından oluşmaktadır. Kazı çalışmalarında prehistorik alan taş 

temelli kerpiç duvarlı olup üzeri 3-4 mm kalınlığında çamur sıva ile kaplı olduğu anlaşılmıştır 

(Akurgal, 1950; Doğer, 2020).  A, B ve H açmalarında Tunç Çağı’na dair veriler mevcut olup 

Akurgal’a göre A ve B açmalarında ele geçirilen 2. Binyıla ait mimari verileri Hitit ve Orta 

Anadolu kültürleri ile benzerlik göstermektedir. Eski Smyrna’nın B ve H açmalarında MÖ 2. 

binyıla ait veriler sunmakta olup B açmasında 14 yapı katı bulunduğu ve en altta yer alan 3 yapı 

katı Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir. 4-9 arasındaki yapı katları tahıl depolama ile 

ilişkilendirilmiş, 5. yapı katında ilk kez teras sisteminin ortaya çıktığı bilinmektedir. 7. yapı 

katında bir kent duvarının inşa edildiği tespit edilmiş, 10 ve 14. yapı katlarında ise taş temelli 

kerpiç duvarlı, dörtgen planlı konutların bir avluya açıldığı belirtilmektedir.  

2017-2019 yılında yürütülen kazı çalışmalarında E Açması olarak tanımlanan alanda “Batı 

Açması” adıyla yeni bir kazı alanı belirlenmiş, bu alanda doğu-batı yönlü taş temelli bir duvara 

dayandırılmış taş temelli, kerpiç duvarlı yapılar açığa çıkarılmıştır. Bu tabakadan ele geçirilmiş olan 

seramik parçaları Erken Tunç Çağı sonu veya Orta Tunç Çağı başlangıcına tarihlendirilmiştir (Erdem, 

2021). Tabakanın hemen altındaki seviyede ise kuzey-güney yönlü kerpiç hatları tespit edilmiş ve bu 

hatların tabanı kille sıvanmıştır. Yeni tespit edilen seviyeden ele geçirilen seramik buluntuları Troia, 

Beycesultan, Küllüoba gibi yerleşim yerlerinde tespit edilen Erken Tunç Çağı III evresi ile paralellik 

göstermektedir (Erdem, 2021).  
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Fotoğraf 29: Batı Açması Genel Görünüm 

 
Kaynak: Erdem, 2021. 

Eski Smyrna H Açmasında 1968-1972 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında elde edilen 

verilen Troia VI tabakası ile yakınlık göstermektedir (Akurgal, 2020). H açmasından elde edilen veriler 

Erken Demir Çağı’na (1050) yılına tarihlenmektedir. Yeni dönem H açmasında yürütülen kazı 

çalışmalarında 5 tabaka tespit edilmiş olup I. tabakada kuzey-yönde uzanan ortasında bir kapı geçidi 

olan 2,20 m uzunluğunda iri taşlarla örülmüş bir duvar ve taşlarla çevrelenmiş olan bir pithos, 2 ayrı 

mekân yapısı tespit edilmiş olup Geç Tunç Çağı’nın geç evresine tarihlendirilmiştir. II. tabakada Geç 

Tunç Çağı’nın erken evresine tarihlenen kerpiç fırın, ocak, pithos ve kerpiç bir platform açığa 

çıkarılmıştır. III. tabakada Geç Tunç Çağı’nın geç evresine tarihlendirilen kerpiç bir fırın ve kerpiç bir 

tekne yer almaktadır. Orta Tunç Çağı erken evresine tarihlendirilen IV. tabakada dörtgen planlı taş 

temelli yapılar ve silo açığa çıkarılmıştır. V. tabaka Erken Tunç Çağından Orta Tunç Çağı’na bir geçiş 

evresi olarak tarihlendirilmiş olup bu alanda kerpiç tekne ve taş döşeme tespit edilmiştir.  

Protogeometrik Dönem (MÖ 1050-875): Hellas’tan göç eden Dor, İon ve Aiol kavimleri bu 

dönemde Batı Anadolu’ya göç etmiş ve bu süreç en iyi biçimde Eski Smyrna’da izlenmektedir. Bu 

bağlamda Eski Smyrna’da 1050 yılında kurulmaya başlayan yerleşimin Hellas kökenli olduğundan 

bahsetmek mümkündür (Akurgal, 2020). Bu göçler sonucunda 900’lere kadar geleneksel yöntemleri 
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kullanan topluluklar bu tarihten sonra yerleşik düzene tekrar geçerler ve bununla birlikte inşa 

teknolojisi gelişim göstermiştir. Bu bağlamda tek odadan kendi içerisinde ayrı bir işlevi olan çok odalı 

konutlara doğru bir geçiş gözlenmektedir (Akurgal, 1950). Protogeometrik Dönem yapı katının D5 

plankaresinde açığa çıkarılan bir mekân içerisinde 50x40 cm boyutlarında iyi korunmuş durumda at 

nalı biçimli bir ocak tespit edilmiştir. Üçüncü yapı katında ise tek odadan oluşan oval ev açığa 

çıkarılmıştır (Akurgal, 2020). 

Oval Ev: Eski Smyrna’nde açığa çıkartılan 

en erken eğrisel planlı yapı MÖ 10. Yüzyıla 

tarihlenen ve H Açmasında ele geçirilen oval 

evdir (Ertüzün, Tanrıver, 2017). En erken Hellen 

evi olarak tanımlanan oval ev, 10 m2 bir kullanım 

alanına sahiptir (Akurgal, 2020). Kuzey- güney 

doğrultulu inşa edilmiş olan yapı 2.75x4.30 m 

boyutlarında olup tek sıra taş temelli kerpiç 

duvarlıdır (Ertüzün, Tanrıver, 2017). Yapının giriş 

kısmı kuzeyde yer almaktadır. Kuzey şehir 

duvarına yakın bir alanda yer alıp kerpiç 

duvarları iç düzeyde yumruk büyüklüğünde 

taşlarla seramik kırıklarından yapılmıştır. Dış 

düzeyde ise böyle bir işlem gözlenmemiş olup kerpiç duvarlar düzensiz bir temel üzerine 

oturmaktadır (Akurgal, 2020). 

Protogeometrik Dönemde muhtemelen konutlar inşa edilirken zeminde yer alan toprak 

yaklaşık 20 cm derinliğinde kazılıp küçük taş parçaları ve seramik kırıkları ile içten temellendirilmiş 

olup duvarlar bu temel üzerine örülmüş olmalıdır (Akuzman, 2019). 1951 yılında yapılan kazı 

çalışmalarında oval evin güneyinde orta eksen üzerinde direk delikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

Akurgal, ilk olarak yapının ince duvarlarından dolayı üstünün saz dallarından oluşan bir çatı sistemine 

sahip olduğunu belirtmiş olup direk deliklerinin de keşfi ile yapının çatısının üç ahşap direk ile 

taşındığı belirtmiştir. Oval evin dış yüzeyi ince elenmiş toprakla sıvanmış olup muhtemelen 

mahyasında yer alan delikler yardımıyla hava akımı ve aydınlatma sağlanmış olmalıdır (Akurgal, 

2020). Bu yapı Eski Smyrna’da, Aiollerin yaşadığı dönem olarak nitelendirebileceğimiz MÖ 10. yüzyılı 

temsil eden tek mimari buluntudur. Ege coğrafyasında bu yapıya çağdaş örneklerden bazılarına 

Phokia, Klazomenai, asine ve Nikhoria’da görmek mümkündür (Ertüzün, Tanrıver, 2017).  

 

 

Fotoğraf 30: Oval Ev, Rekonstrüksiyon Önerisi 

 

Kaynak: Ertüzün, Tanrıver, 2017. 
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Fotoğraf 31: MÖ 10. Yüzyıla Tarihlenen Oval Ev 

 
Kaynak: Akurgal, 2020. 
 

Geometrik Dönem (875-825/750-700/640): Protogeometrik Dönem seramikleri ile 

belgelenmiş olan yerleşmenin hemen üzerine kurulmuş olan Erken-Orta Geometrik Dönemde 

az sayıda buluntu ele geçirilmiştir (Akurgal, 2020). Erken-Orta Geometrik Dönem seramik 

örneklerinin yanı sıra Geç Geometrik Dönem seramikleri ele geçmiştir. Bununla birlikte Geç 

Geometrik Dönem’e tarihlenen (MÖ 750-675/650) oval, dörtgen, karemsi, yuvarlak ve apsisli 

yapıların varlığı yerleşimdeki gelişimi ve mimari çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Diğer 

taraftan yerleşimin Hellas anakarası ile yakın ticari ilişkiler içerisinde bulunduğunu gösteren 

kanıtlar MÖ 8. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Korinthos Geç Geometrik seramiğinin varlığı ile 

ortaya koyulabilmektedir (Gür, Öz, 2019).  

Protogeometrik Dönem’de olduğu gibi Geometrik Dönem’de de Attika etkileri seramikler 

üzerinde devam ettiği bilinmektedir. 

Özellikle bezeme biçimlerinde bu 

etkilenme bariz bir biçimde 

görülebilmektedir. Batı Anadolu çömlek 

atölyelerinde Erken Geometrik 

Dönem’de Attika’dan gelen yeni bir 

bezeme modası öne çıkmaktadır. Moda 

anlayışından kısaca bahsedecek olursak 

triglif-metop düzenlemesi olarak 

tanımlanan merkezi bezemenin yan bezemeler ile sınırlandırılması ve ana süsleme içerisinde 

merkezde yer alan noktalama bezemesidir (Özgünel, 1979). 

Fotoğraf 32: Erken Geometrik Dönem Attika Etkisi ile 
Üretilmiş Krater Parçaları 

 

Kaynak: Özgünel, 1979. 
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Eski Smyrna’da ele geçirilmiş olan MÖ 750 yılına tarihlenen krater parçası üzerinde 

betimlenen bezemeler ilk kez Doğu-Yunan ve Kıta Yunanistan süsleme sanatına yeni bir biçim 

getirmiştir. Meander bezemesi dışında çömleği bezeyen sanatkar dış kökenli süslemeleri çok uyumlu 

bir biçimde vazo üzerinde betimlemiştir. 

Vazo üzerinde yer alan bazı betimlemelerin 

Attika-Sisam atölyelerinden Eski Smyrna’ya 

ulaştığını görebiliyoruz. Bu bezemelerin Eski 

Smyrna’ya gelişi ticaret yolu ile sağlanmış 

olmalıdır. Batı Anadolu’da swasktika (gamalı 

haç) bezeğini ilk kez bahsi geçen krater 

parçası üzerinde görmek mümkündür. 

Muhtemelen swasktika bezemesi Attika 

etkisinde olan Sisam üzerinden gelmiş 

olmalıdır. Diğer bir görüş ise swastika 

bezemesinin meander bezemesinin akrabası olduğu ve bezemelerin ilk kez Batı Anadolu’da üretilip 

daha sonra buradan yayılmasıdır (Anabolu, 1993). Sıklıkla çizilmiş olan ağaç-meander bezemesi ise ilk 

kez bu vazoda sentez halinde farklı bir sunuşla görülebilmektedir (Özgünel, 1979). 

Eski Smyrna’da Geometrik Dönem, büyük bir yapı topluluğu ile tanımlanmaktadır. Yerleşmede 

açığa çıkarılmış olan XLI No.lu yapı muhtemelen mutfak gibi çeşitli işlerin yapıldığı bir işlik olduğu 

anlaşılmıştır. Yapı, oval evdeki gibi dışarıdan daha yüksek iç mekânda ise daha alçak bir tabana 

sahiptir. Yapının duvarlarının iç yüzeyleri dış yüzeylerine oranla daha ince işçilik göstermekte olup iç 

yüzeyde üç ayrı örgü çeşidi izlenmiştir. Ayrıca XLI No.lu yapının tabanında döşeme ile karşılaşılmış ve  

Eski Smyrna’da B Açmasında açığa çıkartılan Tholos Yapı, 

muhtemelen bir ambar olarak kullanılmıştır. Tholos’un, 8 m düzeydeki 

taş döşemesi Geç Geometrik yerleşimin ilk yapı katında yer almaktadır. 

Akurgal’a göre bu denli güzel ve zengin işçilikle inşa edilmiş ambarlara 

sahip olan yerleşimcilerin Homeros’un Odysseia’da bahsettiği ortası 

avlulu bir yapı kompleksini gibi büyük bir oturma ve yatma alanı olan 

evlerin varlığından bahsetmektedir. “Odysseus Evi” olarak da 

nitelendirilen C Yapısı, düzgün taşlar ile döşenmiştir. Fakat yapının 

sadece kuzey bölümündeki kalıntılar ele geçirilmiştir (Akurgal, 2020). 

 

Fotoğraf 33: Swastika ve Ağaç-Meander Bezemeli 
Krater Parçası 

 

Kaynak: Özgünel, 1979. 

Fotoğraf 34: Tholos Yapının 
Rekonstrüksiyonu 

 

Kaynak: Akurgal, 2020. 
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XLVI, XLVII ve XLIX No.lu mekanlar 

Erken ve Orta Geometrik Dönem’e 

tarihlendirilmiş olup mekanların 

duvarları genellikle şekilsiz taşlarla 

örülmüştür. Bu evlerin duvarları yaklaşık 

1,30 m yüksekliğinde korunmuş olup 

tamamı taş mı yoksa belirli bir seviyeden 

sonra kerpiçten mi inşa edildiği 

belirlenememiştir. Ancak duvar 

kalınlıklarının yarım metreyi 

geçmemesinden dolayı muhtemelen 

yapıların duvarlarının üst bölümlerinin 

kerpiçten oluştuğu düşünülmektedir. Bu dönemde Eski Smyrna’nın ilk suru inşa edilmiştir. (Akurgal, 

2020). 

Geç Geometrik Dönem’de Hellen 

ve Korint türü seramikler ile tanımlanan 

bu yerleşme genellikle dörtgen ve apsisli 

yapılardan oluşmaktadır. XLI-XLVI’nın 

güneyinde birkaç dörtgen planlı yapının 

duvar döküntüleri ile bir oval evin yarıya 

yakını görülmektedir. Bu verilerden yola 

çıkarak bu dönem içerisinde hem oval 

hem de dikdörtgen planlı evlerin birlikte 

kullanıldığı açık bir şekilde görülmektedir. 

Bu dönem konutları dar ve uzun bir 

avlunun üç yanında yer aldığı ‘’U’’ biçimli 

yani apsidal bir yapı topluluğu 

oluşturduğu görülmektedir. Eski Smyrna’da birden çok odalı, kendi içine kapalı, avlulu bir yapı olarak 

tanımlayabileceğimiz Çifte Megaron’a ait ilk izler bu dönemde karşımıza çıkmaktadır (Akurgal, 2020). 

 
MÖ 750-700 yılları arası yükseliş evresi olarak tanımlanmıştır. Bu dönem insanlık tarihinin en 

büyük anıtsal edebiyatı eseri olan İliada’nın ortaya çıktığı dönemdir (Akurgal, 2000). Homeros’un 

yaşadığı tahmin edilen ve Homeros Dönemi olarak da adlandırılan Geç Geometrik ve Subgeometrik 

Fotoğraf 35: XLI, XLVI ve XLVII No.lu Ev Planları 

 

Kaynak: Akurgal, 2000. 

Fotoğraf 36: Geç Geometrik Dönem Apsidal Yapı 
Rekonstrüksiyonu 

 

Kaynak: Akurgal, 2020. 
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Dönemleri’nde Eski Smyrna’da belirgin bir gelişmeden bahsetmek mümkündür. Bu dönemde 

seramikte, Aiol ve İon özelliklerinin bir arada bulunduğu eserler üretilmiştir (Akurgal, 2000). 

Subgeometrik Dönemin en önemli 

özelliği 300 yıllık bir süreç boyunca yan 

yana dizili olarak tasarlanmış tek odalı 

mekanların yerine birkaç mekânın bir 

araya getirilmesiyle oluşan çok odalı bir 

kompleks yapının ortaya çıkmış 

olmasıdır. Eski Smyrna Subgeometrik 

Dönem’de d ve e mekanları f avlusunu 

da içerisine alacak şekilde bir duvar ile 

çevrilerek iki odalı avlulu bir konut yapısı 

oluşturulmuştur. Doğu Hellen 

kentlerinde çok odalı ev oluşturma 

aşamasının ilk safhasını bahsi geçen yapı oluşturmaktadır (Akurgal, 2000). 

Subgeometrik Dönemi Eski Smyrna için MÖ 700-640 olarak tarihlendirmektedir. XXXI ve XXXII 

No.lu yapılar; H açmasında yer alan bu mekân D-F 1-2 karelerindeki odalar birbirleriyle 

bağlantılıdırlar. XXXI ve XXXII No.lu yapıların batı uçları H açmasının dışında toprak altında 

kalmaktadır. Duvarlardaki kaba işçilik görülmekte özensiz ve düzensiz irili ufaklı biçimsiz taşlarla 

örüldüğü anlaşılmıştır. (Akuzman, 2019). 2017 yılında yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan tek 

sıra taş temelli A8 Apsidal yapısı kuzey-güney doğrultuludur. Sadece doğu kanadı korunabilmiş olan 

yapının uzunluğu yaklaşık 6,5 m olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler 

doğrultusunda yapı MÖ 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir (Ertüzün, Tanrıver, 2017). 

 Eski Smyrna’da avlulu konut yapısı MÖ 8. yüzyılda görmeye başlanır.  Oval ve apsidal yapıların 

kullanım zorluğu dörtgen planlı yapılarla aşılarak rahatlık sağlanmıştır. Oval ve apsidal yapılar 

araştırmacılar tarafından göçebelikle ilişkilendirilmektedir.  

Eski Smyrna’nın İlk Suru: MÖ 9. yüzyılın ortalarına tarihlenen sur, ortası avlulu büyük bir yapı 

kompleksinin kuzey yönünde yaklaşık 8 m boyunca uzanmaktadır. Kalın ve oldukça sağlam bir yapıya 

sahip olan savunma duvarı Anadolu’daki Hellen yerleşimlerinin en eski kent duvarını temsil 

etmektedir. Bu bağlamda Anadolu İon kentleri, Asur, Geç Hitit ve Urartu gibi yakındoğu örneklerinden 

esinlenerek inşa ettikleri düşünülmektedir. Kenti tamamen çevrelediği düşünülen bu duvarın inşasıyla 

Eski Smyrna en geç MÖ 850 tarihinde kent olma aşamasına ulaşmış olmalıdır (Akurgal, 2020). 

 

Fotoğraf 37: MÖ 700-650 Subgeometrik Dönem Konutları 

 

Kaynak: Akurgal, 2000. 
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Arkaik Dönem (MÖ 640-545): Yunan sivil mimarisin kökeni peristilli, prostaslı ve pastaslı yapı 

tiplerinin ortaya çıkması ve belirli standartlara ulaşması Tunç Çağı’na dayanan plansal bir gelişme 

bağlanmaktadır. Bu gelişim genellikle yerleşmenin kurulduğu coğrafyanın sağladığı iklim koşulları, 

topoğrafik özellikleri, yapı malzemeleri ve sosyal yaşamın belirlediği şartlara bağlı kalmıştır (Ertüzün, 

2017). Bugün görülen karmaşık yapıların hemen hemen tamamının kökeni Tunç Çağı’nda gelişmeye 

başlayan megaron adını verdiğimiz basit yapılardan türemişlerdir. Megaron en basit açıklamayla 

genellikle dörtgen plana sahip ve genellikle kısa kenarlarından biriyle girişin sağlandığı bazen bir 

sundurma ile genişletilmiş ya da kısmen bir ön odaya sahip olan tek odalı yapılardır. Bu yapı tipi Eski 

Smyrna’da Arkaik Dönem’in sonuna kadar yerleşmede kullanılmış ve oldukça geniş bir alana yayılım 

göstermiştir (Ertüzün, 2017).  

Arkaik Dönem’de, Eski Smyrna yerleşimcileri apsisli yapıların hemen üzerine dörtgen planlı 

yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapılar, yeni ve parlak bir dönemin temsilcileri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Akurgal, 2020). 

Batı Anadolu Arkaik Dönem’de altın çağ olarak tanımlanabilen önemli bir yükseliş yaşamıştır. 

Bu dönemde sanatta, felsefede, mimaride büyük gelişimler yaşanmış ve erken dönem örneklerini 

gördüğümüz Aiol mimarlık düzenini oluşturmuşlardır. Ayrıca Batı Anadolu’da yeni bir düzen olan İon 

mimarlık düzeni bu dönemde oluşmaya başlamıştır (Akurgal, 2000). 

Arkaik Dönem Akurgal tarafından 

Arkaik I (Oryantalizan I) ve Arkaik II 

(Oryantalizan II) olarak 2 evreye ayrılmıştır. 

Bu dönem buluntuların tarihlenmesi genel 

olarak Athena Tapınağı’ndan ele geçirilen 

eserlerin karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. 

Arkaik I evresinde tarihlenen yapılar Çifte 

Megaron (XII-XIII-XIV ve XV), Oinokhoe 

Odası, Banyolu Ev Kompleksi, C Açması, III 

No.lu oda ve R Açması yer almaktadır. 

Akurgal bu evreyi MÖ 640-545 olarak 

tarihlendirmiştir. Günümüzde yapılan 

bilimsel araştırmalarda bu tarih aralığını 

doğrulamaktadır. H Açmasında, yaklaşık 750 

m2 bir alanda dar ve uzun bir avlunun dört 

bir yanını çeviren yedi mekan ve zeytinyağı işliği olduğu düşünülen bir işlik açığa çıkarılmıştır. Arkaik 

Dönem I evrede 25-40 m2 mekanlar yanyana bitişik olarak sıralanmıştır. Akurgal, 5-6 kişiden oluşan 

Fotoğraf 38: H Açması, Arkaik Dönem Yerleşim Planı 

 

Kaynak: Akurgal, 2020 
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soylu aileler bu mekanlarda yaşadıklarından bahsetmektedir (Akurgal, 2000). Konut yapıları 

incelendiğinde genel olarak dörtgen mekanlardan oluşmaktadır. Daha önceki dönemde dörtgen 

mekanların yanında yer alan oval ve apsidal yapılar ortadan kalkmıştır (Akurgal, 2000). Altın Çağ 

olarak nitelendirilen Arkaik Dönem’de megaron ve megarondan dönüştürülmüş uzun konut yapıları 

alanda hakim durumdadır. Ancak 2017 yılında höyükte yapılan kazı çalışmaları doğrultusunda önceki 

kazı çalışmalarında Geometrik Dönem’e tarihlenen R1 Apsidal yapı olarak adlandırılan yapı Arkaik 

Dönem’e tarihlendirilmiştir. Bu yapının duvarlarının Athena Tapınağı’nın podyum duvarlarında 

kullanılan taş işçiliği ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir (Ertüzün, Tanrıver, 2017). 

Arkaik Dönem ile birlikte Batı Anadolu kentleri Mısır, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’e koloni 

kentler kurmaya başlamıştır. Koloni kentlerin aracılığıyla kentte ticaret faaliyetleri giderek artmaya 

başlamış ve bununla birlikte kentler gelişmeye başlamışlardır. Özellikle MÖ 7. yüzyılda İon kentlerinin 

deniz ticareti ve kolonizasyon hareketlerinin hızlanmasıyla gelişen ekonomi kentin refah seviyesini 

arttırmıştır. Bu durum hem sosyal hayata hemde mimariye yansımıştır. Mimari açıdan 

değerlendirildiğinde kentte yaşayan halk günlük yaşantıya dair aktivitelerini gerçekleştirebileceği özel 

alanlar ve konutlar inşa etmeye başlamışlardır (Akurgal, 2020). 

Eski Smyrna’nın en parlak dönemi olarak nitelendirilen MÖ 7. yüzylın ikinci yarısına tarihlenen 

konutlardan Banyolu Ev, Oinokhoe Evi ve onların güneyinde yer alan büyük megaron muhtemelen bir 

krala ya da tirana ait olmalıdır. Bunlardan bir tanesi kral evi olabileceği gibi, soylular meclisinin 

toplantığı bir mekan olabileceği de düşünülmektedir (Akurgal, 2000).  

Eski Smyrna kentinin gelişiminin kesildiği ilk durum Herodotosun bahsettiği Lydia Kralı 

Alyattes’in MÖ 600 civarında kenti yakıp yıkmasıyla oluşmuştur. Bu tahribatın ve istilanın izlerini 

Athena Tapınağı başta olmak üzere kentin bu döneme tarihlenen bütün mimari ögelerinde görmek 

mümkündür. Alyattes’in istilasından sonra kent tekrar imar edilmiş MÖ 6. yüzyılın ilk yarısına 

tarihlenen yapılar inşa edilmiştir. Kent Perslerin Batı Anadolu’yu işgal etmesine kadar hızlı bir biçimde 

büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir (Akuzman, 2019). Orta ve Geç Arkaik Dönem’de Batı Anadolu 

MÖ 545’te Persler tarafından işgal edilmiştir. Bu bağlamda bir yüzyıl süren altın çağ son bulmuştur 

(Akurgal, 2000). 
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Oinokhoie Odası: MÖ 640-600 yılları arasında inşa edilmiş 

olan Oinokhoe Odası, batısında yer alan 12 m bir duvar ile 

birleştirilmiş megaron plana sahiptir. Akurgal, Oionokhoe Odasının 

XXX, XXXa, A Ext. I ve A Ext I mekanları ile birleşmiş bir kompleks 

yapı olduğundan bahsetmektedir (Ertüzün, 2017). Ayrıca Akurgal, 7 

odadan oluşan bu mekanın Tantalos Tümülüsü’nde gömülü olan 

krala (tyrannos) ait olduğunu düşünmektedir. Oinokhoe Odası ve 

çevresinde yer alan mekanların birleşmesi ile oluşan yedi odalı yapı 

kompleksinin Pergamon (Bergama), Akropolis’i ve Hattuşa 

Büyükkale’de yer alan kral evleri gibi, kentin en güvenli noktasında 

bulunuyor olması bir kral konutu olduğunu vurgular niteliktedir 

(Akurgal, 2000). 

 Oinokhoe Odasının güney yönünde olan açıklık 

muhtemelen yapının avlusudur. Böylelikle Eski Smyrna’da ilk defa böyle büyük bir sivil mimarlık 

örneği ile karşılaşılmıştır. Yaklaşık 300 m2 alanı kaplayan bu mekanlar topluluğu Arkaik II evresinde 

revize edilerek farklı bir yapıya dönüşmüştür (Ertüzün, 2017). Oinokhoe Odasının giriş kısmının 

güneyde olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapının duvarları hem içeride hem de dışarıda oldukça öne 

çıkan sağlam bir temel üzerine oturmaktadır (Akuzman, 2019). Odanın duvarları polygonal bir örgü 

sergilemektedir. Duvarların temellendirilmesi Eski Smyrna’da MÖ 7. yüzyılla kullanılmaya başlanmış 

bir tekniktir. Yapının içerisinde in situ olarak ele geçirilmiş olan oinokhoe, alabastron ve aryballoslar 

muhtemelen kentin Alyattas tarafından ele geçirildiği dönemde bu yapı içerisine konulmuş olmalıdır. 

İnce cidarlı oinokhoe, MÖ 620/610 yılına tarihlendirilmiş olup Alyattes’in kenti yakıp yağmalaması 

MÖ 600 yılına tarihlendirilmektedir (Akurgal, 2020).  

Çifte Megaron: Eski Smyrna’da Subgeometrik 

Dönem’de izlerine rastlanılan iki ayrı oval odanın bir çevre 

duvarıyla birleşmesinden oluşan çifte megaron olarak 

adlandırılan yapının erken örneği bulunmaktadır. MÖ 6. 

yüzyılın ilk dörtlüğüne tarihlenen Çifte Megaron yapısı, H 

Açmasında EF/5-7 karelerinde yanyana konmuş iki 

megarondan oluşmaktadır. Soldaki megaronun özelliği 

bozulmadan kullanılmış olduğu, sağdaki megaron ise 

değişikliği uğrayarak biraz genişletilmiştir. Ayrıca sağdaki 

megaronun ön odayla portikosu kaldırılarak yerine bir 

avlu oluşturulmuştur. Böylelikle yan yana dizili olan megaronlar aynı çatı altında çok odalı bir konut 

Fotoğraf 39: Oinokhoe Odası 

 
Kaynak: Akurgal, 2020. 

Fotoğraf 40: Çifte Megaron, Plan 

 
Kaynak: Akurgal, 2020. 
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yapısına dönüştürülmüştür. Çifte Megaron’un taş duvarlarının kalınlığı yaklaşık 55 cm ölçülmüştür. 

Kalın olan duvarlarının olması sebebiyle bir üst katının olduğu önerilmiş olup arka tarafta da iki 

odanın varlığının belirlenmesi ile toplamda aynı çatı altında 5 odanın var olduğu anlaşılmıştır. MÖ 

3000 yılından MÖ 600 civarlarına kadar yaklaşık 2500 yıl boyunca Batı Anadolu’da yan yana sıralanmış 

ayrı çatılar altındaki tekli megaronların varlığı bilinmektedir. Bu bağlamda Eski Smyrna’da açığa 

çıkarılmış olan Çifte Megaron yapısı bu konutların nasıl bir gelişim gösterdiğini işaret etmektedir 

(Akurgal, 2000). 

Çifte Megaron’un biri önde diğeri doğu yanında olmak üzer iki avlusunun var olduğundan 

bahsetmek mümkünüdür. Çifte Megaron’un doğusunda bulunan sokağa uyumlu olmasından dolayı 

yapının doğusunda bulunan avlu küçük tutularak üçgen bir form oluşturulmuştur. Ayrıca duvar 

kalıntıları sayesinde yapının önünde var olduğu anlaşılan avlu, daha sonraki evrede oluşan yapılar 

nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bu nedenle eve güvence sağlayan avlunun sınırları 

saptanamamıştır. Batı Anadolu Çifte Megaron olarak adlandırılan yapı ile ilk kez tek çatı altında iki 

katlı, beş odalı, ön ve yan tarafından avlusu olan hayvan ve insanların baskısı karşısında kendini 

güvence altında tutabilecek güvenlikli bir konuta sahip olmuştur. Muhtemelen Çifte Megaron’un alt 

katındaki yer alan soldaki iki oda andronitisi (selamlık), sağda yer alan bölümler ise günlük ihtiyaçların 

karşılandığı gyrnaikonitisi (harem) olarak tanımlanmaktadır. Yapının ikinci katında yer alan iki oda ise 

muhtemelen yatma alanı olarak kullanılmış olmalıdır (Akurgal, 2000). Harem ve selamlık 

bölümlerinden oluşan çok odalı ve avlulu Çifte Megaron, Batı Anadolu mimarlık tarihinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Çifte Megaron’un ön büyük özelliği başka bir yapıya ihtiyaç duymadan tek başına 

bağımsız bir konut olmasıdır (Akurgal, 2020). Muhtemelen bu yapı megarondan peristylli ev yapısına 

doğru geçişin başarılı bir aşaması olmalıdır. Çifte Megaron iyi korunmuş halde günümüze kadar 

ulaşmıştır (Ertüzün, 2017). 

Fotoğraf 41: Çifte Megaron, 
Rekonstrüksiyonu ve Çifte Megaron 

 

 

 

Kaynak: (Akurgal, 2020) (Ertüzün, 2017.)   
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Klasik Dönem (MÖ 545-300) izleri Eski Smyrna 546 yılında gerçekleşen Pers istilası ile bir 

duraklama süreci ile ilişkilidir. Eski Smyrna’da 1930-2018 yılları arasında aralıklı olarak yapılan kazı 

çalışmalarında en geç yerleşimin, Klasik Dönem yerleşimi olduğu ortaya çıkarılan çok sayıdaki yapı ve 

buluntular ile kanıtlanmaktadır. Bu dönem içerisinde konut mimarisinde yeni gelişmeler söz konusu 

olup bununla birlikte megaron kullanımı devam etmektedir. Eski Smyrna’da Çifte Megaron ile 

başlayan gelişim, megorandan peristyle doğru ilerlemiştir. Bu gelişim Anadolu için karakteristik bir 

özellik sergilemekte ve Eski Smyrna dışında Priene ve Kolophon kentlerinde de izlenmektedir. Bu 

döneme ait konutlar farklı oda sayılarına sahip olup genellikle kendine ait bir avlusu bulunmaktadır. 

Bazı konutların girişleri sokaklara açılırken bazılarının ise Athena Caddesi’ne açılmaktadır. Eski 

Smyrna’da Athena Caddesi’nin kuzey ve güneyinde yaklaşık 5000 m2 bir alan içerisinde MÖ 4. 

yüzyılda inşa edilmiş yaklaşık 24 adet konut ile karşılaşılmıştır. Bu konutların büyük bir bölümü 

peristyl planlıdır. Peristyl planda odalar bir avlunun dört bir yanını çevrelemektedir (Akurgal, 2000). 

Kent Planı: MÖ 9. Yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olan kalın ve güçlü savunma duvarı Eski 

Smyrna’yı tamamen çevreliyor olmalıdır. 1970-1980 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında kuzey-

güney doğrultulu iki sokak yapısı saptanmıştır. Ayrıca bu dönemde doğudan batıya 120 m boyunca 

uzanan ve tapınağın önünde son bulan Athena Caddesi olarak isimlendirilen anayol aksı ve Athena 

Caddesini 90O açı ile bağlanan kuzey-güney doğrultulu 9 no.lu sokak açığa çıkarılmıştır. Athena 

Tapınağı’nın batısında yer alan 10 no.lu sokak ile onun karşısında yer alan 11 no.lu sokak MÖ 7. 

yüzyıla tarihlendirilmektedir.  

Böylelikle Eski Smyrna, MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında doğu-batı ve kuzey-güney doğrultuda 

“ızgara” biçimli bir kent dokusu ile düzenlenmiştir. Ancak Eski Smyrna’nın kent planı daha çok organik 

bir dokuya sahip olup Hippodamos ile ünlenen “Izgara Kent Planı”nın öncüsü olarak 

nitelendirilmektedir. Arkaik Dönem’de şekillenmeye başlayan bu kent dokusu MÖ 4. yüzyılda da 

kullanılmaya devam etmiştir (Akurgal, 2000; Akurgal, 2020). 
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Fotoğraf 43: MÖ 7. Yüzyıl Sonu Eski Smyrna Kentin Kuzeybatıdan Görünümü 

 
Kaynak: Cook, 1958/1959. 

Kral Evi: Athena Caddesi’nin kuzeybatısında yer alan 14 odalı konutun girişi Athena 

Caddesi’nin üzerindendir. Evin yedi odası androna 

(erkekler için ayrılan bölüm, selamlık), diğer yedi 

odası ise gynaikonitise (kadınlar için ayrılan bölüm, 

haremlik) olarak tanımlanmıştır. 5 ve 6 No.lu odalar 

muhtemelen yemek ve oturma alanı olarak kullanım 

görmüş olmalıdır. Avlunun kuzeyinde yer alan ve 

önü prostaslı 7 No.lu oikos ise konuk ağırlama odası 

olarak tanımlanmıştır.  Evin çok odalı olması ve çok 

güzel duvar işçiliği sunması Eski Smyrna’yı MÖ 4. 

yüzyılda yöneten kralın (tyran) oturduğunu işaret 

etmektedir (Akurgal, 2000). 

Fotoğraf 44: Kral Evi, Plan 

 

Kaynak: Akurgal, 2020. 
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Athena Tapınağı: Athena Tapınağı, ön yüzü doğuya bakan doğu-batı doğrultuda yerleştirilmiş 

kutsal bir yapıdır. Bu kutsal alana zaman içerisinde eklenen eklentiler ile alan genişletilerek bir 

tapınak haline ulaşmıştır. Mevcut kalıntılar doğrultusunda Athena Tapınağı, Geometrik, 

Subgeometrik, Erken Arkaik ve Orta Arkaik Dönemler olmak üzere dört yapılanma süresi geçirmiştir 

(Akurgal M., 2009). 

Fotoğraf 45: Athena Tapınağı Planı ve 
Rekonstürksiyonu, MÖ 610 

 

  

Kaynak: Akurgal M. , 1999. 
 

Geometrik Dönem’de Tanrıça Athena için tapınağın bulunduğu kutsal alanda gerçekleştirilen 

tapınım, Perslerin Eski Smyrna’yı tahrip etmesine kadar devam etmiştir. Athena Tapınağı’nın en eski 

kalıntısı Geç Geometrik Dönem’e tarihlenen D 4-5 karelerinde yer alan podyumun 8,5 m diyagonal 

duvarları oluşturmaktadır. Bu podyuma 3 m genişliğinde kutsal bir rampa ile ulaşım sağlanmaktadır. 

Podyumun üzerinde yer alan naiskos ya da sunak günümüze ulaşmadığı için biçimi hakkında fikir 

sunmak söz konusu değildir. Bir varsayım olarak tapınağın podyumu MÖ 8. yüzyılın sonlarına 

tarihlendirilmektedir (Akurgal M., 2020). 

Athena Tapınağı’nın Subgeometrik Dönem’de (MÖ 670-640) inşa edilmiş olan podyumu iki 

evre sunmaktadır. İlk evrede podyum batıya doğru 5 m uzunluğunda inşa edilmiştir. İkinci evrede ise 

podyumun güney duvarı 5 m kısaltılarak batı duvarı yeniden yapılmıştır. Bu bağlamda podyumun 

güney duvarı birinci evrede batı duvarı ikinci evrede inşa edilmiştir. Ayrıca C2 karesinde açığa çıkarılan 

yuvarlak köşeli ince işçilik sergileyen duvar parçasının tapınağın cellasına ait olduğu düşünülmektedir. 

Cella Geometrik Dönem’de inşa edilmiş olan duvar parçası ve kutsal rampadan yaklaşık 1 m üst 

düzeyde yer almaktadır (Akurgal M., 2020). 
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Fotoğraf 47: Subgeometrik ve Erken Arkaik Dönem, Podyumları 

 
Kaynak: Akurgal, 2020. 

Eski Smyrna’nın altın çağı olarak nitelendirilen Erken Arkaik Dönem’de Athena Kutsal Alanında 

yeni bir podyumun inşa edildiği görülmektedir. Arkaik Podyum olarak adlandırılan bu podyum iki 

evreli olarak düzenlenmiştir. İlk evrede güney duvarı inşa edilmişken ikinci evrede batı duvarı 

tamamlanmış ve MÖ 640-630 yılları arasına tarihlendirilmektedir (Akurgal, 2020). Arkaik Dönem’in 

başlangıcından itibaren tapınakta büyük bir gelişim gözlenmektedir. MÖ 640 yılında oluşturulan 

podyum üzerinde oluşturulan cella, Subgeometrik Dönem cellasının temelleri üzerine oturmaktadır 

(Akurgal M., 2009).  Eski Smyrna’nın bu dönemde hızlıca gelişiyor olması Athena kutsal alanının 

yeniden büyütülmesini gerekli kılmıştır. Ticaretin gelişmesiyle Athena’ya sunuda bulunma isteği 

giderek artmış, sunulan armağanları konumlandıracak yer oluşturmak amacıyla podyumun güneyinde 

doğu ve batı terası olmak üzere iki teras inşa edilmiştir.  Batı terası, batısında yer alan bir yapıdan 

dolayı güney terasına göre daha kısa inşa edilmiş ve terasların inşası muhtemelen MÖ 620-600 yılları 

arasında gerçekleşmiş olmalıdır. Her iki terasın güney bölümünde birer stoa yer almaktadır. MÖ 7. 

yüzyılın sonunda stoada yer alan sütunların başlıkları yapılmaya ve yerlerine koymaya başlanmış 

olmalıdır (Akurgal, 2020). MÖ 7. yüzyılın sonunda Aiol düzeni 6x10 sütunlu peripteros planlı tüf 

taşından inşa edilmeye başlanan tapınağın büyük bir bölümü oluşturulmuştur (Akurgal M., 2009). 

MÖ 600 yılı civarında Eski Smyrna’nın Lydia Kralı Alyattes tarafından işgali sırasında tapınak 

büyük oranda hasar görmüş fakat kısa bir süre sonra onarılmıştır. Bu onarım sırasında kısa tutulan 

batı terası genişletilmiştir (Akurgal M., 2009).  MÖ 546 yılında gerçekleşen Pers saldırıları sırasında 

Athena Tapınağının korunması için tapınağın ana girişine barikat duvarı örülmüştür (Akurgal, 2020). 

Pers saldırılarından sonra örülen barikat duvarının kaldırılması ve MÖ 6. yüzyılın sonlarından sonraya 

ait herhangi bir buluntunun tapınakta yer almaması tapınağın bu dönemde işlevini yitirdiğini 

göstermektedir (Akurgal M., 2009). 
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Fotoğraf 48: Athena Tapınağı 

 

Kaynak: Akurgal M. , 2011. 

Kentin doğu kapısının önünde kutsal bir alan tespit edilmiş olup bu alanda yapılan kazı 

çalışmalarında sunaklarla karşılaşılmıştır. Bu sunaklar genel olarak Klasik Dönem’e tarihlendirilmiştir. 

2014 yılında yapılan kutsal alanda yapılan seviye düzeltme çalışmaları sırasında ele geçirilen kandil 

buluntuları MS 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu bağlamda daha önceki kazı çalışmalarında açığa 

çıkarılan sunakların 1,45 m seviyesinde yer alması dolayısıyla Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca alanda İskender Drahmisi ele geçirilmiştir (Tanrıver, Özdemir, Tanrıver, 

Otman, Erdoğan, 2016). 1987-1988 yılları arasında Athena Tapınağı’nın güneydoğu köşesinde yeni bir 

tapınak yapısıyla karşılaşılmıştır. Ancak bu yeni tapınağın kime adandığı henüz saptanamamıştır 

(Akurgal M., 2009). 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarında yeni tapınağın etrafındaki teras 

duvarlarının bir üst yapıya hiç sahip olmadığı, tapınak inşaatının planlama ve temellerinin inşası 

sırasında yarım bırakıldığı düşünülmektedir (Tanrıver, Özdemir, Tanrıver, Otman, Erdoğan, 2016). 

Athena Caddesi: Eski Smyrna’da batıdan doğuya doğru eğimli olarak yaklaşık 120 m boyunca 

uzanan cadde, Athena Tapınağı’nın önünde son bulmaktadır. Kral Evi’nin önünde başlayan 9 No.lu 

sokak kuzeyden güneye doğru dik bir biçimde Athena Caddesi’ne bağlanmaktadır. Athena Caddesi 

kentin ana aksını oluşturmaktadır. MÖ 7. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu aks MÖ 4. yüzyılda da 

yoğun olarak kullanım görmüştür (Akurgal, 2000). 
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Fotoğraf 49: Athena Caddesi 

 
Kaynak: Akurgal E. , 2000. 

Toplantı Evi: Kral Evi’nin kuzeyinde yer 

alan yedi odalı konuta, yanında yer alan sokaktan 

giriş sağlanmaktadır. Geniş bir avluyu çevreleyen 

bu yedi oikos toplantı ve çalışma yapılan 

mekanların izlenimlerini sunmaktadır. 14 odalı 

evde oturduğu düşülen kral olasılıkla bu 

mekanda kentte yaşayan soylularla birlikte Eski 

Smyrna’yı yönetiyor olmalıdır (Akurgal, 2000). 

III No.lu Peristyl: Eski Smyrna’da 

yürütülen kazı çalışmalarında altı odası gün 

ışığına çıkartılmış olan peristylli eve yanında yer 

alan sokaktan giriş sağlanmaktadır. Muhtemelen 

bu evin batı yönünde iki odası daha bulunduğu düşünülmektedir (Akurgal, 2000). Ayrıca yapıda iki 

avlu bulunmaktadır. Bu yapıda yapılan araştırmalar henüz bir konut olduğunu kanıtlayacak nitelikte 

Fotoğraf 50: Toplantı Evi, Plan 

 
Kaynak: Akurgal, 2020. 
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değildir. Yapının güney ve batı yönünde küçük peristasisler bulunmakta olup bu yöndeki duvar işçiliği 

oldukça özenlidir (Akuzman, 2019). 

Fotoğraf 51: MÖ 4. Yüzyıl Kent Planı 

 
Kaynak: Akurgal, 2000. 

Antik Çeşme: Eski Smyrna yapılarının en iyi korunmuş olanı MÖ 7. yüzyılda inşa edilmiş olan 

çeşme yapısıdır (Akurgal, 2020). Batı uygarlığının günümüze ulaşmış en eski taş çeşmesi olarak 

tanımlanan Antik Çeşme, 1948-1951 yılları arasında yürütülen kazı çalışmalarında tamamı olmamakla 

beraber büyük ölçüde açığa çıkarılmıştır.  

 Çeşmenin tümüyle ortaya 

çıkarılması 1994-1995 yıllarındaki kazı 

çalışmaları sırasında sağlanmıştır. Antik 

Çeşme deniz seviyesinden yaklaşık 0,70 m, 

doğusunda yer alan dereden ise 1,30 m 

aşağıda inşa edilmiştir. Bazalt taşından 

yapılmış olan çeşme isopata yapı tipinde 

inşa edilmiştir. Çeşme 2,50 m 

yüksekliğinde olup içten 1,35 m 

genişliğinde ve arkaya doğru 5,10 m 

uzunluğundadır. Yapının iç kısmı uzun bir 

dikdörtgen plana sahiptir. En arka kısmında ise suyun toplandığı bir hazne bölümü mevcuttur. 0,75 m 

Fotoğraf 52: Antik Çeşme 

 

Kaynak: Akurgal M., 2011. 
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derinliğindeki bu haznenin dibinde yer altı sularının içerisine girdiği üçgen biçimde bir delik 

oluşturulmuştur. Su öncelikle bu açıklığın içerisine toplanır. Su fazlalığı ise bu haznenin önünde yer 

alan eşik taşının altında yer alan delikten kanala doğru ilerlemektedir. Antik Çeşme’nin önünde 

dışarıya doğru akan suyu yönlendiren ve kuzeye doğru kıvrılan bir kanal yer almaktadır. Antik 

Çeşme’den su almaya gelenler çeşmenin içerisinde yer alan kanalın yanında bulunan taş zeminden 

yürüyerek kaplarını en arkada bulunan su haznesinden doldurmuş olmalılardır (Akurgal M., 1996). 

Nekropolis: Eski Smyrna’nın yerleşik 

toplumunun ölü gömme gelenekleri hem 

extramural hem intramural olmak üzere iki 

çeşitte görülmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda 

İzmir’e gelen birçok seyyah Pausanias’ın 

bahsettiği Tantalos’un Mezarı’nı aramaya 

başlamışlardır. 

 1826 yılında kente gelen Charles 

Texier, Yamanlar sırtlarında 12 tümülüs 

saptamış, büyük kalenin planını ve yamaçta 

gördüğü tüm kalıntıları hazırladığı plana 

aktarmıştır. Saptadığı 12 tümülüsten en büyüğünün Pausanias’ın sözünü ettiği Tantalos’un Mezarı ile 

özdeşleştirmiştir. Tespit ettiği bu büyük tümülüsü kazmış ve mezarın planını çıkartmıştır (Tanrıver 

D.A., 2017). 

Antik Çeşme’nin cephe duvarlarının güneybatıya yönelen bölümünde kireç taşından yapılmış 

1.90x0.60 m boyutlarında bir lahit açığa çıkarılmıştır. Kireç lahdin üzerinde parçalanmış halde açığa 

çıkarılan kapağı muhtemelen 2,00x0,60 m olmalıdır. Lahdin içerisinde bulunan topraklar temizlenmiş 

fakat hiçbir buluntu ile karşılaşılamamıştır (Akurgal M., 1996). 

Kireçtaşı lahdin hemen yanında Antik Çeşme’nin girişinin güneybatı kısmında pişmiş toprak 

bir pithos açığa çıkarılmıştır. Pithosun sivri dibi kesilerek ağız kısmına konik bir kapak gibi 

yerleştirilmiştir. Pithosun astarsız ve boyasız yüzeyinde süsleme olarak düğme benzeri kabartmalar 

yer almaktadır. Pithosun içerisinde kemik parçaları ve seramik buluntular ile karşılaşılmıştır (Akurgal 

M., 1996). 

Kireçtaşı lahdin hemen güneyinde Antik Çeşmenin cephe duvarına yaklaşık 2 m uzaklıkla 

başka bir pithos ile karşılaşılmıştır. Kaba işçilikli boyasız ve bezemesiz olan pithos 1,94 m yüksekliğe 

sahiptir. Pithos içerisinde yapılan araştırmalar kapsamında bir insana ait kafatası, omur ve bacaklar ile 

karşılaşılmıştır. Ayrıca pithosun içerisinde küller de yer almaktadır. Pithosun açığa çıkarıldığı alan 

Fotoğraf 53: Tantalos Mezarı Olarak Bilinen Tümülüs, 
C. Texier Çizimi 

 

Kaynak: Tanrıver D. A., 2017. 
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yaklaşık 0,10 m kalınlığında kül tabakası ile kaplı olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda pithosun içerisinde 

açığa çıkarılmış olan küller kremasyona ait olmamalıdır. Pithosun ağız kısmı yaklaşık 0,70 m 

yüksekliğinde ikinci bir kap ile kapatılmıştır. Çift kuplu krater formuna sahip olan bu vazonun yarısı 

eksik olarak günümüze ulaşmıştır. Krater, kiremit renkte boya bezmeli kabın çift kulplarının 

sınırlandırıldığı frizde bir aslan avı sahnesi yer almaktadır. Bu sahnenin hemen altında kraterin 

gövdesini çepeçevre dolanan noktalı palmet ve spiral bezemeli bir bant yer almaktadır. Aslan avı 

ikonografisinin Hellen resim sanatındaki yeri incelendiğinde bu kap MÖ 7. yüzyılın sonu MÖ 6. 

yüzyılın başına tarihlendirilmiştir (Akurgal M., 1996). 

6.6.1.1. Smyrna Antik Kenti 

Smyrna Akropolü (Kadifekale) 

Kadifekale, Antik Çağ’da Pagos (Grekçe: Kayalık, Yüksek tepe) olarak anılmakta ve akropol 

tepesinin zirvesini çevrelemektedir (Göncü, 2013). Makedon Kralları Antigonos Monophtalmos ve 

Lysimakhos zamanında inşa edilen kentin surları içerisinde bir iç kale niteliğinde olan akropol, kentin 

güvenlik merkezi ve kentin en kutsal noktasıdır.  Smyrna Akropolü’nde yapılan kazı çalışmalarında ele 

geçen buluntular ışığında Myken Dönemine, MÖ 2. bin yılın sonunda kullanım gördüğü anlaşılmıştır. 

Ayrıca akropolün, MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısında Pers hakimiyetinde muhtemelen gözetleme kalesi 

olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Ersoy, 2019). 125 metre rakıma sahip olan Smyrna Akropolü, 

600x210 m karelik bir alanı kapsamaktadır. Konumu gereğince deniz tarafından tüm İzmir Körfezi’ni, 

kara tarafından ise Yeşildere Vadisi ve Bornova Ovası’nı tamamen gözlemleyebilecek bir bakış açısına 

sahiptir (Ersoy, 2019). 

Kentin en kutsal alanı olan Akropolis’te yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen ve Hellenistik 

Dönem’e ait olduğu anlaşılan seramik parçaları üzerindeki “Artemis’e” yazıtı, Akropol Kalesi içerisinde 

kutsal bir alanın var olduğunun öngörülmesini sağlamıştır. 1795 yılında kente gelen Dallaway, 

uzunluğu 50 ayak ve genişliği 27 ayak olan bir sunağın varlığından bahsetmektedir (Göncü, 2013). 

Akropolis’te bulunan kutsal yapı ve alanları henüz tespit edilmemiş olmasına rağmen tanrı ve 

tanrıçalar için adanmış objeler ele geçirilmiş olup, kenti ziyaret eden seyyahlardan objelerin varlığı 

hakkında bilgiler edinilmiştir. 16. yüzyılda kenti ziyaret etmiş olan seyyahlar kapı ile birlikte mermer 

bir portrenin varlığından bahsetmektedir. Artemis ve Apollon olduğundan bahsedilen portreden ilk 

kez Evliya Çelebi yazılı olarak bahsetmiş ve Kraliçe Kaydefa adıyla anmıştır (Göncü, 2013). Evliya 

Çelebi, kalenin batıya bakan demir kanatlı kapısının sağında bulunan kulede kemerli bir niş içerisinde 

Kraliçe Kaydefa’ya ait beyaz mermerden yapılmış bir büstün varlığından bahsetmektedir (Ersoy, 

2019). Bahsi geçen heykel başı için 1702’de İzmir’i ziyaret eden Tournefort, İzmir’e adını veren 

Amazon olarak adlandırıldığını belirtmiştir. Farklı adlarla aktarılan büstün İstanbul Arkeoloji 
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Müzesi’nde sergilenmekte olan Apollon Başı (Envanter No: 310) olduğu hakkında görüşlerde 

bulunmaktadır (Ersoy, 2019). 

 Smyrna Akropolü’nde 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları ışığında Hellenistik Dönem’e 

tarihlenen dörtgen planlı bir kule ve güney sur hattının devamı niteliğinde olan ve geç dönem 

surlarına temel olarak hizmet etmiş yaklaşık 75 m uzunluğunda sur duvarı kalıntıları açığa çıkarılmıştır 

(Göncü, 2013). Kalenin güneybatı bölümünde Kule 1 ve Kule 2 arasında yer alan yaklaşık 3 metre 

kalınlığında pseudo-isodomik tarzda örgü tekniğine sahip olan sur duvarının bir bölümü Hellenistik 

Döneme tarihlenmektedir (Göncü, 2019). Kadifekale’de Hellenistik Döneme ait sur kalıntıları üzerinde 

Roma, Bizans ve Osmanlı duvarları yer almaktadır. Sur çevresinde yapılan araştırmalar ışığında MÖ 4. 

yüzyıla tarihlenen Hellenistik Dönemin karakteristik kapları olarak nitelendirebileceğimiz siyah firnisli 

seramikler, basit firnisli seramikler ve batı yamacı seramiği olarak adlandırılan nitelikli seramik 

çeşitleri ele geçirilmiştir (Granata, 2016). 

Fotoğraf 54: Kule 2 ile Kule 7 Arasında Sur Duvarının Fotoğraf Üzerinde Dönemsel Ayrımların 
Gösterimi. 

 
Kaynak: Göncü, 2013. 

2012 yılında Akropolis’te yapılan kazı çalışmaları sonucunda güney sur hattında gün ışığına 

çıkarılan dörtgen planlı kule ve güneyinde yer alan basamaklanmış olan harç kalıntıları Storari 

planında görülen ayrıntıları desteklemektedir. Bu bağlamda Storari ve Saad’ın planları göz önünde 

tutularak Hellenistik kulenin bulunduğu sur hattının ve kapının rekonstrüksiyonu hazırlanmıştır 

(Göncü, 2013). Aşağıda iki planın önerisine göre hazırlanmış olan Hellenistik Kulenin bulduğu sur 

hattının ve kapının karşılaştırılması yapılmıştır.  
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Fotoğraf 55: Storari Planına Göre Hazırlanmış Rekonstrüksiyon Çalışması  

 

Kaynak: Göncü, 2013. 
 
Fotoğraf 56: Saad Planına Göre Hazırlanmış Rekonstrüksiyon Çalışması 

 

Kaynak: Göncü, 2013. 

Roma Dönemi’nde Smyrna Akropolü, halkın korunması için en güvenli sığınma noktası olarak 

kullanılmaya devam etmiştir. Strabon (XIV.1.37) MÖ 6 yılında ziyaret ettiği Smyrna kentinden; 

“…Kentin bir parçası tepededir ve surla çevrilidir; fakat büyük bir kısmı ovada limanın, Metroon’un ve 

Gymnasion’un yakınındadır…” şeklinde bahsetmiştir. Strabon’un kenti ziyaret ettiği dönemde 

muhtemelen kale surlarının onarımı yapılmış bakımlı bir formdadır (Göncü, 2013). Akropolis’te Geç 

Roma Dönemi’ne tarihlendirilen çok az kalıntı ile karşılaşılmıştır. Smyrna Akropolü’nün güney, doğu 

ve kuzey surunun önemli bir bölümü günümüze ulaşmamıştır. Batı yönelimli olan sur bölümünde ise 

çeşitli dönemlerde bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır (Ersoy, 2019). Smyrna Akropolü’nde yapılan 
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kazı çalışmalarında ele geçen az sayıdaki sikke buluntularından Geç Roma Dönemi’nde MS 3. yüzyılda 

yapılan onarım çalışmalarından sonra MS 7. yüzyılın ilk yarısına kadar kullanım gördüğü anlaşılmıştır. 

Bu dönemde kale surları Arap saldırılarına karşı yeniden gözden geçirilmiştir (Ersoy, 2019).  

1877 yılında tespit edilen bir yazıttan anlaşılacağı üzere MS 842-867 yılları arasında tahta 

kalan III. Mikhael’in isteği doğrultusunda sur duvarlarının bazı bölümlerinde yenileme ve onarım 

çalışmaları yapılmış ayrıca yeni bir kule inşa edilmiştir. III. Mikhael Dönemi’nde birçok kentte yapılan 

onarım çalışmaları gibi Smyrna Akropolü’nde savunma ihtiyacı gereği onarım, ekleme ve inşa 

çalışmaları yapılmıştır (Göncü, 2019). İzmir’de ilk Türk egemenliğini kuran Çaka Bey zamanında (1080-

1096 yılları) kale ve kent surları hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamıştır (Ersoy, 2019). Ioannes III 

Dukas Vatatzes (1222-1254) zamanında İzmir’in savunmasını güçlendirmek amacıyla kent suru ve 

kalede onarım faaliyetleri yapılmış, yıkılmış veya hasarlı olan yapılar onarılmış, yeni kuleler inşa 

edilmiştir. Kadifekale’nin günümüzdeki görünümü büyük ölçüde bu dönemde yapılan uygulamalardır. 

Kale içerisinde yer alan ve günümüze kadar korunmuş olan sarnıç yapısı ve bir kilise (muhtemelen 

Hagios Demetrios Kilisesi) bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca kalenin batıya bakan ana kapısının 

sağındaki kule üzerindeki nişe yerleştirilmiş olan Apollon/Amazon başı ile kuzey sur üzerinde bulunan 

kapı üzerinde yer alan Roma/Bizans kartalları muhtemelen bu dönemde yerleştirilmiştir (Ersoy, 

2019). Kalenin günümüzde var olmayan kuzey kapısının mermer sövesinde İmparator Ioannes III 

Vatatzes’in yenileme çalışmalarının anıldığı yazıt yer almaktadır (Göncü, 2019). Smyrna Akropolü bu 

dönemde ihtiyaca yönelik olarak inşa edilen sivil yapılar ve nüfusun artmasıyla kale kent haline 

dönüşmüştür. Kale bu tarihte 28 kuleli ve 5 kapılıdır. Kalenin kuzeybatı köşesi şehrin güvenliğine 

katkıda bulunması için hisara dönüştürülmüştür (Ersoy, 2019). Alanda yapılan kazı çalışmalarında 

Bizans Dönemine ait bir su sarnıcı açığa çıkarılmıştır. 

Evliya Çelebi İzmir Kalesi’nin Kraliçe Kaydefa’ya ait olduğunu ve Büyük İskender’den korktuğu 

için kaleyi yaptığından bahsetmektedir (Demir, 2011). Akropol ve kale yapıları genellikle bulundukları 

topoğrafya ve işlevlerine göre konumlandırılmış birden fazla kapıya sahip olabilmektedir. Ana girişi 

temsil eden Kuzeybatı Kapısı muhtemelen 3,70 m açıklığa sahip olup 7 m yüksekliğindedir. 

Günümüzde herhangi bir kalıntıya rastlanılmayan Kuzey Kapı, Storari Planı’nda işlenmiş olup kuzey 

sur hattında yer almaktadır (Göncü, 2013). A. Prokesh von Osten, Kuzey Kapının 1827 yılında 

Konak’ta yapılacak olan Sarı Kışla’ya yapı taşı sağlamak amacıyla söküldüğünden bahsetmektedir 

(Göncü, 2019). 
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Harita 26: Storari Planı, Kadifekale Kapıları  

 
Kaynak: Göncü, 2013. 

Kadifekale’de bulunan mevcut kalıntılar yapının inşa edildiği dönemden itibaren günümüze 

kadar gördüğü bakım-onarım çalışmalarına dair ipuçlarını sunabilecek niteliktedir. Akropol Kalesi 

kentin herhangi bir tehlikeye karşı savunulması ve kentte yaşayanların güvenliğini sağlamak için 

sığınılacak güvenli alan olarak görev yapmıştır. Bu bağlamda kale çeşitli dönemlerde yaşanan 

savaşlardan ve siyasi sorunlardan kaynaklı olarak şekillenmiş ve yer yer onarılarak güçlendirilmiştir 

(Göncü, 2013). 1300 yılı civarlarında Smyrna Akropol’ü Aydınoğlu Mehmet Bey’in elinde geçmiştir. 

Kalenin Türklerin eline geçmesiyle birlikte ilk inşa edilen yapılardan biri Kale Mescidi olmuştur (Ersoy, 

2019). Muhtemelen 14. yüzyıl boyunca Türkler ve Latinler arasında yaşanan savaşlarda kalenin bir 

kısmı onarım görmüştür. Ancak bu onarımı halihazırda ayırt etmek mümkün değildir. Güneyde yer 

alan surların ve kapının bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir (Pınar, 2013). 
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Fotoğraf 57: Wiener Planı Referans Alınarak Kalenin Güneybatı Bölümünün Son Evresine İlişkin 
Modelleme 

 
Kaynak: Göncü, 2013. 

 1670 yılında kente gelen Evliya Çelebi, mescidin inşa kitabesini okumuş ve 1308- 109 (Hicri 

708) tarihinde inşa edildiğinden bahsetmiştir. Ayrıca mescidin banisi olarak Kale Kadısı Ahmetoğlu 

İlyas’ı göstermiştir (Göncü, 2013). Fatih Sultan Mehmet tarafından iç kalenin güçlendirilmesi istemiş 

ve kalenin gördüğü en son onarım bu dönemde yapılmıştır. 17. Yüzyılda iç kalenin sığınma yeri olarak 

ayakta kalması için çalışmalar yapılmıştır. 19. Yüzyıl başlarında muhtemelen küçük çaplı bir onarım 

görmüştür. 1940’lı yıllarda iç kalenin iyice tahrip olan kule ve surları üzerinde sağlamlaştırma 

çalışmaları yapıldığı bilinmektedir (Pınar, 2013). 
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Fotoğraf 58: 1930 Yılı Kadifekale, Görünüm 

 
Kaynak: Konak Belediyesi Arşivi, 2021. 

Kale Mescidi 

Kadifekale’de yapılan kazı çalışmaları doğrultusunda temel seviyesinde kalıntıları açığa 

çıkarılmış olan Kale Mescidi kenti ziyaret eden seyyahlar tarafından şapel ve kilise olarak bilinmiş ve 

yazılmıştır. Kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalar sonucunda yapının mescid olduğu anlaşılmıştır. 

Kale Mescidi’nin temel izlerinden güneyde kalan harim bölümünün kare planlı olup kubbe üst örtülü 

olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yapının güney duvarı üzerinde küçük bir köşeli mihrap izine rastlanılmıştır. 

Kuzeyde yer alan ve merdivenle ulaşılabilen son cemaat yerinin devşirme sütunlarla taşınan tonoz üst 

örtüye sahip olduğu düşünülmektedir. Yapının kuzey yönünde bir avlu ve avlunun bir köşesinde ise 

hazire yer almaktadır. Yapı İzmir’deki Türk-İslam Dönemi ibadet yapılarının ilk örneği olarak 

değerlendirmek mümkündür (Ersoy, 2019). Yapının doğu bitişiğinde yer alan tonoz üst örtüye sahip 

olan kalıntının sarnıç olduğu belirlenmiştir. Mescidin inşasından sonraki bir tarihte inşa edildiği 

düşünülen sarnıç, muhtemelen cemaatin ve kale de yaşayanların su ihtiyacını karşılamak için yapıya 

eklenmiş olmalıdır (Ersoy, 2019). 

 

 

 

 



216 
 

Fotoğraf 59: Kale Mescidi Kalıntıları ve Sarnıç 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Liman Kalesi 

1222 yılında Bizans İznik Devleti’nin başına geçen İoannes Vatatzes tarafından liman ağzının 

diğer tarafına inşa edildiği düşünülen Liman Kalesi’nin bilinen ilk şeması Orta çağ Kalesi’nden miras 

kalmıştır (Ersoy, 2017). İzmir’in tarihinde önemli bir yer tutan Liman Kalesi günümüzde bugün artık 

tamamen yok olmuştur. Osmanlı Dönemi’nde “Ok Kalesi”, “Soğan Kale” olarak bilinen kale Latinler ve 

Rumlar tarafından “Neokastron” veya “Aziz Peter” Kalesi olarak adlandırılmaktadır. Genellikle yıkıldığı 

kadar kentin panoramasını sunan çok sayıda gravürde ve Luigi Storari’nin 1856 tarihli kent planında 

yer almaktadır (Pınar, 2013). 

Kent Surları 

Antik kentte dönemin askeri hareketliliğinden kaynaklı olarak asayiş ve güvenlik sorunlarının 

aşılması sebebiyle ilk olarak şehir suları inşa edilmiş olmalıdır. Şehir suru güney yönde Kadifekale’den 

başlayarak Değirmentepe-Karataş mevkiinden denize, doğu yönünde ise Kadifekale’den başlayarak 

Basmane’ye ve oradan batıya yönelerek Akdeniz ve İsmet Kaptan Mahallelerini belli bir kısmını içine 

alacak şekilde Basmane-Çankaya yönünde denize doğru ilerlemektedir.  
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Şehir surunun denize ulaştığı noktada günümüz Hisar Camii yakınlarında bilinen ilk izlere 

bakıldığında Geç Bizans Dönemi’ne ait olan Liman Kalesi yer almaktadır. Basmane-Çankaya-Hisar 

Camii eksenin kuzeyinde Smyrna’nın ikinci bir limanı bulunmaktadır. Bugün ikinci limana ilişkin 

arkeolojik verilerin sınırlı olmasından kaynaklı olarak limanın konumuna ilişkin kesin bir kanıya 

varılamamıştır. Liman Kalesi kentin iki limanının kontrolünü sağlayan stratejik bir konumda yer 

almaktadır. Bu doğrultuda liman kalesi kentin kuruluşundan itibaren var olmalıdır (Ersoy, 2020). 

Günümüzde şehir surunun izlerini en belirgin ve sağlıklı biçimde Akropolde izlemek mümkündür. 

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kullanıldığı anlaşılan kent surunun büyüyüp genişlemesi 

açısından farklılık göstermiş olması arkeolojik verilerin sınırlılığından ötürü saptanamamıştır. Erken 

Bizans-Geç Roma Dönemine ilişkin kentin modern dokusu içerisinde bazı konutların duvarlarında 

doğu sur duvarının izlerini görmek mümkündür. Kuleler ile desteklenmiş olan şehir surunun bazı 

kuleleri belki de hepsi tanrı ve tanrıçaların isimleri ile adlandırılmıştır. Bu şekilde kentin savunma 

sisteminin kutsanmaya çalışıldığı anlaşılmış olup bu durum kentte yapılan kazı çalışmalarında açığa 

çıkarılan MÖ 3-2. yüzyıla ait olan bir yazıtta ifade edilmektedir (Ersoy, 2020). 

Fotoğraf 60: 967 Sokak’ta Bulunan Evler Arasına Sıkışmış Sur Kalıntısı 

 
Kaynak: Pınar, 2013, s. 82. 

1856 yılında Luigi Storari’nin haritasında doğu ve kuzey surları parçalar halinde işaretlenmiştir. 

Bu parçalardan en dikkat çekici olan Basmane Mevkii’ndeki Altınpark Arkeolojik Alanı’nın hemen 

güneyinde yer alan 967 sokak boyunca uzan doğu suruna ait iki farklı parselde görülen parçalardan 
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ibarettir. Bu kalıntılara kesin bir tarihleme yapılamamış olsa da Bizans Dönemi’nde doğu surlarının 

inşa edilip yenilendiği süre ile ilişkili olmalıdır. Tilkilik yokuşu boyunca kuzey-güney yönde uzanan ve 

bugün yer yer korunmuş olan kireç harcı ve moloz taş malzeme ile desteklenmiş sur parçaları 

Arkadius Dönemi’nde inşa edilmiş olmalıdır (Ersoy, 2015). 

Arkadius Dönemi’nde inşa edilmiş surlara ilişkin en belirgin kaynak 18. yüzyıl ortalarında 

İzmir’e gelen Hollandalı seyyah Egmont, mermer ve tuğla gibi yapı elemanlarının bir arada kullanıldığı 

sur hattını tanımlarken İstanbul’da yer alan Arkadius Dönemi surları ile benzerlik gösterdiğinden 

bahsetmektedir. Bu bağlamda Arkadius Dönemi’nde ait surların 18. yüzyılda kent içerisinde varlığını 

sürdürdüğünden bahsetmek mümkündür (Göncü, 2019). 

Hellenistik Dönem’de yapılmış olan kent surunun Roma ve Bizans Dönemlerinde aynı hattın 

kullanılıp kullanılmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Arkeolojik buluntuların yetersiz kalmasından 

dolayı kent surlarının kullanımı ve hattı hakkında bilgi vermek mümkün değildir. Fakat arkeolojik 

araştırmalar sonucunda ele geçen bazı epigrafik kaynaklarda kent suruna ilişkin onarım 

çalışmalarından bahsedilmiştir. Bu bağlamda kulelerle desteklenmiş olan kent surlarına kulelerine 

tanrı ve tanrıçaların isimleri verilmiştir. Pagos eteklerinde ele geçirilmiş olan yazıttan anlaşıldığı üzere 

Kadifekale surlarındaki kulelerden birine Artemis, yakınında yer alan bir diğer kuleye Leto, bazılarının 

ise Agathe Tykhe, Dioskouroi ve Herakles olarak isimlendirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda kentin 

savunma sisteminin saldırılara karşı kutsanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır (Ersoy, 2015). 

Storari ve Naumann’ın harita ve planlarında görülmekte olan doğu kent surunun bazen 

kırılarak bazen de düz hat çizerek Basmane Meydanı’na doğru indiği ve bu meydandan sonraki kuzey 

çizgisinin nasıl devam ettiği konusunda arkeolojik veriler yetersizdir. Muhtemelen Basmane Garı’nın 

karşısında yer alan mevcut yapıların çizgisini devam ettirerek Basmane Meydanının kuzey sonunda 

batıya dönerek Gazi Bulvarı’nı içerisine alacak şekilde kıyıya doğru yöneldiği ve kentin bu yöndeki 

ikinci limanını içine alacak şekilde günümüzde olmayan Liman Kalesi’ne bağlandığı düşünülmektedir 

(Ersoy, 2015). 

Smyrna Agorası 

Smyrna Agorası antik kentin merkezinde ızgara kent planına uygun olarak dikdörtgen bir alanı 

kapsamaktadır. Smyrna Agora’sında yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde kentin kuruluşundan 

öncesine tarihlenen buluntular ele geçirilmiştir. MÖ 5. yüzyıla tarihlenen bu buluntular az sayıda 

seramik eserlerden ibarettir. Agora’da tespit edilen ilk yapı izleri MÖ 2. yüzyıla aittir (Ersoy, 2016). 

Smyrna Agorası’nda günümüze kadar yapılan arkeolojik araştırmalar neticesinde Agora avlu alanının 

129x83 m boyutlarındaki bir kısmı görülebilmektedir. Bu alanı çevreleyen Batı Portiko’nun 83 m’lik 
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büyük bir kısmı, Doğu Portiko’nun 20 m’lik küçük bir bölümü ve kuzeydeki Bazilikanın tamamını olan 

161 m’lik kısmı açığa çıkarılmıştır (Ersoy, 2015). 

Fotoğraf 61: Smyrna Agorası Genel Görünüşü 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Smyrna Agorası’nın ilk tasarımı dönemin planlı kentleri ile benzer biçimde etrafı stoalarla 

çevrili olmalıdır. Smyrna Antik Kenti’nin devlet agorası için seçilen alan da yaklaşık 50 metrede 3 

metre derinliğe ulaşan bir eğimin varlığından bahsetmek mümkündür. En geç MÖ 2. yüzyılda agora 

avlu alanın teras haline getirilmesi için kuzey ve batı kenarında bodrum katına iki katlı iki galerili 

stoalar inşa edilmiştir. Smyrna Agorası’nda Hellenistik Dönem izlerini; agora avlu alanını teraslayan 

kuzey ve batıda alanda, aydınlatma pencereleri korunmuş olan Batı Portiko ve Bazilika’nın teras 

duvarlarında görmek mümkündür (Ersoy, 2016). Bu dönemde agora avlu alanın güney ve doğu 

kesimlerinin tek katlı stoalarla çevrili olup olmadığına ilişkin mimari verilere ulaşılamamıştır. Fakat 

Hellenistik Dönem devlet agoraları ile karşılaştırıldığında yapının doğu ve güney yönlerinde stoaların 

olması gerektiği düşünülmektedir. Muhtemelen bu alanda eğimden kaynaklı olduğu için stoaların 

bodrum katlarının olmadığı düşünülmektedir (Ersoy, 2016).  
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Fotoğraf 62: Smyrna Agorası Hellenistik Dönem Olası Plan Krokisi 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 83. 

Hellenistik Dönem’de MÖ 2. yüzyılın başından 

itibaren gerçekleşen imar faaliyetlerinde agorayı 

oluşturan sistematik düşünce uygulanmıştır. Roma 

Dönemi’yle birlikte avluyu çevreleyen yapılar ihtiyaca 

bağlı olarak onarılmış, yeni eklentiler yapılarak 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Agora, MS 2. yüzyılın 

sonlarında bugün görülen şeklini almış ve en geç MS 

7. yüzyıla kadar genel düzenini korumuştur (Ersoy, 

2015). 

 Agora’nın hemen yanında Batı Portiko’ya 

bitişik olarak yapılmış Kent Meclisi ve Mozaikli Yapı; bu yapıların batısında ise Roma Hamamı yer 

almaktadır. Ayrıca Batı Portiko’da yer alan Faustina Kapısından başlayarak limana doğru yönelen 

Faustina Caddesi ve Bazilikanın kuzeyinden geçen Agora Kuzey Cadde ve bu iki caddeyi birbirine 

bağlayan Bouleuterion Caddesi Agoranın kuzey, güney ve batı yönlerini çevrelemektedir (Ersoy, 

2015). Roma Dönemi’nde avluyu çevreleyen stoaların ihtiyacı karşılamakta zorlanmasından kaynaklı 

olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda yapılan düzenlemeler kapsamında avlu taban seviye 

bodrum katta yer alan pencerelerden anlaşıldığı üzere aynı kalmış ancak mermer plaklar ile 

kaplanmıştır. Ayrıca yağmur sularının agoradan dışarıya atılmasını sağlamak için zemin su tahliye 

kanalları inşa edilmiştir. Agoranın kuzey kenarında yer alan stoada belirgin düzenlemeler 

gözlenmiştir. Kuzey stoanın bodrum katı 4 galeri, zemin ve 1. katı ise 3 galerili olacak şekilde 

Fotoğraf 63: Smyrna Agorası Canlandırma Önerisi

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 
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tasarlanmıştır. Bu kapsamda kuzey kenarda avlu seviyesinde iki kat yükselen bazilikal bir yapı ortaya 

çıkmıştır. Agoranın eğimli bir düzlem üzerine oturmasından dolayı avluya göre bodrum kat niteliğinde 

olan bazilikanın bodrum katı Agora Kuzey Cadde’ye göre zemin kat durumundadır. Bodrum ve zemin 

katı iki galerili bir stoa olan Batı Stoa ise her biri üç galerili bodrum katı dahil üç katlı bir portiko haline 

dönüştürülmüştür. Muhtemelen güney ve doğudaki stoalar bodrum katı bulunmayan üç galerili ve iki 

katlı portikoya dönüştürülmüş olmalıdırlar (Ersoy, 2015). Agora avlu alanını çevreleyen portikolar 

güneşli ve yağmurlu hava şartlarından insanların korunması için kullanılan yarı açık yapılar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Fotoğraf 64: Smyrna Agorası, Batı Portiko ve Bazilika’nın Canlandırma Çalışması 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 84. 

Agora avlu alanında mermerden yapılmış oturma yerleri olan Exedralar, dini törenler için 

kullanılan çok sayıda tanrıya ait sunaklar, önemli kişiler ve anlaşmalar için dikilmiş anıtlar 

bulunmaktadır. Agoralar Tanrı Hermes’in koruması altında olup agoralarda tanrının heykelleri ve 

sunaklarını görmek mümkündür. Bolluk ve zenginliğin temsili olan Tanrı Hermes, heykelleri 

agoralarda dini inanışı sembolize etmektedir. Agora portikoları ticari ilişkilerin geliştirildiği ve sosyal 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği üst katlarında ise avludaki her türlü aktiviteyi kolaylıkla izlemeye olanak 

sağlamaktadır. Batı Portiko’nun ön cephesinde yer alan sütunların postamentlerinde kazıma çizgilerle 

yapılmış önemli ticaret erbaplarının isimleri günümüze ulaşmıştır. Agoralar genellikle günlük işlerin 

yapıldığı, eğlencelerin sohbetlerin gerçekleştirildiği ve oyunların oynandığı sosyal alanlar olarak 

kullanım görmüştür. Bu bağlamda Smyrna Agorası’nda yapılan kazı çalışmalarında oyun tablaları ele 

geçirilmiştir. Ticari amaçla kullanılan agoralar büyük kalabalıkları içerisinde barındırıyordu. Bu 
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kalabalıkları kontrol altında tutmak için bazı kurallar geliştirilmiş ve bu kurallara uymayanlara ceza 

sistemi uygulanmıştır. Roma Dönemi’nde kuralları ve cezaları uygulamak için Agaronomos adı verilen 

bir yıllığına seçilen görevliler bulunmaktadır. Adaleti ve eşitliği sağlamak amacıyla Metronomos adı 

verilen görevliler, kendi standart ağırlıklarıyla ticaret yapan tüccarların ağırlıklarını karşılaştırma 

görevini üstlenmişlerdir. Smyrna Agorası’nda Roma Dönemi’ne ait üzerinde üç ayaklı kazan (Tripod) 

tasvirinin yer aldığı ayrıca Smyrna yazılı kare ve dikdörtgen biçimde ağırlıklar ele geçmiştir. Bunların 

yanında ayrıca arpa, buğday gibi tahıl ürünlerini denetleyen sitophylakes adı verilen görevli grubu da 

bulunmaktadır (Ersoy, 2015).  

Geç Antik Çağ’da Agora’da ve çevresindeki bazı yapılarda eklentilerin yapıldığı ve bazı 

yapıların ise ihtiyaca yönelik olarak dönüştürüldüğü bilinmektedir. Bu bağlamda Batı Portiko’nun 

bodrum katı çok bölmeli bir sarnıca dönüştürülmüştür. Batı Portiko’nun günümüzdeki hali bu 

dönüşümün sürecini yansıtmaktadır. Aynı zamanda Bazilikanın muhtemelen bir depremden kaynaklı 

olarak bodrum katı 1. ve 2. galerileri arasındaki üst kattaki sütunların yükseldiği kemer ayaklarına 

güçlendirmek amacıyla eklentiler yapılmıştır (Ersoy, 2015). 

MS 7. yüzyılın başlarına kadar genel hatlarını korumuş olan Agora, bu süreçten sonra kentin 

küçülmesine paralel olarak kullanım dışı kalmış ve mezarlık alanına dönüştürülmüştür. Agora’da 

yapılan kazı çalışmaları doğrultusunda MS 10.-14. Yüzyılları arasında kullanım gördüğü ele geçen çok 

sayıda sikke buluntusundan anlaşılmaktadır. 15. yüzyılda İzmir’in tamamen Türklerin eline geçmesiyle 

Agora avlu alanındaki mezar geleneği 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. 16. yüzyılda Smyrna 

Agorası’nda Osmanlı Dönemi yapılaşması başlamış ve bu yapılar antik kente ilişkin kalıntıların temel 

izlerini takip eder biçimde üzerine inşa edilmiştir. Osmanlı Dönemi yapılarının inşasında genellikle 

antik eserlerin yapı malzemeleri kullanılmış ve Batı Portiko’nun arka duvar izini takip eden bir 

mezarlık duvarı inşa edilmiştir. Bu döneme ait en erken sikke buluntusu II. Bayezid Dönemi’ne aittir 

olup sonraki sikke buluntuları kesintisiz olarak devam etmektedir (Ersoy, 2015). Ayrıca 16. yüzyılda 

Agora’nın doğu bölümünde açık hava ibadet yeri olarak kullanılan bir Namazgah oluşmuştur. 

Namazgah ismi günümüzde Smyrna Agorası’nın bulunduğu semt için kullanılmaktadır. Smyrna 

Agorası’nın batısında bulunan Osmanlı Dönemi’ne ait sivil ve ticari yapılaşmanın başladığı 

bilinmektedir. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları doğrultusunda yerli ve ithal malzemelerin ele 

geçirilmiştir (Ersoy, 2015). Bu malzemeler arasında Çanakkale ve Kütahya seramik ürünleri, seramik 

curufları, ısı topları; İtalyan, Fransız, Hollanda ve İngiliz seramikleri, çeşitli malzemelerden üretilmiş 

çok sayıda pipo, genellikle bitkisel motifli kemer tokları, cam malzemeden üretilmiş çeşitli takı ve 

koku objeleri ve çok sayıda sikke buluntuları yer almaktadır (Ersoy, 2015). 

 



223 
 

Smyrna Agorası Batı Portiko 

Smyrna Agorası avlu alanının batı kenarı boyunca uzanmakta olan Portiko, bodrum katıyla 

birlikte üç katlı olup üç galeriden oluşmaktadır. Batı Portiko’nun günümüze ulaşmış olan kısmı 

Faustina Kapısı ve Bazilika ile sınırlı olup zemin katının sonradan ayağa kaldırılmış olan bir bölümü ile 

yapının planı ve özellikleri anlaşılmıştır. Batı Portiko, 18,80 m genişliğinde olup korunmuş olan 

uzunluğu 75,46 m olarak ölçülmüştür. Kuzey yönde bazilika ile birleşen yapının güney yönünde geniş 

bir giriş açıklığı bulunmaktadır. Faustina Kapısı olarak adlandırılan bu giriş bölümü muhtemelen kentin 

ızgara planına uygun olarak bir cadde ile birleşiyor olmalıdır. Agora avlu alanında 3 basamakla çıkılan 

Batı Portiko, 3 galeriden oluşmaktadır (Yolaçan, 2013).  

Batı Portiko’nun zemin katında mermer postamentler üzerine yükselen granitten yapılmış 

monolit ve yivsiz sütunlar, mermerden Korinth başlıklar taşımaktadır. Cephe tasarımında üst kattaki 

sütunların üzerinde arşitrav uzanırken, zemin kattaki sütunlar üç parçadan oluşan kemerlerle 

geçilmiştir (Ersoy, 2015). Kazı çalışmalarında çok sayıda ele geçirilen kemer parçalarının yapının zemin 

katına ait olduğu belirlenmiştir (Yolaçan, 2013).  Portiko’nun batı bitişiğinde yer alan Mozaikli Yapı’ya 

portikodan 5 kapı ile giriş sağlanmaktadır. Portiko’nun muhtemelen arka tarafında bulunan bir 

kapıyla da Kent Meclisine geçiş sağlanıyor olmalıdır. Batı Portiko, Hellenistik Dönem’de aynı yerde 

bulunan Batı Stoa’nın üzerine inşa edilmiştir. Batı Portiko’nun bodrum katında bulunan Hellenistik 

Dönem’e ait olan doğu duvarı, arazinin eğiminden dolayı Agora avlu terasını destekleyen bir teras 

duvarı görevi üstlenmektedir. Bu duvar üzerinde stoanın aydınlanması ve havalanması için pencere 

açıklıkları bulunmaktadır (Ersoy, 2015). 

Fotoğraf 65: Batı Portiko’nun Muhtemel Görünüşü 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 96. 
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Hellenistik Dönem’de bodrum ve zemin katta iki galerili olan 

Batı Stoa’nın batısında Agora Sokak bulunmaktadır. Roma 

Dönemi’nde bu sokak portikoya dahil edilerek yapı üç galerili olarak 

tasarlanmıştır. Bu dönemde bodrum katta kemerlerden oluşan yeni 

bir konstrüksiyon geliştirilmiş ve yapı bu şekilde güçlendirilmiştir. 

Portiko kemerlerle güçlendirilmiş olan bodrum kat üzerine iki katlı 

olarak inşa edilmiştir. Yapının zemin ve birinci katında uygulanan 

çeşitli cephe tasarımı (zemin katta sütunlar arasında kullanılan 

kemerli geçiş ve birinci katta kullanılan arşitrav) muhtemelen 

Faustina Kapısı’nın kemerli formunun devamlılığını sağlamak 

amacıyla yapılmış olmalıdır (Ersoy, 2015) Roma Dönemi’nde yapılan 

tadilatta Portiko’nun batı duvarının gerisinde tonozlu bir su kanalı 

inşa edilmiştir. İçinden halen su akan bu kanal muhtemelen Agora 

Roma Hamamı’na suyun taşınması için inşa edilmiş olmalıdır. MS 4. 

yüzyılda Portiko’nun bodrum katı, zemin seviyesi yükseltilerek doğu galerinin bir bölümü hariç 

neredeyse tamamı çok bölmeli bir sarnıca dönüştürülmüştür. Yaklaşık 1180 m3 su kapasitesine sahip 

olan sarnıç tam dolu olduğu zamanda muhtemelen 7000 kişinin su ihtiyacını karşılayabilmektedir 

(Ersoy, 2015). 

Smyrna Agora Bazilikası 

Smyrna Agorasının avlu alanının kuzey kanadını tamamen kaplayan Smyrna Agora Bazilikası, 

uzun dikdörtgen planlı, 161x30 m boyutlarında olup Batı Anadolu’da bilinen en büyük ve anıtsal 

yapılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentin merkezinde bulunan Agora’nın odak noktası olup 

yapı tekniği, plan özellikleri ve süslemesiyle agorada bulunan diğer yapılardan ayrılmaktadır (Yolaçan, 

2013). Bazilika pozisyonu gereği Agora’ya gelenlerin insanların kuzey rüzgarlarından etkilenmesini 

önlemek için bir perde görevi görmektedir (Ersoy, 2015). MS 177/178 yılında yaşanan deprem 

Smyrna’da büyük bir yıkıma neden olmuş ve bu depremden sonra hızlı bir şekilde imar çalışmaları 

başlamıştır. MS 178 yılında başlamış olan bu çalışmalar hızlı bir biçimde ilerlemiş olup MS 179 yılının 

Mart ayında nerdeyse bitmek üzere olduğunu bilinmektedir. Bu bağlamda Smyrna Agora Bazilikası 

neredeyse tamamında bu hızlı yenileme faaliyetlerinin izlerini görmek mümkündür (Yolaçan, 2015). 

Bazilika, Batı Anadolu’da görülen Asyatik Bazilika tipinin bir örneğini temsil etmektedir. Batı Anadolu 

kentlerinde görülen bu tip Roma Bazilikasından gelişmiş olmasına rağmen İtalya ve Hellas’ta bulunan 

bazilika örneklerinden farklıdır. Roma İmparatorluğu’nun, Batı Anadolu’da siyasi olarak etkin olmaya 

başlamasıyla birlikte idari işleyişin getirdiği gereklilikten dolayı yapılmaya başlamıştır. Ayrıca 

bazilikalar kentin prestij göstergesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Batı Anadolu’da erken 

Fotoğraf 66: Batı Portiko Bodrum 
Katı Doğu Galeri 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 97. 
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dönemlerde bulunan Stoa yapılarını temel alarak oluşturulan bazilikalar, Batı Anadolu’da bulunan 

geleneksel yapı formları ve mimari anlayışın terk edilmeyerek devamlılığını sağlamaktadır (Yolaçan, 

2013). 

Fotoğraf 67: Smyrna Agora Bazilikası’nın Olası Görünümü 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Smyrna Agora Bazilikası, bodrum kat dahil olmak üzere dört katlı ve üç galerili olup Hellenistik 

Dönem Stoa’nın üzerine inşa edilmiştir. Bodrum katı 4 galerili olan yapının güneyde yer alan iki 

galerisi Hellenistik Dönem’de bulunan Kuzey Stoa’nın izlerini taşımaktadır (Ersoy, 2015).  Bazilikanın 

zemin ve üst katı 3 nefli olup ortada yer alan galeri diğerlerine göre daha geniş tutulmuştur. Ortada 

yer alan nefin daha geniş tutulmasının nedeni yapının yüksek ve geniş tasarlanmasını imkân vermiş 

yapının ferah ve olduğundan daha büyük algılanmasına sağlamıştır (Yolaçan, 2013). İki cepheli olan 

yapının avluya bakan güney cephesinin merkezinde anıtsal bir kapı yer alıyor olmalıdır. Ayrıca yapının 

Agora Kuzey Cadde’ye bakan kuzey cephesinde bodrum kata karşılayan ve 3. neften başlayarak 

caddeye ulaşımı sağlayan merdivenli ve kemerli iki anıtsal kapı yer alıyor olmalıdır. Bazilika agora avlu 

seviyesine göre iki kat yükseklikte olup iki katlı cephesi tümüyle mermerden inşa edilmiştir. Üç galerili 

oluşan zemin ve birinci katında bir dizi konglomera sütunlar sıralıdır. Agora avlusundan üç basamakla 

ulaşılan zemin katının tamamı mermer plakalarla kaplı olmalıdır. Merkezde bulunan anıtsal kapı 

haricinde doğu ve batı portikolardan bazilikaya giriş sağlanmaktadır (Ersoy, 2015). Zemin katın batı 

ucunda tribunalis adı verilen podyum yer almaktadır. Bu podyum mahkemelerin yapıldığı 

muhtemelen hakimlerin bulunduğu ve konuşmaların yapıldığı alan olarak tasarlanmıştır. Podyuma 

giriş her iki yanında yer alan merdivenlerle sağlanmakta olup iç mekânın işlevsel ve görsel açıdan 

odak noktası olarak kabul edilebilmektedir (Yolaçan, 2013). 

Bazilikanın günümüze iyi korunmuş olarak ulaşan bodrum katı 4 galeriden oluşmaktadır. 

Güneyinde bulunan duvar Hellenistik Kuzey Stoa’ya ait olup bazilika inşa edilirken korunmuştur. Bu 

duvarda üzerinde bulunan ışıklandırma ve havalandırma işlevi gören pencereler Roma Dönemi’nde 

de kullanım görmeye devam etmiştir. Bodrum katın güneyinde yer alan 1. ve 2. galerilerin üstü kireç 

taşı kesme taştan yapılmış 55 adet kemer ve bu kemerlerin üzerine yerleştirilmiş olan düzgün taş 

plakalar ile kapatılmıştır.  1. ve 2. galerilerin doğu ve batı sonunda bulunan çapraz kemerler bu 

dönemde ender rastlanan strüktürel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu galerilerin bir diğer 
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öne çıkan özelliği ise bölme duvarları üzerinde kazıma tekniği ve boya ile yapılmış olan graffitolardır. 

Bu graffitolar, Roma Dönemi’nin günlük yaşamını, gladyatör oyunları ve gemi tasvirleri gibi hemen 

her alanda çeşitli tasvirleri ve yazıları günümüze taşımaktadır. Galerilerin batı kısmının sonunda Batı 

Portikoya açıklan üç kapı bulunmaktadır. Doğu kısmının sonunda ise muhtemelen merdivenle Agora 

Doğu Cadde’ye ulaşım sağlanıyor olmalıdır. Bazilika’nın bodrum katında zemin kata geçiş kuzeybatı ve 

kuzeydoğu da yer alan kapıların sahanlık bölümündeki merdivenlerle sağlanıyor olmalıdır. 

Muhtemelen agoraya Kuzey Cadde’den gelenler bu merdivenleri kullanarak zemin kata oradan da 

avluya ulaşıyor olmalıdır (Ersoy, 2015). 

Fotoğraf 68: Bazilika Bodrum Katı Plan Çalışması 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Bazilikanın 3. galerisi kesme taş kemerlerle desteklenmiş moloz taştan yapılmış tonozlu bir 

üst örtüye sahiptir. Galeride en az 63 adet küçük boyutlu mekânlar bulunup bu mekânların temelleri 

moloz taştan yapılmıştır.  Üzeri tonozla örtülü olan bu mekânların içerisinde gerçekleştirilen kazı 

çalışmalarında çok sayıda kemik, cam ve seramikten üretilmiş eserlerin ele geçirilmesinden dolayı bu 

mekânların ticari mekanlar olarak nitelendirilmiştir. Muhtemelen bu mekânlar kemik, cam ve seramik 

ürünlerinin satışının yapıldığı küçük dükkânlar olarak işlevlendirilmiştir. Galeride yer alan bazı 

mekânlarda yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda kemik buluntularının ele geçirilmesinden dolayı 

kemik işleme atölyeleri ya da kemik işliği olabileceği düşünülmektedir. 3. galeri, Roma Dönemi 

boyunca kapalı bir çarşı görevi üstlenmiş olmalıdır (Ersoy, 2015). 
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Fotoğraf 69: Smyrna Agora Bazilikası’nın Bodrum Katı-3. Galeri 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 103. 

 Yapının bodrum katında bulunan 3. ve 4. 

galerinin arasında geçişi sağlayacak olan orta kapı 

kapatılmış olup galeriler arasındaki geçiş kuzeydoğu 

ve kuzeybatı kapıları ile dolaylı olarak sağlanmaktadır. 

Bu sayede yapının 4. galerisi kendi içerisinde kapalı 

bir form oluşturmaktadır. 4. galeri diğer tüm 

galerilerden farklı olup faklı boyutlardaki mekân 

dizisine sahiptir. Galerinin doğu ve batı sonunda 

beşer mekân bulunup bu mekânları üst örtüsü 

tonozdan oluşmaktadır. 4. galerinin kuzeydoğu ve 

kuzeybatı kapıları arasında kalan orta mekânın duvarları ve tabanı mermer kaplamalı olup özel bir 

amaç için kullanıldığı düşünülmektedir (Yolaçan, 2013; Ersoy, 2015). 

 
Bazilika Duvar Yazıtları (Graffitolar) 

Smyrna Agora Bazilikası’nın bodrum katında yer alan duvar yazıları, güneyde bulunan iki 

galerinin bölme duvarlarında ve bu iki galeriyi taşıyıcı sistemi olan kemerlerin ayakları üzerindeki 

Fotoğraf 70: Smyrna Agora Bazilikası 
Kuzeybatı Kapı 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 



228 
 

sıvalarda yer almaktadır. 2007 yılında başlanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla değerli 

sanat eserleri olan resim ve yazı gruplarının korunarak geleceğe aktarılması sağlanmıştır. İki kat sıva 

ile kaplanmış olan duvarların her iki katında da graffitolar yer almaktadır. Duvar yazıları ve resimler 

meşe kömürü ve kömür- demir karışımı bir boya ile ya da sivri uçlu nesnelerle kazınarak yapılmıştır. 

Dipintiler (resimler) çoğunlukla siyah renk kullanılarak yapılmış olup siyah rengin yanında kırmızı ve 

kahverengi boyalarda kullanılmıştır (Tanrıver, 2016). 

Günümüzden 1800 yıl önce galerilerin sıvalı duvarlarına yapılmış graffitolar, belki gizliden ya 

da çabucak yapılmıştır belki de bütün iç güdüsel duyguların yansıtıldığı kızgınlık, hasret ya da şükran 

resmedilmiştir. Ayrıca hangi amaçla yapıldığı anlaşılmayan yüzlerce graffito ile karşılaşılmıştır. MS 2. 

yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında yapılmış olan graffitoların toplam sayısı tam olarak belirlenememiştir. Alt 

sıvanın üzerine çizilmiş olanlarla birlikte birkaç bin tane olduğu varsayılmaktadır (Tanrıver, 2016; 

Ersoy, 2015). Yazı çizi ve resimlerden oluşan bu koleksiyon önlerinde tezgâh açan kişilerin veya 

Smyrnalıların günlük yaşamına ilişkin ipuçları sunmaktadır (Ersoy, 2018). 

Fotoğraf 71: Smyrna Agora Bazilikası Bodrum Katı 2. Galeri 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Duvar resimleri arasında gruplama yapıldığında ilk sırada boya ile çok detaylı ve büyük 

boyutta yapılmış ticari ve savaş gemileri yer almaktadır (Tanrıver, 2016). Duvarlar üzerinde çok sayıda 

pano (kazıma çizgili veya boyalı sıva bölümü) üzerinde gemi tasvirlerinin yer alması panolarının 

önünde yer alan muhtemelen ahşap tezgâh sahiplerinin deniz aşırı ticaretle uğraştığının göstergesi 

olarak değerlendirmek mümkündür. Hatta bir pano üzerinde yer alan “(şu kişinin/falancanın) yeri” 

şeklinde bir yazıtının yer alması bir tabela ya da levha olarak değerlendirilmektedir (Ersoy, 2018).  
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Ticari gemiler grubu altında yer alan tek 

direkli ticari gemi tasviri oldukça dikkat çekicidir. 

Geminin pruva (baş kısmı) direğinin bulunmuyor 

olması pruva ve pupa arasındaki omurga çizgisi 

ve kare şeklindeki yelkeniyle karakteristik bir 

ticaret gemisi özelliği taşımaktadır. Geminin 

direğinin üst kısmında son derece belirgin yatay 

bir çizgi yer almaktadır. Kare şeklindeki yelkenin 

sağa doğru şişmiş görüntüsü sancak 

istikametinde yol aldığını göstermektedir. 

Teknenin ön kısmı uzaktan bakıldığında balık kafasını anımsatmaktadır. Burada yer alan göz motifi 

dikkat çekicidir. Gemiye yön veren dümeni güçlükle de olsa geminin kıç tarafında 

gözlemlenebilmektedir (Ersoy, 2015). 

İkinci sırada kabaca tasvir edilmiş olan erkek ve kadın cinsel organları yer almaktadır. Üçüncü 

sırada ise, silahlarını kuşanmış, bazen tek başına bazen ise bir mücadele içerisinde tasvir edilmiş 

gladyatörler yer almaktadır. Smyrna’daki Roma İmparatorluk Döneminin en popüler ve en çok talep 

gören gösterileri gladyatör oyunlarıdır (Ersoy, 

2018). Bu oyunlar çok çeşitli olup hayvan ile 

gladyatör mücadelesi bu gösterilerden birini 

oluşturmaktadır. Bazı panolar üzerinde hem gemi 

hem de gladyatör kabartmalarının olması 

Smyrna’da olduğu bilinen Gladyatör Okulu 

yöneticilerin bu panoların önünde gemilerle 

gelen köleler arasından öğrenci seçmesiyle 

ilişkilendirilmektedir (Ersoy, 2018). Roma 

İmparatorluk Dönemi’nde halk gladyatör 

oyunlarına oldukça ilgiliydi ve zevkle izledikleri bu 

oyunları duvarlara yansıtmışlardır (Ersoy, 2015). 

Kazıma yöntemiyle yapılmış resimler arasında genellikle mimari tasvirler, çeşitli geometrik 

şekiller, kuş, balık gibi hayvan tasvirleri, çeşitli insan tasvirleri ve labrys (çift başlı balta) yer 

almaktadır. Kazıma tekniği ile yapılmış yazılar tek ya da iki harf, bir kelime ya da 6-7 satırlık 

metinlerden oluşmaktadır. Çoğunlukla üst üste yazılmasından dolayı altta kalan daha ya da daha 

önceden yazılmış olan yazılar okunamayacak duruma gelmişlerdir (Tanrıver, 2016). 

Fotoğraf 72: Ticari Gemi  

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Fotoğraf 73: Gemi ve Gladyatörlerin Bir Arada 
Tasvir Edildiği Pano Örneği 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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Konularına göre geniş bir repertuara sahip olan yazılar genellikle sadece bir harf ya da harf 

grubundan ve tek bir isim ya da uzun adak yazılarına kadar varan graffitolar bulunmaktadır.  Ayrıca 

kelime oyunları ya da harf arasına gizlenmiş şifrelerin olduğu panolarda yer almaktadır. Metinlerdeki 

Yunanca dilinin kullanımı yazarın eğitim düzeyi hakkında fikir sahibi olmamamızı sağlayacak ipuçları 

barındırmaktadır. Yazıların üst üste gelmesinden oluşan karmaşıklık ve panolarda oluşan tahribat 

yazıların çözümlenmesini zorlaştırmaktadır.  Bazı graffitiler, yazarın sadece kendisinin bildiği bir 

bilmece gibi yazıldığı için neyi ifade ettiği ve ne amaçla yazıldığı anlaşılamamıştır. Kelime oyunları 

rastlanan konuların arasında ilgi çekici olanlardan biridir. Karşılaşılan bir kelime oyununda beş harften 

oluşan sözcüklerin alt alta yazılmasıyla oluşturulmuş kelime karesi; “Melon – Edone – Logos – Onoma 

– Nesas” (meyve, zevk, söz, isim, yüzmüş olan adam) yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru 

okunduğunda da aynı kelimelerden oluşmaktadır. Bunun gibi benzer kelime oyunları başka panolarda 

da yer almaktadır (Ersoy, 2018). Bununla birlikte Prof. Dr. C. Tanrıver’in saptamasıyla Smyrna Agorası 

Bazilikası’nın bodrum katında bulunan graffitolar, Pompei, Roma, Ostia ve Delo gibi graffito açısından 

zengin olan merkezler arasında yer almasını sağlamış olup, Yunanca graffiti açısından ilk sırada yer 

almaktadır (Tanrıver, 2016). 

Roma İmparatorluğu’nda Asia Eyaleti’nin kentleri arasında başşehir olmak için keskin bir 

rekabet vardı. Bu rekabet her alanda kendisini göstermiş, kentler uzun yıllar boyunca bir yarış 

içerisine girmişlerdir. Kentler arasında yaşanan bu resmi rekabetin her iki kentin vatandaşları arasında 

da etkisini gösterdiğini Smyrna Agorası’nda yer alan bazı graffitolarda gözlemlemek mümkündür. 

Örneğin bir panoda yer alan “Asya’nın birincilerine” ifadesinin yer aldığı bir yazının içerisine daha 

küçük harflerle “Ephesoslulara” yazılmıştır.   Smyrna-Ephesos rekabeti iyi korunmamış birkaç 

graffitoda da karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu kentlere Sardeis ve Tralleis’de eklenmiştir (Tanrıver, 

2016). 

Fotoğraf 74: Smyrna-Ephesos Rekabetinin Yansıdığı Dipinti 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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Tek bir ismin yer aldığı graffitoların genellikle diğerlerine karşı kendini yüceltme içgüdüsüyle 

yazıldığı düşünülmektedir. Belki de bu graffitolar, kişilerin desteklediği sporcunun yüceltilmesini 

amaçlamaktadır. Her ne amaca yönelik yapıldığı kesin olarak bilinmese de panolarda; Herakleides, 

Theagenes, Euprepes ve Krokis gibi isimler yer almaktadır. Smyrna graffitoları arasında sevgi ve aşkı 

temsil eden ifadeler de yer almaktadır. Önemli bir yer tutan bu graffitolar arasında en seçkin 

olanlarından biri “Numarası 1308 olan bir kadını seviyorum” ifadesidir. Burada bahsedilen 1308 

numarası antik dönemde iyi bilinen bir şifreleme yöntemi olan isopsephism ile şifrelenmiştir. 

Graffitolar üzerinde çalışma yapan Robert S. Bagnall’a göre 1308 numaralı kadının ismi Thyke’dir. Aşk 

ifadelerinin yer aldığı başka bir graffitoda ise umutsuz bir aşık “Beni sevmeyen bir sevgiliyi seviyorum” 

yazmıştır (Tanrıver, 2016). 

Graffitolar arasında en ilginç gruplardan biri olan göz ve göz hastalığıyla ilişkili tasvir ve 

yazıların yer aldığı panolardır. Panolarda sıklıkla boya ya da kazıma yöntemiyle yapılmış göz tasvirleri 

yer almaktadır. Ayrıca bir yazıtta Hygeinos diyor ki “O benim gözlerimi çabucak iyileştirdi”. Graffitolar 

içerisinde en iyi korunmuş bir başka yazıtta ise; “Lakabı Loukos olan Kharis, gözleri için dua ederek 

kandilleri adadı” cümlesi yer almaktadır. Smyrna graffitolarında çok sayıda cinsel içerikli yazı ve 

tasvirler de yer almaktadır. Bu tasvirler de genellikle erkek cinsel organlarının abartılı biçimde 

resmedilmiştir. Bu cinsel içerikli tasvirler bazen küfür anlamı taşımaktadır. Örneğin özenle çizilmiş 

genç bir erkek başının üzerinde “Genç erkekleri seven birinin tacizine uğradım” yazısı yer almaktadır 

(Tanrıver, 2016). 

Smyrna graffitolarını arasında yer alan bir diğer grup ise Hristiyanlığın en erken metinlerini 

işaret etmektedir. “Aynı değerde/ Efendi:800, inanç:800, “ruh veren kişi” ya da “arzu edilen sahibe” 

gibi yazıtlar Bagnall tarafından değerlendirilmiş olup Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiştir (Tanrıver, 2016). 
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Smyrna Agorası Faustina Kapısı 

Batı Portiko’nun güney kısmında yer alan Faustina Kapısı, 

kemerli iki geçitten oluşmaktadır. Anıtsal nitelikteki çift kemerli kapı, 

limandan çıkarak Agora’ya doğru yönelen Faustina Caddesi’nin 

Agora’ya ulaştığı nokta da yer almaktadır. Kapının günümüze ulaşmış 

olan kuzey açıklığı çoğunlukla yeni malzemeden oluşturularak ayağa 

kaldırılmıştır. Güney açıklık ise muhtemelen Smyrna Agora’sının 

güneyinden geçen modern yolun altında yer alıyor olmalıdır. Kuzeyde 

yer alan kemerin kilit taşı üzerinde MS 177/178 yılında Smyrna’nın 

geçirdiği büyük depremden sonra yardımlarını esirgemeyen Roma 

İmparatoru Marcus Aurelius’un eşi Genç Faustina’ya ait kabartma 

şeklinde tasarlanmış bir portre yer almaktadır. Portre üzerinde 

yapılan stil kritiği tartışmalı olsa da genel olarak kabul edilen görüş 

Faustina olduğu yönündedir (Ersoy, 2015). 

Mozaikli Yapı 

Mozaikli Yapı Agora Batı Portikosu’nun batısında, Smyrna Kent Meclisi’nin güney bitişiğinde 

(Bouleuterion) güney bitişiğinde yer almaktadır (Tunç, 2018). Mozaikli yapının Kent Meclisi ile aynı 

proje kapsamında inşa edildiği düşünülmektedir. Yaklaşık 61x35 m boyunlarında olup ilk olarak 

Kantar ve Naumann’ın kazılarında keşfedilmiştir. Yapı ilk keşfedildiği dönemde Mozaikli Salon olarak 

adlandırılmıştır. Yapıya Batı Portiko’ya 4,05 m genişliğinde 5 kapı, Bouleuterion’a ise 3 kapı ile 

bağlantılıdır. Mozaikli Yapının güney kısa kenarından Faustina Caddesi, batı kenarından ise 

Bouleuterion Caddesi geçmektedir. Faustina Caddesi üzerinden yapıya giriş merdivenli bir teras ile 

Bouleuterion Caddesi’nden ise 2,51 m genişliğinde merdivenli bir kapı ile sağlanmaktadır (Ersoy, 

2015). Mozaikli Yapı’da düzenlenen arkeolojik araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre 

yapının orta kısmında 14,76 m iki kenarında 8,67 m genişliğinde 3 galerili bir plana sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Galeriler mermer postamentler üzerine mermer Korinth başlıklı iki sıra granit sütun ile 

birbirinden ayrılmaktadır (Tunç, 2018). Yapının ışıklandırılmasının iki kapının karşılamayacağı 

düşünüldüğü için yapının orta nefinin sınırlayan sütunların iki katlı olduğu ya da duvarlarında 

pencereleri olan bir ışıklandırma katının olduğu düşünülmektedir (Ersoy, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 75: Faustina 
Kapısı’nın Kemerli Kuzey 
Geçidi 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 
2021. 
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Fotoğraf 76: Mozaikli Yapı Planı 

 
Kaynak: Tunç, 2018, s. 12. 

Mozaikli Yapının MS 177/178 yılında Smyrna’da gerçekleşen büyük depremden sonra inşa 

edildiği düşünülmektedir. yapının yaklaşık 1 m kadar korunmuş doğu ve kuzey ve doğu duvarından 

anlaşıldığı üzere yapı kesme taş-kireç harçlı moloz taş kullanılarak yapılmıştır (Ersoy, 2015). Yapının 

caddelere bakan güney ve batı duvarları devşirme ve özensiz kesme taş blokların kullanıldığı 

bilinmektedir. Muhtemelen bu bloklar mermer plakalarla kaplanmış olmalıdır. Mozaikli Yapı’da 

düzenlenen arkeolojik çalışmalar kapsamında yapının iç cephe duvarlarında boyalar tespit edilmiş 

olup bu boyaların duvar fresklerine ait olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda yapının iç cephe 

duvarları muhtemelen fresklerle kaplanmış olmalıdır (Ersoy, 2015). 

Mozaikli Yapı’nın en dikkat çekici özelliği yapının adına yansayan mozaik taban döşemeleridir. 

Tümüyle mozaik döşemeli taban iki evrede değerlendirilmiştir. İlk evreye ait 6.40 x 4 m boyutlarında 

mozaik panaller açığa çıkarılmış bu mozaik 

panelleri dışında başka bir buluntuya 

rastlanılamamış olup bu evrede yapının bir 

yangın ile büyük hasar aldığı tespit edilmiştir. 

İkinci evrede ise yapının genel özelliği 

bozulmamış, yeni malzeme ve mozaik yeni 

taban döşemesi görülmüştür. İkinci evre 

mozaiğine ait birçok özellik tam olarak 

bilinmemektedir. Yapı'nın doğu ve batı 

kısmında yer alan galerilerinde korunmuş 

Fotoğraf 77: Mozaikli Yapı Doğu ve Orta Galerilerde 
Yer Alan Mozaik Taban Detayı 

 
Kaynak: Tunç, 2018, s. 14. 
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olan taban, kare ve dörtgen parçaların arka arkaya dizilmesi ile meydana gelmiş dört dekoratif hat 

izlemektedir. Kare ve dörtgen modüllerin içerisinde geometrik şekiller ve bitkisel motifler yer almakta 

olup figüratif örneklere rastlanılmamıştır (Ersoy, 2015). 

Mozaikli Yapı’nın bulunduğu alan batı ve kuzey yöne doğru eğim göstermektedir. Eğimin 

giderilmesi için Agora ve Batı Portiko zemin katına bağlı olarak yapının yükseltilmesine ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu bağlamda yaklaşık 2 m kalınlığında teras duvarı niteliğine de sahip bir temel duvarı 

inşa edilmiştir. Kil ile doldurulmuş zemin kısmı 14,20 m seviyesinde yükseltilmiştir. Mozaikli yapı bu 

çalışmalarla Agora avlu alanı ve Batı Portiko zemin kat seviyesine ulaştırılmıştır. Bu temel dolgusunun 

hemen içinde Agora Su Kanalı ile bağlantılı bir su kanalı tespit edilmiştir. Kanal dolgu alan içerisinde 

kıvrılarak Mozaikli Yapı’nın batı teras duvarına kadar devam etmektedir. Kanalın ulaştığı bu alanda 

Bouleuterion Caddesi’ne hizmet eden bir çeşmenin var olduğu düşünülmektedir. Mozaikli Yapı’nın 

inşa edilmesinin planlandığı evrede muhtemelen kanalda bu plana dahil edilmiş olup yapının 

zemininden bir merdiven yardımıyla kanala girişin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Ancak bu giriş 

taban mozaiklerinin ikinci evresi yapılırken kapatılmıştır (Ersoy, 2015). 

Mozaikli Yapı, Roma Dönemi’nde aktif olarak kullanılmış olup tahribatlar ve ihtiyaca bağlı 

olarak zaman içerisinde onarım görmüştür. Bu bağlamda yapı MS 4. yüzyılda kapsamlı bir onarım 

görmüş olup bu onarım çalışmaları sonucunda bugünkü halini almış olmalıdır. Mozaikli Yapı'nın 

hemen kuzey bitişiğinde yer alan Bouleuterion ile birlikte MS 7. yüzyılın başında kullanım dışı kaldığını 

söylemek mümkündür. Osmanlı Dönemi yapılaşmaları, alanın içerisine açılan foseptik çukuru ve su 

kuyuları yapıda ciddi oranda tahribata neden olmuştur. Günümüzde Mozaikli Yapı’nın üzeri bir çatı ile 

üzeri örtülmüş olup mozaik döşemenin mozaik döşemenin dış etkenlerden korunması ve tahribata 

uğramaması amaçlanmıştır (Tunç, 2018). 

Bouleuterion (Kent Meclisi) 

Smyrna Antik Kenti’nin politik ve yönetimsel anlamlarda karar alma organı olan Kent 

Meclisi’nin toplanma mekânı olan Bouleuterion’u, Smyrna Antik Kenti Agorası’nın kuzeybatı 

köşesindeki parselde konumlanmaktadır (Ersoy, 2015; Göncü,2019). Söz konusu parselde Hellenistik 

ve Geç Roma Dönemi sonuna kadar kullanım görmüş farklı dönemlerde inşa edilmiş 3 adet 

Bouleuterion yapısı tanımlanabilmiştir (Göncü, 2019). Hellenistik Dönemde inşa edilmiş olan 

Bouleuterion, Batı Stoa’nın bodrum katı seviyesinde ve Batı Stoa’ya bitişik olarak inşa edilmiş 

olmalıdır (Yolaçan, 2013). Bu döneme ait insitu olarak günümüze ulaşan bir cephe duvarı Agora Batı 

Portiko sınırlarında yer almaktadır. Hellenistik Dönem Bouleuterion’un oturma düzeni ve yapı taşları 

hakkında ele geçen az sayıda kalıntılardan bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Smyrna Agora 

Bazilika’sının inşa faaliyetleri sırasında Hellenistik Dönem Bouleuterion’nun oturma basamaklarının 



235 
 

kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Toplam da 400 adet tespit edilen basamakların yüzlerinde herhangi 

bir kavis görülmediğinden dolayı Hellenistik Dönem Bouleuterion’u muhtemelen “U” biçimli bir 

oturma düzenine sahip olmalıdır (Göncü, 2019). Bu bağlamda Smyrna Antik Kenti Agora kazı 

çalışmalarında ele geçirilen kalıntılar değerlendirildiğinde Hellenistik Dönem Bouluterion’u MÖ 2. 

yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olup “U” formlu, 9 sıra yükselen oturma basamaklarıyla yaklaşık 

500 kişilik bir kapasiteye sahip olduğu öngörülmektedir (Göncü, 2019). 

Fotoğraf 78: Bouleuterion’un Olası Canlandırması 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Hellenistik Bouleuterion’un bulunduğu konumun hemen kuzeyinde oluşturan teras üzerine 

inşa edilen Erken Roma Dönemi Bouleuterion’u dairesel planlı olup Yunan tiyatrolarını andırır bir 

formda inşa edilmiştir. MÖ 1. yüzyılın sonlarında Roma İmparatoru Augustus ya da Tiberius 

Döneminde inşasının tamamlandığı düşünülmektedir (Göncü, 2019). Cavea (basamaklı oturma alanı), 

ışınsal bir şekilde sıralanan duvarlar ve bu duvarlar arasına uygulanan yapay bir dolguyla 

yükseltilmiştir. Oturma basamaklarının düzenine uygun olacak şekilde yükselen bu duvarlar kiltaşı ve 

kireç taşından oluşan bir blok ile sınırlandırılmıştır. Bütün bu düzenin en üstünde mermer oturma 

basamaklarının konumlandığı düşünülmektedir. Cavea üst yapısı ortalama 74 cm derinliğe sahip 

muhtemelen 14 sıra oturma basamaklarının konumlandığı düşünülmektedir. Bu düzenleme ile Erken 

Roma Dönemi Bouleuterion’u yaklaşık 580-700 kişilik kapasiteye sahip olmalıdır (Göncü, 2019). MS 

178 depreminde hasar gören yapının hemen güneyine yeni bir alana Geç Roma Dönemi 

Bouleuterion’u inşa edilmiştir (Göncü, 2019). 
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Fotoğraf 79: Erken Roma Dönemi Bouleuterion’u Rölöve Çizimi ve Hava Fotoğrafı 

 
Kaynak: Göncü, 2019. 

Geç Roma Dönemi Bouleuterion’u Agora’nın Batı Portikosu ile Bazilika’nın batı kenarının 

bitişiğinde yer almaktadır. Bouleuterion’u Mozaikli yapı ile Agora Kuzey Cadde ve Bouleuterion 

Caddesi sınırlandırmaktadır. 35 x 41,20 m boyutlarındaki yapı dikdörtgen bir parsel üzerinde yer 

almakta olup parselin güneyinde 11,10 m boyutlarında güney yönelimli yarım daire planlı orkestra ve 

orkestrayı çevreleyen oturma sıraları yer almaktadır. Yapının kuzey bölümünde Agora Kuzey Cadde’ye 

cephe veren bir portiko yer alıyor olmalıdır. Bouleuterion’a Mozaikli Yapı’nın kuzey duvarı üzerinden 

üç kapı ve bitişiğinde yer alan Batı Portiko’dan bir kapı ile giriş sağlanmaktadır (Ersoy, 2015). 

Bouleuterion’un oturma basamaklarının düz alanda inşa edilebilmesini sağlamak için önce 

orkestrayı çevreleyen 1,20 m yüksekliğinde bir podyum, podyumun hemen arkasında dairesel planlı 

ve yarım tonozlu bir galeri yer almaktadır. Galerinin ardında dairesel olarak sıralanmış birbirine 

kemerli kapılar sayesinde geçişin sağlandığı üst örtüsü tonozlu olan 11 adet ışınsal planlı mekân inşa 

edilerek oturma basamakları için yükselen bir altyapı oluşturulmuştur. Oturma sıralarından 

günümüze sadece bir sıra oturma bloğu ve caveaya ulaşan üç basamaktan ibaret olan merdiven izi 

korunmuştur (Ersoy, 2015). 

Fotoğraf 80: Geç Roma Dönemi Bouleuterion’un Hava Fotoğrafı ve Rölöve Çizimi 

 
Kaynak: Göncü, 2019. 
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Smyrna Tiyatrosu 

Kadifekale ile Smyrna Agorası arasındaki yamaç üzerinde yer almaktadır. Üzerinde yer alan 

konutların yıkılması ile arkeolojik çalışmalar başlamıştır. Smyrna Tiyatrosu’na ilişkin ilk belgeleri 

Vitrivius’un De Architectura adlı eserinde ulaşılmaktadır. Vitrivius (5.9.1) Smyrna Tiyatrosunun sahne 

binasına bitişik durumda ya da hemen yakınında olan Stratonikeion adı verilen bir portikonun 

bulunduğundan bahsetmiştir. Vitrivius portikonun tiyatro civarında olmasından övgüyle 

bahsetmektedir. Tiyatroya yakın bu tür portikoların kötü hava koşullarında ziyaretçilerin sığınması ve 

oyuncuların ekipmanlarının saklanması için uygun ve kapalı mekân imkânı sunmaktadır. 1912-1913 

yılları arasında tiyatroda çalışma imkânı bulmuş olan Otto Berg ve Otto Walker’in hazırladığı ve 1932 

yılında Atika Muhipleri Cemaati tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan “İzmir’de Roma Tiyatrosu” adı 

altında yayınlanan rapor tiyatro hakkındaki bilgilerimizin temelini oluşturmaktadır. Sunulan bu rapora 

göre tiyatro 3 katlı skeneye (sahne binası) sahip olup yarım daire formundaki orkestranın üzerinde 20 

m boyunca yükselen iki diazoma (yürüme yolu) 3 kademeli 152 m çapında bir cavea (oturma alanı) 

bulunmaktadır. Kadifekale tepesi kuzey yönelimli yamacında inşa edilmiş olan tiyatro, İzmir 

panoramasını izleyebilecek bir konumda yer almaktadır (Ersoy, 2015).  

Fotoğraf 81: Walter ve Berg’in Çizimi Üzerine Smyrna Tiyatrosu’nun Olası Planı 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Tiyatronun ilk kez ne zaman inşa edildiği bilinmese de Vitrivius tarafından bahsedildiğine göre 

MÖ 1. yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır. MS 178 yılında yaşanan ve Smyrna’da büyük yıkımlara sebep 

olan depremden sonra onarım geçirmiş olup eklentiler yapılmıştır. 3 bölümlü caveaya sahip olan 

Smyrna Tiyatrosu muhtemelen 21.000 izleyici kapasitesine sahip olmalıdır (Ersoy, 2020).  
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Fotoğraf 82: Moncony’ye Göre Smyrna Tiyatrosu’nun Olası Canlandırması 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Smyrna Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında skene de ele 

geçirilen bir yazıttan anlaşıldığı üzere tiyatronun hemen bitişiğinde bir çeşme yapısı yer alıyor 

olmalıdır. Son yıllarda yapılan kazı çalışmalarında tiyatronun vomitorium ve skene bitişinde 

latrinaların alt yapı sistemine ulaşılmıştır. 

Fotoğraf 83: Osmanlı Dönemi’nde Smyrna Tiyatrosu’nun Vomitorium Girişi 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Smyrna Tiyatrosu’nun kullanımının 4. yüzyıl sonrasında sona erdiğinden bahsetmek 

mümkündür. Antik Smyrna’nın eğlence mekânı olan tiyatro’da, yüzyıllar sonrasında 19. yüzyıldan 

başlayarak Dana Bayramı’nın kutlanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle tiyatronun bulunduğu mevkiiye 
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Dana Meydanı ve Temaşalık adı verilerek asırlar sonrasında da kentin belleğinde yer etmiştir (Ersoy, 

2015). 

Fotoğraf 84: Smyrna Tiyatrosu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Smyrna Stadiumu 

Kadifekale’nin güneybatı yamacı üzerinde hava şehitliği ile eski itfaiye binası ekseninde 

bulunan Smyrna Stadiumu, 19. yüzyıl haritalarına göre doğu-batı doğrultusundadır. Kentin bu 

bölümde yer alan surlarına paralel olarak uzandığı düşünülmektedir. “U” formlu stadiumun 

sphendonesi (stadiumun kavisli duvarı) doğuda yer alıyor olmalıdır. Stadiumun açık ucu olan kısa 

kenarı batıda yer almaktadır. Oturma basamakları güney ve doğu yönünde olup doğal yamaçtan 

yararlanılarak yerleştirilmiş olup kuzey yönünde ise kemerli ve tonozlu bir altyapı üzerine inşa edilmiş 

olmalıdır. Stadiumun ne zaman inşa edildiği ve kapasitesi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. Bugün için 

Smyrna Stadiumu’na ilişkin bilgiler maalesef sınırlı sayıdadır. Stadiumların dinsel ve resmi devlet 

törenleri ile siyasal toplantılar için kullanıldıkları bilinmektedir. Devlet gücünün açıkça sergilendiği ve 

yapılan etkinlikler sırasında sporcular ve takımlar üzerinden siyasi görüşlerin yansıtıldığı 

bilinmektedir. Ayrıca Roma kanunlarına karşı gelenlerin cezalandırıldığı mekanlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Smyrna Stadiumu, Erken Hristiyanlık Dönemi’nde Batı Anadolu ve İzmir’in dini 

önderlerinden biri olan Aziz Polykarpos’un, I. Statius Quadratus (MS 154-155) zamanında 

öldürülmesine şahit olmuştur. Roma yaşantısının bir yansıması olarak Smyrna’nın günlük yaşantısında 

gladyatör dövüşlerinin önemsendiği anlaşılmıştır. Smyrna gladyatörlerinin olduğu ve dövüşlerinin 

düzenlendiği bilinmektedir. Bu bağlamda 3. yüzyıla ait olan bir yazıttan anlaşıldığı üzere Smyrna’da 

Apellikon’un Gladyatör ve Iudarii okulunun olduğu öğrenilmektedir. MÖ 1. yüzyıl ortalarından 

itibaren popüler olan gladyatör dövüşlerinin Smyrna’da yansımalarını gladyatöre ait olduğu anlaşılan 
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mezar stelinde, gladyatör ile avı mücadelesini anlatan bir kabartmada ve Smyrna Agora Bazilikası’nda 

yer alan graffitolarda görmek mümkündür (Ersoy, 2015). 

Fotoğraf 85: Smyrna Stadium Alanı 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Agora Roma Hamamı 

Smyrna Agorası çevresinde yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan Roma hamamı Agora’nın 

kuzeybatısında bulunan üçüncü kamusal yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hamam yapısı Agora 

Bazilikası’nın kuzeyinden geçerek batıya uzanan Agora Kuzey Cadde ile Bouleuterion Caddesi’nin 

kesiştiği noktadaki yapı adasında konumlanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2002-2007 

yılları arasında hazırladığı proje kapsamında yıkılan Saray Sineması ve çevresindeki yapıların 

parselinde açığa çıkarılan birbirine paralel iki büyük kemer kalıntısı (A ve B Kemerleri) hamamın 

taşıyıcı sisteminin parçasıdır (Ersoy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

Fotoğraf 86: 20. Yüzyılın Başlarında Roma Hamamı B Kemeri ve Üzerinde Yer Alan Konut 

 
Kaynak: Ersoy, 2015. 

Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde Roma Hamamı’nın Caldarium (sıcaklık), 

Tepidarium (ılıklık) ve Frigidarium (soğukluk) bölümleri açığa çıkarılmıştır. Hypocaust sisteminin 

kurulu olduğu hamam yapısında Caldarium’un iki ocak ile beslendiği tespit edilmiştir. Tabanı ve 

duvarları mermer plakalarla kaplı olan Caldarium’un hemen kuzey duvarı üzerindeki açıklıktan 

Tepidarium olduğu düşünülen mekâna geçiş yapılmaktadır (Ersoy, 2015). Hamamın en dikkat çekici 

özelliği altyapısıdır. Agora Roma Hamamı altında yer alan tonozlu galerinin üzerine inşa edilmiştir 

(Ersoy, 2016). Tepidarium’un batı duvarını belirleyen A Kemeri altında kireçtaşı bloklarından ibaret 

kemerli bir açıklık bu mekânın batı yönde A ve B Kemerleri ile sınırlandırıldığı tespit edilmiştir. Aynı 

mekânın kuzey duvarında ise iki kemerli bir açıklığın olduğu ve bu açıklıkların birer pencere 

boyutunda (muhtemelen servis penceresi) olduğu anlaşılmıştır. Her iki açıklık Tepidarium ve 

Caldarium mekânlarının doğu ve kuzey kenarları yarım tonoz örtülü servis için kullanıldığı düşünülen 

galeriye açılmaktadır. Hamamın simetrik bir formu olduğu düşünülmekte olup servis penceresinin 

altında yer alan kare formu ve muhtemelen kemerli bir kapı açıklığı doğu ve batı yönde yer almış 

olmalıdır (Ersoy, 2015). Frigidarium olarak tanımlanan mekân 6.70x11.50 m boyutlarında olup mekân 
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içerisinde in-situ olarak ele geçirilmiş birbirine paralel iki devşirme sütun ele geçirilmiştir. Bu mekân 

hamamın terk edilmesinden sonra işlik haline dönüştürülmüştür. Muhtemelen bu dönüşüm Erken 

Bizans Dönemi’nde gerçekleşmiş olmalıdır (Ersoy, 2020). Mekân içerisinde pişmiş toprak kap ve kandil 

parçaları, cam, deniz kabuğu ve metal objeler ele geçirilmiştir (Ersoy, 2020). Frigidarium’da MS 5-7. 

yüzyıllara tarihlenen Davud Yıldızı ve haç kabartmaları bulunan semavi dinlere ait çok sayıda yağ 

kandili ve kandil parçaları ele geçirilmiştir (Ersoy, Alatepeli, 2018).   

Hamam için gerekli olan su kaynağı Batı Portiko’nun batı duvarının arkasında yer alan Agora Su 

Kanalı adı verilen kanaldan sağlanmaktadır. Konumu nedeniyle agora ve liman arasında kalan Roma 

Hamamı deniz yoluyla gelen gemici tüccarların ilk uğradıkları nokta olarak değerlendirilmektedir 

(Ersoy, 2016). 

Fotoğraf 87: Roma Hamamı 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 117. 

Konut Alanları ve Altınpark Arkeolojik Alanı 

Smyrna’nın yerleşik alanı içerisinde anıtsal yapılar dışında konut ve konut alanlarına ilişkin 

bilgiler sıkıntılıdır. Kent merkezinde ve Agora’nın çevresinde anıtsal ve kamusal yapılar 

bulunmaktadır. Kadifekale’nin batı ve kuzey yamaçlarında, tiyatro ve stadiumun bulunduğu çizginin 

altından başlayarak Basmane-Çankaya-Kemeraltı’na doğru inen yamaçlarda konutlara rastlamak 

olasıdır. Smyrna’nın konut alanlarına ilişkin bilgiler Basmane mevkiindeki iki arkeolojik kazı 

noktasından elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bunlardan biri 369 Ada 9 ve 13 Parseller olup diğeri 

Altınpark Arkeolojik Alanı’dır. 369 Ada 9 ve 13 Parsellerde Roma Dönemi’ne ait bir konutun mutfak 

mekânı ortaya çıkmış olup konutun diğer mekanları mutfağın kuzey ve kuzeydoğusuna doğru 

uzanıyor olmalıdır. Mutfağın kuzeybatısından güneydoğu-kuzeybatı yönelimli bir Roma Caddesi 

geçmektedir (Ersoy, 2015). Bu caddeye bitişik olan mutfak mekânından yapılan arkeolojik 
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araştırmalar sonucunda çok sayıda Roma Dönemi günlük mutfak kapları, amorf kaplar, mermer kapı 

sövesi, sütun parçası ve postamenti ve heykel parçası ele geçirilmiştir (Çırak, 2010).  

Fotoğraf 88: Akıncı (Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel 

 
Kaynak: Çırak, 2010, s. 320. 

Strabon (XIV.1.37), Smyrna Antik Kenti’nden “… Kentin bir parçası tepededir ve surla çevrilidir; 

fakat büyük bir kısmı ovada, limanın, Metroon’un ve Gymnasion’un yakınındadır. Kentin caddelere 

ayrılışı özel bir şekilde düzenlenmiştir. Bunlar birbirine olabildiği kadar dik doğrular şeklindedir ve 

taşlarla döşenmiştir, alt üst katları bulunan geniş portikler vardır….” şeklinde bahsetmiştir (Strabon, 

2000). Strabon, Smyrna Antik Kenti’nin etrafını çevreleyen sur oluşumundan bahsetmemektedir. Bu 

durumun nedeni ise Hellenistik Dönem’in sonlarına doğru kentin limanın sağladığı olanaklar ve ticari 

faaliyetlerin artması ile genişleyerek sur dışına taşmasından kaynaklı olmalıdır (Göncü, 2013). 2008-

2010 yılları arasında Basmane Mevkii’ndeki Altınpark Arkeolojik Alanı’nda yapılan kazı çalışmalarında 

MS 1. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar çeşitli değişiklikler yapılarak kullanıma devam edildiği anlaşılan 

Roma Dönemi konut yerleşimleri açığa çıkarılmıştır (Göncü, 2013). Günümüzde yapılan arkeolojik 

araştırmalar sonucunda Altınpark Arkeolojik Alanında açığa çıkartılan Roma Dönemi’ne ait iki konut 

yapısı sur duvarının dışında kalmakta ve Roma Dönemi’nde kentin genişliği hakkında fikir 

sunmaktadır. Altınpark’ta açığa çıkarılmış olan peristilli konutlar, pis-temiz su sistemlerini içerisinde 

barındırmaktadır (Kayın, 2013). Altınpark Arkeolojik Alanı ve İkiçeşmelik Caddesi’nin doğu 
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yamaçlarında yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda burada izlerine rastlanmış olan konutlarda 

yüksek gelir grubuna mensup ailelerin yaşadığını tespit edilmiştir (Bora, 2015). 

Fotoğraf 89: Altınpark Arkeolojik Alanı 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, 140. 

MÖ 129 yılında Roma Konsülü M. Aquilius ve yanındaki 10 kişi ile Asia adı altında bir komisyon 

kurulmuştur. Komisyonun görevlerinden biri yeni yollar inşa etmek, var olan yolları onarmak ve 

başlanmış olan yolları tamamlamaktır. Bu doğrultuda bölgenin ana ulaşım hattını oluşturan Smyrna-

Ephesos, Smyrna-Pergamon yolları onarılmıştır. Bu yollar sayesinde tüccarların kentte gelişi 

sağlanmakta ve birçok kent birbirine bağlamaktadır. Bu yollardan biri Altınpark Arkeolojik Alanında 

açığa çıkarılmıştır. Bu cadde Yeşildereye kadar ulaşmakta ve MÖ 2. yüzyılda inşa edilen Osmanlı 

Dönemi’nde Kervan (Kemer) Köprüsü olarak anılan köprü ile devam etmektedir (Ersoy, 2015). 

Kervan Köprüsü 

Kervan Köprüsü’nün tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte uzmanların ortak 

kanısına göre Hellenistik-Roma Dönemi’nde var olduğu düşünülmektedir (Serçe, 2021). Köprünün 

kesme taş bloklarından oluşan strüktürü ve tonoz ayaklarında yer alan bloklarında görülen 

anathyrosis işçiliği MÖ 2. yüzyıl gibi erken bir tarihte yapıldığını göstermektedir (Ersoy, 2010). Tek 

açıklıklı tonozdan oluşan köprünün açıklığı yaklaşık 11,84 metre, genişliği ise 5,35 metredir (Ersoy, 

2010). İsa’nın havarilerinden olan Aziz Yuhanna ve Aziz Pavlos’un İzmir kentine Kervan Köprüsü’nü 

kullanarak girdiği düşünülmektedir (Serçe, 2021).  
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Köprü 16. yüzyılda Piri Reis’in Kitab-ı Bahriyesi’nin bazı yazmalarında yer alan İzmir Körfezi 

haritasında işlenmiştir. Fiziki özelliklerinin tamamen yer aldığı ilk görsel 18. yüzyıl sonlarında Britanya 

Büyükelçiliği’nin ressamı Luigi Mayer’in sulu boya tablosunda görülebilmektedir (Serçe, 2021). 

Fotoğraf 90: Luigi Mayer, Veduta Ponte della Carovana a Smirne, 1788. 

 
Kaynak: Serçe, 2021. 

Roma Antik Yolu 

Roma İmparatorluğu döneminde kent pek çok eser kazanmış, cadde ve sokaklar taş döşeme ile 

kaplanmış kentin görüntüsüne Roma mimarisi hâkim olmuştur (Yılmaz & Yetkin, 2002). Kentin en 

önemli ulaşım akslarından biri olan ve Roma döneminde inşa edilen yol (Altın Yol), kuzey-güney 

yönelimli yaklaşık 10 metre genişliğinde kesme taş döşelidir. (Ersoy, 2015; Serçe, 2020). MÖ 334 

yılında kurulmaya başlanan kentte doğu-batı doğrultulu iki ana yolun varlığından bahsetmek 

mümkündür. Roma Antik Yolu, Smyrna Antik Kenti’ni Ephesos ve Klozemenai kentlerine bağlayan en 

önemli ana cadde olmasının yanı sıra Zeus Akraios Tapınağı’na da ulaşım sağlamaktadır (Serçe, 2020). 
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Fotoğraf 91: Roma Antik Yolu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Su ile İlişkili Yapılar 

Su Yolları ve Kemerleri 

Günümüzde oldukça modern yöntemlerle taşınan ve iletilen antik dönemde açık kanallar, 

kapalı kanallar, kaya yamaçlarına oyulup üstleri kapatılmış kanallar ve tüneller ve çeşitli 

malzemelerden yapılmış borular gibi çeşitli sistemlerin oluşturulmasıyla yerleşim yerlerine 

iletilmektedir (Ürer, 2013). Antik dönemde çeşitli sistemlerle yerleşim yerlerine iletilen suların 

vadileri iki farklı sistem oluşturularak aşıldığı düşünülmektedir. Su kemerleriyle taşıma sisteminde 

genellikle kemerlerin üzerine su boruların döşenmesiyle suyun seviyesi yükseltilerek istenilen alana 

taşınması hedeflenmiştir. Diğer bir yöntem ise ters sifon olarak bilinen sistemdir. Bu sistemde vadi bir 

“U” borusu gibi düşünülmüş olup borunun kollarından birinde su seviyesi diğer koldan su verilmek 

suretiyle suyun kayarak yol alması sağlanmıştır (Ürer, 2013). Smyrna’ya su ileten dört adet suyolunun 

bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki antik yakınlarında yerini almış olan Akpınar Suyoludur. 

İmparator Titus zamanında, gelecekteki İmparator Traianus’un babası M. Ulpius Traianus’un Asia 

Valisi olduğu sürede MS 79-80’de Zeus Akraios Tapınağı’na ulaşan bir su kemeri inşa edilmiştir (Ersoy, 

2015). 

Karapınar Suyolu 

Kente su sağlayan iletim hatlarından ilki; taşıma kapasitesi, kat ettiği mesafe ve mühendisliği 

ile antik dünyanın önemli başarılarından biri olan Karapınar Su Yolu, Nif Dağı yamacında bulunan 

Karapınar sularını Kadifekale’ye taşıyan suyolu olarak bilinmektedir. Yaklaşık 30 km uzunluğa sahip 

olan suyolunun bir kısmı pişmiş toprak borular kullanılmış olup Meles Vadisi’ni aştığı kısımda ise taş 

boru ile ters sifon sistemine sahip olduğu tespit edilmiştir (Alatepeli, 2016; Ürer, 2013).  
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Akpınar Suyolu 

İzmir’in en önemli su yollarından biri olan Akpınar Su Yolu, bugün Menderes İlçesi sınırlarında 

kalan Kısık Köy yakınında yer alan Akpınar sularını Kemeraltı’nın güneybatısında bulunduğu tahmin 

edilen Zeus Akraios Tapınağı’na taşınan suyolu olarak tanımlanmaktadır. Akpınar Suyolunun 

kaynağından çıkarak ulaştığı son noktaya kadar çeşitli büyüklüklere sahip olan su kemerlerinin var 

olduğu düşünülmekte olup bu suyolu yaklaşık 27 km uzunluğuna sahip olduğu anlaşılmaktadır. Roma 

Dönemi’ne ait iki yazıtta suyolundan bahsediliyor olması suyolunu değerli kılmaktadır. Suyun 

kaynağının bulunduğu Akpınar olarak adlandırılan bölgede bugün halen suların öncelikle bir gölette 

toplandığı ve bu noktadan 2 km uzaklıktaki değirmene bir kanal iletildiği tespit edilmiştir. Değirmene 

300 m uzaklıkta keşfedilen kemer kalıntıları Akpınar Suyoluna ait tespit edilmiş olan önemli verileri 

oluşturmaktadır (Ürer, 2013). 

Kapancıoğlu Suyolu 

Buca İlçesinin kuzeyinde bulunan bir tepenin yamacındaki kaynağı Diana Hamamları’nın 

bulunduğu Halkapınar’a ileten kısa bir suyolu olarak tanımlanmaktadır. Kapancıoğlu Suyolu’nda ele 

geçirilen künk tiplerin tarihlenmesiyle Roma Dönemi’nde kullanıldığı düşünülmektedir. Kapancıoğlu 

Suyolu, adını kaynağında bulunan çeşmenin banisinden almakta olup 19. yüzyıla kadar İzmir’in su 

ihtiyacını karşıladığı bilinmektedir. 19. yüzyılda İzmir’in nüfusun artmasıyla su ihtiyacının da paralel 

olarak artması nedeniyle Kapancıoğlu Suyolunun merkezde bulunan çeşme ve sebillere yeterli 

miktarda su iletemediği bilinmektedir. Yaşanan bu kuraklık nedeniyle 1886 yılında Belçika ortaklığı ile 

“İzmir Osmanlı Su Şirketi” kurulmuş ve su kaynağı olarak Halkapınar’da bulunan Diana Hamamlarını 

besleyen bu suyolu İzmir’in su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır.  Bahsi geçen dönem zarfında 

Halkapınar’da bulunan Diana Hamamları dökülerek Halkapınar gölcüğü ortaya çıkarılmıştır. Burada 

yeni bir işletme olan Halkapınar Su Fabrikası kurulmuştur. Halkapınar suyolu kısa zamanda tüm şehir 

tarafından kullanılmaya başlanmış hatta bu dönemde kentte bulunan çeşme, sebil ve şadırvanlara 

paralı suyun satılabilmesi için su verilmemeye başlanmış bu yapılar kısıtlı olarak eski su 

kaynaklarından beslenmeye devam etmiştir (Ürer, 2013). 

Osmanağa Suyolu 

İzmir’in en önemli suyollarından biri olan Osmanağa Suyolu, Buca İlçesi yakınlarındaki Şirinyer 

Tren İstasyonu’nun güneyindeki bir düzlükte olduğu ifade edilen kaynaktan çıkmaktadır. Bahsi geçen 

kaynaktan çıkan suları üstü açık köşeli bir havuzda toplayan hat, taş plakalarla örtülü bir kanal 

yardımıyla Meles Çayı’na ve bugüne iyi şekilde korunmuş olarak günümüze ulaşan Kızılçullu Su 

Kemerleri vasıtasıyla da vadiyi geçerek şehre ulaşmaktadır. Ayrıca Osmanağa Suyolu’na ait kaynağın 

hemen yakınında bulunduğu belirtilen ikinci su kaynağının, bu hattı takip eden bir dere vasıtasıyla 
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Kızılçullu Su Kemerlerine kadar ulaştığı ve burada bulunan değirmenleri çalıştırdığı da bilinmektedir 

(Ürer, 2013). 

Vezir Suyolu 

Osmanağa Suyolu’nun kaynağının aynı zamanda “Vezirsuyu” adı ile bilinen bu hattın da 

beslendiği kaynaktır. İzmir’de Halkapınar sularından önce, şehrin su ihtiyacının büyük ölçüde Vezir ve 

Osmanağa Suyolları tarafından karşılandığı bilinmektedir. Bugün Yeşildere olarak bilinen bölgede, yol 

aksında kalmış Yeşildere Su Kemeri olarak bilinen yapı vasıtasıyla şehre ulaşan Vezirsuyu, diğer 

suyollarına göre farklı bir uygulamaya sahiptir. Yaklaşık 5 m derinlikte inşa edilen su kanallarının 

muhtemelen farklı su kaynaklarının sularını toplamak amacıyla derin inşa edildiği düşünülmektedir. 

Vezir suyunun şehre ulaştırıldığı, sivri kemerli düzenlemesi ile Roma Dönemi örneklerinden farklı olan 

yaklaşık 160 metre uzunluğundaki iki katlı Yeşildere Su Kemerinin büyük bir bölümü ne yazık ki 

bugüne ulaşamamıştır. Yeşildere Kemeri ile vadinin İzmir tarafına ulaşan hat, Osmanağa Suyolu ile 

birleşerek, Pagos eğiminden kapalı bir kanal vasıtasıyla kentin 45 m yüksekliğine kadar ulaşmaktadır 

(Ürer, 2013). 

Bizans Suyolu 

George Weber’in Alman Arkeoloji Enstitüsü için hazırladığı rapor doğrultusunda Buca 

İlçesi’nin doğusunda yer alan Kanlıgöl-Kaynaklar bölgesi sularını ve Meles Çayı’nı oluşturulan yüksek 

su kemerleri ile aşarak Kadifekale’nin doğu eteklerinden dolaşan bir suyolu olarak tanımlanmıştır 

(Kaya, 2017). İzmir’in suyolları konusunda yapılan çalışmalar kapsamında iki farklı su hattına ait 

olduğu düşünülen künklerden yola çıkarak Vezir Suyolu ile Osmanağa Suyolu arasında farklı bir su 

hattının varlığı anlaşılmıştır (Ürer, 2013). 

Kızılçullu Su Kemerleri 

İzmir’in suyolu alanında en iyi korunmuş ve görsel açıdan en önemli yapısı konumundaki 

Kızılçullu Su Kemerleri, biri 50 diğeri 120 m uzunluğunda olan iki su kemerlerinden oluşmaktadır. 

Kireç harçlı moloz taş ile inşa edilen iki katlı kemerlerden uzun olanının MS 5. ve 6. yüzyıllar arasında 

yapılmış olabileceğine dair görüşler bulunmakla birlikte, Roma Döneminde inşa edildiği, hatta 

İmparator Traianus döneminde MS I. yüzyılda onarıldığına dair bilgiler bulunmaktadır (Ürer, 2013). 

Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultu olan bu iki su kemerinin kuzeyde bulunan kemeri yaklaşık 120 m 

yüksekliğe sahiptir. Kemerin en dikkat çekici özelliği 3 katlı bir strüktür gösteriyor olmasıdır. Üst katta 

kullanılmış olan 14 kemer yapıya benzersiz bir görünüm kazandırmış olup ayrıcalıklı olmasını 

sağlamıştır.  Su kemerinin temel işlevi hattın mevcut olan yüksekliğini koruyarak karşı tarafa suyun 

iletilmesini saplamaktır (Ersoy, Alatepeli, 2017). 
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Fotoğraf 92: Kızılçullu Su Kemerleri 

 
Kaynak: Ersoy & Alatepeli, 2017. 
 

Su Kanalları 

Smyrna Antik Kenti’nin ihtiyacı olan suyun karşılanabilmesi için kent dışından gelen suyun 

dışında kent içerisinde çok sayıda su kanallarının bulunduğu bilinmektedir. Bu kanallar, Kadifekale 

yamaçlarında ortaya çıkan pınarların suyunu toplayarak kentin aşağı mahallelerine bulunan çeşme ve 

sarnıçlara suyun iletilmesini sağlamaktadır. Antik kentte çok sayıda su kanalının varlığı bilinmekte 

olup Agora Su Kanalı ve Sütveren Anne Kanalı tespit edilenler arasında yer almaktadır (Ersoy, 2015). 

Agora Su Kanalı 

Smyrna Agorası’ndaki çeşmeye, Agora Roma 

Hamamına ve olası gymnasiumuna suyun iletilmesini 

sağlayan Agora Su Kanalı, Agora’nın batı kenarındaki 

Faustina Kapısı’nın bulunduğu noktadan itibaren modern 

bir çeşmenin oluşturulduğu yere kadar Portiko’nun 

bodrum katında yer alan batı duvarının arkasından 

yaklaşık 60 m boyunca kuzeye doğru uzanmaktadır. 

Günümüze ulaşan verilerin eksikliğinden dolayı doğruluğu 

belirlenememiş olsa da bu su kanalı suyu Agora Roma 

Hamamı’na iletiyor olmalıdır. İçerisinde bir insanın 

rahatlıkla ilerleyeceği bir yükseklikte inşa edilmiş olan 

kanal 20 m güneye doğru ilerlendikten sonra 816 sokak 

çizgisinde doğuya döndüğü ve yaklaşık 50 m sonra bir 

Fotoğraf 93: Agora Su Kanalı’nın İç 
Görünüşü 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 24. 
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çöküntü ile sona erdiği belirlenmiştir. Çöküntü alanın bulunduğu noktadan sonra araştırmalara devam 

edilememiştir. Kanalın, Batı Portiko’nun bodrum katı batı duvarı boyunca uzanan bölümünün MS 2. 

yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Kanalın bahsi geçen Portiko bölümünde ikiye ayrıldığı ve bir 

kolunun Mozaikli Yapının altından geçerek Bouleutterion Caddesi’nde bulunan çeşmeye ulaştığı tespit 

edilmiştir (Ersoy, 2015). 

Sütveren Anne Kanalı 

Smyrna Antik Kenti Agorası’nın hemen 

güneyinde yer alan 821 Sokak’ta bir evin altında 

tespit edilen Sütveren Anne Kanalı olarak 

adlandırılmış olup Sütveren Meryem Ana Dua Evi 

adıyla da bilinmektedir. Günümüzde hala 

içerisinde su barındıran bu kanala tespit edildiği 

evin avlusundan tonozlu bir merdiven yardımıyla 

inilmektedir. İnildiği noktadan güneye doğru 7 m 

kadar ilerleyen bu kanal bu noktadan doğuya 

doğru belirgin bir kavis yaparak dönerek yeniden 

güneye doğru ilerlemektedir. Güneye doğru 

ilerleyen kanal bir çöküntü ile sona ermektedir. 

Ayrıca kanalın ulaşılabilen son noktasında bir 

çeşme nişi yer almaktadır. Sütveren Anne 

Kanalı’nda yer alan çeşmenin ardında bulunan bir 

başka kanalı kapattığı anlaşılmıştır. Ayrıca kanalın 

bu noktada bir çatal (iki kanalın birleştiği) yaptığı 

tespit edilmiştir (Ersoy, 2015).  

 

 

Fotoğraf 94: Sütveren Anne Kanalı – Sütveren 
Meryem Ana Dua Evi 

 
Kaynak: Konak Belediyesi Süt Veren Meryem 
Ana Dua Evi Broşürü 



251 
 

Bizans Sarnıcı 

İmparator Ioannes III Vatatzes 

zamanında inşa edilen su sarnıcı 

Kadifekale’de dikkat çeken en önemli 

yapılardan biridir. Bizans Dönemi Sarnıcı, 

Osmanlı Döneminde de kullanılmaya devam 

etmiştir (Ersoy, 2019). 34x25 metre 

ölçülerinde kare planlı sarnıç yapısı ana 

kayaya oyularak yapılmıştır (Ertaş, 2019). 

Andezit ana kayanın sarnıç içerisinde biriken 

suyu sızdırmasını engellemek için sarnıç 

çeperinde kireç harçlı moloz taştan iç 

duvarlar inşa edilmiş olup sarnıç tabanı ve 

duvarları tuğla kırıklı harç ile sıvanmıştır. 15 payanda ve 

20 adet dörtgen planlı fil ayak ile taşınan kemerli ve 

haçvari tonozlu üst örtüye sahip olan sarnıç 2650 m3 su 

depolama hacmi ile yaklaşık 15.000 kişinin su ihtiyacını 

karşılayabilecek kapasiteye sahiptir (Ersoy, 2015). 

Sarnıcın kuzey duvarı üzerinde yer alan basamaklı kanal 

izi; kuzey yönünde yer alan bir pınardan sarnıca suyun 

iletilmesi sağlarken aynı zamanda sarnıcın temizlik, 

bakım-onarım çalışmalarının yapılabilmesi için sarnıca 

giriş ve çıkışı sağlamaktadır (Ersoy, 2019). 19. yüzyılın 

son çeyreğinde kenti ziyaret eden George Weber, sarnıcın yapımında aceleci davranılmış olduğunu ve 

strüktüründe bozukluklar olduğundan bahsetmektedir. Sarnıçta yapılan arkeolojik araştırmalar ve 

temizlik çalışmaları kapsamında sarnıç yapısının üst kısmında ve içerisinde birçok sikke buluntusu ele 

geçirilmiştir (Ertaş, 2019). 

Ayrıca Kadifekale’de Kale Mescidine hizmet eden, Agora Batı Portiko bodrum katında tespit 

edilen ve Basmane Mevki Akıncı (Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parselde bir sarnıç ile karşılaşılmıştır. 

Bu bağlamda kent içi su kanallarını beslediği düşünülen çok sayıda sarnıcın var olduğu 

düşünülmektedir (Ersoy, 2015). 

 
 

 

 

Fotoğraf 95: Bizans Sarnıcı 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 

Fotoğraf 96: Akıncı (Fettah) Mahallesi 
369 Ada 38 Parsel, Sarnıç 

 

Kaynak: Ersoy, 2015. 
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Tapınaklar 

Nemesis Tapınağı 

Pausanias’ın (VII.5.1) aktardığına göre; “Philippos oğlu Aleksandros, şimdiki kenti uykusunda 

gördüğü bir düş yüzünden kurdu; Pagos Tepesi üzerinde avlanmaktayken, avdan dönüşünde, 

söylendiğine göre, Nemesisler’in tapınağının önüne gelmiş; burada tapınağın önünde bir kaynak ve 

onun suyu ile büyümüş bir çınar ağacı varmış. Çınar ağacının altında uyurken Nemesisler ona 

görünerek burada bir kent kurmasını ve İzmir halkını eski kentten çıkarıp oraya getirmesini 

buyurmuşlardır.” Smyrna kentinin kurulmasıyla ilişkilendirilen Nemesisler, Smyrna Agorası’ndaki Batı 

Portiko’da bulunan yazıtta Smyrna’nın baştanrıçaları olarak tanımlanmaktadır. Nemesisler 

Tapınağı’na ilişkin yazıtların gün ışığına çıkarıldığı yerler göz önüne alındığında portikoya yakın bir 

noktada olduğu düşünülmektedir. Nemesisler Tapınağı’nın Mozaikli Yapı’nın karşısında, Faustina 

Caddesi’nin hemen bitişiğinde ya da Hürriyet Anadolu Lisesi’nin altında olabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca Batı Portiko’nun tamamı ya da bir bölümünün tanrıçalara adanmış olabileceği 

düşünülmektedir. Smyrnalı din şehidi Aziz Pionios’un yargılanması için Agora’ya getirildiği ve 

Agora’nın hemen yakınındaki Nemesisler Kutsal Alanı’nda kutsal alanında kurban kesmeyi reddetmiş 

olması Nemesisler Kutsal Alanı’nın Agora’nın yakınında bir yerde olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca 

Pausanias (9.35.1), “İzmir’deki Nemesisler Tapınağı’nda Boupalos’un yaptığı altın bir Üç Güzeller 

Heykeli (Nemesislerin) tapkı heykellerin üzerinde durur.” diyerek Smyrna’nın en geç MÖ 4. Yüzyıldan 

itibaren var olduğu anlaşılan Nemesisler Tapınağı’nda tanrıçalara sunulmuş adakların var olduğu 

öğrenilmektedir (Ersoy, 2015).  

Zeus Akraios Tapınağı/Değirmentepe Tapınağı 

Aristides (XVII.10) Smyrna'nın güzelliklerini anlatırken batıdan doğuya bir tapınaktan diğerine 

ve bir tepeden diğer bir tepeye geçen çekici bir yolun varlığından bahsetmektedir. Naumann ve 

Kantar'a göre Aristides'in sözünü ettiği bu yol, günümüzde Öğretmen Evi'nin hemen önünden geçen 

ve döşemesinin güzelliği ile dikkat çeken Roma Antik Yolu olup tepelerden birinin ise Değirmentepe 

olduğu düşünülmektedir. Değirmentepe’de yer aldığı düşünülen Zeus Akraios Tapınağı Aristides’in 

aktardığı tapınaklardan biri olmalıdır. Burada yer alan tapınağa ilişkin arkeolojik veriler eksik 

durumdadır. Değirmentepe’de yer alan tapınak kimi araştırmacılara göre Zeus Akraios’a adanmış 

kimlerine göre ise Asklepios’a adanmış bazılarına göre ise İmparator Hadrianus’a ithafen yapılmış 

olmalıdır. Kime adandığı kesin olarak bilinmese de genel olarak kabul görülen görüş ilk olarak Zeus 

Akraios’a adanmış olmasıdır (Kılıç, Gülbay, 2010). 
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Tiberius-Livia-Senato Tapınağı 

Asya kentlerinden bazıları ve Smyrna, 

kendi kentlerine prestij amacıyla İmparator 

Tiberius, annesi Livia ve Senato adına tapınak 

inşa etmek istemişlerdir. Smyrna’nın tapınak 

yapma isteği kabul edilmiş ve tapınak Proconsul 

Valerius Naso zamanında ibadete açılmıştır. 

Böylece Smyrna bu kentler arasında rekabetin bir parçası olan ilk Neokoros tapınağına sahip 

olmuştur. Smyrna Antik Kenti’nin ilk neokoros unvanını almasını sağlayan Tiberius-Livia-Senato 

Tapınağı kentin sikkelerine yansımıştır. Smyrna’da ele geçirilen bir sikkede Prostylos tarzı (tapınağın 

ön cephesinde tek sıra sütun dizisinin bulunması) tapınak içerisinde ayakta duran Tiberius bir elinde 

kutsal kâse, phiale tutmaktadır. İmparator Tiberius, annesi Livia ve Senato adına yapılan bu tapınak 

hakkında bugün yeterli bilgiye erişilememiştir (Ersoy, 2015). 

Hadrianus Tapınağı 

İmparator Hadrianus (MS 117 -138), MS 123/124 yılında Smyrna’yı ziyaret etmiştir. İmparator 

Smyrna’ya geldiğinde yüksek miktarda kente bağış yaparak imar faaliyetlerine katkıda bulunup kendi 

tapınağının yapılmasına izin vermiştir. Roma Dönemi’nde Asia Eyaletinin kentleri arasında rekabet 

yaşanmıştır. Bu bağlamda Smyrna-Ephesos yarışında İmparator Hadrianus iki kente eşit davranarak 

kendi adına tapınak yapılmasına izin verdiği bilinmektedir. Smyrna, imparatorun yüklü miktardaki 

bağışını karşılıksız bırakmayarak onu Olymposlu Zeus ile bir tutmuştur. Smyrna imparator tapınağına 

koruyucu olma unvanı olan Neokoros unvanına ikinci kez sahip olmuştur. İmparator Hadrianus adına 

yapılan bu tapınak hakkında bugün yeterli bilgiye erişilememiştir (Ersoy, 2010). 

Tanrıça Roma Tapınağı 

İmparator Septimus Severus yerine 

imparator olan Caracalla, MS, 214/215 

yılının kış ayında Smyrna’ya gelmiş ve kentte 

kendi adına bir tapınak yapılmasına izin 

vermiştir. Antik Dönem’de çok sevilmeyen 

Caracalla’ya tapınımın muhtemelen 

“Tanrısallaştırılmış Roma” tapınımı ile aynı 

çatı altında yürütüldüğü öngörülmektedir. 

Caracalla’nın izni ile inşa edilen tapınakla kent üçüncü kez neokoros unvanını almıştır. Neokoros 

unvanına ilişkin olarak Smyrna Agorasında ele geçen ve MS 222-235 yılları arasına tarihlenen Smyrna 

Kent Sikkesi’nin arka yüzünde elinde tapınak tutan Tanrıça Roma resmedilmiştir.  Neokoros unvanı 

kent sikkelerine yansımasının yanı sıra yazıtlarda da yerini almıştır. Smyrna kent meclisinin başrahip 

Fotoğraf 97: Smyrna’nın İlk Neokoros Unvanını 
Aldığını Betimleyen Sikke     

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 22. 

Fotoğraf 98: Tanrıça Roma’nın Tasvir Edildiği Smyrna 
Kent Sikkesi (MS 222-235) 

 
Kaynak: Ersoy, 2015, s. 38. 
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ve hatip C. Lollianus Hedianus’un onurlandırılması adına yazılan bir yazıtta kent kendisi için “Asia’nın 

büyüklük ve güzellikte ilk kenti, Asia’nın çok parlak metropolisi, üç kez imparatorluk kültüne ait 

tapınağın kurucusu ve Ionia’nın süsü Smyrnalıların şehri…” şeklinde övgüyle bahsetmektedir (Ersoy, 

2015). 

Dionysos Tapınağı 

Arkaik Dönemden itibaren Smyrna’da 

Dionysos kültünün var olduğu bilinmektedir. MS 2. 

yüzyılda yaşamış olan Aielius Aristides’in (XVII.6) 

aktardığına göre; “Dionysia’da kutsal trireme 

Dionysos’un onuruna Pazar alanının etrafında 

taşınırdı. Bu Kiosluların, erkekleri dağ üzerindeki 

tapınağa gitmek için şehirden uzaklaşmış kenti ele 

geçirmek için yelken açışlarını betimler. Ve şehrin 

aşağıya inen erkekleri tarafından görülen Kioslular 

yalnızca amaçlarını gerçekleştirememekle 

kalmamışlar aynı zamanda gemilerini de 

kaybetmişlerdir. Smyrnalılar Dionysos onuruna savaş 

dansları ve ölüler üstüne Bachus törenleri 

yapmışlardır.”  

Bu bilgiler ışığında Khioslular (Sakız Adası) 

Smyrnalı erkekler dağ üzerindeki (muhtemelen 

Kadifekale?) Dionysos Tapınağı’na gitmek için 

şehirden uzaklaştıklarında kenti ele geçirebilmek için 

Smyrna’ya saldırmışlardır (Keçeci, 2019). Ancak kısa 

sürede saldırıyı fark eden Smyrna halkı tarafından 

yenilgiye uğramışlardır. Bu zafer sonrasında Smyrna 

halkı Tanrı Dionysos adına Dionysia şenlikleri 

düzenlemişlerdir. Aielius Aristides’in aktardığı 

metinden ve bunu destekleyen kaynaklardan anlaşılacağı üzere Kadifekale’de kent surlarının dışında 

Dionysos Tapınağı’nın var olduğu düşünülmektedir. Dionysos’un çok sayıda heykel ve figürün ile 

temsil edilmesi ve Smynalıların çoğunun isminde “Dionysos” yer alması bu kültün kente yaygın 

olduğunu kanıtlar niteliktedir (Ersoy, 2015). Smyrna Tiyatrosu’nun sahne binasında yapılan kazı 

çalışmalarında ele geçirilen Satyros kabartması ve İzmir Tarih Sanat Müzesi’nde sergilenen Satryros 

başı Dionysos kültü ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. 

Fotoğraf 99: Smyrna Tiyatrosu Sahne Binası 
2’No.lu Mekânda Ele Geçirilen Satyros 
Kabartması 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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Pano 2: Arkeolojik Miras 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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4.7.2. Mimari Miras 

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Çevresi Gelişim Süreci 

XV. yüzyıl başlarında Osmanlı idaresine geçmesinin ardından Aydın sancağına bağlı bir 

kazanın merkezi olan İzmir, kuzeyde Karşıyaka, doğuda Bornova ve Buca, güneyde Torbalı, batıda 

Çeşme, Seferihisar ve Karaburun’u içine almaktadır. Başlangıçta Aydın sancağına bağlı olan İzmir, 

1570’lerin başında Kaptanpaşa eyaletine dâhil olan Sığla sancağına katılmıştır (Erdoğru, 1994: 223).  

Osmanlı döneminin ilk yıllarında Anadolu kıyılarında ve iç bölgede Osmanlı yönetiminin 

etkinliği artsa da İzmir’in yapısında dikkat çekici bir sıçrama oluşmamıştır. İzmir, XV. yüzyıl boyunca ve 

XVI. yüzyılın büyük bölümünde, küçük bir kıyı kasabası olarak yaşamaya devam etmiştir. XVII. yüzyıla 

gelindiğinde İzmir, idari yönetim açısından, Osmanlı Devleti’nin klasik yapısına uydurulmamış, bir 

eyalet merkezi haline getirilmemiş, Padişah hassı olarak ilan edilmiştir (Yılmaz-Yetkin, 2002: 41).  

Resim 5: İzmir. XVII. Yüzyıl Sonlarına Ait Bir Gravür (Jacob Enderlin, 1686). 

  
Kaynak: Anonim 

Kentte deniz asayişini sağlamak için bir Kaptan Paşa görevlendirilmiş, yargı işlerine bakmak ve 

idari işleri görmek için bir kadı atanmış ve Padişah adına vergileri toplamak için de bir Voyvoda 

çalışmaya başlamıştır. İzmir, Osmanlı merkezi yönetiminin etkisi dışında kalmış, halk kendi işlerini 

yürütmesi açısından diğer Osmanlı kentlerine nazaran daha özgür bırakılmıştır (Yılmaz-Yetkin 2002: 

47). 
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İzmir’in Türklerce kentleştirilmesi, Kadifekale’nin kuzey batı eteklerinde başlamış ve adım 

adım limana doğru uzanan bir yayılma sürecine girmiştir. Bununla birlikte XV. yüzyılda Kadifekale, bir 

yerleşim yeri olarak hala önemini korumaktadır (Arıkan, 1992: 62). 

Bu yayılma süreciyle birlikte İzmir giderek iki parçalı bir kent olmaktan çıkmaya başlamıştır. 

Tepedeki Türk kenti eteklere doğru inerek denize doğru yaklaşmıştır. Nüfus artışının başladığı XVI. 

yüzyılın ilk yarılarından itibaren Türkler, tepedeki yerleşim alanlarından aşağıya yönelerek, yukarı kale 

ile aşağı kale arasında yerleşim kuşağı oluşturdular (Yılmaz-Yetkin, 2002: 43). Böylesi bir hareketliliğe 

rağmen İzmir XVI. yüzyılın başlarında büyücek bir kasabadan farksız durumdadır. İzmir’e bu yıllarda 

gelen Âşık Çelebi de öyle canlı ve hareketli bir kentten ziyade sadece içinde askerler bulunan iki 

kaleden bahsetmektedir. Birisinin güneyde tepede olduğunu diğerinin de deniz kenarında olduğunu 

belirterek eski bir kent olan İzmir’in surlarının varsa da harap olduğunu ve evlerle karıştığını anlatır. 

Fakat aşağı kenti kuşatan surlar hemen ortadan kalkmamıştır (Baykara, 1974: 30). Öyle ki XVII. 

yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e gelen ve şehrin o tarihteki fiziksel dokusu konusunda oldukça 

aydınlatıcı bilgiler veren Evliya Çelebi, bu surların kalıntılarından söz etmektedir (Evliya Çelebi 2011. 

99-101). 

Fotoğraf 3: İzmir, önde Liman Kale ve arkada Kadifekale’ye doğru genel görünüş (Charles Mac 

Farlane, 1832). 

  
Kaynak: Anonim 
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XVII. yüzyıla ait gravürler, kentin yerleşim alanının genişlediği ve fiziksel yapının değiştiğini 

göstermektedir. Gravürlere ve yazılı belgelere göre, Kadifekale eteklerinde başlayan yerleşim, sahil 

şeridini izleyerek kuzeyde Punta (Alsancak Burnu) olarak adlandırılan çıkıntıya kadar uzanmaktadır. 

Güneyde ise, bugünkü Varyant başlangıcını oluşturan Yahudi mezarlığına (Maşatlık) kadar 

genişlemiştir. Limanın doğusunda Kadifekale eteklerinde Türkler yaşamaktadır. İkiçeşmelik ve 

Keçeciler gibi Türk bölgelerinin arasına Havra Sokağı gibi Musevi yerleşim bölgeleri girmiştir. Kıyıdaki 

Frenk Mahallesi’nin hemen gerisinde Rumların, bunlarla Türk bölgelerinin arasında da Ermenilerin 

mahalleleri sıralanmaktadır. Kıyıya yakın bölgelerde iş alanları yoğunlaşırken, yerleşim alanları da bu 

bölgelerin arkasında içeriye doğru ilerlemiştir (Yılmaz- Yetkin, 2002: 49). 

XVII. yüzyılda ticaretteki gelişmeler, İzmir’in kentsel yerleşimi ve nüfusu açısından dönüşüm 

yaşamasına zemin hazırlamış ve düzensiz bir kentin şekillenmesinde bir bakıma öncülük etmiştir. 

Öncelikle Avrupalı tüccarlar, kente sahil boyunca yerleşmeye başlamışlardır. Bu caddeye hızla 

konsolosluklarını, ticarethanelerini inşa etmişler ve liman çevresinin fiziksel yapısını değiştirmişlerdir. 

İç liman sınırlarını oluşturan bugünkü Kemeraltı yayının üzerinde ise XVII. yüzyıl boyunca yapılan 

camiler, kentin bu dönemdeki hızlı büyümesinin işaretleri gibidir. Bunlardan başka kentin değişik 

mekânlarında yapılan camiler bulunduğunu da belirtmek mümkündür. Anlaşılacağı üzere, camiler de 

kentin fiziksel dokusunu değiştiren kamusal kullanım binaları olarak İzmir’deki yerlerini almışlardır.  

Kentin fiziksel mekânını farklılaştıran bir diğer alan ise, XVII. yüzyıl içinde gelişen hanlar bölgesidir. 

Yüzyılın başından itibaren ticaretin canlanmasına bağlı olarak hanların birbiri ardına yükseldiği 

görülmektedir. (Ersoy, 1991).  

Fotoğraf 4: İzmir, Kestane Pazarı Camii ve Kadifekale, genel görünüş (XIX. yüzyıl sonları) 

 
Kaynak: Anonim 
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XVII. ve XVIII. yüzyıllarda İzmir kenti sürekli olarak doğal afetler ve bunların sonucunda 

meydana gelen çeşitli sorunlarla uğraşmak durumunda kalmıştır. Kentin fiziki yapısını etkileyen bir 

dizi deprem ilk olarak 1654-80 arasında gerçekleşmiş olup büyük yıkımlara ve nüfus kayıplarına yol 

açmıştır. Temmuz 1688’deki büyük deprem sonucu 14 büyük cami, üç Latin kilisesi, çok sayıda ev ve 

han yerle bir olmuş, deprem sonrası çıkan yangınlar sonucu ahşap evlerin ve depoların büyük bir 

kısmı yanmıştır. XVIII. yüzyıldaki depremler ve sonrasındaki yangınlarda ise kimi mahalleler tümüyle 

ortadan kalkmıştır (Ambraseys-Finkel 2006, 86-88). Bu yaşanan felaketler sonrasında İzmir kenti her 

seferinden yeniden imar edilmiş olsa da düzenli ve planlı bir imar faaliyetinden bahsetmek oldukça 

zor görünmektedir. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Rum Mahallesi dışarıda tutulursa toplamda 1659 

yılında İzmir’de 16 adet Müslüman Mahallesi görülmektedir (Kütükoğlu, 2002: 12). 1671 yılında İzmir 

şehrini ziyarete gelen Evliya Çelebi, 10 adet Müslüman Mahallesinin olduğunu vurgulamış ve özellikle 

5 büyük mahallenin ismini vermiştir. Bunlar; Tilkilik, Hasan Hoca, Ermeni mahallesi, Frenk mahallesi 

ve Kasap Hızır Mahallesi’dir. Ayrıca, Pagos dağının eteklerinde on Frenk ve Yahudi, on Kefere, iki 

Ermeni ve bir adet Kıpti Mahallesi’nin varlığından da bahsetmektedir (Evliya Çelebi 2011: 103). 

Fotoğraf 5: İzmir, Kadifekale ve çevresi. XIX. yüzyıl sonları 

 
Kaynak: Anonim 

XVII. yüzyıl ile XVIII. yüzyıl içerisinde ekonomik açıdan hızla gelişen ve dünya çapında bir liman 

olma özelliği kazanan İzmir’de bu dönemlerde Müslüman yerleşimi Kadifekale’den kıyıya doğru 

kaymıştır (Yılmaz- Yetkin, 2002: 47). Ticari açıdan İzmir’in adeta yükünü taşıyan Kemeraltı yayı 



260 
 
 

etrafında yerleşim birimleri hızla gelişmiştir. Bunun ana sebebi elbette ki ticari açıdan limanın ve 

çevresinin öneminin büyük oluşudur.  

İzmir’in ekonomik açıdan altın çağını yaşadığı bu döneme girilirken İzmir’de bir dizi yeni 

mahalle oluştuğu görülür. 1659 tarihli Mufassal bir Avarız defterine göre bu dönemde; Hasan Hoca, 

Hatuniye, Yaycılar, Camii Atik, Cedide, Kefeli, Çiçek, Kasap Hızır ve Kal’a-i Bala adlı mahalleler 

görülmektedir. Vakıf kayıtlarında geçen cami, mescit, medrese gibi isimler ve bulundukları yerlere 

istinaden Camii Atik Mahallesi; Başdurak Camii’nden Hisar Camii’ne, II. Beyler sokağından 

İkiçeşmelik’e kadar uzanan geniş bir bölgeye isabet etmektedir. Osmanlı belgelerinde Camii Atik 

Mahallesi, her biri bir cami veya bir mescit etrafında toplanmak üzere “14” bölge halinde yazılmıştır. 

Bunlar, Ahmed Ağa, Elhac Mahmud, Sarı Hafız, Ali Ağa, Kılıççı (Kılcı), Elhac İbrahim Efendi,  Hacı 

Mehmed, Esnaf Şeyhi ve Nazırzade (Natırzade) camileri ile Akçalı, Arnabud (Arnavud), Odunkapılı, 

Ketseli ve Kahraman mescitleriydi. Bugün ki, Fevzi Paşa, Yıldız, Odunkapı, Uğur, Tan, Ketselli, Ülkü ve 

kısmen de Tuzcu mahallelerini içine almakta idi (Kütükoğlu, 2002: 13-14).  

Fotoğraf 6: Kadifekale’den İzmir genel görünüşü (1940’lar) 

 
Kaynak: Anonim 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’in dünya pazarlarıyla eklemlenmesi ve ticari hayatındaki 

canlanma, nüfusunun kozmopolit bir şekilde çoğalmasına yol açmıştır. Ticaretteki gelişme, dahili 

sükûn ve sulh, demiryollarının inşası ve 1867’de yabancılara Osmanlı topraklarında mülk edinme 

hakkının tanınması, İzmir’e rağbetin artmasında bir başka etken olmuştur (Beyru 1973, 27). Nüfus 

olarak İzmir’de oldukça önemli bir orana ulaşan Müslüman, Avrupa Hıristiyanı, Rum, Ermeni ve 

Musevi etnik gruplarının yaşama alanları da iyice belirginlik kazanmıştı. Avrupa Hıristiyanı olarak 

bilinen Frenkler’in kent yaşamı üzerindeki etkisi de artmaya başlamıştı. 
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XIX. yüzyıl ikinci yarısından itibaren Osmanlı’nın siyasi çöküşü ile toprak kaybı ve birbirini 

izleyen savaşlar neticesinde, İzmir bir nevi mülteci akınına uğramıştır. Gelen bu göçmenler, mevcut 

İslam mahallelerine eklemlenen, şehrin kuzeyindeki yeni mahallelere iskân edilmişlerdir. Burada 

özellikle Mahmudiye, Fatih, Birinci ve İkinci Osmaniye, Aziziye, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, 

Beşinci Sultaniye, Cami-i Atik, Hatuniye, Namazgâh, Ali Reis, Şeyh mahallelerini kurdular. Daha sonra 

Eşrefpaşa, Topaltı, Çorakkapı gibi mahalleler ile Karantina, Mithatpaşa (Göztepe), Kokaryalı 

(Güzelyalı-Reşadiye) ve Karşıyaka’ya yerleştiler. Müslüman göçleri Kadifekale sırtları ve Değirmentepe 

civarında da yeni yerleşim bölgelerinin ortaya çıkmasını sağladı. Mithatpaşa (Göztepe) ve çevresinde 

Osmanlılar’a ait pek çok devlet kuruluşunun olması Türklerin burayı yerleşim için seçmesinde etkili 

olmuştur. Böylelikle oluşan yeni Türk mahalleleri şehrin büyümesine, 1870’lerdeki yaklaşık 300 

hektarlık alanın, 1906’da 1100 hektara, 1914’te ise 1300 hektara ulaşmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde gelenlerin 5-6 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir (Serçe, 2000: 164-165).  

“Kentte yaşayan tüm grupların, etnik kökenlerine göre dağılım gösterdikleri yaşam 

bölgelerinde yer alan farklı özelliklerdeki konutları ve sosyal hizmet yapıları (eğitim, sağlık, ibadet, 

vd.), kentin mevcut sosyal yapısına paralel olarak, kozmopolit bir kent dokusunu yansıtmaktadır. Bu 

karmaşık doku içerisinde, kentin vitrinini oluşturan sahil kesimi, gelişmiş Avrupa kentlerini anımsatan 

düzenli bir yerleşme içerisinde çağdaş bir kentsel dokuyu sergilemektedir. Kentin arka planında kalan, 

yamaç eteklerinde konumlanmış olan Türk mahalleleri, yükselen sivri minareleri ve kubbeleri ile ayırt 

edilen, mütevazı konut birimlerinin yer aldığı düzensiz, organik dokuları ile tanımlanmaktadır” 

(Ballice, 2008).  

1850’lerden Cumhuriyet’in ilanına kadar uzanan birinci dönemde, mimarlık alanında 

çoğunlukla Rum, Ermeni usta ve kalfalar söz sahibidir. Görkemli Levanten konut ve köşkleri için 

ülkedeki veya dışarıdan getirilen yabancı mimarlar etkin olarak projeler üretmektedir. Kaba inşaat 

malzemeleri dışındaki inşaat kalemleri ithal malzemedir. Bu dönem konutlarına sokaktan bir 

merdiven nişinden basamaklarla yükselerek girilir ve konutların plan şemalarında önemli farklılıklara 

rastlanmaz. Oysa geleneksel Türk evlerine bahçeden girilir. Orta gelirli kesimin oturduğu Sakız tipi 

konutlar (Kıbrıs şehitleri Caddesi ve civarı) ile üst gelir grubuna ait gösterişli, köşk esprisindeki Rum ve 

Levanten konutları bu dönemi tanımlayan konut tipleri olarak sayılabilir (Ballice, 2006: 77). 

4.9.2.1 Camiler 

İzmir 14. yüzyıl başlarında Türk Beyliklerinin Batı Anadolu kıyı yerleşimlerini ele geçirmek için 

yaptığı akınlar çerçevesinde, Aydınoğlu Beyliği’nin yönetimine geçmiştir. İzmir’in Türklerce 

kentleştirilmesi, Kadifekale’nin kuzey batı eteklerinde başlamış ve adım adım limana doğru uzanan bir 
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yayılma sürecine girmiştir. Bununla birlikte 15. yüzyılda Kadifekale, bir yerleşim yeri olarak hala 

önemini korumaktadır (Arıkan, 1992: 62).  

Bu kapsamda İzmir’in Türk dönemine ait ilk dini ibadet yapısı “fethedilen kale yerleşimlerine 

inşa edilen Cuma mescitleri geleneğinden hareketle” muhtemelen geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılarla 

temelleri ortaya çıkarılan Kadifekale Mescidi olmalıdır (Ersoy vd. 2014: 397). 

İzmir’in Osmanlı yönetimine geçtiği 15. yüzyıl, kentin bütünlüklü bir biçimde gelişmesi ve 

anıtsal yapılar ile sivil mimarlığın içinde bulunduğu kimlikli bir yerleşim dokusunun şekillenmesi 

yönünde bir dönüm noktasını oluştursa da bu gelişmeler çok hızlı bir biçimde gerçekleşmemiştir. 

Kentin önceki evrede Türk yerleşim alanını oluşturan Kadifekale yamaçlarında aynı niteliğin 

korunduğu ve dokunun da limana doğru yayılarak oradaki nüveyle bütünleşme yoluna girdiği 

görülmektedir (Kayın 2013:34; Arıkan 1992: 59-70).  

Bu yayılma süreciyle birlikte İzmir giderek iki parçalı bir kent olmaktan çıkmaya başlamıştır. 

Tepedeki Türk kenti, eteklere doğru inerek denize doğru yaklaşmıştır. Nüfus artışının başladığı 16. 

yüzyılın ilk yarılarından itibaren Türkler, tepedeki yerleşim alanlarından aşağıya yönelerek, yukarı kale 

ile aşağı kale arasında yerleşim kuşağı oluşturmuşlardır (Yılmaz-Yetkin, 2002: 43). Böylesi bir 

hareketliliğe rağmen İzmir 16. yüzyılın başlarında büyücek bir kasabadan farksız durumdadır. 

Osmanlı dönemine ait çeşitli belgelerden kentte yer alan camilerin sayısal bilgilerine ulaşmak 

mümkündür. Henüz büyük bir gelişmenin yaşanmadığı 16. yüzyılda yaklaşık 5 caminin varlığı 

bilinirken, 17. yüzyılda bu sayının giderek arttığı dikkati çekmektedir. 17. yüzyılın ilk yarısında İzmir'i 

ziyaret eden Kâtip Çelebi 1654'de yazdığı eseri Cihannüma'da İzmir'de 10 cami bulunduğundan 

bahsetmektedir. 1671 yılında kentte bulunan Evliya Çelebi ise İzmir'deki 14 camiye adlarıyla değinip 

bunların dışında "Bu yazılıp ibadet ettiğimiz camilerden başka 77 mihrap da mescitler vardır" diyerek 

-biraz abartılı olmakla birlikte- kentte 100'e yakın cami ve mescit bulunduğunu belirtmektedir 

(Kahraman, 2011:105-106).  

18. yüzyıldan itibaren, kentin gelişimine paralel olarak inşa edilen cami sayısının da giderek 

arttığı gözlenmektedir. Bu yüzyılın başlarında İzmir’de 19 caminin varlığından söz edilirken bu sayı 

1851’de 24 cami; 1878’de 23 cami, 41 mescid; 1895’de 24 cami, 47 mescid ve 1908’de 53 cami, 51 

mescid şeklinde verilmiştir. (Kuyulu Ersoy, 2013: 88).  

Günümüzde bu yapıların bir kısmı çeşitli onarımlarla değişikliğe uğramakla birlikte varlığını 

korumaktadır. Bir bölümü ise ne yazık ki tamamen ortadan kalkmıştır. Kentin geçirdiği çeşitli deprem 

ve yangınlar sonucu özellikle 16 ve 17. yüzyıla tarihli pek çok yapının 19. yüzyılda kapsamlı bir şekilde 

onarıldığı ya da tekrar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra plansız müdahaleler ve çeşitli 

düzenlemeler, yapılarda ciddi tahribata neden olmuştur.  



263 
 
 

16. Yüzyıl  

Çeşitli belgeler ve inşa kitabelerinden yola çıkarak 16. yüzyıl ya da hemen öncesinde inşa 

edilen 5 caminin varlığı bilinmektedir. Bunlar Yukarı Kale Camisi, Faik Paşa Camisi, Han 

Bey/Pazaryeri Camisi, Hisar Camisi ve Selahatttinoğlu Camisi’dir (Aktepe, 2003). Bu camiler arasında 

çarşı bölgesinde bulunan Hisar Camisi halen kentin en büyük ve önemli camilerinden biridir. Yukarı 

Kale Camisi ise Müslümanların kentte ilk ele geçirdikleri önemli mevzi olan Kadifekale'de 

bulunmaktadır. Diğer camiler de Müslümanların erken dönemlerde yerleşmeye başladıkları 

Kadifekale tepesinin kuzey ve kuzeybatı eteklerinde bulunmaktadır. Han Bey/Pazaryeri Camisi, Faik 

Paşa Camisi ve Selahatttinoğlu Camisi’nin ilk inşa tarihleri 16. yüzyıl olmakla birlikte her üç yapının da 

19. yüzyılda kapsamlı bir onarım geçirdiği ve büyük ölçüde yenilenerek değişikliğe uğradığı 

bilinmektedir (Ürer, 2017: 179-242).  

Yukarı Kale Camisi 

Kadifekale Mahallesi’nde, önceleri Yukarı Kale olarak adlandırılan Kadifekale’nin içerisinde yer 

almaktadır. Kentin bilinen en erken tarihli camisidir. Münir Aktepe, bu yapıya ait en eski kaydın 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 1530 tarihli bir tapu tahrir defterinde olduğunu 

belirtmektedir (Aktepe 2003: 96).  Evliya Çelebi’nin kale kadısı Ahmet oğlu İlyas tarafından 

yaptırıldığını belirterek 1308-9 tarihli kitabe metnini verdiği yapının, geçtiğimiz yıllarda 

gerçekleştirilen kazılarla temelleri ortaya çıkarılan Kadifekale Mescidi ile aynı yapı olduğu 

düşünülmektedir (Ersoy vd. 2014: 396-397). 

19. yüzyıl başlarına kadar ayakta olmasına rağmen, zamanla bakımsız kalmış ve aynı yüzyıl 

içerisinde tamamen yıkılmıştır. Yapı, kare planlı kubbeli bir harim, kuzeyinde merdivenlerle ulaşılan 

bir son cemaat yeri, hazire ve avludan meydana gelmektedir.  Doğusuna bitişik olan tonozlu mekânın 

ise özgün olmadığı ve sarnıç olarak kullanıldığından söz edilmektedir. 
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Fotoğraf 7: Yukarı Kale Camisi/Kadifekale Mescidi, Plan ve 19. Yüzyıldaki Son Durumu  

  
Kaynak: (Ersoy vd. 2014).  

Hisar (Yakub Bey) Camisi 

Kemeraltı-Hisarönü bölgesinde yer alan Hisar Camisi, İzmir’in simge yapılarındandır. Çevresi 

dar bir avlu ile kuşatılan yapı, merkezi kuruluşlu bir harim, kuzeyinde yedi birimli son cemaat yeri, 

kuzeybatısındaki minare, avlu içerisindeki üç çeşme, muvakkithane, kütüphane ve avlu dışında iki 

şadırvandan meydana gelmektedir. Yapının adı, inşa edildiği dönemde kentin güvenliğini sağlayan ve 

günümüzde mevcut olmayan Aşağı/Liman Kale’den gelmektedir (Aktepe 2003, 98; Kuyulu Ersoy 2013, 

112; Çakmak 2019, 274). 

Kemeraltı bölgesindeki en erken tarihli cami olduğu bilinen yapının inşa tarihi, kaynaklarda 

farklılık göstermektedir. 1671-72 yılında İzmir’e gelen Evliya Çelebi, Molla Yakub Bey Camisi olarak 

tanımladığı yapının 1591-92 yılında Yakub Bey adında bir kişi tarafından yaptırıldığını, üç kapılı ve üç 

mihraplı olduğunu, örtüsünün bir bölümünün kurşun, bir bölümünün kiremit olduğunu ve cami ile 

kale kapısı arasında bir abdest havuzu yer aldığını belirtmektedir (Kahraman 2011:105). Bazı 

kaynaklarda ise inşa tarihi 1006/1597-98 olarak aktarılmaktadır (Aktepe 2003, 102).  

Avlu zemininden bir basamakla ayrılan son cemaat yeri yedi birimlidir. Kompozit başlıklı 

sütunların birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmasıyla oluşturulan mekân, yedi küçük kubbe ile 

örtülmüştür. Son cemaat yerinin batısında yer alan minare, 1927 yılında İzmir Valisi Kazım Paşa 

tarafından yaptırılmıştır. Kaidenin son cemaat yeri içinde kalan kısmı üç kenarlı, üst kısmı karedir. 

Gövdeyi yer yer çini plakalar çevrelemektedir. Şerefe altında mukarnas dizileri görülmektedir. 

Harime mermer plasterlerle sınırlandırılan yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı ile bu açıklığın 

doğu ve batısındaki tali açıklıklar aracılığıyla girilmektedir. İbadet mekânını örten merkezi kubbe on 

ayak üzerine oturmaktadır. Kubbe, doğu ve batıdan ikişer, kuzeyden beş küçük kubbe ile 

çevrelenmektedir. Harim kuzey duvarı boyunca uzanan kadınlar mahfiline, doğu ve batı uçlardaki 
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merdivenler ile ulaşılmaktadır. Mahfili taşıyan ayaklar alt katta Bursa tipi kemerlerle, üst katta 

yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır.  

İzmir’deki alçı süslemeli camilerin en önemli örneklerinden birini oluşturan Hisar Camisi’nin 

kubbe içi, kemer alınlıkları, sütun başlıkları, mihrap duvarı ve kadınlar mahfilinin harime taşıntı yapan 

kısmı zengin tasarımlara sahiptir. Yapıya hâkim olan alçı bezemeler, teller aracılığıyla birbirine, alçı 

sıva aracılığıyla da duvara tutturulmuştur (Bulut 1996, 4). Süslemeleri ile harimin odak noktasını 

meydana getiren mihrap duvarı, iki gömme sütun tarafından çerçevelenmiştir. Giriş açıklığı ile aynı 

eksen üzerinde yer alan ortadaki mihrap nişi, boyutları ve süsleme tasarımı bakımından doğu ve 

batısındakilerden ayrılır. 

Hisar Camisi’nin mermer minberi, boyutları bakımından İzmir il merkezindeki en büyük 

örnektir (Bayrakal 2004, 23). Yüzeylerinde görülen yoğun süslemeler kafes oyma, yuvarlak yüzeyli 

oyma ve kabartma teknikleri ile uygulanmıştır. Merdiven korkuluklarında ve geçit alınlıklarında cami 

tasvirleri yer almaktadır. Aynalıkların merkezinde yer alan ayçiçeği motifleri, çevresindeki akantus 

yapraklarından oluşan kompozisyondan bir madalyon ile ayrılmıştır.  

Yapı 1744, 1813, 1881, 1927, 1982-1985 ve 2018-2019 yıllarında onarımlar geçirerek 

günümüzdeki şekline kavuşmuştur. İşlevine uygun olarak kullanılmaya devam etmektedir.  

Fotoğraf 8: Hisar Camisi, Plan ve Batıdan Genel Görünüm 

 

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Faik Paşa Camisi 

Kimliği hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Faik Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa 

ettirilmiştir. 1529 yılına ait kayıtlarda, İzmir mahalleleri arasında, Faik Paşa Mahallesi’nin de ismi 

geçmektedir. Yapı, harim giriş açıklığı üzerinde yer alan kitabeye göre 1842 yılında büyük bir yangın 

geçirmiş ve yeniden inşa edilmiştir. Günümüzdeki şekli ile 19. yüzyıl camilerinin özelliklerini 

taşımaktadır. 
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Yapı enine dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyde son cemaat yeri ve güneydoğuda bir 

minareden oluşmaktadır. Düz ahşap tavanlı ibadet mekânı batıya doğru yapılan ilavelerle 

genişletilmiştir (Kuyulu Ersoy, 2013: 106). Kadınlar mahfili harim kuzey duvarına konumlandırılmıştır. 

Yuvarlak kemerli mihrap nişi fayansla kaplıdır. Oldukça sade tutulan ahşap minber, yağlı boya ile 

boyanmıştır. Bir süredir ibadete kapalı olan yapının onarıma ihtiyacı bulunmaktadır.  

Fotoğraf 9: Faik Paşa Camisi, Plan ve doğudan genel görünüm 

  

Kaynak: (Ürer, 2017:189). 

Han Bey/Pazaryeri Camisi 

Yapının, çeşitli kayıtlara göre kentteki en erken tarihi camilerden biri olduğu düşünülmektedir 

(Aktepe, 2003: 28; Kuyulu Ersoy, 2013: 124).  İlk inşa tarihi 15. yüzyıl ya da biraz daha öncesine kadar 

götürülen yapı, zamanla tahrip olmuş ve 19. yüzyılda yeniden inşa edilmiştir.  

Günümüzde dükkân ve depo olarak kullanılan bir alt kat üzerine konumlandırılmış fevkani bir 

kuruluşa sahip olan yapı, kare planlı tek kubbeli bir harim, harimi kuzey cephe ile batı cephenin 

ortasına kadar çevreleyen bir son cemaat yeri ve kuzeydoğusundaki bir minareden oluşmaktadır. Son 

cemaat yerine giriş batı ve doğu cephelerdeki merdivenlerle sağlanmaktadır. Üzeri düz ahşap tavanla 

örtülü olan son cemaat yeri, kuzey cephenin tamamı ile batı cephenin ortasına kadar olan bölümü 

kapsamaktadır. Kare planlı ibadet mekânı, yüksek kasnağa sahip ahşap bir kubbeyle örtülmüştür. 

Harim kuzey duvarı boyunca uzanan kadınlar mahfili ahşap kafesli parmaklıklarla harime açılmaktadır. 

Güney duvarının merkezindeki mihrap nişi, kıvrımlı yapraklar ve akantus motiflerinden meydana 

gelen bir tepeliğe sahiptir. İbadet mekânını örten kubbe sekiz dilime ayrılarak bitkisel formların 

meydana getirdiği çerçevelerle dolgulanmıştır. Kubbe eteğinde bir sıra palmet dizisi ve altında yazı 

panolarına yer verilmiştir. Yazıya göre kalemişleri 1956 yılında Gaziantepli Müslim Gökçek tarafından 

yapılmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşaptır. Minber yüzeylerinde geometrik ve bitkisel motiflerden 

oluşan tasarımlar görülmektedir. Yapı bu haliyle kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duymaktadır.  
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Fotoğraf 10: Han Bey/Pazaryeri Camisi, Plan ve Kuzeyden Genel Görünüm  

 
Kaynak: (Ürer, 2017:213). 

Selahattinoğlu Camisi 

Yapıya ilişkin en erken kayıtlar 16. yüzyıla ait belgelerde karşımıza çıkmaktadır. Bu dönem 

kentte yapının ismini verdiği Selahattinzade Mescidi Mahallesi adlı bir mahalleden söz edilmektedir 

(Aktepe, 2003, 83). Çeşitli belgelerde caminin 1893- 94 yılında Bezzas Ali Efendi tarafından 

yaptırıldığından bahsedilmektedir (Kuyulu Ersoy, 2013: 127). Bu bilgilerden yola çıkarak yapının bu 

dönemde kapsamlı bir onarım geçirdiği ya da yıkılarak yeniden inşa ettirildiğini düşünmek 

mümkündür.  

Yapı, dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeybatısındaki minare ve kuzeyinde alt kattaki bir 

türbeden meydana gelmektedir. Dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. İbadet mekânı içten düz 

ahşap tavanla örtülmüştür. Harimi kuzey-doğu ve batı yönlerden çevreleyen kadınlar mahfili ahşap 

desteklerle taşınmaktadır. Güney duvarının merkezindeki mihrap nişi yuvarlak kemerlidir ve mermer 

taklidi boyama yapılmıştır. Yapının güneydoğu köşesine oldukça yeni bir mihrap daha eklenmiştir. 

Minber oldukça sadedir.  

Minarenin, İzmir’in kuruyemiş tüccarlarından Manisalı Ömer Lütfi Bey’in oğlu Sabri Gül 

tarafından 1954 yılında mimar Abdüsselim Yapar’a inşa ettirildiği bilinmektedir (Aktepe, 2003, 83).  
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Fotoğraf 11: Selahattinoğlu Camii, Kuzey ve Batı Cephesi 

  
Kaynak: İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
 

Karakol (Hacı Halil Efendi) Camii 

Eşrefpaşa Caddesi yakınında Tuzcu Mahallesi 756 Sokak’ta yer almaktadır. İkiçeşmelik 

yokuşunda konumlanmış yapının son cemaat yerine kot farkı nedeniyle iki yönlü bir merdivenle 

ulaşılmaktadır. Kuzeyde yer alan avlu, eğim nedeniyle yaklaşık 3 m. daha düşük kottadır. Avluya 

kuzeydoğuda bulunan ana girişten ve batıda bulunan tali girişten ulaşılmaktadır.  Yapı kıble duvarına 

dik yerleştirilmiş dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Düz ahşap tavanlı örtünün merkezinde yer alan 

dört ahşap desteğe oturtulmuş ahşap kubbe, üzerinde yuvarlak ışıklıklar bulunan yüksek sekizgen 

kasnağa oturtulmuştur. Harimin kuzey duvarı boyunca uzanan son cemaat yeri iki kademeli bir destek 

düzenlemesine sahiptir.  

Fotoğraf 12: Karakol (Hacı Halil Efendi) Camii, Kuzeyden genel görünüm ve mihrap 

 
Kaynak: (C. Gürbıyık, 2021) 
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Avlu içerisinde bulunan kitabe levhasına göre yapının Bekir oğlu Hacı Ahmed tarafından 1510-

1511 tarihinde inşa ettirildiği belirtilmektedir10. Ancak çeşitli dönemlerde müdahaleler görerek 

günümüzdeki şeklini almıştır. 

Namazgah Kurşunlu Cami 

Agora’da 816. Sokakta bulunmaktadır. Kentin en eski camilerinden biri olarak kabul edilen 

Kurşunlu Camii’nin inşası konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 1671 yılında kente gelen Evliya 

Çelebi, Sultan Selim’e ait Kurşunlu Medresesi ile Kurşunlu Hanı’ndan söz etmekle birlikte Kurşunlu 

Camii’nin isminden hiç bahsetmemektedir. İlk olarak 16. Yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, 18. 

yüzyılda kapsamlı bir onarım geçirmiştir.  

1899 ve 1902yıllarında onarım gördüğü anlaşılan yapının minaresi 1958yılında Konyalı Hacı 

Hulusi Efendi tarafından yapılmıştır. Dışarıdan orijinal durumunu tamamen yitirmiş yapının, küçük bir 

avlusu vardır. Kurşunlu Camii bugün, enine dikdörtgen planlı bir harim ile kuzeyindeki son cemaat 

yeri ve kuzey cephesinin batı tarafında yapıdan bağımsız inşa edilmiş minareden oluşur. Hem harim 

hem de son cemaat yeri düz tavanla örtülmüştür. Düz tavanlı enine dikdörtgen planlı harimde, 

kadınlar mahfili alışılmışın dışında kuzey duvarı yerine batı duvarının önüne yerleştirilmiştir.  

Fotoğraf 13: Namazgah Kurşunlu Cami, Plan  

 
Kaynak: (Ürer 2017: 194) 

Harimde, kadınlar mahfilinin bulunduğu batı tarafı yapıyı genişletmek amacıyla sonradan 

ilave edilmiştir. Yarım daire planlı mihrap nişi, yarım daire kemerlidir ve niş içi fayanslarla 

kaplanmıştır. Mihrabın üst kesimindeki ayet kitabesi kıvrım dallar ve çiçeklerden oluşan alçıdan 

yapılmış bir tepelikle taçlandırılmıştır. 

 
10 Harun Ürer, “İzmir Tarihi Kent Merkezinde Bulunan Cami ve Mescitler”, TÜBA-KED, S. 16, İstanbul 2017, s. 
205. 
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Fotoğraf 14: Namazgah Kurşunlu Cami Harim 

 
Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

17. Yüzyıl 

17. yüzyılda artan nüfus ve ticari potansiyele bağlı olarak, İzmir'deki inşa etkinliklerinin önceki 

dönemlere göre önemli miktarda artış gösterdiği açıktır. Bir yandan artan nüfusun yeni konut 

gereksinimimin karşılanması, diğer yandan büyüyen ticari etkinliklerin zorunlu kıldığı mekânların 

üretilmesi 17. yüzyılın özellikle ikinci yarısında kentte büyük inşa faaliyetlerine neden olmuştur. 16. 

yüzyıl ortalarında biri gayrimüslimlere ait olmak üzere toplam beş mahalleye karşılık 17. yüzyılda 

sadece Müslümanlara ait 15 mahallenin bulunması özellikle konut alanlarındaki gelişmenin açık 

göstergesidir (Alpaslan 2014:109).   

İç liman sınırlarını oluşturan bugünkü Kemeraltı yayının üzerinde XVII. yüzyıl boyunca yapılan 

camiler, kentin bu dönemdeki hızlı büyümesinin işaretleri gibidir. Bunlardan başka gene kentin 

değişik mekânlarında yapılan camiler bulunduğunu da belirtmek mümkündür. Anlaşılacağı üzere, 

camiler de kentin fiziksel dokusunu değiştiren kamusal kullanım binaları olarak İzmir’deki yerlerini 

almışlardır.   

Eldeki verilere dayanılarak cami ve mescid inşasının 17. yüzyılda önceki dönemlere göre 

arttığı, yüzyılın sonunda kentte Müslümanlara ait 100'e yakın ibadet mekânı bulunduğu, bunlardan 

15-20 kadarının önemli camiler olduğunu söylemek mümkündür. Bu önemli camilerden 5'inin çarşı 

bölgesinde, diğerlerinin mahalle ve geçiş bölgelerinde olduğu anlaşılmaktadır. Konut alanındaki küçük 

cami ve mescitler hakkındaki bilgiler kesin yargılar için yeterli olmasa da çarşı bölgesindeki beş anıtsal 

camiden dördünün 17. yüzyıla tarihlenmesi Müslüman cemaatin özellikle çarşı bölgesindeki ibadet 

yapısı inşasındaki ivmesini gösterir. Anıtsal çarşı camilerinin inşaatlarının genellikle yüzyılın ikinci 

yarısında gerçekleştirilmesi, yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi, bu dönemde yoğunlaşan diğer inşa 

etkinlikleriyle de paralellik kurmaktadır (Alpaslan 2014:111).  Dolayısıyla 17. yüzyılın ilk yarısında 

kentte 10 civarında cami olduğu ve bu sayının yüzyıl sonuna kadar artarak 20'ye yaklaştığı kabul 
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edilebilmektedir. Aliağa Camisi, Kemeraltı Camisi, Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi, Kestanepazarı 

(Kızıl İbrahim/Ahmed Ağa) Camisi, Şadırvanaltı (Niflizade/Bıyıklıoğlu) Camisi, Hatuniye Camisi, Şeyh 

(Mustafa Efendi) Camisi Yönetim Alanında bulunan 17. Yüzyıl cami örnekleridir. 

Aliağa Camisi 

Günümüzde Odunkapı Mahallesi olarak anılan bölgede, 845 Sokak’ta yer almaktadır. Bir 

dönem yapının banisine ithafen Ali Ağa Mahallesi adı verilen bu yerleşim, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl 

başlarına kadar İzmir’in tanınmış ailelerinin yaşadığı önde gelen Müslüman mahallelerinden biri 

olmuştur. 

Kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir arazi üzerinde yer alan yapı, 2019 yılında kapsamlı bir 

onarım geçirmiştir. Kare planlı bir harim, harimin kuzey ve batısını çevreleyen bir son cemaat yeri ve 

güney batısındaki minareden oluşmaktadır. Caminin batısında İzmir’in önde gelen ailelerine mensup 

kişilere ait mezar taşlarının bulunduğu bir hazire dikkati çekmektedir. Hazire ile cami arasında ise 

altıgen mermer bir şadırvan yer almaktadır. 

Harim kuzey cephesinde yer alan 1672-73 tarihli kitabeye göre, bir medrese ve bir çeşme ile 

birlikte Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Harim giriş açıklığı üzerindeki 1896-97 tarihi bir onarıma ait 

olmalıdır (Aktepe 2003: 47; Kuyulu Ersoy 2013: 94). 

Harimin kuzeyi ve batısını çeviren son cemaat yeri ahşap tavanla örtülüdür. Tavanı, kare 

kesitli taş yastıkların üzerindeki sekizgen kesitli toplam on ahşap destek taşımaktadır. Bu destekler 

ahşap sütun başlıklarına oturan yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Harim batı cephesinin 

güney ucunda yer alan minarenin kürsü kısmı sonradan sıvanıp boyandığı için inşa malzemesi ve 

formu anlaşılamamaktadır. Tuğla ile inşa edilen minare, tek şerefelidir ve silindirik bir gövdeden 

oluşmaktadır. Şerefenin üst kısmı da tuğla ile örülmüş ve sıvanmıştır.  

Harim kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Kubbe göbeğinde ve 

kemer köşeliklerinde yer alan alçı ve kalem işi süslemeler dikkat çekicidir. Merkezde yer alan dairesel 

formdaki göbek, perde motifleri ile çevrelenmiştir. Mavi ve kahverengi tonların hâkim olduğu 

perdelerin üzerine ince yapraklı bitkisel süslemeler yerleştirilmiştir. Ortada ise yine sekiz kollu bitkisel 

formda bir motif ve çevresinde ay yıldızı andıran küçük süsleme unsurları dikkati çekmektedir. 

Yarım daire profilli mihrap nişini iki yandan kompozit başlıklı birer sütunce sınırlamaktadır. 

Kavsara köşeliklerinde alçıdan küçük doğal çiçekler göze çarpar. Mihrap nişi üzerinde asma dalları, 

yaprakları ve üzüm salkımlarından oluşan bir şerit yer almaktadır. 
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Fotoğraf 15: Aliağa Camisi, Plan ve Kuzeyden Genel Görünüm 

 
Kaynak: Çizim Alpaslan, 2014 

Kemeraltı Camisi 

1082/1671 tarihli vakfiyeye göre Yusuf Çavuşzade Ahmed Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Bu 

bölge önceleri Mûsâ Bâlî Yakası olarak anıldığı için, yapının ismi bazı vakıf kayıtlarında Mûsâ Bâlî 

Yakası Camisi ya da banisinden dolayı Yusuf Çavuşzade Ahmed Ağa Camisi olarak geçmektedir. 

Yapıda; 1227/1812, 1300/1882-83 ve 1301/1883-84 tarihli kitabeler yer almaktadır. 1883-84 tarihli 

kitabeye göre Salepçizade Ahmed Ağa tarafından avluya bir kütüphane ekletilmiştir (Kuyulu Ersoy 

2013, 118). 

Kuzey ve doğudan bir avlu ile çevrelenen yapı, kare planlı tek kubbeli bir harim, kuzeyindeki 

son cemaat yeri, doğuda bir minare, kuzeydoğuda kütüphane ve kütüphaneye bitişik medrese, 

avlunun kuzey cephesindeki bir çeşme ve batıda Anafartalar Caddesi’ne bağlanan noktadaki 

Sinanzade/Kemeraltı Sebili’nden oluşmaktadır.  

İlk inşa edildiğinde tek kubbeli kübik bir harim ve kuzeyindeki son cemaat yerinden meydana 

geldiği anlaşılmaktadır İlerleyen dönemlerde yapılan eklerle kuzeye doğru genişletilmiştir. Son 

cemaat yerinde birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanan sütunların oluşturduğu üç birimli mekân, üç 

kubbe ile örtülmüştür. Doğu cephesinin kuzeyinde yer alan minare, düzgün kesme taşla inşa 

edilmiştir ve silindirik gövdesi altıgen bir kürsü üzerinde yükselmektedir.  

Kare planlı tek kubbeli harim, sekiz destek üzerine oturan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile 

örtülmüştür. Harimin kuzeyinde üçer birimli iki ön mekân yer almaktadır. Güneydeki mekânın ortası 

aynalı manastır tonozla, yan birimleri ise kubbelerle örtülmüştür. Kuzeydeki mekânın üzeri, doğu-batı 

doğrultusunda uzanan sivri kemerli beşik tonozla geçilmiştir. Yapıda yoğun olarak görülen alçı 

süslemeler mihrap nişi, sütun başlıkları, pencere alınlıkları ve kubbe içinde yoğunlaşmıştır. Kalıplama 

tekniğiyle oluşturulan süslemelerin detayları kazıma tekniğiyle işlenmiştir (Bulut, 1996: 3). Yarım 

daire formundaki mihrap nişini alçıdan yapılmış bir perde motifi çevrelemektedir. Nişin iki yanındaki 
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çokgen gövdeli sütuncelerin başlıklarında volütler, şal ve deniz kabuğu motifleri görülmektedir. 

Pencere alınlıkları ve kubbe içini çevreleyen panoların içinde kıvrım dallar ve bitkisel motifler 

görülmektedir. 

Minber ve vaaz kürsüsü mermerden yapılmıştır. Süslemeleri altın yaldızlarla belirginleştirilen 

minberin, aynalık, geçit kemeri alınlığı ve köşk korkuluklarına yaldızlı çiçek motifleri işlenmiştir. 

Silindirik bir sütun üzerine oturan vaaz kürsüsünün kıvrımlı hatlara sahip cepheleri, altın yaldızlı 

baklava motifleriyle bezenmiştir. 

Fotoğraf 16: Kemeraltı Camisi, Plan ve Kuzeybatıdan Genel Görünüm 

 
Kaynak: Çizim Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi 

Anafartalar Caddesi üzerinde Kemeraltı çarşısının en hareketli bölgelerinden birinde yer alan 

Başdurak Camisi, bulunduğu konum itibarıyla fevkani olarak tasarlanmış ve alt kata ticaret mekânları 

yerleştirilmiştir. İbadet mekânı ve avlu üst katta yer almaktadır. Cami, kare planlı bir harim, harimin 

kuzeyinde bir son cemaat yeri ve batı cephesinin kuzey ucundaki minareden oluşmaktadır.  

İnşa kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Ancak kitabeyi gören Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye 

göre, 1062/1652 yılında Hacı Hüseyin Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Çelebi ayrıca caminin liman 

yakınında olduğunu, alt katında dükkân ve mahzenlerin yer aldığı avlusuz iki katlı bir tasarımı 

olduğunu da aktarmaktadır (Kahraman 2011, 103-104). Avlu ve harim giriş açıklığı üzerindeki 

kitabelerden 18 ve 19. yüzyıllarda çeşitli onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, son olarak 2016-2017 

yılları arasında onarılmıştır.  

Harimin kuzeyinde üç birimli bir son cemaat yer mevcuttur. Kare kaideli desteklere oturan 

yuvarlak kemerlerle dışa açılan son cemaat yerinin doğu ve batı birimleri kubbe ile orta birim ise 

tonoz örtülüdür.  Kuzeybatıda yer alan minare 1880 yılında yıkılmış, günümüzdeki minare 1894 

yılında inşa edilmiştir.  
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Harim kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Harimin kuzeyinde bir 

kadınlar mahfili yer almaktadır. Mahfile ulaşım harimin doğusunda yer alan seki üzerine kurgulanmış 

merdiven kovasından sağlanmaktadır.  

Yarım daire profilli mihrap nişini iki yandan kompozit başlıklı birer sütunce sınırlamaktadır. 

Kavsara köşeliklerinde alçıdan küçük doğal çiçekler göze çarpar.  

Yapının süsleme kompozisyonu, alçıdan yapılmış motiflerle oluşturulmuştur. Beden 

duvarlarına gömülü sütunların başlıkları kompozit tasarımlara sahiptir. Kemer aralarındaki 

madalyonlar, alçıdan yapılmış kurdele şeklindeki şeritlerle duvara asılmış görünümü kazandırılmıştır. 

Harimin ışık ihtiyacını karşılayan yuvarlak kemerli pencereler bitkisel bezemeli alınlıklarla 

taçlandırılmış, daire formundaki alçı şebekeli vitray pencereler ise şemse, şakayık ve karanfil 

motifleriyle bezenmiştir. 

Minber ve vaaz kürsüsü mermerden yapılmıştır. Minberin merdiven korkulukları ve 

aynalıkları, ajur ve kabartma teknikleriyle oluşturulmuş kıvrım dallar, karanfil ve lale gibi çiçek 

motifleriyle bezenmiştir. Aynalıkların merkezinde yer alan ortası boş madalyonların, geçmiş 

dönemlerde dolu olduğu bilinmektedir (Bayrakal 2004: 21). Silindirik bir kaide üzerine oturan vaaz 

kürsüsünün merdiven ve kürsü korkuluğu da ajur tekniği ile işlenerek kıvrımlı dallar meydana 

getirilmiştir. 

Fotoğraf 17: Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi, Plan ve Güneybatıdan Genel Görünüm 

    
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Kestanepazarı (Kızıl İbrahim/Ahmed Ağa) Camisi 

Yapı, Kemeraltı çarşısının en hareketli bölgelerinden birindedir ve bulunduğu konum itibarıyla 

fevkani olarak tasarlanmış ve alt kata ticaret mekânları ve depolar yerleştirilmiştir. Yapının inşa 

kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Ancak 17. yüzyılda bölgeyi gezen ve kitabeyi gören Evliya Çelebi, 
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yapının 1667-68 yılında, Ahmed Ağa tarafından inşa ettirildiğinden söz etmektedir. Çelebi ayrıca 

camiyle ilgili ayrıntılı bilgilere de yer vermiştir (Kahraman 2011, 104). Kimi belgelerde Kızıl İbrahim 

Ağa Camisi olarak da anılan (Aktepe 2003: 38.) yapı, 19. yüzyıl başında, 1965’te ve 1990’larda 

onarımlar geçirmiştir (Kuyulu Ersoy 2013: 119). 

Merkezi planlı bir harim, kuzeyinde üç birimli son cemaat yeri, batı cepheye bitişik bir minare 

ve güneydeki şadırvandan meydana gelmektedir. Dönem örneklerinden farklı bir plan şemasına sahip 

olan yapının harimi, merkezi haç planlı bir forma sahiptir. Merkezdeki ve köşelerdeki birimler 

kubbelerle, aralarda kalan birimler ise yuvarlak kemerli beşik tonozlarla örtülmüştür. 

Yarım daire profilli mermer mihrap nişi mukarnas kavsaralıdır. Niş iki yandan üst üste 

yerleştirilmiş ikişer sütunce ve plasterler tarafından sınırlandırılmıştır. Mihrap çerçevesinin üzerindeki 

ayet panosu, uçları volütlerle sonlanan kıvrım dalların meydana getirdiği bir tepelikle sonlanmaktadır. 

Farklı renkte mermerlerle inşa edilen minberin aynalık bölümü oldukça sade tutulmakla birlikte, 

korkuluk, köşk ve geçit kemerlerindeki Barok karakterli süslemeler dikkat çekicidir. Kestanepazarı 

Camisi’nin güneyinde, bir şadırvan yer almaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen şadırvan, onarım 

kitabelerine göre 1894-95 yılında Sultan II. Abdülhamid ve 1923 yılında Karaburunluzade es-Seyid 

elhac İbrahim Ağa bin Hacı Ahmed Ağa tarafından tamir ettirilmiştir (Kuyulu Ersoy 2013: 119). 

Fotoğraf 18: Kestane Pazarı Camisi, Plan 

  
Kaynak: Çizim Alpaslan, 2014 
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Fotoğraf 19: Kestane Pazarı Camisi, Kuzeyden Genel Görünüm ve Harim 

  

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Şadırvanaltı (Niflizade/Bıyıklıoğlu) Camisi 

Katib Çelebi'nin Cihannüma'sında Ulucami ve Niflizade Camii, Evliya Çelebi'nin 

Seyahatname'sinde Bıyıklıoğlu Camii olarak anılan yapının kitabesi, günümüze ulaşamamıştır. Kitabeyi 

gören Evliya Çelebi, yapının Mahmud adlı biri tarafından 1046/1636-37 yılında inşa edildiğini 

belirtmektedir (Kahraman 2011, 103). Yapının 1230/1814-15 ve 1301/1883-84 tarihli onarım 

kitabeleri de bulunmaktadır. 

Yapı, merkezi planlı harim, kuzey ve batısındaki “L” şeklinde son cemaat yeri, güneydoğuda 

bir minare ile batısındaki muvakkithane, kütüphane ve şadırvandan oluşmaktadır. Kesme taş payelere 

oturan ve basık yuvarlak kemerlerle bölümlenmiş olan son cemaat yeri, aynalı tonozlarla örtülüdür. 

Caminin kıble duvarında doğu köşesine yakın kesme taştan minaresi 1941 yılında tamir görmüştür. 

Merkezi planlı harimde sekizgen kasnak üzerinden yükselen merkezdeki büyük kubbe, kuzey, doğu ve 

batıdan “U” şeklinde çevrelenmiştir. Köşelerdeki birimler küçük kubbelerle, aralardaki birimler çapraz 

tonozlarla örtülmüştür. Bu birimler üst katta da yinelenerek kadınlar mahfilini oluşturmaktadır.  

Büyük bir yuvarlak kemerin içinde yer alan mihrap nişi yarım daire profillidir ve çeyrek küre 

şekilli bir kavsaraya sahiptir. Niş iki yandan yüksek kaidelere oturan, volütlü başlıklara sahip mermer 

taklidi boyalı birer sütunce ile sınırlanmıştır. Nişin içi boyayla yapılmış bir perde motifiyle bezenmiştir. 

Mihrap nişinin iki yanındaki duvar yüzeyinde dikdörtgen panoların içine yerleştirilmiş vazodan çıkan 

dallar, yapraklar ve çiçeklerden meydana gelen birer kompozisyon işlenmiştir. Merkezi kubbe 

göbeğinde kartuşlar içerisinde panoramik manzaralar ve kubbe eteğindeki oval madalyonlarda çeşitli 

mimari tasvirler görülmektedir.  

Yapının alt katındaki çarşı ile şadırvanı birbirine bağlayan koridorda ve şadırvan kubbesinin 

içinde de bu resimler yer almaktadır. İzmir’de resimli bezemelere sahip olduğu bilinen tek yapı 

Şadırvanaltı Camii’dir. Tonozlu koridorda İzmir ve çevresine ait manzaralar dikkati çeker. Caminin 

batısına bitişik olan şadırvanın üzerindeki kütüphane ve muvakkithaneye, aynı cephe üzerindeki 



277 
 
 

merdivenle ulaşılmaktadır. Sekizgen planlı ve üzeri sekiz dilimli bir kubbeyle örtülü olan kütüphane, 

1250/1834-35 tarihli kitabesine göre Kapanizade Ailesi tarafından yaptırılmıştır (Kuyulu Ersoy 2013: 

130). Şadırvanın kubbe içine, uçları kıvrımlı çiçekli bir kumaş ile kaplanmış izlenimi verilmiştir. 

Baldaken kuruluşlu şadırvanın kemer aralarında, kurdelelerden sarkan çiçek buketleri resmedilmiştir. 

Kubbe eteğini çevreleyen mevcut kitabe özgün değildir ve hatalı kopyalanmıştır (Kuyulu Ersoy 2013: 

130).  

İbadet mekânı, şadırvanı ve çarşısıyla işlevine uygun olarak kullanılmaya devam eden yapının 

kütüphane ve muvakkithane birimleri günümüzde cami görevlilerine tahsis edilerek özgün işlevinden 

uzaklaştırılmıştır. 

Fotoğraf 20: Şadırvanaltı Camisi, Plan ve Güneyden Genel Görünüm 

  

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
 

Şadırvanaltı Camisi.  

Hatuniye Camisi 

Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. Vakıf kayıtlarındaki bilgilere göre Kemeraltı 

Camisi’nin banisi Yusuf Çavuşzade Hacı Ahmed Ağa’nın annesi Tayyibe Hatun tarafından 17.  yüzyılda 

inşa ettirildiği belirtilmektedir (Aktepe, 2003: 31). Ayrıca Evliya Çelebi de yapıyı görmüş, yapının 

Ahmed Ağa’nın annesi tarafından inşa ettirildiğini, çok sayıda vakfının bulunduğunu ve kiremitle 

örtülü olduğunu söylemiştir (Kahraman, 2011:105). Yapının avlusundaki medrese, evler, dükkânlar, 

bir han ve kahvehane, belediye tarafından istimlak edilerek, bugün yapının ismi ile anılan parka 

dönüştürülmüştür.   

Yapı bir harim, harimin kuzeyindeki beş birimli son cemaat yeri ve kuzeybatısındaki 

minareden oluşmaktadır. Günümüzde yapının cepheleri sıvalı ve örtüleri kurşunla kaplıdır. Özgünde 

tek kubbeli kare planlı harimi, daha sonraki dönemlerde batıya doğru genişletilmiştir (Kuyulu Ersoy 

2013: 130). Bu ek bölümdeki birim, kubbe ve tonozlarla örtülüdür.  İbadet mekânının üst katında 

yapıyı kuzey ve batıdan çevreleyen kadınlar mahfili yer almaktadır. Dıştan bir payanda ile desteklenen 

mihrap nişi yarım daire formundadır. Altın yaldızlar ile süslenmiş kompozit başlıklara sahip iki sütunce 

ve bitkisel kıvrımlara sahip bir tepelik, mihrap nişini çevrelemektedir. 
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Ahşap minberin zemini yağlı boyayla, süsleme motifleri ise altın yaldızla boyanmıştır. Akantus 

yaprakları, kıvrım dallar ve çiçekler, minber süslemelerine hâkim motifleri oluşturmaktadır (Bayrakal, 

2004:31). Günümüzde yapıda restorasyon çalışmaları devam etmektedir.  

Fotoğraf 21: Hatuniye Camisi, Plan ve Kuzeybatıdan Genel Görünüm 

 
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Şeyh (Mustafa Efendi) Camisi 

Yapının, 1645 tarihli bir vakfiyeye göre Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdai Efendi’nin 

halifelerinden Şeyh Mustafa Efendi tarafından inşa ettirildiği belirtilmektedir (Aktepe, 2003: 93). 

Harim giriş açıklığı üzerindeki 1809 tarihli kitabesine göre kapsamlı bir onarım geçirdiği 

anlaşılmaktadır. 

Küçük bir avlu içerisinde yer alan yapı, dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri, 

kuzeybatısında bir minare ve yapının kuzeybatısına bitişik bir türbeden meydana gelmektedir. 

Türbede Şeyh Mustafa Efendi ve eşinin sandukaları mevcuttur. Avludan birkaç basamakla ulaşılan son 

cemaat yeri düz ahşap tavanla örtülmüştür. Dikdörtgen planlı ibadet mekanının örtü sistemi içte düz 

ahşap tavan, dışta kiremit kaplı kırma çatıdır. Harim kuzey duvarı boyunca uzanan kadınlar mahfilini 

ahşap destekler taşımaktadır. Ahşap tavanın beden duvarlarıyla birleştiği bölümlerde harimi 

çevreleyen yazı kuşakları yer almaktadır. Kare bir çökertme şeklinde tasarlanan tavan göbeğinde yazı 

kuşakları ve bitkisel motiflerden oluşan bezemeler görülmektedir. Harim güney duvarının 

merkezindeki yuvarlak kemerli mihrap nişi altın yaldızlı bitkisel bir tepelikle taçlandırılmıştır. Ahşap 

minberin yüzeyleri geometrik panolara ayrılarak içleri bitkisel motiflerle dolgulanmıştır. 
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Fotoğraf 22: Şeyh (Mustafa Efendi) Camisi, Plan ve Kuzeyden Genel Görünüm 

 
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Abdülfettah (Fettah) Camii 

Tilkilik’te 1298. Sokak’ta bulunmaktadır. Abdülfettah ya da Fettah Camii olarak tanınan yapı, 

Türkistanlı Hacı Abdülfettah Efendi tarafından bitişiğindeki medrese ile birlikte inşa ettirilmiştir. 

Medrese günümüze ulaşamamıştır. Kesin inşa tarihi bilinmeyen; ancak, 19. yüzyıla ait bazı 

vakfiyelerde adı geçen yapı için en erken tarihli bilgi, kenti 1671 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi 

tarafından verilmiştir. Evliya Çelebi’nin “Tilkilik’te Abdülfettah Camii kiremitlidir” şeklinde verdiği 

bilgi, yapının 1671 yılından önce yaptırılmış olduğunu göstermektedir. 

Yapı 1843, 1861, 1934, 1957 ve 1980’li yıllarda onarımlar geçirerek bugünkü görünümünü 

kazanmıştır11. Gördüğü onarımlar sırasında, ibadet mekânı batı tarafından genişletilerek, ikinci bir 

minare eklenmiştir. Günümüzde çift minareli olan yapının doğusunda bulunan orijinal minaresi, 

camiye yapılan ilavelerden sonra harim içinde kalmıştır. 

Abdülfettah Camii’nin kuzeyinde, kuzeydoğusundan demir kapıyla girilen küçük bir avlusu 

bulunmaktadır. Orijinalinde bulunduğu söylenen şadırvan bugün mevcut değildir. Cepheleri sıvalı 

kagir yapının örtü sistemi, kiremit kaplı kırma çatıyla sağlanmıştır. Abdülfettah Camii, enine 

dikdörtgen planlı ancak, yamuk olan bir harim ile biri harimde doğu duvarına bitişik diğeri kuzey 

cephesinin batı tarafına bitişik iki minareden oluşur. Yapının kuzey cephesinin doğu ve batı tarafında 

bulunan basit birer kapıyla doğrudan harime girilmektedir. Düz ahşap tavanla örtülmüş harimin 

kuzeyinde kadınlar mahfili bulunur. 

Bugün güney duvarında eksenden hafif doğuya kaydırılmış olarak konumlandırılmış mihrap, 

yarım daire planlıdır. Yarım daire kemerli mihrap nişi fayansla kaplanmıştır. Beyaz ve yeşil renge 

boyanmış ahşap minber, Hacı İsmail Efendi tarafından yapılmıştır. 

 

 

 
11 Kuyulu Ersoy, 93. 
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Fotoğraf 23: Abdülfettah Camii genel görünüm ve harim 

   

Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

18. Yüzyıl 

İzmir'de 18. yüzyıldaki inşa etkinliklerinin bir önceki ve bir sonraki yüzyıla göre 

daha sınırlı olduğunu gözlenmektedir. 17. yüzyıl sonlarında yaşanan büyük deprem ve ardından gelen 

yangın kentte büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunun yanı sıra yüzyılın başında yaşanan siyasi 

olaylar bu durgunluğun ana nedenleri arasındadır.  

18. yüzyılda önceki yüzyıldaki gibi kenti gezerek izlenimlerini detaylı bir şekilde 

kaydeden Müslüman seyyahlara ait kaynaklar bulunmadığı için bu dönem camileri 

hakkındaki bilgiler çoğunlukla Avrupalı seyyahların seyahatnamelerindeki  

aktarımlarla sınırlıdır. 18. Yüzyıl başında kenti ziyaret eden Tournefort bu dönem kentte 19 Cami, 2 

Rum Kilisesi, 1 Ermeni Kilisesi ve 8 Sinagog bulunduğundan söz etmektedir (Tournefort, 2008: 247). 

Bu dönem inşa edilen camiler hakkındaki en kapsamlı kaynak, M. Aktepe’nin çalışması olarak 

gösterilmektedir. Aktepe 7 camiyi kesin olarak 18. yüzyıla tarihlemektedir (Aktepe, 2003).  

18. yüzyılda inşa edildikleri ve konumları bilinen yedi camiden çarşı bölgesinde 

inşa edilen tek cami sahildeki Yalı Camisi'dir. Natırzade, İkiçeşmelik, Esnaf Şeyhi ve 

Hacı Veli camileri geçiş bölgesinde, Odunkapı Camisi, Toraman Mescidi ve Damlacık camileri ise 

mahalle bölgesinde bulunmaktadır. Piyaleoğlu Cami, Selvili Mescit ve Çorakkapı Camisi de 18. Yüzyıl 

örnekleridir. Bu yüzyılda çarşı bölgesinde inşa edilen tek cami olan Yalı Camisi'nin gerek boyutları 

gerekse işlevi nedeniyle bir çarşı camisinden ziyade özel kullanım için inşa edilmiş bir yapı olarak 

değerlendirilmektedir (Alpaslan 2014: 128). 

18. yüzyılda inşa edilen mahalle ve geçiş bölgesi camilerinin önemli bir kısmının genişleme 

alanlarında inşa edildiği ortaya çıkmaktadır. Böylece yeni kurulan mahallelerin bir cami etrafında 

gelişme durumu, İzmir'deki Müslüman mahallesinin 18. yüzyıldaki yayılma sürecinde de geçerli 

olduğu görülmektedir. 
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Yalı (Ayşe Hanım) Camisi 

Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda, İzmir Valiliği’nin hemen önünde yer alan cami, Saat 

Kulesi ile birlikte Konak Atatürk Meydanının simge yapılarından birisidir. Cami ve öncesindeki 

medrese ve mescidin tarihine baktığımızda Ayşe adında iki kadının varlığı görülür. Bunlardan birincisi 

olan Ayşe Hanım, Osmanlı derya beylerinden Derviş Ağazâde Mehmed Paşa'nın kızıdır. Dedesi Derviş 

Ağa, Birgi kazasının Sarıbey Mahallesi'nden Hacı Ali Efendi'nin oğludur. Ayşe Hanım'ın eşinin adı da 

Mehmed'dir ve müderrislik yapmaktadır. Müderris Mehmed Efendi aynı zamanda Ayşe Hanım 

tarafından yaptırılan ve içinde bir de mescid bulunan medresenin de müderrisidir. Ayşe Hanım 1757 

yılı Aralık ayında vefat etmiştir.  

Günümüzdeki cami XX. Yüzyıl başlarına tarihlenen evraklarda "Yalı Camii banisi İngiliz Ayşe 

Hanım" ifadesi ile, ilgili vakfın mütevellisi olarak yine Ayşe adlı ikinci bir kadının adının geçtiği görülür. 

Buradan da Ayşe adını taşıyan iki farklı kadının varlığının söz konusu olduğu ve ikinci Ayşe'nin 

birincisinden neredeyse bir buçuk yüzyıl sonra yaşadığı anlaşılmaktadır. İlk Ayşe Hanım'ın yaptırdığı 

medrese ve mescitin zaman içinde harab olması sonucu, günümüzdeki camiye temel olacak biçimde 

inşa edilen asıl caminin banisi, vakfın da mütevellisi olan ikinci Ayşe Hanım'dır. Annesinin İzmirli 

İngilizzade ailesine gelin gittiği için Ayşe Hanım da "İngiliz Ayşe" olarak anılmıştır. 

Yalı Camii, medrese bünyesindeki eski mescidin, XIX. Yüzyıl son çeyreğinde yıkılarak, 

yakınındaki bir noktaya küçük bir cami olarak inşa edilir. Vali Rahmi Bey göreve başladıktan sonra, 

1914 yılında söz konusu alanı düzenleterek, Hükümet Konağı önünde kalan medreseyi kaldırır ve 

çevresini açtırdığı camiyi, dönemin Ordu Mimarı ve Milli Sinema ile Milli Kütüphane'nin de mimarı 

olan Tahsin Sermet'e adeta yeniden düzenlettirir. Günümüze ulaşan, koni biçimde külahlı minare de 

bu düzenlemede inşa edilir. 

Yalı Camii, 1964 yılında bir onarım daha geçirir ve özellikle dökülen ya da sökülen çinileri ve 

diğer kısımları yenilenir. Bu onarımda kullanılan çiniler ise seramik sanatçısı ve ressam Ümran 

Baradan tarafından yaratılmıştır. 

Tek kubbeli bir harim ile kuzey cepheye bitişik minareden meydana gelmektedir. Konak 

Meydanı doldurulduktan sonra çukurda kalan yapıya birkaç basamakla inilerek ulaşılmaktadır. Beden 

duvarları kesme taş ve tuğlanın kullanıldığı almaşık teknikle örülmüştür.  

Sekizgen planlı yapı tek kubbelidir. Minare kaidesi beşgendir. Silindirik gövde tek şerefelidir 

ve konik bir külahla örtülmüştür. Yapının cephelerinde dikdörtgen çökertmeler içerisine açılmış sivri 

kemerli alınlıklara sahip, dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Pencerelerin çevresi ve kemer 

alınlıkları çini plakalarla kaplanmıştır. Bu çiniler üç ayrı dönemde yapılmıştır. Özgün plakalar Vali 

Rahmi Bey dönemindeki onarımlarda, çini ustası Hafız Mehmed Emin Efendi tarafından yapılmıştır. 

İkinci dönem çinileri, Metin Çini Fabrikası üretimi olarak 1964 yılı onarımlarında Hafız Mehmed Emin 
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Efendi’nin oğlu Hakkı Çinicioğlu tarafından eklenmiştir. Üçüncü dönem çinileri ise 1980’li ve 1990’lı 

yıllarda Ümran Baradan tarafından yapılmıştır.  

Yapının güney cephesinde dışa yansıyan mihrap nişi yarım daire formundadır. Nişin içi iki sıra 

mukarnas dizisi ile süslenmiştir. Mihrap akantus yapraklı üçgen bir tepelikle taçlandırılmıştır. Bu 

tepelik, harim giriş açıklığı üzerinde yer alan tepelikle benzer form ve tasarıma sahiptir. Yoğun olarak 

rumi motiflerinin yer aldığı ahşap minberin kitabesinde 1337/1918-19 tarihi yer almaktadır. 

Fotoğraf 24: Yalı Camisi, Plan ve Batıdan Genel Görünüm. 

   
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Damlacık Camisi  

Yapı, halk arasında Kılcı Mescidi olarak bilinmekte olup, inşa kitabesi bulunmamaktadır. 

Araştırmacılar, yapının haziresinde ve çevresinde yer alan bazı kitabe ve mezar taşlarından hareketle 

18. yüzyılda inşa edildiğini ve sonrasında Kılcızade ailesi tarafından onarıldığını düşünmektedir 

(Aktepe 2003, 54-55; Kuyulu Ersoy 2013, 103). 

Eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, kare planlı bir harim, kuzeyindeki son cemaat yeri ve 

kuzeydoğu ucundaki minareden meydana gelmektedir. Kapalı bir son cemaat yerine sahip 

olduğundan, dıştan tek bir hacim olarak algılanmaktadır. Harim giriş açıklığının yer aldığı kuzey 

cephesi, plasterler ile üç bölüme ayrılmıştır. Ortadaki bölüm beden duvarı yüksekliğini aşarak üçgen 

tepelikle sonlandırılmıştır.  

Doğu cephesinin kuzeyinde yer alan minarenin çokgen kaidesi, taş ve tuğla kullanılarak 

örülmüştür. Kırmızı renkli kesme taşla inşa edilen silindirik gövde, yivlerle hareketlendirilmiştir.  Petek 

zarif bir taş külahla örtülüdür.  

Kare planlı harim ahşap bir kubbe ile örtülmüş, kubbe ile beden duvarı arasındaki boşluklar 

yarım ahşap tonozlar ile kapatılmıştır. Tüm yapı kiremit çatı ile örtülerek kubbe dışa yansıtılmamıştır. 

Yarım daire formundaki mihrap nişi, alçıdan yapılmış bir perde ile hareketlendirilmiştir. Mihrap nişini 

sınırlandıran kompozit başlıklı sütunceler, üzeri alçıdan yapılmış bitkisel süslemelerin yer aldığı 
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plasterler ve bunların da üzerindeki kupa benzeri objelerle sonlanmaktadır. Yakın geçmişte kapsamlı 

bir onarım geçirmiştir.  

Fotoğraf 25: Damlacık Camisi, Plan ve Batıdan Genel Görünüm. 

   
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Odunkapı Camisi 

Yapının vakıf kayıtlarına göre Başağalardan Hacı Mehmed Ağa tarafından 18. Yüzyıl 

ortalarından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Kuzey cephe üzerindeki 1862 tarihli kitabesine göre 

Magripli Hacı Mustafa tarafından onarılmıştır. Mevcut minare 1952 yılında halkın yardımlarıyla 

yapılmıştır (Kuyulu Ersoy, 2013:123). 

Eğimli bir arazi üzerine konumlanan yapı, dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat 

yeri, güneydoğusunda bir minare, hazire ve minare kaidesindeki çeşmeden meydana gelmektedir. 

Yapı dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür. Minare kaidesindeki çeşme 1151/1738-1739 

tarihlidir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan ibadet mekânının üzeri içten düz ahşap 

tavanlıdır. Harim kuzey duvarı boyunca kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrap, minber ve vaaz 

kürsüsünün yüzeyleri yağlıboya ile boyanmıştır. Yuvarlak kemerli mihrap nişi, kıvrım dallar ve 

yapraklardan oluşan bir tepelikle vurgulanmıştır.  
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Fotoğraf 26: Odunkapı Camisi, Plan ve Güney Cephesi. 

 
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Esnaf Şeyh Camii 

Yapının inşa kitabesi bulunmamakla birlikte haziresindeki 18. yüzyıla ait mezar taşlarından 

yola çıkılarak bu dönem inşa edildiği düşünülmektedir (Aktepe, 2003: 56).  

Yapı, tek kubbeyle örtülü kare planlı harim ile kuzeyindeki düz tavanlı son cemaat yeri ve bir 

minareden oluşmaktadır. Büyük bir avlunun güneydoğusunda konumlandırılmış yapının haziresi, 

avlunun kuzeybatısındadır. Tamamen sıvalı yapının kiremit kaplı ana kubbesi sekizgen bir kasnak 

üzerine oturtulmuştur.  Yarım daire planlı mihrap nişi sadedir ve iki tarafından birer sütunçe ile 

sınırlandırılmıştır. Üst kesimine çevresi alçıdan yapılmış bitkisel motiflerle bezenmiş 1259/1843 tarihli 

ayet kitabesi yerleştirilmiştir (Kuyulu Ersoy, 2013:104). Mihrabın batısında bulunan ahşap minberin 

oldukça sadedir. Köşk kısmının kemerleri ile giriş kemerinin taç kısmında ajur tekniğiyle yapılmış 

süslemeler dikkati çeker. Duvarların üst kesimindeki yazı madalyonlarının üzerine kurdeleler ile 

bağlanmış çiçek motifleri yer almaktadır. 

Fotoğraf 27: Esnaf Şeyh Camisi, Plan ve Doğudan Genel Görünüm. 

  
Kaynak: Çizim Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
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Çorakkapı (Bostanî Mahmud Efendi) Camisi 

Anafartalar Caddesi ile Gaziler Caddesi'nin kesiştiği köşede, Basmane Tren Garı’nın hemen 

güneyinde yer alan yapı, enine dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde beş birimli son cemaat yeri, 

güney cephesinin batısında bir minare ve avlunun batısına konumlandırılmış küçük bir hazireden 

meydana gelmektedir. 

Yapıda herhangi bir inşa kitabesi mevcut değildir. Haziresindeki en erken tarihli mezar taşının 

1118/1706-07 olduğu göz önüne alınarak, bu yıldan daha erken bir tarihte inşa edilmiş olduğu ifade 

edilmektedir (Aktepe 2003, 52). Haziredeki mezar taşlarının çoğunluğu İlmiye Ricali ile İzmir kadı ve 

naiblerine ait olmakla birlikte yapının banisi olarak bilinen Bostanizade Mahmud/Mehmed Efendi’ye 

ait bir mezar taşı bulunmamaktadır.  

Harimin kuzeyinde beş birimli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Sekizgen kaideli desteklere 

oturan yuvarlak kemerlerle dışa açılan son cemaat yeri birimleri kubbe ile örtülüdür. Minarenin 

beşgen kaidesi oldukça yüksek tutulmuştur. Kırmızı renkli kesme taştan inşa edilen silindirik şekilli 

gövdesi tek şerefeyle sonlanmaktadır. Üzeri taş bir külahla örtülüdür.  

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip olan harim merkezi kuruluşludur. Sekizgen 

kasnak üzerinden yükselen merkezdeki büyük kubbe, doğu ve batıdan üçer küçük kubbe ile 

çevrelenmiştir. Yarım daire profilli mihrap nişini iki yandan iyon başlıklı birer sütunce sınırlamaktadır. 

Mihrap kavsara kemerinin üst kısmı, alçıdan yapılmış bir perde motifi ile süslenmiştir. Mihrap nişi 

üzerindeki dikdörtgen ayet panosunun Selçuk’taki İsa Bey Camisi’nden getirtildiği düşünülmektedir 

(Kuyulu Ersoy, 2013:104). Panonun üstünde kıvrımlı hatlar, akant yaprakları ve gül demetlerinin 

meydana getirdiği üçgen bir alınlık yer almaktadır. Benzer süsleme, pencere alınlıklarında tekrarlanır. 

Fotoğraf 28: Çorakkapı (Bostanî Mahmud Efendi) Camii, Plan ve Kuzeybatıdan Genel Görünüm. 

  
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Natırzade Camisi 

Yapı, İkiçeşmelik Caddesinin kuzeyinde eğimli bir arazide konumlandırılmıştır. Kesin inşa tarihi 

bilinmemekle birlikte 1796 tarihli bir vakfiye suretinde camiye ismini verdiği düşünülen Natırzade 
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Seyyid Ahmed Efendi’nin bir müderris olduğundan söz edilmektedir. Avlu girişi üzerinde bulunan 

1291/1874-75 tarihli kitabe, çok harap durumda olan Natırzade Camii’nin, Hacı Mustafa Efendi adlı 

biri tarafından kapsamlı bir şekilde onartıldığından bahsetmektedir (Kuyulu Ersoy, 2013:123).   

Fevkani tarzda inşa edilmiş cami, dikdörtgen planlı bir harim ile kuzeybatı köşesindeki minare 

ve batı cephesine sonradan bitişik olarak inşa edilmiş ilave birimden oluşmaktadır. Yapının üzeri, 

kırma çatıyla örtülü ve kiremit kaplıdır. Batı cephenin kuzey tarafına yerleştirilmiş harim girişine 

üçgen alınlıklı sundurması olan bir merdivenle ulaşılır. Son cemaat yeri bulunmayan yapının harimi 

düz ahşap tavanla örtülüdür. Batıdaki merdivenle ulaşılan ahşap kadınlar mahfili, harimin kuzeyine 

yerleştirilmiştir. Yapının tavanı, kadınlar mahfili, mihrabı, minberi ve vaaz kürsüsü beyaz ve mavi 

renkli yağlıboyayla boyanmıştır. Yarım daire kemerli mihrap nişi yarım daire planlıdır ve iki yanından 

yivli birer plaster yükselir. Mihrap çiçekli çelenk şeklinde tasarlanmış oval madalyonun çevresinde 

gelişen kurdele ve iri hantal yaprak motifleriyle oluşturulmuş bir tepelikle taçlandırılmıştır. 

Fotoğraf 29: Natırzade Camisi, Plan ve Kuzey Cephesi 

 
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

İkiçeşmelik (Kurd Mehmed Paşa) Camisi 

Yapı, bulunduğu konum nedeni ile İkiçeşmelik Camii olarak da anılmaktadır. Kesin inşa tarihi 

bilinmemekle birlikte banisinin Kurd Mehmed Paşa olduğu ve XVIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği 

düşünülmektedir (Aktepe, 2003: 56). Çeşitli dönemlerde onarımlar geçirerek günümüze ulaşabilen 

yapı, fevkani tarzda inşa edilmiştir. Doğusunda şadırvanlı bir avlu bulunmaktadır. Üst katta bulunan 

cami, ahşap kubbe ile örtülü kareye yakın planlı bir harim, kuzeyine sonradan ilave edilmiş geniş bir 

son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Minare 1900-01 yılında inşa edilmiştir. 

Mihrap nişi yarım daire profildir ve alçı süslemeleri ile dikkati çekmektedir. Ahşap minber giriş 

açıklığı üzerindeki kitabeye göre 1927 yılında inşa edilmiştir. Harimin merkezini örten ahşap kubbe 

üzerinde alçı ve boya ile oluşturulmuş süslemeler dikkati çekmektedir. 
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Fotoğraf 30: İkiçeşmelik (Kurd Mehmed Paşa) Camii, Plan ve Kuzeyden Genel Görünüm. 

      
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Hacı Veli / Mumyakmaz Camisi 

 Yapı, 1142/1730 yılına ait bir vakfiyesine göre Hatuniye Mahallesi sakinlerinden Alanyalı Hacı 

Veli adında bir kişi tarafından yeniden yaptırılmıştır (Aktepe, 2003: 65). Bir dönem ibadete kapatılarak 

depo şeklinde kullanılmış, 1958 yılında gerçekleştirilen kapsamlı onarım sonucunda yeniden ibadete 

açılmıştır. 

 Yapı kare planlı tek kubbeli bir harim, kuzeyinde düz tavanla örtülü son cemaat yeri ve 

kuzeybatısındaki minareden oluşmaktadır. Harim kuzey duvarında ahşap desteklerle taşınan kadınlar 

mahfili yer almaktadır. Dikdörtgen çerçeveli mihrap nişi yuvarlak kemerlidir. Çerçeve ve niş yüzeyleri 

çini plakalarla kaplanmıştır. Ahşap minberin yüzeyleri yağlı boya ile boyanarak dikdörtgen panolara 

ayrılmıştır.  

Fotoğraf 31: Hacı Veli / Mumyakmaz Camisi, Plan ve Kuzeydoğudan Genel Görünüm 

 
Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
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Toraman (Tuzcu) Mescidi 

Yapı, Tuzcu Mescidi olarak da anılmaktadır ve XVIII. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. 

Günümüzdeki şekli ile bir mescidden ziyade bir konutu andırmaktadır. İki katlı olarak düzenlenen 

yapının üst katı mescid olarak kullanılmaktadır. Yapıya giriş batı cephesinin kuzeyindeki yuvarlak 

kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Giriş açıklığının üzerine bir ezan okuma yeri eklenmiştir.  

Yan sokağa bakan kuzey cephesinde Kasapzade Sebil-Çeşmesi bulunmaktadır. Yapının 

mihrabında dikkat çekici alçı süslemelere yer verilmiştir. Yarım daire profilli mihrap nişi, iki yanında 

kompozit başlıklı birer sütunçe ile sınırlandırılmıştır. Beyaz ve yeşil renkli sade minber, köşk kısmını 

taçlandıran üçgen alınlıklarıyla Neoklasik tarza öykünen bir örnek olarak dikkati çeker. 

Fotoğraf 32: Toraman (Tuzcu) Mescidi, Kuzey ve Batı Cephesi 

  
Kaynak: İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Piyaleoğlu Camii 

Yapının, 1730 yılına ait vakıf kayıtlarından Piyalezade Hacı Mehmed Ağa tarafından 1700’lü 

yılların başında inşa ettirildiği söylenmektedir (Kuyulu Ersoy, 2013:124). Avlu giriş açıklığı üzerindeki 

kitabede 1882-83 yılında onarım gördüğü belirtilmektedir. 

Yapı, kubbeyle örtülü kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son 

cemaat yeri ve kuzeybatısındaki minareden oluşmaktadır. Dış yüzeyi tamamen sıvalıdır. Özgünlüğünü 

yitirmiş iki katlı son cemaat yeri camekanla kapatılmıştır. Harimin kurşun kaplı kubbesi sekizgen bir 

kasnak üzerinde yükselmektedir. Yarım daire profilli mihrap nişi kompozit başlıklı birer sütunçe ile 

sınırlandırılmıştır. Kubbe göbeğinde dairesel madalyonun içi, alçıdan yapılmış çiçek ve yapraklardan 

oluşan süslemelerle doldurulmuştur. 
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Fotoğraf 33: Piyaleoğlu Camisi, Plan ve Doğu Cephesi 

 

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Selvili Mescid 

Yapı, 1751 yılında Servili Mescid ya da Osman Efendi Mescidi olarak tanınmış ve 1841 

yangınından sonra günümüzdeki şeklini almıştır. Küçük bir avlu içerisinde yer almaktadır ve kareye 

yakın dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeydoğusundaki 

minareden oluşmaktadır. Cepheleri sıvalıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. 

Kuzey cephe boyunca uzanan son cemaat yeri ahşap desteklere oturan düz ahşap tavanla 

örtülüdür. Yapının harimi de düz ahşap tavanla örtülüdür ve kuzeyinde ahşap bir kadınlar mahfili 

bulunmaktadır. Mihrap nişi alçı süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Ancak sonradan içi tamamen 

fayansla kaplanmıştır. Ahşap minber yağlı boya ile özgünlüğünü kısmen yitirse de ahşap süslemeleri 

dikkat çekicidir. 

Fotoğraf 34: Selvili Mescid, Kuzeyden Genel Görünüş ve Harim 

  

Kaynak: İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Abdullah Efendi Camii 

Basmane semti Faik Paşa Mahallesi, 1277. Sokak’ta bulunan yapının inşa tarihi bilinmemekle 

birlikte 18. Yüzyılda ayakta olduğu belirtilmektedir. Avlu giriş açıklığı üzerindeki onarım kitabesinden 
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1890-91 yılında onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Yapı sonradan 1951 ve 2005 yıllarında da onarıma 

tabi tutulmuştur. Bu onarımlar sırasında özgünlüğünü büyük ölçüde yitiren yapı, günümüzdeki şeklini 

almıştır. Yaklaşık kare planlı bir harime sahiptir ve düz ahşap tavanla örtülüdür. Tamamen çini kaplı 

mihrap ve minber özgün değildir.  

Fotoğraf 35: Abdullah Efendi Camii. Doğu cephesi ve harim 

    
Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

Kumrulu Mescid 

Faik Paşa Mahallesi, 1273. Sokakta yer alan yapı Abdurrahman Mescidi adıyla da 

bilinmektedir. Giriş açıklığındaki inşa kitabesine göre 1757 yılında Hatice kadın adlı biri tarafından inşa 

ettirilmiştir.  

Yapı, dikdörtgen bir harim ve onun kuzeyinde bulunan son cemaat yerinden oluşmaktadır. 

Üzeri kırma çatı ile örtülüdür.  Kaba yonu taştan inşa edilen yapının alt katı türbe, üst katı mescit 

olarak düzenlenmiştir. Kadınlar mahfili, son cemaat yerini örtecek şekilde uzatılmıştır. Yuvarlak 

kemerli pencere açıklıklarının üst bölümünde dairesel formda açıklıklar dikkat çekicidir. Yapı, yakın bir 

geçmişte kapsamlı bir onarıma tabi tutulmuştur.  

Fotoğraf 36: Kumrulu Mescit, Kuzeydoğudan ve güneyden genel görünüm 
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Evliyazade Camii 

Akıncı Mahallesinde, 1296 sokak 9 numarada yer almaktadır. Öncelikle mescid olarak 

adlandırılan yapının, İzmir’de vuku bulan bir yangın felaketinden sonra Evliyazade tarafından 1842 

yılında tekrar inşa ettirildiği belirtilmektedir12. 

Fotoğraf 37: Evliyazade Camii, Plan  

 

Kaynak: (Ürer 2017: 222) 

Oldukça ciddi müdahalelere maruz kalan Evliyazade Camii kuzeyinde yer alan küçük avlusu ile 

halen ibadete açık olup hizmet vermektedir. Yapıya batı cephede yer alan avlu girişi ile ulaşılmaktadır. 

Beş kenarlı harim asimetrik bir plan şemasına sahiptir. Harimde birbirine dik olarak birleşen 

tek duvar kuzey duvarı ile batı duvarıdır. Batı duvarını güney duvarına, güney-batı köşeyi aynı 

zamanda pahlayan bir başka duvar bağlamaktadır. Doğu duvarı ise kuzeyden güneybatıya doğru 

hareket ederek güney duvara kavuşur. Bu asimetrik plan şemasına rağmen yapının tromp geçişlere 

sahip kubbe ile örtülmesi, zor da olsa başarı ile gerçekleştirilmiş bir uygulamadır. 

Evliyazade Camii mihrabı yarım daire kesitli olup batısında kalan duvar yüzeyi de dahil olmak 

üzere çini motifli fayanslarla kaplanmıştır. Bu nedenle herhangi bir özellik arz etmez. Harimin batı 

duvarına yerleştirilen minber ise ahşap malzeme ile yakın dönemde inşa edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Ürer 2017, 223. 
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Fotoğraf 38: Evliyazade Camii. Genel görünüm ve harim 

  

Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

Kılcı Mescidi 

Dikdörtgen planlı yapı kuzey-güney doğrultusunda konumlandırılmıştır. Yapının duvarları 

moloz taş malzemeden örülmüş olup, arasında iki sıra tuğla hatıl geçmektedir. Yapının harim, kadınlar 

mahfili ve bodrum kat olmak üzere üç kısmı vardır. Giriş merdivenleri yapının kuzey -batı yönündedir. 

Zemin katta doğu cephesi üzerinde iki adet taş söveli kemerli pencere. Kuzey cephesinde söveli, 

kemerli giriş kapısı bulunmaktadır. Mahvil katında ise doğu duvarları üzerinde iki adet söveli 

pencereler mevcuttur. 

İzmir ili, Konak ilçesi, Hacı İbrahim mahallesi, İkiçeşmelik caddesi, No:214 de olan yapının 18. 

Yüzyılda mülkiyeti İngilizzade Hacı ibrahim vakfına (Vakıflar genel müdürlüğü) ait ve Mevlevi dergâhı 

olarak yapıldığı söylenmektedir. Caminin aynı zamanlarda yaşayan Kılcızade ailesi tarafından 

yaptırıldığı ya da onarıldığı düşünülmektedir. Büyük bölümünün sonradan yok olduğu sanılan bir 

haziresi de bulunmaktadır. Bu bölgede olduğu bilinen ünlü Asklepion Tapınağı'nın bir bölümünün 

caminin temelleri altında bulunması da olasıdır. Çünkü 1933 yılı mayıs ayında yapılan bir çalışmada, 

caminin yanında bulunan mezarlık altında 270 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde yer altı 

mahzenleri olduğu sanılan bir bodrum bulunmuştur13. 

 

 

 

 
13 https://www.visitizmir.org/tr/Destinasyon/9671 
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Fotoğraf 39: Kılcı Mescidi, Avludan görünüm 

 

Kaynak: (visitizmir.org) 

Ahmed Reşid Efendi Mescidi (Katipzade Mescidi) 

Kemeraltı’nda 855. Sokak’ta yer almaktadır. Yapının kesin inşa tarihi konusunda bilgi 

bulunmamakla birlikte Katipoğulları’ndan Hacı Ahmet Reşid bin Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır. 18. yüzyıl ortalarında yaşamış olduğu anlaşılan Hacı Ahmed Reşit bin Mehmet Efendi, 

Kestelli Caddesi’nde de bir medrese ile 1778 tarihli bir sebil yaptırmıştır. Ahmed Reşid Efendi, bu 

mescidi de 18. yüzyılda inşa ettirmiş olmalıdır14.  

İki katlı inşa edilmiş ve güney cephesi bir başka binaya bitişen Ahmed Reşid Efendi Mescidi, 

dükkanlardan oluşan biralt yapı üzerinde bulunmaktadır. Tamamen sıvalı olan yapının üzeri, kiremit 

kaplı çatıyla örtülmüştür. Mescid, enine dikdörtgen planlı harim ile kuzeyindeki kapalı son cemaat 

yeri ve doğu cephesine bitişik inşa edilmiş; dik bir merdivenle ulaşılan kapalı giriş bölümünden oluşur. 

Giriş bölümünün batısındaki kapalı son cemaat yeri, düz ahşap tavanlıdır. Enine dikdörtgen 

planlı harimin düz ahşap tavan şeklinde başlayan örtüsü, orta kesimde yapının büyük bir bölümünü 

kapatan oval kubbe şeklinde devam eder. Güney duvarının ortasında yarım daire planlı mihrap nişi iki 

tarafında iyon başlıklı birer sütunçe ile sınırlandırılmıştır. Yarım daire formlu niş kemeri, alçıdan 

yapılmış boyalı bir perde motifi ile süslenmiştir. Mihrap üst kesimde yine alçı dan yapılmış 

süslemelerle taçlandırılmıştır. Alçıdan yapılmış diğer süslemeler, oval kubbe ile tavanın köşelerinde 

yer almaktadır. Mihrabın iki yanında açılmış birer niş bulunmaktadır. 

 
14 Kuyulu Ersoy, 93. 
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Fotoğraf 40: Katipzade Mescidi, Doğu Cephesi ve harim 

  
Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

Hacı Mahmud Camii 

Konak’ta 847. Sokak’ta bulunmaktadır. Caminin banisi Hacı Mustafa Efendi olmakla birlikte 

yapıya burada hocalık yapan Hacı Mahmud Efendi’nin ismi verilmiş ve bu nedenle Hacı Mahmud 

Camii ya da Hoca Mahmud Camii olarak anıldığı ifade edilmektedir. Kesin inşa tarihi bilinmeyen 

yapının isminin geçtiği en erken tarihli belge, 1717 yılına tarihlidir15.  

Kuzeydoğudaki kapıyla girilen bahçemsi avluya sahip yapının batı tarafında haziresi bulunur. 

Hacı Mahmud Camii, merkezi kuruluşlu bir harim ile kuzeyindeki iki katlı kapalı son cemaat yeri ve 

batısındaki minareden oluşur. Enine dikdörtgen planlı harimin mihrap önü büyük bir ahşap kubbeyle, 

yanlar ise düz ahşap tavanla örtülmüştür. Minare, batı cephesinin güney ucuna yerleştirilmiştir. 

Yarım daire kemerli bir açıklıkla girilen son cemaat yeri düz ahşap tavanla örtülmüştür. Yarım 

daire kemerli bir açıklıkla girilen enine dikdörtgen planlı harimde, kuzey güney duvarları arasına atılan 

iki kemerle ortada kare planlı bir alan oluşturulmuş ve üzeri ahşaptan bir kubbeyle örtülmüştür. 

Güney duvarının ortasında iki tarafından kompozit başlıklı sütunçeler yükselen yarım daire planlı 

mihrap nişi yer alır. Kilit taşı belirtilmiş niş kemerinin üzerindeki kitabe levhasının iki yanındaki 

pilasterler, üstteki profilli frizi destekler. Mihrap, üstte iki yanında birer kupa bulunan “C”-”S” 

kıvrımları ve kıvrık dallardan oluşan bir tepelikle son bulur. 

 

 

 

 

 

 
15, İnci Kuyulu Ersoy (2013) “Dinsel Yapılar Mimarisi I: Cami ve Mescitler”, İzmir Kent Ansiklopedisi, 1.Cilt, s.106. 
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Fotoğraf 41: Hacı Mahmud Camii. Kuzeydoğudan genel görünüm 

   
Kaynak: (visit İzmir) ve Harim (Erol Şaşmaz) 

19. Yüzyıl 

 19. yüzyılda İzmir'deki inşa etkinliklerinin önceki yüzyıllara göre arttığı, büyük boyutlardaki 

binalarının yanı sıra kentin kamusal açık alanlarını biçimlendirecek projelerin de gerçekleştirildiği 

görülmektedir. İnşa edilen projelerin önemli bir kısmının rıhtım, gümrük binası, tren yolları ve 

istasyonları gibi ticaretle doğrudan ilişkili projelerden oluştuğu dikkati çeker. 

 Bu dönem cami inşasının Salebcioğlu Camisi'ni ayrı tutarak özellikle yeni yayılım gösteren 

mahallelerdeki ibadet mekânı gereksinimini karşılamak üzere yapıldığı gözlenmektedir. Yüzyılın ikinci 

yarısında Değirmendağı eteklerindeki yerleşim gelişerek yüzyılın sonuna doğru bu eşiği aşmış, 

Karataş'a doğru yayılma eğilimine girmiştir. Bir diğer grubu mevcut mahallelerde, olasılıkla artan 

nüfusun ve yeni yerleşim alanlarının taleplerini karşılamak için yapılan camiler oluşturmaktadır. 

Salebcioğlu Cami, Eşrefpaşa Camisi, Akarcalı Camisi, Nur Kamer/ Kameriye Camisi, Asmalı Mescid, 

Kalafat Cami, Hassa Mescidi, Dolaplıkuyu Cami, Baladur Hacımehmet Ağa (Toplatı Cami) alandaki 

19. Yüzyıl cami örneklerindendir. 

Salepçioğlu Camisi 

Yapı Salepçizade Hacı Ahmed Efendi tarafından inşa ettirilmiştir (Kuyulu Ersoy, 2002, 282; 

Aktepe, 2003, 84). Yapının İnşasına 15 Ekim 1895’te başlanmış ve 27 Şubat 1906’da tamamlanmıştır. 

Mihrap ve minberde de 1323/1905-1906 tarihleri yer almaktadır. 

Fevkani bir düzenlemeye sahip olan yapı, kare planlı tek kubbeli bir harim, kuzeyindeki kapalı 

son cemaat yeri, alt kattaki mektep-medrese odaları ve kuzeydoğusundaki minareden meydana 

gelmektedir. İnşa malzemesi olarak yeşil kesme taş ve mermer kullanılmıştır. Kuzey cephe üzerindeki 

giriş açıklığı bölümü, yuvarlak kemerli bir alınlıkla cepheden bir miktar yükseltilmiştir. Yapının alt katı 

mektep ve medrese olarak tasarlanmıştır. Kuzeydeki çift kanatlı merdivenle ulaşılan yüksek platform, 
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yapıyı doğu, batı ve kuzeyden çevreleyerek avlu işlevi görür. Merdivenin alt kısmında oluşan 

boşluktan kazanılan alana çeşmeler ve medrese giriş açıklığı eklenmiştir. Düzgün kesme taşla inşa 

edilmiş minare sekizgen kaidelidir. Pabuçla geçilen gövdesi tek şerefelidir. Petek kısmı piramidal 

külahla sonlanmaktadır. 

Yuvarlak kemerli bir tepelik tarafından sınırlandırılan mihrap nişi altıgen profillidir. Kavsarayı 

mermerden yapılmış bir perde motifi çevrelemektedir. Mihrap nişinin iki yanında, gövdeleri mermer 

görünümünde olan üst üste bindirilmiş iki sütunce yer almaktadır. Mihrap kurgusu üç yönden duvar 

resimleriyle oluşturulmuş bitkisel kompozisyonlarla süslenmiştir. 

Yapının pencere-kasnak çevreleri ve kubbe-kemer içleri alçı ve kalemişi süslemelerle 

kaplanmıştır. Kubbedeki dilimli kartuşların içinde, ay-yıldız, volüt ve palmet motifleri ile kıvrımlı dallar 

yer almaktadır. Kadınlar mahfilini örten üç küçük kubbenin içi ise ok ucu motiflerinin birbirine 

bağlandığı kırık hatlardan meydana gelmektedir. Minber ve vaaz kürsüsü mermerdir. Yüzeylerinde 

görülen at nalı formundaki kemer dizileri, Oryantalist üsluba atıf yapmaktadır. 

Fotoğraf 42: Salepçioğlu Camisi, Plan ve Kuzeybatıdan Genel Görünüm. 

   

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Akarcalı Camisi 

Çahabey (Mecidiye) Mahallesinde yer alan yapı, 19. yüzyıl sonlarında Akarcalızade Hacı 

Mehmed Efendi tarafından inşa ettirilmiş, 20. yüzyıl başlarında ise bazı ilavelerle genişletilmiştir 

(Aktepe, 2003:46; Kuyulu Ersoy, 2013:94). 

Subasman üzerinde yükselen yapı, küçük bir avlu içerisinde konumlanmıştır. Almaşık düzende 

bir cephe kurgusuna sahiptir. İlk inşa edildiği dönemde dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyindeki son 
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cemaat yeri ve kuzeybatısındaki minareden meydana geldiği bilinen yapının batısına 20. yüzyılın 

başında ilave bir mekân eklenmiştir. Kırma çatıyla örtülü ve kiremit kaplıdır. Dikdörtgen planlı ibadet 

mekânı içten düz ahşap tavanla örtülmüştür. Harim tavan göbeğinde bitkisel süslemeler dikkati 

çekmektedir. Güney duvarının merkezindeki yuvarlak kemerli mihrap nişi sade bir tasarıma sahiptir. 

Ahşaptan yapılarak beyaza boyanan minber ve vaaz kürsüsünde de süsleme unsuruna yer 

verilmemiştir. Yapı dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla örtülmüştür.  

Fotoğraf 43: Akarcalı Camisi, Plan ve Harim 

  

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Nur Kamer / Kameriye Camisi 

Mecidiye Mahallesi, Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde yer alan yapı, Affan Bey’in eşi Nûr-

Kamer Hanım tarafından 1309/1891-1892 yılında inşa ettirilmiştir (Aktepe, 2003:74; Kuyulu Ersoy, 

2013:116). 

Eğimli bir araziye konumlandırılan yapı, küçük bir avlu içerisinde yer almaktadır. Dikdörtgen 

planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeybatısındaki bir minareden oluşmaktadır. Üzeri 

kırma çatıyla örtülü ve kiremit kaplıdır. Harim düz ahşap tavanla örtülüdür. Tavan göbeğinde mavi ve 

altın yaldızlı boyalarla oluşturulmuş süsleme unsurlarına yer verilmiştir. Harim güney duvarının 

merkezindeki yuvarlak kemerli mihrap nişi altın yaldız ve mavi renkli boyaların kullanıldığı kıvrım 

dallar ve ay-yıldız motifleriyle bezenmiştir. Mihrap ile aynı renklere boyanmış olan ahşap minber 

oldukça sade bir tasarıma sahiptir. Sonradan eklenen çeşitli birimler yapının özgün bütünlüğünü 

bozmaktadır.  
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Fotoğraf 44: Nur Kamer / Kameriye Camisi, Plan ve Batıdan Genel Görünüm. 

 

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

 

Asmalı Mescid 

İkiçeşmelik 827 Sokak’ta yer almaktadır. Herhangi bir kitabe levhası bulunmamakla birlikte, 

1825 ve 1835 tarihli vakfiyelerde adının geçiyor olması bu tarihlerde ayakta olduğunu göstermektedir 

(Kuyulu Ersoy, 2013:96). Ancak daha sonra bir yangın geçiren yapı, XIX. yüzyıl sonlarında tekrar inşa 

edilmiştir. Bir subasman üzerine oturan yapı, düz ahşap tavanla örtülü dikdörtgen planlı bir harimden 

oluşmaktadır. Varlığı bilinen tuğla minaresi günümüze ulaşamamıştır. 

Düz ahşap tavanlı harimin kuzeyinde bir kadınlar mahfili bulunmaktadır. Yarım daire profilli 

mihrap nişinin içi yağlı boya ile boyanmıştır. Nişin iki yanında kompozit başlıklı yivli birer plaster yer 

almaktadır. Mihrapta olduğu gibi ahşap tavanda da akantus yaprağı ve renkli çiçeklerden oluşan alçı 

süslemeler dikkati çekmektedir. Ahşap minber oldukça sade tutulmuştur. 
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Fotoğraf 45: Asmalı Mescid, Plan ve Kuzeydoğudan Genel Görünüm.  

      

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Kalafat Camii 

Yapının inşa tarihi bilinmemekle birlikte XIX. yüzyıl sonları ya da XX. yüzyıl başlarında inşa 

edildiği düşünülmektedir. Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son 

cemaat yeri ve sonradan eklenmiş bir minareden oluşmaktadır. Kagir malzeme ile inşa edilen yapı 

kırma çatı ile örtülüdür. 

Düz ahşap tavanlı harimin kuzeyinde bir kadınlar mahfili bulunmaktadır. Yarım daire profilli 

mihrap nişinin içi tamamen fayansla kaplanmıştır. Kemer köşelikleri alçıdan yapılmış kıvrık dal ve 

çiçek motifleriyle oluşturulmuş kompozisyonlara sahiptir. Mihrabın üzerinde 1972-73 tarihli bir ayet 

kitabesi dikkati çekmektedir. Yağlı boyalı ahşap minber oldukça yenidir. 

Fotoğraf 46: Kalafat Camii, Harim ve Avlu Giriş Açıklığı 

  

Kaynak: İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
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Hassa Mescidi 

Herhangi bir kitabesi bunmayan yapının XIX. yüzyıl sonlarında inşa edildiği düşünülmektedir. 

Yapı kareye yakın dikdörtgen planlı bir harimden oluşmaktadır. Kagir malzeme ile inşa edilen yapı 

kırma çatı ile örtülüdür. Duvarlar tümüyle sıvalıdır. Avlu giriş açıklığı üzerine sonradan küçük bir köşk 

minare eklenmiştir.  

Düz ahşap tavanlı harimin kuzeyinde bir kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harim tavanında 

yıldız motifli ahşap bir göbek dikkati çekmektedir. Yarım daire profilli mihrap nişinin içi yağlı boya ile 

boyanmıştır. Nişin iki yanında kompozit başlıklı yivli birer plaster yer almaktadır. Ahşap minber 

oldukça sade tutulmuştur. 

Fotoğraf 47: Hassa Mescidi, Kuzeyden Genel Görünüş ve Harim 

 
Kaynak: İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Dolaplıkuyu Camii 

Yapı, avlu duvarı üzerinde bulunan kitabesine göre Hacı Ömer Lütfi isimli bir kişi tarafından 

1888-89 yılında yaptırılmıştır. 1958 yılında bir onarım geçirmiştir. Eğimli bir arazi üzerinde bulunan 

yapının önünde küçük bir avlu yer almaktadır. Özgünlüğünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Yapı kare 

planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeybatı köşedeki minareden oluşmaktadır. 

Kagir malzeme ile inşa edilen yapı kırma çatı ile örtülüdür. Cepheleri tümüyle sıvalıdır.  

Düz ahşap tavanlı harimin kuzeyinde bir kadınlar mahfili bulunmaktadır. Yarım daire profilli 

mihrap nişinin etrafı alçıdan yapılmış silmelerle çevrelenmiştir. Ahşap minberin aynalıklarında çeşitli 

çiçek motifleri dikkati çekmektedir. 
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Fotoğraf 48: Dolaplıkuyu Camii, Plan ve Kuzeydoğudan Genel Görünüm. 

   

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 

Baladur Hacı Mehmed Ağa (Topaltı) Camii 

Kitabesinden 1889-90 yılında Baladur Hacı Mehmed Bey tarafından inşa ettirildiği 

anlaşılmaktadır. Güneyden kuzeye eğimli bir arazi üzerinde bulunan yapı, yakın bir geçmişte onarım 

görmüştür. Tek kubbeli kare planlı bir harim, harimin kuzeyindeki son cemaat yeri ve kuzeybatısındaki 

minarenden oluşmaktadır. 

Harimin güneyindeki yarım daire profilli mihrap nişi, iki yanında birer sütunçe ile 

sınırlandırılmıştır. Mihrap alçıdan iki yana açılmış püsküllü bir perde motifine sahiptir. Üst kesiminde 

alçıdan yapılmış bitkisel süslemelerle çevrili bir kitabe levhası mevcuttur. Kubbe yüzeyinde alçıdan 

yapılmış çiçek motiflerinin yanı sıra ay yıldız motiflerine de yer verilmiştir.  

Fotoğraf 49: Baladur Hacı Mehmed Ağa (Topaltı) Camisi, Plan ve Kuzey Cephesi 

 

Kaynak: Çizimler Alpaslan, 2014; Fotoğraf İZKA ve C. Gürbıyık arşivi 
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Kahraman Mescidi 

Konak İlçesi Kahraman Mescit Mahallesinde, Turna Yokuşu olarak bilinen 839. Sokak’ta yer 

almaktadır. XX. yüzyıl başlarına ait birçok planda mescidin adı açıkça Karaman Mescidi olarak 

geçmektedir. Hakkında fazla bir bilgi bulunmayan yapı, genel özellikleri ile 19. yüzyıla 

tarihlenmektedir. Moloz taştan inşa edilen yapı, kareye yakın planlıdır. Üzeri kiremitle kaplı kırma 

çatıyla örtülüdür.  1950’li yıllarda kapsamlı bir onarım geçiren yapı bugünkü şeklini bu dönemde 

almıştır.  Minare mihrap ve minber yenilenmiştir.  

Fotoğraf 50: Kahraman Mescidi Harim ve genel görünüm 

   
Kaynak: (Erol Şaşmaz) 

Bayraktar Süleyman Ağa Mescidi  

Mescid Faik Paşa Mahallesinde yer almaktadır. Bulunduğu parselin güney doğusuna 

yerleştirilmiş mescidin bugün itibariyle kuzeyinde küçük bir avlu yer almaktadır. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bayraktar Süleyman Ağa tarafından 1895-96 yılında inşa 

edildiği belirtilmektedir.  

Cephe sıvalı durumda olduğundan inşa malzemesi ile ilgili bir yorum yapmak mümkün 

değildir. Ancak doğu cephesinde gözlemlenen düzgün tuğla sıraları ile sınırlandırılmış kabayonu taş 

inşa malzemesi ve tekniğinin tüm yapı için geçerli olması kuvvetli bir ihtimal olarak 

değerlendirilmektedir. Cephenin kuzeyinde yer alan avlu girişi iki yönlü inşa edilmiş üç basamaklı bir 

merdivene sahiptir. Sıvalı ve harime göre daha alçak inşa edilmiş avlu duvarındaki kapı açıklığı yine 

kesme taş söveleri ile dikkat çeker. 
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Fotoğraf 51: Bayraktar Süleyman Ağa Mescidi, Plan 

 

Kaynak: (Ürer 2017: 183) 

Kuzey cephenin ortasında bulunan giriş aralığından harime ulaşılmaktadır. Kıble duvarına 

doğru yönlenmiş kareye yakın dikdörtgen bir plan şemasına sahip harimde ilk dikkat çeken uygulama, 

betonarme tekniği ile inşa edilmiş mahfil eklentisidir. Ahşap düz tavanlı harimin doğu ve batı 

duvarlarında, içerden dikdörtgen kesitli ikişer pencere açıklığı bulunmaktadır. 

Kıble duvarının ortasında yer alan yarım daire kesitli mihrap nişi yuvarlak kemerli bir 

kavsaraya sahiptir. Plastır ve başlıklarla bir miktar hareketlendirilmiş mihrap çerçevesi üstte bir yazı 

kartuşu ve ters yerleştirilmiş bir palmet görünümüne sahip bitkisel süslemeli bir tepelik ile 

sonlanmaktadır. 

Fotoğraf 52: Bayraktar Süleyman Ağa Mescidi, Doğu cephesi ve harim 

   

Kaynak: (Ürer 2017: 183) 
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Hasan Hoca Mescidi 

Anafartalar Caddesi 1307. Sokak’ta bulunmaktadır. İlk kez Ali Efendi tarafından inşa ettirildiği 

belirtilen yapının bir yangın geçirdiği ve bu yangından sonra mütevellisi Hallac Hasan Ağa tarafından 

köklü bir onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Hallac Hasan Ağa’nın 1874 tarihli vakfiyesinde de mescidin 

yapılışı konusunda bilgi verilmiştir16. 

Önünde son cemaat yeri olan üzeri kubbeyle örtülmüş kare planlı bir mescid iken sonradan 

yapılan müdahaleler ile orijinal son cemaat yeri harime katılmış ve üst bölümü kadınlar mahfili olarak 

değerlendirilmiştir. Kubbeye geçiş öğesi olarak pandantifler kullanılmıştır. Yapının basit bir minaresi 

bulunmaktadır. 

Yapının mihrap ve minberi, 20. yüzyılın başlarında yapılmış olduğunu düşünülen 1. Ulusal 

Mimarlık üslubuna özgü yoğun süslemeleriyle dikkati çekmektedir. Benzer süslemeler, kubbe 

yüzeyinde de kalemişi olarak uygulanmıştır. İki yanında ikişer burmalı alçı sütunçe bulunan çokgen 

kesitli mihrap nişi mukarnas kavsaralıdır. Klasik Osmanlı Dönemi’nin genel şemasına uygun olarak 

yüksek bir çerçeve içerisine alınmıştır. Ahşaptan yapılmış beyaz, yeşil ve altın yaldızla boyanmış 

minberde de mihrapla benzer süslemeler görülmektedir. Batı tarafına süsleme yapılmamış minberin 

doğu yüzdeki aynalık ve yekpare merdiven korkuluğunda palmet ve rumi ağırlıklı bezemelere yer 

verilmiştir. 

Fotoğraf 53: Hasan Hoca Mescidi. Genel görünüm ve Mihrap 

  
Kaynak: (Ürer 2017: 183), (Erol Şaşmaz) 

 

 
16 Kuyulu Ersoy, 110. 



305 
 
 

Yapıcıoğlu Camii 

Yapıcıoğlu Mahallesi, Rakım Elkutlu Caddesi’nde yer almaktadır. Yapının kesin inşa tarihi 

bilinmemekle birlikte 12 Temmuz 1865 tarihli vakfiyeden Yapıcızadelerden Mehmed Ağa tarafından 

yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ağa’nın yaptırdığı caminin onarımı ve diğer giderleri için de bazı 

mallarını vakfettiği aynı vakfiyeden öğrenilmektedir. 

Caminin önünde bulunan Yapıcıoğlu Çeşmesi’nin 1312/1894-95 tarihli onarım kitabesi, aynı 

tarihte caminin de bir onarım geçirmiş olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılarca kiremit 

örtülü düz çatılı bir yapı olduğu söylenen yapı, 1950’li yıllarda kubbeli olarak yeniden inşa edilerek 

bugünkü görünümünü almıştır. Mescid olarak kullanılan bir alt katın üzerindeki cami merkezi planlı 

harim ile kuzeyindeki son cemaat yeri ve yapının kuzeybatı köşesine bitişik minareden oluşmaktadır. 

Fotoğraf 54: Yapıcıoğlu Camii, 20. Yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğraf  

 
 

Yapının yarım daire kemerli mihrap nişi yarım daire kesitlidir. Tamamen mermerle kaplanmış 

mihrap oldukça sadedir. Beyaz, kırmızı, yeşil mermerden yapılmış minber ile ahşap vaaz kürsüsü sade 

görünümlüdür. 

Fotoğraf 55: Yapıcıoğlu Camii, Kuzeybatıdan genel görünüm ve harim 

  
Kaynak: (C. Gürbıyık) 



306 
 
 

Hacı Mehmed (Müftü) Camii 

Kahraman Mescit Mahallesi 841. Sokakta bulunmaktadır. Vakıf kayıtlarından Ödemiş’in 

Balyanboyu nahiyesinden olduğu öğrenilen banisi Hacı Mehmet Ağa’nın, camiyi ne zaman inşa 

ettirdiği bilinmemektedir. Ancak, avlu girişi üzerindeki 1863-64 tarihli kitabeden, yanan Hacı Mehmet 

Ağa Camii’nin yerine yenisinin yapıldığı öğrenilmektedir17. Kuzey ve güneyinden geniş bir avluya sahip 

olan Hacı Mehmed Camii, kareye yakın dikdörtgen planlı harim ile “L” biçimli son cemaat yeri ve 

minareden oluşur. Özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiş yapıda örtü sistemi, kiremit kaplanmış geniş 

saçaklı çatıyla sağlanmıştır. Yarım daire kemerli bir kapıyla girilen harimin üzeri düz betonla 

örtülmüştür. Kuzey duvarı boyunca betondan yapılmış kadınlar mahfili uzanır. Duvarlar, belli bir 

seviyeye kadar lambri ile kaplanmıştır. 

Güney duvarının ortasındaki mihrap nişi, yarım daire planlıdır. Yarım daire kemerli niş, 

dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. İki yanda bu çerçeveyi alttaki ikiz, üstteki tek olmak üzere 

pilasterler sınırlandırır ve üstteki profilli frizi taşır. İkiz pilasterlerin başlıkları üzerine de birer kupa 

yerleştirilmiştir. Niş kemeri ile üstteki kitabe panosunun çevresi alçıdan yapılmış kıvrık dallar ve 

çiçeklerden oluşan süslemelerle bezenmiştir. 

Fotoğraf 56: Hacı Mehmed (Müftü) Camii. Güneybatıdan genel görümüm ve harim 

    

Kaynak: (Kuyulu Ersoy, 107) 

Yapım Yılı Bilinmeyen Camiler 

Patlıcanlı Camii 

Ali Reis Mahallesi, 806. Sokak’ta bulunan yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak 

yakın bir geçmişte köklü bir onarım geçirdiği ve özellikle son cemaat yerinin özgünlüğünü yitirdiği 

anlaşılmaktadır. Yapı, enine dikdörtgen planlı düz ahşap tavanlı bir harim ve harimin doğusundaki 

minareden oluşmaktadır. Üzeri kırma çatı ile örtülü ve kiremit kaplıdır.  Harimin kuzeyinde ahşap bir 

kadınlar mahfili bulunmaktadır. 

 
17 Kuyulu Ersoy, 107. 
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Fotoğraf 57: Patlıcanlı Camii, Son Cemaat yeri ve avlu giriş açıklığı 

 
Kaynak: (C. Gürbıyık) 

Yarım daire profilli mihrap nişi, iki yanında korint başlıklı birer sütunçe ile sınırlandırılmıştır. 

Alçıdan yapılmış korint başlıkların üzerinde yükselen plasterler ise birer kupa motifi ile son 

bulmaktadır. 

Fotoğraf 58: Patlıcanlı Camii, Harim. 

 
Kaynak: (C. Gürbıyık) 

Kabasoğan Mescidi 

Yapı, Akıncı Mahallesi 1301 sokakta yer almaktadır. Bulunduğu parselin sınırlarına 

uydurularak inşa edildiği tahmin edilen mescidin güney ve doğu cepheleri kapalı durumdadır. Batı 

cephenin iki bölümlü bir düzenlemeye sahip olduğu söylenebilir. Sokağın şekline göre doğuya doğru 

kıvrılan cephe, orta noktaya yakın bir yerde kırılma oluşturmaktadır. 
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Fotoğraf 59: Kabasoğan Mescidi. Plan 

 
Kaynak: (Ürer 2017: 187) 

Kuzey-batı köşede yer alan girişten öncelikle ahşap paravan ile harimden ayrılmış rüzgârlığa 

ulaşılır. Harim iki bölümlü olarak tanımlanabilir. Güneyde yer alan ana mekân ile mahfil katının da yer 

aldığı kuzey birim hafif çapraz oluşturarak birbirine birleşmektedir. İki birim güneyde tek destek ile 

taşınan ve diğer kenarlarda duvarlara oturtulmuş betonarme malzemeli mahfil katı ile birbirinden 

ayrılmıştır. Ortada yarım daire kesitli mihrap nişi sivri kemerli bir düzenleme gösterir. Cephe sonradan 

çini levhalarla kaplanmıştır.  Ahşap malzemeli basit minber mihrabın sağında, yapının güneybatı 

köşesinde yerini almıştır. Düz ahşap tavan herhangi bir özellik arz etmemektedir.  

Fotoğraf 60: Kabasoğan Mescidi. Kuzeyden genel görünüm ve harim 

  
Kaynak: (Ürer 2017: 188) 

Konumu, harimin ana bölümü ve bu bölümdeki yuvarlak kemerli pencereler ve ezan okuma 

açıklığı, yapının küçük bir mahalle mescidi olarak inşa edildiğini göstermektedir. Yine duvar 

kalınlıklarından hareketle harimin kuzey bölümünün de ilk yapıdan kalmış olabileceği, ancak giriş 

açıklığı ve muhtemelen sonradan ilave dilen mahfilin yakın zamanda yapıya eklendiği 

düşünülmektedir. 
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4.9.2.2 Kiliseler 

Kilise ve manastır kayıtlarından İzmir ve Ege Bölgesi’nde Bizans kiliselerinin 13. yüzyıla kadar 

varlıkları izlense de arkeolojik verilerden yoksunuz. Son yıllarda Kadifekale’den kent içine yayılan 

kazıların bu konuda da bilgiler sunmasını ummaktayız. Anadolu’da 19. yüzyıla kadar mevcut kiliseler 

cemaatleri tarafından ancak Padişah izni ile onarılıp kullanılmakta iken, 1789 Fransız Devriminin 

Osmanlı dünyasındaki bir yankısı olarak, II. Mahmut’un (1808-1839) kubbesiz olmak koşuluyla yeni 

inşaatların yapılabileceğini ifade eden bir ferman yayınlamasının ardından Anadolu topraklarında 

Hristiyan tebaa hızla yeni kiliseler inşa etmeye koyulmuştu. Bu bağlamda özellikle İstanbul’da çok 

sayıda anıtsal kilise yaptırılmıştır. 

İzmir’deki kilise mimarisinde yansıma bulan bir başka tarih gerçeği de Batı Anadolu’nun 

sosyo-ekonomik yapısındaki değişimde önemli rolleri olan Levanten tüccarlara bağlanabilir. Özellikle 

Avrupa kökenli bu tüccarlara ait kilise yapılarından en erken yapılanın 17. yüzyıla kadar geri gittiği 

varsayılsa da günümüzde mevcut kiliselerin çoğu 19. yüzyıldandır. Tüccarların geldikleri ülkelere bağlı 

olarak mezheplerdeki çeşitlilik, İzmir’de Hristiyan nüfustaki çok renklilikte ve kilise inşaatlarında 

zenginlikte ifade bulmuş gibidir. Bu nedenle, İzmir ve çevresindeki çok sayıda kilise, bu sosyo-politik 

duruma ayna tutmaktadır. 

Aziz Polikarp (St Polycarpe) Katolik Kilisesi 

Yapı, İzmir’in Alsancak semtinde Pasaport mevkiindedir. Adından da anlaşılacağı gibi kilise 69-

155 yılları arasında yaşamış İzmir piskoposu Polikarpos’a ithaf edilmiştir. Kendisi MS 155 yılında 

Hıristiyan inancından ötürü Romalılar tarafından Kadifakale’de öldürüldüğü için din şehidi yani bir 

“martyr aziz” kabul edilir. 

Bugün kilisenin narteksinin batı duvarında 1820 yılında buraya yerleştirilmiş uzunca bir yazıt, 

kilisenin inşaatını da belgeler. Bu yazıtta: “XIII. Fransa Kralı Louis’nin Şahane Kraliyeti, Cömertliği ve 

Şanlı Hatırası Sayesinde Bu Yapı Belgelenmiştir. Sene 1820 18. Louis Krallığı Sırasında İzmir’de Umumi 

Konsolos Rahip Pi ere David ve Kapuçinler’in Rahibi Policarp Tarafından Yapılmıştır. Fransız misyonu, 

Fransız Konsolos Muavini Marsilyalı Jean Dupuis Tarafından Tesis Edilmiştir. Roma Aziz Dini Teşekkülü 

Tarafından 23 Aralık 1630’da Semt Kilisesi Olarak İnşa Edilmiştir” denilmektedir.  

Bunun dışında yapının kuzey duvarı üzerinde, batıdaki pencere açıklığının altında yer alan 

kitabe ise kilisenin 1744 yılındaki onarımlarından bahseder. Yapı içindeki duvar resimlerinde de 

sanatçı adları ve tarihleri mevcuttur ki bunların arasında 1894-1895 tarihleri ile R. C. Péré ismi 

okunmaktadır. Restorasyon sırasında şapellerle genişletilerek Fransız sanatçı, ressam ve mimar 

Raymond Péré ve A. Scarselli tarafından azizin hayatını tasvir eden freskler eklenmiştir. Yapı son 

olarak 1990’lı yıllarda Atilla Cimcoz tarafından onarılmıştır.  
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Doğu-batı yönlü bazilikal planlı bir yapıdır. Günümüzde sıvalı olan yapının inşa malzemesi 

görülememektedir. Kilisenin kuzeyinde geniş bir bahçe, güneyinde ise müştemilat mekanları 

bulunmaktadır. Yapıya kuzey cephenin batı köşesindeki yuvarlak kemerli açıklıktan girilmektedir. 

Açıklığın ardından güney cepheye uzanan dikdörtgen planlı narteks bölümüne ulaşılmaktadır. 

Narteksin doğusunda yer alan üç açıklık, üç nefli naos bölümüne açılmaktadır. Orta nef, yan neflere 

göre daha geniş ve yüksektir. Yan neflerden ikisi oval kubbe diğerleri çapraz tonozla, orta nef ise beşik 

tonozla örtülüdür. Yapının doğusundaki bema dikdörtgen planlıdır. Bemanın ortasındaki apsisin 

örtüsü pandantif geçişli dilimli kubbedir. Kubbe içerisinde yağlı boyayla yapılmış havari portreleri yer 

almaktadır. Yapının bütün cephelerinde boş yer bırakılmaksızın geometrik, bitkisel ve dini konulu 

süslemeler mevcuttur. Yapının örtüsü kiremit kaplı kırma çatıdır. 

Fotoğraf 61: Polikarp Kilisesi Genel Görünüm ve İçten Detay 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.148-149 

Santa Maria Katolik Kilisesi 

Yapı İzmir’in Alsancak semtinde Pasaport mevkiinde bulunmaktadır. Kilise ilk inşasından 

itibaren Meryem Ana’ya ithaf edilmiştir. Yapıda bulunan iki kitabeden bemaya açılan büyük kemerin 

üzerindeki, 1889 yılındaki yangından sonra yapının yeniden inşa edildiğini belgeler. İkincisi naosun 

kuzeybatı köşesindedir ve 14 Nisan 1891 tarihindeki açılış törenine katılmış dini ileri gelenlerin 

hatırlanması için hazırlanmıştır. İlk olarak 1400’lü yıllara tarihlenen yapı, deprem ve yangınlardan 

dolayı sürekli yıkılmış, 1696-1698, 1798 ve 1890 tarihlerinde tekrar inşa edilmiş veya köklü onarım 

görmüştür. 
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Yapıdaki kitabeye göre 16 Ağustos 1889 tarihindeki yangında harap olan yapı, İstanbul 

misyonunun Fransisken papazları ve yardımseverlerin desteğiyle 1890 senesinde yeniden inşa 

edilmiştir. Diğer kitabe de “yangından sonra kilisenin onarımına katkıda bulunan İzmir Piskoposu 

Andrea Timoni, Francesko Giuseppe’nin cömertliği sayesinde, Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun 

gayretleriyle Remigio Berzencovich Da Szilas ve Avusturya-Macaristan genel müsteşarı Aziz 

Francesko’nun kanununa bağlı apostolik yetkili Adriano Da Pesaro’nun uzun seneler geçen hatırasının 

unutulmayıp anılması için bu kitabe hazırlanmış ve kilise, 14 Nisan 1891 tarihinde törenle takdis 

edilerek ibadete açıldığından” bahsedilmektedir. 

Doğu-batı yönlü tek nefli bir yapıdır. Günümüzde cepheleri sıvalı olan yapının moloz taşla 

yığma tekniğinde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapıya giriş, doğu cephenin ortasından, kuzey 

cephenin batı köşesinden ve kuzeybatı cephedeki açıklıklardan sağlanmaktadır. Doğu cephedeki ana 

giriş açıklığının ardından üç birimli narteks bölümü yer almaktadır. Narteksten naosa geçişi sağlayan 

kare kaideli ve sekizgen gövdeli sütunlar üst kattaki galeriyi taşımaktadır. Dikdörtgen formlu naosun 

kuzeydoğu köşesinde vaftizhane nişi yer almaktadır. Naostan üç basamak ile yükseltilmiş bema 

kareye yakın bir mekandır. Apsisi olmayan bemanın batısındaki açıklıklar, üç birimli pastaforyum 

odalarına açılmaktadır. Batı cephede yer alan pastaforyum odası kilisenin bahçesiyle ilişkilidir. Yapının 

örtüsü nartekste çapraz tonoz, naosta beşik çatı, bemada ise sekizgen dilimli kubbeyle örtülüdür. 

Fotoğraf 62: Santa Maria Kilisesi 

   

Kaynak: (visit izmir), (izmirdergisi.com) 

Aya Vukla (Agios Voukolos ) Kilisesi 

Kilise, Efes’te mezarı bulunan İncilci Aziz Ioannes’in (Yuhanna ya da Yahya) müridlerinden ve 

İzmir’in Polykarpos’tan önceki piskoposu Aziz Boukolas’a (Hagios Boukolas) ithaf edilmiştir. 

Aya Voukla (Hagios Boukolas) Kilisesi 19. yüzyılın ikinci yarısında Rum Ortodoks Cemaati 

tarafından inşa edilmiştir. Kilise İzmir tarihinde önemli bir olay olan 1922 yangınında kurtulan tek 

Rum kilisesi olup yangın sonrası cemaatinin kalmaması nedeniyle kilise işlevi de sonlanmıştır. 14 
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Şubat 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle İzmir ve çevresine ilişkin eski eserleri 

sergilemek amacıyla Asar-ı Atika Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan yapı, daha sonra Kültür 

Bakanlığı tarafından opera çalışma salonu olarak tahsis edilmiştir. Bu süre içinde yapının bir yangın 

geçirmesi nedeniyle boşaltıldığı ve böylece günümüzdeki metruk bir haldeyken İzmir Büyükşehir 

Belediye’since restore ettirilerek Kültür Merkezi işlevi kazandırılmıştır.  

Doğu-batı yönlü serbest haç planlı bir kilisedir. Kaba yonu taş, kesme taş ve tuğlayla almaşık 

teknikte inşa edilmiştir.  Yapının avlusuna batıda ve kuzeyde yer alan yuvarlak kemerli açıklıklardan 

girilmektedir. Avlunun ortasında kilise, güneybatısında müze, güneydoğusunda ise anı evi yer 

almaktadır. Sütunlarla destekli revak yapıyı U şeklinde dolanmaktadır. Düz ahşap tavanla örtülü 

revakın kuzeyinde galeriye çıkışı sağlayan merdiven bulunmaktadır. Yapıya giriş, batı cephedeki 

yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmıştır. Açıklığın üzerinde tarihsiz bir kitabe mevcuttur. Tek nefli 

naosun kuzey ve güneydeki haç kolları kısa, doğu ve batı haç kollarından doğu haç kolu uzun 

tutulmuştur. Bu haç kollarında doğu ve batıdaki aynalı manastır tonozuyla, kuzey ve güneydeki ise 

yarım tonozla örtülüdür. Doğudaki aynalı manastır tonozu üzerinde bitkisel motifli alçı süsleme 

görülmektedir. Naosun örtüsü kısmen korunabilmiş pandantif geçişli kubbedir. Kubbe geçişlerinde 

madalyon motifleri yer almaktadır. Yarım daire şekilli dışa taşkın apsiste üç pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Apsisin iki yanında birer niş yer almaktadır.  

Fotoğraf 63: Aya Vukla Kilisesi, İçten Görünüm 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.170 

Yukarı Aya Yanni Kilisesi 

Kentte en eski Ortodoks kiliselerinden biri olan Yukarı Aya Yanni Kilisesinin yapılış tarihi 

hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapı tarihsel kayıtlarda Agios Ioannis Theologos adıyla 

geçmektedir. 1804 yılında tamamen yeniden inşa edilen yapının günümüze sadece çan kulesinin 

kapısı ve giriş bölümü ulaşabilmiştir. Çan kulesinin hemen altında yer alan kapı kemerli tonozlu bir 

yapıya açılmaktadır. Tonozun sol tarafında yer alan St. Jean Theologos Okulu'nun altında kilisenin 

müştemilatının yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca kilisenin diğer kalıntılarının yapının yanında yer alan 

İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nun altında olabileceği düşünülmektedir. Kilisenin içerisinde bulunan 
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önemli eserleri, dönemin Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'un şahsen Mustafa Kemal 

Atatürk'e başvurmuş ve eserlerin Yunanistan'da kurulan Aya Fotini Kilisesi'ne taşınması için izin 

almıştır. Eserler, Yunanistan'a özel sandıklar içerisinde taşındığı bilinmektedir. Taşınan eserler 

arasında bir adet kürsü, bir adet taht ve bir pano bulunmaktadır (Serçe, 2020). 

Fotoğraf 64: Agios Ioannis Teologos Kilisesi, XIX. Yüzyıl Ait Bir Kartpostal 

 
Kaynak: tarihgezisi.com 
Fotoğraf 65: Agios Ioannis Teologos Kilisesi 

  
Kaynak: tarihgezisi.com 

4.9.2.3 Sinagoglar 

Salihli ilçesinde Sardis antik kentindeki kazılarla ortaya çıkarılarak restore edilmiş yapının 

dışında İzmir il merkezi ve yakın çevresinde çok eskilere giden başka bir sinagog yapısı 
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bilinmemektedir. Kuşkusuz İzmir’de, Bizans İmparatorluğu zamanında Yahudiler de yaşamışlardı ve 

bu nedenle de kentte çok eskiden beri Anadolulu ya da Bizans kökenli Yahudilerin (Romanoidlerin) 

ibadet yerleri de bulunmaktaydı. Ancak, günümüze kadar bu görüşü doğrulayacak herhangi bir 

arkeolojik veri elde edilememiştir. Yine de İzmir’de sinagogların varlıkları Rufina adındaki bir Yahudi 

kadının “Havraların Anası” olarak anıldığı bir yazıta göre, 2. yüzyıla değin gerilere gittiği kabul edilir. 

Ancak, havraların İzmir’in batıyla ticaretinin gelişmeye başladığı 17. yüzyıldan itibaren inşa edildikleri 

görünmektedir. Bu da aynı yüzyılda Avrupa’dan göçen Batılı Yahudilerle ilişkili tarih belgeleriyle 

doğrulanır. Bugün var olan sinagogların en erkeni de 19. yüzyıldandır. Zira halen kullanılan yapılar ya 

yeniden inşa edilmişler ya da kısmen tadilat görmüşlerdir. 16.-17. yüzyıllarda İzmir’e farklı yerlerden 

kendi gelenek ve görenekleriyle gelmiş Yahudilerin kurdukları altı mezhep ile ilişkili olarak altı dini 

yapının varlığı kabul edilir. 1688 depremi ile başlayan doğal ve sosyal yıkımlarla yaklaşık yüz yıl kadar 

süren bir kesintinin sonunda toparlanan cemaatler ibadet yerlerini de yenilemiş olmalıdırlar. Nitekim 

1940’lara gelindiğinde 49 kadar Havra ve küçük dua evinin bulunduğundan bahsedilir. 

Hahamhane 

19. Yüzyılda inşa edildiği biline yapı, uzun yıllar İzmir Yahudi cemaatinin merkezi olarak 

kullanılmıştır. Dini amaçlı kullanılmasının yanı sıra bünyesinde kütüphane ve Yeşiva eğitimi veren 

mekanların bulunması da yapının işlevselliğini göstermektedir. 1980’lere kadar kullanılan yapı, bu 

tarihten itibaren işlevini kaybetmiş ve tahrip olmuştur. 

Dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Yapının kuzeyinde asimetrik planlı avlu bulunmaktadır. 

Eğimli bir araziye sahiptir. Yapı ahşap karkas arası taş ve tuğla malzemeli dolgu tekniğiyle inşa 

edilmiştir. Avluya giriş, 920. ve 922. Sokak’ın köşesindeki demir açıklıkla sağlanmıştır. Bodrum kat 

üzerinde yer alan yapıya birkaç basamakla ulaşılmaktadır. Çift kanatlı açıklığın ardından orta hole 

ulaşılmakta ve bu hol dört odaya ulaşım sağlamaktadır. Bu odalarda dikdörtgen formlu ve yuvarlak 

kemerli kapı ve pencere açıklıkları bulunmaktadır. 

Senyora (Giveret/Tulumbalı) Sinagogu  

17. yüzyılda inşa edilmiş olan Sinyora Sinagogu, La Sinyora lakabı ile anılan ünlü Dona Gracia 

Nasi ve Osmanlı sarayında mevki sahibi Yosaf Nasi'nin teyzesi Giveret'in bağışlarıyla yapıldığı 

bilinmektedir. 1841 yangınında tamamen yok olan sinagog, hayırsever Mois Bengiyat Yeruşalmi'nin 

yardımlarıyla tekrar inşa ettirilmiştir.  

1841 yılında yapılan çalışmalar sırasında inşa edilen ince kabartmalı mermer kemer cennete 

açılan kapıyı simgelemektedir. Sinagog'da merkezde yer alan teva, ehal'in yanına çekilmiş ve merkeze 

ikinci bir teva inşa edilmiştir. Bu şekilde sinagogda çift teva uygulaması görülmektedir. Ehal'in kapıları 

kabartmalı çiçek motifleri ve İbranice yazılarla süslenmiştir (Serçe, 2020). Sinagogun balkon pervazına 
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resmedilmiş olan manzara resimleri diğer sinagoglarda pek rastlanılmayan bir uygulama olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Okçay, 2014).  

Dükkânlar arasındaki büyük demir kapıdan yapıyı üç yönden kuşatan avlusuna girilir. Beş 

basamakla çıkılan hayattan yuvarlak kemerli bir açıklıkla ana ibadet mekânına geçilmektedir.  Salonun 

batı kesiminde, girişin hemen üzerinde kadınlar mahfili (azara) yer alır ki burası iki sütun tarafından 

taşınmaktadır. Bu iki sütunun yanı sıra iki yandan duvara dayanmış daha ince sütunlar da bu yüke 

eşlik ederler. Kuzey, batı ve güney yanlardaki çift sıra pencerelerden bol ışık alan salonda, bu üç 

yönde duvar önlerine yerleştirilmiş oturma sıraları vardır. Uzun dörtgen ibadet mekânına köşelerinde 

tavana kadar yükselen dört ahşap sütunun belirlediği bir baldaken hâkimdir. Baldakenin tavanı ile 

sütunlarını bağlayan yuvarlak kemerlerin iç yüzleri, yaldızla daha da zenginleştirilmiş çok renkli soyut 

bitki motifleri ile süslenmiştir. Geleneksel olarak baldakenin altında bulunan teva Sinyora’da, 

İzmir’deki kimi havrada olduğu gibi sonradan doğuya ehalin önüne taşınmış görünmektedir. Bu son 

düzenlemesiyle iki yanlara ve ortaya yerleştirilmiş merdivenleri olan tevanın dışa taşan bir kürsüsü 

vardır. Tevaya önündeki mermerden yapılmış, kabartma bitkisel bezemeleri olan ve iki kare sütunla 

çerçevelenmiş bir kapıdan geçilir. Kapı, kendisine benzer bir çerçeve içine alınmış On Emir tabletleri 

ile taçlandırılmıştır. Bunun iki yanına sütunların başlıkları üzerine iki menora konularak burası daha da 

çarpıcı kılınmıştır. Bu kapının ve tevanın gerisinde, doğu duvarda yer alan üç dolaptan ortadaki ehal 

yani kutsal Tora tomarının korunduğu dolaptır ve bitkisel bezemeli kabartmaları olan ahşap kapakları 

ile dikkati çeker (Mercangöz, 2013). 

Sinyora'nın bahçesinde bulunan turunç meyveleri inanışa göre çocuk sahibi olamayan 

kadınlara şifa verdiği düşünülmektedir. 1997 yılında çatısı çökmek üzere olan sinagog restore 

edilmiştir. Ayrıca 2007 yılında cemaat yardımları ve İzmirli hayırseverlerin katkılarıyla onarım 

geçirmiştir (Serçe, 2020). 

Fotoğraf 66: Senyora (Giveret/Tulumbalı) Sinagogu 

 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Algazi Sinagogu  

Algazi ya da Algaze Sinagogu, sinagogların yoğun olduğu bölgede konumlanmaktadır. 

Sinagogun, kuzeyinde Şalom Sinagogu, güneyinde Sinyora Giveret Sinagogu ve güneybatısında Hevra 

Sinagogu yer almaktadır (Zeren, 2012). 

Algazi Sinagogu Kemeraltı’nda İzmir’in bilinen en eski ve en büyük havrasıdır. Yapı adasına 

göre doğuya doğru genişleyen mimari düzgün olmayan dörtgen planlıdır. Yapının kuzey cephesinde 

yüksek bodrum katının üzerinde yer alan çift sıra pencerelerle, yine bu cephenin batı köşesinde antik 

mimariden esinlenmiş görünen bir kapı dikkati çeker. Bu kapıdan tonozlu bir giriş holü aracığıyla 

zemini mermer döşeli dar avluya geçilir. Bir köşesinde bir kuyu bulunan avlunun batısında yüksek, 

sağır bir duvar vardır. Doğu yandaki çift katlı yapının bodrum katında kalın ahşap direklerin taşıdığı 

üçü düz tavanlı biri tonozlu dört oda “Aşağı Havra” olarak adlandırılır. Farklı zaman dilimlerinde farklı 

işlevler de üstlenmiş olan odalar özellikle Bet Midraş yani din kitaplarının çalışıldığı ve öğretildiği 

yerdi. Mermer bir merdivenle ulaşılan üst kattaki “Yukarı Havra”ya dar bir holden üç kapıyla girilir. 

Ortadaki kapının bir yanında havranın tamir ve tadilatlarında katkıları olan kişilerin isimleri yazılı bir 

levha bulunmaktadır. Düzgün olmayan dörtgen şekline karşın merkezi vurgusu dikkati çeken ana 

ibadet mekânı düz ahşap tavan ile örtülüdür. Mekânın ortasında tavana kadar yükselen dört ahşap 

sütunla belirlenmiş bir baldaken ve onun da altında teva yer alır. Bunun üç yanına oturma sıraları 

yerleştirilmiştir. Doğu duvarında geleneksel üç dolaba eklenmiş iki küçük camlı dolaptan ortadaki 

ehaldir. Diğer bir deyişle Tevrat yazmaları olan kutsal Sefer Tora rulolarını koruyan en kutsalın 

kutsalıdır. Kapakları “On Emir Tabletleri”ni sembolize eden ehal, ahşaptan iki zarif sütunun taşıdığı bir 

sundurmanın altına alınmıştır ki burası ahşap bitkisel motifli oyma süslemeleriyle dikkati çeker. 

Doğudaki tüm bu kutsal mahal dört basamaklı bir platformla vurgulanmıştır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde havranın geleneksel düzeninde bir değişiklik yapılmadığı görülür ancak bu 

düzende batıda var olması gereken kadınlar mahfili (Azara) bugün yoktur. Bu da bir bayram ayini 

sırasında genç bir hazanın sevdiği kadına göz kırpması gibi bir nedenle haham başı tarafından 

yıktırıldığı rivayetiyle açıklanmaktadır. Ana duvarları taş ve tuğla ile inşa edilmiş olan sinagogda çatı, 

tavan ve tabanlar ahşaptır (Mercangöz, 2013). 

Algazi Sinagogu, kitabesinde yer alan yazıttan anlaşıldığı üzere 1724 yılında İshak Algazi 

tarafından yaptırılmıştır. Farklı bir görüş olarak sinagog, 1666 yılında Sabetay Sevi tarafından 

kullanılmış olup kitabede yer alan tarihten önceki bir tarihe atıf yapılmaktadır. Avlu ve kapıda 

bulunan kitabedeki tarihlerin (Hicri 5649 (1889)- Hicri 5661 (1901)) 1841 yılında çıkan yangından 

sonraki onarım tarihleri olduğu düşünülmektedir (Serçe, 2020). Sinagog, Sefarad sinagogu tarzında 

inşa edilmiş ve mekânsal düzeni önemli bir değişiklik yapılmamıştır (Zeren, 2012). Algazi Sinagogunun 

duvarları yığma taş tekniği ile örülmüştür. Sinagogun giriş kapısı, zemin ve tavan döşemeleri ahşap 
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olup, yapının zemin döşemeleri 19. yüzyıla ait olduğu anlaşılan gri ve siyah mermerdir (Serçe, 2020). 

Kemeraltı’nın en büyük sinagogu olan Algazi Sinagogu 2007 yılında büyük bir onarım geçirmiştir 

(Okçay, 2014). 

Fotoğraf 67: Algaze (Galante) Sinagogu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Şalom Sinagogu 

Tulumbalı Havra adıyla bilinen Şalom Sinagogu, 1930 yılında Aydın'dan gelen Yahudilere 

verilmesi sonucunda Aydınlılar Havrası olarak da anılmaktadır. Sinagogun iç mekân tasarımı tipik bir 

Türk evini anımsatmaktadır. Sinagogun tavanı kalem işleri ile bezenmiş ve duvar diplerinde sedir ve 

çiçekli yastıkları görmek mümkündür. Sinagogun tevası pruva şeklinde tasarlanmış olup 15. yüzyılda 

Yahudileri İspanya'dan getiren Osmanlı kalyonlarını anımsatmaktadır (Serçe, 2020). Muhtemelen yapı 

adasıyla ilişkili olarak, hafif çarpık dörtgen planlı ibadet mekânına avludan kuzeydeki bir kapıdan 

girilir. Salonun ortasında kare kesitli kâgir payeler ve yuvarlak kemerlerin oluşturduğu bir baldaken 

yer alır. Bunun altında olması beklenen teva batı duvardadır. 1939 yılında buraya taşınmıştır ve 

Yahudileri İspanya’dan getiren Osmanlı kalyonlarını çağrıştıran ahşap bir unsurdur. Altıgen kaideden 

yükselerek genişleyen tevaya iki yandan basamaklarla çıkılmaktadır. Burada dışa taşan bir kürsü ve 

onun yanında bir oturma sırası yer alır. Tevanın karşısındaki doğu duvarda ortada dört basamakla 

ulaşılan ehal bulunmaktadır. Alınlığını on emir tabletlerinin taçlandırdığı bu ahşap kutsal tora 

dolabında oyma tekniğinde yapılmış bitkisel süslemeler görülür. Geleneksel olarak duvar diplerine 

yerleştirilmiş sedirlere ek olarak baldakenin payeleri arasına da oturma yerleri ilave edilmiştir. Tavan 

dokuz eş birime ayrılmıştır. Baldakenin tavanı da dâhil olmak üzere her bölümde ayrı ayrı işlenmiş, 

zengin motifleri olan kalem işi nakışlar ve çıtakâri bezemeler dikkati çeker (Mercangöz, 2013). 
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Sinagog'un bahçesine 19-20. yüzyılda dükkân inşa edilmiştir. Bahçenin ortasında yer alan büyük taçlı 

çardağın dünyada eşi benzeri olmadığı söylenmektedir (Serçe, 2020). Okçay (2014), İzmir’in en 

otantik ve tarih kokan havrası olarak nitelemektedir. Sinagogun bahçesinde büyük taç yani suka 

Yahudi inancında tanrının simgesi olarak kabul edilmektedir (Okçay, 2014). Sinagog, ilk yapıldığı 

yıllarda merkezi planlı olmasına rağmen daha sonraki süreçlerde lineer plan olan kilise tarzı bir 

planlama şemasına dönüştürülmüştür. 

Fotoğraf 68: Şalom Sinagogu 

 

Kaynak: Nesim Bencoya arşivi, https://www.visitizmir.org/tr/Destinasyon/14727#gallery-21 

Forasteros (Orahim) Sinagogu 

Forasteros Sinagogu, dört sinagog kompleksinin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sinagogun bir duvarı Sinyora Sinagogu, bir duvarı Algazi Sinagogu ve bir duvarı da Hevra Sinagogu ile 

bitişiktir. Forasteros Sinagogu, diğer sinagoglardan farklı olarak sadece göçmenler için değil kente 

misafir olarak gelenler ve yolcular için yapılmıştır. Sinagog, ilk olarak İtalyan Frankoslar ve yabancılar 

tarafından kullanım görürken, 1841 yangınından sonra tekrar inşa edilince sınırlama olmaksızın 

herkese kapılarını açmıştır (Okçay, 2014). Sinagogun günümüzde sadece duvarları korunabilmiştir. 

Beşikçi (2018), sinagog avlusunun kurbanlık hayvan satan bir dükkânın deposu olarak kullanıldığını 

belirtmektedir.  

Muhtemelen düz ahşap tavanlı, dörtgen bir ibadet mekânına sahipti. Halen görülen 

duvarlarda İzmir bölgesin de 18. yüzyıldan beri var olan yapılarındaki tuğla ve küçük kaba yonu taşları 
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ile inşa edilmiş duvar tekniği dikkati çeker. Kısmen korunmuş yuvarlak kemerli kapı ve pencere 

açıklıkları da mimarisinden tek algılanan ayrıntılardır (Mercangöz, 2013). 

Fotoğraf 69: Forasteros Sinagogu Duvar Kalıntıları ve Avlusu  

 
Kaynak: (Okçay, 2014, s. 47). 

Hevra (Talmud Tora) Sinagogu 

Hevra Sinagogu Etz Hayim Sinagogu’nun hemen karşında konumlanmaktadır (Okçay, 2014). 

17. yüzyılda var olduğu bilinen sinagogun eski metinlerde yer alan ismi Talmud Tora olarak 

bilinmektedir. 1838 yangınından hasar alan yapı Çelebi ve Menahem Hacez tarafından restore 

edilmiştir. 1841 yılında tekrar bir yangına maruz kalan sinagog uzun yıllar harap durumda kalmıştır. 

İzmir'in en büyük ve en güzel havralarından biri olan sinagog, 1999 yılında terk edilmiş ve tavanı 

çökmüştür (Okçay, 2014). Sinagogun tevası Osmanlı kalyonunun pruvası şeklinde yapılmıştır (Serçe, 

2020). Sefarad sinagoglarının özelliğini yansıtan merkezi planlı sinagog iç mekân tasarımında 

değişiklikler yapılmıştır (Zeren, 2012). 

Sinagoga girince ilk olarak midraşa ulaşılır ki burada girişin hemen yanında ehal dolabı ile 

duvarlar boyunca yerleştirilmiş, ahşaptan sabit oturma sıraları uzanır. Ortada ehale yakınca bir 

konumda, midraş tevası oldukça sade bir unsur olarak yer alır. Zemin İtalyan tarzında yer karoları ile 

döşelidir. Kuzey duvarda iptal edilmiş bir kapının izleri hala görülmektedir. Girişin tam karşısında, batı 

duvardaki oturma sırasından yükselen ahşap bir merdiven üst kattaki kadınlar mahfiline erişimi sağlar 

(Mercangöz, 2013).  

Midraşın üzeri tamamen kadınlar mahfiline ayrılmıştır. Buranın kuzey duvarındaki izlerden 

orijinalde dışarıdan bağımsız bir girişinin olduğu ve bu sonradan iptal edilerek girişin midraş içine 
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alındığı anlaşılmaktadır. Basamakla podyum üzerinde oturma sıralarının yer aldığı bu mahfil, kötü 

durumdadır. Midraş ile batısında yer alan ana ibadet mekânını, dıştaki avlu duvarlarına nazaran daha 

ince ve bol pencereli bir duvar ayırır. Midraştan bir basamakla çıkılan ana ibadet mekânı kareye yakın 

enine dikdörtgen biçimlidir. Duvarları boyunca sabit ahşap oturma sıraları uzanır. Zemin, midraşta 

olduğu gibi İtalyan tarzında karo taşlarla döşelidir. Mekânın sokak tarafındaki doğu duvarında ve 

sonradan inşa edilen iş hanı nedeni ile önü kapanan güney duvarında altta yuvarlak kemerli, üstte 

dikdörtgen biçimli iki sıra pencereler vardır. Hemen bir metre kadar ilerisindeki Forasteros 

Sinagogu’na bakan batı duvarında ise tek sıra pencere vardır. Pencerelelrden bir kısmı bitişiğine 

yapılan inşaatlarla kapanmışlardır. Ana ibadet mekânın güney doğu kesiminde de çatı çökmüştür. 

Ortada dört ahşap sütunlu baldaken altındaki teva, batı duvarın ortasına, geniş pencerenin önüne 

taşınmıştır. Ahşap düz tavanda, baldakenin üstüne rastlayan kesimi son derece zengin süslemeler 

içerir. Burada çıtakâri tekniğinde oluşturulmuş baklava dilimlerinin ortasında kare çerçeve içinde 

soyut bitkisel süsleme dikkati çeker. Baldakenin kemerlerini oluşturan yayların içlerini tümüyle yeşil 

zemin üzerinde vazodan çıkan çiçekler ve kıvrım dallar doldurur. Doğu duvarın ortasında ehal yer alır. 

Üç basamak çıkılarak ulaşılan ehal, iki yandan kompozit başlıklı birer sütun ve duvarda du birer niş ile 

çevrelenmiştir. Kıvrım dal ve askı motifli alçı bezemesi altın yaldızla vurgulanmıştır. Ehal ve yan 

dolapların üzerindeki bitkisel motiflerle çevrili yuvarlak kartuşlu alçı bezemeler dikkati çeker. Batı 

duvarın önüne taşınan teva, mükemmel ahşap oymaları, korkulukları ile bir gemi güvertesini akla 

getirir. Dar kaidenin eğrisel olarak genişlediği orijinalde yuvarlak Roşar Sinagonu’nun tevası gibi 

tamamen bağımsız olmasını beklediğimiz bu teva, Aydınlı’da olduğu gibi bir tadilat sırasında bu yeni 

yerine taşınmış olmalıdır. Üstte oyma - ajur teknikli ve yaldız boyalı, içi sepet örgülü eliptik kartuşlar 

ve C-S kıvrımlı bitkisel motiflere sahip bir süsleme şeridi tevayı taçlandırmaktadır (Mercangöz, 2013). 
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Fotoğraf 70: Hevra Sinagogu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Etz Hayim Sinagogu 

Etz Hayim Sinagogu, Hevra Sinagogunun karşısında yer almaktadır (Zeren, 2012). Kentin ilk 

sinagogu olarak bilinmektedir. Etz Hayim, "Hayat Ağacı" anlamına gelmektedir (Serçe, 2020). Bizans 

Dönemi’nde kentte yaşamını sürdüren Yahudiler tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir. 1841 

yılında tamamen yanan sinagog 1851 yılında Daniel Sidi tarafından restore edilmiştir (Zeren, 2012). 

Ana ibadet mekânına Hevra’da olduğu gibi ahşap ile oluşturulmuş perde duvardaki kapıdan 

geçilir. Kareye yakın dörtgen mekânda üç yönden duvar dibi sekileri vardır. Bunlar ve ibadet 

mekânının üzerindeki düz tavan ahşaptandır. Bunun da üzerinde ahşap beşik çatı bulunur. Kuzey ve 

batı duvarlarda çift sıra olan yuvarlak kemerli pencereler doğu duvarda sadece üst sırada mevcuttur. 

Zira bunun altında ehal ve yan dolaplar bulunmaktadır. Ortada tavana kadar yükselen dört ahşap 

sütunun bir yandan baldakeni oluştururken, diğer yandan tavanı taşırlar. Baldakenin taş kaideler 

üzerinde yükselen sütunları, başlıkları ve bunlar arasına atılmış Bursa kemerini anımsatan kemerler 

ahşaptandır. İbadet mekânının zemini genelde sade mermer levhalarla kaplı iken, baldakenin içinde 

bitkisel bordürlü karolar; baldaken ile kapı arasında da kare biçimli bir çerçeve içine yerleştirilmiş bir 

göbekten çıkan çok kollu yıldız motifi zemini süsler. Baldakenin tavanı da ahşap çıtalarla yapılmış, 

merkezdeki bir yıldızdan dalgalarla yayılan iç içe geçme motifi ile bezenmiştir. Tavanın köşelerinde 

soyut motifler ve eteklerinde dekoratif İbranice yazılar vardır. Bunlar ayrıca altın yaldızla 

vurgulanmıştır (Mercangöz, 2013). 

 Sinagogda yapılan incelemeler ışığında günümüzde mevcut olmayan küçük bir avlunun var 

olduğu tespit edilmiştir. Sinagogun etrafı dükkânlarla çevrelenmiş olmasından dolayı avlunun düzeni 
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ve boyutu hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz veriler yok olmuştur (Zeren, 2012). Günümüzde 

ibadete kapalı olan sinagog 2019 yılında restore edilmeye başlanmış ve İzmir Musevi Müzesi/ İzmir 

Musevi Kültür Merkezi olarak işlev kazandırılacaktır (Serçe, 2020). Türkler İzmir’e yerleşmeye 

başladıklarında camileri olmadığı için Etz Hayim Sinagogu’nda ibadet ettikleri rivayet edilmektedir 

(Okçay, 2014). 

Fotoğraf 71: Etz Hatyim Sinagogu, İç Mekân 

 

Kaynak: (Okçay, 2014) 

Bikur Holim Sinagogu (Çaves Havrası) 

İkiçeşmelik Caddesi üzerinde yer alan yapı çift katlı yani fevkanidir. Alt katındaki dükkânlar 

yapının yaşatılmasına kira gelirleri ile katkıda bulunuyorlardı. Bunlar ve yapı çevresindeki diğer tek 

katlı dükkânlar aynı zamanda onu İkiçeşmelik caddesinden de gizlemekteydi. Gerçekte geniş bir 

bahçe içinde iken İkiçeşmelik (Eşrefpaşa) Caddesi’nin açılışı sırasında parselinin büyük bir kısmını 

kaybetmiştir.  

1724 yılında Portekiz kökenli Salomon de Ciaves, geniş bahçeli yapıyı sinagog olarak 

kullanılması için bağışlamıştır. Bikur Holim Sinagogunun oluşması için gerekli tüm malzemelerin 

(kitap, kutsal obje vb.) teminini sağlamıştır (Serçe, 2020). 1742 yılında tamamen yanan sinagog, 1745 

yılında Daniel De Ciaves tarafından tekrar inşa edilmiştir (Okçay, 2014). 

Caddeden girilince birkaç basamakla çıkılan hayatta iki kapı vardır. Sağdaki kapı yukarıdaki 

kadınlar mahfiline çıkış içindir. Midraştan ana ibadet mekânına geçildiğinde kapının hemen sağında, 

ehal ve içeride duvarların dibine yerleştirilmiş ahşap oturma sıraları bulunur. Mermer zeminli ve düz 
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ahşap tavanlı bu ön mekânın ortasında teva yer alır. Burası ibadete gelen kiş sayısı az olunca havra 

olarak kullanılırdı. Tevanın üzerindeki tavanda yaldızlı çıtalarla yapılmış (çıtakari) yıldız motifi vardır. 

Midraştan bir basamakla çıkılarak ahşap asıl havra yapısına yani ana ibadet mekânına geçilir. Burası 

koruna gelmiş havraların en alımlılarından birisidir. Enine dörtgen salonun ortasında yüksek ve büyük 

bir teva ile bunun çevresinde duvar diplerinden başlayarak sabit olarak yerleştirilmiş ahşap oturma 

kanepeleri bulunmaktadır. Duvarlardaki yuvarlak kemerli pencerelerle içeriye bol ışık girmektedir. 

Dört köşede tavana kadar yükselen sütunlarla tevayı içine alan ahşap bir baldaken, sütunları mermer 

taklit edilerek boyanmıştır. Ancak buradaki asıl süslemeler, baldakenin dört yönündeki sepetkulpu 

kemerleri akla getiren düzenlemelerle tavan eteklerindedir. Sütunlardan ortaya doğru ters 

yerleştirilmiş iri bir akantus yaprağını çağrıştıran Barok kabartma unsurlarla bunların alt yüzlerindeki 

çeşitli çiçek motifleri ve tavanın eteklerinde zarif kıvrım dalların yer aldığı kalem işi boyalı nakışlarla 

zenginleştirilmiştir. Baldakenin doğu ve batıdaki birimlerinde tavanın iç yüzü çıtalarla oluşturulmuş 

baklava motifleriyle bezelidir (Mercangöz, 2013). 

Ehalin bulunduğu doğu duvar önünde üç basamaklı bir platform oluşturulmuştur. İki ahşap 

sütunun taşıdığı bir sundurma ile taçlanan ehal sade bir dolap şeklindedir. Aynı duvar üzerinde yine 

üç tane daha dolap nişi vardır (Mercangöz, 2013).  

Fotoğraf 72: Bikur Holim Sinagogu, İç Mekân 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.181 

1772 yılında çıkan yangında hasar gören sinagog, Manuel de Ciaves tarafından tekrardan inşa 

ettirilmiştir. Bikur Holim adı "Hasta ziyareti" anlamını taşımaktadır. Yapının bu isimle anılması kentte 

yaşanan veba ve kolera salgınlarında bodrum katının hastane olarak kullanılmasından 
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kaynaklanmaktadır. Ayrıca bodrum katının "Bet Din hapistanesi" olarak da kullanılmış olduğundan söz 

edilmektedir. Sinagogun iç mekân süslemelerinde alçı kabartmalı sütunlar, meyve ve çiçek gibi 

resimler ile süslenmiş tavanı, heybetli merkezi teva'sı, mermerle kaplanmış ve Türk halıları ile 

örtülmüş zemini kentin en güzel ibadethanelerinden biri olduğunu gözler önüne sermektedir (Serçe, 

2020). 

Portekiz Sinagogu 

Portekiz Sinagogu, Bikur Holim Havrasının yakınında yer almakta olup, bugün havra niteliğini 

yitirmiş durumdadır. 1565 yılında Kuzey Afrika ve Venedik’ten göç etmiş Portekiz Yahudileri 

tarafından yapıldığı kurulduğu var sayılmaktadır. Genelde havralar cemaatlerinin geldikleri yerlerin 

adları ile anılmaktaydı. Portekiz Sinagogu bu bağlamda İzmir’deki tek örnek olmasıyla önemliydi. 

Önce “Portekiz Neve Şalom” adıyla inşa edildi. Daha sonra Portekiz ve Neve Şalom olarak ikiye ayrıldı. 

Zamanla diğer göçmenlerin cemaatlerine katılımları ile kentin en büyük havrası olmuştu. Bu 

nedenledir ki bir zamanlar aralarında Sabetay Sevi’nin arkadaşları da olmak üzere pek çok önemli din 

adamı bu sinagoga devam ederlerdi. Diğer bir önemi de geçmişte yaşanan Sabetay Sevi olaylarının da 

merkezi konumunda olmasıydı (Mercangöz, 2013). 

Fotoğraf 73: Portekiz Sinagogu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

17. yüzyılda kentte var olduğu bilinen altı sinagogdan en büyüğü Portekiz Sinagogu'dur. 1959 

yılında Kuzey Afrika ve Venedik'ten göç eden Portekiz asıllı Yahudiler tarafından inşa ettirildiği 

düşünülmektedir. Görkemli bir girişe sahip olan sinagog yangın ve depremden dolayı hasar almış ve 
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restorasyonu için 1903 yılında Elmond de Rothschild 3000 frank bağışlamıştır. 1976 yılında çıkan 

yangından dolayı çatısı ve bir duvarı tamamen yok olan sinagog, 2017 yılında İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve Ege Genç İşadamları Derneği tarafından restorasyon çalışmaları yürütülmüştür. Sinagog, 

1665 yılında Sabetay Sevi yandaşlarına kapısını kapatmıştır. Bu sebepten dolayı Sevi taraftarları 

tarafından işgal edilmiştir.  Bu baskın sırasında Sabetay Sevi, Meliselda şarkısını söyleyerek kendisini 

Yahudilerin Mesihi ve kurtuluş gününü 18 Haziran 1666 ilan etmiştir. Bu hareketten sonra sinagog 

Sabetaycı hareketini merkezi haline gelir ve Dünya’nın çeşitli yerlerinden gelen destekçiler buradaki 

harekete katılmışlardır (Serçe, 2020). 

Beit Hillel Sinagogu 

19. yüzyılda Palaçi ailesinin evinde bir din akademisi olarak kurulan Beit Hillel Sinagogu, ünlü 

din alimleri Haham Hayim Palaçi ve oğlu Haham Avraham Palaçi'nin danışıldığı mekân olarak 

bilinmektedir (Serçe, 2020). 19. yüzyılın sonunda Haham Avraham Palaçi, Bükreşli Manoah Hillel’den 

almış olduğu bağışla sinagogu inşa ettirmiştir (Okçay, 2014). 1861 yılında Haham Hayim Palaçi, Sultan 

Abdülmecit tarafından “Adaletten sorumlu din adamı” nişanı ile ödüllendirilmiştir.  Bet Hillel 

Sinagogunda Haham Hayim Palaçi'nin yazmış olduğu kitaplar günümüzde din okullarında ders kitabı 

olarak kullanılmaktadır. 2006 yılında çıkan bir yangın sırasında tamamen yıkılan sinagog, 2015 yılında 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve Rav Haham Hayim Palaçi Anı Evi olarak 

düzenlenmiştir (Serçe, 2020). 

Fotoğraf 74: Beit Hillel Sinagogu, İç Mekân 

 

Mahazike Tora (Tsontsino-Sonsino) Sinagogu  

İkiçeşmelik’te Sakarya Mahallesi’nde Aya Yanni Kilisesi ile Asmalı Mescit arasında kalan 

alanda yer almaktadır. 1960 yılında sinagog yangına maruz kalmıştır (Bora, 2016). İzmir'de bulunan 

mevcut sinagoglar içerisinde yapı durumu en kötü olan sinagogdur. Rozanes, Sonsino Sinagogunun 
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17. yüzyılda, Barnay ise 19. yüzyılda inşa edilmiş olduğunu belirtmektedir (Bora, 2016). İzmir'de 

kurulan ilk üç sinagogdan biri olduğu düşünülmektedir. Sinagog'un bulunduğu mahalle önceden 

Sonsino Mahallesi olarak geçerken Cumhuriyet'in ilanından sonra Sakarya Mahallesi olarak adı 

değiştirilmiştir. 2021 yılı Şubat ayında sinagogun güney duvarı yakınında bulunan bir evin üzerine 

doğru yıkılmıştır. 

Fotoğraf 75: Sonsino Sinagogu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

4.9.2.4 Hamam Yapıları  

1900’lerin başında, İzmir’in Türk kesimindeki binalar ile ilgili bilgi veren yayınlardan İzmir’de 

20 cami, 2 çarşı, 25 hamam ile 50 han ve kervansaraydan bahsedilmektedir. Ancak söz konusu 25 

hamamın isimleri, yerleri ve o günkü durumları konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır Evliya Çelebi 

Seyahatnamesinde “Karakadı (Bugünkü Lüks Hamam) Hamamı”, “Bostancı Hamamı”, “Çukur 

Hamam”, “Bölükbaşı Hamamı”, “Mumcu Hamamı”, “Hacı Süleyman Hamamı”, “Abdi Ağa Hamamı”, 

“Topal Kaptan Paşa Hamamı”, “Hüseyin Ağa Hamamı” ve “Yorgancı-zade Hamamı’ndan söz 

edilmektedir. 

Bu hamamlardan bugün tespit edilebilenler “Çukur Hamam” ve “Karakadı (Lüks) Hamamı’dır. 

Ancak, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsedilen diğer 8 hamamın ise isim değişikliklerine 

uğrayarak Bugüne gelmiş olması ve dolayısıyla da halen ayakta olması mümkündür. 

Hamam yapıları arasında bulunan “Çukur Hamam”, “Lüks (Karakadı) Hamam”, “Basmane 

Hamamı”, “İstanköy Hamamı”, “Çivici Hamamı”, “Yeşildirek Hamamı” ve “Namazgâh Hamamı’nın 17. 

yüzyıl ’da veya buna yakın bir tarihte inşa edildiği düşünülmektedir. “Yeni Şark (Saçmacı) Hamamı” ve 

“Tevfik Paşa Hamamı” 18. yüzyıl ile 19. yüzyıla tarihlendirilirken “Salepçioğlu Aile Hamamı’nın ise 20. 

yüzyıl başında inşa edildiğini tahmin edilmektedir. Bu bağlamda bölgedeki hamam yapılarının büyük 

ölçüde kentin önemli bir gelişme gösterdiği 17. yüzyılda inşa edildiğini söylemek mümkündür.  
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Hamamların bir kısmı özgün işlevine devam etmektedir. Bir bölümünde ise restorasyon 

çalışmaları başlamış durumdadır.  Hamamlardan ikisinin ise ikisinin işlevi değiştirilmiştir. İşlevi 

değiştirilen ve mekanları arasında bir bağlantı kurulamayan “Salepçioğlu Aile Hamamı”, Bugün 

ticarethane olarak kullanılmaktadır. “Yeşildirek Hamamı” ise kapalı çarşıya dönüştürülmüştür. 

 Osmanlı Devri Hamamları sıcaklık mekanının şemasını ve halvet hücrelerinin konumlarını 

dikkate alarak çeşitli gruplara ayrılmaktadır.  Bu gruplamadan hareketle İzmir Hamamları’nı, 1- 

Sıcaklığı Tek Mekandan Oluşan, Halvet Hücresi Olmayan Hamamlar (Basmane Hamamı, Çivici 

Hamamı, Çukur Hamam, Yeni Şark (Saçmacı) Hamamı, İstanköy Hamamı, Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı 

Hamamı), 2-Kare Bir Sıcaklık Etrafında Sıralanan Halvet Hücreli Hamamlar (Tevfik Paşa Hamamı), 3- 

Dikdörtgen Şekilli Sıcaklığa Sahip Çifte Halvetli Hamamlar (Lüks Hamam, Namazgah Hamamı) ve 4- 

Ortası Kubbeli, Dört Eyvanlı Köşe Halvetli Hamamlar (Yeşildirek Hamamı) olmak üzere dört grupta 

değerlendirmek mümkündür. 

 “İzmir Hamamları”, mimari özellikleri itibariyle gün geçtikçe özgünlüğünü yitiren kayda değer 

yapılardır. İnşa Malzemesi acısından değerlendirildiğinde; cephelerin büyük bir bölümü, sonradan 

inşa edilen binalarla kapatıldığından bazı örneklerde sağlıklı bir değerlendirme yapılamamıştır.  

İzmir Hamamlarında genel olarak karşımıza çıkan sıcaklık mekânı şeması, kare planlı ve 

kubbelidir. Türk Hamamları fonksiyonları gereği sağır duvarlarla dışa kapatılmış, gösterişsiz yapılardır. 

Aydınlatmanın az sayıda pencere ile sağlandığı tek mekân soyunmalıktır. Türk Hamamlarında ılıklık, 

sıcaklık ve halvet hücreleri, üst örtüyü oluşturan farklı büyüklükteki tonoz ve kubbeler üzerine açılan; 

“yuvarlak”, “altıgen”, “sekizgen” ve “yıldız” şekilli ışık gözleri ve fenerlerle aydınlatılmıştır.  

 Türk Hamamlarının özellikle ılıklık ve sıcaklık Mekanlarında süsleme unsurlarına yer 

verilmemiştir. Ancak nadiren de olsa bazı örneklerde bu mekanların alçı kabarma tarzında bitkisel 

motiflerle süslendiği görülmektedir. Hamamların sürekli sıcak hava ve aşırı derecede neme maruz 

kalması, süslemelerin kısa zamanda tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de hamamlarda 

süslemelerin daha çok soyunmalık mekanlarında tercih edildiği görülmektedir. İzmir Hamamlarının 

bazılarında soyunmalık mekanları, “Batılılaşma Donemi” özelliği gösteren alçı süslemelere sahiptir. 

Örneğin “Yeni Şark” (Saçmacı) Hamamı’nda soyunmalık mekanının üst örtüsünde, kalıplama 

tekniği ile yapılmış alçı süslemelere yer verilmiştir. “İstanköy Hamamı”nda ise soyunmalık mekanına 

acılan yan mekânın tavan ve pencere alınlıklarında, yine kalıplama tekniği ile yapılmış alçı süslemeler 

yer almaktaydı. Günümüzde bu süslemeler tamamen ortadan kaldırılmıştır. “Tevfik Paşa Hamamı”nın 

soyunmalık mekanını örten fenerin merkezinde, düzgün bir sekizgen içine alınmış daire şekilli bir 

gülbezek bulunmaktadır. 
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Mekanları arasında tam bir bağlantı kuramadığımız “Salepçioğlu Aile Hamamı’nda ise 

soyunmalık olarak değerlendirdiğimiz mekânın pencere alınlıklarında ve tonoz destek kemerlerinde, 

yine kalıplama tekniği ile yapılmış alçı süslemeler bulunmaktadır. 

Genel olarak mimari özelliklerini belirtmeye çalıştığımız “İzmir Hamamları” ile Anadolu’da 

inşa edilmiş mevcut hamamlar arasında, önemli bir farklılık yoktur. Yaklaşık olarak “16. yüzyıl” ile “20. 

yüzyıl” arasında kalan zaman dilimi içine tarihlediğimiz “İzmir Hamamları” şehrin tarihi eserleri 

arasında önemli bir yere sahiptir. 

Karakadı Hamamı (Lüks Hamam) 

Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan yapı, çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Hamam’da 

inşa kitabesi mevcut değildir. Bu nedenle yapının kesin bir tarihlemesini yapmak mümkün 

olamamaktadır. Sıcaklık mekanının plan şemasını dikkate alarak Karakadı Hamamı ile 

karşılaştırdığımız benzer örnekler, 15. Yüzyıl ile 16. yüzyıla tarihlenmektedir. Hamamda yer yer 

kullanılan kirpi saçaklar, soyunmalık kubbelerinin alaturka kiremit ile kaplı oluşu ve sivri kemerler 

benzer örneklerin bir kısmında da görülmektedir. “Kadı Hamamı” adıyla da anılan Lüks Hamam, Evliya 

Çelebi’nin Seyahatnamesinde “Kadı Hamamı” adı ile bahsettiği hamamlardan biridir. Buna göre; 17. 

yüzyılın ikinci yarısında varlığı kesin olarak saptanan yapının bu tarihten önce inşa edilmiş olduğu 

kabul edilmektedir. 

 Kareye yakın Dikdörtgen şekilli bir plan şemasına sahip olan yapıda mekanlar kuzey-güney 

yönünde sıralanmaktadır. Doğudaki kadınlar bölümü ile batıdaki erkekler bölümü yaklaşık aynı plan 

şemasına sahiptir. Hamamın batısında yer alan erkekler bölümü soyunmalığına, kuzey ve batı 

cephelerindeki iki girişten ulaşılmaktadır. Soyunmalık mekânının güneyinde yer alan yuvarlak kemerli 

giriş aralığından, ılıklık mekanına ulaşılmaktadır. Dikdörtgen şekilli ılıklık mekânı üç bölümden 

oluşmaktadır. Ilıklık mekanının batısında yer alan mekân, ortadan ikiye bölünerek tuvalet ve tıraşlık 

amacıyla kullanılmaktadır. Sıcaklık, doğu-batı yönlü Dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. İki yanına 

atılan birer sivri kemer ile ortada kare bir mekân oluşturulmuş ve bu bölüm bir kubbe ile örtülmüştür. 

 Karakadı Hamamı’nda kadınlar bölümü ile erkekler bölümü aynı plan şemasına sahiptir. 

Dikdörtgen şekilli ılıklık, aynalı manastır tonozuyla örtülmüştür. Tonoz üzerinde yuvarlak ışıklıklar 

bulunmaktadır. Ilıklığın güney duvarının doğusunda yer alan giriş aralığından sıcaklık mekanına 

girilmektedir. Erkekler bölümünün sıcaklık mekânında uygulanan plan şemasının aynen tekrarlandığı 

bu bölümde tek farklılık, halvet hücrelerinin sıcaklık mekanının yan tarafına yerleştirilmesidir. 

Hamam mimari özellikleri acısından değerlendirildiğinde ilgi çekici bir diğer özellik de erkekler 

ve kadınlar bölümlerinin sıcaklık mekanlarıdır. Erkekler kısmının sıcaklığı kuzey-güney yönünde 

yerleştirilmişken, kadınlar kısmında bu mekân doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Her iki sıcaklık, alan 
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olarak birbirine eşit olmasına rağmen mekanların boyutları birbirinden farklıdır. Lüks Hamam’da 

uygulanan plan şeması, Anadolu’da sıkça rastlanan örneklerden biridir.  

Fotoğraf 76: Karakadı (Lüks) Hamamı, Erkekler Bölümü Soyunmalık Girişi ve Plan 

   

 
Kaynak: (Ürer 2013:231), (Ürer 2002:49) 

Namazgâh Hamamı 

Agora ören yerinin kuzeyinde yer almaktadır. Çifte hamam olarak inşa edilmiş olan yapı, 

kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Plan şeması acısından Karakadı Hamamı ile yakın 

benzerliklere sahip Namazgâh Hamamı’nın aynı donemde inşa edilmiş olabileceği akla gelmektedir. 

Plan şeması ve inşa malzemesi acısından Lüks Hamam ile aralarında büyük benzerlikler bulunan 

Namazgâh Hamamı’nı 17. yüzyıla tarihlemek mümkündür. 

Hamam yapısı Çifte hamam niteliğindedir. Semavi Eyice’nin sıcaklık biçimlenişine göre yaptığı 

hamamlara ilişkin sınıflandırmasına göre, ortası kubbeli dikdörtgen sıcaklıklı çifte halvetli tiptedir. 

Mekansal organizasyon bağlamında özgün niteliği korunmuştur. Çifte hamam soyunmalık, ılıklık ve 

sıcaklık (çift halvetli) ana bölümlerinden oluşur. Bunlara ek olarak, hamamda su depoları ve külhan 

(ısıtma mekânı) bulunur. Kuzey cephesinde yer alan Dikdörtgen şekilli giriş aralığından erkekler 

kısmının soyunmalığına girilmektedir. Soyunmalığın güney duvarında yer alan Dikdörtgen şekilli iki 

giriş aralığından doğuda yer alanı, ılıklığa açılmaktadır. Manastır tonozu ile örtülü ılıklık, sonradan inşa 
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edilen birada duvar ile ikiye bölünmüştür. Ilıklık mekânının güney duvarında yer alan Dikdörtgen 

şekilli giriş aralığından, sıcaklık mekanına girilmektedir. Dikdörtgen şekilli sıcaklık mekânı, doğu ve 

batısına yerleştirilen birer sivri kemerle üç bölüme ayrılmıştır.  

Yakın bir geçmişteki restorasyon çalışmaları doğrultusunda yapının çevresindeki niteliksiz 

durumda olan yapıların tamamı, mevcut durumun ileri belgeleme teknikleri kullanılarak 

gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. Elde edilen bilimsel verilere 

bağlı olarak, hamamın özgün kullanımındaki mekansal dağılımına ait olmayan tüm ekler, malzeme 

kullanımları kaldırılmış ve nihayetinde sıva raspası yapılarak özgün durum açığa çıkarılmıştır. Yapı 

2019 yılında restorasyon sürecini tamamlamış, geleneksel dokuda devam eden sosyal yaşantının bir 

parçası olarak varlığını sürdürmektedir. 

Fotoğraf 77: Namazgâh Hamamı Onarım öncesi ve sonrası, Plan  

  

 
                                                       Kaynak: (Ürer, 2013:233), (Ürer 2002: 54) 
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İstanköy Hamamı 

Kemeraltı semtinde, Salepçioğlu Camii’nin güneyinde yer almaktadır. İnşa kitabesi veya 

mimarı hakkında herhangi bir kayıt bulunmayan İstanköy Hamamı’na benzer yayınlanmış örneklerin 

kısıtlı oluşu geniş çaplı bir karşılaştırma yapmaya imkân vermemektedir. Benzer örneklerden 

hareketle, İstanköy Hamamı’nın 16. yüzyıl içinde veya daha geç bir tarihte inşa edilmiş olabileceği 

kabul edilmektedir. 

Dikdörtgen şekilli bir plana sahip olan yapı, kaba yonu taşla inşa edilmiştir. Yapının 

soyunmalık mekanına güney cephedeki açıklıktan girilmektedir. Soyunmalık mekânı kare planlı ve düz 

ahşap tavanla örtülüdür. Doğuda yer alan bu mekânın tavanında alçıdan bitkisel süslemeler 

bulunmaktadır. Soyunmalık mekanının kuzeyindeki açıklıkla üç birimli ılıklık mekanına geçilmektedir. 

Dar ve dikdörtgen plana sahip ılıklığın ortası kubbe, doğu ve batısı aynalı manastır tonozuyla 

örtülüdür. Tuvalet ve tıraşlık mekanları, ılıklık mekanının batısından çıkıntı yapmaktadır. Bu iki 

mekânda aynalı manastır tonozuyla örtülüdür. Ilıklık mekanının kuzeyinde kare planlı sıcaklık mekânı 

bulunmaktadır. Sıcaklık mekânı dört destekli kubbeyle örtülüdür. Kubbe geçişleri pandantifle 

sağlanmıştır. Mekânın köşelerine küçük kubbe, bu kubbeler arasına da aynalı manastır tonozu 

eklenmiştir. Ortada kare formlu göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklığın batısında, ılıklık mekanına kadar 

uzanan su deposu ve külhan kapalı bir avlu içindedir. 

Çeşitli dönemlerde müdahale gören yapı işlevini sürdürmekle birlikte onarıma ihtiyaç 

duymaktadır.  

Fotoğraf 78: İstanköy Hamamı, Soyunmalık Girişi ve Plan 

 
Kaynak: (Ürer, 2002:28) 

Çivici Hamamı 

1995 yılında tadilat geçiren hamam günümüzde işlevini sürdürmektedir. Çivici Hamamı’nın 

inşa tarihini, kurucusunu veya mimarını belirten herhangi bir kitabesi yoktur. Bu nedenle yapıyı kesin 

olarak tarihlemek mümkün değildir. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki eski eser fişinde de sadece 



332 
 
 

ismen belirtilen yapı hakkında bilgi verilmemiştir. Basmane Hamamı ile benzer bir plan şemasına 

sahip Çivici Hamamı’nın, Basmane Hamamı ve benzer diğer örneklere dayanılarak yaklaşık olarak 16. 

yüzyıl ile 18. yüzyıl arasındaki bir tarihte inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.  

 Güneyden kuzeye doğru eğimli bir arazi üzerine inşa edilen Dikdörtgen plan şemasına sahip 

hamamda soyunmalık ılıklık ve sıcaklık mekanları aynı doğrultuda yer almaktadır. Hamamın güney ve 

doğu cepheleri sonradan inşa edilmiş yapılar tarafından tamamen kapatılmıştır. Hamamın girişi batı 

cephesinde yer alır. İki kademeli bir düzenlemeye sahip batı cephesinde orta bölüm, soyunmalık 

kubbesinin sekizgen bir kasnak üzerine yerleştirilmesi nedeniyle daha yüksek bir görünüm 

kazanmıştır. Çivici Hamamı’nda soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık mekanları aynı eksen üzerinde 

sıralanmaktadır. İkisi de kare planlı ve kubbeli olan soyunmalık ve sıcaklık eş büyüklükte mekanlardır. 

Bu iki mekânın arasında üç kubbe ile örtülü dikdörtgen şekilli ılıklık mekânı bulunmaktadır. Yapının 

batı cephesinde iki katlı bir soyunmalık mekânı, üç birimli bir ılıklık mekânı ve doğu cephesinde bir 

sıcaklık mekânından oluşmaktadır. Ilıklık mekanının doğusunda yer alan dikdörtgen açıklık sıcaklık 

mekanına ulaşımını sağlamaktadır. Sıcaklık mekânı sivri kemerli tromp geçişlere sahip sekizgen 

kasnak üzerine oturan kubbeyle örtülüdür. Mekânın ortasında kareye yakın dikdörtgen formlu göbek 

taşı bulunmaktadır. Su deposu ve külhan yapının kuzeyinde yer almaktadır.  

Fotoğraf 79: Çivici Hamamı, Genel Görünüş ve Plan 

 

 
Kaynak: Ürer (Ürer 2013:236), (2002: 11). 
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Yeşildirek Hamamı 

Kemeraltı mevkiinde, Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan yapının herhangi inşa kitabesi 

bulunmamaktadır. Benzer örnekler ve çeşitli belgelerden yola çıkarak 17. yüzyıla tarihlenmektedir.   

Bugün tarihi Kemeraltı çarsının en işlek caddesindeki yapı yaklaşık doğu-batı yönünde 

yerleştirilmiş olup 1963 yılında yapılan bir düzenlemeyle 46 dükkânlı bir kapalı çarşıya 

dönüştürülmüştür. Yeşildirek Hamamı aynı doğrultu üzerinde sıralanan soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık 

mekanlarından meydana gelmektedir. Ayrıca yapının kuzeydoğusunda, yapıdan bağımsız olarak 

kubbeli bir birim daha bulunmaktadır. 

Ebat ve plan şeması itibariyle bu mekânın da bir soyunmalık olduğu, dolayısıyla Yeşildirek 

Hamamı’nın bir çifte hamam olarak inşa edildiğini göstermektedir. Muhtemelen erkekler bölümü 

olduğunu tahmin ettiğimiz Bugün pasaj olarak kullanılan yapının soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık girişleri 

genişletilmiş ayrıca sıcaklığın doğu duvarına, su deposunun olmasını beklediğimiz yere ve ılıklık 

mekanının güney duvarına da geniş bir giriş açılmıştır. Yapının kısmen duvarları ve üst örtüsü iyi 

korunmuş durumdadır. 

Fotoğraf 80: Yeşildirek Hamamı, Plan ve Üstten görünüm ve Sıcaklık Mekânı Kubbesinden Detay 

 

 
Kaynak: (Ürer 2002: 56), (Ürer 2013:237) 
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Basmane Hamamı 

Çorakkapı Camii Kulliyesi içinde yer alan hamam, Basmane semtindedir. Benzer örnekler ve 

çeşitli kayıtlardan yola çıkarak yapının 17. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.  

Doğu-batı yönünde uzanan yapı, Dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Yapının kuzey, güney 

ve doğu cephelerini, sonradan inşa edilen binalar kısmen kapatmaktadır. Mimari özellikleri itibariyle 

Basmane Hamamı’nda soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık mekanları aynı doğrultu üzerinde 

sıralanmaktadır. İkisi de kare planlı ve kubbeli olan soyunmalık ve sıcaklık eş büyüklükte mekanlardır. 

Bu iki mekânın arasına dar bir ılıklık yerleştirilmiştir. Yapının kare planlı soyunmalık mekanına giriş, 

batı cephesindeki açıklıktan sağlanmıştır. Soyunmalık mekânı, sekizgen bir kasnak üzerine oturan 

kubbeyle örtülüdür. Ilıklık mekanına, soyunmalık mekanının doğusundaki sivri kemerli ve mermer 

söveli açıklıkla ulaşılmaktadır. Tuvalet ve tıraşlık mekanına, ılıklığın kuzeyinde yer alan açıklıkla 

ulaşılmaktadır. Ilıklık mekanının girişiyle aynı eksende yer alan açıklık sıcaklık mekanına ulaşımını 

sağlamaktadır. Kare plana sahip sıcaklık mekânında duvar boyunca uzanan sekiler üzerine kurnalar 

yerleştirilmiştir. Mekânın ortasında kare formlu göbek taşı yer almaktadır. Sıcaklığın örtüsü, 

soyunmalık mekanının örtüsüyle aynıdır. Sıcaklık mekanının kuzeyinde su deposu bulunmaktadır. 

Özgün işlevinde kullanımı devam eden yapı, onarıma ihtiyaç duymaktadır.  

Fotoğraf 81: Basmane Hamamı. Soyunmalık Girişi ve plan 

 
Kaynak: (Ürer, 2002:7) 

Çukur Hamam 

İkiçeşmelik Semti’nde yer alan yapı, çalışır durumdadır. Çeşitli belgelerden ve benzer plan 

tipindeki yapı örneklerinde yola çıkarak 17.yüzyılın II. yarısından önceki bir tarihte inşa edilmiş olduğu 

düşünülmektedir. Güney giriş açıklığı üzerinde 1873 tarihli bir onarım kitabesi mevcuttur.  

Hamam, kareye yakın Dikdörtgen şekilli bir plan şemasına sahiptir. Batıda soyunmalık, 

soyunmalığın kuzeyinde ılıklık, soyunmalık ve ılıklığın doğusunda sıcaklık ve sıcaklığın doğusunda da 

sıcak su deposu bulunmaktadır. Yapının soyunmalık mekanına, güney cephedeki giriş açıklığından 

ulaşılmaktadır. Sokak ile soyunmalık mekânı arasındaki kot farkından dolayı birkaç basamakla aşağı 

inilmektedir. Kare plana sahip soyunmalık mekânı iki katlıdır ve düz ahşap tavanla örtülüdür. Tavanın 
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ortasında ahşaptan yapılmış fener bulunmaktadır. Üst kata çıkış, doğu duvarın güneyindeki ahşap 

merdivenle sağlanmıştır. Soyunmalık mekanının kuzeyinde iki ayrı mekân bulunmaktadır. Batıda düz 

ahşap tavanla örtülü depo, doğuda ise kare planlı ve çapraz tonozla örtülü ılıklık mekânı yer 

almaktadır. Ilıklık mekanının zemini mermer plakalarla kaplıdır. Kuzeydoğu köşesinde bir tuvalet, 

ılıklık ve soyunmalık mekanına geçilen kapının batısında ise tıraşlık yer almaktadır. Ilıklığın 

doğusundaki açıklık, dikdörtgen planlı sıcaklık mekanına ulaşımı sağlamaktadır. Aynalı manastır 

tonozuyla örtülü mekânın duvarları boyunca sekiler üzerine kurnalar yerleştirilmiştir. Ortasında 

dikdörtgen formlu göbek başı bulunmaktadır. Sıcak su deposu, sıcaklık mekanının doğu duvarı 

boyunca uzanmaktadır. 

Fotoğraf 82: Çukur Hamam, Soyunmalık Girişi ve Plan 

   
Kaynak: (Ürer 2002: 18) 

Yeni Şark (Saçmacı) Hamamı 

Eşrefpaşa Caddesi üzerinde, yer alan yapı, çalışır durumdadır. Yeni Şark (Saçmacı) 

Hamamı’nın inşa tarihini, benzer örnekleri göz önüne alarak 18. yüzyıl başlarına tarihlemek 

mümkündür. Ancak, soyunmalık mekânında yer alan “Batılılaşma Donemi” karakterli süslemelerden 

ve ayyıldız motifinden hareketle, soyunmalık mekanının 19. yüzyıl ortalarında veya daha sonraki bir 

tarihte onarıldığı veya yenilendiği kabul edilmektedir. 

Yaklaşık kare bir plan şemasına sahip hamamın İnşa malzemesi kaba yonu taştır. İlk inşaatta 

kuzey cepheden sağlanan giriş açıklığı batı cepheye taşınmıştır. Dikdörtgen planlı ve iki katlı olan 

soyunmalık mekânı, geçirdiği yangın sebebiyle kubbe olan örtüsünü kaybetmiş, ahşap destekli düz 

tavan olarak yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde sadece kubbe kemerleri, ahşap destekleri ve bu 

desteklerin kalıplama tekniğiyle yapılmış alçı süslemeleri kalmıştır.   Soyunmalık mekanının batısında 

yer alan iki destek arasına dikdörtgen şekilli iki destek daha eklenerek üç bölümlü açıklık 

kazandırılmıştır. Soyunmalığın güneybatısındaki açıklıkla ılıklık mekanına geçilmektedir. Ilıklık güney, 
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kuzey ve doğu cephelerden daraltılarak özgün halinden uzaklaştırılmıştır. Ortadaki birim kubbeyle, 

güney ve kuzeydeki birimler ise aynalı manastır tonozuyla örtülüdür. Günümüzde yalnızca kuzey ve 

güneyden kemere ve beton kirişe oturan kubbesi ile kuzeydeki aynalı manastır tonozu yer almaktadır. 

Ilıklık mekanının doğusundaki açıklıkla kare planlı sıcaklık mekanına ulaşılmaktadır. Sıcaklık mekânı 

tromp geçişli kubbeyle örtülüdür. Kubbe, güneyde üç birimli kemerlere oturmaktadır. Mekânın 

ortasında kare formlu göbek taşı yer almaktadır.  

Soyunmalık mekanındaki Batılılaşma Dönemi etkisinde yapılmış süslemeler, 19. yüzyılda bir 

onarım gördüğüne işaret etmektedir. 1997 yılında meydana gelen yangın, soyunmalık mekânında 

değişiklik yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yapının bulunduğu ana caddenin genişletilme çalışmaları 

sırasında da birtakım onarımlar yapılarak yapı daraltılmıştır. 

Fotoğraf 83: Yeni Şark (Saçmacı) Hamamı, Genel Görünüm ve Yangın Öncesi Soyunmalık Mekânı 
Kubbe Süslemeleri ve Plan 

  

 
Kaynak: (Ürer 2013: 246), (Ürer 2002: 22) 

Tevfik Paşa Hamamı 

Tevfik Paşa Hamamı, Anafartalar Caddesi’nde Hasan Hoca Camii bitişiğinde yer almaktadır. 

Benzer plan tipli yapılar, mevcut süslemeler ve güney cephesinde görülen “Batılılaşma Dönemi” 

özelliklerinden hareketle en geç 18. yy. sonlarına tarihlendirilmektedir. 

Halen işler durumdaki hamamın soyunmalığı, ılıklık ve sıcaklık mekanlarının yan tarafına 

yerleştirilmiştir. Plan şeması açısından çeşitli değişikliklere maruz kalan hamamın doğu, batı ve kuzey 

cephelerini, sonradan inşa edilmiş binalar tamamen kapatmaktadır. Batı cephesinde yer alan külhana, 
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soyunmalığın kuzeyine bitişik tonoz örtülü bir koridordan geçilerek ulaşılmaktadır. Kare şekilli sıcaklık 

mekânı, kubbe ile örtülüdür. Tromp geçişlere sahip kubbe eteğinde çapı yaklaşık 1 metre olan 

dairesel çökertmeler bulunmaktadır.  

Kubbeli sıcaklık mekanının kuzeyinde, iki halvet hücresi yer almaktadır. Birbirine yakın 

Dikdörtgen şekilli giriş aralıklarına sahip halvet hücrelerinden doğudaki, kare planlı ve kubbelidir. 

Tromp geçişlere sahip kubbe üzerinde yuvarlak ışıklıklar bulunmaktadır. Dört yönde duvarlar boyunca 

sıralanan kurnalar, alçak sekiler üzerine yerleştirilmiştir. 

Planında çeşitli değişiklikler yapılmış olduğu anlaşılan Tevfik Paşa Hamamı, ilginç özelliklere 

sahiptir. Soyunmalık mekânı bir bodrum katı üzerine inşa edilmiştir. Külhan, üzeri tonoz örtülü kapalı 

bir mekânda yer almaktadır.  

Fotoğraf 84: Tevfik Paşa Hamamı, Soyunmalık Girişi ve Plan 

   
Kaynak: (Ürer 2002:39). 

Salepçioğlu Aile Hamamı 

Kemeraltı I. Beyler Sokağı’nda yer alan yapı, çeşitli değişikliklerle orijinal şemasını 

kaybetmiştir. Hamam işlevinden uzaklaşmış ticarethane olarak kullanılmaktadır. 

Yapının plan şeması tam olarak belirlenemediği için tarihlendirme konusunda da bir fikir 

yürütmek mümkün değildir. 1930’lu yıllarda bir sure sinema olarak kullanıldığına dair bilgiler 

edinilmiştir. Hamamın pencere alınlıklarında ve tonoz destek kemerlerinde, Batılılaşma Dönemi 

özelliği taşıyan alçı süslemeler de 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında inşa edildiğini 

düşündürmektedir. 
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 Soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık mekanlarını Anadolu Türk Hamamlarında görülen genel şemaya 

göre değerlendirmek ve açıklığa kavuşturmak oldukça zordur. Salepçioğlu Aile Hamamı sonradan inşa 

edilen binalarla doğu, batı ve güney yönde tamamen kapatılmıştır. Kuzey cephesi ise sokağa 

açılmaktadır. Tamamen sıvalı olan bu cephenin doğu ve batısında iki adet giriş aralığı bulunmaktadır. 

Doğuda yer alan dikdörtgen şekilli giriş aralığı, silmeli kapı söveleriyle orijinal bir görünüm arz 

etmektedir. Girişin batısında, biri kapatılmış diğeri açık olan basık kemerli iki pencere bulunmaktadır.  

Yapıda alçı süslemelerin yer aldığı tonoz örtülü mekân muhtemelen bir soyunmalık 

mekanıdır. Bu mekânın batısında yer alan büyük mekân ise sıcaklık mekânı için oldukça yüksek bir 

örtüye sahiptir. Buna göre yapının güney duvarı üzerinde yer alan kapatılmış girişleri de göz önünde 

bulundurarak hamamın bir cifte hamam şeklinde inşa edildiğini, kuzeydoğudaki mekânın daha küçük 

oluşu nedeniyle kadınlar bölümüne ait bir soyunmalık olabileceği, bu mekânın güney duvarının 

doğusunda yer alan girişin ise güneyde yer alan ancak bugüne ulaşamayan ılıklık ve sıcaklık 

mekanlarına ulaşımı sağlayan bir kapı olduğu düşünülebilir.  

Uzun süredir kullanılmayan yapı bakımsız kalmıştır ve esaslı onarıma ihtiyaç duymaktadır.  

Fotoğraf 85: Salepçioğlu Aile Hamamı, Giriş Açıklığı ve Tonoz Örtüden Alçı Süsleme Örneği ve Plan 

  

 

Kaynak: (Ürer 2013:257), (Ürer 2002:59) 
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Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı 

Basmane semtinde, Anafartalar Caddesi’nde bulunan hamamdan günümüze sadece sıcaklık 

mekânı kalmıştır. Hamamın büyük bir bölümünün yıkılmış olması, ne yazık ki benzer örneklerle 

karşılaştırma imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle hamamın mimari özellikleri ve 

tarihlendirmesi konusunda bir fikir yürütmek mümkün değildir. 

Duvar izlerinden ve ayakta kalan bölümlerden yapının kuzey-güney yönünde uzanan 

Dikdörtgen bir plan şemasına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bir dönem kömür deposu olarak 

kullanılan hamam, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıtlara göre, 1965 yılında da aynı amaçla 

kullanılmaktaydı. Bugün ayakta olan kare planlı ve kubbeli sıcaklık mekânının kuzey duvarındaki örtü 

izlerinden, ılıklık mekanının, yan yana sıralanan üç tonoz ile örtülü olduğu tahmin edilmektedir. 

Hamamın kuzey cephesi Anafartalar Caddesi’ne açılmaktadır. Sıcaklık mekanının kuzey duvarı 

üzerinde yer alan ve muhtemelen ılıklıktan sıcaklığa geçişi sağlayan giriş aralığı yıkılarak 

genişletilmiştir. Sonradan inşa edilen yapıların ise hamamın batı cephesini kapattığı görülmektedir. 

Yapıda 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına 

başlanmıştır. 

Fotoğraf 86: Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı, Sıcaklık Mekânı ve kubbesi, Plan 

  

 
Kaynak: (Ürer 2013: 258), (Ürer 2002: 32). 
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4.9.2.5 Çeşme ve Sebiller 

Osmanlı Devleti’ndeki önemli su yapılarının başında, halkın su ile buluştuğu çeşme, sebil ve 

şadırvanlar gelmektedir. Çeşmeler, her ne kadar küçük ölçekli yapılar olsalar da cami ve medrese gibi 

anıtsal nitelikli eserler için vakfedilen gelirler ile aynı vakıf gelirine sahiptirler. Bu durum, döneminin 

mimari özellikleri hakkında da bilgiler veren çeşmelerin, toplum için büyük önem arz ettiğinin bir 

göstergesidir.  

İzmir kenti, tarihsel süreç içerinde birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış, bu farklı 

medeniyetlerin kültürleri ve faaliyetleri ile gelişmiş zengin mimari değerlere sahip önemli bir kenttir.  

Bu mimari değerlerden birisi de yaşamın temel gereksinimlerinden olan suyu kentliye ulaştıran su 

yapılarıdır. İzmir’de yaşayan tüm toplumlar kentin farklı bölgelerine su kemerleri, köprüler, sarnıçlar, 

çeşmeler, şadırvanlar ve sebiller gibi çok sayıda farklı özelliklere sahip su yapıları inşa etmişlerdir. 

Özellikle Osmanlı Dönemi’nde kültürel değerlerinde etkisi ile yapılan bu su yapıları, geçmişten 

günümüze kentin en önemli sosyal ve ticari merkezlerinden biri olan Kemeraltı Bölgesi ve çevresinde 

yoğun olarak görülmektedir.  

Geleneksel konut dokusuna sahip Kemeraltı bölgesinde, Osmanlının klasik ticaret yapısını 

yansıtması, bu ticari faaliyetler nedeniyle farklı etnik gruplara ait çok sayıda insanı bir arada 

barındırması ve bölgede birçok dini yapının yer alması gibi sosyal nedenlerle oldukça fazla çeşme, 

sebil ve şadırvan inşa edilmiştir. Osmanlı Dönemi izleri taşıyan bu su yapılarının bir bölümü, özgün 

değerlerini çok fazla koruyamamakla birlikte günümüze ulaşırken, bir bölümü ise yok olmuş ve 

günümüze ulaşmayı başaramamıştır.  

Kemeraltı bölgesinde yer alan geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettirebilmiş tarihi 

su yapılarının kültürel değerlerinin sürdürülebilir bir anlayışla korunabilmesi için düzenli bakım ve 

onarımlarının yapılması oldukça önem arz etmektedir. Fakat yapılan alan çalışmalarında da görüldüğü 

gibi bu yapıların birçoğu düzenli bakım ve onarımlarının yapılmaması nedeniyle yok olma tehdidi ile 

karşı karşıyadır. Bu yapıların bakımlarının yapılamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi özel ya 

da parçalı mülkiyete ait olan yapıların kamu desteğini alamaması ve bu onarım çalışmaları için gerekli 

bütçenin sağlanamamasıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yapılarda ise yerel yönetimler 

tarafından koruma çalışmaları için ayrılan bütçenin yetersiz olması ya da doğru kullanılmaması 

nedeniyle gerekli bakım ve onarımlar aksatılmaktadır. Ayrıca alandaki su yapıların bir bölümü bir dini 

yapıya ait olmasına karşın dini yapının onarımı yapılırken çeşmelerin bu yapı ile birlikte bütüncül 

olarak ele alınmayıp koruma dışı bırakıldığı da dikkat çekmektedir. Bir dönem restorasyon çalışması 

yapıldığı halde düzenli bakımlarının yapılamaması nedeniyle tekrar bozulmaya ve çeşitli sorunlar 

yaşanmaya başlayan yapılara da bölgede rastlanmaktadır.  
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Bölgede inşa edilen çeşme ve sebil yapılarının 18. yüzyıl ile büyük ölçüde 19. Yüzyıl 

başlarında inşa edildiği gözlenmektedir. Çeşmeler genellikle bir avlu duvarında ya da bir yapı 

cephesinde konumlanmıştır. Bağımsız çeşme örnekleri görece daha azdır.  

Çeşmeler 

Esnaf Şeyh Camii Çeşmesi, Mühürdar Ahmed Ağa (Odunkapı) Camii Çeşmesi, Toraman Camii 

Çeşmesi, Kemeraltı Camii Çeşmesi, Mısırlızade Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi (Katipzade Mescidi 

Çeşmesi), Mustafa Efendi Çeşmesi (Damlacık Camii Çeşmesi), Sofuoğlu (Hasan Hoca) Camii Çeşmesi, 

Hisar Camii Çeşmeleri, Salepçioğlu Camii Çeşmesi, Şadırvan Camii Çeşmesi, Selvili Mescit Camii 

Çeşmesi, Kızlarağası Hanı Çeşmesi, Mirkelamoğlu Hanı Çeşmesi, Gaffarzade (Çakaloğlu Hanı) Çeşmesi, 

Salepçioğlu Medrese Çeşmeleri, İzmir Saat Kulesi Çeşmeleri, İkiçeşmelik Çeşmesi, Ali Reis 

Mahallesi’ndeki Çeşme, Etiler Mahallesi’ndeki Çeşme (I), Etiler Mahallesi’ndeki Çeşme (II), Etiler 

Mahallesi’ndeki Belediye Çeşmesi, Faikpaşa Mahallesi’ndeki Altınpark Çeşmesi, Konak 

Mahallesi’ndeki Sütun Çeşme, Kubilay Mahallesi’ndeki Çeşme, Namık Kemal Mahallesi’ndeki Çeşme 

(I), Namık Kemal Mahallesi’ndeki Çeşme (II), Odunkapı Mahallesi’ndeki Çeşme, Pazaryeri 

Mahallesi’ndeki Çeşme (I), Pazaryeri Mahallesi’ndeki Çeşme (II), Pazaryeri Mahallesi’ndeki Çeşme (III), 

Tan Mahallesi’ndeki Çeşme, Tuzcu Mahallesi’ndeki Çeşme, Ülkü Mahallesi’ndeki Çeşmeler Yönetim 

Alanı ve Bağlantı noktalarında koruma altında bulunan çeşme yapılarıdır. 

Sebiller 

Gaffarzade Sebili (Cakaloğlu Hanı Sebili) 

Çakaloğlu Hanı’nın sokağa bakan cephesinde bulunan giriş kapısının solunda çeşme, sağında 

ise sebil yer almaktadır. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesine göre; Gaffarzade Hacı Ahmet 

tarafından H. 1220 / M. 1805 tarihinde yaptırılmıştır. Sebilin han ile birlikte yapılıp yapılmadığı 

konusunda net bir bilgi yoktur.  

Gerek han duvarındaki konumu ve gerekse plan şeması itibariyle Gaffarzade Sebili’nin şimdiki 

yerine daha sonraki bir tarihte taşınarak yerleştirildiği söylenebilir. Bir kenarını han duvarının 

oluşturduğu, diğer bir deyişle han duvarına yaslanmış durumdaki sebilin açık olan dört cephesi farklı 

genişliklerde inşa edilmiştir.  

Giriş kapısının üzerinde yer alan üç dilimli kemerin köşelikleri, vazodan çıkan çiçek motifleriyle 

bezenmiştir. Kapı açıklığının üst kesiminde yer alan kartuşlar halinde düzenlenmiş iki sütundan oluşan 

beş sıra halindeki inşa kitabesi aynı zamanda dekoratif bir görünüm de oluşturmaktadır. Kitabe 

levhası ile kapı arasında yer alan geniş bant, uçları kıvrımlar oluşturan iri kenger yapraklarından 

meydana gelmiş bitkisel süslemesi ile bu alanda en güzel örneklerden biridir. Kemerli düzenle 
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oluşturulan bu bölümler vazodan çıkan çiçek motifleri ile doldurulmuştur. Pencere açıklığının üst 

bölümünde ise kartuş içine yerleştirilmiş iki sıra ayet bulunmaktadır. 

Zaman içinde asıl işlevinin dışında farklı amaçlara hizmet etmiş sebil bugün 

kullanılmamaktadır. 

Fotoğraf 87: Gaffarzade (Çakaloğlu Hanı) Sebili 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.219 

Çelebizade Hacı Mustafa Efendi Sebili 

Kitabesine göre; Seyyid Hacı Mustafa Efendi adına Seyyid Hacı Mehmed Said tarafından 

yaptırılan sebil H. 1229 / M. 1813 tarihlidir. Orijinal görünümünden oldukça uzak olan yapı 

Dikdörtgen planlı olup üç cephesi bitişik nizam inşa edilmiş diğer yapılarla kapatılmıştır. 

Fotoğraf 88: Çelebizade Hacı Mustafa Efendi Sebili 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.220 

Giriş cephesinde gerçekleştirilen sonradan yapılmış ilave seramik kaplamalar sebilin 

algılanmasını güçleştirmektedir. Basık kemerli bir açıklık şeklide olan on cephe, bugün, sağ kenarında 

kapı açıklığı bulunan alüminyum malzemeli vitrin ile kapatılmıştır. İç cephede uzun kenarlar üzerinde 
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giriş tarafında iki ve karşı tarafta bir adet olmak üzere toplam üç adet Dikdörtgen kesitli niş 

bulunmaktadır. 

Dönertaş Sebili 

Sebil, Altınordu Mahallesinde, Anafartalar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Köşesinde 

bulunan döner sütundan dolayı yapı Dönertaş Sebili olarak anılmaktadır. Kaynaklara göre İzmir’in en 

önemli suyollarından biri olan Osman Ağa Suyolu Vakfı’ndan beslenen sebilin bugüne ulaşan 

kitabesinde banisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. H. 1229 / M. 1814 tarihinde inşa edildiği anlaşılan 

sebilin Osman-zade Seyyid İsmail Rahmi Efendi tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 

Mermer kaplamalı kare plan şemasına sahip sebilin doğu ve güney cepheleri bitişik nizam inşa 

edilen binalarla kapatılmıştır. 

 Genel cephe düzeni itibariyle bakıldığında, kuzeyde çeşme pencere, batıda ise kapı-pencere 

olmak üzere iki bölümlü uygulama söz konusudur. Yatay düzende ise üç bölümlü bir uygulama dikkati 

çekmektedir. Bu etki, altta kaide şeklinde değerlendirilebilecek bir altlık, onun üzerinde pencere 

açıklıklarının olduğu orta bölüm ve üstte yazı panolarına ayrılmış, alınlık olarak adlandırılabilecek 

alanlarla oluşturulmuştur. Kuzeydeki çeşme-pencere ile batıda kapı-pencere uygulaması simetri 

acısından değerlendirildiğinde oldukça dengeli bir görünüm oluşturmaktadır. 

Fotoğraf 89: Dönertaş Sebili 

 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.221 

Cepheden bir miktar çıkıntı oluşturan bu uygulamalar genel görünüm acısından üç kademeli 

cephe düzenine uydurulmuştur. Ayna taşı; vazodan çıkan buket şeklinde düzenlenmiş bitkisel 

düzenleme ile süslenmiştir. Üzerine kuş figürü yerleştirilmiş çiçek buketi ile ikisi yanda biri üstte 

olmak üzere üç girland düzenlemesi ile tepelik görünümü oluşturulmuştur. Üstte, iç ve dış bükey 
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kıvrımlarla oluşturulmuş istiridye formlu bölüm kavsara hissini uyandırmaktadır. Gerek vazodan çıkan 

çiçek ve gerekse üç dilimli kemer şeklindeki düzenleme, çeşmede zengin bir bezeme programı 

oluşturmaktadır. 

Katipoğlu Ahmed Reşid Efendi Sebili 

Sebil, fonksiyonunu yitirmiş olup bugün ticarethane olarak kullanılmaktadır. İki katlı oluşu ile 

ender örneklerden biri olan sebilin ikinci kat pencerelerinin altında iki kitabe yer almaktadır. 

Soldaki kitabede, sebilin, H. 1192 / M. 1778 senesinde Katipoğlu Ailesinden Katip-zade Hacı 

Ahmed Reşid Efendi tarafından yaptırıldığı, H. 1319 / M. 1901-1902 senesinde ise Harputlu Oğlu Ali 

Hüseyin Ağa tarafından yenilendiği ifade edilmektedir. Sağdaki kitabe ise damla motifi içinde 

yerleştirilmiş “Allah” ve “Muhammed” yazıları ile halifelere ait isimlerden ibarettir. 

Yaklaşık kareye yakın dikdörtgen bir plan şemasına sahip sebilin zemin katı mermer kaplamalı 

ve muhtemelen taş malzemeli olup ikinci katı ise tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. İçeriden döner bir 

merdivenle birbirine bağlanan her iki kat, büyük oranda orijinal görüntüsünü koruyarak bugüne 

ulaşmıştır. Zemin katın on cephesi aynı zamanda sebilin giriş cephesidir. Bugün demir sac kapılı bir 

açıklık şeklinde olan üç dilimli kemerli bir giriş açıklığı, kemer köseliklerinde yer alan iri yaprak 

motifleri ile dikkat çekmektedir. 

Yaprakların birleşme yerlerinde oluşturulmuş Rumiler bezemeye zenginlik katan önemli 

unsurlardır. İçbükey silme ile geçilen pencere üzerindeki yatay dikdörtgen pano, iki yanda kaidelere 

oturan gömme sütun şeklindeki plastırlarla sınırlandırılmıştır. Pano, ağırlıklı olarak çiçeklerden 

meydana getirilmiş uçları kurdeleli girland motifleri ile doldurulmuştur. Girlandın içinde yer alan ay-

yıldız motifi dikkat çekmektedir. 

Tek yöne eğimli kiremit çatı ile örtülü sebil genel olarak sağlam bir şekilde bugüne ulaşmış 

ender örneklerden biridir. 

Fotoğraf 90: Katipoğlu Ahmed Reşid Efendi Sebili 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.222 
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Kemeraltı (Sinanzade) Sebili 

Sebil, Kemeraltı Caddesinden Başdurak’a giden Anafartalar Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Özgün halini koruyan sebili yaz aylarında zaman zaman amacına uygun olarak kullanılmaktadır. 

Kemeraltı Sebilinin bani ve inşa tarihine ilişkin herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Eski 

belgelerde yeralan H. 1184 / M. 1770 tarihinde Sinan zade Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırıldığına 

dair bilgi şimdilik doğru kabul edilmektedir. 

Dikdörtgen bir plan şemasına sahip olan sebil tek mekândan ibarettir. Kuzey cephesinde 

girişi, batı cephesinde de sebil penceresi bulunan yapının doğu cephesi caminin beden duvarına 

bitişiktir. Üzeri kurşun kaplamalı yarım bir kubbe ile örtülü olan sebilin simetrik bir cephe düzenine 

sahip olduğu görülmektedir. Algılanan tüm yüzeyleri mermer kaplı olan Sinanzade Sebili, dışa doğru iç 

ve dışbükey silmelerle hareketlendirilmiş saçak silmesi ile dikkat çekmektedir. Lülelerin, göbeklerine 

yerleştirildikleri vazolar, içinden çıkan çiçek ve yaprak motifleri ile yine döneminin bezeme anlayışı 

doğrultusunda gelişmiş uygulamalardır. 

Fotoğraf 91: Kemeraltı (Sinanzade) Sebili 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.223 

Şükran Oteli Sebili 

Konak Mahallesi’nde Şükran Oteli’nin Anafartalar Caddesi’ne bakan cephesinde yer alan 

sebil, giriş kapısının sağında yer almaktadır. Mermer malzeme ile inşa edilmiş sebilin banisini ve inşa 

tarihini belirten herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Yarım daire kesitli çeşme nişinin üzerinde yer 

alan yazı şeridi ise Kur’an’dan bir sure olup su ile alakalıdır. Otelin 1905 yılında hazırlanan sigorta 

planlarında da yer alan sebilin en azından 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başında inşa edilmiş olabileceği 

tahmin edilmektedir. 
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Otel girişine bitişik inşa edilen sebil duvar tipi olarak değerlendirilmektedir. Üç kademeli bir 

düzenlemeye sahip cephenin alt bölümü yarım daire kesitli niş şeklinde düzenlenmiş olup otel 

girişinin profillerle hareketlendirilmiş kemer ayağına yaslanmıştır. Kaş kemer şeklinde düzenlenmiş 

kavsara silmelerle hareketlendirilmiş olup oldukça gerçekçi bir perde motifine sahiptir. Yarım daire 

şekilli nişin alt bölümünde lüle deliği yer almaktadır. Kemeri, üç yönde çevreleyen kademeli profillerle 

oluşturulmuş alınlık sade bırakılmıştır. 

Fotoğraf 92: Şükran Oteli Sebili 

   
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.224 

İkiçeşmelik Cami Sebili 

İkiçeşmelik Caddesi üzerinde ve İkiçeşmelik Camiinin güneybatısında, Şerif Ali sokağı ağzından 

camiye çıkan dış merdivenlerin altında bulunduğu bilinen sebil, bugün tamamen değiştirilerek dükkân 

haline dönüştürülmüş ve hiçbir mimari öğesinin koruyamamıştır. 18. Yüzyılda İkiçeşmelik Camii ile 

birlikte Kurd Mehmed Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. 

Ali Paşa Meydanı Şadırvanı 

Ali Paşa Meydanında bulunan şadırvanın, kubbe eteğinin iç kısmında bulunan kitabesinde, 

1244 (1828) yılında Hacı Salih Paşa tarafından yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır. Günümüzde halen 

kullanılmakta olan şadırvanın, banisi Hacı Salih Paşa olmasına rağmen, inşaatına nezaret eden ise 

Ahmet Reşit Efendidir. 
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Fotoğraf 93: Ali Paşa Meydanı Şadırvanı, Günümüzdeki Hali ve 19. Yüzyıla Tarihli Bir Gravür 

 

  

Kaynak: mimarizm.com ve APİKAM arşivi 

4.9.2.6 Kamu İdari Yapıları  

Mimari üslup açısından ele aldığında kamu idari binaları, ülkedeki mimarlık ortamının en 

gözle görülür temsilcileri olarak değerlendirilebilir. İzmir’deki pek çok kamu yapısı, ait oldukları 

dönemin önemli birer mimari temsilcisi konumundadırlar. 

Cumhuriyet öncesinde, yapı tasarlama ve inşa etme pratiğinde en üst düzeydeki örneklerinin 

verildiği ve otoritenin göstergesi olarak dönemin mimari üslubunun belirleyici niteliği bulunan 

kamusal yapılar, devlet-vatandaş ilişkilerinin evrimine bağlı olarak ilerleyen dönemlerde bazı 

değişikliklere uğramıştır. Cumhuriyetin ilk yılları olarak sayılabilecek 1920’li ve 1930’lu yıllarda Birinci 

Ulusal Mimarlık Akımı, 1940’larda ise İkinci Ulusal Mimari Akımı, kamu yapılarının ortak tasarım 

anlayışını şekillendirmiştir. 

1950’lerden itibaren Uluslararası Üslup ürünlerinin ağır bastığı kamu idari yapıları, 1960-1970 

döneminde mimarlık-toplum bilim ilişkileri ekseni üzerinde ilerlemiştir. 1970-1980 dönemi ise kamu 

idari yapıları tasarımı, ulusal ve uluslararası mimarlık eğilimlerini izlemekten ziyade, 

uygulanabilirliğinin ön planda olduğu, ekonomi ve standartlaşma kriterlerinin belirleyici olduğu bir 

dönem portresi çizmiştir. 

1980 sonrası ise küreselleşme olgusunun mimarlık ortamını etkileyen temel politika haline 

gelmesi ve yapı üretiminde etkinliği artan özel sektörün, rekabet temelli özgünlük ve imaj kavramları 

ile birlikte Postmodern eğilimleri beraberinde getirmesine karşın, kamu yapılarında çoğunlukla 

alışılagelmiş çözümlerin tekrar edildiği görülür. 1950’lere kadar ülkedeki mimarlık ortamının 

belirleyicisi kabul edilebilecek kamu mimarlığının, 1970’lere kadar ülke mimarlığı ile aynı çizgide 

ilerlediği, bu yıllardan sonra ise alışılmış ve standartlaşmış çözümlerin tercih edildiği kamu yapıları 

mimarlığının ülkenin genel mimarlık ortamının dışında veya gerisinde kaldığı söylenebilir. 
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İzmir’de özellikle kent merkezi söz konusu olduğunda, kamu idare yapıları mimari ve kentsel 

ölçekte temsil ve belirleyici niteliği yüksek yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu idari binaları, 

Osmanlı Dönemi’nden başlayarak, devlet idaresindeki yeniden yapılanmaların yurttaş ve devlet 

arasındaki ilişkilere ve “otorite” kavramına etkilerinin hem mekânsal kurgu hem de mimari ifade 

açısından somutladığı yapılardır. Türkiye’de devletin idari yapılanmasındaki değişikliklerin, sosyal 

yapısındaki dönüşümlerin ve hâkim mimari anlayışının izlerinin okunduğu önemli birer göstergedirler. 

Bu bağlamda kamu idari binaları, İzmir’in mimari dokusunda dönemlerinin mimarlık eğilimlerini 

yansıtmaları ve kentsel alanların tanımlanması açısından değer taşımaktadırlar. 

Kamu yapılarının kent merkezini tanımlayıcı niteliği, özellikle İzmir kentinde açıkça görünür 

durumdadır. Osmanlı Devleti’nde kamu idari yapısının değişimi ile devlet yönetim yapılarının 

öncelikle farklı işlevli yapılar içine yerleşmeleri, sonrasında ise kendi binalarının yapımının hız 

kazanması süreci yaşanmıştır. Bu süreç içinde Konak Meydanı, devletin yeni kurumlarının ve 

binalarının toplandığı alanda biçimlenmeye başlamış, değişim sürecinin doğurduğu ve biçimlendirdiği 

bir mekân olarak kentin yönetim merkezinin odağı niteliğini kazanmıştır. Konak Meydanı’nın bu kamu 

yönetim yapılarının gelişim ve değişiminin etkileri ile oluşması, buranın, İzmir kentinin gelişim süreci 

içinde en çok değişim geçiren mekânlardan biri kılmıştır. 

İzmir Hükümet Konağı 

İzmir Hükümet Konağı’nın inşası, Osmanlı Devleti’ndeki yeni idari yapılanmanın mekânsal 

sonuçlarından biridir. Kentin kamusal merkezinin başlangıcı, Voyvoda Konağı’na dayanmaktadır. 1867 

yılında İzmir Valisi Sabri Paşa’nın yıktırdığı Katipzade Konağı’nın yerine yapılması planlanan Konak, 

1868-1872yılları arasında inşa edilmiştir. Binanın projesini kimin hazırladığına ilişkin çelişkili bilgilerin 

ortak noktası, bu kişinin yabancı bir mimar ya da mühendis olduğudur. Projeye göre meclis salonları 

ve ofisleri, mutasarrıflık ofisleri ile vali ikametgahının yapının denize bakan kısmında yer alması, 

konağın Kemeraltı girişine doğru olan kısmında ise zaptiye koğuşları ve vilayet hapishanesinin 

bulunması öngörülmekteydi. 

Eski fotoğraflardan görüldüğü kadarı ile yapının deniz cephesi simetrik bir düzendedir; simetri 

aksında yer alan giriş, kemer ve sütunlarla taşınan bir balkonun tanımladığı anıtsal bir yarı açık 

mekândan alınır. Kemerlerin taşıdığı balkonlu birinci katın üzerinde, üçgen bir alınlık yer alır. Kemerli 

girişin sağında ve solunda yine üçer kemerli revaklar bulunur. Dikdörtgen pencereler, eşit aralıklarla 

ve katlar arasında aynı aksta düzenlenmiştir. Yapı, Neoklasik üslupla tasarlanmıştır. 

Halil Rıfat Paşa’nın 1885-1887 ve 1889-1891 yılları arasındaki Aydın Valiliği döneminde, 

Hükümet Konağı baştanbaşa tamir edilmiş, konağın bütün eşyaları ve mefruşatı yenilenmiştir. Yine bu 

dönemde, büyük salonun mükemmel bir şekilde tezyin edildiği, bahçenin de yeni bir tarzda 

düzenletildiği belirtilmektedir. 
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9 Eylül 1922 tarihinde, İzmir’in geri alınması ile birlikte Hükümet Konağı’na Türk bayrağı 

çekilmesi, Kurtuluş Savaşı’nın bitişini sembolize eden önemli bir olay olarak bu binanın ulusal bellekte 

önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır. 

1970 yılı Ağustos’unda çıkan yangında harap olan bina yeniden inşa edilmiş olmakla beraber, 

meydana bakan cephesinin hemen hemen yarısı ve Kemeraltı’na uzanan bölümünün sonundaki blok 

yıkılmış ve yeniden yapılmamıştır. 

Fotoğraf 94: Hükümet Konağı, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ve Günümüz 

 
Kaynak: (APİKAM Arşivi) 

Kışla-yı Hümayun (Sarıkışla) 

Osmanlı döneminin önemli kamu yapılarından birisi de Kışla-yı Hümayundur. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren başlayan modernleşme hareketleri 

çerçevesinde askeri kurumları da modernleştirilmekteydi. 1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine 

oluşturulan yeni ordu için yapılan Kışla-yı Hümayun, bu yeni anlayış doğrultusunda inşa edilen bir 

askeri kışladır. Kent silueti acısından önemli bir noktada bulunan yapının, devletin gücünü 

hissettirecek anıtsal bir karakterde olması istenmiş, İstanbul Selimiye Kışlası model alınarak 

tasarlanmıştır. Adını yapımında kullanılan taşın renginden alan Sarıkışla, hem mevcut yapıların 

istimlaki hem de denizin yaklaşık 20 metre doldurulması ile elde edilen alan üzerinde, Kadifekale’den 

getirilen taşların da kullanılmasıyla 1827-1829 yıllarında inşa edilmiş ve pek çok kez tadilat 

geçirmiştir. 

 Kışla’ya ait olduğu düşünülen bir plan çiziminden, yapının iç avlulu, kareye yakın bir 

dikdörtgen olduğu görülmekle beraber yapının, denize bakan kenarı inşa edilmemiş, ters “U” 

şeklindeki yapının avlusu denize açılmıştır. Üç katlı kagir bir bina olarak inşa edilmiş olan yapı, 

6000kişiyi barındıracak büyüklükte olup Katipzade Konağı ile birlikte 1854-56 Storari planında “Dellal 

Meydanı” olarak belirtilen Hükümet Meydanı’nı tanımlamaktadır. Kışlanın diğer yanında büyük bir de 

manevra alanı bulunmaktadır. 
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Konak Meydanı’na bakan kısımda yer alan cümle kapısının rıhtımın henüz inşa edilmediği, 

yani 1867 öncesi yıllarda çekilen fotoğraflarda görülmemesi, bu kısmın daha sonra inşa edildiğini 

göstermektedir. 

Yangın sonrası, İzmir’in imarı için yürütülen çabalar doğrultusunda Danger Kardeşler’in 

hazırladığı 1925 İzmir Planı da Şarkışla’nın kaldırılmasını öngörmekteydi. 1955 yılında kışlanın 

yıkılması ile ortaya çıkan alanın manevra alanı ile birleşmesi sonucu kentin tam merkezinde oluşan 

devasa alan, uzun yıllar nasıl değerlendirileceği tartışılan bir gündem konusu olmuştur. 

Fotoğraf 95: Kışla-yı Humayun (Sarıkışla), 1925 sonrası 

 
Kaynak: (APİKAM Arşivi) 
Fotoğraf 96: Kışla-yı Humayun, Cümle Kapısı 

 
Kaynak: (APİKAM Arşivi) 

 
Saat Kulesi 

İzmir’in simgesi olarak belleklerde yerini almış olan ve kentin tarihi ve çekirdek idari 

merkezini mekânsal olarak tanımlayan resmi adı “Atatürk Meydanı” olarak tanımlanmasına rağmen 

Konak Meydanı olarak bilinen alanla bir bütün oluşturan Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit’in tahta 
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çıkışının 25. yıldönümü anısına ülke genelinde inşa ettirilen saat kulelerinden biridir. Dönemin İzmir 

Valisi olan Kamil Paşa’nın başlattığı bağış kampanyası ile finanse edilen anıt yapı, Sadrazam Said Paşa 

tarafından 1901 yılında inşa edilmiştir. İzmir’de başta St. Helena Kilisesi olmak üzere bazı eserler 

vermiş olan mimar Raymond Charles Pere tarafından tasarlanmıştır. 

21 metre yüksekliğindeki dört katlı ve beş kademeli kule, Hükümet Konağı ile Kışla-yı 

Hümayun (Sarıkışla)’un önündeki alana inşa edilerek bu alanın meydan niteliğini güçlendirmiştir. 

Mermer bir platform üzerinde yükselen sekizgen planlı yapının mermer kaplı zemin katın dört 

cephesinde, ikişer sütun ve üçer at nalı kemerle tanımlanarak metal kubbe ile örtülmüş kare planlı 

olarak eklemlenmiş hacimlerde, dört adet köşe sebili bulunmaktadır. Dışları, palmet motifli baklava 

dilimleri ile süslü metal kubbeler, yakın zamanda çalınana kadar birer alemle sonlanmaktaydı. 

Sekizgen gövdenin, bu kubbeli kısımlar arasında kalan yüzeylerinde at nalı kemerli ve demir şebekeli 

açıklıklar bulunmaktadır. 

Zemin katın üzerinde yer alan ikinci kat ise kısa kenarlarda iki, uzun kenarlarda dört adet 

olmak üzere, üç dilimli kemerle ve sık aralıklı sütuncelerle tanımlanmıştır. Bu sütuncelerin yirmisi 

yeşil, yirmisi bordo renkli Marsilya mermerinden yapılmıştır. Bu kademenin üzerinde kule, sekizgen 

prizma şeklinde bir gövde ile yükselir. Bu gövde yüzeylerinin ortasında sütunlu kemerler üzerine 

oturmuş birer kemerli açıklık ve önünde birer küçük süs balkonu yer almaktadır. Bu balkonların 

üzerinde bulunan ikişer adet Osmanlı Arması ile Sultan Abdülhamit’in tuğra kabartması, cumhuriyetin 

ilanından sonra ay-yıldızla değiştirilmiştir. Yüzeylerinde Alman İmparatoru III. Wilhelm’in hediyesi 

olan 1901 tarihli saatlerin bulunduğu bir üst kademe ise mukarnaslı bir geçişle genişletilerek 

vurgulanmış, sütuncelerin tanımladığı en üst kademe, sivri bir metal kubbe ile sonlandırılmıştır. 

Fotoğraf 97: Saat Kulesi 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.349 
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Dönemin modernleşme hareketi bağlamında batılı zaman kavramını yerleştirmek gibi bir 

işlevleri de bulunan saat kulelerinin İzmir’in simgesi haline gelmiş bir temsilcisi olan yapı, bu 

dönemde inşa edilmiş Oryantalist üsluplu yapıların günümüze ulaşmış az sayıdaki örneğinden biridir. 

 

İzmir Belediyesi (TBMM Egemenlik Evi) 

İzmir’de belediyenin resmen kuruluş sureci, 25 Kasım 1867 tarihinden itibaren başlamış, 1868 

yılında ise gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla İzmir Belediyesi çalışmalarına başlamıştır. Eski İzmir 

Belediyesi binası olan TBMM Egemenlik Evi, Fevzipaşa Bulvarı ile Kızlarağası Hanı arasında kalan 

bölgede, bitişik nizam içinde, birbirine paralel iki sokak arasında konumlanmaktadır.1424 yılında 

Osmanlı Devleti’nin yaptırdığı ve 19. yüzyılda yıktırdığı Ok Kalesi’nin yerine yapılan binalardan biridir. 

19. yüzyıl ortasında, halktan imece usulü toplanan paralarla Belediye Binası olarak inşa edilen yapının 

mimarı olarak Evstratios E. Kalonaris adından bahsedilmektedir. 

Üç katlı yapı, dairesel kemerli büyük bir kapıdan giriş almaktadır. Giriş, diğer ucunda da ikincil 

bir giriş olan lineer bir hole bağlanmaktadır. İki yanda dizili mekanlar, basık kemerli kapılarla bu orta 

hole açılmaktadır. Giriş cephesine bakan ve ana girişin simetrisinde bulunan diğer kapıyla sokaktan da 

giriş alan ana kabul salonu, ahşap dikmelerin tanımladığı bir mekândır. Birinci katta, orta hole acılan, 

silmeler ve duvar resimleri ile bezeli kabul mekanları yer almaktadır. Yapıya sonradan eklenen ikinci 

katta, ofis mekânları bulunmaktadır. 

Fotoğraf 98: İzmir Belediyesi Eski Binası 

   
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.350 

Simetrik cephe, net ve yalın çizgilere sahiptir. Basık kemerli pencereler, yatay silmeli 

dikdörtgen söveler içine alınmışlardır. İki yanda bulunan giriş kapıların açıklıkları, dairesel kemerlerle 
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geçilmiştir. Kapıların her iki yanında yan yana bir kısa ve bir uzun plaster yer alır. Yalın çizgilere sahip 

yapı, Neoklasik üslubun özelliklerini göstermektedir. 

Ulusal Mücadele yıllarında İzmir Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’nın çalışmalarına mekân teşkil 

eden ve uzun yıllar belediye hizmetlerinin yürütüldüğü Belediye Binası, 1970’liyıllarda belediyenin 

taşınmasından sonra boşaltılıp, 1991 yılında T.B.M.M. Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilerek, 

T.B.M.M. Vakfı’nca koruma altına alınmıştır. 1995 yılında restorasyonu tamamlanan yapı, 1997 

yılından itibaren bölgenin turizm ağırlıklı yoğunluğuna uygun olarak kültür ve sanat merkezi olarak 

faaliyet göstermeye başlamıştır.  

İzmir Turizm İl Müdürlüğü (İzmir Ticaret Borsası, Yunan Milli Bankası, Paket 
Postanesi) 
Mimarı ve inşa tarihi bilinmeyen yapı, Birinci ve İkinci Kordon olarak da adlandırılan Atatürk 

ve Cumhuriyet bulvarları arasında kalan bir yapı adasının küçük bir meydanla Gazi Bulvarı’na acılan 

ucunda bulunmaktadır. 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası, yerleştiği ilk binanın kısa surede 

yetersiz kalması nedeniyle 1892 yılında bu binaya taşınmıştır. Yunan işgaline kadar Borsa’nın 

kullanımında kalan bina, işgalle birlikte Yunan Milli Bankası olarak hizmet vermiştir. 1922 yılında 

kentin geri alınması ile Paket Postanesi olan yapı, 1996 yılında restore edilene kadar İzmir Merkez 

Postanesi adıyla hizmet vermeye devam etmiştir. 

İki katlı yapı, prizmatik, yatay bir kütleye sahiptir. Gazi Bulvarı’na bakan simetrik düzendeki 

cephesinin, Art-Nouveau stilinde demir konstrüksiyonlu bir giriş saçağı ile tanımlanmış orta aksından 

giriş almaktadır. Yapının zemin katı, net ve bütüncül bir mekandır. Kompozit başlıklı, yivli dökme 

demir kolonların tanımladığı geniş orta hol, yapının giriş dışındaki üç cephesi boyunca sıralanan ofis 

birimleri ile çevrelenir. 

Yapının giriş cephesi simetrik bir düzen içindedir. Yan cepheler, pencere düzenleri ve deniz 

tarafındaki balkonlar ile birbirinden farklılaşır. Giriş saçağında olduğu gibi pencere demir işçiliklerinde 

ve söveleri çevreleyen bezemelerde, Art Nouveau etkisi görülmektedir. Cephede, okunaklı kütle 

hareketlerinden ziyade, cephedeki doluluk-boşluk düzeni, silmeler, plasterler ve diğer bezeme 

elemanlarının kompozisyonu ile dönemin estetik anlayışı yansıtılmıştır. 

Yapının simetrik kurgusuna karşın sadece tek köşesinde yapıdakilerden farklı geometride 

pencereleri olan bir kulenin yükselmesi, bu kulenin yapının inşaatından sonraki bir dönemde eklenmiş 

ya da her iki dış köşede bulunan kulelerin birer birer yıkılmış olabileceği ihtimallerini gündeme 

getirmektedir. 
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Fotoğraf 99: İzmir Turizm İl Müdürlüğü Binası, Postane Olarak Kullanıldığı Yıllar ve Günümüz 

 
Kaynak: APİKAM ve İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.352 

Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu 

A.B.D. Konsolosluğu, pek çok diğer devletin konsoloslukları gibi Kordon’da bulunan bir bina 

içinde hizmet vermekteydi. 1922 yangınında tahrip olan konsolosluk, Alsancak’a, Aydın Demir Yolu 

Şirketi’ne ait binalara taşındı. Konsolosluğun mimar Ahmet Kemal’in tasarladığı ve Bancodi Roma ile 

birlikte büyük bir blok oluşturan binası ise 1931 yılında inşa edilmiştir. Yapı, Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit 

Fethi Bey Caddesi’nin kesiştiği köşe parselde bulunmaktadır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. 

Zemin katı otomobil galerisi, birinci ve ikinci katları konsoloshane olarak tasarlanan yapının, geniş 

saçaklı bir terasa acılan ve hizmetli konutu olarak inşa edilen bir de çatı katı bulunmaktadır. Zemin 

kattaki geniş kapı ve yere kadar inen pencere açıklıkları ile aynı düşey aksları takip eden birinci kat 

pencerelerinden çıkmalı bölümde bulunanları basık kemerle, üçüncü katın ikili ve üçlü pencere 

açıklıkları ise sivri kemerle geçilmiştir. Birinci katta, kemerlilerin yanı sıra dikdörtgen biçimli pencere 

açıklıkları da kullanılmıştır. Yapının her iki cephesinde çeyrek daire biçimli payandalarla desteklenen 

çıkmalar bulunmaktadır. 

Kütlenin köşesi kırılarak oluşturulmuş yüzeye, yarım daire biçimli bir çıkma 

eklemlendirilmiştir. Çıkmanın üst döşemesi, ikinci katta balkon olarak işlev görmektedir. Bu köşe 

vurgusu, alınlık benzeri bir formda yükselen parapetle sonlanır. Cephe karakteri ve düzeni, bitişiğinde 

bulunan ve aynı mimar tarafından tasarlanmış olan Bancodi Roma ile benzerlikler göstermekle 

birlikte, çıkma ve saçak gibi elemanların kullanımı ile geleneksel mimarlığa daha çok referans verdiği 

söylenebilir. Yapı, bu nitelikleri ile Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın İzmir’deki tipik örneklerinden 

birisidir. Günümüzde zemin katları ticaret işlevlerine tahsis edilmiş yapının birinci ve ikinci katları plan 

düzleminde, bitişiğinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birleşerek bu kurumun bir parçası 

olarak işlev görmektedir. 
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Fotoğraf 100: A.B.D. Konsolosluğu, Yeni İnşa Edildiği Yıllarda 

 
Kaynak: (Arkitekt Dergisi). 

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Müdürlüğü (Denizcilik Bankası)  

Tahsin Sermet’in tasarladığı ve 1920’li yıllara ait olması muhtemel olan yapı, İzmir’in yangın 

sonrası planlanarak yeniden yapılandırılan bölgesinde yer alan ve kendisi ile aynı dönemin ürünleri 

olan çoğu kamu binasında olduğu gibi Birinci Ulusal Mimarlık Akımı çizgilerini taşımaktadır. 

Prizmatik bir kütleye sahip yapı, üç katlıdır. Bulunduğu parselin konumu itibarı ile iki önemli 

kentsel aksa köşesi bulunmaktadır. Dönemin yapılarında sıklıkla tekrarlanan kırık veya yuvarlatılmış, 

mimari olarak vurgulanmış köşeler, bu yapıda da kırık bir köşe ve yükseltilmiş bir parapetle 

vurgulanmıştır. 

Simetrik bir cephe düzenine sahip yapı, girişini Vali Kazım Dirik Caddesi üzerinden almaktadır. 

Zemin katta, girişi karşılayan küçük bir giriş holünden, zemin kat mekânları ile merdiven ve asansöre 

ulaşılmaktadır. Yapının zemin katı, yine giriş aksına göre, solda parçalı ofis mekanları, solda, deniz 

tarafında ise yine ofis olarak kullanılmakta olan büyük bir salon bulunmaktadır.  

Mekânlardaki bezeme yoğunluğu, zemin kattan yukarı doğru çıkıldıkça azalmakta, kamuya 

acık mekanlardan yönetici ofislerine ve diğer idari ofislere doğru bir sadeleşme fark edilmektedir. 

Yapının mekânsal elemanları büyük ölçüde orijinal görünmekle birlikte, merdiven boşluğuna 

sonradan yerleştirilmiş asansör gibi eklenti ve değişiklikler de mevcuttur. 

Yapının simetrik düzendeki cephesi, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın genel özelliklerini 

taşımaktadır. Dönemin tipik özelliği olarak her bir katın pencereleri yatayda ritmik olarak tekrar 

etmekle beraber, katlar arasında form bakımından değişiklik göstermektedir.  

 Kütle hareketlerinden ziyade köşe vurguları ile hareket kazanan yapının en belirgin kütle 

hareketi, giriş cephesinin birinci ve ikinci katlarda birlikte yaptığı ve taş payandalarla vurgulanmış 

küçük çıkmasıdır. İzmir’in yangın öncesi Kordon’unda pek çok yapıda rastlanan, parapetin 
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yükseltilmesi ile kurulan köşe alınlıkları, bu yapıda da tekrar edilmiş ve kurumun amblemi ile 

sonlandırılmıştır. Yapı, iç mekânda bazı değişikliklerle birlikte, özellikle ahşap donatı ve mobilyaları 

bağlamında oldukça iyi korunmuş durumdadır. 

Fotoğraf 101: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Müdürlüğü 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.359 

Tekel Binası 

İzmir’in yangın sonrası planlanan ve inşa edilen bölgesi içinde, Cumhuriyet Bulvarı ve Akdeniz 

Caddesi’nin kesiştiği köşe parselde yer alan Tekel Binası, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın İzmir’deki 

temsilci binalarından birisidir. Çevredeki benzer üsluptaki yapıların inşa tarihleri göz önüne 

alındığında 1920’li yılların sonları ile 1930’ların başlarında inşa edildiği söylenebilir. Biçimlenme 

özellikleri acısından bakıldığında, pencere düzeni, çıkma ve geniş saçaklarıyla geleneksel mimariye en 

çok referans verilen dönem yapısı olarak değerlendirilebilir. 

Fotoğraf 102: Tekel Binası 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.360 

Köşe yapılarda sıklıkla görülen köşe vurgusu, bu yapıda sadece köşenin kırılarak cephe 

perspektifinin genişletilmesi olarak kalmıştır. Dönemin benzer köşe yapısı örneklerinde olduğu gibi 

alınlık veya kule ile yükseltme, yalancı kubbe ile sonlandırma gibi biçimlenme eleman ve özellikleri ile 
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köşenin yapının en algılanır ve görünür noktası haline getirilmesi gibi bir caba gözlenmemektedir. 

Birinci ve ikinci katlardaki çıkmalar, yapıdaki en belirgin kütle hareketidir. 

Yapının cephesinde, aynı katta birbirini ritmik bir düzende tekrar eden ve cephe boyunca aynı 

düşey doğrultuda yerleştirilmiş pencere açıklıkları, katlar arasında biçimleniş açısından birbirinden 

farklılık göstermektedir. Yapının, mimari karakter bakımından farklılık gösteren üçüncü katı sonradan 

eklenmiştir. Bitişikteki diğer Tekel binası ile fiziksel bir bağlantısı olan yapı, günümüzde butik otel 

olarak restore edilmiştir. 

Konak Vergi Dairesi 

Konak Vergi Dairesi, 1953 yılında Ömer Lütfu Akad ve Doğan Akad tarafından Maliye’ye ait bir 

bina olarak betonarme karkas sistemle inşa edilmiştir. Aynı caddede bulunan benzer konumdaki çoğu 

yapının aksine köşe vurgusu yapılmamıştır. 

Gazi Bulvarı’na paralel cephe üzerinden, simetri aksından giriş almaktadır. Yükseltilmiş bir 

zemin kat üzerinde ofis katının yer aldığı yapının düşey dolaşımını sağlayan üç kollu merdiveni, girişi 

karşılayacak şekilde konumlanmıştır. 

Cephenin simetrik kurgusuna karşın, plan düzleminde giriş holünün her iki yanında yer alan 

ve ofislere ayrılan alanlar, farklı derinliklere sahiptir. Cephede birbirini tekrar eden pencerelerin, tüm 

yapının birbirini tekrar eden birimlerden oluştuğu etkisi yaratmasına karşın, orijinal planlarda içinde 

küçük birimlerle birlikte, en büyüğü otuz kişinin çalışabileceği büyük ofis hacimleri de bulunmaktadır. 

Yapının cephesi geniş saçakları ve pencere oranları ile geleneksel mimarlığı referans alırken, 

zemin katın üst katlardan yatay bir silme ile ayrılması ve derzlerle oluşturulmuş kesme taş kaplama 

dokusu ile farklılaştırılması, kaplamadaki farklılıkla yatay yönde tekrar eden sütunlar olduğu izlenimi 

yaratması ile Neoklasik üslubu çağrıştırmaktadır. 

Fotoğraf 103: Konak Vergi Dairesi 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.364 
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Banco di Roma (Vakıflar Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğü) 

1930 yılında Mimar Ahmet Kemal’in Amerikan Konsolosluğu binası ile birlikte tasarladığı bina, 

“Roma Bankası” olarak anılmaktaydı. Sözü edilen bina uzun yıllar boyunca İzmir’deki ilk şubesini 1955 

yılında açmış olan Vakıflar Bankası olarak işlev görmüştür. Fevzi Paşa Bulvarı ve Cumhuriyet 

Bulvarı’nın kesiştiği köşede bulunan Vakıflar Bankası binası köşesine yerleştiği yapı adasında, komşu 

yapı ile oluşturduğu blok ile birlikte baskın bir kütle etkisine sahiptir. Dönem yapılarında sıkça 

rastlanan köşe vurgusu, bu yapıda yuvarlatılan köşeden yükselen bir kule ile yapılmıştır. Kule, 

benzerleri gibi kubbe veya görünür bir örtü ile değil, dişli parapet duvarı ile bitirilmiştir. Yapının 

kütlesi, saçak hattını kesintiye uğratarak yükselen ve dekoratif bir bitişle sonlanan bir parapetle 

komşu yapılardan ayrılmakta ve batak olması nedeniyle radye jeneral temel üzerine, betonarme 

iskelet ve tuğla dolgu duvarlar olarak inşa edilmiştir. Yapının ana girişi, kulenin yükseldiği köşe 

noktadan alınmıştır. Ana kapının üzerinde yer alan birinci katın köşeyi saran dairesel balkonu, girişi 

tanımlar. Yapının her bir katı; büyük, merkezi bir hol etrafında organize edilmiştir. Zemin kat ve birinci 

kat arasındaki döşeme açılarak, önce iki kat yüksekliğinde bir galeri boşluğu oluşturulmuş; 

döşemedeki bu boşluk yakın zamanda zemin katın farklı bir kurumca kullanılmaya başlanması 

nedeniyle, yarı-geçirgen bir örtü ile kapatılmıştır. Bina ilk inşa edildiğinde, zemin ve birinci katlar 

kısmen banka, kısmen İzmir Bulvarı Şirketi bürolarına; ikinci kat ise genel ofis kullanımına ayrılmıştır. 

Günümüzde, binanın zemin katı bir kamu kuruluşuna, Amerikan Konsoloshanesi binası ile geçişli hale 

getirilen ve bütünleşen birinci ve ikinci katlar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hizmet vermektedir.  

Fotoğraf 104: Banco di Roma (Vakıflar Bankası, Vakıflar Genel Müdürlüğü) 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.418 

İzmir Borsa Sarayı 

“Borsa Sarayı” 1926-1928 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimarı Tahsin Sermet Bey (Tahsin 

Sermet)’dir. İzmir Ticaret Borsası binası, lineer bir kentsel yapı adasının, üç ana cadde tarafından 
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çevrelenmiş bir ucunda konumlanmaktadır. Bina, kütle ve cephe biçimleniş özellikleri ile “Birinci 

Ulusal Mimarlık Akımı”nın İzmir’deki belirgin örneklerinden biridir. Sahip olduğu üç cephe ve iki 

vurgulu köşe ile kentsel doku içinde özellikli bir konumda bulunmakta ve dikkat çekmektedir. Plan 

düzleminde yamuk geometriye sahip olan yapı, üçüncü boyuta orantılı ve dengeli bir kütle olarak 

yükselmektedir. Pek çok köşe binada gözlenebileceği gibi ana cephe düzlemlerinin kesiştiği köşeler 

kırılarak yeni yüzeyler oluşturulmuş ve cephe algısında yüzeyin sürekliliği güçlendirilmiş, her bir köşe 

mekânsal karşılığı bulunmayan üstü kurşun kaplı birer büyük, ikişer küçük kubbe ile vurgulanmıştır. 

Yapı betonarme karkas ve yığma olarak karma bir yapım sistemi ile inşa edilmiştir. Gazi Bulvarı 

üzerindeki uzun cephenin simetri aksına yerleşen yüksek ve kemerli bir boşluktan ana giriş, 

kubbelerle vurgulanan köşe yüzeylerden ise birer tali giriş alınmıştır. Restoranın da kendine özel bir 

girişi bulunmaktadır. Giriş holünün tam karşısında yer alan üç kollu merdiven, katları birbirine 

bağlamaktadır. Giriş aksının sağ tarafında zemin kattan yukarı doğru restoran ve pamuk ve üzüm 

salonları gibi büyük mekânlar sıralanırken, sol tarafında ofisler gibi küçük birimler yer almaktadır. 

Buna karşın bu mekânların cephedeki dışavurumları birbirinin aynı karakterdedir. Yapının zemin katı, 

derin derzli iri kesme taşla; üst katlar ise daha düzgün ve bütüncül görüntü veren ince ve sığ derzli 

düzgün kesme taşla kaplıdır. Pencere boşluklarının mimari düzeni her katta değişmekle birlikte 

sayıları, boyut ve düşey hizaları aynı kalmaktadır. Kütle geometrisi ve yatayda tekrar eden ritmik 

boşlukların getirdiği statik etki, köşelerdeki sivri kubbeler, bağımsız yükselen bacalar ve üstteki iki 

katın boşluklarının düşey nişler içine alınmasıyla hafifletilmiştir.  

Fotoğraf 105: İzmir Borsa Sarayı 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.421 

Yatayda sürekliliği olan yapıyı, boyut ve biçimiyle köşelerdeki küçük kubbelerle benzer bir 

Fotoğraf etki yaratan ve saçağı keserek yükselmesiyle cephe yüzeyinde düşey bir hat oluşturan 
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parapet çıkıntıları sonlandırmaktadır. Girişin kemer alınlıklarındaki rozetler, kubbeli köşelerde ve üst 

kat pencerelerinin altına yerleştirilen kemercik dizisi ve kemerlerin üstündeki alçı kabartma 

süslemeler, yapıya klasik Osmanlı görünümü verme çabası olarak yorumlanmıştır. 

Osmanlı Bankası  

1856 yılında İngiliz sermayesiyle kurulan “Ottoman Bank”, Osmanlı Bankası’nın öncülü 

sayılmaktadır. Ottoman Bank, aynı yıl ilk beş şubesinden birini, rıhtımı ve yapımına başlanan İzmir-

Aydın demiryolu hattı ile daha da çekici bir ticaret merkezi haline gelen İzmir’de açmıştır. Bu banka, 

Osmanlı makamları ile yapılan anlaşma ile 1863 yılında kurulan ve sonrasında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun resmi bankası ve hazinedarı olarak görev yapacak olan “Bank-ı Osmanî-i 

Şahane”ye devrolunmuştur. İmparatorluk genelinde birçok altyapı yatırımını destekleyen banka, 

yaygın şube ağı sayesinde piyasa ile ilişkilerini artırarak ticari bankacılıkta kendisine önemli bir yer 

edinmiştir. Bank-ı Osmanî- i Şahane, cumhuriyetin kuruluşundan sonra yeni siyasal rejime uygun 

olarak “Osmanlı Bankası” adını almış ve devlet bankası statüsünü korumaya devam etmiştir. 1933 

yılında imzalanan sözleşmeyle özel bir ticaret bankası olarak yapılanan Osmanlı Bankası, 1952’de 

imzalanan bir başka sözleşmeyle yeni bir statü kazanmıştır. 1993’e gelindiğinde anonim şirket 

statüsüyle yeniden yapılanan Bankanın hisseleri, 1996’da Garanti Bankası’na ait bir yatırım kuruluşu 

tarafından satın alınmış, 2001’de ise ana hissedarı olan Garanti Bankası’nın bünyesine dâhil olmuştur. 

Günümüzde Garanti Bankası olarak hizmet veren yapı ise Osmanlı Bankası için 1926 yılında inşa 

edilmiştir. Cumhuriyet Bulvarı ile Fevzi Paşa Bulvarı’nın kesiştiği köşede bulunan yapının mimarının 

Giulio Mongeri olduğu tahmin edilmektedir. Bir yarısını Kardıçalı Han’ın oluşturduğu yapı bloğu, 

Cumhuriyet Bulvarı ile Fevzi Paşa Bulvarı’na bakan köşesinde konumlanan yamuk prizma geometrili 

bir kütledir. Kütleye eklemlenen, piramidal çatı ile örtülü sekizgen tabanlı bir kule ile dar açılı köşe 

yuvarlatılmış ve vurgulanmıştır. Bina; plan şeması, cephe düzeni ve köşe kulesi ile dönemin banka 

mimarisi açısından tipik bir örnek olarak nitelendirilmektedir. Betonarme sistemle ve bodrum 

üzerinde üç katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş, yapının Fevzi Paşa Bulvarı cephesinin simetri aksından 

alınmıştır. Giriş holünden üst katlarla bağlantıyı sağlayan merdivenler müşteri holüne ulaşılır. Müşteri 

holünün merkezinde yer alan dikdörtgen biçimli atrium, ikinci kat zemin döşemesi hizasında asma 

cam tavan ve beşik çatıdan oluşan çift cidarlı bir konstrüksiyonun ile örtülüdür ve mekânı organize 

edici bir karaktere sahiptir. Holdeki sütunları birleştiren Bursa kemerleri, galeri seviyesinde sivri 

kemerlerle birleşen üçgen başlıklı sütunlarla sonlanır. İç mekân, geçmişten alınan bezeme öğeleri ile 

detaylandırılmıştır. Birinci kat galerilerinin de açıldığı, sütun ve kemer dizileriyle tanımlanan, tavanı 

vitrayla bezeli bu yüksek atrium boşluğu, banka yapıları için önemli birer nitelik olan güven ve prestij 

kavramlarını güçlendirmektedir. Yapının zemin ve birinci katları banka hizmetlerine ayrılmıştır. Önceki 

onarımlarla yeri değişen giriş holünden bir merdivenle üst katlara ulaşılır. Binanın orijinalinde ikinci 
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katta; üç adet lojman ve bunların her iki cephe yönünde uzanarak dışarıya açılan, üstü örtülü terasları 

bulunmaktadır. Daha sonraları teraslar kapatılarak iç mekâna dâhil edilmiştir. Lojman kullanımı sona 

erdikten sonra ise ikinci katın bir bölümü arşiv olarak kullanılmış ve diğer kısımları atıl kalmıştır. Yakın 

zamanda gerçekleştirilen restorasyonla, üst katların tümü ofis olarak düzenlenmiştir. Banka ile Fevzi 

Paşa Bulvarı üzerindeki bitişik parselde bulunan, banka ofislerinin yer aldığı tarihi binaya arasında 

içeriden bir bağlantı bulunmaktadır.  

Fotoğraf 106: Osmanlı Bankası 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.422 

Bina, “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı”nın İzmir’deki örneklerinden biridir. Yapının iç mekânında 

olduğu gibi cephelerinde de Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait mimari elemanlar görülmektedir. 

Bununla birlikte, her katta ayrı pencere düzeni, aşağıdan yukarıya doğru rafineleşen cephe yüzeyleri 

gibi detaylar ise “Rönesans Mimarlığı”nın izlerini taşır. Erken Osmanlı Dönemi’nde kubbe yerine 

kullanılan piramidal çatı, burada sekizgen kuleyi örtmektedir. Cephelerde ritmik aralıklarla 

tekrarlayan pencereler, her katta farklı bir düzen gösterir. Pencere açıklıklarında zemin katta basık, 

birinci katta sivri, ikinci katta Bursa kemeri kullanılmıştır. Yapının birinci katında kule ve cephelerde 

ikişer açıklığın önünde bulunan balkonlar, Selçuk geometrik desenli mermerden şebekelere sahiptir 

ve payandalarla desteklenmektedir. Kemer alınlıkları Osmanlı bitki motifleriyle işli kemer alınlıkları, 

taş rozetler ve mukarnaslı kornişler, geçmişin kültürel mirasını canlandırmaya yönelik diğer mimari 

öğelerdir. Cephe yüzeyleri subasmanda taş kaplıdır; üst katlarda ise sıvaya taş görünümü verilmiştir. 

Kemerler, söve ve silmelerle sütunçeler taştan yapılmıştır. 
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Ziraat Bankası 

Gazi Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan yapı, 1925-1930 yılları 

arasında inşa edilmiştir. Mimar bilinmemektedir. Ziraat Bankası İzmir Şubesi, cumhuriyetin ilk 

yıllarında, milli iktisat politikalarının sonucu olarak sayıları artan banka yapılarından biridir. Dönemin 

diğer kamu yapılarında olduğu gibi ulusalcı ideoloji ile biçimlenmiş bir mimariye sahiptir. Yapı, parsel 

sınırlarının belirlediği gayri muntazam geometrili bir plan üzerinde üç katlı prizmatik, yatay bir kütle 

olarak yükselmektedir. Oranları bağlamında yatay bir karaktere sahip olan yapı, üstteki iki katta 

yapılan çıkmalar, pencere düzeni ve cephe bezemelerin karakteri ile cephede düşeylik etkisi 

kazanmıştır. Dönem köşe yapılarının ortak bir özelliği burada da tekrarlanmış, köşenin çizgiselliği 

kırılarak yüzeye dönüştürülmüş ve ana giriş için kullanılmıştır. Ancak bu köşe girişi, çoğu diğer 

örnekten farklı olarak, kule veya kubbe gibi elemanlarla değil, iri payandalarla desteklenmiş bir çıkma 

ile vurgulanmıştır. Zemin kat, tüm parsel tabanına yayılırken; diğer iki kat, kütlenin merkezinde yer 

alan galeri boşluğu etrafında şekillenmektedir. Kütle, kırma çatı ile sonlanır; çağdaşlarına göre daha 

geniş saçaklar, cephe boyunca sürekliliğini korumaktadır. Betonarme olarak inşa edilmiştir. Parselin 

biçimsizliği ve cepheden iç mekânda doğru tasarım anlayışı, taşıyıcı sistem ve özellikle üst kat 

planlarında karmaşık çözümlere yol açmıştır. Yapının orijinal tasarımında zemin kat banka, diğer iki 

kat lojman işlevlerine ayrılmıştır. Daha sonraları bu katlar bankacılık işlevleri ve sağlık gibi kurum içi 

hizmetlere tahsis edilmiştir. Köşedeki ana giriş, zemin katta sütunlu, büyük bir müşteri holüne 

açılmaktadır. Bu holün arkasında ise özelleşmiş çalışma mekânları bulunmaktadır. Müşteri holü ve 

üstteki iki katın galeri boşluğu birbirlerinden; demir konstrüksiyonlu, vitrayla bezeli, çift cidarlı bir 

örtü ile ayrılmaktadır. Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde ise önceleri lojman olan üst katlara doğrudan 

ulaşım sağlayan bir giriş bulunmaktadır. Bu girişte yer alan merdivenle galeri boşluğunu kısmen saran 

ve ardında odaların bulunduğu bir koridora ulaşılmaktadır. Üst katlar bankacılık işlevlerine 

bırakıldığında, eklenen bir merdiven ile zemin kata da bağlanmıştır. Bitişik parselde bulunan ve 

bankacılık işlemlerinin sürdürüldüğü binadan bu yapının zemin ve birinci katlarına geçişler açılmıştır. 

Ziraat Bankası Binası, çıkmaları, pencere oranları ve saçaklı kırma çatısıyla geleneksel Türk evi 

tipolojisinden izler taşır. Mimari üslup açısından bakıldığında, yalın ve çizgisel cephe düzeni ve 

süsleme üslubu ile yapının, aynı dönem banka ve işhanı gibi yapılarda güçlü etkisi izlenen “1. Ulusal 

Mimarlık Akımı”ndan ziyade “Art Deco” üslubuna yakın olduğu yorumu yapılmaktadır. Cephede 

zemin kat ile üst katlar arasında detaylandırma açısından farklı yaklaşımlar bulunduğu söylenebilir. 

Zemin kat pencereleri, üst kattakilere göre daha geniştir. Üst kenarları sivri ve köşeli kemerlerle 

bitirilmiştir. Pencereler ve duvarlar hemyüzey bir ilişki içindedirler. Pencereleri vurgulamak amacıyla 

söve, niş gibi elemanlar kullanılmamıştır. Oranları itibariyle düşeylik etkisi baskın pencere 

kemerlerinin başlangıç/ kırılma noktalarından geçen bant ile duvarın denizlik hizasından zemine kadar 
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olan kısım cepheden farklı renkleri ile ayrılarak çizgisellik oluşturmakta ve düşeyliğe karşı yataylık 

dengesini kurmaktadır. Bantlar ve pencereler arasında kalan yüzeyler, düşey yivlerle taranmıştır. 

Üstteki iki katta ise köşe girişi ve Şehit Fethi Bey Caddesi cephelerinde blok çıkmalar görülmektedir. 

Köşe çıkması girişi vurgular nitelikte, geleneksel Türk evinde görülen eliböğründe benzeri masif, 

üçgen prizma payandalarla desteklenmektedir. Yan cephedeki çıkma ise yatayda sıralanan altı 

pencerenin ortadaki dördünü kapsar şekilde, masif silindir payandalarla vurgulanmıştır. Pencereleri 

birbirinden başlıkları geometrik kabartmalarla bezeli sütunçeler ayırır. Üstlerindeki lineer dikdörtgen 

çerçevelerin her birinin üstünde kare rozetler yer almaktadır. Bu rozetlerde ve zemin kat 

pencerelerindeki incelikli demir işçiliğinde Ziraat Bankası’nın amblemindeki buğday başakları 

görülebilir. Pencere oranları ve doğramaların bölüntüleri, düşeyliği vurgular niteliktedir. Sütunçe 

başlıkları, pencereler arasındaki kiriş hattı ve denizlikler ise düşey hatları dengeleyen yatay unsurlar 

olmaktadırlar. Bağımsız elemanlar olarak yükselen bacalar da yapının genel karakterine uygun 

biçimde tasarlanmıştır. Yapı bütününde, düşey ve yatay elemanların kullanılış biçimleri ile dengeli bir 

ifade elde edilmiştir.  

Fotoğraf 107: Ziraat Bankası 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.423 

İtalyan Ticaret Bankası (Banca Commerciale Italiana) 

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan yapı, Antonio Mongeri tarafından tasarlanmış ve 1928 

yılında inşa edilmiştir. Kentin işgal yılları ardından cumhuriyetin ilanı, nüfus yapısının değişmesine 

neden olduysa da kentin ticaret açısından önemi devam etmekteydi. Bu yıllarda, yangın sonrası imar 

edilen Alsancak bölgesinde açılan bulvarlarda yerli ve yabancı pek çok prestij yapısı inşa edilmeye 

başlanmıştı. 1928 yılında hizmete açılan “Banca Commerciale Italiana” ile 1930 tarihli “Banco di 

Roma”, bu dönemde inşa edilen iki İtalyan bankasıdır. “Banca di Roma”nın aksine “Banca 

Commerciale Italiana”, İtalyan Mimar Antonio Mongeri tarafından inşa edilmiştir. 1928’de hizmete 
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açılan bina, 1979 yılına kadar Banca Commerciale Italiana Şubesi olarak hizmet vermiştir. Sonraki on 

yıllık süreçte ciddi tahribat gören yapı, 1988 yılında Kültür Bakanlığı’nın açtığı ihale ile Türk Ekonomi 

Bankası (TEB) tarafından devralınmıştır. 1998 yılında ise TEB, yapının restorasyon ve renovasyon 

projeleri için uluslararası davetli bir yarışma açmıştır. Yarışmayı kazanan Aydın Volkan ve Selim 

Cengiç, restorasyon ve renovasyonun projelerini hayata geçirmiştir. 2003 yılında yapı kullanıma 

açılmştır. Restorasyon sürecinde, yapının orijinaline ait proje ve fotoğraflar, bankanın İtalya’daki 

genel merkez arşivinde bulunmuş; ciddi tahribata uğrayan orijinal malzemeler ise laboratuvar 

tetkikleri ile tespit edilebilmiştir. Ciddi statik problemlerden dolayı yapının cephesi askıya alınarak 

taşıyıcı sistemi güçlendirilmiştir. Mekânın, içinde barındırdığı bankanın genel şube karakterine sadık 

kalmak yerine, binanın kimliği ve karakterine uygun şekilde “tarihsel mirasın öznelliğine saygılı bir 

prestij yapısı” olarak tasarlanması kararı; güncel mekân ve donatı ihtiyaçlarının, yapının tarihi 

kimliğine zarar vermeyecek şekilde karşılanması ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Yapı, dönemin 

önemli finans yapılarından daha farklı bir konumlanma ve karakter gösterir.  

Fotoğraf 108: Banca Commerciale Italiana 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.418 

Osmanlı Bankası, Banco di Roma, İş Bankası, Borsa Sarayı gibi parsel köşesinde konumlanmış 

ve çeşitli mimari elemanlarla bu konumu vurgulanmış Birinci Ulusal Mimarlık Akımı çizgisindeki 

yapıların aksine, Banca Commerciale Italiana, bir iki köşesini Borsa Sarayı’nın tuttuğu yapı adasının 

ortalarında ve bitişik nizamda, Neoklasik üslupta inşa edilmiştir. Yapı, kareye yakın bir plan üzerinde 

iki kat olarak yükselmektedir. Bulunduğu konumdan dolayı kente bakan tek bir cephesi 

bulunmaktadır. Bina, zemin kattan bakıldığında merkezi galerili bir plan şemasına sahipmiş gibi 

algılansa da parselin ön ve arka cepheleri boyunca uzanan iki lineer kütle ve bunların arasında yer 

alan bir galeriden oluşmaktadır. Kolon dizileri ile tanımlanmış ve galerinin tam ortasında yer alan kare 

biçimli üst örtü, “Art Deco” üslubuna yakın vitraylarla bezelidir. Üst katta ise mekânların yan yana 

dizildiği, lineer kütleler arasında yarı açık dinlenme mekânları bulunmaktadır. Betonarme olarak inşa 
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edilmiştir. Yapının bulvar boyunca uzanan lineer ve simetrik düzendeki cephesi, son derece statik bir 

ifadeye sahiptir. Zemin ve birinci katlarda, aynı düşey nişler içinde yer alan, aynı boyutlardaki pencere 

açıklıkları, yarım daire kemerlerle geçilmiştir. Tekrar eden pencere dizileri ve pencereleri vurgulayan 

birinci kat denizlikleri cepheye yataylık ifadesi verirken, pencere açıklıklarının yaklaşık 2/1 olan 

boy/en oranı ile pencereleri iki kat boyunca yatayda birbirinden ayıran ve nişler oluşturan kolon 

çıkıntıları, bu yatay ifadeyi düşeyde dengelemektedir. 2003 yılında kapsamlı bir restorasyon ve 

renovasyon geçiren yapı, günümüzde fiziksel olarak oldukça iyi durumdadır ve “Türk Ekonomi 

Bankası” olarak işlev görmektedir. 

Türkiye İş Bankası Basmane Şubesi  

Yapı, bitişik düzende ve köşe parselde inşa edilmiştir. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan 

yapının alçak kotta kalan girişi nedeniyle oluşan yükseklik farkı nedeni ile giriş cephesinde iki; arka 

cephede tek katlı ve bodrumlu görünen yapı, iç mekânda yüksek bir giriş ve gerisinde asma kat olma 

üzere iki kot olarak çözümlenmiştir. Prizmatik ve yatay bir kütleye sahip yapının banka tarafından 

farklı yerlerde inşa edilmiş benzerleri bulunduğundan, tip proje olarak tasarlanmış olması 

muhtemeldir. Giriş cephede eşit aralıklarla sıralanan ve iki kat boyunca yüksekliğini koruyan kolonlar 

ve pencere açıklıkları ile cephe, yapıya kütle boyutları ve yataylığına karşın anıtsal bir ifade 

kazandırmaktadır. 

Fotoğraf 109: İş Bankası Basmane Şubesi 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.430 

 
Kemeraltı Polis Merkezi Amirliği 

Mimarı bilinmeyen yapının kitabesinden, Kemeraltı Polis Karakolu olarak 1904 yılında inşa 

edildiği anlaşılmaktadır. İnşa edildiği dönemden itibaren polis noktası olarak hizmet veren yapı, 1977 

tarihinden itibaren Kemeraltı Karakol Amirliği olarak faaliyet göstermiştir. Günümüzde ise şehit 

aileleri yararına restore edilerek kullanıma açılmıştır. 
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Bitişik nizam içinde bulunan dar cepheli yapı, kagir malzeme ve yığma teknikle inşa edilmiştir. 

Ters “L” planlı ve farklı gabarilere sahip iki bölümden oluşan iki katlı yapının cadde üzerindeki 

girişinden, dar ve uzun bir hole geçilir. Birkaç basamakla girilen dar ve uzun koridordan, zemin kattaki 

mekanlara geçilmektedir. Bu koridordaki merdivenle çıkılan birinci katta da benzer bir mekansal şema 

tekrar etmektedir. İkinci kattaki koridor, bir pencere ile dışarıya da açılır. Zemin mermer döşelidir. 

Sadece girişe izin verebilecek genişlikteki dar cephenin karakteristik özelliği, kemerli kapı ve 

pencereleridir. Giriş açıklığı, iki yanda bulunan kare en kesitli, dikmelerin üzerinde yalın profilli sütun 

başlıklarının üzerine oturan, at nalı formunda geniş bir kemerle geçilmektedir. Girişin hizasında, 

birinci katta bulunan pencere açıklığı ise yine dikmeler üzerine oturan, ikiz at nalı kemerle 

tanımlanmıştır. 

Cephe, kırma çatının dar saçağı ile yalın silmelerin oluşturduğu bir frizle birleşmektedir. Sütun 

başlıkları ve silmeleri ile Neoklasik, at nalı kemerleri ile Oryantalist unsurlar, seçmeci bir üslupta 

birlikte kullanılmıştır. 

Fotoğraf 110: Kemeraltı Polis Merkezi Amirliği 

   
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.355 
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Anafartalar (Peştemalcıbaşı Merkezi -Keçeciler) Polis Karakolu (İzmir Polis Anı Evi) 

Peştemalcıbaşı Keçeciler Polis Karakolu olarak inşa edilen yapı, bir sure karakol olarak hizmet 

verdikten sonra 1954’e kadar maliye hizmetleri için kullanılmıştır.  

Anafartalar Karakolu adıyla 1954’ten itibaren yeniden emniyet hizmetinde kullanılmaya 

başlanan yapı, 2005’ten itibaren İzmir Polis Anı Evi olarak işlev görmektedir. Dönemin gazetelerinden 

Ahenk Gazetesi’nde Vali Rahmi Bey tarafından yaptırılan beş karakoldan biri olarak ismi geçmese de 

kırık kitabesinde ise; “İzmir Valisi…mi Beyefendi zamanında inşa olunmuştur” ibaresinin bulunduğu 

bilgisi ve bu dönem karakolları ile benzer mimari dili, bu karakolun da Vali Rahmi Bey zamanında inşa 

edildiği olasılığını güçlendirmektedir. 

Sonradan inşa edilmiş yapılarla bitişik düzen bir görüntü kazanan iki katlı kagir yapı, yamuk 

planlıdır. Bina girişi batı cephesinin ortasındadır. Yapının güneybatı köşesi yuvarlak ve daha yüksek 

inşa edilmiştir. Birinci kat, dar-uzun bir koridor ile bu koridorun iki tarafındaki mekanlardan 

oluşmaktadır. 

Fotoğraf 111: Anafartalar Polis Karakolu 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.356 

Yapının güneybatısındaki yüksek odanın çatısı, dört yana eğimli bir çatıya, diğer kısımlar kuzey 

tarafına bitişmiş olduğu binaya yaslanmış olup üç yana eğimli bir kırma çatıyla örtülmüştür. Çatı, 

ahşap bir saçakla son bulur. Saçak, ahşap konsollarla desteklenmiştir. Saçakla duvarın birleştiği yerde 

geniş bir süsleme frizi yer alır. 
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Yapının at nalı formlu tek ve ikiz kemerlerle Arap, yuvarlak hatlı balkon ve bu balkonu 

destekleyen kıvrımlı konsollarla Barok, geniş saçak, geniş saçağı destekleyen ahşap konsollar ve 

kabaralarla Osmanlı mimarisine özgü unsurların birlikte kullanıldığı seçmeci, Oryantalist bir anlayışı 

yansıttığı belirtilmektedir. Bina, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e ilk gelişinde vatandaşlara hitap 

ettiği yer olması sebebiyle tarihi bir öneme de sahiptir. 

Basmane (Çorakkapı) Polis Merkezi Amirliği 

Basmane Polis Merkezi Amirliği binası, dönemin İzmir Valisi Rahmi Bey’in yaptırdığı beş 

karakoldan biridir. 1914 yılına tarihlenen yapının mimarı bilinmemektedir. Bitişik düzenli bir parsel 

üzerinde yükselen iki katlı yapının, yarı bodrum ve çatı katı da bulunmaktadır. Yapının girişi, iki 

yanında merdivenin yer aldığı bir giriş platformundan alınmaktadır. Merkezde yer alan bir holün iki 

yanında dizilen mekânların oluşturduğu bir plan şemasına sahiptir. Plan şeması, her iki katta da aynı 

olup zemin katta giriş açıklığı olarak belirlenmiş merkezdeki düşey hat, üst katta balkon çıkması ve 

çıkışını, çatıda ise at nalı kemerli üç tane açıklığı işaret etmektedir. Yığma kâgir olarak inşa edilen yapı, 

beşik çatı ile örtülüdür. 

Giriş cephesi simetrik bir düzende tasarlanmıştır. Giriş merdivenleri, geniş kemerli girişler ve 

çatı katı, simetri aksında yer alan ve onu vurgulayan unsurlardır. Bu giriş hattının tanımladığı bant, 

cephenin bütününe göre küçük bir çıkma yapmıştır. Orta aksta bulunan giriş kapısı ile üst kattaki 

balkon kapısı sivri kemerlidir. Bu aksın iki yanında, zemin ve birinci katlarda aynı hatta yerleştirilmiş 

sivri kemerli, bodrum katında ise dikdörtgen olmak üzere ikişer pencere yer almaktadır. Üst katta yer 

alan balkon, iki iri taş konsollarla taşınmaktadır. Çatı katında üç pencere yer almaktadır. Bu 

pencereler, üç yapraklı yonca formunda düzenlenmiş kemerlere sahiptir. Kemerlerin üzengi hattına 

silmelerle başlık görünümü kazandırılmış ve bu kesim, baklava motifleriyle süslenmiştir. Çatı katını 

ayıran silme, sık aralıklarla yerleştirilmiş kâgir payandaların üstüne oturmaktadır. İkinci katla birinci 

katı baklava motifli kare panoların oluşturduğu bir friz, bodrum ve zemin katları ise kalın bir silme 

ayırmaktadır. 

Cephede yeşil ve bej renkli kesme taşlar birlikte kullanılmıştır. Basmane Karakolu, İzmir’de 

Neo-Klasik, Neo-Gotik, Barok ve Oryantalist üsluplarla, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılan 

mimari elemanları içeren, eklektik karakterli birkaç yapıdan biri olarak önem taşımaktadır. 
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Fotoğraf 112: Basmane Polis Merkezi Amirliği 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, S.357 

Kantar Polis Merkezi Amirliği 

Cumhuriyet’in kurulduğu dönemde, Mimar Kemalettin Caddesi ile Gazi Bulvarı arasındaki bir 

bölgede bulunan Kantar Polis Karakolu, 1968 yılında boşaltılmış, mıntıkası da Anafartalar Karakoluna 

devredilmiştir. Kantar Polis Karakolu, 1970 yılında Pasaport İskelesi’nin bulunduğu Gümrükler 

Muhafaza Baş Müdürlüğü binasının alt katına taşınmıştır. 

1991 yılında ismi “9 Eylül Polis Karakolu” olarak değiştirilmiş ancak halktan gelen başvurular 

üzerine, 1992 yılında tekrar Kantar Polis Karakolu adına dönülmüştür. Karakolun bulunduğu bina, 

rıhtım inşaatı sonrasında 1878 tarihinde verilen imtiyazla gerçekleştirilen liman ünitesi olarak inşa 

edilmiştir. İmtiyaz’da Gümrük binası, köşe ve söveleri taş, kirişleri demir, diğer kısımları tuğla olmak 

üzere kagir bir bina olarak tanımlanmıştır. 

1922 yangını ile eski pasaport binası yanmış, yapı uzun bir süre enkaz halinde kalmıştır. 

Yangınla harabeye dönen bina, 1926 yılında göreve gelen Vali Kazım Dirik döneminde yeniden 

yapılmıştır. Kordon cephesinden bakıldığında simetrik düzenli olan yapı, iki katlıdır ve ortada yer alan 

bölüm, diğer kısımlara göre yükseltilerek ve cephe hattından öne çıkarılarak vurgulanmıştır. Bu 

vurgulu kısmın her iki katında, üç dilimli ve yüksek dikdörtgen pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yan 

kısımlarındaki saçaklı iki kapı açıklığından soldaki yapıya giriş sağlarken, diğer açıklıktan girilen mekân 

boşaltılarak, iskeleye geçiş oluşturulmuştur. 

Yine en uç kısımlarda kapılarla aynı boyutlarda pencere açıklıkları bulunur. Üst katta ise 

kapılarla aynı hizada her biri sivri kemerli üçlü pencereler, kenarda yer alan ve zemin kattakilerle aynı 
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hiza ve boyutta, yine sivri kemerli birer büyük pencere bulunmaktadır. Yapının geniş saçakları, 

payandalarla desteklenmektedir. Yapı, sivri kemerler ve geniş saçakları ile yeniden inşa edildiği 1926 

yılının hâkim anlayışı olan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’ndan izler taşımaktadır. 

Fotoğraf 113: Kantar Polis Merkezi Amirliği 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-I, s.358 

4.9.2.7 Kültür-Sanat Yapıları 

İzmir’de, kentin geneline yayılmış birçok kültür yapısı bulunmaktadır. Tiyatrolar, sinemalar, 

müzeler, sanat galerileri, kültür merkezleri, kafe-restoranlar ve kulüpler bu kapsamda 

değerlendirilmiştir. Bunların içinde işlevsel amacına uygun olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş yapılar 

az sayıdadır. Bununla birlikte, tarihi binaların donuşumu ile elde edilmiş birçok küçük ölçekli kültür 

yapısı mevcuttur. Bu bölümde, her iki turu de kapsayan bir çeşitlilik içinde, farklı dönemlerin 

mimarilerini yansıtan kültür yapısı örneklerine yer verilmiştir. 

İzmir Devlet Opera ve Balesi (Elhamra Sineması / Milli Sinema) ve Milli Kütüphane 

1922 yangınıyla kentteki pek çok tiyatro ve sinema yok olmuştur. Bundan sonra uzun yıllar 

boyunca kentin tek sinema/tiyatrosu olan Elhamra, günümüze de ulaşmış kültür yapılarından biridir. 

Elhamra ile bütüncül bir yapı kompleksi oluşturan Milli Kütüphane ise Türkiye’nin “milli” adını taşıyan 

ilk kütüphanesidir. 

Milli Kütüphane’nin kuruluşu için ilk girişim, 1911 yılında İzmirli avukat Kadızade İbrahim Bey 

tarafından gerçekleşmiştir. 

Sinema ve eğlence tesislerinin temelleri 1915’te atılmıştır. Yunan işgali sırasında inşaatı 

duraklamış olmasınaa rağmen, girişimcilerin faaliyetleri gizlice devam etmiş, hatta ilk direniş 
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bildirisinin dağıtıldığı yer, kütüphane alanının önü olmuştur. Cumhuriyetin ilanının ardından 

çalışmalar hızlanmış; 1925’te İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti adıyla yeni bir dernek kurulmuş; 

toplanan yardımlar ve biriktirilen paralarla 1926 yılında Milli Sinema tamamlanarak kullanıma 

açılmıştır. Sinema, inşaatın tamamlanması karşılığında on beş yıl sureyle İpek Film şirketine kiralanmış 

ve şirket tarafından verilen “Elhamra Sineması” adı, kentin belleğine de yerleşerek günümüze kadar 

ulaşmıştır. 

Hem Elhamra Sineması’nın hem de Milli Kütüphane binasının tasarımı Sanayi-i Nefise 

Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) mezunu kolordu mimarı Tahsin Sermet’e aittir. 

İzmir’in tarihine ilişkin farklı bir kaynakta yer alan dönemin gazete ilanlarından birinden 

öğrenildiği kadarıyla, Elhamra Sineması’nın, mimar ve müteahhit Paris Pont et Chausse’den mezun 

Muallim Mehmed Galip ile Lozan Darulfununun’dan mezun Fescizade İbrahim Galip Bey’ler 

tarafından gerçekleştirildiği yazmaktadır. Her iki yapı da “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı”nın 

karakteristiklerini taşımaktadır. 

1978 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kiralanarak restore edilen “Milli Sinema”, hala İzmir 

Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi olarak kullanılmaktadır. Başlangıçta sekiz yüz kişilik bir 

sinema salonu olarak düzenlenen balkonlu ana hacim, yüz yirmi metrekarelik sahnesi ile dönemin en 

büyük ve konforlu sinemasıdır.   

Sinema yapısı, ana mekânı örten kubbenin merkezde olduğu simetrik bir kütle 

biçimlenmesine sahiptir. Yapının dikkat çekici on cephesi, farklı kökene sahip eklektik ögeler 

taşımaktadır. Cepheyi ortalayan ana giriş, zemin katta iki mermer sütunla ayrılmış sivri kemerli üç 

ahşap kapıdan alınmaktadır. Yapı, kubbe kuşağında ve girişin üstündeki alınlıkta bulunan Rumi 

süslemeleri, girişin iki yanındaki fenerleri, saçağın üstündeki küçük sekizgen pencere parmaklıkları, 

yaprak motifli kolon başlıkları, mukarnaslı kornişleri, belirgin pencere söveleri, kaş kemerin ve 

pencere alınlıklarının içinde, mavi zemin üzerine kırmızı renkli figürlerle işlenmiş bitki motifli 

çinileriyle Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin farklı ögelerini barındırmaktadır. 

İki bin altı metrekare arsa üzerindeki “Milli Kütüphane” binası, sinema binasına bitişik ve 

ondan daha alçak olmak üzere iki katlı olarak inşa edilmiştir. Milli Kütüphane binasında Elhamra 

Sineması gibi “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı”nın izlerini taşımaktadır. “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı” 

ilk ortaya çıktığı yıllarda daha eklektik bir tavrı ve kısmen de olsa Batılı unsurları içerirken, sonraki 

dönemlerde görece daha rafine ve karakteristikleri belirgin bir tarz oturmuştur. Bu doğrultuda Milli 

Kütüphane yapısının sinema binasına göre karakteristik ögeleri daha net gösterdiğini söylemek 

mümkündür. Öte yandan Milli Kütüphane bloğu, cepheden geri çekilmiş, alçak ve sakin kütlesi ile 

Elhamra Sineması’nın vurgusunu arttıran bir fon niteliği taşımaktadır. 
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Yapı kompleksinin bütününe bakıldığında da Elhamra Sineması’nda eklektik tavrın daha 

belirgin kullanıldığı gösterişli on cephe, bu on planda oluşun istenen bir seçim olduğunu 

göstermektedir. 

Yapının en karakteristik özelliği dönem yapılarına benzer şekilde, köşe kuleleriyle kesintiye 

uğratılmış geniş saçaklarıdır. Kütüphane binası, kareye yakın bir plan şemasına sahip olup karenin 

kuzey kenarı sinema binasına yaslanmaktadır. O dönemde kentteki birçok resmi yapıdakine benzer 

bir şema tercih edilmiş, merkezi bir galeri etrafında örgütlenmiş bir ana okuma salonu kurgulanmıştır. 

Beşik kırma çatı örtüsü, orta hole ışık sağlamak üzere merkezden dikdörtgen formunda yırtılarak 

vitraylı camlarla kapatılmıştır. Çatıdan ışık alan bu salon, zemin katta okuma masalarını üst katta, 

zemin kata bakan galerinin etrafında ise değerli kitapları ve özel çalışma odalarını içermektedir. 

Tamamen içe donuk bu salonun etrafında, yapının dış çeperinde, cephe boyunca uzanan, ana 

mekândan bağımsız diğer mekanlar yer almaktadır. 

Fotoğraf 114: Elhamra Sineması ve Milli Kütüphane 

 
Kaynak: APİKAM ve İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.166 
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İzmir Devlet Tiyatrosu (Türk Ocağı / Halk Evi) 

Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer alan Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, 1926 yılında Vali Kazım 

Dirik’in isteğiyle “Türk Ocağı Binası” olarak inşa edilmiştir. 1927’de Türk Ocağı, 1932’de “Halkevi” 

olarak kullanılan yapı, 1957 yılında bazı ekler ve değişiklikler yapılarak Devlet Tiyatrosu’na 

dönüştürülmüştür. 

Yapının tasarımcısı, Milli Eytam Bankası ve Gazi İlkokulu’nun da mimarı olan Necmettin 

Emre’dir. Mimar, cumhuriyet sonrasında başlayan Modern Mimarlık Dönemi’nin öncülerinden biri 

olmasına rağmen, onun erken dönem eseri olan bu yapı “Birinci Ulusal Mimarlık” stilindedir. Dönem 

yapılarının karakteristiği olan geniş saçaklar ve köşe girişi bu yapıda da tekrarlanmıştır. 

Yükseltilerek üzerindeki kubbe ile vurgulanan köşe kulesi, sekizgen plan şemasına sahiptir. 

Yapıldığı dönemde deniz kenarında yer alan yapı, bu kubbesiyle kent siluetinde de belirgin bir etkiye 

sahip olmuştur. Yapının cephelerinde yine dönem yapılarına benzer şekilde sivri kemerli pencereler, 

vitraylı camlar, cini kaplamalı pencere alınlıkları bulunmaktadır. 

Denizin doldurulması ve sahil bulvarının açılmasıyla denizle ilişkisi kesilen yapının, Ordu Evi 

tarafına bakan cephesinde yetişmiş ağaçların olduğu geniş bir bahçe bulunmaktadır. Bu bahçeye 

bakan yan cephede, köşe kulesinin hemen arkasında yapının ana girişi yer almaktadır. “T” plan 

şemasına sahip yapının kütle kurulumu, dikdörtgen planlı tiyatro salonunun fuaye ve diğer işlevleri 

barındıran, daha küçük ikinci bir dikdörtgen ile kesişmesinden oluşmaktadır. Kubbeli köşe kulesi ise 

simetrik bir kuruluma sahip yapının doğu köşesine iliştirilmiştir. İki kütlenin birbirine geçiştiği 

noktada, tiyatro salonunun kütleye saplandığı hizada, fuaye dairesel bir çıkma ile denize doğru 

açılmaktadır. Çatısı da daha yüksek olan ve geniş bir saçakla tekrar vurgulanan bu çıkmanın hemen 

önünde, köşeli bir şekilde dönen, denize nazır bir teras yer alır. Zeminden bir miktar koparılarak 

yükseltilmiş bu teras ve dairesel çıkmanın ikinci kat balkonu, çatı saçaklarına benzer şekilde 

payandalara taşıtılmıştır. 

Bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen yapı, giriş katında fuaye, iki yüz sekiz koltuklu tiyatro 

salonu, kitaplık ve çalışma alanlarını; üst katta ise çalışma ve toplantı için mekanları içermektedir.  

Fotoğraf 115: İzmir Devlet Tiyatrosu, Kıyıdan Görünümü 

    
Kaynak: APİKAM ve İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.168 
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4.9.2.8 Eğitim Yapıları 

19. yüzyılın ortalarında Türk okulları, az sayıdadır ve yalnız erkek çocuklar içindir. Genellikle 

camilere bağlı olarak kurulan bu okullarda, dinsel eğitimin ağırlıklı olduğu, özellikle ilköğretimin ihmal 

edildiği, ders programının zayıf olduğu bu döneme ait gezgin notları arasındadır. Bununla birlikte 19. 

yüzyılın sonlarında Türk okullarının sayısının önemli oranda arttığı ve ülke geneline paralel olarak 

eğitim sisteminde yenilemelere gidildiği görülmektedir. Bu süreçte “Sanat Okulu”nun (Hamidiye 

Sanat Mektebi-günümüz Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi) (1891) ve “İzmir İdadisi”nin (1886) 

açılması, kentteki eğitimin gelişimi için önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. 19. yüzyılın 

sonlarında İzmir’de yirmi iki ilkokul, ikisi erkeklere biri kızlara ait olmak üzere üç rüştiye (ortaokul) ve 

bir idadi bulunmaktadır. 

Ayayanni Rum Kız Mektebi (Agios Ionnes o Theologos/ Saint John the Theologian Rum 
Ortodoks Kilisesi Okulu) 

1884 yılında yaptırılmış olan Rum Ortodoks Kilise’sinin yanında açılan Saint Jean Theologos 

Okulu, ünlü Evangelik Rum Okulu’nun bir şubesidir. Kapının üstündeki kitabede, yapının geçmişinin 

1859’a dek uzandığını belirten bir ifade yer almaktadır. Kilisenin kalıntıları günümüzde 826 Sokak’ta 

yer alan İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nun avlusu içindedir. Kilise ve okula ait yapılar, Cumhuriyet’in 

ilanından sonra 1923 yılında, Ahmet Sait Bey tarafından iki sınıflı bir Türk okulu olarak öğretime açılan 

İsmet Paşa İlkokulu’na devredilmiş ve süreç içinde okulda yapılan genişletmeler esnasında tarihi 

yapılar önemli oranda tahrip olmuştur.  

1930 yılında okul binasının alt katından kilise bahçesine bir merdiven eklenerek okul binası, 

kilise müştemilatıyla birleştirilmiş; 1932’de kilisenin çan kulesi yıktırılmış; 50’li yıllarda kilise kalıntıları 

ve pavyon binaları yıkılarak bunların yerine oniki derslikli yeni bir bina yapılmıştır. Günümüze ulaşan 

kalıntılar içinde, dairesel çatı pencereli üçgen alınlıklarına sahip kırma çatılı bitişik iki kütle 

bulunmaktadır. Günümüze ulaşan bu binalar, bir dönem İkiçeşmelik Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam 

Sanat Okulu olarak kullanılmıştır. Basık kemerli pencerelere sahip bu bölüm dışında kilisenin kemerli 

revakları ve çan kulesinin demir kapısı hala durmaktadır (Özkaban & Altun, 2013, Kent Ansiklopedisi 

Mimarlık İkinci Cilt). 
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Fotoğraf 116: Ayayanni Rum Kız Mektebi 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Alliance Israélite Universelle (Yahudi Mektebi) Özel Konak Piri Reis İ.Ö.O/ Tekstil İş Merkezi 

Yahudi cemaatinin en önemli yapılarından biri olan Alliance Israélite Universelle, 1873 yılında 

erkek okulu, 1878 yılında ise kız okulu olarak iki ayrı yapıda eğitim vermeye başlamıştır. Erkek 

okulunda muhtemelen çıraklık, ziraat, dil eğitimleri verilmektedir. 19. yüzyılda dört yüze yakın erkek 

öğrencinin bu okullarda eğitim aldığından bahsedilmektedir. Kız okulunda ise, yaklaşık üç yüz 

öğrencinin eğitim aldığı düşünülmektedir. Kız okulunda 1884 yılında "Jeunnes Filles" adında bir atölye 

açılmış ve kız öğrencilerinin el becerilerinin ve sanat eğitimlerinin güçlenmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. Okula Uşak’tan eğitmenler getirilerek halı dokuması öğretilmiştir. Günümüzde yapı tekstil 

atölyesi olarak kullanılmaktadır (Bora, Birinci Juderia İzmir'in En Eski Yahudi Mahallesi, 2021). 

Fotoğraf 117: Alliance Israélite Universelle Erkek Okulu ve Kız Okulu 

  
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Tarihi İstiklal Okulu (KONTAK) 

1922 yılında İstiklal Erkek Numune Mektebi adıyla açılmış olan mektep İzmir'in en eski 

ilkokullarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İki katlı olan yapı kaba yonu taş ve tuğla ile inşa 
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edilmiştir. Okulun bahçesinin bir bölümü 1962-1963 yıllarında İkiçeşmelik Caddesinin genişletilmesi 

sırasında yıkılarak yok olmuştur. Bir dönem tarihi okul spotçular tarafından depo olarak kiralanmıştır. 

2016 yılında Kentimiz İzmir Derneği tarafından restorasyon çalışmaları yapılmaya başlamıştır. 

Restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan yapı günümüzde Yenilikçi Öğrenme Merkezi adı altında 

Kentimiz İzmir Derneği tarafından hizmet vermeye başlamıştır (Serçe,İzmir Tarihi Kent Merkezine 

Yolculuk, 2020). 

Fotoğraf 118: Tarihi İstiklal Okulu 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

İzmir “Kazım Dirik Tipi” İlkokullar 

Cumhuriyet Dönemi eğitim reformları çerçevesinde, amaçlanan nitelikte eğitimin sunulacağı 

modern okul binalarının yapımı gündeme gelmiştir. Bu dönemde okul binaları, Bayındırlık 

Bakanlığı’na bağlı Okul Proje Bürosu ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı İnşaat Dairesi tarafından 

tasarlanmaktadır. Farklı nüfus yoğunluğuna göre farklı büyüklükte standart projeler hazırlanmış; 

tasarımlarında eğitim sistemindeki yenilikler, yapı malzemeleri, binanın inşa edileceği iklim koşulları 

göz önünde bulundurulmuştur.  

Köy okulları, Milli Eğitim Müdürlükleri’nin uygun gördüğü tip projeye uygun olarak inşa edilen, 

bir, üç ya da beş sınıflı, uygulamalı tarım derslerinin yapılabileceği büyük arazilere sahipken; şehir 

okulları çok sınıflıdır. Bunun yanı sıra bu okul binaları, yapıldıkları dönemlerde Türkiye’de geçerli olan 

modern mimarlık akımının yalın çizgisini yansıtmaktadırlar. Eğitim alanındaki reformlarla bütün yurtta 

devam eden eğitim seferberliği, İzmir’de özellikle 1926–1935 yılları arasında Kazım Dirik’in valiliği 

döneminde hız kazanmış ve birçok tip-ilkokul binası inşa edilmiştir. Bunlardan bazıları bütün yurt için 

tasarlanan ve örnekleri bütün şehirlerde görülebilen genel projelerken, bazı tipler, malzeme ve iklim 

koşulları göz önüne alınarak Batı Anadolu için tasarlanmışlardır. Bunların içinde en sık rastlanan 
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standart proje, iki katlı, dikdörtgen bir plan şemasına sahip olup dikdörtgenin uzun kenarının orta 

aksı, her iki katta da boşaltılarak ana giriş bu bölümden birkaç basamakla alınmaktadır. Üst katta 

verandaya dönüşen bu boşluk iki kolonla tanımlanmış alt katta, yarı açık bir giriş mekânı 

oluşturmaktadır. Simetrik bir plan ve cephe kuruluşuna sahip bu okulların kütle kurguları da basit 

prizmalar şeklindedir. Cepheler, gri serpme sıva kaplı, hafif saçaklı, kırma çatılı olup geniş dikdörtgen 

pencere oranları taşımaktadırlar. Bunlara örnek olarak Konak Vali Kazım Paşa (1933), Güzelbahçe Vali 

Kazım Paşa (1933), Tire Atatürk (1936), Konak Topaltı (1929), Torbalı Kazım Paşa (1931), Bayındır 

Kazım Dirik (1933), Ödemiş Birgi Vali Kazım Paşa (1933) ve Kemalpaşa Ören (1933) İlkokulları’nı 

vermek mümkündür. Yapıldıkları dönemde Gazi İlkokulu’ndan sonra kentteki en büyük ilkokul binaları 

olan bu binaların hepsinin Kazım Dirik’in valiliği döneminde yapılmış olması, kendisinin binaların 

yapımındaki katkısı ve çoğu binanın kendi ismini taşıması sebepleriyle ‘Kazım Dirik tipi ilkokul’ tabiri 

bu ilkokullarla özdeşleşmiştir. Mekânsal ihtiyaçlara cevap verebilmelerinin yanı sıra sahip oldukları 

büyük bahçelerde ek binaların yapılabilir oluşu sayesinde bu ilkokulların çoğu günümüzde hala 

ayaktadır. Ancak hemen hepsinde, malzeme ve yapısal sorunları giderebilmek, değişen eğitim 

sisteminin ve konfor koşullarının gerekliliklerini karşılayabilmek için yapılan bilinçsiz değişimler, 

yenileme ve eklerle; yapıların cephe düzenleri, renkleri ve malzemeleri, özgün plan şemaları, mimari 

elemanları değişmiştir. 

Fotoğraf 119: İzmir Kazım Dirik Tipi İlkokullara Bir Örnek 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.210 

İzmir Kız Lisesi 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk eğitim kurumlarından biri olan okul, orijinalde 1917 yılında 

dönemin valisi Rahmi Bey’in katkılarıyla İttihat ve Terakki tarafından ‘Ticaret Sultanisi’ olarak 

yaptırılmıştır. Yapının tamamlanmasında Yahudi mezar taşları ve Efes arkeolojik alanından mermerler 

kullanılmıştır. Değirmendağı’nın kuzey cephesine denize nazır inşa edilen yapının karşısındaki kıyı 

bölgesinin de rıhtım haline getirilmesi, Yahudihanelerin yıkılarak park ve spor tesislerinin inşa 

edilmesi planlanmıştır. Yapılacak bir asma köprü ile okul binasının rıhtımla bağlantısının sağlanması, 
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gezici bir okul haline getirilecek olan Ertuğrul yatının, öğrencileri Türk limanlarında staj yapmak üzere 

gezdirmesi de tasarılar arasındadır. İşgal döneminde Yunanlıların “doğudan gelen ışık” parolası ile 

kurdukları üniversite, bu binada hayata geçirilmek istenmiştir. O dönemde, Yunanlıların en büyük 

matematikçisi Berlin Üniversitesi profesörü Karatheodoris’e üniversiteyi kurma görevi verilmiş; dışı 

tamamlanmış ancak iç kısmı henüz bitmemiş olan binanın inşaatı, bu süreçte tamamlanmıştır. Binada 

yetmiş sınıf, üç yüz yirmi kişilik bir amfi, personel odaları ve Laboratuvarlar yer almaktadır. 

Kullanılacak mobilyaların kurucusu tarafından Berlin’deki büyük mağazalardan satın alındığı, dünya 

çapında isim yapmış bir bilim adamına bu görevin verilmesi, Rumların İzmir’e ve bu bölgedeki eğitime 

verdikleri önemi göstermektedir. Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesinin ardından üniversite fikri, 

eğitime başlamadan kalmıştır. 1930’lu yılların ortalarından itibaren İzmir Erkek Öğretmen Okulu 

olarak hizmet vermeye başlayan yapının bu işlev için büyük gelmesi ve Muallim Mektebi’nin 

Kızılçullu’ya taşınması sonucu, 1936’da boşaltılarak İzmir Kız Lisesi’ne verilmiştir. 

İzmir’in ilk kız okulu olan İzmir Kız Lisesi 1915 yılında özel idarenin denetiminde İnas İdadisi 

adı altında eğitime başlamıştır. Önce Kültür Park yakınlarında İtalyan Kız Mektebi binasında hizmet 

veren İnas İdadisi, o yıllarda yaşanan harp nedeniyle yeterli sayıda öğrenci bulamamış, bu nedenle 

eğitime devam edememiş ve kapanmıştır. Yunan işgalinden sonra, şimdiki Karataş Lisesi’nin 

bulunduğu yerde mevcut olan eski bir köşkte “İzmir Kız Sultanisi” adıyla eğitime başlayan kurum, 

İzmir Kız Lisesi’nin de temellerini oluşturmuştur. Bir süre Namık Kemal Lisesi binalarında eğitime 

devam eden kurum, 1936-37 öğretim yılında Erkek Muallim Mektebi’nin taşınmasıyla boşalan 

günümüzdeki yapısına taşınmıştır. Süreç içerisinde artan öğrenci sayısı nedeniyle 1977-1978 öğretim 

yılından itibaren kademeli olarak ortaokul kısmı kapatılmış, 1979 -1980 ders yılından bu yana yalnız 

lise olarak eğitim vermektedir. 

Yapı, orijinalinde, inşa edildiği döneme de uygun olarak demir payandalarla taşınan geniş 

saçaklı kırma çatısı, simetrik kitle kurgusu, kule etkisi yaratan köşe kitleleriyle Birinci Ulusal Mimarlık 

Akımı’nın özelliklerini taşımaktadır. Ancak Yunan işgali sırasında ‘Helen Üniversitesi’ne (İonya 

Üniversitesi) dönüştürülen okul binasında, Türk mimari tarzını bozmak üzere pencere ve kapılar 

değiştirilmiş; giriş cephesinde görülen beyaz mermerden sütunlu bölüm eklenmiştir. Bu doğrultuda, 

portiğinde kullanılan sütunlar ve bodrum kat seviyesindeki bazalt taş işçiliği, zemin katta dikdörtgen, 

üst katta ise kemerli pencere dizileri ile Neoklasik izleri göstermektedir. Zemin kat pencereleri 

üzerinde yer alan hafifletme kemerleri, lento mermer detayları, giriş portalinde kullanılan Türk üçgeni 

ve kolon kenarlarında yer alan mermer detayları gibi Osmanlı kamu yapılarında görülen mimari 

elemanlar ise büyük olasılıkla geçirdiği yangınlar ve yenilemeler sonucu tekrar binaya eklenen 

unsurlardır. Yapının iç mekânında en belirgin öğe, tek kollu başlayıp ikiye ayrılan anıtsal merdivendir. 
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Fotoğraf 120: 20. Yüzyıl Başlarında ve Günümüzde İzmir Kız Lisesi 

 

 

Kaynak: APİKAM ve İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.224 
 

İzmir Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi (Fransız Lazarist Rahipler Okulu) 

İzmir Ticaret Meslek Lisesi, ilk olarak 1924 yılında, Yalı’da Köprü Mahallesi’nde bulunan Sait 

Paşa Konağı’nda, Lisan ve Ticaret Mektebi adıyla açılmıştır. Okulun, çevreden gördüğü yoğun ilgi 

sonucu öğrenci sayısının hızla artmasıyla yatılı kısımı kaldırılmış; okul, 1935 yılında, geçmişte Fransız 

Papaz Okulu olarak faaliyet gösteren ve yaklaşık olarak 1837 yılında inşa edildiği sanılan bugünkü 

binasına taşınmıştır. 

19. yüzyılın ortalarında Fransız Lazarist Okulu (Propaganda Koleji), 1909 yılında Fransız Rum 

Ticaret Lisesi adını almış, savaş yıllarında ise terk edilmiştir. Okulun bağlı olduğu kiliseden günümüze 

yanlızca çan mekanizması ulaşmıştır. Yığma sistemde inşa edilen yapıda, volta döşeme kullanılmıştır. 

Bir avluyu saran yapının plan şeması, yatayda uzanan bir U şeklindedir. Morfolojik olarak diğer 

eğitim yapılarından farklı nitelikler taşıyan bina, koridor olarak kullanılan balkon sistemi, bu 

balkonlara açılan sınıf ve pencereleri ile açık balkon geçitli bina tipolojisinin kentteki ender 

örneklerinden birini teşkil etmektedir. 

Yapının avluyu saran iki kolu balkon geçitli olup kısa kollardan birinde balkonlar 

kullanılmamıştır. Daha yüksek ve plan şemasında geniş olan bu kolun zemin katında, cephenin hafif 
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içeri çekilmesiyle elde edilen bir boşluk ve diğer tarafa geçiş bulunmaktadır. Yapı, her üç katta da 

yatayda uzanan balkonlar, volta döşemenin getirdiği dalgalı alt yüzeyler, işlemeli ferforje korkuluklar 

ve söveli dikdörtgen pencerelerle karakterize olmuştur. 

2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları 

sırasında, binanın arkasında ortaya çıkartılan ve orijinalde okulun mutfağı olan bölüm, resim galerisi 

olarak işlevlendirilmiştir. Bu yığma taş yapı, üstü şeffaf örtülü galeri boşlukları yaratacak şekilde ana 

yapıya bağlanmıştır. 

Fotoğraf 121: İzmir Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.228 

4.9.2.9 Konaklama Yapıları 

Farklı coğrafyalar arasında mal transferi sağlayan limanı ve kentin hinterlandı kadar uzak 

mesafeler arasındaki ürünleri de toplama-dağıtma faaliyetini içeren sosyo-ekonomik yapısı dolayısıyla 

yoğun bir ticari hareketliliğe sahip olan İzmir kenti, tarihi boyunca dışarıdan gelenleri 

barındırabileceği konaklama yapılarına ihtiyaç duymuştur. Konaklama yapıları, ihtiyaçların ve 

olanakların gelişip değişmesi çerçevesinde çeşitli dönüşümler gösterirken, İzmir kenti de bu 

kapsamdaki mimari açısından önemli bir birikime sahip olmuştur. Özellikle elimizde verileri bulunan 

ve kentin ticari yükselişinin gerçekleştiği 17. yüzyıl sonrası sürece ilişkin konaklama yapısı birikimi bir 

“çeşitlilik ve etkileşim mimarisi” olarak değerlendirilebilir. 17. yüzyıldan itibaren konaklamaya hizmet 

veren çok işlevli yapılar olan, ancak temelde ticaret yapıları olarak değerlendirilebilecek “hanlar” 

kendi içlerinde farklı tipolojilerle gelişirken, 19. Yüzyılda yaşanan modernleşme sürecinin bir 

yansıması olarak varlık gösteren “oteller”, bambaşka bir mimari yönelimi yansıtır. Konaklama 

mimarisinin Cumhuriyet Dönemi’nin farklı evrelerinde de çeşitli biçimlere büründüğü göz önünde 

bulundurulduğunda, bu mimarinin çağlarının verilerine göre değişen dinamik bir yapısı olduğu 

söylenebilir. 
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Gaffarzade Oteli 

1905 yılı planında, aynı yerde üzerinde isim 

bulunmayan ve erken otellerin karakteristik özelliklerini 

gösteren bir yapı görülmektedir. Plan şemalarının benzerliği, 

Gaffarzade Oteli’nin bu yapının bir devamı olarak geliştiğini 

ortaya koyar. Tesis önceleri yirmi sekiz oda ve otuz beş yatak 

kapasitesine sahiptir. Daha sonra oteldeki çeşitli 

düzenlemelerle oda sayısının on beşe indirildiği görülmektedir.  

Otelin altında bulunan Gaffarzade Kahvehanesi de 

kentin ünlü kahvelerinden birisiydi. Gaffarzade Oteli, yakın 

tarihin önemli olaylarından birisine de tanıklık etmiştir. 1926 

yılında Atatürk’e gerçekleştirilmesi planlanan suikast için yer 

olarak Gaffarzade Oteli’nin önü seçilmişti. Suikastçılardan 

Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi Mebusu olan Ziya Hurşit, 

Gaffarzade Oteli’nde konaklamış ve yapılan ihbarın ardından 

gerçekleştirilen baskınla buradaki odasında ele geçirilmiştir.  

1905 yılı sigorta planında görülen şemaya göre yapı, L biçiminde bir avluya sahiptir. Avluya 

Sağır Sokak’tan kısa bir geçitle giriliyordu. Gaffarzade Oteli’nin orijinal plan şeması, günümüzde içinde 

yer alan ticari kullanımlar tarafından bozulmuştur. Avlunun üzeri kapatılmış ve otelin zemin katında 

yer alan bazı mekânlar ortadan kaldırılarak büyük bir mağaza elde edilmiştir. Sağır Sokak yönünde 

otelin orijinal cephesini görebilmek mümkün olup giriş kapısı bir niş oluşturarak geriye çekilmiştir. 

Zemin kat kesme taş, üst kat tuğla dokusu ile belirlenmiştir. Üst katta dikdörtgen söveli pencereler 

vardır. Yapı bir silme ve kısa bir saçakla biter. 

Güzel İzmir Oteli 

1905 yılı sigorta planında, aynı yerde yine “Yusufoğlu Hanı” adıyla anılan bir diğer yapı 

görülmektedir. Bu yapı ile Güzel İzmir Oteli’nin plan şemaları aynıdır. Dolayısıyla aynı yapının daha 

sonra “Güzel İzmir Oteli” olarak hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Tesis, yirmi odaya sahiptir. Yapıda, on 

iki adet yazıhane de bulunmaktaydı. 1905 yılı planında görülen yapı, erken Kemeraltı otellerinin genel 

özelliklerini göstermektedir. Sokaktan kısa bir geçitle avluya girilmektedir. Avlunun ortasında bir su 

öğesi göze çarpar. Yaklaşık kare biçimli olan avlu, revaklarla çevrelenmiştir. Girişin hemen yanındaki 

kahve ile bir dükkân ve bir bakkâliye, cadde cephesi üzerinde yer alır. Günümüzde kahvenin yerini 

farklı ticari birimler almış; mekânların orijinal bölümlenmeleri kısmen değiştirilerek, yeni birimler 

ilave edilmiştir. Avlu girişine göre solda kalan bir merdivenle üst kata çıkılır. Merdivenin girişinde, 

küçük bir resepsiyon vardır. Üst katta, avlunun etrafını çevreleyen ve pencerelerle avluya bakan 

Fotoğraf 122: Gaffarzade Oteli 
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kapalı bir koridor sistemi vardır. Odalar bu koridora açılır. Olasılıkla yapının ilk aşamasında açık bir 

galeri biçiminde düzenlenen bu mekân, sonradan kapatılarak koridora dönüştürülmüştür. Odaların 

koridora açılan pencereleri vardır. Ön cepheye bakan odalar ise dışarıdan hava ve ışık alma olanağına 

sahiptir. Odaların boyutları; 4,15x3,00 metre,4,75x6,64 metre,2,32x6,56 metre gibi farklılıklar 

gösterir. Islak mekânlar genel hacimler şeklindedir.  

Birinci katta da zemin katta olduğu gibi ilave mekânlar 

getirilerek yapının orijinali zedelenmiştir. Koridora da küçük 

odalar yapılmıştır. Üst kat mekânlarına süreç içinde ticari işlevler 

getirilmiştir. Binanın cephesi, simetrik bir biçimde düzenlenmiş 

olup dört bölüme ayrılmıştır. Her bölüm ve yapının köşeleri, iki 

kat boyunca yükselen pilasterlerle belirlenir. Ancak yapının 

zemin katı dükkânlara ait vitrin düzenlemeleri, tabela vb eklerle 

orijinal görüntüsünü yitirmiştir. Girişin bir bölümü de bu şekilde 

kapatılmıştır. Üst katta cephenin ortasında iki adet ferforje 

korkuluklu balkon mevcuttur. Balkonlara ikişer adet dikdörtgen 

söveli kapı açılır. Üst kattaki pencereler de dikdörtgen söveli 

olup bütün açıklıkların üzerinde, bitkisel motifli kabartmalar 

vardır. Cephe duvarı kalın bir silme ve üzerindeki vazo figürleri 

ile biter. Yapı, günümüzde bir restorasyon uygulamasına tabii 

tutulmuş olup bu süreçte, eklerin ortadan kaldırılması ve mekânın yeni işlevler paralelinde 

dönüştürülmesi söz konusu olmuştur. 

Avlu cepheleri, daha farklı bir karakter taşımaktadır. Zemin katta, revakların yuvarlak döküm 

kolonları dikkat çeker. Üst katta, birbirine bitişik, beşik kemerli iki pencerenin oluşturduğu düzen, 

cephe boyunca tekrarlanmaktadır. Cephe duvarı ile kısa çatı saçağı arasındaki geçiş bir silme ile 

sağlanmıştır. 

Hacı Hasan (Yeni Şükran) Oteli 

Tarihinde farklı isimlerle anılan otel, 1905 yılı sigorta planında görülen konaklama yapısının 

gelişmesiyle son durumunu almıştır. 1905 yılı planında, yapının adına dair bir kayıt bulunmamaktadır. 

1926 tarihli İzmir rehberinde ise içinde ünlü Şükran Lokantası’nın bulunduğu Hacı Hasan Oteli’nden 

söz edilmektedir. 1931 tarihli kadastral paftada bugünkü Yeni Şükran Oteli’nin parselinde, “Hacı 

Hasan Oteli” ismi okunmaktadır. Otelin zemin katındaki kahvehane de “Hacı Hasan Paşa 

Kahvehanesi” adını taşımaktadır. Burada adı geçen Hacı Hasan Paşa’nın işgal yıllarında İzmir’in 

Belediye reisliğini yürüten Hacı Hasan Paşa olması kuvvetle muhtemeldir. Otel, kırk dokuz oda ve 

Fotoğraf 123: Güzel İzmir Oteli 
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seksen yatak kapasitelidir. Zemin katta yer alan Şükran Lokantası’nda bira ve likör gibi içecekler 

bulunabiliyordu.  

1905 yılı sigorta planında görülen yapı, erken Kemeraltı otellerinin genel özelliklerini gösterir. 

Hükümet Caddesi’nden kısa bir geçitle yapının avlusuna ulaşılmaktadır. İki yönden revaklarla 

çevrilenmiş bulunan avluya Veysel Çıkmazı yönünden ikinci bir bağlantı vardır. Geçidin solunda kahve, 

sağında ise bir çeşme yer almaktadır. Otel holü, geçidin avluyla birleştiği noktadadır. Avlunun 

köşesinde bir ahır bulunur. Bina küçük dükkânlarla ve Veysel Çıkmazı yönünde de bir hamam ile 

çevrelenmiştir. Yapıda daha sonra bazı değişiklikler yapılmakla birlikte zemin katın şemasının ana 

hatlarıyla aynı olduğu görülmektedir. Zemin katta gerçekleştirilen en önemli değişiklik, lokantanın 

tesis edilmesi olmuştur. Lokantanın dış sınırı kahvenin hizasına kadar getirilerek avlu daraltılmıştır. L 

biçimine getirilen avluya bir su öğesi yerleştirilmiştir. Veysel Çıkmazı yönündeki giriş, lokantaya dâhil 

edilerek buradan servis alınmıştır. Avlunun sağındaki revaklar ile geçit, kahve, dükkânlar ve otel holü 

aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Zemin katın tuvaletleri, avlunun köşesinde genel bir hacım olarak 

çözümlenmiştir. Geçidin yanındaki otel holü, resepsiyon, merdiven ve birkaç kişilik oturma birimini 

barındıran küçük bir mekândır. Duvarın kenarından çıkan bir merdivenle üst kata ulaşılır. Yapının 

1905 yılı planına göre geçirdiği değişim, üst katta da kendisini göstermektedir. Koridor, yukarıdan 

ışıklıklarla aydınlatılmıştır. Islak mekânlar, koridorun köşelerinde yer alır. Yapının sol kanadında 

lokanta ve servislerin üzerine rastlayan bir bölümde plan karakteri değişmektedir. Bu bölümün 

koridoru iki basamaklık bir kot farkı ile diğerinden ayrılır. Bazı odaların dar bir orta koridora açıldığı bu 

bölümde, bir kısım odalar geniş bir orta sofaya açılır. Sofanın üzerindeki ışıklık, döküm kolonlar 

tarafından taşınmaktadır. Lokantanın üzerine rastlayan bölümde, çamaşırhane, servis mekânları ve 

çamaşır terasından oluşan kısmi bir çatı katı mevcuttur. Terasın dışında kalan kısımlar, kiremit kaplı 

kırma çatı ile örtülüdür. Yapı dar bir giriş cephesine sahiptir. Zemin kat yaklaşık 4,20 metre yüksekliğe 

sahipken, üst katın yüksekliği 3,30 metredir. Avlu, giriş kapısı kemerli bir portal biçiminde 

düzenlenmiştir.  

Sol tarafta ise eskiden kahvenin yer aldığı bölümün cephesi, günümüzde ticari kullanımlar 

yüzünden bozulmuştur. Üst katta cephe boyunca devam eden ferforje korkuluklu bir balkon vardır. 

Balkonun üzerinde bir saçak bulunur. Yapının eski bir fotoğrafında, balkonun bir kafesle perdelenmiş 

olduğu görülmektedir. Üst katın ortasında, birbirine bitişik, beşik kemerli üç açıklık mevcut olup 

bunlardan ortadaki bir kapı, yanlardakiler ise penceredir. Onların iki tarafında dikdörtgen söveli ikişer 

pencere yer alır. Duvarla kısa çatı saçağı arasında bir silme mevcuttur. Veysel Çıkmazı yönündeki 

cephe ise oldukça sade biçimde düzenlenmiştir. Yapının geçirdiği aşamalar, avlu cephelerinde daha 

açık bir şekilde görülmektedir. Yapının sağ kanatta yer alan revaklı bölümü ile Veysel Çıkmazı 

yönündeki lokantanın olduğu kanat farklı üsluba sahiptir. Sağ kanatta yer alan kaideli ve üst başlıklı 
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sütunlar, revaklar boyunca eşit aralıklarla sıralanmıştır. Revakların gerisinde yer alan dükkânların kapı 

ve pencerelerinden oluşan düzen cephe boyunca tekrar eder. Üst katta akslar, dikdörtgen biçimde 

çerçevelenmiş, ikili pencere kompozisyonlarıyla belirlenmiştir. Duvar ile kısa çatı saçağı arasında bir 

silme vardır. Cephe, tuğla dokusu ile zemin kattan ayrılır. Hacı Hasan (Yeni Şükran) Oteli, orijinal 

fonksiyonu ile günümüze ulaşabilmiş olmakla birlikte, bazı değişimlere uğramıştır. Zemin kattaki ticari 

kullanımlar yüzünden cadde ve avlu cepheleri yer yer bozulmuştur. İç mekânda giriş holünün 

büyütülmesi, merdivenin yenilenmesi, yapıya banyo ilave edilmesi gibi yenilenmeler söz konusudur. 

Fotoğraf 124: Hacı Hasan Oteli, Yeni Şükran Oteli 

   
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.84, 85 

Hacı Sadullah Oteli 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde hizmete girmiştir. 1905 yılı planında aynı parselde “Hacı Sadullah  

Hanı” olarak anılan ve “erken otel” olarak nitelendirilen yapı mevcuttur. Hacı Sadullah Oteli, 

bu yapının devamıdır. Tapu kayıtlarında da otel, kahvehane ve dükkânlardan oluşan taşınmazın, Kara 

Eminzade Hacı Sadullah Vakfı adına kayıtlı olduğu belirlenmektedir. Hacı Sadullah Oteli’nin yirmi iki 

odası bulunmaktaydı. Otelin adı, birinci ve ikinci sınıf oteller listesinde geçmekteydi. 1940’lı yıllarda 

ise ikinci sınıf bir otel olarak hizmet verdiği görülmektedir. 1905 yılı planında yapının dar, dikdörtgen 

bir avlu çevresine yerleşen mekânlardan oluştuğu gözlenmektedir. Avluya giriş Veysel Çıkmazı 

yönünden kısa bir geçitle sağlanıyordu. Geçidin yanındaki kahve, cadde ve sokağa cephe verecek 

şekilde konumlanmıştı. Hükümet Caddesi yönünde dükkânlar da yer almaktaydı.  
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Cepheler incelendiğinde, daha sonraki aşamada, 

girişin Hükümet Caddesi yönünden ve kahvenin hemen 

yanından alındığı anlaşılmaktadır. Günümüzde, Hacı 

Sadullah Oteli’nin her iki katının da orijinal plan şemaları, 

ticari kullanımlar dolayısıyla bozulmuştur. Avlu kapatılarak 

ticari aktiviteler için ilave alan elde edilmiştir. Yapının 

atölye olarak kullanılması, orijinal bölümlemelerin ortadan 

kaldırılmasına neden olmuştur. Yapının cephesinde de 

tahribatlar görülmektedir. Cadde cephesinin orijinal düzeni 

simetrik olup üst katın ortasında ferforje korkuluklu bir 

balkon ve ona açılan basık kemerli bir kapı, yanlarda da 

ikişer adet basık kemerli pencere mevcuttur. Yapının 

köşesinde bir pilaster vardır. Günümüzde cephenin bir 

bölümü yenilenerek farklı bir malzeme ile kaplanmıştır. 

Duvarla kiremit kaplı çatı arasındaki silme, yenilenen 

bölümde devam etmemektedir. Zemin katın orijinal cephesi, dükkânların getirdiği yenilikler yüzünden 

tümüyle ortadan kaybolmuştur. Veysel Çıkmazı’na bakan cephenin üst katı, basık kemerli pencereler, 

köşe pilasterleri ve çatı silmeleri ile orijinal görünümdedir. Ancak zemin kat kısmen bozulmuştur. 

Özellikle bu cephede dökülmüş olan sıvalar, duvarın taş örgüsünü ortaya çıkarmıştır. 

Meserret Oteli 

Binanın üzerinde “Fallahu hayrun hafizan vehüme elhayrünnahim” yazısının ve “Hicri 1327 

(1911)” tarihinin bulunduğu bir kitabe vardır. 1905 yılı planında Meserret Oteli’nin parselinde “Küçük 

Barut Hanı” olarak adlandırılan yapı görülmektedir. Meserret Oteli’nin tapu kayıtlarında da “Barut 

Hancısı İsmail ve Ethem” ibaresi geçmektedir. Küçük Barut Hanı, Baruthane Sokağı’ndan girilen bir 

yapıydı. Meserret Oteli ile Barut Hanı arasında bazı plan farklılıkları görülmektedir. Otelin üzerinde 

“1911” tarihinin yer alması da bu parselde yeni bir yapı inşa edildiğini düşündürmektedir. Meserret 

Oteli, İstanbul’da aynı adlı bir otele sahip olan Meserretçi ailesine aitti. Otel otuz üç odalı ve elli altı 

yatak kapasitelidir. Daha sonra Meserretçi ailesinin ekonomik durumu bozulunca tesis el 

değiştirmiştir. Tesisin 1930’lı yıllardaki işletmecisi, Hafızalizade Nuri Bey olarak geçse de otel aynı adla 

anılıyordu. 1931 tarihinde çizilen kadastral paftada “Meserret Oteli” ibaresi okunmaktadır. Bu 

dönemde otel, birinci ve ikinci sınıf oteller listesindeydi.  

 

 

 

Fotoğraf 125: Hacı Sadullah Oteli 
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1940’lı yıllarda da ikinci sınıf bir otel olarak hizmet 

vermekteydi. Otelin altında, dükkânlar ve ünlü Meserret 

Kahvehanesi yer almaktaydı. Meserret Kahvesi’nin Tevfik 

Nevzat, Halit Ziya Uşaklıgil gibi ünlü edebiyatçıların toplanma 

yeri olduğu ve bu geleneğin çağdaş şair ve yazarlar tarafından 

yakın zamana kadar sürdürüldüğü anlatılmaktadır. Günümüzde 

özellikle iç mekânı itibarıyla önemli değişimler geçirmiş olan 

yapı özgün kurgusunda, iki katlı ve avlulu bir plan şemasına 

sahiptir. Sokakla avlu arasındaki bağlantı dar bir geçitle 

sağlanmaktadır. Orijinal durumunda ortasında bir su öğesini 

barındıran avluya kahve, dükkân, büro hacimleri otel holü 

açılmaktaydı. Küçük bir mekân olan otel holü, avlunun sol 

köşesinde yer almakta, burada bulunan bir merdivenle de üst 

kata ulaşılmaktaydı. Banyo ve tuvaletler, merdivenin yanında 

genel bir hacim olarak çözümlenmişti. Bu katın sağ kanadında çamaşır kurutma vb. servisler amacıyla 

kullanılan kısmi bir teras mevcuttu. Yapı, kiremit kaplı kırma bir çatı ile örtülmüştü. Binanın orijinal 

durumunu koruyan giriş cephesi, kemer, sütun, silme vb. öğelerin yer aldığı simetrik bir düzenlemeye 

sahiptir. Zemin kat, ortada iki adet geniş ve yüksek, yanlarda ise dar ve basık tutulmuş kemerli 

açıklıklarla belirlenmektedir. Birinci kat, alt kattan bir silme ile ayrılır. Bu katta orta aks, ferforje 

parmaklıklı bir balkon ve ona açılan beşik kemerli bir kapı ile vurgulanmıştır. Balkonun iki yanında 

birbirine bitişik, beşik kemerli iki pencere vardır. Pencerelerin altında kabartmalı plakalar dikkat 

çeker. Kemer kilit taşının üzerinde de tezyinatlar görülür. Yapı, geniş bir silme ve üzerindeki kıvrımlı 

alınlıkla bitmektedir. Cephe boyunca, devam eden alınlığın ortadaki bölümü yükselerek, bu aksın 

vurgusunu arttırır. Alınlığın ortasında bir Ayyıldız figürü ile bir kitabe yer alır. Arka sokağa bakan 

cephe, zemin katta dükkânlara ait geniş açıklıkları, üst katlarda odaların dikdörtgen söveli pencereleri 

ve kat arası silmeleriyle sade bir biçimde düzenlenmiştir. Günümüzde orijinal avlu cepheleri, tümüyle 

değiştirilmiştir. Belgelerden, avlu cephelerinde, birinci kat tabanının ve saçağın ahşap oymalarla 

tezyin edilmiş olduğu, geniş tutulan otel giriş kapısının pilasterlerle vurgulandığı ve üst kattaki 

dikdörtgen söveli pencerelerin üzerinde bir silmenin dolandığı saptanmaktadır. Meserret Oteli, 

günümüzde restore edilerek çarşıya dönüştürülmüştür. Bu uygulama esnasında, yapının yalnızca dış 

cepheleri korunabilmiştir. Yeni durumunda yapıya kısmi bir bodrum kat eklenmiştir. Dükkânların yer 

aldığı zemin katta, avluda bir kafe planlanmıştır. Avlunun üzeri vitraylı şeffaf bir çatı ile örtülmüştür. 

Yapı, eskiden kapalı bir koridor ve merdiven sistemine sahipken çarşıya hareket kazandırmak için 

Fotoğraf 126: Meserret Oteli 
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avluya açık bir merdiven ve galeri sistemi getirilmiştir. Böylece yapı, eskisi ile hiçbir benzerliği 

olmayan bir iç mekâna sahip olmuştur. 

Ragıp Paşa Oteli 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde hizmete girmiştir. 1905 yılı 

sigorta planında yapının parselinde, “Rauf (Raouf) Paşa Hanı” 

adıyla anılan ve erken otel olarak nitelendirilebilecek bir yapı 

görülmektedir. İsimde bir farklılık olmasına rağmen plan 

şemalarının benzerliği, günümüzdeki otel yapısının öncekinin 

devamı olduğunu ortaya koymaktadır. Otelin sahibi olan Ragıp 

Paşa’nın 19. yüzyılın sonlarında, İzmir’in İkinci Daire-i Belediye 

reisliğini yürüttüğü bildirilmektedir. Otelin müdürleri 

Muhammed ve Osman Nuri Beyler’di. 1930’lı yıllarda tesis, 

Kızılçullu’da oturan Hasan Basri Bey tarafından çalıştırılmaktaydı. 

Yirmi dört odalı otel, birinci ve ikinci sınıf oteller listesinde yer 

almaktaydı. Otel 1940’lı yıllarda da ikinci sınıf bir tesis olarak 

hizmet veriyordu. Ünlü Şifa Eczanesi, Ragıp Paşa Oteli’nin altında 

bulunmaktaydı. İzmir’deki ilk Türk eczanesi olarak bilinen 

Kadızade Hüseyin Rıfat Efendi’ye ait “Şifa Eczanesi”, sonradan Moraiti adlı bir Rum eczacıya, 1911 

yılında da 250 altına Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey’e satılmıştı. Otelin altındaki Ragıp Paşa 

Kahvehanesi de İzmir’in ünlü kahvelerinden biriydi. Darülbedayi (İstanbul Şehir Tiyatrosu) oyuncuları 

İzmir’e geldiklerinde bu otelde kalırlar ve kahvehanede sanatçıların katılımıyla tiyatro sohbetleri 

yapılırdı. Ülkede ve kentte olup bitenleri mizah ve taşlama yoluyla dile getiren “Palavra Klübü” de 

1930’lardan 1955’lere kadar bu mekânda toplanmıştı. Zemin üzerinde bir batar kat ile bir üst kattan 

oluşan yapı, avlulu bir plan şemasına sahiptir. Avluya giriş Hükümet Caddesi’nden bir geçitle sağlanır. 

Avlu üç yönden revaklarla çevrilidir. Eskiden geçitin sağında kahve, solunda ise Şifa Eczanesi 

bulunmaktaydı. 1905 yılı planında, avlunun ortasında bir su öğesi görülmektedir. Üç yönden 

revaklarla çevrelenen avluya dükkânlar ve otel holü açılmaktaydı. Ancak yakın dönemde avlunun bir 

bölümüne ticari kullanımlar getirilmiş ve su öğesi de kaldırılmıştır. Geçitten avluya ulaşıldığında solda 

kalan küçük mekândaki merdivenle batar kata çıkılmaktadır. Batar katın eczane ve kahvenin 

üzerindeki bölümü, bu mekânlara dâhil olarak kullanılırken diğer bölümde küçük bir karşılama holü ile 

sekiz adet oda vardır. Koridor, avlu yönünde dolaşmakta olup bu kattaki odalar, koridordan hava ve 

ışık alırlar. Tuvaletler, köşede genel hacım olarak çözümlenmiştir. Üst kat tamamen odalara 

ayrılmıştır. Bu katta, beşi caddeye cephe veren on sekiz adet oda görülmektedir. Odalar, benzer 

ölçülerde bölümlenmiştir. Batar katın üzerinde yer alan bölüm, diğerinden bir kot farkı ile ayrılır. Bu 

Fotoğraf 127: Ragıp Paşa Oteli 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi 
Mimarlık Cilt-II, s.89 
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bölümdeki odalar, ortadaki bir koridora iki yönden, diğer bölümde ise avlu yönünde dolaşan koridora 

tek yönden açılırlar. Bu düzenlemenin içinde odaların çoğu cadde ve sokaklardan, az sayıda oda da 

avlu ve koridordan hava ve ışık alır. Islak mekânlar, bu katta da köşede genel bir hacim biçimindedir. 

Bu mekândan çıkan bir merdivenle küçük bir çatı odasına ulaşılır. Diğer yönde de dar bir merdiven 

mevcuttur. Üst örtü, kiremit kaplı, kırma çatıdır. Yapının cephesi, simetrik bir biçimde düzenlenmiştir. 

Zemin kat pilasterlerle beş aksa bölünmüş olup girişin yer aldığı orta aks dar tutulmuştur. Orta aks, 

üst katta bir cumba ile belirlenmiştir. Zemin kat, tezyinatlı ahşap kapıları, kafesleri ve ferforje saçağı 

ile dikkat çeker. Bu kattaki açıklıklar kemerlidir. Birinci katta cumbanın her iki yanında dörder pencere 

vardır. Dikdörtgen söveli pencereler, lento ve denizlik altındaki tezyinatla vurgulanır. Zemin ve batar 

kat cephesi kesme taş, üst kat cephesi tuğla dokusu ile farklılaştırılmıştır. Cephe duvarının köşeleri iki 

kat boyunca kesme taş kullanılarak belirlenmiştir. Yapı, kalın bir silme ve kısa bir saçakla sona erer. 

Avlu cepheleri ise zemin katta revaklara ait sütunlar, üst katlarda da dikdörtgen söveli pencerelerin 

düzenli biçimde tekrar etmesi ile oluşmuştur. Yapı, yakın dönemde restore edilerek çarşıya 

dönüştürülmüştür. Restorasyon esnasında binanın orijinal durumunun korunmasına özen gösterilmiş 

olmakla birlikte bazı değişiklikler de yapılmıştır. Zemin katta, avlunun ortasına yeni bir su öğesi 

getirilmiş; orijinal merdivenin biçimi değiştirilmiş ve avlunun karşı tarafına simetrik şekilde ikinci bir 

merdiven yerleştirilmiştir. Eskiden dış mekâna bakan kahvenin yerine iki dükkân getirilerek, kahve 

avlunun içine alınmıştır. Diğer iki katta da dükkân ve büro hacimleri yer almıştır. Eskisinden farklı 

olarak avlunun üzeri şeffaf bir çatıyla örtülmüştür. Sokak cephelerinin aslına uygun biçimde restore 

edildiği gözlenmektedir. Restorasyon sürecindeki özene rağmen yapıda yer alan ticari kullanımların, 

avluya taştığı ve bu mekânın kapatılmasıyla özgün kurgunun algılanamaz hale getirildiği 

görülmektedir.  

Kemahlı (Kemahlı İbrahim Bey) Oteli 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde hizmete girmiştir. 1905 yılı sigorta planında yapının parselinde 

Kemahlı İbrahim Efendi Hanı ile Tellalbaşı Yeni Han görülmektedir. Bu hanlar, 19. yüzyıla 

tarihlenmektedir. Daha sonra bu iki yapının parseli birleştirilerek Kemahlı Oteli tesis edilmiştir. Otelin 

sahibi ve işletmecisi Kemahlı İbrahim Bey’di. Bu nedenle tesis, “Kemahlı İbrahim Bey Oteli” olarak da 

anılmaktaydı. Otelin otuz dört odası bulunmaktaydı. 1930’lı yıllarda tesis, birinci ve ikinci sınıf oteller 

listesinde yer almaktadır. Yapı, günümüzde birtakım değişiklikler geçirmiş olmakla birlikte, özgün 

planlamasında zemin üzerinde bir batar kat ile ilave bir kattan oluşmaktadır. Zemin ve batar kat, ticari 

aktiviteler ile genel kullanımlara, üst kat ise otel odalarına ayrılmıştır. Zemin kat, dikdörtgene yakın 

bir avlunun çevresine sıralanmış mekânlardan oluşur. Avlunun asıl girişi Kemeraltı Caddesi yönünden 

kısa bir geçitle sağlanır. Geçidin hemen yanında, avlunun sağında bir kahve yer almaktaydı. Birtakım 
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dükkânların açıldığı avluya arka sokaktan ayrı bir giriş mevcuttur. Bina, dışarıdan da dükkânlarla 

çevrelenmiştir.  

Özgün plan şemasına göre avlunun solundaki 

merdivenle üst katlara çıkılır. Merdiven, batar katta otel holü 

olarak kullanılan küçük bir mekâna ulaşır. Yapının sağ 

kanadında kısmi bir galeri vardır. Bu galeriye çıkan ayrı bir 

merdiven mevcut olup dükkânların da kendi içlerinde ayrı 

merdivenleri bulunur. Üst katta ortadaki koridora iki yönden 

açılan otuz dört oda ile ıslak mekânlar yer alır. Odaların bir 

bölümü sokaktan, bir bölümü avludan, bir bölümü de ışıklıktan 

hava ve ışık alma olanağına sahiptir. Yapının giriş bölümü, 

Kemeraltı Caddesi’ne doğru çıkıntı yapmaktadır. Bu bölüm 

kesme taş işçiliğiyle de diğer cephelerden ayrılır. Zemin katta 

yer alan geçit, geniş bir beşik kemerle vurgulu hale 

getirilmiştir. Onun üzerinde ferforje korkulukları olan ve cephe 

boyunca devam eden bir balkon yer alır. Balkona beşik kemerli 

bir kapı ile ona bitişik iki pencere açılmaktadır. Cephe 

duvarının köşeleri, pilasterlerle vurgulanmıştır. Giriş cephesi, ortasında bir kitabe bulunan üçgen bir 

alınlıkla sona erer. Kitabede, “Maşaallah ve 1331 Şaban” yazmaktadır. Yapı, kiremit kaplı kırma çatı ile 

örtülüdür. Kemeraltı Caddesi yönünde cepheyi kuşatan dükkânların gerisinde, moloz taş örgülü yapı 

üzerinde odaların dikdörtgen söveli pencereleri görülmektedir. Arka ve yan sokak cephelerinin 

düzenlenmesinde katlar silmelerle ayrılmış, zemin katta beşik kemerli geniş açıklıklara, üst katta 

dikdörtgen pencerelere yer verilmiştir. Avlu cephelerinde ise galerinin korkuluklarındaki, birinci katın 

taban kirişindeki ve saçaklardaki ahşap işçiliği karakteristik bir unsur olarak belirir. Yapı, günümüzde 

restore edilerek çarşıya dönüştürülmüş, bu esnada orijinal karakterini kısmen yitirmiştir. Avlu kotu 

düşürülmüş ve arka sokaktaki giriş, köşeye alınmıştır. Kahve ise ortadan kaldırılarak dükkân haline 

getirilmiştir. Eskiden kısmi olan galeri, yeni uygulamada avluyu tamamen çevrelemektedir. Modern 

malzeme ve biçime sahip olan merdivenler, düşey sirkülasyon aracı olarak yapıya getirilen yabancı 

unsurlardır. Yeni düzenleme, birinci katın plan şemasının ve avlu cephelerinin orijinal görüntüsünün 

de zedelenmesine yol açmıştır. Dış cephelerin restorasyonunda ise özgün durumun korunmasına 

özen gösterilmiştir. 

 

Fotoğraf 128: Kemahlı İbrahim Bey 
Oteli 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi 
Mimarlık Cilt-II, s.91 
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Sadık Bey (Yeni Sadık Bey) Oteli 

Yapı bir yönden Basmane Meydanı’na diğer yönden günümüzde “Oteller Sokağı” adıyla 

bilinen Dibek Sokağı’na (1296 Sokak) bakmaktadır. Uşakızade ailesine ait olan yapı, 1890’larda bir 

konak olarak yapılmış olup sonraları kısa bir süre postahane binası olarak kullanılmıştır. Daha sonra 

Uşakızade Muammer Bey, binayı otel haline getirerek tesise babası Sadık Bey’in adını vermiştir. 1926 

tarihli bir İzmir rehberinde Basmane’de Uşakızade Sadık Bey’in adını taşıyan iki otel bulunduğu 

bildirilmektedir. Ali Saim ve Ahmet Müfit Beyler tarafından idare edilen Büyük Sadık Bey Oteli, on 

dört odaya ve kırk yatağa sahipti. Bu otelde konaklama ücreti 50 ile 75 kuruş arasında değişmekteydi. 

Abdi Efendi tarafından idare edilen Küçük Sadık Bey Oteli’nde ise konaklama ücreti 50 kuruştu. 

Olasılıkla bu dönemde hayli büyük olan yapı ikiye bölünmüş ve farklı kişiler tarafından işletilmiş 

olmalıdır. Bu durumun daha sonra değiştiği anlaşılmaktadır. 1934 tarihli İzmir rehberinde yirmi üç 

odaya sahip olan tek bir Sadık Bey Oteli’nden söz edilmektedir. Otel daha sonra büyütülmüş ve kırk 

dört oda ve seksen yatak kapasiteli hale getirilmiştir. Tesis, bu tadilatın ardından “Yeni Sadık Bey 

Oteli” olarak anılmaya başlamıştır. Yapı, günümüzde otel olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. 

Otel, biri Basmane Meydanı’na bakan ve modernist üslupta yapılmış kısım ve diğeri 1296 Sokağa 

bakan eski bina olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmuştur. Binanın biri caddeden, diğeri sokaktan 

olmak üzere iki ayrı girişi vardır. Basmane Meydanı yönünden girildiğinde geniş merdivenlerle birinci 

kata ulaşılmakta ve lobi burada yer almaktadır. Bu bölümün zemin katında dışarıdan işleyen bir 

lokanta ve dükkânlar bulunur. 1296 Sokak’tan girildiğinde ise içinde resepsiyonun da yer aldığı bir 

sofaya ulaşılır. Sofa, odaların bir kısmının yanı sıra otelin diğer bölümüyle bağlantı sağlayan bir 

koridora açılır. Otelin yeni bölümü üç katlı, eski bölümü ise iki katlıdır. Cadde ile sokak girişleri 

arasında arazi durumundan kaynaklanan bir kot farkı söz konusudur. Koridorlarda da kot farkları 

yaratılmış, üst kat koridorlarında yukarıdan hava ve ışık sağlanmıştır. Odalar tek, çift, üç, ya da dört 

yataklı olabilmektedir. Islak hacımlar, genel mekânlar biçiminde çözümlendiğinden, odalara lavabo 

konulmuştur. Yapının 1296 Sokak (Oteller Sokağı) ve Basmane Meydanı yönündeki cepheleri, 

birbirinden farklı özellikler gösterir. Tarihi niteliğini koruyan eski bölüm, tipik bir konut cephesine 

sahiptir. Zemin katın orta aksında içeriye doğru bir niş oluşturan giriş kapısı ve iki yönünde dikdörtgen 

söveli pencereler yer alır. Üst katta, cepheye simetrik biçimde yerleştirilmiş olan iki çıkma mevcuttur. 

Çıkmalar ferforje payandaları ve köşelerindeki pilasterleri ile dikkat çekerler. Cephe duvarı geniş bir 

silme ile biter. Yapı kiremit kaplı bir kırma çatı ile örtülmüş olup kısa bir çatı saçağı vardır. Sadık Bey 

(Yeni Sadık Bey) Oteli’nin Basmane Meydanı yönündeki yeni bölümünün cephesi, yatay hatları ile 

dikkat çeker. Ticari aktivitelerin yer aldığı zemin kat, geniş açıklıklara sahiptir. Diğer iki katta, iki aksın 

arasını kaplayan balkonlar vardır. Sonuncu aksta balkon yapılmayarak simetri bozulmuştur. Her aksın 
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ortasında pencere ve kapıların oluşturduğu geniş açıklıklar mevcuttur. Yapı, betonarme payandaların 

taşıdığı bir saçakla sona erer. 

Fotoğraf 129: Sadık Bey (Yeni Sadık Bey) Oteli 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.94 

Ankara Palas Oteli 

Kemeraltı’nın Konak Meydanı yönündeki girişinde yer almaktadır. Bir taraftan Konak 

Meydanı’na, diğer taraftan Hükümet Caddesi (Anafartalar Caddesi) ile Göztepe Tramvay Caddesi’ne 

(Milli Kütüphane Caddesi) cephe veren ve tek yönden de bitişik nizam olan bir parselde 

konumlanmıştır. Ankara Palas Oteli’nin bulunduğu yerde 19. yüzyıl sonlarında yazıhanelerin mevcut 

olduğu, kentin ünlü avukatlarından Tevfik Nevzat’ın yazıhanesinin de burada bulunduğu 

bildirilmektedir. Askeri kıraathane de burada, zemin katta yer almıştır. 20. yüzyıl başlarında askeri 

kıraathane, İzmir’in aydın çevresinin toplandığı bir merkez niteliğindeydi. Burada tesis edilen otel de 

Hükümet Binası’na ve Kışla’ya yakınlığı dolayısıyla adeta bir karargâh niteliği taşımakta ve “Askeri 

Otel” olarak anılmaktaydı. Ahmet Raşit Bey ve ortakları tarafından işletilen otel, iki bölümden 

oluşmaktaydı. Kıraathane ise çeşitli içecekler ile birlikte, tavla, iskambil, domino gibi oyun olanakları 

sunuyordu. Daha sonra otelde yeni bir düzenlemenin gerçekleştirildiği ve ikinci sınıf bölümünün iptal 

edildiği anlaşılmaktadır. “Ankara Palas” adının da Ankara’daki “Ankara Palas Oteli”ne nazire olarak 

tesise verildiği söylenmektedir.  
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Ankara Palas Oteli, Cumhuriyet Dönemi’nde kentin az sayıda lüks otelinden birisini teşkil 

etmekteydi. Otel, 1930’lı yıllarda Nafiz ve Kemal Beyler tarafından işletilmekteydi. 1936 yılı telefon 

rehberinde yer alan “Ankara Palas (Sabık Askeri Otel)” ibaresinden, yapının artık nitelik değiştirdiği 

anlaşılmaktadır. “Konak” ve “Mitat” taksi durakları otelin bahçesinde bulunuyor ve müşterilerine 

hizmet sunuyordu. On dokuz odalı otelde, 1934 yılında tek yataklı oda ücreti 2 lira, iki yataklı oda 

ücreti de 5 liraydı. Otelde sıcak su banyosu, telefon gibi olanaklar da mevcuttu. Otelin altındaki Askeri 

Kıraathane daha sonra “Ankara Palas Pastahanesi” olarak ünlenmiştir. Yakın zamana kadar dönemin 

ünlü edebiyatçı, gazeteci ve aydınları bu mekânda toplanırlardı. Otel aynı zamanda politikacılar için 

de bir toplanma mekânı olup bu mekânın Demokrat Parti’nin örgütlenme çalışmalarına da sahne 

olduğu anlatılmaktadır. Otel, zaman içinde büyütülerek yatak kapasitesi doksan dokuza çıkarılmıştır. 

Kaynaklarda 1936 yılında kentte biri Ankara Palas Oteli olmak üzere, iki büyük inşaatın yürütüldüğü 

bildirilmektedir. Olasılıkla otel bu dönemde genişletilmiş olmalıdır. Tesis, otellerin üç sınıfa ayrıldığı 

1940’lı yıllarda birinci sınıf bir otel olarak hizmet vermekteydi. Yapı, yakın döneme kadar otel işlevini 

sürdürmüştür. 1980 yılında Ankara Palas Oteli’nde kalan bir konuk, otelin eski oymalı konsolları ve 

üzeri mermerli büfeleri ile geçmişten izler yansıtmayı sürdürdüğünü belirtir. 1990’lı yıllarda Ankara 

Palas Oteli, Belediye denetimindeki konaklama tesisleri arasında 1A sınıfı oteller listesinde yer 

almaktaydı. Otel elli yedi odaya ve doksan iki yatak kapasitesine sahipti. Tesis günümüzde kapatılmış 

ve tabelası sökülmüş olup yapıya ticari amaçlı bir kullanım getirilmesi için çalışmalar 

sürdürülmektedir. Eski fotoğraflar, yapının geçirmiş olduğu aşamalar konusunda aydınlatıcıdır. 20. 

yüzyıl başlarını gösteren ve Konak Meydanı yönünden alınmış olan bir fotoğrafta binanın ilk hali 

izlenmektedir. Bu fotoğrafta günümüzde arka kısımda bir bölümü kalmış olan eski yapı bir bütün 

olarak algılanabilmekte ve cephe boyunca devam eden alınlık, basık kemerli pencereler vb. 

karakteristik özellikleri ayırt edilebilmektedir. Daha sonra aynı yönden çekilmiş olan bir başka 

fotoğrafta ise yapının günümüzde de mevcut olan, modern tarzda inşa edilmiş bölümü 

görülmektedir. Bu devrede otel büyütülmüş ve ön tarafına yeni kısım eklenmiş olmalıdır. Bugünkü 

Ankara Palas Oteli, Göztepe Tramvay Caddesi yönündeki eski bölüm ile Konak Meydanı’na bakan yeni 

bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yeni bölüm zemin üzerinde iki kat ve bir çatı katından 

meydana gelmiştir. Otelin girişi bu yöndendir. Geçmişte “Ankara Palas Pastahanesi”nin yer aldığı 

köşede, günümüzde bir dükkân vardır. Zemin katta dışarıdan kullanılan başka dükkânlar da 

mevcuttur. Yeni bölümde yer alan otel giriş holü, nispeten büyük bir mekân olup holün karşısında 

geniş merdivenler konumlanmıştır. Üst katlar koridora açılan odalar ve ıslak mekânlardan oluşur. Çatı 

katında çeşitli servisler çözümlenmiştir. Konak Meydanı ve Hükümet Caddesi (Anafartalar Caddesi) 

yönündeki cepheler, modernist ve rasyonel bir tarzda düzenlenmiştir. Yapının girişi ile merdiven 

holünün yer aldığı orta aks, düşeyde yükseltilerek ve cephede geriye çekilerek vurgulanmıştır. Yan 
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kanatlar yatay hatlarla belirginleşir. Sağ yan kanatta pencereler genişletilerek yapının orijinal 

görüntüsü bozulmuştur. Yakın zamana kadar sol yan kanatta, üzerinde “Ankara Palas Oteli” yazan 

büyük bir tabela yer almaktaydı. Yeni bölüm, Hükümet Caddesi’ne dönerek arkadaki eski bina ile 

birleşmektedir. Bu yönde yeni bölümün ikinci katında cephenin içeriye çekilmesiyle elde edilmiş bir 

balkon mevcuttur. Otelin eski bölümü, iki katlı ve köşe bir binadır. Hükümet Caddesi ile Göztepe 

Tramvay Caddesi’nin kesiştiği noktada yapı geniş bir köşe cepheye sahiptir. Cephe düzenlemesi, 

Kemeraltı otellerinin karakteristik özelliklerini gösterir. Zemin katta geniş açıklıklar mevcut olup bu 

katın cephesi kısmen ticari kullanımlar tarafından zedelenmiştir. Farklı katlar silmelerle belirlenmiştir. 

Üst kat cephesinin ortasında ferforje korkuluklu iki balkon yer alır. Balkonlara açılan kapılar gibi iki 

yandaki pencereler de basık kemerli olup dikdörtgen biçimde çerçevelenmiştir. Cephe, oldukça geniş 

tutulmuş bir silme ve üzerinde cephe boyunca devam eden üçgen bir alınlıkla sonlanır. Göztepe 

Tramvay Caddesi’ne bakan cephede de aynı pencere tipi kullanılmıştır. Silme, bu cephede de devam 

etmekle birlikte alınlık yoktur. Yapı, kiremit kaplı, kırma bir çatı ile örtülüdür. 

Fotoğraf 130: Ankara Palas Oteli, Anafartalar Caddesi yönünden görünümü 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.95 

Aydın - Kasaba (Huzur, Çoruh) Oteli 

Geçmişte “Aydın-Kasaba Oteli”, günümüzde ise önce “Huzur Oteli”, ardından da “Çoruh 

Oteli” adını taşıyan tesis, Fevzipaşa Bulvarı üzerinde bir köşe parselde yer almaktadır. 

20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenmektedir. 1926 tarihli bir rehberde tesisin Ahmet Feyzi Bey 

tarafından işletildiği bildirilmektedir. Otelin yakın dönemdeki işletmecileri ise yapının bir denizci 

tarafından yaptırılmış olduğunu ifade etmektedirler. Tesis, on altı oda ve kırk yatak kapasitesine 

sahiptir. İki katlı yapının zemin katında, otel girişi ve dükkânlar, üst katta da otel odaları yer almıştır. 

Zemin katta oldukça geniş yer tutan dükkânların bulunduğu kısım bir pasaj biçiminde düzenlenmiştir. 

Günümüzde, mekânlar birleştirilmek suretiyle iki mağaza elde edilmiştir. Fevzipaşa Bulvarı yönünde, 
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yapının sol köşesinde yer alan giriş kapısıyla dar bir hole girilir. Burada bir danışma ve üst kata çıkan 

merdivenler yer alır. Asıl lobi mekânı üst kattadır. Üst kat planı geniş bir orta sofa ve ona iki yönde 

açılan odalardan oluşmaktadır. Sofa, lobi olarak da hizmet verir. Odaların çoğunluğu, dış cephe ile 

irtibatlı olup yalnızca iki oda koridordan hava ve ışık almaktadır. Üst kat kapıları, üzerlerindeki çeşitli 

süslemeler ve vitray kullanımı ile dekore edilmiştir. Sofaya açılan kapılardan birinin üzerindeki gemi 

figürünün oteli yaptırdığı söylenen denizciye referans verdiği öne sürülmektedir. Döşemelerde de 

karolarla çeşitli kompozisyonlar oluşturulmuştur.  

Yapının cepheleri simetrik biçimde 

düzenlenmiştir. Zemin kat kesme taş dokusu, üst 

kat ise tuğla dokusu kullanılarak birbirinden 

ayrılmıştır. Alt katta kalın taşıyıcı sütunlarla 

ayrılan geniş açıklıklar vardır. Fevzipaşa Bulvarı 

cephesinde orta aks, zemin katta eski pasajın 

girişi, üst katta ferforje korkuluklu bir balkon ve 

duvar bitiminde yükselen üçgen alınlıkla 

belirlenmiştir. Zemin katın sağ köşesinde, daha 

dar bir açıklığa sahip olan otel girişinin yer 

alması, bu katta simetriyi zedelemiştir. Üst katta 

ise ortadaki balkonun iki yanında dairesel 

balkonlar mevcuttur. Ortadaki balkona dikdörtgen biçimli geniş kapı ve pencereler, dairesel 

balkonlara ise basık kemerli birer kapı açılır. Balkonların yanında da beşik kemerli birer pencere 

vardır. Pencere kotunun üzerinde bir silme ve onun üzerinde de çatı saçağını taşıyan payandalar 

vardır. Yapı, kiremit kaplı kırma bir çatı ile örtülüdür. Yan cephede zemin kat, taşıyıcı sütunlarla 

ayrılmış beş geniş açıklığa sahiptir. Ferforje korkuluklu bir balkon üst kat cephesi boyunca devam 

eder. Akslar pilasterlerle belirlenmiştir. Basık kemerli geniş bir kapı ve beşik kemerli dar bir 

pencereden oluşan düzen, cephe boyunca kullanılmıştır. Aydın-Kasaba (Huzur) Oteli günümüzde de 

otel olarak kullanımını sürdürmektedir. Islak mekânların yetersizliği, ısınma sorunları, onarım ihtiyacı 

vb. sorunlara rağmen yapı, işletmecileri tarafından olabildiğince bakımlı tutulmaya çalışılmaktadır. 

Bahçeli Otel 

Gaziler Caddesi üzerinde, Basmane İstasyonu’nun yan cephesine bakan bir parselde yer 

almaktadır. Plan şeması bakımından kendi parselinin koşullarına göre biçimlenen yapı, Birinci Ulusal 

Mimarlık Akımı’nın etkilerini yansıtmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 29.12.1986 tarihli raporunda, otelin geçmişte pek çok tarihi şahsiyeti konuk ettiği ve 

bu nedenle bir öneme sahip olduğu bildirilmektedir. 1970’li yıllarda otel olarak kullanımını sürdüren 

Fotoğraf 131: Aydın-Kasaba (Huzur, Çoruh) Oteli 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, 
s.96 
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yapının altında bir gazoz fabrikası ve iki dükkân mevcuttu. Günümüzde yapı, çarşı ve iş hanına 

dönüştürülmüştür. Zemin kat ticari birimlere ve otel giriş holüne, üst kat ise asıl konaklama 

aktivitesine ayrılmıştı. Otel giriş holü ile yakın geçmişte gazoz fabrikası olarak kullanılan mekâna 

Gaziler Caddesi’nden girilmekteydi. Tapu kayıtlarından daha önce bu bölümde iki adet dükkânın da 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Gaziler Caddesi yönündeki ana kapıdan hole girildiğinde, üst kata çıkan 

merdivenlerle karşılaşılmaktaydı. Giriş holüne pencere açılmamıştı. Aydınlatma ve havalandırma 

kapılarla ve merdivene bitişik ışıklıkla sağlanıyordu Yapının birinci katındaki sofadan “U” biçiminde 

yerleşmiş olan koridorlara dağılmaktaydı. Koridorun iki ucundan arka cephe boyunca uzanan bir 

balkona çıkılıyordu. İkinci kat düzenlemesinde, yapının sol arka köşesinde bir teras oluşturulduğu 

görülmektedir. Odalar L biçimindeki bir koridorun etrafına sıralanmışlardı. Koridorun üç ayrı 

noktasından terasa çıkılmaktaydı. Yapının cephe düzenlemesi, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın 

karakteristik yaklaşımlarını ortaya koyar. Cephe simetrik biçimde düzenlenmiş ve üç bölüme 

ayrılmıştır. Zemin katta, iki yanda dikdörtgen bir portal görüntüsündeki kapılar ve ortada iki adet 

beşik kemerli kapı vardır. Geniş tutulan orta bölüm, üst katta payandalarla taşınan bir konsolla 

vurgulanmıştır. Her iki katta da sütunlar, sivri kemerler ve kalın korkuluklarla belirginleşen balkonlar 

vardır. Balkonların dar kenarları kapatılarak, konsola bir cumba görüntüsü kazandırılmıştır. Bu bölüm 

yukarıda yatay bir bant ve üzerinde kiremit kaplı kırma bir çatı ile bitirilmiştir. Dar tutulan yan 

bölümler, parapetleri yükseltilerek bir kule görüntüsüne kavuşturulmuştur. Basık ve sivri sağır 

kemerler, silmeler, duvarın bitiminde yer alan bitkisel motifli tezyinatlar belirgin unsurlar olarak öne 

çıkar. Yapı, GEEAYK’ın 9.6.1979 gün ve A-1729 sayılı kararı ile tescil edilmiş olmasına rağmen, 1986 

yılında yıkılmaya başlanmıştır. İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 2.7.1987 

tarih ve 3490 sayılı kararı ile yapının tescilinin devamına karar vererek, tescil derecesini 2-A3 olarak 

belirlemiştir. Kurulun 7.7.1988 tarih ve 439 no’lu kararı ise tescilli yapının onarılarak korunması ve 

istenilen kadastral sınırın beş metre geri çekilmesi şartı ile inşaat yapılabilmesi yönündedir.  

Bu gelişmeler çerçevesinde Bahçeli Oteli yıkılarak, Gaziler Caddesi yönündeki bölümü aslına 

uygun biçimde yeniden yapılmış, arkasında ise sekiz kat ve bir bodrum katından oluşan yeni bir bina 

inşa edilmiştir. Yapının arkasındaki eskiden avlu olan bölüm de yeni binaya katılarak kullanım alanı 

arttırılmıştır. Zemin katta cadde yönüne, üç dükkân ve çarşı girişi yerleştirilmiştir. Arka sokakla da 

bağlantılı olan dar bir koridor üzerinde dükkânlar, merdiven ve asansörler bulunur. Üst katlarda da 

bürolar mevcuttur. Arkaya uzanan yapı parçasının bir bölümü imar durumunun gereklerinden dolayı 

teras olarak terkedilmiştir. Kat yükseklikleri eski yapıya nazaran düşük tutulmak suretiyle kat sayısı 

arttırılmıştır. Arkadaki yüksek yapının eski bina parçası ile uyumunun sağlanması için değişik 

denemeler yapılmış ve eski cephenin kule görüntüsündeki yan bölümlerine referans veren bir cephe 

düzenlemesinde karar kılınmıştır. Yükselen bölümdeki dar pencereler, eski yapının pencere ölçülerine 
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referans verir. Eski yapının beyaz rengi, yeni yapının sarı rengi ile zıtlaşır. Sonuç olarak gerek dış 

cephede gerekse iç mekânda Bahçeli Oteli’nin orijinal özelliklerini yitirdiği gözlenmektedir. 

Fotoğraf 132: Bahçeli Oteli’nin Eski Hali ve Güncel Durumu 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.97 

Cihan Palas (Emniyet) Oteli, Tilkilik 

Otel Tilkilik’de bulunmaktadır. 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine tarihlenmektedir. Kulalı Cihanzade Hüseyin Fehmi 

Bey’e ait olan tesisin, modern teknik donatımlara sahip lüks 

bir otel olduğu bildirilmektedir. Elli odalı otelde aileler için 

daireler de bulunmaktaydı. Odalarda soğuk ve sıcak su akan 

lavabolar ve havalandırmayı sağlayan menfezler tesis 

edilmişti. Katlarda genel telefon, banyo daireleri, değerli 

eşyaları muhafaza etmek için kasalar, tüccarların mallarını 

saklayabilecekleri depolar, tercüman, otelin sağladığı 

olanaklardan bazılarıydı. Cihan Palas Oteli, lüks mobilyalara 

sahip ve Doğu tarzında dekore edilmiş lokanta, kahve ve 

çeşitli salonlarıyla da iddialıydı. Yapı, 20. yüzyılın ortalarında yaşanan işletmeci değişikliği paralelinde 

isim de değiştirmiş ve içindeki kasa dairelerinden dolayı Emniyet Oteli adını almıştır. Binaya 

Anafartalar Caddesi’nin Basmane kesimine yönlenen geniş bir avlu kapısından girilir. Avluya bakan 

kütle L şeklinde, taş duvarlı ağır bir yapıdır. Yapının zemin katında kahve, üst katlarda ise otel odaları 

vardır. Ana kütleyi oluşturan L şema, arka tarafta genişleyerek farklılaşmakta ve tesis küçük bir iç 

avluya yönlenen arka odalarla büyümektedir. Çatıda geniş bir teras ve çamaşırhane bulunmakta olup 

bir dönem bu alan, yeme-içme, eğlenme, toplantı vb. amaçlarla da kullanılmıştır. 

Fotoğraf 133: Cihan Palas (Emniyet) 
Oteli, Tilkilik 

 

Kaynak: foursquare.com 
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Tevfik Paşa (Sadık Akseki, Akseki) Oteli 

İzmir’in Basmane-Tilkilik bölgesinde 

konumlanan tarihi Tevfik Paşa Oteli, önemli 

dönüşümler geçirmiş bir kentsel çevrenin 

karmaşık dinamikleri paralelinde, farklı hayatlar 

yaşamış bir yapı olarak günümüze ulaşmıştır. 20. 

yüzyıl ile birlikte konut-otel dönüşümünün 

somutlaştığı ve “Oteller Sokağı” olarak anılan 

1296 Sokağı da içeren bölgedeki önemli 

tesislerden biri olan Tevfik Paşa Oteli, Kemeraltı 

Çarşısı'na uzanan ana arteri oluşturan, 

Anafartalar Caddesi ile 945 Sokağın kesiştiği noktada, Hatuniye Meydanı’na egemen bir konumda 

bulunmaktadır. Sözü edilen meydan, Hatuniye Camii, Dönertaş Sebili gibi önemli tarihsel referansları 

da barındırmaktadır. Yapının tam olarak hangi tarihte otel kullanımına açıldığı bilinmemekle birlikte 

bu dönüşümün, aynı bölgedeki Uşakızade Ailesi'ne ait konağın, Sadık Bey Oteli olarak işlevlendirilmesi 

ile eş zamanlı biçimde 20. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu dönem, 19. 

yüzyılda Batılılar ve azınlıkların yoğunlaştığı otel işine, varlıklı ve üst düzey Türkler’in girmeye başladığı 

bir zaman dilimidir. 1926 tarihli bir kaynakta “Tevfik Paşa Oteli” ismine rastlanması da dönüşümün 

zamanlamasına ilişkin görüşü desteklemektedir. Otele adını veren Tevfik Paşa’nın, Belediye Reisliği 

yapmış olma ihtimali kuvvetli görünmektedir. Dönem kaynaklarından Tevfik Paşa Oteli’nin, nitelikli bir 

tesis olduğu anlaşılmaktadır. Otelin tanıtımlarında, on beş oda ve elli beş yatak kapasiteli olduğu ve 

binada elektriğin bulunduğu vurgulanmaktadır. Tesis bu dönemde, bölgenin iddialı otelleri arasındaki 

Cihan Palas Oteli’nin de sahibi olan Kulalı Cihanzade ailesinden Hasan Fehmi Bey tarafından 

işletilmekteydi. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş ve farklı mimari diller yansıtan iki 

kütleden oluşan otelin tarihsel parçasının, 19. yüzyıla tarihlenebileceği düşünülmektedir. Sokak ve 

meydan yönlerinden iki ayrı girişi bulunan tarihsel yapı, eğimden yararlanarak cadde yönünde 

oluşturulan kahve-dükkân katı ve ara kat dolayısıyla zengin bir mekân kurgusuna sahiptir. İki sofalı 

yapıda, konutun yaşamsal kademelenmeleri kadar, ticaret ve konut alanı arasındaki kademelenmenin 

yansımalarını da sezebilmek mümkündür. Cadde yönündeki kahve-dükkân işlevli kısımda, yukarıdaki 

sofaya ulaşan merdivene açılan giriş holü de yer almaktadır. Buradan, konutun sokak yönündeki ana 

girişinin de bulunduğu zemin kata ulaşılmaktadır. Cadde yönündeki sofa, yeni bölümün bulunduğu 

avlu ve ayrı bir merdivenle ulaşılan batar katla ilişkilenirken, sokak yönündeki sofaya da 

bağlanmaktadır. Sokak yönündeki sofa ise merkezi bir yapı içinde iki yöndeki odalara açılırken, çift 

kollu bir merdiven aracılığıyla da üst katla ilişkilenmektedir. Yapı, ikili kurgusunu, sofalar etrafında 

Fotoğraf 134: Tevfik Paşa (Sadık Akseki, Akseki) 
Oteli 

 
Kaynak: postseyyah.com 
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geniş odaların yer aldığı üst katta da sürdürmektedir. Yapı kurgusu ve ticaret-konut ayrımıyla 

belirginleşen çevresel koşullar, tarihsel yapının gelişim sürecini çeşitli aşamalarda tamamlamış 

olabileceğini de düşündürmektedir. Otel kullanımının yapıya gelmesiyle birlikte zemin, batar ve üst 

katlardaki odaların, fazla müdahale edilmeden “otel odası” haline getirildikleri ve dönem tesislerinde 

olduğu gibi servis mekânlarının minimumda tutulduğu anlaşılmaktadır. Yapı, cephe ve iç mekânda 

kullanılan silme, pilaster vb. öğeler ve çeşitli tezyinatlar aracılığıyla varlığını dışa vuran Neoklasik 

etkilerle biçimlenmiştir. Cephedeki açıklıklar ferforje parmaklık, tezyinatlı kilit taşı vb öğelerle 

belirlenirken; akslar ve yapı köşeleri pilasterlerle vurgulanmıştır. Cumbalı sokak cephesi, yoğun bir 

yüzey süslemesine sahiptir. Meydan cephesi, aynı üslubu sürdürmekle birlikte daha sade 

düzenlenmiştir. İç mekân, alçı göbekli tavanlar, pilasterli kapılarla tezyin edilmiştir. Tezyinattaki Batı 

üsluplu yoğunluğu, yapı kullanıcısının sahip olduğu erkin mekâna yansıması olarak değerlendirmek 

mümkündür. Tevfik Paşa Oteli’nin 1934 yılında Konyalı Mehmet Ağa adlı bir simsar aracılığıyla satışa 

çıkarıldığı ve Hacı Sadık Akseki’ye satıldığı bildirilmektedir. Tesis, bu satışın ardından “Sadık Akseki 

Oteli” olarak anılmaya başlanmış; otel kiralanmak suretiyle işletilse de mülk sahibi ailenin adını 

taşımıştır. 1941 tarihli İzmir rehberinde, 2. sınıf oteller arasında sayılmaktadır. Büyük kentlere göçün 

ivmelendiği ve apartmanda oturma eğiliminin arttığı 1950- 1960 döneminin ardından, bölgedeki 

birçok köklü ailenin, Karşıyaka, Alsancak, Güzelyalı gibi kıyı alanlara yerleşirken yakın merkezlerin yanı 

sıra, Konya, Mardin, Urfa gibi uzak kentlerden de alana yönlenen dış göç, sosyal yapıyı değiştirmiştir. 

Sadık Akseki Oteli’nin yakınında bir konutu bulunan Akseki Ailesi de 1964’de bu bölgeden ayrılmıştır. 

Aynı evrede, Sadık Akseki Oteli de artık “Akseki Oteli” olarak anılmakta ve turistik tesislerin 4 sınıfa 

ayrıldığı bir sistemde, 3. sınıf otel statüsünde sayılmaktadır. Otel, 1960’larda avlu tarafına betonarme 

bir bölümün eklenmesiyle büyütülmüştür. Tadilat Komisyonu’nun 25.10.1960 tarihli ihbarnamesiyle 

mal sahiplerine bildirilen 8.10.1960 tarihli karar belgesinden, otelin servis hacimlerinin bulunduğu 

avlu tarafına iki katlı betonarme bir ek yapıldığı anlaşılmaktadır. 2000’li yılların başında yapı, yurt 

olarak kullanılmış, günümüzde de yeniden otel olarak kullanılmak üzere kiraya verilmiştir. “Paşa 

Konağı Oteli” olarak önerilen yeni adından da anlaşılabileceği gibi imajını ve fiziksel ortamını 

iyileştirme aşamasında olan tesis, geçici olarak, göçle gelen ve işporta, pazarlamacılık vb. işler yapan 

bir ticaret erbabına hizmet vermektedir. 

4.9.2.10 Ticaret Yapıları  

İzmir kentinin ticari hareketliliği, limanın Batı Anadolu ürünlerinin dağıtım noktası olması 

dolayısıyla önceden başlamışsa da asıl gelişme 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemin en önemli 

gelişmesi ipeğin başta gelen ürünü teşkil ettiği uzun mesafe ticaretinin İzmir limanına yönlenmiş 

olmasıdır. Dünyada yeni keşiflerin gerçekleştirildiği, deniz taşımacılığının önem kazandığı, Osmanlı 
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İmparatorluğu’nun Sakız ve Kıbrıs Adaları’nı ele geçirerek Akdeniz ticaretinde önem kazandığı bu 

dönemde, Osmanlı-İran savaşları yoluyla güvensiz hale gelen ve paşalar tarafından yüksek vergi talep 

edilen Halep ticaret yolu etkinliğini yitirmiş; Bursa’da toplanan ve Çeşme yoluyla Sakız’a nakledilen 

ipek ticaretinin yolu değişmiştir. Ticarette rol oynayan Avrupalı tüccarlar daha güvenli yeni bir liman 

arayışına girerlerken, bu arayış İzmir limanı üzerinde karar verilmesiyle sonuçlanmıştır. Kentin 17. 

yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki ticari hayatı iki bölgede odaklanmıştır. Merkezi ticaret, Doğu tarzı bir 

mekânsal örgütlenmenin mevcut olduğu Kemeraltı bölgesinde sonradan dolacak olan iç liman 

çevresinde gelişirken, diğer yönde Frenk Mahallesi’nin ana eksenini oluşturan Frenk Sokağı ve 

çevresinde Batı’dan gelen malların satıldığı Frenk Çarşısı varlık bulmuştur. Her iki bölge sıkışık, 

karmaşık, canlı yapılarıyla benzerlik gösterse de mimarileri ve yaşantıları açısından bazı farklılıklar 

sergilemektedir. Vezir Hanı ile yanındaki Çuha ve Çakı bedestenleri, limana gelen gemilerin yükleme-

boşaltma işlemlerini yaptıkları iki katlı kuleli bir bina olan Frenk İskelesi ya da Frenk Gümrüğü, çoğu 

tarımsal ürünler olan Türk mallarının geçtiği Türk Gümrüğü, ticaret bölgesinin denizden kazanılmış 

arazilerin kullanımıyla yaratılmış mimari referans mekânları arasındadır. Liman çevresi kentin en canlı 

alanlarından birini oluşturmakta olup rıhtım inşa edilmeden önce, kıyıya yanaşamayan gemilerin 

açıkta demirlediği ve malların küçük kayıklarla kıyıya taşındığı görülmektedir. 

İç liman hattına paralel yay biçimli ana arterleri kesen dar sokaklar ve aralarındaki 

meydanların oluşturduğu organik bir örüntüye sahip olan Kemeraltı, bir Doğu çarşısının karakteristik 

görünümlerine sahiptir. Ticari merkezde, Kemeraltı, Başdurak, Kestanepazarı, Şadırvanaltı gibi adlar 

taşıyan camilerin iç limanın rıhtımını takip eden ana eksen üzerinde konumlandığı, iç limanın körfeze 

açıldığı noktada Liman Kalesi ile Hisar Camisi’nin yer aldığı ve farklı zanaat kollarının aynı sokak 

üzerinde toplandığı bir yerleşim düzeni söz konusudur. Lonca örgütlenmesinin yansımalarını da 

gösteren mekânsal dağılım içinde sokaklar, uzmanlık alanlarını ifade eden isimler almıştır. 

Günümüzde bile Kemeraltı dokusunun önemli bir parçasını oluşturan han, bedesten, çarşı gibi 

yapılar; yüzyıllar boyunca ticaret aktivitesinin yürütülmesine hizmet vermiş; ancak süreç içerisinde 

gerek mimarileri gerekse kullanım biçimleri açısından önemli dönüşümler geçirmiştir. 

Osmanlı döneminin son evrelerinde Türk grupların ticaretteki etkinliğini arttırmak için çeşitli 

çalışmalar içine girilmiş olmakla birlikte, ticaretin temel yapısı Levanten ve gayrimüslim Osmanlı 

tebaası tarafından kontrol edildiğinden, işgal ve savaş döneminde bu faaliyet alanının zedelendiği 

görülür. Sosyo-ekonomik yapının dönüşmüş olması olgusuna savaş döneminde yaşanan mekânsal 

yıpranma da eklendiğinde, ticari hareketlilik bir dönem önemli bir kesintiye uğramıştır. Cumhuriyet 

Dönemi’nde İzmir kenti yeniden örgütlenirken, ekonominin geliştirilmesi bir devlet politikası olarak 

belirlenmiş; 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi, kent açısından bu durumun altının çizildiği bir 

toplantıyı oluşturmuştur. 
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Cumhuriyet Dönemi’nde Kemeraltı ticaret merkezi olma niteliğini korurken, bazı 

dönüşümlerle de karşılaşmıştır. Kemeraltı’ndaki han yapılarının önemli bir bölümü özgün 

karakteristiklerini zedeleyen tahribatlara maruz kalırken, bedesten, dükkân vb. ticaret yapılarının bir 

bölümü de benzer sorunlar yaşamışlar, ayrıca doku içinde çok sayıda yeni yapının inşası söz konusu 

olmuştur. 1922 yangınında yapılı çevresinin önemli bir bölümü yok olduğu için, modern bir çizgide 

yeniden planlanan Alsancak bölgesinde ise çeşitli karakteristikler gösteren ticari yapılaşmalar 

mevcuttur. Kordonboyu ve yeni inşa edilen bulvarlar üzerinde modernlik temsili kübik konutlar ile 

birlikte, modern bir yaşam biçimine hizmet edebilecek yeme-içme, eğlence, alışveriş vb. kullanımlar 

ortaya çıkmıştır. 

Hanlar 

Fazlıoğlu/ Fazlullahoğlu Hanı / Hacı Mehmed Paşa Hanı/ 

Dervişoğlu Hanı 

Eskiden Palancılar Çarşısı olan ve günümüzde Kavaflar 

Çarşısı’nın güneyinde bulunan bölgede yer almaktadır (Ersoy, 

1991). Kitabesi olmayan ve inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen 

hanın, 1671 yılında İzmir’e gelen Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesi’nde “Fazlullah Ağa Hanı” ismiyle yer almasından 

dolayı en geç 17. Yüzyılın üçüncü çeyreğinde inşa edildiği 

düşünülmektedir (Ersoy, 1991). Han birçok vakfiyede geçmekte 

olup 1796 yılına ait vakfiyede “Fazlı oğlu hanı demekle mâruf 

Emîrû’l ümerâi’l – kirâm Derviş Ağa-zâde elhac Mehmed Paşa 

Hanı” olarak yer almıştır (Aktepe, 1971).  Han, Derviş Ağa-zâde 

Hacı Mehmet Paşa’nın eline geçmesiyle birlikte hem eski ismini 

korumuş hem de Mehmed Paşa Hanı ve Dervişoğlu Hanı olarak da adlandırılmıştır (Aktepe, 1971).  

2 katlı, avlulu, dikdörtgene yakın plana sahip olan hanın üst katı revaklı düzene sahiptir. Beşik 

ve çapraz tonozlarla örtülü koridora açılan ve avluya geçiş sağlayan giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. 

Koridorun solunda beşik tonozlarla örtülü 3 dükkân, sağında ise üst kata çıkan merdiven yer 

almaktadır (Ersoy, 1991). 

Fazlıoğlu Hanı’nın büyük bir bölümü Yeni Kavaflar Çarşısı’nın inşaatı ve Fevzipaşa Bulvarı’nın 

açılmasıyla birlikte yıkılmıştır (Aktepe, 1971). Yıkımlar ve sonradan yapılan eklerle büyük bölümünü 

yitiren hanın bugün güneydoğu cephesi ve bu cephe üstünde yer alan giriş bölümü kısmen özgün 

yapısını korumaktadır (Ersoy, 1991). 

Fotoğraf 135: Fazlıoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Kayın, 2013) 
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Sulu Han 

Kavaflar Çarşısı’nın güneyinde, Eski Mahkeme Önü 

civarında yer almaktadır (Ersoy, 1991).  Kesin inşa tarihi 

bilinmemekte olup Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde adı yer aldığı 

için 1671 yılında mevcut olduğu bilinmektedir (Aktepe, 1971). 

Avlulu ve tek kattan oluşan han, taş ve tuğla kullanılarak 

inşa edilmiştir. Hanın güney cepheden giriş sağlanan avlusunun 

kuzey kanadında birbirine simetrik 7 mekân bulunmakta olup bu 

mekanların taş sövelerle tutturulmuş demir parmaklıklı 

dikdörtgen pencereleri ve taş söveli düz atkılıklı kapıları 

bulunmaktadır. İçte beşik tonoza sahip mekanlar dışta kiremitli 

kırma çatıya sahiptir (Ersoy, 1991).   

Tarihsel süreç içerisinde Sulu Han’ın belirli kısımlarının 

yıkılması ve boş kalan alanlarına Akman Pasajı, Halıcıoğlu Pasajı gibi yeni pasaj ve çarşıların inşa 

edilmesiyle han büyük bir kısmını ve özgün dikdörtgen avlu yapısını kaybetmiştir (Aktepe, 1971). 

Hanın içerisindeki iki mağazanın üzerinde yer alan 1869 tarihli kitabelerden yapının bu yılda onarım 

geçirdiği anlaşılmaktadır (Ersoy, 1991).   

Büyük Demir Hanı 

İzmir’de Büyük Demir Hanı ve Küçük Demir Hanı olmak üzere 2 adet Demir Hanı 

bulunmaktadır. Büyük Demir Hanı, Kemeraltı Çarşısı’nda, 876. sokak üzerinde yer almaktadır. Kuzey 

cephesinde Keten Han, doğu cephesinde 873. sokak ve Kestanepazarı Cami bulunmaktadır.  

Hanın kesin inşa tarihi belli olmamakla 

birlikte Osmanlı vezirlerinden Hacı Mehmed Ağa 

bin Musalli Ağa (Yedekçi Mehmed Paşa)’ya ait 

1742 tarihli vakfiye ile gelirinin külliyeye 

bırakıldığı, fevkani 4 oda ve alt katında 26 mahzen 

olduğu anlaşılmaktadır. Vakfiyede adı geçen bu 

hanın Büyük Demir Hanı olduğu düşünülmekte 

olduğu için 18.yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin 

edilmektedir (Ersoy, 1991).  

Hanın avlusunda bulunan mescidi ve 

abdest muslukları günümüzde tamamen yok olmuş ve sonradan ilave edilen yapılarla özgün yapısı 

fazlasıyla değişmiştir (Aktepe, 1971). 

Fotoğraf 136: Sulu Han 

 

Kaynak: (Visit İzmir 2021) 

Fotoğraf 137: Büyük Demir Hanı 

 
Kaynak: https://www.erolsasmaz.com/ 
?oku=632) 

https://www.erolsasmaz.com/%20?oku=632
https://www.erolsasmaz.com/%20?oku=632
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Küçük Demir Hanı 

İzmir’de Büyük Demir Hanı ve Küçük 

Demir Hanı olmak üzere 2 adet Demir Hanı 

bulunmaktadır. Küçük Demir Hanı, Kemeraltı 

Çarşısı’nda, Büyük Demir Han’ın kuzeyinde, 

Şadırvanaltı Camii’nin kuzey batısında, 913. 

sokak üzerinde yer alan 21 numaralı handır. 

Doğu ve batı yönünde iki girişi bulunmakta 

olup batı girişi 910. sokaktan doğu girişi ise 

913.sokaktan sağlanmaktadır. 

Kitabesi olmadığı için inşa tarihi kesin 

olarak bilinmemekte ve Osmanlı vezirlerinden 

Hacı Mehmed Ağa bin Musalli Ağa (Yedekçi Mehmed Paşa)’ya ait 1742 tarihli vakfiyede adı geçen 

Demir Hanı’nın Büyük Demir Hanı’na ait olduğu düşünülmektedir. 1837 tarihli Thomas Graves 

Planı’nda yer aldığı için bu tarihten önce inşa edildiği bilinmekte ve 17.yüzyıl sonu ile 18.yüzyıl sonu 

arasındaki süreçte inşa edildiği tahmin edilmektedir (Ersoy, 1991). 

Cephelerinde düzgün kesme taş ve tuğla kullanılmış olan han avlulu, 2 katlı ve ikinci katında 

revaklı düzendedir. Üst katta yer alan mekanlar tuğla kubbe ile örtülüdür. 1905 yılına ait Sigorta 

Planı’na göre avlusunda havuzlu bir çeşme yer alıp günümüze ulaşmamıştır. Küçük Demir Hanı’nın 

yalnıza üst kat mekanlarının çok az bir kısmı günümüze ulaşmış, yeni eklemeler ve tadilatlarla kalan 

bölümleri ortadan kalmış ve özgün yapısının büyük çoğunluğu yok olmuştur (Ersoy, 1991). 

Selvili Han 

Fevzipaşa Bulvarı üzerinde ve 

Mirkelamoğlu Hanı’nın batısında yer 

almaktadır. Kitabesi olmayan ve inşa tarihi 

kesin olarak bilinmeyen Selvili Han’ın, M. 

Aktepe’nin aktarımına göre Yavuz Sultan 

Selim zamanında Mısır seferi için bir ikmal 

üssü olarak kullanıldığı halk tarafından 

rivayet edilmiştir. Han farklı kaynaklarda, 

16.yüzyılın başı ile 19.yüzyılın başı arasında kalan 300 yıllık süre içerisinde farklı zamanlara 

tarihlendirilmiştir (Ersoy, 1991).  Vakfiye defterlerinde ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ismi 

yer almadığı için sonradan isminin değiştirildiği düşünülmektedir (Aktepe, 1971). 

Fotoğraf 138: Küçük Demir Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir 2021). 

Fotoğraf 139: Selvili Han 

 
Kaynak: (Kayın, 2013) 
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Fevzipaşa Bulvarı’nın açılması sırasında büyük bir bölümü yıkılmış olup özgün hali 2 katlı, üst 

katında 3 yönde revak bulunan avlulu ve asimetrik yapıda bir handır. Taş ve tuğla malzeme 

kullanılarak inşa edilmiştir. Günümüze ulaşan bölümünde kubbesi ve sivri beşik tonozu görülmektedir 

(Kayın, 2013). Günümüzde doğu cephesinde düz atkılı ve taş söveli kare açıklık şeklinde 3 adet 

pencere yer almaktadır (Ersoy, 1991). 

Abacıoğlu Hanı 

 İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekte 

olup 1718 tarihli Abacı-zâde Hacı Ahmed 

Efendi’nin oğlu Hacı Mustafa Ağa’nın vakfettiği 

yapılar arasında yer alan Kasab Hızır 

Mahallesi’nde bulunan Kara Mustafa Paşa Hanı 

ve Rum kilisesi mahzeni ve avlusu bulunan dokuz 

odalı ve 7 mahzenli” olarak tarif edilen yapının 

Abacıoğlu Hanı olduğu düşünülmektedir. Bu 

vakfiye kaydına göre hanın 18.yüzyıl başında Hacı 

Mustafa Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır (Aktepe, 1971). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen Abacıoğlu Hanı, avlulu ve avlu çevresinde iki katlı 

dükkanların yer aldığı asimetrik plana sahip bir yapıdır. Avlu girişinin sağında yer alan 7 dükkân içte 

beşik tonozla, dışta kırma çatıyla örtülü olup cephelerinde üçgen açıklıklara sahiptir. Avlu girişinin 

solunda yer alan 8 dükkân ise tek bir kırma çatıyla örtülü ve tek cephe görünümündedir. Yalnızca 

avlusunun kuzeydoğu ve güneybatı kanatları günümüze ulaşmış, kalan bölümleri onarım, yıkım ve 

yeni yapılaşmalar gibi müdahaleler nedeniyle yok olmuştur (Ersoy, 1991). 

Abacıoğlu Hanı, 2004 yılında Konak Belediyesi tarafından restorasyon programına alınmış ve 

izinsiz eklentileri kaldırılarak, çatı ve cephe onarımları yapılarak restore edilmiştir. Restorasyon süreci 

sonrasında turistik kullanımlara da imkân sunacak şekilde yeme-içme işlevi yoğunlaşmıştır (Kayın, 

2013). 

Kızlarağası Hanı 

 Kemeraltı Çarşısı’nda, geçmişte Kasap Hızır Mahallesi günümüzde Halim Ağa Çarşısı olarak 

adlandırılan bölgede, Hisar Camii’nin batısında ve 871.sokak üzerinde yer almaktadır. İlk yapıldığı 

dönemde iç limanın kıyısında yer almaktadır. Hisar Meydanı ve yan sokakları ile bağlantısı bulunan 

hanın ana girişi 871.sokak üzerindedir (Kayın,2013). Çuha Bedesteni ve Cevahir Bedesteni olmak 

üzere 2 çarşısı olup kuzeyinde ise Bakır Bedesteni yer almaktadır. Kapısı üzerinde mevcut olan 

kitabeye göre 1157/1744 yılında I. Mahmud’un Kızlar Ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır 

(Aktepe, 1971). Batı cephesinde giriş kapısının güneyinde yer alan çeşmenin kitabesi ise 1086/1675 

Fotoğraf 140: Abacıoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Kayın, 2013) 
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tarihine ait olup çeşmenin hanın inşasından sonra buraya taşındığı veya handan önce aynı yerde olan 

başka bir yapıya ait olduğu düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

 Kızlarağası Hanı, avlulu 2 katlı 

ve kareye yakın dikdörtgen plana 

sahiptir. Taş ve tuğla kullanılarak inşa 

edilmiş olup alt katında ve üst katında 

yer alan odaların açıldığı koridorlarda 

beşik tonoz, üst katlarında ise aynalı 

tonoz örtü sistemi kullanılmıştır. Batı 

cephesinin ortasında yer alan kapıdan 

beşik tonozla örtülü mekâna giriş 

sağlanmakta ve bu mekânda, kuzeyde 

üst kata çıkış sağlayan merdiven, doğuda ise avluya geçiş sağlayan kapı yer almaktadır.  Alt katında, 

avluya bakan cephelerin ortasında arastalara geçiş sağlayan kapılar bulunmaktadır. Doğu cephedeki 

kapı düz atkılı ve diğer üç kapı yuvarlak tuğla kemerlidir (Ersoy, 1991). 

Hana ana girişin sağlandığı 871.sokak cephesi yapının en karakteristik cephesi olup kesme taş 

örgülerden oluşan zemin kat duvarı, bol açıklıklı, taş-tuğla almaşık örgülü üst kat duvarı ile kontrast 

haldedir. Geçmişte han avlusunda mescit yer almakta ve bu mescit günümüzde ortadan kalkmış 

durumdadır. 1993 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında hanın yarısı yıkılmış, kısmi bir 

rekonstrüksiyon gerçekleştirilmiştir. Uygulama gerçekleşen yeni bölüm malzeme ve detaylardaki 

farklılaşmalar nedeniyle fark edilmektedir (Kayın,2013). 

Mirkelamoğlu Hanı 

Kemeraltı Çarşısı’nda, 914. Sokak 

üzerinde yer alan yapıdır. Batısında Selvili 

Han, kuzeyinde Fevzipaşa Bulvarı ve 

doğusunda Büyük Karaosmanoğlu Hanı yer 

almaktadır. 

Kitabesi olmayan ve inşa tarihi kesin 

olarak bilinmeyen hanla ilişkilendirilen 

yalnızca Mehmed Şemseddin bin Yusuf 

Efendi’nin kızı Kudsiye Hanım’a ait 1784 

tarihli vakfiye mevcuttur. Vakfiyenin 

sonunda “Müderris Mirkelam-zâde Mehmed Efendi” ismi şahitler arasında geçmektedir. Bu bilgi 

ışığında 1784 tarihinde İzmir’de Mirkelam oğulları isimli bir ailenin yaşadığı anlaşılmaktadır (Aktepe, 

Fotoğraf 141: Kızlarağası Hanı Ön Cephesi    

 
Kaynak: (Kayın, 2013) 

Fotoğraf 142: Mirkelamoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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1971). Yapının avluya bakan kuzey cephesinde yer alan çeşmenin ayna taşında bulunan kabartma 

çiçek motifleri, süsleme özellikleri itibariyle 18.yüzyıla ait stili yansıtmaktadır. Bu nedenle 

Mirkelamoğlu Hanı’nın da 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Yaklaşık dikdörtgen plana sahip olan han, 2 katlı, avlulu ve revaklı tipoloji göstermektedir. 

Ana girişi 914. Sokak üzerinde yer alan kemerli kapıdan sağlanmakta olup giriş kapısından ulaşılan 

beşik ve çapraz tonozlarla örtülü mekândan avluya girilmektedir. Zemin kattan avluya açılan farklı 

büyüklükte birimler yer alıp bu birimler beşik tonozlarla örtülüdür. Taş ve tuğla kullanılarak inşa 

ettirilmiş olup avlusunun solunda bir eyvan yer almaktadır. Üst katta yer alan odaların 3 tanesi çapraz 

tonozlu eyvana, diğerleri ise avluyu çevreleyen beşik tonozlu revaklara yönlenmektedir. Avlu 

cephesinde zemin katta düz atkılı ve taş söveli açıklığa sahip mekanlar, üst katta da revaklarla 

karakterize olan mekanlar yer almaktadır (Kayın,2013). 

Büyük Karaosmanoğlu Hanı 

 Geçmişte Kasab Hızır Mahallesi olarak 

adlandırılan bölgede, Büyük Vezir Hanı’nın karşısında, 

çevresinde Yol Bedesteni, Çakı Bedesteni ve Çuha 

Bedesteni bulunan, günümüzde Fevzipaşa Bulvarı 

üzerinde, Batı cephesi Mirkelamoğlu Hanı’na bitişik 

olan yapıdır (Aktepe, 1971).  

Kitabesi olmayan ve kesin inşa tarihi 

bilinmeyen han, 1850 tarihli Storari tarafından 

hazırlanan bir planda yer aldığı için bu tarihten önce 

inşa edildiği bilinmektedir. 1823 tarihli bir vakfiyede Büyük Karaosmanoğlu Hanı’nın doğusunda yer 

alan Büyük ve Küçük Kuzuoğlu Hanları’nın isminin yer alması ve Kemeraltı bölgesinin batıdan doğu 

yönüne doğru gelişmiş olması göz önüne alınarak hanın 1823 yılından önce yapıldığı 

düşünülmektedir. Avlu cephesinde yer alan taş ve tuğla almaşık yapı tekniği ise İzmir hanlarında 

19.yüzyıl başlarında yapılan Çakaloğlu Hanı ve Abdurrahman Hanı gibi hanlarda görülmektedir. Tüm 

bu bilgiler ele alındığında hanın, 18.yüzyıl sonu ve 19.yüzyılın başına tarihlendiği tahmin edilmektedir 

(Ersoy, 1991). 

Han, dikdörtgene yakın planlı, avlulu ve ikinci katı revaklı tipolojidedir. Taş ve tuğla 

kullanılarak inşa edilmiştir. Fevzipaşa Bulvarı’nın açılmasıyla birlikte bir bölümü yıkılmış, bazı 

cephelerine yeni yapılar inşa edilmiş ve bu müdahaleler nedeniyle özgün yapısını izlemek 

güçleşmiştir. Özgün yapısında, avlusunda bir su ögesi, zemin katında çoğu birbirine yakın büyüklükte 

mekanlar yer almış ve avlusuna tonozla örtülü giriş mekânından ulaşılmıştır. Günümüzde zemin katta 

Fotoğraf 143: Büyük Karaosmanoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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bulunan mekanlarına müdahale edilmiş ve bazıları birleştirilmiştir. Mekanları örten beşik tonoz ve 

çapraz tonoz günümüzde hala izlenebilmektedir (Kayın,2013). 

Küçük Karaosmanoğlu Hanı 

Anafartalar Caddesi ve Havra Sokağı’nın 

kesiştiği alanda, Arap Hanı ve Yeşildirek 

Hamamı’nın kuzeyinde yer almaktadır.  

İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekte olup 

Karaosmanoğlu Hacı Mustafa Ağa’nın 1747 tarihli 

vakfiyesiyle Manisa’da yaptırdığı cami ve 

medresenin masraflarını karşılamak üzere hanı 

vakfettiği bilinmektedir. Vakfiyede yer alan bilgiye 

göre hanın 1747 tarihinden önce inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. Vakfiyenin sahibi Hacı Mustafa 

Ağa’nın 18. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilindiği için de Küçük Karaosmanoğlu Hanı 18. yüzyılın ilk 

yarısına tarihlenebilmektedir. Han, 1960’lı yıllarda modern bir çarşı şeklinde yeniden inşa edilmiş ve 

orijinal durumunu kaybetmiştir. Yeni çarşının avlusunda yer alan kitabede 1966-1968 yılları arasında 

mütevellisi Vicdan Karaosmanoğlu tarafından modern çarşı haline getirildiği bilgisi yer almıştır (Ersoy, 

1991). 

2016 yılında, aslına uygun olarak yeniden inşa edilen han günümüzde butik otel, kafe ve 

dükkân olarak kullanılmaktadır (Visit İzmir, 2021).  

Çakaloğlu Hanı 

Eskiden Kasab Hızır Mahallesi olarak, 

günümüzde Halim Ağa Çarşısı olarak 

adlandırılan bölgede, Kızlarağası Hanı’nın 

batısında yer almaktadır (Ersoy, 1991). Kitabesi 

bulunmadığı için kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. 895. sokak üzerindeki giriş 

kapısında Gaffarzâde Hacı Ahmed Ağa 

tarafından yaptırıldığı bilinen çeşme ve sebil yer 

almaktadır. Çeşme ve sebilin üzerinde 1805 ve 

1806 tarihleri geçtiği için hanın da 19. yüzyılın başına tarihlendiği düşünülmektedir (Kayın,2013). 

Çakaloğlu Hanı, 19. yüzyıla ait geçitli han tipolojisinin örneklerinden birini göstermektedir. 

İnşasında taş ve tuğla almaşık yapı tekniği kullanılmıştır. Dikdörtgen plana sahip olan han, beşik 

tonozla örtülü holün etrafında yer alan mekanlardan oluşmaktadır. Özgün durumunda giriş kapısının 

Fotoğraf 144: Küçük Karaosmanoğlu Hanı 

 
Kaynak:  Web 2, 2021 

(https://www.lagoraoldtown.com/) 

Fotoğraf 145: Çakaloğlu Hanı 

 
Kaynak: (Kayın, 2013). 

https://www.lagoraoldtown.com/
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iki yanında da üçlü dükkân dizileri yer almaktadır. Ancak hanın uğradığı müdahaleler nedeniyle özgün 

durumunu anlamak güçleşmiştir. Doğu yönünde yer alan cephesi de çeşitli değişimlere uğramıştır. 

İçeride tonozlarla örtülü olan han dışarıda kırma çatı ile örtülüdür. 895.sokak üzerinde kalan cephesi 

çeşme, sebil ve taş kemerli, söveli giriş kapısı ile karakterize olmuştur. 861. sokak cephesindeki girişi 

ise taç kapı niteliğiyle kurgulanmıştır. Hanın yan cepheleri çeşitli müdahaleler sonucu tahrip edilmiş 

olup taş tuğla almaşık örgüsü ve iki sıra kirpi saçak gibi nitelikleri günümüzde halen izlenebilmektedir 

(Kayın,2013). 

Arap Hanı 

Kemeraltı’nda, Anafartalar Caddesi’nin sağında 

Yeşildirek Hamamı’nın yanında yer almaktadır. 

Kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi bilinmemektedir. 

İçerisinde Yahudilere ait İspirans Gazetesi’nin 

matbaasını bulundurduğu için 1890/1891 tarihli Aydın 

Vilayetine Mahsus Salname’de adı geçmektedir 

(Aktepe, 1971). 1890 yılında Salname’de yer alması ve 

dış cephesinde bulunan mimari unsurları 

değerlendirildiğinde hanın 19.yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlendiği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Avlusunda mescit bulunan ve dikdörtgen plana sahip olan hanın avlusu üst örtü ile 

kapatılarak çarşı haline getirilmiştir. Anafartalar Caddesi üzerinden giriş sağlanan ana cephesi 2 katlı 

ve avlu kanatları tek katlıdır. Girişi yuvarlak kemerli açıklık şeklindedir (Ersoy, 1991). Mevcut eski 

dükkân sayısı her iki cephede 7 tane olmak üzere toplam 14’tür. Giriş kapısının üzerinde yer alan 

odalar eski özgün yapısını korumaktadır (Aktepe, 1971). 

 Piyaleoğlu Hanı 

Kemeraltı’nda, Anafartalar Caddesi’nin 

sağında Abacıoğlu Hanı’nın yanında yer 

almaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekte olup 

1726 tarihli bir vakfiyede “Hacı Piyale-zâde Hacı 

Mehmed Efendi” ismi yer almaktadır. Vakfiyede 

ismi yer alan Hacı Piyale- zâde Hacı Mehmed 

Efendi’nin Piyaleoğlu Hanı ile bir ilgisi bulunuyor 

ise 18. yüzyılın ilk yarısına tarihlenebileceği 

düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Fotoğraf 146: Arap Hanı 

 
Kaynak: Web 3, 2021 

(http://www.erolsasmaz.com/?oku=629) 

Fotoğraf 147: Piyaleoğlu Hanı 

 
Kaynak: Web 4, 2021 
(http://www.erolsasmaz.com/?oku=1823) 
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Tek katlı, avlulu ve asimetrik düzendedir. Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş olup kırma çatı 

ile örtülüdür. Kuzeybatı cephesinde yer alan kapı ile hana giriş sağlanmıştır. Güneybatı, güneydoğu ve 

kuzeydoğu cepheleri yapılarla kuşatılmış ve avlu cephelerinde tek katlı yapılar yer almıştır (Ersoy, 

1991).  

Geçmişte 32 odadan oluşan avlusunda cami bulunan, taşradan mal getiren köylülerin 

konaklama amaçlı kullandığı, sonrasında ise çevre kaza ve köylere giden taşıtların garaj olarak 

kullandığı bir yapı olduğu bilinmektedir. Hanın özgün yapısı yapılan müdahaleler ve ilavelerle birlikte 

oldukça değişmiştir. Eskiden kalan özgün parçaları ise harap ve bakımsız durumdadır (Aktepe, 1971).  

Günümüzde çay bahçesi ve tekstil satış alanları yer almaktadır. 

Keten Hanı 

Günümüzde hala mevcut olan Keten Hanı, Kemeraltı 

Çarşısı’nda, 876. Sokak üzerinde Büyük Demir Hanı’nın 

bitişiğindeki 44 numaralı yapıdır. 

Hangi tarihte kim tarafından yapıldığı bilinmemekte olup 

Hacı Mehmed Ağa bin Muslu Ağa’ya (Yedekçi Mehmed Paşa) ait 

1742 tarihli vakfiyede Cami-i Atik mahallesinde, Mehmed Paşa’ya 

ait Demir Hanı’nın civarında yer aldığı yazmaktadır (Aktepe, 1971).  

1905 yılı Sigorta Planı’nda ise adı Kütür Han olarak geçmekte ve 

kuruyemiş deposu kullanımında gözükmektedir (Ersoy, 1991).  

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen Keten Hanı, Sigorta 

Planı’na göre dikdörtgen yapıdadır ve koridorunun 2 cephesinde 

yer alan odalardan oluşmaktadır. Yapı orta koridoruna daha sonra ilave edilen katla birlikte 2 kat 

haline getirilmiştir. Güneybatı ve Kuzeydoğu cephelerinde birer kapısı bulunan han günümüzde özgün 

durumunu kaybetmiştir (Ersoy, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 148: Keten Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Yeni Han 

 Geçmişte Eski Mahkeme Önü olarak 

adlandırılan bölgede, günümüzde Yeni Kavaflar 

Çarşısı’nın güneyinde, Sulu Han’ın kuzeyinde ve 

1316.sokak üzerinde yer alan 24 numaralı yapıdır 

(Aktepe, 1971). 

Kesin inşa tarihi belli olmayan Yeni Han, 

Ersoy’un (1991) aktarımına göre Çınar Atay’ın 

yayınladığı Sigorta Planları’nda ve Wiener’in 

yayınladığı planda iç limanın 17. yy-18. yy arasında 

dolan bölümünde kalmakta olup bu durum ile 

malzeme ve mimari durumu göz önüne alındığında 18. yüzyıla tarihlenebilmektedir. 

Hanın giriş kapısı kuzeybatı cephesinde yer almaktadır. Avlulu yapıda ve revaklı olan han, 2 

katlıdır ve özgün durumundan günümüze çok az bir bölümü gelmiştir. Avlusunda yer alan altta 2 ve 

üstte 2 olmak üzere toplam 4 mekânı ve alt kat mekanlarının önünde yer alan revak kısmı günümüze 

ulaşmıştır. Cephesinde kemer üzengi noktalarına kadar düzgün kesme taş, üst bölümlerinde ise taş ve 

tuğla almaşık tekniği kullanılmıştır (Ersoy, 1991). 

Kadıoğlu Hanı 

 Günümüzde Akdeniz Mahallesi’nde, 

1326.sokak üzerinde yer alan handır. Hanın 

kuzeyinde Mimar Kemalettin Caddesi 

güneyinde Fevzipaşa Bulvarı bulunmaktadır. 

Kadıoğlu Hanı’nın kitabesi 

bulunmadığı için kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. 1849 yılında İzmir’de Kadı 

Osman Paşa’nın müsellim olarak bulunduğu, 

sonrasında da valilik yaptığı bilinmektedir. 

1890-1891 tarihli Aydın Vilayeti 

Salnamesi’nde de hanın adı geçmektedir. Hem bu bilgiler hem de hanın yapı malzemesi ile mimari 

unsurları göz önüne alındığında 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen han, kuzey cephesinde avlusu bulunan asimetrik yapıda 

ve 2 katlı bir handır. Giriş kapısı taş söveli ve yuvarlak taş kemerli bir açıklığa sahiptir. Fevzipaşa 

Bulvarı’na bakan güneydoğu cephesinin ikinci kat seviyesinde düz atkılı ve taş söveli dört pencere 

bulunmaktadır. Alt katında da hana giriş kapısıyla birlikte iki dükkân yer almaktadır (Ersoy, 1991). 

Fotoğraf 149: Yeni Han 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 

Fotoğraf 150:  Kadıoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Hanın iç mekânı müdahale görerek özgün yapısını kaybetmiş ve 1935-1936 yıllarında Fevzipaşa 

Bulvarı açılırken istimlak yapılarak bazı kısımları yıkılmış, yerine yeni ekler inşa edilmiştir (Aktepe, 

1971). 

Manisalıoğlu Hanı 

 Geçmişte Şeytan Çarşısı olarak adlandırılan 

bölgede, günümüzde 913. Sokak üzerinde Büyük 

Karaosmanoğlu Hanı’nın doğu cephesine bitişik 

olan handır (Ersoy, 1991). 

Kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. Yayınlara göre sahibi Manisalı 

Mustafa Efendi’dir. Cephesindeki üçgen alınlık, 

alınlığı kuşatan silmeli saçak ve pencere açıklıkları 

gibi mimari özellikleri nedeniyle 19. yüzyıl 

içerisinde yapıldığı düşünülmektedir (Ersoy, 1991). Han inşaat tarzına göre Karaosmanoğlu Hanı, 

Selvili Han ve Mirkelamoğlu Hanı’na göre daha yeni bir mimariye sahiptir (Aktepe, 1971). 

Manisalıoğlu Hanı, asimetrik yapıda avlulu ve 2 katlıdır. 1905 yılı Sigorta Planı’na göre 

avlusunun kuzeydoğusundaki ikinci katında revak yer almaktadır. Hanın ancak bir bölümü günümüze 

orijinal şekliyle gelebilmiştir. Güneybatı kanadında yer alan bitişik iki mekân günümüze ulaşan 

kısımlarındandır (Ersoy, 1991). Yapıya sonradan eklenen yeni ilaveler özgün dokusundaki ana 

duvarlarını ve kemerli kısımlarını örtmüştür (Aktepe, 1971). 

Girid Hanı 

Halit Ziya Bulvarı ile Mimar Kemalettin Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan Girid Hanı; 

dikdörtgen planlı, avlulu ve kısmen 2 katlıdır (Ersoy, 1991). İzmir’in tanınmış eski hanlarından biridir 

(Aktepe, 1971). 

Kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Vakıf kayıtlarına göre Giridlizade Hacı 

Mehmed Reşid Paşa’nın karısı ve Serezli Yusuf Paşa’nın kızı Nafia Hanım’a ait olup geliri hayır işlerine 

vakfedilmiştir. Ayrıca 1890/1891 tarihli Aydın Vilayetine Mahsus Salname’de hanın adı geçmektedir. 

Vakfiyede adı geçen kişilerin yaşadığı tarihler temel alınarak hanın en geç 19.  yüzyıl ortalarında inşa 

edildiği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen han; beşik tonoz, çapraz tonoz ve aynalı manastır tonozlu 

örtü sistemine sahiptir. 1905 yılı Sigorta Planı’na göre hanın kuzey-güney doğrultusunda uzanan 

avlusu ve avlusuna sıralanan mekanları bulunmaktadır. Doğu ve batı kanadında karşılıklı birer giriş 

kapısı yer almakta olup doğu cephesindeki giriş kapısı günümüzde mevcut olmayan Çakı Bedesteni’ne 

açılmaktadır. Hanın güney cephesi Mimar Kemalettin Caddesi’nin açılmasıyla yok olmuştur. 

Fotoğraf 151:   Manisalıoğlu Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Avlusunun batı ve doğusunda yer alan odalarının bir bölümü ile kuzeyindeki odalarından biri 

günümüze taşınmıştır. Diğer kısımlarına ise yol ve modern yapılar inşa edilmiştir (Ersoy, 1991). Han, 

aynı zamanda 1922 yangınında hasar almıştır (Aktepe, 1971). 

Çerçioğlu Hanı 

Sidikli Han ve Çarşuli Han olarak da bilinen Çerçioğlu Hanı, Şadırvanaltı Camii’nin güneyinde 

yer alan 887.sokak üzerinde yer almaktadır (Ersoy, 1991). 

İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte farklı tarihli vakfiyelerde handan 

bahsedilmektedir. Ümeray-i Bahriyeden Maryol-zade İngiliz Ali Paşa’nın 1737-1738 yılında hanın 

içinde 4 mağazaya sahip olduğu, 1737 tarihli Moralı Hüseyin Ağa bin Abdurrahman Ağa bin Mehmed 

Ağa’nın vakfiyesinde hanın kendisine ait olduğu ve 1823 tarihli İzmir’in Hatuniye Mahallesi’nden 

Mehmed bin Hacı Abdurrahman Efendi’nin kızı Nefise Hanım’ın vakfiyesinde hanın adının geçtiği 

bilinmektedir. Bu vakfiye tarihleri temel alındığında hanın en geç 18. yüzyıl başlarına tarihlendiği 

düşünülmektedir (Aktepe, 1971). 

1905 yılına ait Sigorta Planı’na göre Çerçioğlu Hanı; dikdörtgene yakın asimetrik yapıda, avlulu 

ve avlusunun iki yanında dükkanların yer aldığı bir yapıdır. Yapılan onarımlar ve ek yapılar gibi 

müdahalelerle han, özgün durumunu tamamen kaybetmiştir (Ersoy, 1991). 

Çukur Han 

Kasab Hızır Mahallesi’nde, Peştemalciler Çarşısı içerisinde, Fazlıoğlu Hanı ile Hüseyin Beşe 

Hanı’nın yakınında yer almaktadır (Aktepe, 1971). 

Çukur Hanı, 1671 yılında İzmir’e gelen Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer almaktadır. 

Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte farklı tarihe ait vakfiyelerde yer almaktadır. 1737 tarihli 

vakfiyeye göre han, Moralı Hacı Hüseyin Ağa bin Abdurrahman Ağa bin Mehmed Ağa’ya aittir. 

Mehmed Efendi bin Ahmen Efendi’nin kızı Hamide Hanım’a ait 1796 tarihli vakfiyede ise hanın 

konumundan bahsedilmektedir. Ayrıca, 1890-1891 yıllarına ait Salname’ye göre hanın içerisinde 

Yahudilere ait Üstad Gazetesi matbaası yer almaktadır. Bu vakfiyeler ele alındığında Çukur Han’ın 19. 

yüzyıl sonlarında faal olduğu düşünülmektedir. 1905 yılı Sigorta Planı’na göre han ortası avlulu, 

asimetrik planlı giriş kapısı Osmaniye Caddesi’ne bakan kuzey cephesinde bulunan bir handır (Ersoy, 

1991). 

İzmir’de daha önce yapılan yayınlarda büyük, küçük, eski ve yeni olarak pek çok Çukur Han 

yer almış ancak hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. 1914 yılında yapımına başlanan ve 1935 yılında 

tamamlanan Fevzi Paşa Bulvarı’nın açılması sürecinde hanın büyük bir bölümü yıkılmış kalan 

bölümleri ise yapılan müdahaleler sonucu özgün yapısını kaybetmiştir (Ersoy, 1991). Ancak son 

yıllarda başlayan restorasyon çalışmaları çok yakın bir geçmişte tamamlanmış ve yapı aslına uygun 

biçimde restore edilmiştir. Özellikle yapının bulvar açılırken kesilen yüzü, yerden asıl duvarlarını ve 
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içini gösterecek cam bir perde ile kapatılmış, böylece han, 1941’de yaşanan tarihi kaybı tasdik ederek, 

şehre kendisinin bir kesiti olarak açıkça sergilenebildiği özgün bir örneğe dönüştürülmüştür.  

Abdurrahman Hanı 

 Abdurrahman Hanı, Kızlarağası Hanı’nın 

güneyinde ve Musevit Hanı’nın batısında, 

871.sokak üzerinde yer alan 55 numaralı yapıdır. 

Güneyinde 892.sokak, doğusunda ise 876.sokak 

bulunmaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle 

birlikte batı cephesinde yer alan kitabede 1802 

tarihi yer almaktadır. Bu tarihin hanın inşa tarihi 

olup olmadığı bilinmemekte ve herhangi bir 

vakfiye kaydı bulunamadığı için kitabe tarihi inşa 

tarihi olarak kabul edilmektedir (Ersoy, 1991). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen han, içten beşik tonozla dıştan kırma çatıyla örtülü olup 

kırma çatının üstü ise kiremitle örtülüdür. Ortada koridoru ve koridor etrafında sıralanan mekanları 

olan dikdörtgen planda bir handır. Doğu ve batı cephesinde birer kapı yer almaktadır. Özgün 

durumunda tonozlu koridorunun kuzey kanadında 7, güney kanadında 7 olmak üzere toplam 14 

mekân yer almakta olup bu mekânlardan sadece 2 tanesi günümüze ulaşmıştır. Kalan kısımları yıkım 

ve ilave yapı gibi müdahaleler sonucu özgün yapısını kaybetmiş ve yerini yeni yapılar almıştır. Özgün 

dokusuyla günümüze gelebilen bu iki mekân günümüzde üstten kırma çatı ile örtülüdür (Ersoy, 1991). 

Barut Hanı 

 Barut Hanı, Kemeraltı Çarşısı’nda Anafartalar Caddesi’nin 

sağında ve Kemeraltı Camii’nin karşı köşesinde yer alan 66 

numaralı yapıdır. 

Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte Osman-zade Konağı 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Ahmed Ağa’ya ait 1838 tarihli 

vakfiyede hanın adı yer almaktadır (Aktepe, 1971). Vakfiyeye göre 

1838 yılından önce yapıldığı bilinmekte ve 19. yüzyılda adı Esir 

Hanı olarak geçmektedir. 1905 yılı Sigorta Planı’na göre han, 

asimetrik plandadır ve avlusunun güneybatı ve kuzeybatısında 

ahırlar yer almaktadır. Giriş kapısı ise güneydoğu cephesinde 

bulunmaktadır (Ersoy, 1991). 

 

Fotoğraf 152:  Abdurrahman Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 

Fotoğraf 153: Barut Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Barut Hanı, tamamen yıkılmış ve yerine aynı isimle yenisi yapılmıştır (Aktepe, 1971). 1910'lu 

yıllarda ise yenilenerek Meserret Oteli'ne dönüştürülmüş olan han, 2000'li yıllarda ise restore 

edilerek çarşıya dönüştürülmüştür (Visit İzmir, 2021). 

Cambaz Hanı 

 Kemeraltı Çarşısı’nda, 864. sokak ile 

863. Sokağın kesiştiği alanda, 864.sokak 

üzerinde yer alan 3 numaralı yapıdır (Ersoy, 

1991). 

Kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. Hanın bulunduğu alanın 

1830-35 yıllarında dolan iç liman bölgesinde yer 

alması ve almaşık duvar sistemi ve örtü sistemi 

gibi mimari özellikleri ele alındığında, 19. 

yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiği 

düşünülmektedir. Örtü sisteminin yalnızca kırma çatıdan oluşması, aynı plan tipindeki eski tarihli 

yapılarda tonoz kullanılmış olması hanın 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen kırma çatılı hanlarla 

aynı döneme ait olduğunu düşündürmektedir (Ersoy, 1991). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş olan Cambaz Hanı, avlulu ve avlusunun iki yanında 

koridor boyunca birer mekânın yer aldığı dikdörtgene yakın planlı bir handır. Avlu kısmı beşik çatıyla, 

yan mekanları ise kırma çatıyla örtülüdür. Çatısının bir bölümü de kiremit, kalan kısmı sacla örtülüdür. 

Kuzey cephesinde yer alan yuvarlak kemerli ana giriş kapısı ve kapının doğusunda kalan ve daha dar 

olan basık kemerli ikinci bir giriş kapısı bulunmaktadır. Hanın batı kanadı yıkım ve onarım gibi 

müdahaleler nedeniyle özgün durumunu kaybetmiştir (Ersoy, 1991). 

Esir Hanı 

 Kemeraltı Çarşısı’nda, doğu cephesi 910. 

sokağa güney cephesi ise 892. Sokağa bakan ve 

904.sokak üzerinde yer alan 85 numaralı yapıdır. 

Kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. Arasta benzeri plana sahip olan 

Çakaloğlu Hanı, Musevit Han, Abdurrahman Hanı 

gibi yapılar 19. yüzyıl başına tarihlenmekte ve bu 

yapıların duvarlarında almaşık sistem Esir Hanı 

ile aynıdır. Aynı zamanda Esir Hanı’nın 

Fotoğraf 154:  Cambaz Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 

Fotoğraf 155:   Esir Hanı 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 



414 
 
 

bulunduğu alan dolmuş olan iç liman alanındadır ve bu veriler ele alındığında hanın 18. yüzyıl sonu ile 

19. yüzyıl başına tarihlenebileceği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilen han, içten beşik tonozlu dıştan kırma çatıyla örtülü olup 

kırma çatısının üstü ise kiremitle örtülüdür. Dikdörtgen planlı ve orta koridorunun iki yanına 

sıralanmış odalardan oluşan dikdörtgen yapılı bir handır. Doğu ve batı cephesinde giriş kapıları 

bulunmaktadır. Batı cephesi girişinin üstünde ikinci kat şeklinde bir mekân yer almaktadır (Ersoy, 

1991). 

Onarım ve tadilat gibi müdahaleler sonucu Esir Hanı özgün dokusunu büyük ölçüde yitirmiştir. 

Kuzey cephesi ve batı cephesinin büyük bölümü yeni yapılarla kuşatılmıştır. Günümüzde hanın giriş 

açıklığı ve üstte yer alan ikinci bir kat şeklindeki yan yana 2 mekânının dış cepheleri izlenebilmektedir. 

Doğu batı yönünde uzanan orta koridoru 1986 yılında ikiye bölünmüş ve güneyde kalan tarafı dükkân 

mekânlarına dönüştürülmüş, kuzey tarafı koridor olarak bırakılmıştır (Ersoy, 1991). 

Fincancı Hanı (Küçük) 

Fincancı Hanı, Mezarlıkbaşı civarında Eski Mahkeme Önü ile Yeni Kavaflar Çarşısı arasında 

Palancılar Çarşısı olarak adlandırılan bölgede yer almış olup tamamen değiştirilerek otele 

dönüştürülmüştür. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte, Gedusi- zâde Süleyman Ağa bin Mehmed 

Ağa’nın kızı Rukiyye Hanım’a ait 1813 tarihli vakfiyede adı geçmektedir. Bu nedenle hanın 19. yüzyıl 

başına tarihlendiği düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Hacı Sadullah Hanı 

 Hacı Sadullah Hanı, Anafartalar 

Caddesi’nin sol cephesinde Hükümet Konağı ile 

Şükran Oteli arasında yer almaktadır. Hanın 

kuzeyinde Salepçioğlu Hanı, batısında Rauf Paşa 

Hanı bulunmaktadır. İnşa tarihi belli olmayan han, 

1905 yılı Sigorta Planlarında yer almaktadır ve 19. 

yüzyıl sonuna tarihlendiği düşünülmektedir (Ersoy, 

1991). 

1905 yılı Sigorta Planı’na göre avlulu, 

dikdörtgene yakın planlı olan hanın yine aynı plana göre iki katlı ve ikinci katının avluya bakan 

cephesinin revaklı olduğu düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

Hacı Sadullah Hanı, ilerleyen yıllarda Kara Emin-zade Hacı Sadullah Vakfı adına kayıtlı bir otele 

dönüştürülmüştür. Günümüzde Hacı Sadullah Oteli ticaret işleviyle kullanılmakta olup bu ticari 

kullanımlar nedeniyle otelin her iki katının özgün yapısı da bozulmuş durumdadır (Visit İzmir, 2021). 

 

Fotoğraf 156: Hacı Sadullah Hanı/ Oteli 

 
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Kemahlı İbrahim Efendi Hanı / Kemahlı Hanı 

 Kemahlı Hanı, Kemeraltı Çarşısı’nda 

Anafartalar Caddesi üzerinde Kemeraltı Camii’ni 

geçtikten sonra sol tarafta kalmaktadır. İnşa tarihi 

kesin olarak bilinmemekte olup 19. yüzyılın ikinci 

yarısında inşa edildiği düşünülmektedir (Ersoy, 

1991). 

Kemahlı Hanı’nın günümüzde yalnızca 

cadde cephesindeki dükkanları kalmış olup bu 

dükkanlar tadilat ve onarım gibi müdahalelerle özgün durumunu kaybetmiştir. Hanın geri kalan kısmı 

ise Tellalbaşı Yeni Han ile birleştirilerek otele dönüştürülmüştür (Ersoy, 1991).  

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tellalbaşı Yeni Han ile birleştirilerek otel olarak hizmet vermeye başlayan 

han, günümüzde restore edilmiş ve çarşı haline getirilmiştir. Yapının caddeye bakan giriş bölümü 

kesme taş işçiliğiyle yapılmış olup kapısının üstünde bulunan kitabede 'Maşallah' ve '1321' (Miladi 

1905) tarihinin yazılı olduğu görülmektedir (Visit İzmir, 2021). 

Menzil Hanı 

 Hatuniye’den Basmane’ye giden Anafartalar 

Caddesi üzerinde, Mumyakmaz Hacı Veli Camii’nin 

yanında yer almaktadır. Geçmişte ticaret erbabını 

barındıran bir han iken ilerleyen süreçte değişikliğe 

uğramış, üst katı Meram Palas isimli otele 

dönüştürülmüştür. Alt katında ise on dükkân yer almakta 

olup iş yerleri olarak kullanılmaktadır. İnşa tarihi 

bilinmemektedir (Aktepe, 1971).   

Musevit Hanı 

 Kemeraltı Çarşısı’nda 876. Ve 903. sokaklar arasında 

yer alan yapıdır. Kitabesi olmayan hanın kesin inşa tarihi 

bilinmemektedir. Han; arasta benzeri plana sahip olması, 

almaşık duvar sisteminde iki taş arasında yatay tuğlalar 

bulunması, orta koridoruna açılan kapılarının yuvarlak taş 

kemerli olması, orta koridor tonozuna açılan pencerelerinin 

dış cephede düz atkılı olmaları ve atkı taşının üzerinde sivri 

hafifletme kemerlerinin bulunması gibi mimari özellikleri 

Fotoğraf 157:  Kemahlı Hanı 

Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 

Fotoğraf 158:   Menzil Hanı 

Kaynak: (İzmir Kent Rehberi, 2021) 

Fotoğraf 159:    Musevit Hanı 

 

Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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nedeniyle Çakaloğlu Hanı’na benzemektedir. Bu nedenle Musevit Hanı’nın 18. yüzyıl başına 

tarihlenebileceği düşünülmektedir (Ersoy, 1991).  

Musevit Hanı, orta koridor ve koridorun her iki tarafına sıralanmış mekanlardan oluşan ve 

doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir handır. Kuzey ve güney cepheleri yapılarla kuşatılmış 

olup 876.sokağa bakan batı cephesi ve 903. sokağa bakan doğu cephelerinde birer kapı yer 

almaktadır. Taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiş olan han, içten beşik tonozla dıştan kırma çatıyla 

örtülüdür. Kırma çatısı da kiremitle örtülüdür. Doğu cephesinde yer alan düz atkılı ve taş söveli giriş 

kapısı dikdörtgen açıklık şeklindedir. 876.sokağa bakan batı cephesi kuzey kesimindeki duvarın üçgen 

alınlık şeklindeki üst bölümü hariç tamamen değişmiştir. Batı cephesinde yer alan giriş kapısının atkı 

taşı ortasında 1908 tarihi yazmakta ve hanın bu tarihte onarım gördüğü düşünülmektedir. Ek yapılar 

ve onarım gibi müdahaleler nedeniyle yapı özgün durumunu yitirmiştir (Ersoy, 1991). 

Tütün Hanı 

Kemeraltı’nda 876. ve 871. sokaklar arasında yer almaktadır. Yapının inşa tarihi 

bilinmemektedir.  1905 yılı sigorta planına göre doğu-batı yönünde uzanan sokak şeklinde üstü açık 

bir avlunun iki yanında mekanların yer aldığı, tek katlı ve dörtgene yakın bir plana sahiptir. Doğu ve 

batı yönünden birer kapı ile girilmektedir. Doğu cephede yer alan tuğladan beşik tonozlu kapı 

açıklığının üst bölümü yıkılmıştır. Kapının iki yanında kalan duvar parçalarından moloz taş ve tuğla 

malzeme kullanıldığı anlaşılmaktadır. Avlu doğu kanadının güney ucunda yükselen duvar parçası ile 

avlunun iki yanında yer alan mekanların cepheleri birbiriyle uyuşmamaktadır. Bu nedenle bugünkü 

yapının yerinde eskiden başka bir han yapısı bulunduğu ve daha sonra yıkılarak bu yapının inşa 

edildiği anlaşılmaktadır. Avlunun iki yanında yer alan mekanların kapıları yuvarlak; pencereleri ise 

basık kemerlidir. Açıklıklar taş söveli olup, kemerleri üzerinde tuğladan birer hafifletme kemerine 

sahiptir. Mekanların üzeri kırma çatıyla örtülüdür (Ersoy, 1991). 

1905 yılı sigorta planlarında hanın yerinde yeni bir yapının bulunması, hanın daha erken bir 

zamanda ortadan kalktığını göstermektedir. İç limanın 19. yüzyıl içinde dolduğu ve yapının bu dolgu 

arazide bulunduğu göz önüne alınırsa hanın 19. yüzyıl içinde yapıldığı anlaşılmaktadır (Ersoy, 1991). 

Uzun Han 

861. sokak 64 numarada bulunmaktadır. Bir kapısı Halim Ağa Çarşısına, diğeri 863. sokağa 

açılmaktadır. 1905 yılı sigorta planında yer almasından dolayı 19. yüzyıl içinde yapılmış olduğu ve 20. 

yüzyıl başlarında faal olduğu anlaşılmaktadır. Sigorta planına göre iki yanında odaların yer aldığı bir 

koridor ve kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır. Koridorun yanındaki mekanlar 

tuğla tonozla örtülüdür (Ersoy, 1991). 

Bir tarafında yedi mağaza, diğer tarafta ise altı mağaza ve hayvan bağlama/yemleme yeri 

olduğu düşünülen bir yer bulunmaktadır. Ortadaki koridorun üzeri yüksek ahşap bir çatı ve kiremitle 
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örtülüdür. Mağazalar kargir, tavanları tuğla tonozludur. Buradan da hanın inşaatında muhtelif 

devlerin olduğu anlaşılmaktadır. Hanın bir kısmı Emin Paşa, diğer kısmı Ömer Nehci Efendi vakfıdır 

(Aktepe, 1971). Han Bugün orijinal durumunu tamamen kaybetmiştir (Ersoy, 1991). 

Yandevi Hanı 

Osmaniye Caddesi üzerinde, Peştemalcılar Başı’nda yer almaktadır. Yapının inşa tarihi 

bilinmemekte, ancak 1905 tarihli sigorta planlarında yer aldığından dolayı bu tarihlerde faal olduğu 

anlaşılmaktadır. Bölgedeki diğer hanlar göz önüne alınırsa 18. yüzyıl içinde yapılmış olabileceği 

düşünülmektedir (Ersoy, 1991). 

1905 tarihli sigorta planına göre avlulu ve asimetrik planlı bir yapıdır. Hana kuzey cephede yer 

alan bir kapı ile girilmektedir. Yine aynı plana göre, ortada yer alan avlunun güney ve doğu 

kanatlarında ikinci katta revak yer almaktadır. Bu revak yuvarlak kemerlerle desteklenen çapraz 

tonozla örtülüdür. Bugün tamamına yakın bir bölümü ortadan kalkmış durumdadır (Ersoy, 1991). 

Yusufoğlu Hanı 

Rıfat Paşa Caddesi ile Anafartalar Caddesi’nin kesiştiği bölgede yer almaktadır. İnşa tarihi 

bilinmemekte, ancak 1905 yılı sigorta planında yer aldığından dolayı bu tarihlerde faal olduğu 

anlaşılmaktadır. 1905 yılı sigorta planına göre han, avlulu ve kareye yakın bir plana sahiptir. İki katlı 

olduğu, ikinci katlarda revak bulunduğu ve hana güneybatı cephesinde yer alan bir kapı ile girildiği 

düşünülmektedir. Avlunun ortasında bir çeşme veya şadırvan bulunmaktadır.  Bugün hanın yerinde 

Güzel İzmir Hanı adıyla yeni bir han bulunmaktadır (Ersoy, 1991). 

Bedestenler 

Bakır Bedesteni 

Bakır Bedesteni, Hisar Camii’nin önündeki meydan ile Halim Ağa Çarşısı arasında, caminin 

kuzey batısında yer almaktadır. İki kapısı bulunmakta olup bu kapılardan bir tanesi Halim Ağa 

Çarşısı’na diğeri ise Hisar Camii’nin önündeki avluya açılmaktadır. Bedestenin bir tarafı Kızlarağası 

Hanı’na bitişik durumdadır ve ara kapılar ile han ile ilişkili durumdadır. Bu alanda tek katlı ve tonoz 

kemerli 13 dükkân yer almaktadır. Bu dükkanların bazılarına sonradan kat ilavesi yapılmıştır. Geçmiş 

dönemde Şam, Hama, Humus ve Haleb’den gelen kumaşlar ve ipeklilerin satışı bu bedestende 

yapılmıştır (Aktepe, 1971). Günümüzde ticaret işlevi sürmektedir. 
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Çarşılar 

Yeni Kavaflar Çarşısı 

 Yeni Kavaflar Çarşısı Çankaya’da Fevzipaşa 

Bulvarı üzerinde yer almaktadır. 1929 yılında 

Kavaflar Şirketi Birliği’nin girişimiyle Ali Cemal 

Biraderler ve Şerikleri tarafından inşa edilen çarşı 

lineer formdadır ve Fevzipaşa Bulvarı’na uzun bir 

cephe vermektedir. Etrafındaki farklı sokaklarla 

bağlantı kuran çarşının “Kuvvet, Varlık, Sevinç, Birlik, 

Kavrukzade” gibi farklı kapıları mevcuttur. Çarşı 

ticaret işlevinin yanı sıra etrafındaki sokaklarla 

kurduğu ilişki nedeniyle aynı zamanda kapalı bir 

geçit işlevine sahiptir (Kayın, 2013). 

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın karakteristiklerini barındıran yapı kemerli pencerelere ve 

vitray gibi ögelere sahiptir. 2009 yılında Konak Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Restorasyon 

çalışmasında çatı, cephe, zemin kaplaması vb. öğeler üzerinde onarımlar yapılmış aynı zamanda 

tabela düzenlemesi vb. işlemler de gerçekleştirilmiştir (Kayın, 2013). Yeni Kavaflar Çarşısı 1981 yılında 

İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir (Visit İzmir, 

2021).  

 

 

Fotoğraf 160:     Yeni Kavaflar Çarşısı 

  
Kaynak: (Visit İzmir, 2021) 
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Pano 1: Mimari Miras 1 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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4.9.2.11 Özel Yönetim ve İş Merkezi Yapıları 

İzmir’de özel yönetim yapıları ve iş merkezleri, kent merkezindeki yapı stoku içerisinde nitelik 

ve nicelik açısından önemli bir yer tutmaktadır. Özel yönetim yapıları ile iş merkezleri temelde ofis 

yapıları olmalarına karşın tasarımlarında genellikle farklı ölçülerine öncelik verilmesi ve sahip 

oldukları farklı kamusallık-özellik değerleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Özel yönetim yapıları; tek bir 

kurum veya kuruluşun yönetim ofislerini barındıran, tek işlevli, kamusallığa göre özellik tonu ağır 

basan, kurumsal kimliği ifade etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaları ile prestij kaygısının 

belirleyiciliğinin yüksek olduğu, mekânsal çözümlerde çoğunlukla tek bir kontrol noktasından tüm 

yapının bütüncül bir dolaşım şeması dahilinde büyük oranda erişilebilir olduğu yapılardır. Yönetim 

yapıları olmaları nedeniyle kurumsal hiyerarşi mekânsal organizasyonda dikkate alınan bir olgudur. İş 

merkezleri ise kentin ticaret bölgesi ile işlevsel olarak daha sıkı bağlar kuran; kentle buluştuğu ara 

yüzlerde çoğunlukla ticaret işlevi barındırmaları ile çok işlevli ve kamusallığa daha yakın bir noktada 

duran; ortak bir ana giriş ve kontrol mekanizmasına sahip olmakla birlikte kendi içinde bağımsız 

olarak çalışan birimlerden oluşmuş yapılardır.  

Osmanlı Devleti'nde çok uluslu bir ticaret şehri olma özelliğini koruyan İzmir, 1922 yılında 

çıkan büyük bir yangınla, ticaret merkezinin büyük bir bölümünü kaybetmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulması ile birlikte kent yeniden kurulmaya başlamıştır. Yangın sonrasında yapılan planlama ve imar 

çalışmalarının sonunda yeniden şekillenen kent merkezinin ticaret ve iş dünyası açısından anlamı ise 

aynı kalmıştır. 

Yeniden yapılanma süreci ve sonrasında da bu bölge iş ve yönetim merkezlerinin yoğunlaştığı, 

inşa faaliyetinin ölçek büyüterek durmaksızın devam ettiği çok katmanlı bir bölge olarak varlığını 

sürdürmeye devam etmiştir. Özel yönetim ve iş merkezleri, hem ülkedeki ana mimarlık akımlarının 

etkisinin, hem de kentin ekonomik ve fiziksel gelişiminin mekânsal karşılıklarının okunabildiği yapılar 

olmuştur.  Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle Mimar Kemalettin Caddesi ve ara arterlerinde Birinci 

Ulusal Mimarlık Akımı’nın biçimlendirdiği yapıların yoğunluğu gözlenirken, 1950’li yıllarla birlikte, 

“Uluslararası Üslüp”un rasyonel çizgisi çoğunlukla yerel fiziksel veriler dikkate alınarak 

benimsenmiştir. 

1960-80 yılları arasında kentleşme yapısını belirleyen etkenler; dışa bağımlı sanayileşme 

politikalarının benimsenmesi, büyük kentlerin göç almasına bağlı olarak hızlı kentleşme, kentsel yapılı 

çevrenin küçük ve orta ölçekli sermaye eliyle gerçekleştirilmesi olarak sayılmaktadır. Sermaye birikim 

koşulları bu dönemde konut, iş merkezi gibi yapıların kentin dışında sıçramalı büyümeler yapmasına 

olanak tanımıştır. Bu dönemde de çoğunlukla “Uluslararası Üslup” ve “rasyonalite”, bu tür mekânları 

biçimlendiren anlayışlardır. 
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Kısmet Han 

 “Kısmet Han”, Necatibey Bulvarı üzerinde, Mimar 

Kemalettin Caddesi’ne yakın bir konumda bulunmaktadır. Bitişik 

nizamlı bir yapı adasında bodrum üzerinde üç tam kat ve bir çatı 

katı olarak inşa edilmiş olan yapı, kitabesinde yazdığı üzere 1925 

yılına tarihlenmektedir. Zemin katı dışarıdan çalışan ticari birimler 

olarak kullanılırken, üst katlarda tarihsel süreç içinde farklı 

amaçlarla dönüştürülerek kullanıla gelmiş işyerleri bulunmaktadır. 

Simetrik bir cephe düzenine sahip yapının ana girişi orta aksta yer 

almaktadır. Kemerle geçilmiş giriş açıklığından ulaşılan orta hol, üst 

katlara erişimi sağlayan bir merdiven ile sonlanmaktadır. Yapının 

her bir katında aksiyel düzenleri aynı kalmakla birlikte farklı 

pencere açıklık düzenleri görülür. Zemin katta mağaza işlevine 

uygun geniş, dikdörtgen açıklıklar; birinci katta ve çatı katında 

yarım daire kemerlere, ikinci katta ise dik açılı geometrilerle 

tanımlanır. Giriş doğrultusunda yer alan geniş ve çok kanatlı 

kapılar, birinci katta taş, ikinci katta ise ferforje korkuluklu 

balkonlara açılır. Yine birinci katta birer pencere açıklığı kapı açıklığına dönüşerek, ferforje korkuluklu 

süs balkonları ile sınırlanır. Çatı katı, her iki yandan içeri çekilerek küçük teraslar oluşturulmuştur. 

Mimar Kemalettin Caddesi ve çevresinde bulunan en eski iş yapılardan biri olan Kısmet Han, Birinci 

Ulusal Mimarlık Akımı’nın ortaya çıkış yıllarında, çeşitli mimari üsluplara ait mimari elemanları 

bünyesinde birleştiren bir yüze sahiptir. 

Silahçıoğlu Hanı (Doğan Güven İş Merkezi) 

 Cemal Şardağ’ın 1927 yılında inşa 

ettiği yapı Gazi Bulvarı ile Necati Bey 

Bulvarı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır. 

Yapı, 1944’e kadar “Sanat Enstitüsü” olarak 

kullanılmış, 1945’te “Akşam Kız Sanat 

Enstitüsü”ne çevrilmiştir. Uzun bir süre ofis 

ve öğrenci yurdu olarak da kullanılan 

yapının, günümüzde zemin katlarında farklı 

sektörlerde ticari kurumlar hizmet 

vermekte; üst katları ise bir eğitim 

Fotoğraf 161:  Kısmet Han 

  
Kaynak: İzmir Kent 
Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, 
s.29 

Fotoğraf 162:   Silahçıoğlu Hanı 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.30 
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kurumunun dershanesi ve danışma büroları olarak kullanılmaktadır. Dönem yapılarının çoğunda 

olduğu gibi betonarme karkas strüktürlüdür, geniş açıklıklar putrelli kaset döşemelerle geçilmiştir. 

Zemin üzerine üç kat olarak inşa edilen yapı, bulunduğu çevrenin önemli röper noktalarından birini 

oluşturmaktadır. Prizmatik kütlelerde köşenin yuvarlatılarak ve yükseltilerek ana kütleden 

farklılaştırılması, bu yapıda Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın tipik bir biçimlenme özelliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu köşe kulesi, zemin katta iki mermer sütun ve üç sivri kemerli giriş açıklığı; 

tepe noktasında ise geniş ve dairesel bir saçağın üzerindeki metal örtülü sivri kubbe ile sonlandırılarak 

vurgulanmaktadır.  

Mekânlar, gridal konstrüksiyonlu ve çift cidarlı şeffaf bir çatı ile örtülen, sekizgen biçimli 

merkezi bir galeri boşluğu etrafında organize edilmiştir. Boşluğu çevreleyen galerilerden, dizi 

halindeki mekânlara girişler alınır. Galerileri taşıyan sütunların başlıkları ve galeriyi çevreleyen 

mekânların duvar tavan birleşimlerindeki kornişlerin mukarnaslı bezemeleri, korkulukları oluşturan 

boşluklu yüzeylerin geometrik dokusu gibi iç mekân detaylarında da geleneksel mimarlığın 

canlandırıldığı görülmektedir. Yapının her bir katı özelinde birbirinin aynı olan, ancak katlar arasında 

biçimleri farklılaşan pencere açıklıklarının tekrarı ile cephede ritmik bir düzen hâkimdir. Kulenin 

eğrisel yüzeyinde en üst katta kemerli alınlıklı dikdörtgen, ikinci katta kemerli ve birinci katta 

dikdörtgen biçimli üçlü pencere düzeni; zemin kata geldiğinde ortada bir büyük, yanlarda ise iki küçük 

sivri kemer ve mukarnas başlıklı sütunlarca geçilen giriş açıklığına dönüşür. Yan cephelerde ise 

pencere dizileri cephe yüksekliği boyunca sürekliliği olan düşey hareketlerle gruplanmış ve modüler 

bir düzen elde edilmiştir. Bu modüller, üçüncü ve ikinci katlarda sivri kemerli ve sütunçelerle 

birbirinden ayrılan dörtlü ve ikili, birinci katta ise dikdörtgen biçimli ikili pencere gruplarından 

oluşurken, kentle ilişkilenen zemin kat cephelerinde tek bir geniş açıklık olarak okunmaktadır. Her iki 

ana cephenin köşeye bitişen düşey modüllerinin birinci ve ikinci katları geri kalan yüzeylerden az 

miktarda çıkmalar yaparak olası monotonluğu kırmaktadır. Yapı hem iç mekân kurgusu hem de kütle 

ve cephe biçimlenişi ile Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın tipik örneklerinden biri sayılmaktadır. Çiçek 

motifli dökme demir giriş kapısı, sivri kemerler ve çini kaplama kemer alınlıkları ile balkon ve çatı 

korkulukları gibi geçmişten taşınan detayların kullanım yoğunluğu ve biçimi, bu görüşü destekleyen 

ayrıntılardır. 
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Mimar Kemalettin Caddesi No: 55 Adresli İşhanı 

Peker Han’ın karşısında bulunan işhanı, kitabesinde yazdığı 

üzere 1927 yılında Mimar Necmeddin ve Mühendis-Müteahhit Nihad 

Lutfi tarafından inşa edilmiştir. Kütle ve cephe biçimlenişi açısından 

döneminin tipik özelliklerini taşır. Köşe kırılarak giriş alınmış, parapet 

duvarı yükseltilerek vurgulanmıştır. Köşe cephesinin açıklık yüzeyleri, 

üstteki iki katta içe çekilerek iç balkonlar oluşturulmuştur. Pencere 

açıklıkları yer yer tek bırakılmış veya ikili ve üçlü gruplara ayrılmıştır. 

Üst kat açıklıkları sivri kemerlerle geçilirken, alt katlarda açıklıklar dik 

açılıdır. Üst katlarda açıklık gruplarının her birinin önünde, 

payandalarla desteklenmiş balkonlar bulunmaktadır. Zemin kat hizası, 

demir payandalarla taşınan şeffaf saçaklarla çevrilidir. Yapı, düşey 

hatlarla bezeli çatı parapetleri ile saçaksız olarak sonlanır. Zemin 

katta hazır giyim mağazaları yer alırken, üst katlarda ofis ve atölyeler 

bulunmaktadır. 

Büyük Kardiçalı Han  

 1928 yılında inşa edilen “Büyük Kardiçalı 

Han”, İzmir’in yangın sonrası yeniden yapılanma 

sürecinde inşa edilen borsa, bankalar ve işhanları 

ile kentin finans merkezi olma kimliğini devam 

ettiren gümrük bölgesindeki en önemli 

yapılardan biridir. İzmir’in ilk tütün 

tüccarlarından Kardiçalı İbrahim tarafından 

pasaport limanında satın aldığı ve ihtiyaç üzerine 

kat eklettiği binanın artık yeterli gelmemesi 

üzerine yaptırılmıştır. Pek çok kaynakta 

tasarımcısı olarak Mehmet Fesçi adının geçtiği yapının, o dönemde birlikte çalışan ve “Elhamra 

İdaresinde Milli Kütüphane Sineması”nın yapımında görev almış olan mühendisler Fesçizâde İbrahim 

Galip (İbrahim Galip Fesçi) ve Mehmed Galip (Galip Sinap) tarafından inşa edilmiş olması da 

muhtemeldir. Yapı, ülkedeki ilk betonarme karkas uygulamalarındandır. Çimento, demir, kereste gibi 

malzemeleri yurtdışından getirtilmiştir. Yapı, bir köşesinde Garanti Bankası’nın (eski Osmanlı Bankası) 

bulunduğu büyük bir yapı adasının yarısını kaplamaktadır. Kent merkezinin üç önemli arteri olan 

Cumhuriyet Bulvarı, Mimar Kemalettin ve Şehit Fethi Bey caddelerine cephe veren yapı, köşelerde 

kulelerle yükselen iri, yayvan bir kütleye sahiptir. Parsel sınırlarına tam olarak yerleşen yapının plan 

Fotoğraf 163: Mimar 
Kemalettin Caddesi No: 55 
Adresli İşhanı 

  
Kaynak: İzmir Kent 
Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-
II, s.31 

Fotoğraf 164:  Büyük Kardıçalı Han 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, 
s.32 
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şeması da buna bağlı dik yamuk geometrilidir. Caddelerin kesiştiği her iki köşesi, dönemin pek çok 

yapısında tekrar edildiği üzere kırılarak yumuşatılmış, altında mekânsal karşılığı olmayan metal 

kaplamalı sivri kubbelerle bitirilerek vurgulanmıştır. Cumhuriyet Bulvarı cephesi ile Şehit Fethi Bey 

Caddesi cephesi arasında hem bir geçit oluşturan hem de iri kütleyi bölerek mekânların ışık almasını 

sağlayan şeffaf örtülü lineer bir galeri boşluğu oluşturulmuştur. Mekânlara ulaşımı sağlayan yatay ve 

düşey dolaşım sistemi de bu galeri boyunca şekillenmiştir. Günümüzde kullanılmayan asansör; 

merdiven boşluğu ile ilişkilendirilmiştir. Zemin katta caddelere ve içerideki bu geçide açılan 

dükkânlar; üst katlarda, bir koridor üzerinden giriş alan han odaları bulunmaktadır. Geçidin ikiye 

ayırdığı kütlenin bitişik parsel tarafında kalan kısmında, etrafında mekânların diğerine benzer şekilde 

organize olduğu bir galeri boşluğu daha bulunmaktadır. Yapının cepheler boyunca aynı ritimle tekrar 

eden pencere açıklıkları, katlar arasında biçim açısından farklılık göstermektedir. Zemin katın dükkân 

vitrinlerini oluşturan basık kemerli açıklıkları diğer katlara göre daha geniş bırakılmıştır. Birinci ve 

ikinci kat pencereleri aynı genişlikte olup iki kat boyunca yükselen kemerli nişler arasına alınmıştır. Bu 

nedenle, birinci kat pencereleri dik açılı elemanlarla çözülürken, üst kat açıklıkları kemerlerle 

geçilmiştir. Üst kat açıklıklarının önünde, bitki kabartmaları ile bezeli panellerle sığ balkoncuklar 

oluşturulmuştur. Yine aynı bitki motifleri, pencereler nişlerini oluşturan pilasterlerde sivri kemerli 

ikinci kat pencerelerinin üstünde ve kubbelerin altında da uygulanmıştır. Yapının geniş cepheleri ile 

tekrar eden pencere dizilerinin yataylık etkisi, kemerli, yüksek nişler ve köşe kulelerin verdiği düşey 

hatlarla dengelenmiştir. Payandalarla desteklenen geniş saçaklar, cephede tek pencere genişliği 

boyunca yükseltilmiş parapetlerle kulelerden ayrılır. Yapı, kütle ve cephe biçimlenişi ile Birinci Ulusal 

Mimarlık Akımı’nın tipik özelliklerini taşımaktadır. 

Peker Han 

 1929 yılında Ahmet ve Cemal 

Kalfalar tarafından inşa edilmiş olan 

“Peker Han”, Kemeraltı bölgesi ile 

bağlantıyı sağlayan Çukur Han önündeki 

meydancığa açılmaktadır. Üç katlı yapının 

köşesi, dönem yapılarında sıkça 

görüldüğü üzere kırılarak yumuşatılmıştır. 

Ancak yan cephelere göre yükseltilme ve 

kubbe ile örtülme gibi vurgular 

yapılmamıştır. Dönemin tipik özelliği olan 

ve her bir katta farklılaşan pencereler, 

katlar boyunca ikili ve üçlü düzende tekrar etmekte ve cephede düşey hatlarla birbirinden ayrılan 

Fotoğraf 165: Peker Han 

  
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.32 
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modüller olarak okunmaktadır. Bu modüller, zemin katta bir; birinci katta ikişerli ve üçerli dikdörtgen; 

ikinci katta ise ikişerli ve üçerli sivri kemerli ve önünde balkon bulunan açıklıklara bölünmüştür. 

Geometrik bezemeli panel korkuluklu balkonlar, açıklıklarla aynı aksa yerleşmiş payandalarla 

desteklenmektedir. Geniş saçaklar da balkon payandaları ile benzer formda ve ikili-üçlü açıklık 

modüllerini ayıran akslar boyunca yerleştirilmiştir. Yapının zemin katları hazır giyim dükkânları, üst 

katları ise ofis ve atölye olarak kullanılmaktadır. 

Akseki Han 

 “Akseki Han”, Mimar Kemalettin Caddesi’ndeki, en 

dikkat çekici yapılardan biridir. Birinci Ulusal Mimarlık 

Akımı’nın tüm tipik özelliklerini taşımaktadır. Üç katlı yapının 

köşesi kırılmış ve yükseltilmiş, sekizgen bir sivri kubbe ile 

sonlandırılarak güçlü bir biçimde vurgulanmıştır. Kubbenin 

cephe ile birleşim hattını saran mavi çiniler; köşe alnında 

geometrik düzenleri ile yükselen çini panolar; ikinci katın 

ortada büyük, yanlarda küçük kemerli, genel cephe düzeninden 

farklılaşan açılıkları; bu açıklıkların önünde yer alan ve 

payandalarla taşınan balkon; zemin katta içeri çekilmiş giriş gibi 

detaylarla köşe vurgusu daha da güçlendirilmiştir. Zemin kat, 

diğer örneklerde olduğu gibi büyük açıklıklarla geçilirken, 

birinci ve ikinci katlarda üçlü pencere düzeni hâkimdir. Birinci 

katın pencere açıklıklarının dikdörtgenlere bölünmüş farklı derinliklerdeki dolu ve boş yüzeyleri, yalın 

bir düzen kurarken, ikinci kat boşluklarının sivri kemerleri, döneminin tipik özelliklerini 

sergilemektedir. Cephede birinci kat pencerelerin üstlerinde tanımlanmış yüzeyler çinilerle; ikinci kat 

denizliklerinin altındaki yüzeylerse sekiz köşeli yıldız motifiyle bezelidir. 

Bahçeliler Hanı 

1930 yılında inşa edilen yapı, Fevzipaşa Bulvarı ile Şehit Fethibey Bulvarı köşesinde, Eski 

Amerikan Konsolosluğu binasına komşu adada bulunmaktadır. Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu 

ürünlerinden biridir. Zemin katı ticaret, diğer iki katı ofis işlevlerine ayrılmıştır. Paralelkenar plan 

şemasına sahip olan yapının her iki köşesi de kırılmış ve pencere açıklık yüzeyleri olarak 

değerlendirilmiştir. Betonarme karkas yapının zemin kat açıklıkları vitrin kullanımı nedeni ile şeffaf 

bırakılmıştır. Taşıyıcı sistemin oluşturduğu her bir birim, üst katlarda ikişerli pencere grupları ile 

tanımlanmıştır. Birinci kat pencere açıklıkları dikdörtgen formlu iken ikinci kat pencere açıklıkları sivri 

kemerlerle geçilmiştir. İkinci katlarda yer yer kapıya dönüşmüş açıklıklardan, payandalarla 

Fotoğraf 166:  Akseki Han 
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desteklenmiş balkonlara çıkılmaktadır. Yine payandalarla desteklenen geniş bir saçakla 

sonlanmaktadır. İkinci kat pencere kemerlerinin üst köşeleri ve saçak altları, kabartmalarla 

bezenmiştir. 

Fotoğraf 167: Bahçeliler Hanı 

 

Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.33 

Afyon Hanı 

Cumhuriyet Bulvarı ile Şehit Fethi Bey Caddesi arasında lineer bir kütle olarak uzanan “Afyon 

Hanı”, cumhuriyetin ilk yıllarında, yangın sonrası imar çalışmaları döneminde inşa edilmiş olan “İzmir 

Borsa Sarayı” ve “Banca Commerciale Italiana” gibi iki önemli yapıyla komşudur.1931’de inşa 

edilmiştir. İki katlı yapının her iki caddeden de girişi bulunmaktadır. Bitişiğinde bulunan Banca 

Commerciale Italiana’da olduğu gibi “Neoklasik üslup”tan izler taşımaktadır. İki yapının gabari, saçak 

payandaları, kemer açıklık biçim ve detayları ile bezemeleri benzerlik göstermektedir. Yapının her iki 

cephesi de benzer bir düzende tasarlanmakla birlikte kullanılan malzeme ve detaylar bağlamında, ana 

girişin yer aldığı Cumhuriyet Bulvarı cephesinin daha incelikli ve zengin olduğu görülür. Bu cephenin 

zemin katı mermerle kaplıdır. Yüzeyler düşeyde üç eşit parçaya bölünmüş, kapı ve pencere açıklıkları 

her bir modülün merkezine yerleştirilmiştir. Kenarda yer alan kapı açıklığı, bitişiğindeki banka ile aynı 

şekilde yarım daire kemerle geçilmiştir. Pencere açıklıkları ise dikdörtgen biçimlidir. 
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Fotoğraf 168: Afyon Hanı 

 
Kaynak: İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık Cilt-II, s.33 

4.9.2.12 Ulaşım ve Lojistik Yapıları 

Geçmişinden bugüne değin karayolu, denizyolu, demiryolun ve havayolu sistemlerini etkin bir 

bicimde kullanan İzmir kentinde, ulaşım mimarisi de çeşitlilik gösterir. Başta deve olmak üzere binek 

hayvanlarının kullanıldığı kervancılık ile gemilerin hizmet verdiği geçmiş çağlardan, demiryollarının ve 

buharlı gemilerin devreye girdiği 19. yüzyıla ve 20. yüzyılda yaygınlaşan yeni karayolu-havayolu 

sistemlerine kadar çeşitlenebilen ulaşım sistemleri, çağlara göre değişim gösteren kendi mimarilerini 

de yaratmıştır. İzmir kentindeki ulaşım yapılarının birer mimarlık urunu olarak birkaç önemli özellik 

gösterdiği saptanabilir: Bunlardan birincisi, ulaşım yapılarının “kente gelip gidenler ya da bölgeler 

arasında yolculuk edenler için birer karşılama noktası ya da kapı” oluşturmasıdır. İkinci özellik, ulaşım 

yapılarının “dönem teknolojisini gösteren önemli belgeler”i teşkil etmesidir. Üçüncü özellik ise ulaşım 

yapılarının “onları inşa eden toplulukların kültürel kimlikleri ve yöneldikleri mimari eğilimler, içlerinde 

yer aldıkları kentsel çevre vb. veriler doğrultusunda yerel-ulusal-uluslararası bir dizgede yer alan 

mimari dil transferlerini ya da etkileşimleri” yansıtmalarıdır.  
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19. yüzyılın ikinci yarısına kadar binek araçlarının kullanıldığı karayolu ile gemi, kayık, sal gibi 

araçların kullanıldığı denizyolu, ana ulaşım sistemlerini oluşturmuştur. Bu yüzyılın ikinci yarısında, 

diğer alanlardaki modernleşme çalışmaları paralelinde ulaşım sistemlerinin modernleştirilmesi de 

gündeme gelmiştir. Denizyolu, demiryolu ve karayolu çerçevesindeki yeni sistemler kente yansırken, 

bu kapsamdaki bir mimari de varlık bulmuştur. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi, kentin farklı bölgeleri 

arasındaki ilişkileri arttırmış, banliyölerin sürekli yaşam alanları haline gelmesini sağlamış ve mesire, 

deniz banyosu vb. rekreatif kullanımların çoğalması acısından olanak yaratmıştır. Başta ticaret yolları 

olmak üzere, kentler arasındaki yol sistemleri birbirinin üzerinde evrilerek gelişirken, kent içindeki 

arterlerin de sağlıklaştırıldığı ve gelişen yerleşim çerçevesinde yeni yolların inşa edildiği görülür. 19. 

yüzyıldan itibaren yabancı bir yatırım olarak tesis edilen demiryolları, ticari ürünün limana nakil 

ihtiyaçları paralelinde şekillenmiş; yine yabancı bir yatırım olan liman tesisi de Avrupa ile sürdürülen 

ticaretin bir sonucu olarak devreye girmiştir. 

Kemeraltı – İç Liman 

Günümüzde Kemeraltı çarşısının bulunduğu alanda var olduğu bilinen ve mevcudiyetini 

Smyrna’nın MÖ 4. yüzyılda Pagos (Kadifekale) eteklerine taşınmasından dolduğu 18. yüzyılın 

ortalarına kadar sürdüren iç liman, kentin bir diğer liman yapısını kıyısında barındırmıştır. Hellenistik-

Roma dönemi katmanlarının sonraki dönem dokularının altında kalması ve yaşanan savaşların 

getirdiği yıkımlar ile denizin dolması durumları, limanın mimarisine yönelik ayrıntıların öğrenilmesini 

olanaksızlaştırmaktadır. Kentin MÖ 4. yüzyıldan sonraki gelişme sürecinde, bir bölümünün yukarıda 

Pagos (Kadifekale) eteklerinde diğer bölümünün ise aşağıda liman çevresinde yayıldığı iki kutuplu bir 

yapılanma söz konusu olup kent surları kaleden aşağıya doğru iniyor ve bu surlar iç limandaki 

tahkimatla birleşiyordu. Limanın birçok antik kentte olduğu gibi güvenlik ihtiyacı olduğunda zincirle 

kapatılabildiği bilinmektedir. Hellenistik-Roma evresinde liman çevresinde silo ve benzeri ticari 

yapıların bulunduğu da düşünülmektedir. Limanın rıhtım hattı, günümüzdeki Anafartalar Caddesi’nin 

kıvrımını izleyen bir planlama dâhilinde gelişmiş ve güvenliğin mekânsal organizasyonu belirleyen en 

önemli öğeyi oluşturması dolayısıyla bölgeyi koruyan kale, iç limanın körfeze açıldığı stratejik bir 

noktada konumlanmıştır. Liman, erken Osmanlı döneminde gerçekleşen bir Venedik saldırısı 

yüzünden yeniden inşa edilmiş ve bu dönemde bölge, limanı koruyan kalenin varlığı dolayısıyla “Ok 

Kalesi” olarak anılmıştır. Süreç içinde boyutları ve dolma sürecine girmiş bulunması dolayısıyla ana 

gemi trafiğini barındıramayacak duruma gelmiş bulunan iç limanda Türkler’e ait kadırgalar ile 

sandallar durmakta ve bu liman, “Kadırga Limanı” olarak anılmaktadır. İç liman, 18. yüzyılın ortalarına 

değin küçük gemilere hizmet vermek üzere kullanılmış ise de yüzyılın ikinci yarısında yamaçlardan 

akan suların olmadığı zamanlar dışında kurumuş durumdadır. İlerleyen zamanda iç liman, tümüyle 
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kurumuş ve alan aşama aşama yapılaşırken iç limanın anısı “Gemiler İskelesi” ya da “Ali Paşa 

Meydanı” adıyla anılan meydanın varlığında yaşamıştır.  

Fotoğraf 169: 18. Yüzyılda Kemeraltı ve İç Liman 

 

Kaynak: İZKA 

Pasaport Limanı 

İzmir’de çok kültürlü bir yapının geliştiği ve mekânsal örüntü olarak da Avrupalılar’ın kıyı 

hattında uzanan Frenk Mahallesi’nde yaşamayı tercih ettikleri 17. yüzyıldan itibaren ana körfez 

kıyısında varlık gösteren liman kullanımı, 19. yüzyılın ikinci yarısında çağa uygun bir liman ve rıhtım 

inşasıyla gelişmesini sürdürmüştür. Bu tarihsel sürecin bir ürünü olan Pasaport Limanı çeşitli 

biçimlerde dönüşerek de olsa günümüze ulaşmayı başarmıştır. Gezginler, “Frenk İskelesi” ya da 

“Avrupalılar Rıhtımı” olarak anılan limanda yoğun bir gemi trafiğinin mevcut olduğunu, öncelikle aynı 

uyruklu gemilerin, daha sonra ise diğer gemilerin birbirlerini top atışlarıyla selamlayarak ortamın 

canlılığını anlatmaktadır. Mekânsal olanaksızlardan dolayı liman hizmetlerini gerçekleştirmekte bazı 

zorluklar mevcut olup mallar küçük kayıklarla karaya çıkarılıyor ya da yükleniyordu. Yolcuların kıyıya 

çıktığı noktada sınırlı bir sahil yolu olan ve mağazaların yanı sıra yeme, içme, eğlenme gibi aktiviteleri 

de barındıran Marina Caddesi bulunuyordu. Gezginlerin tasvirlerinden kıyı yolunun oldukça dar 

olması dolayısıyla malları taşıyan kayıkların neredeyse mağazalara girecekmiş gibi göründüğü 

anlaşılmaktadır. Yeni rıhtımın inşa edileceği 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan evrede, ulaşım 

hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlayan yapıların karmaşık ve niteliksiz bir düzen içinde yerleştiği 

görülmektedir. Kente gelen gezginler, Neo-klasik çizgili Gümrük Binası dışındaki yapıların derme 

çatma yapılar olduğundan söz ederek, kıyı bandının düzensiz ahşap iskelelerden oluştuğuna 
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değinmektedirler. Herkesin ihtiyacına göre denizi doldurduğu bir düzen içinde, kıyının karmaşık ve pis 

bir alana dönüştüğü de tespitler arasındadır.  

Sahiliye olarak anılan kıyı caddesi ile arka planda yer alan depo, han ve çeşitli ticari 

işletmelerin oluşturduğu karmaşa kıyı görüntüsünün bir parçasını oluşturmaktadır. Bölgede limanı 

korumak üzere örgütlenmiş bir tabya ve onun yanında da Meyve-i Ter ve Efrenç gümrükleri 

bulunuyordu. Balık pazarı da bu çevrenin referans mekanları arasındaydı. Yakın çevrede ise depolar 

ve içinde çeşitli ürünlerin işlendiği hanlar mevcuttu. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalı tüccarlar, ticari malların aktarımını 

kolaylaştırmak ve kendilerine yeni iş alanları sağlamak üzere ulaşım sistemlerini çağdaşlaştıracak 

yatırımlara girişirken, demiryolu inşasının ardından liman ve rıhtım yapımı da gündeme gelmiştir. 

Rıhtımın, İzmir’in tarihindeki en büyük inşa faaliyetlerinden birisi olması, kentin yaşantısında, 

başlangıçtan itibaren önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. Dönemin Batı kaynaklı çoğu büyük 

yatırımında olduğu gibi rıhtımın yapılmasına ilişkin faaliyetlerde de İngilizler ve Fransızlar sahnededir. 

1867 yılında M. M. Charnaud, Alfred Baker ve Georges Guarraccino adlı üç İngiliz tüccara rıhtımı inşa 

etme imtiyazı verilmiştir. Yirmi beş yıllık zaman dilimini kapsayan bu imtiyaz, Konak’tan Aydın Garına 

kadar uzanan kıyı bandında bir rıhtım inşa edilmesini öngörüyor, ayrıca imtiyaz sahiplerine deniz 

ticaretinden belirli bir oranda rüsum alma ve denizin doldurulması ile elde edilecek alana sahip olma 

hakkını da tanıyordu. Rıhtım boyunca tramvay hatlarının döşenmesi, mendirek inşası ve kanalizasyon 

yapımı gibi işler de söz konusuydu. Toplamı otuz hektarı aşan açık ve kapalı liman tesisi, üç buçuk 

kilometre uzunluğunda ve bir buçuk metreden biraz fazla derinlikteki rıhtım, bin iki yüz metre 

civarındaki mendirek inşasının tamamlanmasının ardından 1876 yılında hizmete girmiş; imtiyaz, bazı 

ilave inşaatların sürdürülebilmesi için, otuz beş yıl süreyle uzatılmıştır. İzmir’deki en büyük imar 

faaliyetlerinden birini oluşturan liman-rıhtım inşası kapsamında yapılan liman tesisleri, Konak 

bölgesinin başlangıcından Pasaport bölgesine kadar alanı kaplıyor, buradan inşa edilen mendirekler 

üzerinde gümrük binası, kömür depoları, pasaport binası, karantina, fenerler, posta ve telgraf bölümü 

gibi birimleri kapsıyordu. 

Liman ünitesi Gümrük ile Pasaport arasında altı yüz metre uzunluğunda ve dört yüz metre 

genişliğinde bir alana yayılmakta olup on dokuz hektarlık bir havuzu içermektedir. İki yönden girişi 

olan limanın, Konak Meydanı yönünde gümrük binası ve depolar mevcut olup kömür deposu 

dalgakıranın ucunda yer almaktaydı. Diğer tarafta ise pasaport ve idare binaları konumlanmaktaydı.  
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Fotoğraf 170: Liman ve Rıhtım İnşasından Önceki Kıyı Dokusu ve Limandan Eski Bir Görünüm 

 

 
Kaynak: Anonim 

Gümrük Binası (Konak Pier) 

Basmane Garı’ndan kıyıya ulaşan yolu karşılayan dolgu alan üzerinde inşa edilmiş bulunan 

Gümrük binası, çeşitli dönemlerde eklenerek genişleyen bir yapı olarak hayat bulmuştur. 19. yüzyılın 

ortalarında gümrüklenmiş malların depolanması amacıyla oluşturulan dolgu alanda yapılan tek katlı 

gümrük binasının ucuna, daha sonra dolgunun genişletilmesiyle aynı biçimde inşa edilen bir bina 

eklenmiş; bu yapıya da bazı ekler yapılmasının ardından iki katlı ve balkonlu üçüncü bir yapı inşa 

edilmiştir. 20. yüzyıl başlarında Endüstri Devrimi’nin ruhunu yansıtan metalik bir strüktüre sahip 

bulunan büyük hol inşa edilmiş ve döküm kolonlar tarafından taşınan bu mekân Gümrük binasının en 

karakteristik bölümünü oluşturmuştur. Geniş açıklıklar geçen çelik makaslar Gustave Eiffel ile 

ilişkilendirilmekte olsa da bu konuda net bir kayıt mevcut değildir. Benzer bir strüktür ile oluşturulan 

sundurma da örttüğü terasla birlikte yapının temel öğelerinden birini oluşturmaktadır. Yapının volta 
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döşeme, çatı suyunun kanallara inmesini sağlayan içi boş kolon sistemi, mal taşıma amacıyla 

kullanılan ray sistemi vb. teknik detayları bulunmaktadır. Kırk beş metre genişliğinde ve yüz metre 

uzunluğunda bir dolgu alan üzerinde konumlanan Gümrük depoları inşa edilmeden önce, gümrük 

işlemleri için mevcut yapıların kiralanması söz konusu olmuştur. Gümrük ünitesinin inşasından sonra 

ise bu sorunlar ortadan kalkmış görünmektedir. Dolgu alanın uzun cephesinde yapının metalik 

strüktürünü, duvar üzerinde dışa taşarak ortaya koyduğu görülmektedir. Lineer kurgulu ve oldukça 

uzun bir cephe veren yapının verandasında ilerlendikçe, farklı üsluplar gösteren diğer yapılarla 

karşılaşılmaktadır. Gümrük binası, 20. yüzyılın ortasından sonra balık hali olarak kullanılmaya 

başlanmış, bu kullanımın ardından da otoparka dönüştürülmüştür. 2002 yılında mimar Salih Zeki 

Pekin tarafından restorasyonu gerçekleştirilen yapı, Konak Pier adıyla alışveriş merkezi olarak 

işlevlendirilmiştir.  

Fotoğraf 171: Gümrük Binası'nın Eski Durumu 

 
Kaynak: Anonim 

Pasaport İskelesi 

Liman ünitesinin kuzey mendireğinde yer alan ve deniz fenerleri bürosu ile liman işleyişiyle 

ilgili birimleri barındıran ünite 1922 yangınında tahrip olduğu için, günümüzde bu yapıların izlerini, 

özgün kurgular dâhilinde bulabilmek mümkün değildir. Denize doğru uzanan dolgu alan üzerinde 

konumlanan ve inşası 1889 yılında tamamlanan “Rıhtım İşletme ve Pasaport Kontrol” binaları, idare 

faaliyetleri ile daha önce gemilerin açıkta demirlemeleri yüzünden düzensiz biçimde gerçekleştirilen 

pasaport kontrollerini gerçekleştirmek için yapılmıştır. Kent belleğinde de bu bölge “Pasaport” adıyla 

yerleşmiştir. Denize doğru uzanan alanda farklı bloklardan oluşan bir kurguda inşa edilen yapılar, 

Neoklasik üslupta ve iki katlı inşa edilmiştir. İlk binanın yan cephesinde zemin katın geriye 

çekilmesiyle oluşan ve bir dizi dairesel döküm kolonun varlığıyla belirlenen bir yarı açık alan 

görülmektedir. Üst cephede söveli ve alınlıklı beş pencere mevcuttur. Aynı binanın Kordonboyu’na 



433 
 
 

yönelik üst cephesinin ise ardındaki kırma çatıyı örten ve üzerinde bitkisel tezyinatlar bulunan bir 

alınlıkla varlık gösterdiği saptanmaktadır. Bu kütle mendirek üzerindeki diğer kütleden tek katlı bir 

yapı parçasıyla ayrılmakta ve uçtaki lineer blok, Liman İdare Ofisi, Osmanlı Telgrafhanesi, Liman 

Kaptanlığı, Sağlık büroları ve Liman Fener İşletmeleri gibi birimleri barındırmaktaydı. Sözü edilen 

lineer bloğun cephesi pilasterlerle çeşitli parçalara ayrılmış ve ahşap kepenkli, söveli kapı ve 

pencereler ile oluşturulan düzen, her parçada tekrarlanmıştır. Katların silmelerle ayrıldığı görülür. 

Yapı, kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür. Yangın sonrasında 1926 yılında inşa edilen ve Birinci 

Ulusal Mimarlık akımı doğrultusunda bir yönelim gösteren yolcu salonu ise Pasaport İskelesi’nin 

günümüzdeki ana yapısını teşkil etmektedir. Arkadaki Karantina yapısı da aynı üslup doğrultusunda 

kurgulanmıştır 2003 yılında bu bina ile Karantina Binası arasındaki dalgakıran duvar kaldırılarak iki 

bölümü fotoğraf olarak bütünleştiren şeffaf bir bekleme salonu inşa edilmiştir. 

Fotoğraf 172: Rıhtım İşletme ve Pasaport Kontrol Binaları 

 
Kaynak: Anonim 

Basmane Garı 

Basmane Garı, 1863 yılında imtiyazı İngilizler’e verilen, 1894’de ise Fransızlar tarafından 

devralınan İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu yapımı çerçevesinde “demiryolu hattını karşılayan bir 

hat sonu yapısı” olarak inşa edilmiştir. Basmane Garı’nın inşası, Basmane bölgesindeki fiziksel ve 

sosyo-ekonomik mekânı dönüştüren önemli bir imar faaliyeti olarak ortaya çıkmıştır. Garın inşa 

sürecinde, bazı kamulaştırma eylemleri yaşanmış, kentin en erken endüstri yapılarından olan 

Basmane Pamuklu Dokuma ve Basma Tesisi’nin alanı da bu evrede kamulaştırılmıştır. Basmane Garı, 

üç bölümlü, simetrik ve ana girişin yer aldığı orta bölümün yükseltildiği bir kurgu dâhilinde inşa 

edilmiştir. Yapının ilk evresini gösteren fotoğraflarda, orta bölümün beşik çatıyla örtüldüğü, taş 
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duvarların sıvasız olduğu ve güney cephesinde bir çıkmanın yer aldığı gözlenmektedir. 1930’lara ait 

fotoğraflarda ise orta bölümün oldukça dik bir eğime sahip olan bir kırma çatıyla örtüldüğü görülür. İç 

mekânda işlevler farklılaşsa da cephe mutlak bir simetri gösterir. Cephe tasarımında, dönemin 

Neoklasik beğenilerini yansıtan alınlık, pilaster, silme gibi öğeler mevcuttur. Meydana yönlenen uzun 

giriş cephesi, çeşitli parçalanmalarla hareketlendirilmiş olup; dik çatılı orta bölüm üç katlı ve merkezi 

bir kurguda yükseltilerek ayrıştırılır. Demiryolu sistemine ilişkin yazı ve simgeler de bu parçanın 

üzerinde yer almaktadır. Her bir katın ötekinden silmelerle ayrıldığı tipik bir düzene sahip olan bu 

bölümde, binanın zemine bastığı noktalar gibi duvar köşeleri ve kemerli giriş kapıları da kesme taş 

dizileriyle ağırlık kazanmıştır. Yan kanatlarda ise cephe, alınlıklı bir bölüm ile kırma çatılı diğer bir 

bölüm olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yüksek giriş parçasının iki yanında yer alan alınlıklı bölümler, 

hafifçe dışa taşarak varlıklarını ortaya koyarlar. 

Fotoğraf 173: Basmane Garı'nın Yakın Geçmişteki Durumu 

 
Kaynak: İzmir Tarih Projesi 
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Fotoğraf 174: Basmane Garı'nın Güncel Durumu 

 
Kaynak: İzmir Tarih Projesi 

Kervan Köprüsü 

Kervan ticaretiyle kente gelenlerin ana giriş noktasını oluşturması dolayısıyla “Kervan 

Köprüsü” olarak anılan köprü, mimari açıdan büyük bir özellik göstermese de içerdiği temsil değeri 

açısından önem taşımaktadır. Tek kemerli ve taş malzemeli köprü, Kemer mevkiinde yer alır. Antik 

Dönem’de de buradaki köprünün kenti Pergamon, Phokia, Magnesia ad Spylum yönlerine bağlayan 

yolun başlangıcını oluşturduğu ifade edilmektedir. Gezginler tarafından en çok tasvir edilen yerlerden 

biri olan köprünün, çevresindeki kahveler ve mezarlık alanlarının yanı sıra içinde yer aldığı doğal doku 

ve Meles Çayı’nın varlığıyla birlikte anlamlandırıldığı görülmektedir. Kervan Köprüsü, kahvelerde 

nargile içilen, mesire yapılan ve kimi kutlamalara sahne olan bölgedeki en belirgin mimari referans 

olarak gösterilmektedir. 
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Fotoğraf 175: Kervan Köprüsü 

 
Kaynak: Anonim 
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Pano 2: Mimari Miras 2 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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4.9.2.13 Konutlar 

Geleneksel Konutlar 

Mimari Gelişim  

Antik çağlardan günümüze kadar ticari kimliği ile ön plana çıkmış bir kent olan İzmir her 

dönem farklı din, dil, ırk ve kültür değerlerine sahip topluluklar için adeta bir çekim merkezi olmuştur. 

Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Ortadoğu'nun önemli bir limanı olan İzmir, Müslüman, Yunan, Ermeni 

ve Yahudi cemaatlerle birlikte ticaret yapmak için buraya gelen Levanten denilen Avrupalıların birlikte 

yaşadığı kozmopolit bir kente dönüşmüştür. Her bir cemaatin belli başlı faaliyetlerine ve kendi 

aralarında sürdürdükleri ilişkilere bağlı olarak farklı mahallelerde oturduklarının bilinmesine rağmen, 

bu toplulukların yan yana yaşadığı karma mahalleler de bulunmaktadır. 

Fotoğraf 176: XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Sokakları 

 
Kaynak: (https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618) 
 

Müslüman mahalleler İkiçeşmelik’ten yukarılara Eşrefpaşa’ya yayılmış, orta tabaka 

Namazgâh, Tilkilik’in arkaları ve Mezarlıkbaşı’na yerleşmiştir. Türkler önceleri Kadifekale 

yamaçlarında, Yukarı Mahalle denilen Asmalı Mescit, Ballıkuyu ve çevresinde yaşıyorlardı. Zamanla 

aşağı doğru inerek ticaret alanı çevresinde yerleşmeye başlamışlar ve aşağı Türk mahallesini 

oluşturmuşlardır. 19. yüzyılda Türk Mahallesi bir uçta Arap Fırını Sokağı, diğer uçta Basmane Garı 

https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618
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arasındaki alanda gelişmiştir. Türklerin düzlükteki diğer yerleşim alanları arasında Keçeciler, 

Mezarlıkbaşı, Kestelli Caddesi (Başdurak) ve İkiçeşmelik sayılabilir.  

İzmir’de farklı etnik grupların uzun yıllar bir arada yaşaması, kültürler arası etkileşimi de 

beraberinde getirmiştir. Yapı sanatının da yabancı kökenli ustalarca yürütüldüğü bilinmektedir. Tarihi 

konut stokunun büyük bir bölümünü oluşturan ‘Geleneksel İzmir Evi’ bu etkileşimin sonucunda 

ortaya çıkmış, bölgeye özgü bir konut tipidir. 1870 sonrası Punta civarında tasarlanan, düzenli sokak 

dokusuna yoğun olarak uygulanan sıra ev tipolojisi, kısa bir süre içinde avlulu geleneksel konutların 

bulunduğu ve organik bir yapıya sahip mahallelerde de görülmeye başlamıştır. Özellikle konut 

dokusunun tamamlanmış olduğu Türk mahallelerinde sıra ev tipolojisinin çeşitli yorumlarına 

rastlamak mümkündür. Geleneksel Türk konutlarından meydana gelen mevcut dokunun üzerine, inşa 

edilen yeni konutlarda hem geleneksel öğelerin hem de yeni sıra ev tipolojisinin izlerini ve 

çeşitlenmelerini görmek mümkündür. Örneğin, henüz 19. yüzyıl sonunda bile nadir örneği kalan 

avlulu Türk evlerinin yerine, sıra evlerin yapı elemanları kullanılarak üretilmiştir. Bunlara sıra evlerin 

tersine, sokaktan değil, avludan giriş alınan konutlarda rastlanmaktadır.  

Fotoğraf 177: XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Sokakları 

 
Kaynak: (https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618) 
 

https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618
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İzmir kenti konut tarihi yazınında önemli yeri olan çalışmalar değerlendirildiğinde bu 

koşullanma açıkça gözlemlenebilir. Geleneksel Konut, Rum Evi, Batı Anadolu Konutu, Sakız Tipi Ev, 

Geçiş ya da Etkileşim Konutu (geleneksel Türk ve Rum konutları arası) gibi adlar verilmektedir18. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde İzmir’de üretilmiş olan konutlar dikkat çekici bir biçimde ortak 

nitelikler taşımaktadır. Kentin hemen her yerinde karşılaşabileceğimiz bu konutlar, belli bir tipolojinin 

farklı gereksinimlere uyarlanması ile üretilmişlerdir. Tipik bir İzmir konutu, iki katlı sıra ev düzeninde, 

çoğu kez asimetrik cepheli ve ahşap cumbalıdır. Plan ve cephe organizasyonu açısından ortogonal 

düzene sahip olan bu konutlar genellikle biri dar diğeri geniş iki akstan oluşmaktadır. Zemin katta giriş 

holü dar aks üzerinde konumlanmakta, geniş aksta ise yaşama mekânları yer almaktadır. Üst katta yer 

alan yatak odalarından bir kısmı sokak cephesine, diğer bir kısmı ise arka avluya yönelmektedir. Bu 

odalar genellikle merkezi bir hol etrafında düzenlenmişlerdir. Zemin katta ön ve arka cepheden ışık ve 

hava alan iki temel yaşama mekânına, arka bahçeye doğru uzanan bir servis kütlesi eklenmiştir. 

Fotoğraf 178: XX. Yüzyıl Başlarında İzmir Sokakları 

 
Kaynak: (https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618) 
 

 
18 Konutlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. F. Erpi, Buca’da Konut Mimarisi 1838-1934, Ankara 1987;, E. 
Akyüz,“Tarihsel Süreçte İzmir’de Konut”, Egemimarlık, 1994/3, 14, 32-35; H. Uçar-A. Uçar, “İzmir Kemeraltı 
Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi”, Sanat Tarihi dergisi, C. XXII, S. 2, İzmir 2013, s. 
119-147, Şeniz Çıkış, “Modern Konut Olarak XIX. Yüzyıl İzmir Konutu: Biçimsel ve Kavramsal Ortaklıklar”, METU 
JFA 2009/2 (26:2), s. 211-233. 
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Bu kütlede mutfak, banyo, tuvalet ya da kiler gibi servis birimleri yer almaktadır. Çoğu kez iki 

kat üzerine planlanan, servis mekânları konut sıralarının arasında oluşan avluya bakacak biçimde, iç 

mekânla ilişkilendirilir. Avlulara geçiş yalnızca konut içinden sağlanmıştır.  Bu konutların büyük bir 

bölümünde bodrum kat bulunmaktadır. Bu kat özellikle su tabanı düşük semtlerde nem problemine 

karşı yapıyı havalandırmak amacıyla yapılmıştır. Strüktürel açıdan değerlendirildiğinde XIX. yüzyıl 

boyunca İzmir’de yapılan konutların neredeyse tamamının, içi moloz taş ile doldurulmuş ahşap karkas 

sistem ile yapıldığı gözlemlenebilir. Ayrıca döşemelerde demir putrel, cumba altlarında dökme demir 

konsollar, dökme demir giriş kapıları ve saç kepenkler kullanılmıştır. 

Plan Tipolojisi ve Cephe Öğeleri  

 Alan genelinde iki ana belirgin konut tipine rastlanmaktadır. Bunlar, Sakız evi plan tipolojine 

uyan yapılar ve geleneksel Türk Evi tipindeki sofalı yapılardır. Ancak bir tipoloji oluşturmak 

istediğimizde Sakız Evlerine yakın ya da benzer olan yapıları ancak bir tipoloji altında incelemek 

mümkün olabilmektedir. Geleneksel Türk Evleri’nin az sayıda örneği günümüze ulaşabilmiştir. Türk 

Mahalleleri’nde de çok sayıda inşa edilen Sakız tipi konutlarda özellikle Maşallah yazılı panolar ve Ay-

yıldız motifleri dikkati çekmektedir. 

Fotoğraf 179: İzmir’de Geleneksel Türk Mahallesi, XIX. Yüzyıl Ortaları  

 
Kaynak: (https://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12618) 
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Geleneksel Türk Evleri 

Kemeraltı geleneksel dokusunda az sayıda örneğini saptayabildiğimiz Türk evlerine Tilkilik, 

Dönertaş gibi Türklerin yoğun olarak yerleştiği mahallelerde rastlanmaktadır.  Bu konutların sayıca az 

oluşu inşa malzemesinin doğa koşullarına göre dayanıksızlığı, yangın gibi afetlerde çabuk yok oluşu, 

kullanıcılarının yeterli özeni göstermemeleri gibi sebeplerle açıklanabilir.  

Fotoğraf 180: Çıkmalı Türk Evi Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Aile mahremiyeti anlayışının sonucu içe dönük bir tasarım sergileyen bu yapılar avlu 

içerisindeki müştemilatlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu avlulu ve iki katlı olarak 

inşa edilen bu konutlarda belirli bir tasarımın tekrar etmemesi cephe tipolojisi yapılamamaktadır.  

 Çoğu konutun girişinin bahçeden sağlanması nedeniyle konutlara ait cephe çizimleri konutun 

dışarıya yansıdığı sokak cephesi dikkate alınarak yapılmıştır. Topografyaya göre şekillenen bu 

konutların en önemli ortak özelliği üst katlarda yer alan çıkmalardır. Parselin düzgün olmayışından 

kaynaklanan alt kattaki eğrisel mekânlar üst katlarda çıkmalar yardımıyla dörtgen mekanlara 

dönüştürülmektedir.  
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Fotoğraf 181: Alandan Türk Evi Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
 

Bu mekanlar eliböğründe adı verilen eğimli ahşap payandalarla desteklenmişlerdir.  İklimin 

sıcak olması sonucu genellikle dış sofalı bir plan tipi görülen bu konutlarda alt kat yığma, üst kat ise 

ahşap karkas tekniğinde inşa edilmiştir. Bazı konutlarda pencerelerin önünde sokağı farklı açılardan 

görmeyi sağlayan ve “cumba kafes” olarak adlandırılan ferforjeler bulunmaktadır. 

Fotoğraf 182: Alandan Türk Evi Örnekleri 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
 

Kişisel ihtiyaçlar için tasarlanan yüklük, gusülhane, dolap gibi elemanlar odaların içlerinde yer 

almaktadır.  Bazı evlerde odalara girişi sağlayan kapılar üzerinde ya da duvarlarda Arapça “Maşallah” 

yazısı, bitkisel süslemeler ve mimari tasvirlerin olduğu dikkati çekmektedir. Avlunun günlük işlere 
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yönelik tasarlanması sonucu bu alanda genellikle kuyu, havuz, çeşme gibi bir ya da birkaç su öğesi 

bulunmaktadır.   

Fotoğraf 183: Türk Evi Mimari Ögeleri 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

Sakız Tipi Konutlar 

Sakız tipi üst ve orta sınıf konutları, İzmir’in kıyı şeridinde yer alan, iki katlı, yığma kâgir ve 

kentin sonradan simgesi haline gelmiş olan ahşap cumbalı yapılarıdır. Mimarları belli değildir. Hatta 

mimarlarının olmadığı, ustalar tarafından tasarlandığı ve yapıldığı kuvvetle muhtemeldir. Plan 

şemalarında benzerlikler olsa bile, dış cephelerinde farklılıklar vardır. Dış cepheleri benzeyenler 

arasında bile ayrıntılarda önemli değişiklikler görülmektedir. Dolayısıyla her bir yapı kimlik ve kişilik 

taşır.    

Cumhuriyet’e kadar izlenen dönemde İzmir’de gerçekleştirilmiş olan yapıların büyük bölümü, 

tümü yabancı kökenli usta ve kalfalarca yapılmış olan, 2-3 kat ile sınırlı, duvarları kâgir ve ahşap 

karkas, döşemeleri ahşap olan yığma kâgir binalardır.  Yükseltilmiş zemin (subasman) üzerindeki 

yüksek tavanlı konutlarda, servis birimlerinin yer aldığı ara katlar bulunmaktadır. Sakız tipi konut 

olarak tanımlanan yapılarda, günlük oturma, mutfak ve misafir mekânları zemin katta, yatak odaları 

üst katta konumlanmışlardır. Üst katlarda, metal payandalar ile desteklenen balkon ve cumbalar yer 

almaktadır.   

 

 



445 
 
 

Fotoğraf 184: Sakız Tipi Bir Konutun Mimari Ögeleri 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

 

Cephe ve plan özellikleri bakımından birbirlerine benzeyen bu yapılar çoğunlukla dar ve uzun 

dikdörtgen şekilli parseller üzerine; tek kat, bodrum + tek kat, iki kat ya da bodrum + iki kat olarak 

inşa edilmişlerdir. Genellikle depolama işlevi gören bodrum kat, diğer katlardaki pencere akslarına 

yerleştirilmiş olan açıklıklar sayesinde evin havalandırılmasını da sağlamaktadır. 

Bu konutların giriş katı, gündelik yaşamdaki ihtiyaçları karşılayacak oturma odası, mutfak, 

tuvalet, banyo gibi servis mekânlarına hizmet vermektedir. Üst kattaki odalar ise yatak odalarına 

işlevi taşımaktadır. Evlerin dar olan cephelerinin sokak tarafına bakması sonucu çoğunlukla yan hollü 

cephe düzeni ve plan şeması göstermektedirler. Cephenin 1/3 ünü kaplayan ve birkaç basamakla 

sokak zemininden yükseltilmiş girişler, genellikle eyvan şeklindeki bir nişin dip duvarı üzerine 
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yerleştirilmektedir. Dağılım mekânı olarak tasarlanmış hol; yanında yer alan oturma odası, servis 

mekânları ve üst kata çıkışı sağlayan merdivenlerin ortak alanıdır. Oturma odası genellikle kare 

planlıdır ve sokağa iki pencere ile açılır. Taş söveli pencereler çoğunlukla profillendirilmiş kornişlerle 

taçlandırılmaktadır.  Bu konutların iki katlı ve bodrum + iki katlı inşa edilmiş olanlarında her iki katta 

da simetrik düzenleme görülmektedir.  Rum konutlarının en belirgin özelliği üst katta, genellikle 

cephe ortasında veya yanında bir cumba bulunmasıdır. Genellikle üç bölümlü ahşap bir çıkma olarak 

tasarlanmış bu mimari form; menderes motifleri ve kıvrım dallarla oluşmuş süslemeye sahip dökme 

demir konsollar üzerine oturtulmuştur. Konsolların genellikle aynı süsleme repertuarına sahip olması 

üretiminin yerel bir merkezde yapıldığını düşündürmektedir. 

Yan Hollü Sakız Tipi Evleri etkisinde plan tipleri 

 Bu gruba dahil edilen konutlar genellikle dar ve uzun parseller üzerinde yer almaktadır. 

Konuta girişi sağlayan açıklık, parselin sokağa bakan dar cephesinde olması nedeniyle cephenin sağ ya 

da sol tarafına alınmıştır. Girişin açıldığı holden girişin sağlandığı yaşama odası iki pencere ile sokağa 

bakmaktadır. Bu gruptaki konutların genellikle tek katlı, bodrum+tek katlı, 2 katlı, bodrum+2 katlı 

tasarlandıklarının görülmesine rağmen, bodrum+3 katlı örnekleri de saptanmıştır.   

Yan hollü, tek katlı tip 

Tek kata sahip bu konutlarda cephe asimetrik düzenlidir. Bu konutları en belirgin özelliği 1-2 

basamakla sokak zemininden ayrılan kapının açıldığı holün sağ ya da sol tarafına konumlandırılmış 

yaşama mekânın iki pencere ile sokağa açılmasıdır.  Bu örneklerde hol kenarda, odalar yalnızca bir 

kenarda yer almaktadır. 

Fotoğraf 185: Alandan, Yan Hollü Tek Katlı Konut Örneği 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

  Yan Hollü, Bodrum + Tek Katlı Tip  

  “Yan hollü, tek katlı tür” ün bir çeşitlemesi olarak karşımıza çıkan bu grup konutlarda yoldan 

birkaç basamak merdiven ile ulaşılan bir niş içerisindeki giriş, cephenin sağ ya da sol yanına 
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yerleştirilmiştir. Alanda en sık karşılaşılan konut tiplerinden biridir. Bu tipteki konutların bodrum 

katında birinci kattakilerle aynı aksta pencereler yer almaktadır.  

Fotoğraf 186: Yan Hollü, Bodrum + Tek Katlı Tip 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

Fotoğraf 187: Alandan Yan Hollü, Bodrum + Tek Katlı Tip Örnekleri 

      
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
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Fotoğraf 188: Alandan Yan Hollü, Bodrum + Tek Katlı Tip Örnekleri 

 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Yan Hollü Yükseltilmiş Bodrum Katlı Tip 

Bu tipte kat yüksekliği artırılmış ve yaşama mekânı olarak kullanılan bodrum kata giriş zemin 

kattan ya da cephede bulunan dar ve alçak kapıdan sağlanmıştır. Bazı örneklerde bodrum katı 

bağımsız olarak kullanılırken bazı örneklerde ise bodrum katı bina içinden kullanılmaktadır. Kimi 

örneklerinde de merdiven çıkış hattı yola paralel bir konuma dönüp, sahanlık kaldırımın üzerinde 

oluşmuştur. Bu türde plan yan sofalıdır. 

Bodrum kat pencere aksı ile üst kat pencere aksları daima birbirini tutar. Bodrum kat 

pencereleri çoğu örneklerde demir kepenklerle, çok az da olsa bazı örneklerde ise ahşap panjurla 

kapatılmıştır. 
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Fotoğraf 189: Alandan,Yan Hollü Yükseltilmiş Bodrum Katlı Örnekler 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Yan Hollü İki Katlı Cumbasız Tip 

“Yan hollü, tek katlı tür” ün bir çeşitlemesi olarak karşımıza çıkan bu grup konutlarda yoldan 

birkaç basamak merdiven ile ulaşılan bir niş içerisindeki giriş, cephenin sağ ya da sol yanına 

yerleştirilmiştir. Bu örneklerde cumba bulunmamaktadır. Bazı evlerde girişin karşısındaki oda bir 

basamak ile yükseltilmiştir. Tuvalet ve mutfak yan yana, genellikle merdivenin yanında ve dış bahçeye 

bağlantılı olarak yer alır. Mekanların yüksekliği, iklimsel bir gerekliliktir. İki katlı evlerde, bu 

yükseklikten faydalanarak, merdiven boşlukları servis mekanları olarak kullanılır.  

Hole bağlanan odalar işlevsel olarak farklılık göstermez. Tüm odalar, yatak odası, oturma 

odası, vb. işlevlerde kullanılabilir. Mevsimlere göre değişiklik gösterse de genelde üst kat yatma 

işlevini görmektedir. Bazı örneklerde odalar arası geçişi sağlayan kapılar bulunmaktadır. 

Pencerelerdeki oranlar tek katlı evlerdeki ile aynıdır. Ancak iki katlı bina cephelerinde doluluk 

oranı tek katlı binalara göre yüksektir. Evlerin köşelerinde bazı örneklerde kesme taş köşe silmeleri 

bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 190: Alandan, Yan Hollü İki Katlı Tip Örnekleri 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

Yan Hollü, Bodrum + İki Katlı, Cumbasız Tip  

“Yan hollü, iki katlı tür” ün bir çeşitlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bodrum kat 

pencereleri üst kat pencereleri ile aynı aks üzerindedir. Depolama amacı ile kullanılan bodrum kata 

konut içerinden geçiş sağlanmaktadır. 

Fotoğraf 191: Alandan Yan Hollü, Bodrum + İki Katlı, Cumbasız Tip Örnekleri 

      
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

Yan Hollü, Bodrum + 2 Katlı, Cumba ve Giriş Aynı Eksende Olduğu Tip  

Bu türün en belirgin özelliği cumba ve girişin aynı aks üzerinde konumlandırılmasıdır. Girişin 

ve cumbanın yanında altlı üstlü ikişer pencere bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 192: Yan Hollü, Bodrum + 2 Katlı, Cumba ve Girişin Aynı Eksende Olduğu Tip Örneği 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
 

Yan Hollü, İki Katlı, Cumba ve Girişin Asimetrik Eksende Olduğu Tip  

Fotoğraf 193: Yan Hollü, İki Katlı, Cumba ve Girişin Asimetrik Eksende Olduğu Tip 

  
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 
 
 

Yan Hollü, İki Katlı, Cumbanın Cephe Ortasında Olduğu Tip 

Fotoğraf 194: Yan Hollü, İki Katlı, Cumbanın Cephe Ortasında Olduğu Tip Örnekleri 

      
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

 

Orta Hollü Tür  

 Sokağa bakan cepheleri geniş olan bu grup konutlarda giriş cephenin ortasında ya da ortasına 

yakın bir yerde bulunmaktadır. Bu grup konutların sokağa bakan iki ya da daha fazla sayıda odası 

olduğu görülmektedir. Orta hollü tür grubuna dahil edilen konutlar da bir önceki gruptakiler gibi kat 

sayısı ve cumbanın konumuna göre çeşitli alt tiplere sahiptir. 

Orta Hollü, Tek Katlı, Asimetrik 3 Pencereli Tip 

Fotoğraf 195: Orta Hollü, Tek Katlı, Asimetrik 3 Pencereli Tip 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
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Orta Hollü, Tek Katlı, Simetrik 4 Pencereli Tip 

Fotoğraf 196: Orta Hollü, Tek Katlı, Simetrik 4 Pencereli Tip 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

 

Orta Hollü, Bodrum + Tek Katlı, Asimetrik 3 Pencereli Tip 

Fotoğraf 197: Orta Hollü, Bodrum + Tek Katlı, Asimetrik 3 Pencereli Tip 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
 

Orta Hollü, Bodrum + Tek Katlı, Simetrik 2 Pencereli Tip 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
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Orta Hollü, Bodrum + Tek Katlı, Simetrik 4 Pencereli Tip 

Fotoğraf 198: Orta Hollü, Bodrum + Tek Katlı, Simetrik 4 Pencereli Tip Örnekleri 

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
 

Orta Hollü İki Katlı Evler 

Simetrik Cepheliler 

İki katlı evlerin genel özelliklerini gösterirler. Cumbalı örneklerde Pencereler simetrik olarak 

giriş aksının her iki yanında bulunmaktadır.  

Bu türdeki evlerdeki giriş, daima cephenin orta aksında yer almaktadır. Her iki katta 

pencereler aynı aksta yer alır. Bazı örneklerinde giriş aksı yatay silmelerle güçlendirilmiştir.  

Bu tür evlerde simetri plana da yansımıştır. Simetrik cepheli, cumbasız iki katlı evlerin geneli 

orta sofalı plan özelliği göstermektedir. Odalar bu sofa etrafında toplanırken, merdiven ve diğer servis 

mekânı da sofaya bağlanmıştır. 

Fotoğraf 199: Simetrik Cepheli, İki Katlı Konut Örnekleri 

   
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
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Fotoğraf 200: Alandan Simetrik Cepheli, İki Katlı Konut Örnekleri 

  

  
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

 

Asimetrik Cepheliler 

Fotoğraf 201: Asimetrik Cepheli, İki Katlı Konut Örnekleri 

  
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 
 



456 
 
 

Fotoğraf 202: Alandan Asimetrik Cepheli, İki Katlı Konut Örnekleri 

  
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Süsleme Elemanları, Cumba, Baca, Silme vb. Öğeler 

Bölgedeki konut dokusunu incelediğimizde cumbalardaki balkonlarda ya da pencerelerde 

sınıflama yapmak oldukça güçtür. Burada yapılardaki öğeler zenginliğin, sınıfın veya inancın 

göstergesi olarak kullanılsa da kendi içlerinde farklılıklar göstermektedirler. 

Cumba, Çıkma ve Balkonlar: Bölgede çok sayıda cumba ve az da olsa balkona rastlamak mümkündür. 

İki katlı yapılarda cephenin en önemli elemanı olan cumba, sokağa hareketlilik getiren cephe 

elemanıdır. Taş ve sıvalı cephe üzerine eklenmiş ahşap konstrüksiyonlu genellikle dikdörtgen bir kütle 

görünümündedir. Pencere altındaki aynalıklarında çeşitli ahşap süsleme unsurları yer almaktadır. 

Günümüzde cumbaların bir kısmı tamamen yıkılmış ya da plastik malzeme ile yeniden inşa edilmiştir. 

Mevcut örneklerdeki cumba veya balkonların altında dekoratif motiflerle bezenmiş dökme demir 

konsollar (paraçoller) bulunur. Bu destekler genelde 4-5 adet ve yakın aralıklarla yerleştirildiğinden 

çıkma genişlikleri birbirine çok yakındır. Mevcut örneklerde çoğunlukla 2 tür kullanılmıştır. Bunun 

nedeni büyük olasılıkla paraçollerin seri üretilmesidir. 
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Fotoğraf 203: Alandan Çıkma Örnekleri ve Detayları 

 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
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Fotoğraf 204: Alandan Çıkma Örnekleri ve Detayları 

   

  
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Pencereler: Pencereler yörenin iklimsel ve sosyal özelliklerine göre değişikler göstermektedir. 

Bergama’da da pencereler hem iklimsel hem de emniyet nedenlerinden ve kültürel etkileşimden 

dolayı kepenklerle kapatılmıştır. Ahşap örnekleri olsa da genelde kepenkler masif saçtan 

yapılmışlardır. Üst katlarda ise eğer varsa genelde ahşap panjurlar kullanılmıştır. Pencere genişliğine 

göre ikiye, üçe bölünüp, bir kanadı ortadan katlanır örnekleri de bulunmaktadır. Kapı, kapı tokmağı, 

demir kepenk gibi unsurlarda metal malzeme kullanımının yaygın olduğu İzmir konutlarında 

pencerelerin büyük çoğunluğu metal şebekelere sahiptir. Genellikle güvenlik amacıyla bodrum kat ve 

zemin kat pencerelerinde kullanımı saptanan bu şebekeler dövme tekniği ile imal edilmiştir.  

Pencereler kesme taş söveli, alınlık ve taş konsollarla işlevsel gereksinimin yanında evlerin 

cephelerine hareket getiren bir eleman olarak tasarlanmıştır.  Pencerelere gelen yük çoğunlukla 

duvar içlerindeki basık kemerlerle taşınırken bazı örneklerde pencere üst sövesi basık kemer 

biçiminde yer alır. Üst ve alt kat pencere boyutları genelde birbirine çok yakındır. Çoğunlukla pencere 

oranları 1/2'dir. Ender olarak bazı örneklerinde zemin katta bu oranın 1/2.5’e kadar çıktığı örnekler 
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görülür. Bodrum kat pencereleri kareye yakın formda olmakta birlikte elips, daire veya farklı 

geometrik formlar alan örnekler de bulunmaktadır.  

Fotoğraf 205: Alandan Çeşitli Pencere Örnekleri 

 

 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
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Fotoğraf 206: Bölgede Görülen Pencere Açıklıklarından Örnekler 

   

 
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013) 

Pencerelerdeki çiçeklik kuruluşları bölgenin cephe mimarisinin karakteristik öğelerinden biridir. 

Sardunyalık olarak da tanımlanabilen çiçeklikler zemin katların üstündeki I. katlara ait pencerelerin 

yüzeylerinde görülürler. Pencere yüzeyinden dışa taşıntı yapacak şekilde düzenlemişlerdir. Amaç dışa 

taşıntıyla elde edilen korkuluk zeminine saksıları koyabilmektir. Fakat bu alan daha derin 

tutulduğunda sokağı seyretme amaçlı bir alana da dönüşebilmektedir. Ya pencere yüzeyinin 

tamamını ya da alt tarafına kaplayacak şekilde düzenlenirler. Çiçeklik korkulukları çeşitli 

kompozisyonlarda oluşturulmuş farklı düzenlemelere sahiptir. Dikey şeritler, geometrik yatay 

geçmeler, uçları kıvrımlı bombeli parmaklıklar, iç içe geçmiş örgü şebekeler en yaygın kuruluşlardır. 
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Fotoğraf 207: Çeşitli Çiçeklik Örnekleri 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Kapılar: Kapı; özellikle sivil mimaride, ilk karşılama alanı ve yapı ile ilgili ilk izlenimin oluşturulduğu, 

yapı üzerine ilk önermelerin yapıldığı sonuç olarak yapının karakteri ve estetiği üzerine ilk fikri 

verebilecek bir unsurdur. Bölgenin konut mimarisinde kapılar, cephe düzeninin en önemli 

öğelerinden biri konumundadır. Biçimi, anıtsallığı ve süsleme karakteriyle cephede görsel etkinin en 

fazla vurgulandığı yapı elemanı kapılardır. Konutlarda giriş kapısı, sokağa açılan cephe üzerinde yer 

alır.  

Genelde giriş kapıları cephede oluşturulan, bazı örneklerde 2 metreyi bulan derinlikte bir niş içerisine 

konumlanmıştır. Bu nişler genelde taş söve ile çerçevelenmiştir. Dış kapılar genelde dövme demirden 

yapılmış olup iç kapılar ahşaptır. Bazı örneklerde dış kapı kanatlarının tamamı dekoratif demir 

parmaklıklıdır. 

Doğrudan eve açılan kapılarından özellikle masif olanların üstünde, taşlığı aydınlatmak amacıyla 

demir parmaklıklı bir pencere boşluğu bırakılmıştır. 

Genellikle çift kanatlı olan giriş kapıların üstünde havalandırmaya yarayan kısımlar bulunmaktadır. 

Açılır kanatlarda genelde yüksekliğin 1/3’lük kısmı masif olarak bırakılmıştır. Kapının camlı 

bölümündeki demir parmaklıklar güvenliğin yanında süsleme elemanı olarak da kullanılmışlardır. 

Kapılarda genellikle karşılaşılan tokmakların birçoğu söküldüğünden, bölgede az sayıda karşımıza 

çıkmaktadır.  

Derin bir niş içerisine konumlanan kapıların üst bölümünde bulunan özellikle alçı süslemeler dikkat 

çekicidir. 
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Fotoğraf 208: Bölgede Görülen Kapı Örnekleri 

 

 

   
Kaynak: H. Uçar-A. Uçar (2013), (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
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Fotoğraf 209: Kapı Nişlerindeki Alçı Süsleme Örnekleri 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Fotoğraf 210: Kapı Parmaklıklarında Figürlü Dökme Demir Bezemeler ile Kapı Şakşakları 

 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
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Bahçe girişleri: Bölgedeki konutlara ait bahçelerin giriş açıklıkları da konutlardaki kadar özenlidir. Taş 

söveli ve lentolu bu açıklıklar, tek ya da çift kanatlı dekoratif demir kapılara sahiptir. 

Fotoğraf 211: Alandan Bahçe Girişi Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Silmeler: Cephelerde söveler ile birlikte silmelerle hareketlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Silmeleri, 

saçak silmeleri, kat silmeleri ile düşey köşe silmeleri olarak üçe ayırabiliriz.  

Saçak silmeleri: Genellikle profilli taş saçak silmeler karşımıza çıkmaktadır. Kimi örneklerde 

tuğlaların dizilişi ile oluşturulmuş silmelerle cephe sonlandırılarak çatıya geçilmektedir. Burada 

kullanılan tuğlalar düz olabildiği gibi farklı, dairesel sonlandırılmış örnekleri de mevcuttur. Cumhuriyet 

dönemi konutlarında daha geniş ahşap saçaklar dikkati çekmektedir.  

Fotoğraf 212: Farklı Formlardaki Saçak Silmeleri 
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Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

 

Kat Silmeleri: İki katlı evlerin bazılarında iki katı ayırmak için bir kat silmesine yer verilmiştir. 

Bu silme bazen düz ve sade, bazen de profilli bir taş şeklinde olabilmektedir. Kimi örneklerde üst kat 

pencere açıklıklarının alt ve üst kesiminde birer sıra yatay silme dikkati çekmektedir. 

Fotoğraf 213: Kat Silmesi Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Düşey Köşe Silmeleri: Burada “silme” profil olarak değil, görsel bir çizgi olarak, yatay silmeler 

ile birlikte cephe estetiğine katkıda bulunan bir başka eleman olarak kullanılmıştır. 

Genelde bu silme moloz duvarda bazen moloz bazen kesme taşlar şaşırtılarak, bazı örneklerde ise 

özellikle kesme taşlarla oluşturulmaktadır. Bu farklılığın zamana göre değil mimara veya yaptıranın 

ekonomik durumuna göre olduğu düşünülmektedir. 

Bu silmeler bazen tüm cephe boyunca bazen sadece zemin, bazen de sadece üst katta da 

olabilmektedir. Bazı örneklerde köşe silmeleri sütun başlığı gibi ayrı bir silme ile sonlandırılmıştır. Bu 

unsurlar bazen sıva bazen taş ile oluşturulmuş olup, yapısal amaçlı değil estetik amaçlı yapılmış 

silmelerdir. 
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Fotoğraf 214: Köşe Silme Örnekleri 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Fotoğraf 215: Çal Köşe Örnekleri 

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Bölgedeki konut yapılarının bir kısmında cephelerdeki yazı panoları dikkati çekmektedir. Genellikle 

içlerinde yazan Maşallah yazıları büyük ölçüde silinmiş olmakla birlikte panolar varlığını korumaktadır. 

Çalışma alanı, Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak Türk Mahalleleri’nin bulunduğu bölgeyi 

kapsamaktadır. Ancak konutlar büyük ölçüde Sakız tipi konutlardan oluşmaktadır. Bu açıdan 

konutlarda bulunan Maşallah yazılı panolar ve ay yıldız motifleri, ev sahiplerinin kimliği hakkında bilgi 

veren unsurlar olarak önem taşımaktadır. 
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Fotoğraf 216: Konutlardaki Yazı Panolarından Örnekler 

  
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Yapım Tekniği ve Malzemesi: Bölgedeki konut yapılarında farklı inşa teknikleri ve inşa malzemesi 

kullanıldığı dikkati çekmektedir. Plan ve cephelerde olduğu gibi yapının mimarı ve yaptıranın anlayışı 

ve ekonomik durumuna göre değişik malzeme ve teknikleri denenmiştir. 

Yapılar, genellikle yığma taşla inşa edilmiştir ve inşa malzemesi olarak taş ve tuğla kullanılmıştır. 

Genelde zemin kat taş üzeri tuğla olarak olsa da tamamen taş, ya da tuğla veya taş tuğla almaşık 

yapılara rastlamak mümkündür.  

Zemin katın taş olduğu sistemde taş duvarların kalınlıkları 70-90 cm. arasındadır. Zemin kat ve üst 

katlarda mekanları bölen duvarlar ahşap karkas sistem olup, araları, tuğla parçaları, ahşap gibi 

malzemelerle doldurulmuş, üstleri sıvanmıştır. Bu bölücü duvarların kalınlıkları 15-20 cm. 

civarındadır.   

Fotoğraf 217: Bölgedeki Yapılarda İnşa Malzemesi Örnekleri 
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Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
 

Zemin kat kaplamaları mozaik vb. karo türü malzemelerden üretilmiştir. Bodrum katın kullanıldığı tek 

katlı yapılar ile iki katlı yapılarda üst katın zemini, ahşap kirişlerin üzerine yerleştirilmiş ahşap 

rabıtalardan oluşmaktadır. Üst kat tavanları bazı örneklerde çıtalı ahşap iken bazı örneklerde is 

sıvalıdır. 

Yapıların özgün durumları düşünüldüğünde, üst ve alt katlarda yer alan tüm doğramalar ahşaptır. 

Çoğunlukla dışarıdan demir kepenklerle kapatılmışlardır. 

İç mekanlarda taşıyıcı duvarlar ve bölücü duvarlar sıvalıdır. Bazı örneklerde, sofaya bakan bölücü 

duvarlar ahşap rabıtalarla kaplanmıştır. Dış duvarlar genelde sıvalı olmakla birlikte sıvasız taş tuğla 

almaşık duvarlı örnekler de mevcuttur. 

Fotoğraf 218: Konut Dokusundan Malzeme Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Çatı Formu ve Malzemesi: Bölge konutlarında, çatıların çoğunluğu alaturka kiremit örtülü, sokak ve 

arka bahçeye olmak üzere iki yöne eğimlidir. Az da olsa kırma çatılara ve Marsilya kiremitlerine 

rastlanmaktadır. Birkaç örnek dışında saçaklarda çok fazla dışarıya çıkıntı yapmaz. Yan cephelerde 
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duvar genelde kalkan duvarı olarak yükselmektedir. Duvar dokusunun gösterildiği bazı yapılarda, 

yarım tuğlaların düşey olarak kullanıldığı dişli tasarımlar veya özel biçimli tuğla ya da taş 

konsolcuklarla yapılan daha zengin tasarımlı saçaklara rastlanır. 

Fotoğraf 219: Konut Dokusundan Çatı Örnekleri 

  
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

 

Cumhuriyet Dönemi Konutları 

Planlama alanı içerisinde, yukarıda bahsettiğimiz Osmanlı dönemine ait konut yapılarının yanı 

sıra az da olsa Cumhuriyet dönemine ait olan ve kendi içlerinde bir plan bütünlüğü gösteren evlere de 

rastlanmaktadır. Bu evleri de kendi içlerinde erken ve geç Cumhuriyet dönemi evleri adı altında iki 

gruba ayırmak mümkündür.  

Erken Cumhuriyet dönemi evleri, 1930’lu yıllarda inşa edilmişlerdir. İç sofalı geleneksel Türk 

evi plan tipinin devamı niteliğindeki bu yapılarda, pencere ve giriş açıklıkları dikdörtgen şekillidir ve 

bu açıklıklar plasterler ve silmelerle çevrelenmiştir. Belirgin saçak ve kat silmeleri, ay yıldız formlu 

süslemeler ve inşa kitabelerinin kabartma bir pano içerisinde yapının üst kat cephesine yerleştirilmesi 

karakteristik özelliklerindendir. 

Geç Cumhuriyet dönemi yapıları da 1940’lı ve 1950’li yıllarda inşa edilmişlerdir ve çok sık 

olmamakla beraber belli bölgelerde karşımıza çıkmaktadır. Kare şekilli geniş pencere açıklıkları, geniş 

saçaklar, tüm cepheyi kaplayan kalın dişli sıva ve köşe başında yer alan evlerde cepheyle birlikte 

pencerelerinde yuvarlatılması bu yapıların karakteristiğidir. 



470 
 
 

Fotoğraf 220: Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri 

 
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 
 

Fotoğraf 221: Geç Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri 

  

   
Kaynak: (N. Köşklük Kaya, C. Gürbıyık) 

Cumhuriyet Dönemi’ndeki çağdaşlaşma olgusu ile konut mimarisinde de karşılaşılmıştır. Bu 

bağlamda dönem konutlarının bazılarında yalın cephe anlayışı hâkim olurken, bazılarında da 
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geleneksel mimarinin üslup özellikleri kullanılmaya devam edilmiştir. Cumhuriyet ile hızlanan 

batılılaşma ile ataerkil aile yaşantısından çekirdek aileye dönüşüm mimariye yansımıştır. Hayatın 

modernleşmesi konutun pratik kullanımını gerekli kılmıştır. Islak hacimlere konut içinde yer verilmesi, 

konutun mekânsal organizasyonuna yansımıştır. Geleneksel konutta karşılaşılan sofa da bu süreçte 

değişmiş, giderek küçülerek sadece mekanlar arası geçişi sağlayan hole dönüşmüştür. Konutların 

yapım sistemlerinde iki yöntem kullanılmıştır. Bunlar kagir yığma ve betonarme karkas yapım 

sistemidir. Yapılar ağırlıklı olarak ahşap strüktürlü beşik ya da kırma çatı ile örtülüdür. Çatı kaplaması 

olarak alaturka ve Marsilya tipi kiremit kullanılmıştır. Konutların çatı bitişlerinde alınlık veya saçaklı 

çatı bitişi ile karşılaşılmıştır. 

Konutların cephelerinde pek çok değişik mimari karaktere rastlanmaktadır. Cephelere 

bakıldığında ilk olarak cephe hareketliliği gözlenmektedir. Aşağıda cephe elemanlarının ayrıntılarına 

girilmeden ortak özellik oluşturan veriler değerlendirilmiştir. 

Çıkmalar: Konutlarda karşılaşılan çıkma; kapalı, açık, kapalı ve açık olmak üzere üç tür 

sergilemektedir. Kapalı çıkma; odanın tamamının cepheden dışarı çıkıntı yapması veya odanın 

genişliğinden daha dar kısmının cepheden dışarı taşması şeklinde iki ayrı özellik göstermektedir. Açık 

çıkma (balkon), yaşama mekanının önünde yer almış ve mekânın sokak cephesi dışa açılmıştır. Geniş 

balkon kullanımı yaygındır. Açık çıkmalarda bazı örneklerde görülen çıkmanın köşesinden içeri 

çekilmiş kare ve daire kesitli düşey taşıyıcılar dönemin tipik karakteridir. Kapalı ve açık çıkma ise her 

iki türün bir arada kullanılması ile oluşmuştur. Köşe parselde yer alan konutların çıkmaları eğrisel 

formludur. Çıkmaların cephede yer alışında simetrik yanı sıra asimetrik tutum sergilenmektedir. 

Kapılar: Sadeliğin ön plana çıktığı örneklerin yanı sıra süslemeli motiflerin yer aldığı kapı örnekleri ile 

de karşılaşılmaktadır. Konutların bir kısmında niş gibi içeri çekilen kapılar, bir kısmında ise cephe 

yüzeyi ile aynı seviyede yapılmış hem yüz kapılar görülmektedir. Bu kapıların bazılarında kapı üstü 

penceresi de bulunmaktadır. İki kanatlı yanı sıra tek kanatlı örneklerin de görüldüğü kapıların 

yapımında, ahşap doğrama ve demir doğrama olarak iki farklı malzeme kullanılmıştır. Ahşap kapı 

kanadının tamamı masif olabildiği gibi camlı örnekler de mevcuttur. Kanatlar üzerindeki camlı kısımlar 

havalandırma amacı ile açılabilir kanat şeklinde olup bu kanatların dış kısımlarında dekoratif demir 

çerçevelere yer verilmiştir. 

Kapı üstü pencereleri: Kapı üstü pencereleri; kapıdan ayrı, kapı ile bir bütün ve bir lento ile kapıdan 

ayrılacak şekilde üç türdür. Doğal ışığın iç mekâna alındığı bu pencerelerde buzlu veya şeffaf cam 

uygulaması dışına demirden dekoratif çerçeveler de yerleştirilmiştir. 

Pencereler: Dönemin en önemli özelliklerinden biri yatay nispetli pencere açıklıklarıdır. Taşıyıcı 

sistemdeki gelişmeler, mimaride pencere açıklıklarına ve pencere çeşitliliğine imkân vermiştir. 
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Çıkmaların döşemelerinin betonarme olması, açıklık geçilmesindeki sınırlılığın kısmen kalkması, 

pencereler arasındaki düşey duvar elemanlarını cepheden kaldırmıştır. Pencere doğramaları bu düşey 

bölücülerin yerini almıştır. Bu durumda köşe dönüşlerinde cepheden alınan ışık ve hava miktarı 

arttırılmıştır. Köşe pencereleri sadece çıkmada değil binaların köşe kısımlarında ve girişlerinde de 

kullanılmıştır. Taşıyıcı sistemin getirdiği rahatlık köşe çözümünde çeşitli formlara imkân vermiştir. 

Sıva, silme ve süsler: Cephelerde ağırlıklı olarak serpme sıva ve bazı örneklerde mozaik kaplamalar 

görülmektedir. Yine özellikle su basman seviyesine kadar fuga uygulaması yaygındır. Bazı yapılarda, 

silme ve süsleme unsurları ile cephede estetik bir karakter ve hareketlilik sağlanmıştır. 

Karma Fonksiyonlu Konutlar (Konut+Dükkanlar) 

Alan içerisinde mahallelerin küçük meydancıklarında ya da camilerin çevresindeki kamusal 

alanlarda konut+dükkan yapılarına rastlamak mümkündür. 

İki katlı inşa edilen altı dükkân üstü konut olarak kullanılan bu yapılar, ticari dokunun yoğun 

olduğu bölgelerden çok, birkaç mahallenin birleştiği küçük meydancıklarda karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yapıların sokağa açılan zemin katları konuttan bağımsız olarak dükkân şeklinde düzenlenmiştir. Bu 

yapıların sokağa bakan kısımları basık kemerli ya da düz lentolu geniş açıklıklar şeklindedir. 

Mahallenin günlük ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla düşünülmüş bu dükkanlarda bakkal, berber, 

demirci gibi çeşitli meslek dalları faaliyet göstermiş olsa da günümüzde farklı işlevlerde de 

kullanılmaktadır. 

4.7.3. Somut Olmayan Kültürel Miras  

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı), 17.10.2003 tarihinde Paris’te 

düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda temel amacı kültürel mirasın korunması olan Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmiştir. 19.01.2006 tarihli 5448 sayılı Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’la bu süreç içerisinde dâhil 

olan Türkiye, 27.03.2006 tarihinde resmen taraf olmuştur. 

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) sözleşmeye göre; toplulukların, grupların ve kimi 

durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, 

anlatımlar bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar olarak 

tanımlanmıştır. Sözleşmede tanımlanan Somut Olmayan Kültürel Miras; Sözlü ve Geleneksel 

Anlatımlar, Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler, El Sanatları Geleneği, 

Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar başlıkları altında alanlara ayrılmıştır. Ayrıca geçmişte ve 

günümüzde halk kültürü olarak alanda gerçekleştirilen ritüeller ve yaşatılmaya devam edilen somut 

olmayan kültürel miras unsurları aktarılmıştır.  
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6.9.3.1 Sözlü ve Geleneksel Anlatımlar 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde tanımlanan sözlü ve geleneksel 

anlatımlar başlığı: mitler, destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, masallar, bilmeceler, halk şiiri, aşıklık 

geleneği, ağıtlar, ninniler vb. olarak tanımlanmıştır. 

Efsaneler 
Homeros Efsanesi 

Antik Çağ’ın ünlü ozanı Homeros’un, Smyrna’da yaşadığına inanılmaktadır. Antik dönemden 

günümüze ulaşmış Homeros’un yaşam öyküsünden özetle bahsedecek olursak: 

“Kymeli Melanopos’un bir karısı ve Kritheis isminde kızı vardır. Bu kız, annesi ve babası ölünce 

başka bir ailenin yanına evlatlık verilir. Burada kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından hamile bırakılır. 

Bunun üzerine kız Smyrna’da oturan bir ailenin yanına gönderilir. Bir gün, kentin dışında Meles Nehri 

kenarında kutlanan bir şölen sırasında kız doğum yapar. Meles Nehri kenarında doğduğu için annesi 

ona Melesigenes (Melesoğlu) adını verir. Annesi çok fakir olduğu için bekar öğretmen Phemios’a ev 

işlerinde yardıma gider. Bu arada annesi Phemios ile evlenir ve çocuk Phemios’dan okuma, yazma ve 

şiir yazma sanatını öğrenir; Phemios öldükten sonra da onun okulunda bir müddet dersler verir. 

Böylece Melesigenes Smyrna’da tanınır, tüccarlar ve denizciler limanda onu dinlemeye gelirler. Bir 

gün Leutoslu Mentes adlı biri onu dünyayı gezip tanıması için ikna eder. Akdeniz kıyılarında birçok 

yere seyahat ettikten sonra İthaka adasına gelir. Burada bir göz hastalığına yakalanır. İthaka 

adasında Odysseus ile ilgili bilgi toplama fırsatı bulur. Geriye dönüşte Kolophon’a uğrar ve burada 

tamamen kör olur. Buradan Smyrna’ya döner ve eseri üzerine çalışmaya başlar. Burada maddi 

bakımdan zor durumda kalır ve Kyme’ye gider. Kyme yönetimi ona kötü davranınca önce Phokaia’ya 

ardından Erythrai’ye ve oradan da Khios (Sakız) Adası’na gider. Burada evlenir ve iki kız çocuğu sahibi 

olur. Daha sonra adada bir okul kurup şiir dersleri verir. Daha sonra yeniden dünya turuna çıkar, 

Samos’da oyalanır ardından Atina, Korint ve Argos’u ziyaret eder. Delos adasında bir dini bayramda 

Apollon’a övgü şiirini sunar. En son İos adasına ulaşır ve orada ölür. Adalılar onu defneder ve mezar 

taşına “Tanrısal Homeros” diye bir deyim yazarlar.” (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). Öyküde yer 

alan bütün kentler ozana bir şekilde sahip çıkmaya çalışmıştır. Ancak tüm bu kentler içinde antik 

dönem boyunca ve 18. yüzyıldan günümüze kadar Homeros’u en çok sahiplenen kent Smyrna 

olmuştur. Kent onun adına sikkeler bastırmış ve “Homereion” inşa ettirmiştir (Doğer, Aytaçlar, Ersoy, 

Tozan, 2014). 

Kral Tantalos Efsanesi 

Antik Yunan mitolojisinde Tantalos, baş tanrı Zeus ile ölümlü Plouto’nun oğlu olarak 

anılmaktadır. Tanrılar tarafından sevilen Zeus’un ölümlü oğlu Tantalos, Olympos’a girebiliyor, 
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tanrıların sofralarına oturup onlara özgü olan yemekleri yiyebiliyordu. Phrygia ya da Lidya’daki Sipylos 

Dağı’nda hüküm süren Tantalos, Dione ile evlenmiş, Pelops19 ve Niobe20 adlarında iki çocuğu 

olmuştur. Sipylos Dağı’nda kurmuş olduğu krallık sayesinde oldukça zengin bir adam olarak 

tanınmaktadır. Birçok efsanede adından söz edilmiş olan Tantalos, tanrılara karşı çeşitli suçlar 

işlemiştir. Bazılarına göre Tantalos’un kendisini beğenmişliğinden hatta tanrılar ile kendisini eş 

tuttuğundan bahsedilmektedir. Tantalos tanrıların yanında serbestçe konuştukları sırlarını insanlara 

anlatması ve tanrılara özgü olan yiyecek ve içecekleri çalıp insanlara dağıtmasıyla ünlenmiştir. 

Tanrılara karşı işlediği en önemli suçların başında; tanrıları denemek için oğlu Peleops’u öldürüp 

kestirerek onunla bir yemek hazırlatmış ve tanrılara ikram etmiştir. Peleops’un etlerinden oluşan 

sofra, ziyafete katılanlara sunulduğu an Zeus durumun farkına varıp tanrılara yememelerini 

söylemiştir. Zeus durumu fark edene kadar bereket tanrıçası Demeter, Peleops’un bir omzunu 

yemiştir bile. Zeus, Peleops’u yeniden canlandırır ve Demeter’in yediği omzunun yerine fildişi bir 

omuz yapmıştır. Fildişi omuzlu Peleops’a hayran olan Poseidon onu altın atların çektiği arabası olan 

chariotla Olympos’a götürür. Tanrılara karşı işlediği bu suçtan dolayı cezalandırılan Tantalos, bolluk ve 

bereket içerisinde sonsuza dek aç ve susuz kalmaya mahkûm edilmiştir (Hesiodos, 1977; Erhat, 1996).  

Tantalos işkencesi olarak dillere geçmiş olan cezadan Homeros Odysseia’da (11. 582) şöyle 

bahseder: “Tantalos’u zalim eziyetler çekmekteyken gördüm: Bir gün gölün içinde ayakta duruyordu; 

su yükselip çenesine kadar çıkardı; kendi susamıştı, lakin bir türlü içemiyordu, her ne zaman ihtiyar su 

içeyim diye eğilse, göl hemen çekilip sığlaşıyordu, iki ayağının arasından kara toprak görünürdü, onu 

böyle bir ifrit kuruturdu. Dallı budaklı ağaçlar başından aşağı yemişlerini sarkıtırdı: Armut, nar ve altın 

meyveli elma ağaçları her ne zaman ihtiyar dokunayım diye elini uzatsa, rüzgâr hemen esip onları 

kara bulutlara kadar uzaklaştırırdı.”. 

Tarihsel olarak bir diğer cezalandırma yöntemi ise, Tantalos’un ülkesi Sipylos Dağı’nda 

kurduğu kentin (Tantalis?) depremle altüst olup yerinde bir göl oluşmasıdır. Bu kentin harap 

olmasından sonra Tantalos’un Smyrna’yı kurduğu düşünülmektedir. Ayrıca başka bir görüşe göre, 

Zeus’un Tantalos’u Hades’e gönderdiği yer Sipylos Dağı’nda bulunan bir yarıktır. Bu yarık daha sonra 

göl haline gelerek Tantalos Gölü olarak adlandırılmaktadır. Yamanlar Dağı’nda bulunan MÖ 7. yüzyıla 

tarihlenen anıt mezar “Tantalos Mezarı” olarak anılmaktadır (Tanrıver, 2017). 

 

 
19 Pelops: Efsanevi Kral Tantalos’un oğlu, “Pelopponnessos” adı Pelops’dan gelmektedir. 
20 Niobe: Efsanevi Kral Tantalos’un kızı, Tanrı Apollon ve Tanrıça Artemis tarafından annelerine Tanrıça Leto’ya 
laf ettiği için çocukları öldüren ve üzüntüsünden dolayı ağlarken taşa dönen kadın. Spil Dağı yakınlarında 
(Manisa) ağlayan bir kadına benzeyen taş Niobe ile özdeşleştirilmiştir.  
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Amazon Efsanesi 

Amazonlar Hellen mitoloji yazarlarını oldukça etkilemiş ve birçok efsanede yerlerini 

almışlardır. Batı Anadolu’da kurulmuş olan birçok kent adı Amazonların ismi ile benzeşmektedir. Bu 

nedenle bir kesim bu kentlerin Amazonlar tarafından kurulduğunu, bazıları ise işgal ettikleri kentleri 

kendileri kurmasalar dahi isimlerini vermiş olduklarını düşünmektedirler. Ephesos’lu şair Kallianos’a 

göre: “Smyrna, Ephesos’u ele geçiren bir Amazon’dur ve o zamandan beri hem kent hem de kentliler 

onun ismini almıştır.” diyerek Smyrna isminin Amazon Kraliçesi Smyrna’dan geldiğini vurgulamıştır 

(Doğer, Aytaçlar, Ersoy, Tozan, 2014). 

Theseus Efsanesi 

Efsanevi Atina Kralı Theseus; Aigeus ile Aithra’nın oğludur. Bazı söylencelerde babasının 

Poseidon olduğundan da bahsedilmektedir. Theseus, Atina’nın başkent olduğu Attika Yarımadasının 

efsanevi kralıdır. Herakles kadar önemli olan Kral Theseus, onun gibi insanüstü güçlerle mücadele 

etmiştir. Bu mücadeleler Theseus’u Hellen mitolojilerinin asıl kahramanları arasında yer almasını 

sağlamıştır. Atinalılar Theseus’u mitolojik bir karakterden çok tarihsel bir şahsiyet olarak kabul 

ederler. Efsaneye göre, Attika Yarımaadası’nı işgal eden Amazonlar’ı kendi ülkelerine kadar kovalayan 

Theseus, geldiği son nokta da Smyrna kentini kurduğuna inanılmaktadır (Doğer, 2020). 

Büyük İskender’in Düşü  

MÖ 356 yılında Makedonya’da doğmuş olan Büyük İskender (III. Aleksandros) Makedon Kralı 

II. Philippos’un oğludur. II. Philippos’un ölümünden sonra tahta geçen III. Aleksandros, yaygın olarak 

Büyük İskender adıyla tanınmaktadır. Dönemin en büyük gücü olarak bilinen Pers İmparatorluğu’na 

karşı düzenlenene seferin komutandır. İlk olarak Batı Anadolu’ya sefer düzenleyen Büyük İskender, 

Granikos Savaşı’nda Persleri yenerek Sardes’e kadar ilerlemiştir. Sardes’ten sonra Ephesos’a doğru 

yola çıkan Büyük İskender, Pausanias’ın aktardığı efsaneye göre Smyrna’ya uğramıştır (Ersoy, 2015).  

Pausanias, Büyük İskender’in ve ordusunun oyalandığı bir gün içerisinde Pagos (Kadifekale) 

tepesindeki korulukta avlandığını ve burada bulunan bir pınarın karşısındaki Nemesis Tapınağı’nda 

dinlendiğinden bahsetmektedir. “Philloppos oğlu Aleksandros, şimdiki kenti, uykusunda gördüğü bir 

düş yüzünden kurdu; Pagos Tepesi üzerinde avlanmaktayken, avdan dönüşünde söylendiğine göre 

Nemesisler’in tapınağının önüne gelmiş; burada tapınağın önünde bir kaynak ve onun suyu ile 

büyümüş bir çınar ağacı varmış. Çınar ağacının altında uyurken Nemesisler ona görünerek burada bir 

kent kurmasını ve İzmir halkını eski kentten çıkarıp oraya getirmesini buyurmuşlar.” Öyküye göre 

uykusundan uyanan Büyük İskender çevresindekilere rüyasını aktarmış ve bu rüya kapsamında 

gerekenin yapılmasını emretmiştir. İskender’in Smyrna’dan ayrılmasından sonra Eski Smyrna’da 

yaşayan Smyrnalılar, konutlarından ayrılmakta zorluk çekmiş ve Klaros Bilicilik Merkezi’ne 

(Ahmetbeyli-Menderes) başvurmuşlardır. Pausanias’ın (7.5.1) aktardığına göre; “Bunun üzerine 
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İzmirliler Klaros’a (Apollon’a) elçiler göndererek durum hakkında fikrini sordular ve tanrı cevap verdi: 

Kutsal Meles’in ötesindeki Pagos’da oturacak olanlar eskisine göre üç kat, dört kat daha mutlu 

olacaklardır.” Apollon’un kehanetine göre Eski Smyrna’da yaşayan Smyrnalılar Kadifekale (Pagos) ile 

Kemeraltı arasındaki yamaçta kurulan yeni kente taşınmışlardır (Doğer, 2020). 

İzmir Tılsımları 

Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin 9. cildinde İzmir için 6 farklı tılsımın 

varlığından söz edilmektedir (Demir, 2011). Bu tılsımların iki tanesi yönetim alan sınırları içerisinde 

yer alan Kadifekale ile ilişkilidir. 

Kraliçe Kaydefa 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kraliçe Kaydefa’yı, Büyük İskender ile çağdaş olarak 

göstermiş ve Kadifekale’nin sahibi olarak tanımlamıştır. Evliya Çelebi’nin bahsettiği ilk tılsım 

Kadifekale’de bulunan Kraliçe Kaydefa’nın suretidir. Buna göre seyyah, “batı kapısının iç kısmındaki 

kulenin iki adam boyu yüksek bir nokta da ve bir küçük kemer altında Kaydefa’nın beyaz ham 

mermerden sureti (heykeli) bulunmaktadır. Bu suret canlı gibi, ne tarafa dönersen o tarafa bakar, 

gülersen güler gibi ve ağlarsan ağlar gibi görünür.” şeklinde tasvir etmiştir. Bahsi geçen heykelin 

tılsımlı olduğunu ve orada bulunan bir hazineyi koruduğu belirterek hazinenin saklı olduğu kulenin 

diğer burçlardan daha dayanıklı olduğunu belirtmiştir (Demir, 2011). 

Kraliçe Kaydefa’nın Ağacı 

Kraliçe Kaydefa ile ilgili Evliya Çelebi’nin bahsettiği bir diğer tılsım ise; hazinenin saklandığı 

burcun dış cephesinde o dönemde yer alan ve Kraliçe Kaydefa’nın kendi eliyle diktiği ağaçla ilgilidir. 

Kaydefa’nın heykelinin bakışlarının çevrili olduğu bu ağaç, Kaydefa’nın hazinesini korumaktadır. 

Efsaneye göre İzmir’de yaşanan çok şiddetli fırtınadan kaynaklı olarak bahsedilen ağacın bir dalı 

kırılmıştır. Bu kırık dalı alıp evine götüren Hasan Beşe adında bir kişi aldığı dalı yakmıştır. Bunun 

sonucunda ailesi ve çevresinde yaşayan kişiler ölmüş Hasan Beşe’nin ise bir kolunun felç olduğu 

anlatılmaktadır. Evliya Çelebi’nin İzmir seyahatinde duyduğu ve kaleme aldığı bu efsane sonucunda 

ağaç için şu sözlere yer vermiştir: “Yeryüzünde yedi iklimi yedi gezegen gibi gezip dolaştım, o şekilde 

tuhaf garip ağaç görmedim” (Demir, 2011). 

Aşıklık Geleneği 

Aşıklık Geleneği, 2009 yılında Türkiye tarafından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 

Miras Temsili Listesine kaydedilmiştir. Anadolu’nun kültürel çeşitliliği ve zenginliği ayrıca belleğinin 

önemli bir ifadesidir. Yüzyıllar boyu süregelen bu gelenek şiir, müzik ve hikâye anlatımını içeren, 

dönemin yaşayış ve hayata bakış tarzını etik estetik biçimde geleneksel değerlerini yansıtan geniş halk 

kitlelerine hitap eden bir sanattır (Kültür ve Turizm Bakanlığı). Geleneğe özgün saz eşliğinde şiir 
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söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikâye anlatabilen ve geleneği sürdürebilir hale getiren kişiye 

âşık, bu söyleme biçimine ise âşıklık-âşıklama denilmektedir. 11.02.2020 tarihinde İzmirli Ali Rıza Ezgi 

Aşıklık Geleneği’nde UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne layık görülmüştür. 

6.9.3.2 Gösteri Sanatları 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde tanımlanan gösteri sanatları başlığı: 

geleneksel tiyatro, halk oyunları, halk müziği, çocuk oyunları, halk sporları vb. olarak belirlenmiştir. 

Halk Müziği 

İzmir Halk müziğini tanımlarken coğrafi sınırlar çizilmesi oldukça zordur. Günümüze kadar İzmir 

ilçelerinin, kasabalarının kendine özgü ezgileri bulunup bu ezgiler İzmir ilinin geneline yayılmıştır. 

İzmir halk müziğinin günümüze kadar gelemeyip yitirilmiş ezgileri arasında Smyrneika müziği önemli 

bir yer tutmaktadır. Smyrneika müziği/Smyrneika Stili, İzmir tavernalarından yükselmiş, İzmir’de 

yaşayan Türk, Rum, Ermeni, Yahudi ve Levanten gruplarının melodilerinden etkilenmiş bir Rembetiko 

stilidir. 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası listesine kaydedilen Rembetiko müziği 

daha çok göç, yurdundan edilme, acı, hasret gibi ağır temaları işlerken, Smyrneika stili onun tersine 

hareketli, karma nakaratlı ve dans içeren bir müzik türüdür21. Santur, ud, keman, klarnet, zil ve 

dümbelek vazgeçilmez enstrümanlarıdır. Bu müzik türünde sanatçının hem eğlencesini hem de 

yüksek vokal yeteneğini sentezlemesi gerekir. Temsilci olarak ses sanatçıları arasında Antonis Dalgas, 

Roza Eskenazi, Rita Abadzi, Marika Kanaropoulou, besteciler arasında ise Vangelis Papazoglou, 

Panayiotis Toundas gibi önemli kişiler bulunmaktadır. 20. yüzyılda Rembetiko’nun merkezi olan 

İzmir’den yükselen bu stil, 1922 mübadelesinde müzisyenlerin de göç etmesiyle Yunanistan’da 

yaşatılmıştır. Bugün Rembetiko stillerinden biri olarak bilinip Yunanistan’da icra edilmekteyken, 

İzmir’de icra edilmemektedir. 

Roman Havası 

İzmir’de yaşayan Romanların seslendirdikleri 9/8’lik müzikler eşliğinde yapılan oyun biçimdir. 

Roman düğünlerinde her hane ya da akraba/arkadaş gibi grubun kısa bir dans dizisi içerisinde 

yaptıkları kendilerine özgü hareketleri içeren danslardan oluşmaktadır. Bu danslar, ağır ve hızlı olmak 

üzere iki tipe ayrılıp, 9/8’lik bir ritim içermektedir (Yükselsin, 2020). 

Zeybek Ezgileri 

Batı Anadolu bölgesinde 19.- 20.  yüzyıllar arası çeşitli görünümler içerisinde varlığını temsil 

eden zeybeklik, bir hayat tarzı olarak ifade edilmektedir. Bu hayat tarzı içerisinde gelişen ve çeşitli 

 
21 Nikos Politis (2018)’in “The Bouzouki: An approach to the history of the instrument and its evolution over the 
centuries” başlıklı Buzuki Tarihi konferansında yaptığı konuşmasından. 
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bölgelere yayılım gösteren zeybek türküleri ve dansları günümüzde bir tarihi kurumun ve geleneğin 

temsil edildiği sosyal ve kültürel etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Mirzaoğlu, 2014). Zeybek 

ezgileri ağır ve hızlı/kıvrak olarak iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca zeybek ezgileri, kadın zeybeği, kent 

zeybeği ve kır zeybeği olarak sınıflandırılmaktadır. Zeybek oyunlarında genel olarak figürler 

oyuncunun duygu ve becerilerine göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel hatlarıyla oyun/dans 

içerisinde yürüyüş, çöküş, dönüş, diz vurmalar, sekmeler gibi çeşitli hareketler içermektedir. Zeybek 

oyunları açık alanda davul-zurna gibi çalgılarla kapalı ortamlarda ise bağlama ile çalınan ezgiler 

eşliğinde gerçekleştirilir. Zeybek giysileri oyunun oynandığı yöreye göre çeşitli renk, süsleme, 

aksesuar ve takılar içermektedir (İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). 

6.9.3.3 Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde tanımlanan toplumsal uygulamalar, 

ritüeller ve şölenler başlığı: yaşamın dönüm noktaları olarak tanımlanan doğum, sünnet, askerlik, 

düğün ve ölüm gibi özel gün ve ritüelleri; kutlamalar, bayramlar, panayır ve festivaller, yıl dönümü 

anma günleri ve mevsimlik bayramlar ve dinsel içerikli ritüelleri kapsamaktadır. 

Ritüeller 

Dana Bayramı 

Afro-Türkler Osmanlı Devleti Dönemi’nde Hicaz, Basra ve Akdeniz köle ticaret yolları 

üzerinden bugünkü Türkiye sınırlarında yer alan bölgeye getirilen kölelerin torunlarıdır (Akpınar, 

2020). 19. yüzyılda Afrika’nın farklı bölgelerinden bu topraklara getirilen Afro-Türkler doğup 

büyüdükleri bu topraklarda Afrika kökenli atalarından miras kalan ve kaybolamaya yüz tutmuş 

geleneklerini yeniden canlandırmak için çalışmalar yapmışlardır. Kadim Afrika halklarının en eski 

miraslarından olan “Dana Bayramı” geleneği doğanın uyanışını temsil eden bir şükran, teşekkür ve 

bereket sembolüdür (Hacudi, 2019). 

 Afro-Türkler, 2007 yılında kurdukları Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 

vasıtasıyla geleneklerini araştırmaya ve birlikte bunları sürdürmeyi hedeflemişlerdir. Bu geleneklerin 

en önemlisi olan Dana Bayramı, İzmir’de kendine özgüyü bir yapıya bürünmüştür (Hacudi, 2019). 

İzmir’de Dana Bayramı; her yıl Mayıs ayında Kadifekale eteklerinde Temaşalık (Tamaşalık) adı verilen 

yerde kutlanılmaktaydı. Günümüzde bu alan Smyrna Antik Kenti Tiyatrosu’nun açığa çıkarıldığı 

arkeolojik sit sınırı içerisinde yer almaktadır (Akçura, 2016). 

İlk olarak Reşat Nuri Güntekin’in Miskinler Tekkesi adlı romanından öğrendiğimiz 

temaşalık/tamaşalık ve Dana Bayramı’na daha sonraki süreçlerde Halit Ziya Uşaklıgil’in “İzmir 

Hikayeleri” romanında ve Rauf Beyru’nun “19. yüzyılda İzmir’de Yaşam” adlı eserinde yer verilmiştir 
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(Akçura, 2016). Bu konuya bilimsel bir katkı sunan Pertev Naili Boratav, Afro Türklerin semtlerini 

Kadifekale yakınlarındaki Sabırtaşı, Dolaplı Kuyu, Tamaşalık ve Ballı Kuyu olarak sınırlamaktadır. Dana 

Bayramı’nın özelliklerini anlatan bu yazarlar, bayramın dört hafta boyunca devam ettiğini belirtmiştir. 

Dana Bayramı, geleneğinin en önemli öğelerinden biri Godya’lardır. Godyalar, topluluğun doğal 

liderleri olarak tanımlanıp, şifacı özelliklere sahip olan bilge kadınlardır. Godyaların kimsesiz çocuklara 

sahip çıktıkları, yoksullara yardımcı oldukları ve hastalıkları iyileştirdikleri rivayet edilmektedir. Asıl 

olarak üç Cuma günü devam ettiği bilinen Dana Bayramı ritüelinin birinci cuması “Dellal”, ikinci 

cuması “Peştamal”, üçüncü cuması ise “Dana Bayramı” olarak anılmaktadır. Godyalar, kar beyazı 

elbiselerinin üzerine beline kadar uzanan peştamalı bağlayıp, başlarına taktıkları beyaz örtüleri ve 

ayaklarındaki nalınlarıyla sokakları dolaşıp yardım toplarlarmış. Toplanan yardımların bir kısmı ile 

alınan dana, süslenerek sokaklarda dolaştırıldıktan sonra kesilirmiş. Kesilen dananın etleri kazanlarda 

pişirilip oyunlar oynanırmış (Hacudi, 2019). Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kutlanan Dana Bayramı, 

tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin karar ile yasaklanmıştır. 1950 yıllarına kadar bazı köylerde 

gizlice kutlanılmaya devam eden bu gelenek zaman içerisinde kaybolup gitmiştir, 2006/2007 yılından 

bu yana tekrar kutlanmaya başlanmıştır (Hacudi, 2019). 

Konak Belediyesi ve Afrikalılar (Afro-Türkler) Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin iş 

birliği ile düzenlenen Dana Bayramı, temaşalık alanından taşınarak Alsancak-Türkan Saylan Kültür 

Merkezi’nin önünde kutlanmaya başlanmıştır. Dana Bayramı, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklar, 

yurtiçinde yaşayan Afrikalı öğrenciler ile çok sayıda İzmirlinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu 

etkinlik kapsamında Afrikalı öğrenciler yerel kostümlerini giyerek katılmakta, yurtdışından gelen 

müzik grupları müzik dinletisi sunmakta, fotoğraf sergisi, panel, slayt gösterisi, müzik dinletisi ve 

zeybek gibi çeşitli gösterimler düzenlenmektedir. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan kortej etkinliğin 

yapılacağı alana kadar Afro-Türk ritim dans grubunun coşkulu ezgileri ve dansları eşliğinde 

kutlanmaktadır. 2-3 gün süren bu etkinlikte İzmir’in sokaklarında şarkı söyleyerek dans eden Afro-

Türkler eski geleneklerini sürdürmeye devam etmekte Godya’nın liderliğinde düzenlenen geçit 

canlandırılmakta çeşitli süslerle donatılan dana kurban edilerek halka dağıtılmaktadır. 
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Fotoğraf 222: Dana Bayramı 

 
Kaynak: Hacudi, 2019, KNK Dergisi. 

Hıdrellez 

Bahar Kutlaması; Hıdrellez, 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 

Temsili Listesine “Hıdrellez, Hıdır ile İlyas isimlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Hıdır ve İlyas’ın 

toprağı ve suyun koruyucuları olduklarına, insanlara yardım ettiklerine ve yılda bir defa 6 Mayıs’ta bir 

araya geldiklerine inanılmaktadır. 6 Mayıs günü doğanın uyanışı olarak kabul edilir ve Bahar günü 

olarak kutlanır. Hıdrellez, doğanın uyanışına ilişkin çeşitli etkinlikler ve ritüellerle kutlanır. Bütün bu 

uygulama ve ritüeller bir sonraki yılın bolluk, bereket, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi için 

yapılmaktadır.” şeklinde kaydedilmiştir. 

Nevruz 

Nevruz 2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, İran, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan Özbekistan ve 

Türkiye’nin ortak başvurusu üzerine UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili 

Listesine kaydedilmesinin ardından Afganistan, Irak, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ı da 

kapsayacak şekilde genişletilerek 2016 yılında toplamda 12 ülkenin içerisinde yer almasıyla tekrardan 

Temsili Listeye kaydedilmiştir. Bu listeye göre “Yeni gün anlamına gelen ve bahar ve bahar bayramı 

olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır. Nevruz: Kuzey 

Yarımküre’de bulunan ülkelerde yaygın olarak kutlanır. Nevruzun başlangıç tarihi Miladi takvime göre 
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21 Mart’tır. Nevruz günü doğanın uyanışı kutlanır ve kadim bir Türk geleneği olarak demir dövülür.” 

biçimde açıklanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı). 

Martaniçka 

1 Mart’ta hem Bulgarlar hem de Türkler tarafından kutlanan Martaniçka 

(Martinka/Martenista/Marta Nine) eskiden telle çevrili bahçelerde koyunlar içeriye girerken 

yünlerinin yapağı tellere takılır kadınlar bu yün yapaklarını toplayarak güzelce kıvırıp çocuklara 

“marteniçka (bileğe takılan ip, bileklik)” yaparlarmış. Marteniçka bileklere bağlanırken maniler 

okunurmuş. 

Mart güneşinin insanı yaktığına inanılarak söylence de güneşin yakmaması temenni 

edilmektedir. Bağlanan martaniçka, ilk leyleğin gelmesi ya da çiçek açmış bir ağacı görünce 

çıkarılırmış. Çıkarılan martaniçkalar çiçek açmış olan ağaca ya da bir taşın altına konulurmuş. Dokuz 

gün geçtikten sonra taşın altına saklanmış olan martaniçkaları almak için taşı kaldırdıklarında eğer 

etrafı karınca ile dolmuşsa o yılın bereketli geçeceğine; böcek gibi daha iri canlılar varsa büyükbaş 

hayvanın bollaşacağına inanılırmış. Günümüzde bu gelenek kırmızı beyaz iplikten örülen 

martaniçkaların 1 Mart’ta çocuk ve genç kadınların kollarına takılmasıyla başlar. İlk leylek ya da çiçek 

açmış ağaç görülünce martaniçka takan kişi dileğini dileyip ağaca bağlayarak sürdürülmektedir 

(Özkan, 2020). 

Purim Bayramı 

Pers Kralı Ahasuerus (Kserkses MÖ 486-465)’un veziri olan Haman’ın Yahudileri katletme 

planından Ester ile Mordekay’ın (MÖ 510) sayesinde kurtulmaları şerefine kutlanan bayramdır. Purim 

Bayramı, Yahudi takvimine göre 12. Ay olan Adar (Şubat-Mart) ayının 14. ve 15. günü kutlanan 

bayramdır (Atasağun, 2001). Günümüzde 16-17 Mart’ta İzmir’de yaşayan Yahudiler tarafından 

kutlanılmaya devam etmektedir. 

Ta Fota Yortusu /Teofania/Epiphani Bayramı (Teofani) 

Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde vaftiz edilmesinin yıldönümü olan 6 Ocak’ta kutlanmaktadır. Hz. 

İsa’nın vaftizinin temsili için denize haç atılmakta ve Ortodoks gençlerin denizden haçı çıkarmak için 

birbiriyle yarıştıkları bir tören düzenlenmektedir. İzmir’de 2016 yılında tekrar kutlanmaya başlanan Ta 

Fota Bayramı günümüzde de kutlanmaya devam etmektedir. İzmir Ortodoks Cemaati, İzmir Rum 

Kültür ve Düşünce Derneği ve yerel yönetimlerin katkılarıyla kutlanmaktadır. 

Festivaller 

İzmir Sefarad Kültür Festivali 

İzmir’in Yahudi kültür mirasını tanıtmak amacını taşıyan festival her yıl Hanuka Bayramı’nı da 

kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında ilk defa düzenlenen festivalin 2021 yılı Kasım-
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Aralık ayında dördüncüsü düzenlenmiştir. İzmir kültür mozaiğinin bileşenlerinden biri olarak Sefarad 

toplumu anlatılmakta ve tanıtılmaktadır. 2021 yılında üçüncüsü düzenlenen festival, Konak 

Belediyesi, İzmir Musevi Cemaati, İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği, TARKEM ve Kentimiz İzmir 

Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf Sergisi, Söyleşiler, Sefarad Gecesi Etkinliği, 

Sinagoglar Gezisi, Kitap Tanıtımı, Film Gösterimleri, Flamenko Gitar Dinletisi, Sefarad Düğün Töreni, 

Hanuka Bayramı (Işıklar Bayramı) festival kapsamında yer alan etkinliklerdir. 

6.9.3.4 El Sanatları Geleneği 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde tanımlanan el sanatları geleneği 

başlığı: dokumalar, ağaç işleri, bakırcılık, demircilik, ahşap oymacılığı, çömlekçilik, yorgancılık, 

semercilik, telkâri, hat, ebru, tezhip vb. olarak tanımlanmıştır. 

El Sanatları 

Çinicilik: Killi topraktan elde edilen hamurun astarlanarak kurutulup pişirilmesinden sonra elde 

edilen yüzeylere hazırlanan desenler ajur tekniğiyle oluşan deliklerden 

kömür tozuyla yüzeye aktarılır. Desenin dış konturları siyah boya ile fırça 

kullanılarak çizilir. Çini motifleri köklü bir geleneğe dayalı olan 

geometrik, bitkisel süslemeler ve hayvan figürlerinden oluşmaktadır. 

Çini “Geleneksel Çini Ustalığı” adıyla UNESCO insanlığının Somut 

Olmayan Kültürel Mirasının Listesinde (2016) kayıtlıdır (İzmir’in Somut 

Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 2020).  

 
Bakır İşleme: Bakır işlemeciliği, ilk olarak bir desen belirlemeyle 

başlar. Daha sonra belirlenen desen bakır levha üzerine çizilir ya da 

kopyalanır. Bazen bu desenler bakır levha üzerine renk verici tebeşir vb. 

maddeler çizilir. Tepsi, kahve fincanı, cezve, çaydanlık, semaver, sürahi, vazo, 

tepsi, süs eşyaları gibi çok sayıda uygulama ve kullanım alanlar vardır 

(İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 2020). 

 

 

 

 

Fotoğraf 223: Çini Vazo 
Örneği 

 
Kaynak: İzmir SOKÜM, 
İZKA, 2020 

Fotoğraf 224: Bakır 
İşleme Örneği 

 
Kaynak: İzmir 
SOKÜM, İZKA, 2020 
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Değerli Taş İşleme: Aşınma, basınç ve ısı gibi etkenlerden dolayı oluşan taşların az bulunan 

çeşitleri “değerli taş” adını almaktadır. Bu taşların mücevher, takı ya da dekoratif objeler üzerinde 

kullanılabilir hale getirilmesi için bazı işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Değerli taşların sertlik, 

renk, parlaklık gibi özelliklerine göre faset, kabaşon ve ticari kesim yöntemleriyle dikkatli bir biçimde 

kesilmektedir (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 2020). 

Ebru Sanatı: “Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı” başlığıyla 

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine 

2014 yılında kaydedilmiş olan ebru sanatı “yüzyıllardır hat ve cilt 

kitaplarını zenginleştirilen bir kitap sanatı” olarak açıklanmıştır. Ebru 

belirli yöntem ve tekniklerle hazırlanmış olan suyun, özel bir tekne 

içerisine alınmasından sonra bu suyun üzerine doğal boyalar 

eklenmektedir. Suyun üzerine eklenen boyalara desen çizilir ve bu 

desen kâğıt gibi istenen yüzeye aktarılması oluşturulmaktadır. 

Günümüzde ebru sanatı farklı yüzeylere de icra edilerek gelişmeye 

devam etmektedir (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 

2020). 

 

İğne Oyası: Türk danteli olarak da bilinen iğne oyası, ince iğne ve uygun kalınlıktaki iplerle üç 

boyutlu motifler halinde işlenmektedir. Farklı motifler ve renklerle 

hazırlanan iğne oyası çeşitli alanlarda kullanım göstermektedir. Motif 

ve renklerin çok çeşitli olmasında rağmen en çok çok tercih edilen 

motif doğal çevreden etkilenmektedir. Giysi, takı ve aksesuar, 

başörtüsü kenarları, kumaş kenarlarına ve mendile kadar çok çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadır (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası 

İZKA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 225: Ebru Sanatı 
Örneği 

 
Kaynak: İzmir SOKÜM, 
İZKA, 2020 

Fotoğraf 226: İğne Oyası 
Örneği 

 
Kaynak: İzmir SOKÜM, İZKA, 
2020 
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İşleme Sanatı: Geleneksel el sanatları arasında yer alan işleme 

sanatı örnekleri İzmir’de de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sayılabilen 

ipek ya da benzeri kumaşlara yapılan “hesap işi” motif ve renklerle 

hangi yöreye ait olduğu anlaşılabilen bir işleme sanatıdır. Hesap işinde 

önemli olan işlemenin ön ve arka yüzeyinin aynı olması ve sayılarak 

yapılması işleme için önemli bir unsurdur. “Türk işi” sayılabilen ya da 

sayılamayan kumaşlara sarma tekniği ile yapılan ön ve arka kısmı aynı 

olan işleme sanatıdır. Halk eğitimlerde verilen kurslar yardımıyla ev 

kadınlarına öğretilen işleme sanatı aile bütçesine katkı sağlamaktadır. 

İşleme sanatı genellikle çeyizlik materyaller, masa örtüsü, ev tekstili, 

giysi ve aksesuarlar göz dolduran bir sanattır. Ayrıca kanaviçe ve 

etamin de görülmektedir. 

 

Tezhip: Türk tarihi boyunca izleri görülen tezhip sanatının kitap, levha 

ya da hat yazılarını bezeme isteğiyle ortaya çıkmıştır. Doğal boyalarla 

renklendirilen ve aherleme işlemiyle kâğıda aktarılmış olan desenler özel 

fırça ve boyalarla bezenmektedir. Stilize edilmiş bitki motifleri ve geometrik 

desenler bu sanatta tarihsel kökenden kaynaklı olarak özel ad ve anlam 

taşımaktadır. Özel işlemlerden geçirilerek hazırlanan kâğıt ve altının bu 

sanata özgüdür. Kadın tezhip sanatçısına “müzehhibe”, erkek sanatçıya ise 

“müzehhip” adı verilmektedir (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası 

İZKA, 2020). 

 
Zanaatlar 

Bıçakçılık: İnsanlığın metali ilk keşfedişine kadar uzanan bir meslek dalı olan demircilik ve buna 

bağlı olarak gelişen bıçakçılık, günlük yaşam içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde 

genellikle mutfak araç gereci olarak kullanılsa da kırsalda yaşamı kolaylaştırmak için tarım işlerinde ve 

hayvancılıkta kullanılmaktadır. Ayrıca özel üretim bıçaklar koleksiyoncuların gözdesidir (İzmir’in 

Somut Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 2020). Bıçak yapımında ilk olarak usta tasarladığı form 

üzerinden en uygun ve en kaliteli çeliği seçmekle başlar. Kerpetenle tutularak özel fırınlarda belirli bir 

sıcaklıkla akkor haline getirilen çelik, örsün üzerine alınır. Örs üzerinde bir çekiç yardımıyla belirli bir 

ritimde ve ölçülü bir kuvvetle dövülen çelik istenilen formda şekillendirilmeye başlanılır. Bu işlem 

sırasında bıçağın özelliklerini içeren bütün işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Hazırlanan bıçağa 

Fotoğraf 227: Türk İşi 
Örneği 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 
2021 

Fotoğraf 228: Tezhip 
Örneği 

 
Kaynak: İzmir SOKÜM, 
İZKA, 2020 
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kabza ve pim delikleri oluşturularak tekrar fırına verilir. Yapılan bu işlemden sonra kızdırılmış olan 

çelik yağ içerisinde gezdirilerek ısıl işlem uygulanır. Ardından en hassas işlemlerden biri olan 

bileyleme bölümüne geçirilerek bıçak keskinleştirilir. Önceden istenen malzemeden hazırlanmış olan 

kabza takılarak bıçağın yapım işlemi tamamlanır. Bıçak ustasının ürettiği özel tasarıma sahip bıçaklar, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güzel Sanat Eseri - Tescil Belgesine sahip olur(İzmir’in Somut 

Olmayan Kültürel Mirası İZKA, 2020).  

Ney Yapımcılığı: Farsçada kamış anlamına gelen “nay”, Türkçede “ney” ismini almıştır. Ney 

üfleyene de neyzen denilmektedir. Sema törenlerinin temel unsurlarının arasında olan ney, Mevlevi 

müziğinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ney, dokuz boğumlu özel bir kamıştan üretilmektedir. Özel 

kamışın içinin boşaltılmasından sonra üzerine delikler açılmasıyla üflemeli çalgı tamamlanır. “Mevlevi 

Sema Törenleri” adıyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Olarak kabul edilen bu 

unsurda da ney ve neyzenlik anlatılmaktadır (İzmir’in Somut Olmayan 

Kültürel Mirası İZKA, 2020). 

Sedef Kakma: Sedef işçiliği, 'oyma' ve 'kakma' usulü ile 

yapılmaktadır. Sedef kakma, ayrıca sedefçilik ya da sedef işleme olarak 

bilinen teknikte bazı deniz hayvanlarının kabuklarından elde edilen 

sedef, ahşap üzerine açılan çukur veya oymalara yerleştirilir ve 

tahtaya temas eden yüzeyden düşmelerini önleyecek yapıştırıcılar 

sürülür ya da sedeflerin etrafı madeni tellerle çevrilerek sedef 

sabitlenmektedir. Süs eşyası, dekoratif eşya ve mobilyaların 

süslenmesinde kullanılmaktadır (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel 

Mirası İZKA, 2020). 

Telkari: İnceltilmiş gümüşün tellerin el ile işlenerek çeşitli formlara dönüştürülerek 

birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan telkâri, günümüzde yaygınlaşarak 

modern takı, süs eşyası, obje ve aksesuarlara dönüştürülmektedir (İzmir’in Somut Olmayan Kültürel 

Mirası İZKA, 2020). 

6.9.3.5 Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde tanımlanan doğa ve evrenle ilgili 

bilgi ve uygulamalar başlığı: halk hekimliği, halk meteorolojisi, halk matematiği, halk mimarisi, halk 

ekonomisi, halk mutfağı, kutsal ve törensel yemekler vb. olarak tanımlanmıştır. 

Fotoğraf 229: Sedef Kakma 
Örneği 

 
Kaynak: İzmir’in Somut 
Olmayan Kültürel Mirası 
İZKA, 2020 
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Yerel Mutfak 

İzmir’in kesişim noktası olması yerel mutfağının gelişmesine katkıda bulunmuştur. İzmir 

mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağıdır. İzmirliler sağlığın ve güzelliğin kaynağı olması yanında 

sağlıklı beslenmenin de kaynağı olan zeytinyağını bütün yemeklerinde kullanmayı tercih ederler 

(Atilla, 2018). İzmir, Akdeniz beslenme biçiminin önemli bir yönünü oluşturan zeytin kültürünün 

doğup geliştiği coğrafyanın merkezinde yer almaktadır (Çelik, 2018). Bu nedenle İzmir’de etli 

yemekler, sebze yemekleri ve salatalar zeytinyağı ile yapılmaktadır. 1922-23 yılında Girit, Ege Adaları 

ve Kıta Yunanistan’dan gelen göçmenler İzmir mutfağının zenginleşmesinde katkıda bulunmuşlardır. 

Bu bağlamda kent mutfağı, Türkler, İzmirli Rumlar, Levantenler, Sefaradlar, Girit, Midilli, Sakız 

adalarından gelenler, Makedonlar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Afrika kökenliler gibi göçmenlerin 

katkılarıyla zenginleşmiştir.  

Akdeniz beslenme sisteminin etkili olduğu İzmir mutfağının gündelik sofralarının ayrılmaz 

parçası sebze ve meyvelerdir. Girit mutfağının etkisiyle hazırlanan “bazina” bunlardan en önemlisi 

olan lezzetli bir kış yemeğidir. Ayrıca Girit’e özgü olan menemen İzmir ile adını duyurmuştur. İzmir 

florasının nadide sebzelerinden biri olan enginar, son yıllarda ülke genelinde şifalı olmasına 

inanılmasından dolayı rağbet görmektedir (Çelik, 2018).  

Akdeniz ve Girit mutfağının etkileriyle pişirilen otlar mutfağın karakteristik yönlerinden birini 

oluşturmaktadır. Ayrıca körfezin etkisiyle balık ürünlerinden yapılan çeşitli yemekler mutfağın 

zenginliğine katkıda bulunmaktadır (Çelik, 2018).  İzmir mutfağının güçlü yansımalarından birini ise 

Levanten mutfağı oluşturmaktadır. Sefarad mutfağındaki “bollos” bugün İzmir’in simge yiyeceği olan 

“boyoz” a dönüşmüştür. Yahudilerde boyoz olarak tanımlayabileceğimiz benzeri ürün İzmir’de 

üretildiği kadar ince hamurdan oluşmamaktadır (Pardo, 2018). Kemeraltı İzmir’in geleneksel 

lezzetlerinin sürdürülebilmesine olanak sağlayan önemli bir çarşıdır (Çelik, 2018). Bugün İzmir’de 

sokak lezzetleri arasında sayabileceğimiz, boyoz, İzmir gevreği, kumru, midye dolma, kidonya, kelle 

söğüş, uykuluk, kokoreç, sulu atom, kömürde sandviç, bohça böreği, kurkubinya, sübye, karadutlu lor 

tatlısı, şambali ve lokma gibi çeşitli atıştırmalıkların yanında lokma, şambali gibi şerbetli tatlılar yer 

almaktadır. Bunlar İzmir’in kendine has yapım tekniği ile ün kazanmış özel lezzetler olarak 

tanımlanabilir. Öne çıkanlardan bir kısmı aşağıda açıklanmıştır. 

Boyoz: 1492’den bu yana Türkiye’de Seferad Yahudileri tarafından üretilmeye başlamış ve 

İzmir mutfağına katılmıştır. İzmir’in damak tadı ile özdeşleşmiş olan boyoz, mayasız bir hamur işidir. 

İspanyolca “bollos: küçük somun” kelimesinden türemiş olan boyoz, İzmir böreği olarak da 
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adlandırılmaktadır (Yentürk, 2018). Ayrıca boyoz 2017 yılında “İzmir Boyozu” adı altında coğrafi işaret 

tescil belgesi almıştır. 

Söğüş: İzmir mutfak kültüründe 500 yıllık tarihsel geçmişe sahip olan söğüşün yörük 

kültüründen doğduğu düşünülmektedir. Önceleri söğüşün “Tandırbaş” ismi ile anılmış ve İzmir’in 

önde gelen sokak lezzetlerinden biridir. 

Sübye: İzmir’in yerel mutfağına Sefaradlar aracılığıyla girmiş olduğu düşünülen Sübye, ferah 

ve hafif tadıyla büyük beğeni toplamış ve hızlıca yayılmaya başlamış olan soğuk bir içecektir. Kavun 

çekirdeklerinin havanda dövülmesiyle oluşturulan sübye, beyaz renkli yoğun bir kıvama sahiptir 

(Yentürk, 2018) 

Şambali/Şammali: 20. yüzyılın başlarında Balkanlardan İzmir’e gelen göçmenlerin getirdikleri 

revaniyle, Hicaz ve Yemen cephesinden gelen göçmenlerin ürettikleri Halep tatlısının karışımı bir 

tatlıdır. 2011 yılında “İzmir Şambalisi” adıyla coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. 

Midye: Osmanlı halkı arasında Ermeni mezesi olarak tanımlanan midye dolma, İzmir’in en 

meşhur sokak lezzeti olarak tanımlanmaktadır. 

Kumru: Nohutla mayalanmış hamurdan yapılan kumru ekmeğinin içerisine domates, peynir 

ve biber konulmasıyla oluşan kumru İzmir’de geliştirilmiş bir lezzettir (Yentürk, 2018). Kumru, 2017 

yılında “İzmir Kumrusu” adı altında coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. 

Gevrek: İzmir’de gevrek olarak bilinen susamlı halka, sıcak pekmezleme yoluyla yapılan bir 

simittir. Yapılış tekniği, lezzeti ve çıtır kabuğu, gevreği diğer simitlerden farklılaştırmaktadır (Yentürk, 

2018). 

Lokma: Yağda kızartılmış mayalı hamur topları olarak tanımlanan lokma şerbet şurubu 

içerisine aktarılarak tatlandırılır. Lokmanın tatlıcı dükkanlarında satılması İzmir’e özgü olup, cenaze ve 

düğün törenlerinde halka dağıtılarak hayır yapılır (Yentürk, 2018). Lokma, 2017 yılında “İzmir 

Lokması” adı altında coğrafi işaret tescil belgesi almıştır. 

Bohça Böreği: İzmir’in geleneksel böreği olup, 1970’li yıllardan beri İzmir’in ayaküstü 

lezzetleri arasında yer almaktadır (Yentürk, 2018). 
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Pano 3: Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 



5. Yönetim Sistemi 

5.1. Yönetim Alanı, Yönetim Planı, Bağlantı Noktalarının Ulusal ve Uluslararası 

Mevzuattaki Yerinin Değerlendirilmesi 
Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarında korunan alanlar, yapılar ve parsellerde 2863 sayılı 

Kanun ve ilgili Yönetmelikleri geçerli olup, Yönetim Alan sınırları içerisinde Yenilme Alanı olarak ilan 

edilen bölümde 5366 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.  

Ulusal Mevzuat 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

 2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin 5226 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değiştirilen 10. 

bendinde "Yönetim Alanı"; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde 

etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında 

geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma 

konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak 

için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir, biçiminde 

tanımlanmıştır. 

Aynı maddenin 11. bendinde (Ek: 14/7/2004 – 5226/1 md) "Yönetim Plânı"; yönetim alanının 

korunmasını, yaşatılmasını, değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, işletme projesini, kazı plânı ve 

çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar plânını dikkate alarak oluşturulan koruma ve 

gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir 

gözden geçirilen plânlardır.  

Gene aynı maddenin 12. bendinde (Ek:14/7/2004 – 5226/1 md) "Bağlantı Noktası"; yönetim 

alanı sınırlarında yer almamakla birlikte, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi nedenlerle veya aynı 

vizyon ve tema etrafında yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından bu yer ile irtibatlandırılan 

kültürel varlıklardır, denilerek açıklanmıştır.  

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

Yönetmelik 26.03.2021 tarih ve 31435 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesinde yönetim alanı, yönetim planı, bağlantı noktası tanımlar 

bölümünde açıklanmıştır. Yönetmelik ayrıca, yönetim planını onaylamak ve uygulanmasını 

denetlemekle yetkili ve görevli kurul olarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunu; alan yönetimine ilişkin 

yönetim plan taslağının karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla 

oluşturulan kurul olarak Danışma Kurulunu ve gerek görülmesi halinde Eşgüdüm ve Denetleme 

Kurulunun denetim görevini yürütmek üzere kurulacak birimi olarak Denetim Birimini tanımlamıştır. 
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Aynı yönetmeliğin 14. maddesinde Alan Başkanı’nın Yönetim Planı hazırlanması sürecindeki 

işbirlikleri, organizasyon ve koordinasyonun sağlanması, yıllık denetim raporlarının hazırlanması, bilgi 

ve belgelerin arşivlenmesine dair görevleri tanımlanmaktadır.  

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 2008 yılında 5793 sayılı Kanunla, 2012 yılında 6306 sayılı 

Kanunla ve 2018 yılında 700 sayılı KHK ile değişikliklere uğramıştır. 5366 sayılı Kanunun amacı 

Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe 

belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında İl 

Özel İdarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma 

kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, 

bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, 

tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. Yenileme 

alanlarının tespitinde tarihi ve kültürel özellikler ile birlikte afet riskleri de dikkate alınmaktadır. 

Kanunun 2. maddesine göre yenileme alanları İl Özel İdarelerinde İl Genel Meclisi, 

Belediyelerde Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenmektedir. İl 

Genel Meclisleri ve Belediye Meclisleri tarafından alınan yenileme alanı kararları; Bakanlar Kurulu’na 

sunulup uygulanma kararı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenirken 2018 tarihli 700 sayılı KHK ile 

Bakanlar Kurulu ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca kabul edilen alanlardaki uygulamalar bir program dahilinde etaplar halinde 

projelendirilebilmekte olup etapların proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ve Belediyelerde Belediye Başkanının, İl Özel İdarelerinde Valinin onayı ile 

uygulamaya konulmaktadır. 

Kanunun 3. maddesine göre yenileme alanı olarak belirlenen bölgelerde İl Özel İdaresi ve 

Belediye tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları; ilgili İl Özel 

İdareleri ve Belediyeler eliyle yapılır veya kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişilerine yaptırılarak uygulanır. Yine bu alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama 

yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilmektedir. 
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5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” 14.12.2005 tarih ve 26023 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Uygulama Yönetmeliği’nin amacı yenileme alanı olarak belirlenen bölgelerde; bölgenin 

gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm 

ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel 

taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile ilgili esas ve usulleri 

düzenlemektir. Yönetmelik İl Özel İdareleri ve Belediyelerce oluşturulacak olan yenileme alanlarının 

tespitini, teknik alt yapı ve yapısal standartlarının belirlenmesini, projelerinin oluşturulmasını, 

uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır. 

Yönetmeliğin 4. maddesinde yenileme alanı “sit ve koruma alanı olarak tescil ve ilan edilen 

bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının içinde, sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine 

Cumhurbaşkanınca kabul edilerek belirlenen alanlar” olarak tanımlanmıştır. Yine 4. maddeye göre 

yenileme avan projesi “yenileme uygulama projelerine esas teşkil edecek, Kanunun 2’nci maddesi 

uyarınca Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karara bağlanan, mimari avan proje ile statik, 

tesisat, elektrik, ulaşım ve alt yapı ön raporları” ve etap alanı “yenileme alanı içerisinde belirlenecek 

alt alanlar” olarak ifade edilmiştir. 

İlgili Yönetmeliğin örgütlenme başlıklı 5. maddesine göre yenileme projelerinin hazırlık ve 

uygulama sürecini yürütmek, yönlendirmek, denetim ve koordinasyonunu sağlamak, gelir ve 

giderlerini takip etmek, planlamasını yapmak amacıyla uygulama birimi oluşturulmaktadır. Uygulama 

birimleri, yetkili organlarının kararları ile kalıcı bir birim olarak oluşturulabildiği gibi 11.06.2005 tarih 

ve 25842 sayılı “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, 

İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre oluşturulmuş bir birim varsa, bu 

birim de uygulama birimi olarak görevlendirilebilmektedir. 

Tablo 13: Ulusal Mevzuat 

Mevzuat  Tarih 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 23.07.1983, RG No: 18113  

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile 
Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

26.03.2021, RG No: 31435 

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 

05.07.2005, RG No: 25866 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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Alanın UNESCO Başvuru Süreci 
İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi için çalışmalar 

2018 Aralık ayında İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlatılmıştır. Hazırlanan 

başvuru dosyası 27.03.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilmiştir. 

Antik Çağ’dan itibaren bir liman kent olarak önemini koruyan İzmir’in özellikle 17. yüzyıl ve 

onu izleyen iki yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz havzasındaki en önemli liman 

kenti haline gelmesinin ortaya çıkardığı üstün değerler göz önünde bulundurularak “İzmir Tarihi 

Liman Kenti” temasıyla hazırlanan başvuru dosyası ile İzmir 14.04.2020 tarihinde UNESCO Geçici 

Miras listesine kabul edilmiştir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti’nin sınırları ve etki alanı içerisinde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal 

değerleri korumak, geliştirmek, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara 

aktarılmasını sağlamak için Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının 

hazırlanması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 

TARKEM arasında 05.05.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır.  

İzmir Tarihi Liman Kenti yönetim alanı sınırının belirlenmesi için yapılan çalışmalar 

kapsamında hazırlanan “öneri yönetim alanı sınırı” 19.08.2020 tarihli yazıyla ilgili kurum ve 

kuruluşlarla paylaşılarak görüşleri alınmıştır. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalar 

sonucunda, Bakanlığa iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Alanı; yenileme alanı sınırı esas olmak üzere güneyde Cicipark, güneybatıda Karataş, 

batıda Konak Pier, kuzeybatı ve kuzeyde Mimar Kemaleddin Bölgesi Kentsel Sit Alanları, doğuda 

Kervan Köprüsü’nü içine alacak şekilde oluşturulmuş, bu alanların dışında kalan Yeşilova, Yassıtepe, 

Smyrna-Bayraklı Höyükleri arkeolojik sit alanları ise “bağlantı noktası” olarak belirlenmiştir. İzmir 

Tarihi Liman Kenti yönetim alanı sınırı Bakanlık Makamı’nın 07.10.2020 tarih ve E.749161 sayılı 

Makam Oluru ile onaylanmıştır. Ayrıca, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Bakanlık Makamı’nın 

23.10.2020 tarih ve 797545 sayılı Makam Oluru ile onaylanmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2020 tarihli resmi yazısı ile İzmir Tarihi Liman Kenti 

Alan Başkanı’nın ataması gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Mevzuat 
İzmir Tarihi Liman Kenti Alanı’nın kültürel ve doğal değerlere sahip olması ve UNESCO Geçici 

Miras listesinde yer alması, Türkiye'nin taraf devlet olarak bazı uluslararası sözleşmelerde yer alan 

yönlendirmeleri ve sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Söz sözleşmelerin İzmir tarihi Liman 

Kenti için en ilgili olanlara bu bölümde yer verilmiştir. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler dışında, tüzük, 

deklerasyon ve ilkeler de kültürel ve doğal mirasın korunmasında yol gösterici niteliktedir.  
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Tablo 14: Uluslararası Mevzuat22 

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi 

Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 

Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme 

Kültür, Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması 

Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol 

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme 

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 
Sözleşme 

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslararası Yönetmeliği 

Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği 

Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” 17 Ekim-21 Kasım 1972 

tarihinde Paris’te kabul edilmiştir. Türkiye, sözleşmeye 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla taraf 

olmuş, Kanun 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı kararla Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış, 

14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Sözleşme koruma ve kullanma dengesinin önemine işaret etmektedir. Sözleşme bilimsel, 

teknik ve yönetsel uygulamalarla beraber üstün evrensel değere sahip mirasın korunması için bölgeye 

entegre bir biçimde fonksiyonel bir görev üstlenen bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi 

gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşımın alanda yürütülen planlama ve gelişme programlarına yön 

vermesi koruma stratejilerin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.  

Sözleşmenin değindiği bir başka kriter ise Dünya Miras listesine kaydedilen tüm varlıkların 

korunması için uzun vadeli düzenleyici yasal yöntemlerin belirlenmesi ve ulusal, bölgesel ve kentsel 

düzeyde koruma koşullarının geliştirilmesidir.  

Diğer taraftan miras alanının üstün evrensel değerinin, bütünlük ve özgünlüğünün güçlü bir 

biçimde sunumunun sağlanması ve korunması için alan sınırlarının doğru belirlenmesi gerekmektedir. 

 
22 https://teftis.ktb.gov.tr/TR-267640/uluslararasi-sozlesmeler.html açıklamalarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

https://teftis.ktb.gov.tr/TR-267640/uluslararasi-sozlesmeler.html
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Belirlenen sınırlar koruma altındaki mirasın bulunduğu bölgeye olan etkilerini, geçirdiği tarihsel süreci 

ve mekânsal gereksinimlerini yansıtmalıdır. Sözleşmede sınırlar konusunda değinilen diğer bir husus 

tampon bölgelerin tanımlanması konusudur. Belirlenen tampon bölge uygun koruma 

mekanizmalarına sahip olmalı ve koruma fonksiyonu tanımlanmalıdır.  

Sözleşme Dünya Mirasının koruma kriterlerinden biri olarak bilimsel araştırmalara, yasal, 

teknik, yönetsel ve finansal kriterlerin ölçülebilir olmasına dikkat çekmektedir. Mirasın korunmasında, 

risklerin ölçülmesinde, hedeflerin belirlenmesinde ölçülebilir göstergeler içeren bir yönetim 

sisteminin kurulması önerilmektedir.  

Diğer taraftan sözleşmeye göre, toplumsal farkındalık miras alanının, bulunduğu bölgeye olan 

entegrasyonu için gereklidir. Dünya Mirasının özgünlüğü, bütünlüğü ve üstün evrensel değerinin 

yaşayanlar ve ziyaretçiler tarafından algılanması, mevcut ve olası risklerin bilinmesi üzerine 

farkındalık eğitimleri ve bilgilendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Bir başka değişle, toplum 

yaşantısı içinde Dünya Mirasına sürdürülebilir bir fonksiyon yüklenmelidir. Dolayısıyla koruma 

stratejileri ve yönetim planı güçlü bir iletişim stratejisine dayanmalıdır (Dünya Mirasına İlişkin 

Deklarasyon Budapeşte 2002, 5C). İletişim stratejilerindeki temel perspektif hem yerel hem de 

merkezi düzeyde katılım ve desteği sağlamak olmalıdır. Dolayısıyla, farkındalık yaratma stratejileri 

sadece bilgilendirme odaklı değil; aynı zamanda ortaklık kurarak katılımcı politikalar ile bir bütün 

olarak düşünülmelidir. Bu bağlamda hem finansal hem de farkındalık yaratacak mekanizmaların 

kurgulanması sürecinde yeni oluşumların, ortaklıkların kurulması teşvik edilmelidir. Farkındalık 

yaratacak mekanizmalar konvansiyona göre eğitim ve bilgilendirme programları, yayınlar, işaretler, 

dünya miras eğitimleri, tanıtım, sergi ve internet bilgilendirme araçları olarak önerilmektedir.  

Sözleşmenin diğer bir başlığı miras alanının yönetimi ile ilgilidir. Sözleşme kapsamlı, şeffaf ve 

katılımcı bakış açısı ile hazırlanmış bir yönetim planının hazırlanmasını önermektedir. Hazırlanan plan 

birinci olarak Dünya Miras Alanının bulunduğu bölgeye entegre bir biçimde korunması için gerekli 

stratejileri belirlemeyi, ikinci olarak Dünya Miras Alanının korunması için ulusal ve bölgesel aktörleri 

kapsayan katılım stratejilerini belirlemeyi ana hedefi haline getirmelidir. Bahsedilen şeffaf ve katılımcı 

politikalar, Dünya Miras Alanında yönetim ve gelişme sürecinde yer alan aktörlerin belirlenmesi, 

koruma sürecindeki görevlerinin tanımlanmasını da kapsamaktadır. 

Sözleşmenin Dünya Mirasının yönetimi ile ilgili başlıklarından biri de sürekli raporlama ve geri 

bildirimdir. Bu kapsamda, yeni alınan kararların, uygulanması beklenen projelerin, etkinliklerin, 

bölgenin sorunlarının ve risklerinin belirtildiği raporlar Dünya Mirasının sürdürülebilir korunması ve 

gelişmesi için gerekli ve önemli olarak nitelendirilmektedir. Raporlama süreci, miras alanının envanter 

çalışmaları ile bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu envanter çalışmaları sadece mevcut anıt ve 

sit alanlarının değil; aynı zamanda mevcut ve gelecek risklerin ve sorunların envanteri olarak 
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düşünülmelidir. Riskler başlığı, sözleşmenin geniş içerikte ele alınan konularından biridir ve yönetim 

başlığının omurgasını oluşturmaktadır.  

Koruma süreç yönetimi, doğal, teknik, organizasyon sorunları ve bölgenin gelişmesi ile beraber 

turizm baskısı veya hızlı nüfus artışı gibi daha sonra ortaya çıkabilecek risklerin tamamını 

kapsamalıdır. Risklerin doğru tanımlanması, alınacak önlemlerin belirlenmesi risklerin etkilerini 

sınırlamayı ve hatta ortadan kaldırmayı beraberinde getirecektir. Bu bağlamda, sürdürülebilir koruma 

ve gelişmenin ön koşullarından biri doğru risk tanımı olarak düşünülmektedir ve bilimsel çalışmalarla 

desteklenmelidir.  

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  

"Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi" 1992 yılında Valetta'da 

imzalanmıştır ve 05.08.1999 tarihinde Türkiye tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 

Avrupa'nın ortak belleğinin kaynağı olan arkeolojik mirasın korunmasını hedeflemektedir. Sözleşme, 

Avrupa’nın ortak anı kaynağı olduğu kadar, bilimsel ve tarihî araştırma gereci olarak da arkeolojik 

mirası korumayı amaçlamaktadır. 

Sözleşme kapsamında ele alınan arkeolojik miras; yapı, anıt ve anıtlar grubu, sit alanları, 

taşınabilir objeleri, toprak üstü veya su altındaki miras unsurlarını kapsamaktadır. Arkeolojik kazıların 

yalnızca yetkili kişiler tarafından yürütülmesine dikkat etmek, mirası tercihen bulunduğu yerde 

korumak ve bakımını yapmak, bulunduğu yerden kaldırılmış buluntulara uygun depolar tahsis etmek 

koruma kapsamında sözleşmenin önerdiği içerikler arasında yer almaktadır.  

Sözleşme, arkeolojik miras yönetimi için finansal çözümlere ve bilimsel boyuttaki araştırmalara 

değinmektedir. Sözleşmeye göre, büyük çaplı kamu veya özel bayındırlık çalışmalarına bağlı olarak 

ortaya çıkacak arkeolojik her çeşit faaliyetin maliyetinin uygun kamu ve özel sektör fonlarından 

karşılanmasını sağlayacak önlemler geliştirilmelidir. Ayrıca, arkeolojik alanlarda arazi ve envanter 

çalışmalarının haritalandırılması proje yönetim sürecinde yer almalıdır. Yapılan çalışmaların bilgi 

değişimini teşvik etmek adına uluslararası araştırma programlarında, kamusal ve bilimsel 

platformlarda paylaşılması mirasın yönetimi için önem arz etmektedir. 

Sözleşme kapsamında arkeolojik mirası tehdit eden tehlikelerin tanımlanması, kamuoyunda 

farkındalık yaratılması için eğitim çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Arkeolojik mirasın önemli 

ögelerinin ve özellikle sitlerin halka açılmasını sağlamak, seçilmiş arkeolojik varlıkların sergilenmesi bu 

farkındalığı teşvik edecek mekanizmalar arasında yer almaktadır. 

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 

Sözleşme 03.10.1985 tarihinde kabul edilmiş, Türkiye’nin sözleşmeye taraf olmasıyla 

22.07.1989 tarih ve 20229 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanmıştır. 

Sözleşmede mimari miras tanımı anıtlar, bina grupları ve ören yerleri olarak yapılmıştır. 
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Sözleşemeye taraf devletler korunacak varlıkların envanteri oluşturularak, tehlikeli durum 

oluştuğunda gerekli dokümanların hazırlanmasını taahhüt eder. Ayrıca, her ülkenin kendi mevzuatı 

çerçevesinde koruma önlemi alması, denetim ve yetki işlemlerini uygulaması, korunan varlıkların 

hasar görmesi ve yıkılmasının önlenmesi taahhüt konusudur. Ayrıca, mimari mirasın bulundukları 

yerde korunmasına yönelik bakım ve onarım çalışmaları için kamu kurumlarının mali destek 

sağlanmasına yönelik hüküm tanımlanmıştır.  

Somut Olmayan Kültür Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme 

2003 yılında Paris'te imzalanan sözleşme somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini 

güvence altına almayı amaçlamaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 27.03.2006 tarihinde imzalamıştır. 

Koruma etkinliğine kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, koruma, geliştirme, güçlendirme, okul içi 

ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma ve kültürel mirasın değişik yanlarının 

canlandırılması dâhildir. Sözleşmeye göre, koruma stratejileri, somut olmayan kültür mirasın tespiti 

için envanter çalışmalarını kapsamalı ve bu envanterleri sürekli olarak güncellemeyi hedeflemelidir. 

Bunların yanında, somut olmayan kültürel mirasın işlevinin değer kazanması yönünde genel bir 

politika benimsenmeli ve planlama programlarına bu mirasın korunma süreci dâhil edilmelidir.  

 Sözleşme mirasın yönetimine yönelik bir veya birden fazla yetkili kurum belirlenmesini 

önermektedir. Bu kurumlar sadece mirasın yasal, teknik, idari ve mali önlemler alarak korunmasından 

değil; aynı zamanda somut olmayan mirasın eğitimi, sunumu ve tanıtılarak gelecek nesillere 

aktarılmasından da sorumlu olmalıdır. Bu süreçteki en önemli unsurlar, mirasın kendine özgü 

geleneksel uygulamalarına saygı gösterilmesi ve somut olmayan kültürel mirasa erişimin güvence 

altına alınmasıdır.  

 Sözleşmeye göre dil, müzik, gelenek ve görenekler gibi kuşaktan kuşağa aktarılan değerler 

hakkında toplumsal farkındalık uyandırmak ve kapasite gelişimini sağlamak mirasın en etkin koruma 

yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda, mevcut mirasın içeriğinin, neden korunması gerektiğinin, yok 

olmasına neden olabilecek tehdit ve risklerin bilinmesine yönelik mekanizmalar ve eğitimler 

kurgulanmalıdır. Farkındalık yaratılmasına yönelik mekanizmalar ve eğitimler özellikle gençler olmak 

üzere bütün halka yönelik olmalıdır.  

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslararası Yönetmeliği  

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS, Fransız yasalarına göre 1965 yılında kurulan bir 

sivil toplum örgütüdür. ICOMOS, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun 

çalışma ortağıdır. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Uluslararası Yönetmeliği, ICOMOS 

Kurucu Meclisi tarafından 22 Haziran 1965’te Varşova’da (Polonya) kabul edilmiş, 22 Mayıs 1978’de 

Moskova’da düzenlenen V. Genel Kurul’da ve 12 Kasım 2014’te Floransa’da (İtalya) yapılan XVIII. 

Genel Kurul’da gözden geçirilip değiştirilerek son halini almıştır. Genel Kurul tarafından Floransa'da 
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kabul edilen yönetmelik, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

ICOMOS, somut ve somut olmayan boyutlarıyla tanımlanan kültürel mirası korumayı 

geliştirmeye çalışan bir uluslararası örgüttür. Bu kapsamda; kültürel mirasın korunması, anıtlar, yapı 

toplulukları, sit alanları, koruma, konservasyon ve yönetim konularında çalışmalar yürütmektedir. 

Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği 

ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin kurulmasına ilişkin yönetmelik, 18.05.1974 tarih ve 14890 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’deki kültür varlıklarının korunmasını 

kolaylaştırmak, diğer ülkelerin kültür varlıklarına ilgisini çekmek ve toplumsal bilincin gelişmesine ve 

milletlerarası karşılıklı ilişkilerin gelişmesini sağlamak konuları ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin 

amaçları arasında yer almaktadır. Komite, uluslararası koruma normlarının ve yaklaşımlarının 

yaygınlaştırılması açısından önem taşımaktadır. 

5.2. Kurumsal Çerçeve  

Koruma ve Yönetimde Yetkili ve Sorumlu Kurumlar 
İzmir Tarihi Liman Kenti alan yönetim sisteminde temel bileşenler İzmir Tarihi Liman Kenti 

Alan Başkanlığı ve Alan Başkanı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu’ndan 

oluşmaktadır.  

Alan Başkanı: 

İlgili mevzuata göre Başkan, Başkanlığın en üst yöneticisi olarak, Başkanlığın genel yönetim ve 

temsilinden sorumludur. Bu doğrultuda 26.03.2021 sayılı ve 31435 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile yönetim 

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te Alan Başkanının görevleri: 

▪ Yönetim planının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi sürecinde ilgili 

idareler arasındaki eşgüdümü ve gerçekleştirilecek toplantıların organizasyonunu sağlamak,  

▪ Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için Bakanlık ve ilgili diğer idareler ile 

birlikte çalışma programlarını hazırlamak ve kaynak araştırması yapmak,  

▪ Yıllık denetim raporlarını hazırlamak ve bu raporları Bakanlığa sunmak, 

▪ Yönetim planlaması sürecindeki tüm raporların ve belgelerin arşivlemesini yapmak,  

▪ Alanın kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak, 

biçiminde belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan mevzuat düzenlemesinde Alan Başkanı, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

istemeye yetkili kılınmıştır. 

Eşgüdüm Denetleme Kurulu: 26.03.2021 sayılı ve 31435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

“Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile yönetim Alanlarının Belirlenmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te Eşgüdüm ve Denetleme kurulunun görevleri 
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tanımlanmıştır. Eşgüdüm Denetleme Kurulu, Danışma Kurulunun gözden geçirerek görüşleri ile 

birlikte görüşülmek üzere sunduğu yönetim planı taslağını inceler ve gerekirse plan hazırlama ekibine 

gerekli düzeltmeleri yaptırır. Yönetim planının onaylanabilmesi için toplantıya katılan kurul üyelerinin 

dörtte üçünün olumlu oyu gerekir. Onaylama işlemi, yönetim planı taslağının eşgüdüm ve denetleme 

kuruluna tebliğ tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanır. 

Danışma Kurulu: 26.03.2021 sayılı ve 31435 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Alan Yönetimi 

ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik”te Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri açıklanmıştır. Buna göre 

Danışma Kurulu; yönetim planı taslağını inceler, görüş ve önerileri ile birlikte karara bağlanması için 

Eşgüdüm ve Denetleme Kuruluna sunar. Danışma Kurulu ayrıca, onaylanan planın etaplanması ve 

bütçesinin oluşturulmasına katkı sağlar. Kurul ayrıca 5 yıllık uygulama sürecinin ardından planın 

revizyonuna dair görüş ve önerilerini sunar. Yılda en az bir kez toplanması gereken Danışma Kurulu, 

yetkili idarenin ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi halinde olağanüstü olarak 

toplanır. 

Denetim Birimi: Denetim Birimi, yönetim planının uygulanmasını denetlemek amacıyla 

oluşturulur. En az 5 üyeden oluşacak olan kurul üyeleri; yönetim planının hazırlanması sürecinde 

görev alan denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, 

arkeoloji, kamu yönetimi, ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personelden oluşturulur. 

Denetim Birimi, yıllık olarak Yönetim Planının çalışmalarını denetlemek, performans 

değerlendirmesini yapmak ve raporlanmakla görevlidir. Mevzuat gereği Denetim Birimi, Yönetim 

Planının uygulanmasını değerlendirerek, hazırlayacağı sonraki yılın çalışma programını Alan 

Başkanlığına sunmakla yükümlüdür. 

Yönetmeliğin 13. Maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel 

kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak, plan kapsamındaki 

hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri koymakla yükümlüdürler.  

Alanın Paydaşları ve Sorumluluk Alanları 
Tarihi süreçte çeşitli topluluklara ev sahipliği yapmış, kara ve deniz ticaret yolları üzerinde yer 

almış ve günümüzde de konut dokuları ve ticaret alanlarıyla yaşayan tarihi kent merkezi olma 

özelliğini koruyan İzmir Tarihi Liman Kenti çok paydaşlı bir yapıya sahiptir.  

Paydaş analizi, İzmir Tarihi Liman Kenti yönetim planının hazırlanması ve uygulanması 

sürecinde benimsenecek katılım stratejisi için ilk adım olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 

öncelikli olarak alanla doğrudan veya dolaylı biçimde ilgili olan paydaşlar listelenmiş ve bu paydaşlar 

alanla olan ilişkileri, mali, teknik ve idari kapasitelerine göre analiz edilerek raporlanmıştır. Yapılan 

analizler sonrasında belirlenen alanın paydaşları ile katılımcı ve şeffaf bir yaklaşımla İzmir Tarihi Liman 
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Kenti Alan Yönetim Planı’nı hazırlama ve uygulama sürecinin yürütülmesi amaçlanmış ve sürecin 

temel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: 

• Alanın mevcut yüksek paydaş kapasitesini ortak amaçlar doğrultusunda bir araya getirmek 

ve alan yönetim yapısını etkinleştirmek. 

• Alanın paydaş yapıları ile uyumlu biçimde katılımcı, işbirlikçi ve şeffaf karar alma 

mekanizmaları oluşturmak, 

• Planlama dönemi için mevcut kapasiteler ile uyumlu politikalar ve eylemler üretmek. 

• Alan yönetimi kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulan yönleri tespit ederek gelecekte 

alanın daha iyi yönetimi için güçlendirmek.  

Alanın paydaşları merkezi yönetim kurumları, yerel ve yerinden yönetim kurumları, 

üniversiteler, meslek odaları, STK’lar ve birlikler, yerel toplum, yetkilendirilmiş kamu-özel ortaklığı ve 

kamu hizmeti sunan ortaklar olarak gruplandırılarak tespit edilmiştir.  

Alanın temel paydaş grupları: 

• Kamu kurum ve kuruluşları: Merkezi, bölgesel ve yerel yönetim birimlerinden oluşan kamu 

kurum ve kuruluşları alan yönetimiyle ilgili ana sorumlu ve yetkili aktörlerdir. Kültürel ve 

doğal değerlerin tespit edilmesi, araştırılması, korunması, sunulması ve tanıtılması gibi birçok 

konuda çalışma yürütmek üzere ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş paydaşlardır.  

• Üniversiteler: İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilişkili olarak bilimsel yöntemlerle çalışma yürüten 

üniversiteler alana dair bilgi birikimini artırmak, bilimsel projeler yürütmek ve uzun vadede 

koruma ve yönetim mekanizmasını etkinleştirmek konusunda önemli paydaşlar olarak 

belirlenmiştir.  

• Meslek odaları: Akademik ve akademik olmayan meslek odaları, ilgili meslek gruplarının 

haklarını korumak ve mesleki gelişimi sağlamak amacıyla çalışma yürüten yapılardır. Meslek 

odaları niteliklerine göre, alan yönetim sürecinde alana verebilecekleri teknik ve idari katkıları 

dikkate alınarak katılım stratejisine dahil edilmişlerdir.   

• Sivil toplum örgütleri: İzmir Tarihi Liman Kenti ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili biçimde 

yerel, bölgesel veya ulusal ölçekte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü bulunmaktadır. 

Kamuoyu bilgisini güçlendirmek, devlet-dışı aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını 

güçlendirmek ve demokrasi kültürünün gelişimine katkı sunmak açısından ilgili sivil toplum 

örgütleri alan yönetiminin paydaşları olarak tanımlanmıştır.  

• Toplum: Alanın temel kullanıcısı ve yönetim süreçlerinden etkilenen yerel toplum, alandaki 

koruma ve yönetim sürecinin temel aktörleridir. Yerel toplumun temel temsilcileri ve daha 

geniş kitlelere ulaşma gücü olan mahalle muhtarları, toplumun önde gelen kişileri, 

araştırmacılar ile okul müdürleri ve öğretmenleri bu kategori içerisinde tanımlanmıştır.  
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Kadınlar, gençler, çocuklar, engelli bireyler ise yerel toplum içerisinde daha kırılgan bir yapı 

sergilemektedir. Bu grupların tümü, kurumsallaşmış bir temsiliyete sahip değillerdir. Ancak 

alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden etkilenmekte, tanımlanmış bir çerçevesi olmasa da 

izleme süreçleri içerisinde yer almaktadırlar. 

• Yetkilendirilmiş Kamu-Özel Ortaklığı: Alan Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi 

başvurusu için adaylık dosyası hazırlama konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilen Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) paydaş olarak 

tanımlanmıştır. Yenileme alanı sınırları içerisinde koruma uygulamaları ve yeniden 

işlevlendirmeler kapsamında da çalışma yürütmesi açısından önemlidir. 

• Kamu Hizmeti Sunan Şirketler: Yerel ölçekte kamusal hizmet sunan ilgili şirketler bu grup 

içerinde tanımlanmıştır. 

Paydaşlar arasında 42 merkezi yönetim kuruluşu, 4 yerel yönetim birimi, 12 üniversite 

bölümü, 4’ü akademik olmak üzere 35 meslek odası, 41 STK ve birlik, 57 muhtar, 2 kamu hizmeti 

sunan şirket ve 1 yetkilendirilmiş kamu özel ortaklığı bulunmaktadır. 

Paydaş Kapasite Analizi 
İzmir Tarihi Liman Kentinin paydaşları iç ve dış paydaş olarak gruplandırılmıştır. Doğrudan 

alana özgü çalışma yürüten ve alanda yer alan paydaşlar iç paydaş, daha geniş ölçekte veya benzer bir 

yerelde çalışma yürüten, alanda yetkileri olmakla birlikte alan içinde konumlanmamış paydaşlar dış 

paydaş olarak gruplandırılmıştır. Böylelikle iç paydaşların sürece daha aktif katılımı sürdürülürken, dış 

paydaşların da alana yönelik çalışma yürütmesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Alan paydaşlarının alan yönetim sürecindeki rolü ve etkinliği, teknik, mali ve idari kapasiteleri 

üzerinden değerlendirilmiştir. Teknik kapasite, aktörlerin kendi çalışma alanlarındaki bilgi, deneyim, 

uzman personel ve teknik ekipman düzeyleri; mali kapasite hem öz bütçe hem de ek bütçe yaratma 

olanaklarını; idari kapasite ise ilgili mevzuata dayalı görev ve yetkilerinin gücü ile karar alma 

süreçlerine etki düzeyleri bakımından analiz edilmiştir.   

Bu analize dayalı olarak belirlenen katılım düzeylerinde üç seviye esas alınmıştır: iş birliği 

yapmak, danışmak ve bilgi alışverişi. İş birliği yapmak birlikte karar üretmeyi, uygulamayı ve izlemeyi; 

danışmak karar alma süreçlerinde fikirlerin paylaşılmasını; bilgi alış-verişi ise süreç için gerekli olan 

veri akışının sağlanmasını ve süreç hakkında bilgi paylaşımını kapsamaktadır.  

Değerlendirme İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı tarafından yapılmış olup, paydaşların 

kapasitelerine 1-5 arası puan verilmiştir. Yapılan puanlama ve Alan Başkanlığı yapısıyla olan ilişkinin 

değerlendirilmesine göre Alan Yönetim Planı sürecinde paydaşların katılım düzeyi belirlenmiştir. Buna 

göre, teknik ve mali açıdan 4 ve 5 puan alan paydaşlar; Danışma Kurulu üyesi olan paydaşlar ve alanın 
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doğrudan kullanıcısı olan paydaşlar alan yönetimi süresince iş birliği yapılacak paydaşlar olarak 

belirlenmiştir. Böylelikle toplam 45 iç paydaş ve 10 dış paydaş ile iş birliği yapılacaktır. 

Alanla ilişkili çok sayıda çalışma yürüten akademisyenler ise süreç içerisinde danışılacak 

paydaşlar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar dahil 

olmak üzere toplam 118 iç paydaşa ve 6 dış paydaşa süreç içerisinde danışılacaktır. 

İç paydaşların 5’i ile bilgi temin etmek ve bilgi alışverişini sağlamak amaçlı ilişki kurulması 

hedeflenmiştir. İç paydaşlardan 1 ve dış paydaşlardan 2 kurum ile bilgilendirme süreçleri yürütülerek, 

alan yönetiminde kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir.  
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Tablo 15: İç Paydaşların Analizi 

PAYDAŞLAR Paydaş Yapısı ve Alanla İlişkisi 
Katılım 
Düzeyi 

Niteliği 
 

Merkezi Yönetim Kuruluşları  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel miras araştırma, koruma, yönetim, sunum konularında merkezi koordinasyon 
Danışma, 
Yönlendirme, 
İzleme 

Dış  

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kültürel miras araştırma, koruma, yönetim ve sunum konusunda merkezi koordinasyon İşbirliği Dış  

KTB Tanıtma Genel Müdürlüğü Uluslararası tanıtım konusunda merkezi koordinasyon Danışma Dış  

KTB Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Turizm hizmet sunumu ve planlama konusunda merkezi koordinasyon Danışma Dış  

KTB Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki eğitim, somut olmayan miras araştırma, koruma ve yönetim, koordinasyon Danışma Dış  

KTB Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı dış ilişkiler koordinasyon Bilgilendirme Dış  

KTB DÖSİMM Kültürel miras alanlarını işletme, sunum teknik altyapısının güçlendirme yetkisi İşbirliği  Dış  

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Kültür ve turizm çalışmalarında merkezle iletişim ve koordinasyon - Tanıtım faaliyetlerinin 
koordinasyonu - Hibe başvurularının koordinasyonu 

İşbirliği İç  

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Taşınmaz kültürel miras tescil, planlama ve projelendirme onama İşbirliği İç  

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Taşınmaz kültürel miras koruma projelerinde uygulamayı denetleme İşbirliği İç  

İzmir Restorasyon ve Konservasyon Lb. Md.  Taşınır ve taşınmaz kültür mirası restorasyonunda malzeme ve yöntem analizi İşbirliği İç  

İzmir Müze Müdürlüğü 
Taşınmaz kültürel miras koruma konusunda denetim, taşınır eser sergisi, arkeolojik kazıların 
koordinasyonu 

İşbirliği İç  

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Yönetim alanı içerisinde bir kültür ve eğitim odağı oluşturması İşbirliği İç  

Smyrna Agorası Kazı Başkanlığı Taşınmaz kültürel miras koruma projelerinde uygulama, tanıtım, bilimsel araştırma İşbirliği İç  

Eski Smyrna Kazı Başkanlığı Taşınmaz kültürel miras koruma projelerinde uygulama, tanıtım, bilimsel araştırma İşbirliği İç  

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı Taşınmaz kültürel miras koruma projelerinde uygulama, tanıtım, bilimsel araştırma İşbirliği İç  

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Alandaki çok sayıda mülkün sahibi ve koruma ve kullanmada yetkili idare İşbirliği İç  

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ilişkiler merkezi koordinasyon Bilgilendirme Dış  

Merkezi Finans İhale Birimi AB fon sağlayıcısı Danışma Dış  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dış  

İzmir Valiliği İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şehircilik çalışmalarında merkezle iletişim ve koordinasyon İşbirliği İç  

İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Alandaki doğal sitlerde yetkili birim İşbirliği İç  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü  

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Şube Şefliği Alanda mülk sahibi (Damlacık) Bilgi temini İç  

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir  Alanda ulaşım hizmetlerinde ve alanın tarihinde önemli aktör Bilgi temini İç  

TCDD İzmir Liman İşletmesi Alanda ulaşım hizmetlerinde ve alanın tarihinde önemli aktör Bilgi temini  İç  

Türkiye İş Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma yaşamını denetleyici ve düzenleyici kurum İşbirliği İç  
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Tapu ve Kadastro III. (İzmir) Bölge Müdürlüğü Alanın mülkiyet yapısının kaydını oluşturmak İşbirliği İç  

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal yapı ve çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler İşbirliği İç  

İzmir Valiliği İl Mülki Amiri İşbirliği İç  

Konak Kaymakamlığı İlçe Mülki Amiri İşbirliği İç  

Bayraklı Kaymakamlığı İlçe Mülki Amiri İşbirliği İç  

Bornova Kaymakamlığı İlçe Mülki Amiri İşbirliği İç  

İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Finansal destek ve koordinasyon İşbirliği İç  

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alandaki spor alanlarını yapmak ve faaliyetleri düzenlemek İşbirliği İç  

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli eğitimde il düzeyinde koordinasyon İşbirliği İç  

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü İl genelinde ticari faaliyetlere ilişkin kayıtların tutulduğu, koordinasyonun sağlandığı birim Bilgi temini İç  

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  Afet ve Acil durum önlemlerinde yetkili birim İşbirliği İç  

İzmir Kalkınma Ajansı Yerel kalkınmanın koordinasyonu ve finansal destek İşbirliği İç  

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik çalışmalarında merkezle iletişim ve koordinasyon / Karar oluşturma Danışma İç  

İzmir Müftülüğü 
Alanda bulunan İslami ibadet yerlerini ve dini müesseseleri yönetmek ve din görevlilerinin 
hizmetlerini düzenleyip denetlemek 

Danışma İç  

İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen nüfusa ilişkin kayıtların tutulması ve politikaların geliştirilmesi koordinasyonu İşbirliği İç  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal yardımlar konusunda yetkili birim  Danışma İç  

Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı çalışmaları ve politikalar konusunda yetkili idare Bilgi temini İç  

Alandaki Okullar, Okul Müdürleri ve Öğretmenler Eğitmenlerin çocuklar ve aileleri üzerinde farkındalık oluşturması  Danışma İç  

Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü Demografik veriler Bilgi temini İç  

Yerel Yönetim Kurumları  

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetim İşbirliği İç  

Konak Belediyesi Yerel Yönetim İşbirliği İç  

Bayraklı Belediyesi Yerel Yönetim İşbirliği İç  

Bornova Belediyesi Yerel Yönetim İşbirliği İç  

Üniversiteler   

Dokuz Eylül Üniversitesi  
Mimarlık Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Tarih Bölümü / İzmir tarihine ilişkin bilimsel çalışmalar Danışma İç  

Ege Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Arkeoloji Bölümü / Arkeolojik alanlarda çalışma Danışma İç  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Mimarlık Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Restorasyon Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Arkeoloji Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Mimarlık Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Yaşar Üniversitesi  Mimarlık Bölümü / alanda çalışan akademisyen ve öğrenciler Danışma İç  

Meslek Odaları  

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Meslek Odaları Koordinasyon Yapısı İşbirliği İç  

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Meslek Odası / Kaynakça - Arşiv Desteği İşbirliği İç  

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Meslek Odası / EDK Üyesi / Kaynakça desteği İşbirliği İç  

Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Meslek Odası / EDK Üyesi / Kaynakça desteği İşbirliği İç  

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Meslek Odası / Kaynakça desteği İşbirliği İç  

TOBB'a Bağlı Odalar  

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi DK üyesi / Liman kenti konusunda bilgi kaynağı İşbirliği İç  

İzmir Ticaret Odası 
DK üyesi / Kent turizmi ve kruvaziyer turizmi konusundaki çalışmaları, kurmuş olduğu müze, 
alandaki esnaf ve üreticilerin temsilciliği 

İşbirliği İç  

İzmir Ticaret Borsası 
Ticaret sektörünün gelişimi ve rekabet gücünün artırılması anlamında potansiyel proje 
ortağı 

İşbirliği İç  

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Alanda faaliyeti olmamakla birlikte potansiyel proje ortağı olması, kümelenme projeleri, 
meslek komitelerinin varlığı, potansiyel TGB ortağı olması 

İşbirliği İç  

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Alanda yoğun olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların temsiliyeti İşbirliği İç  

STK'lar ve Birlikler  

İzmir Kent Konseyi Kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleri - İBB gündemine katkı sağlama İşbirliği İç  

Konak Kent Konseyi 
Kadın, engelli, çocuk, muhtar, mülteci ve eşitlik meclisleri - Konak Belediyesi gündemine 
katkı sağlama 

İşbirliği İç  

İzmir Vakfı EDK Üyesi / Dünyanın İzmir Mirası Programı / Turizm ve Tanıtım çalışmaları İşbirliği İç  

Musevi Cemaati Vakfı Musevi mirasına yönelik çalışmalar yapan vakıf İşbirliği İç  

İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği / İzmir Rum Ortodoks Cemiyeti 
İzmir Rum cemaatinin hem kültürel hem de dini yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüten 
dernek 

İşbirliği İç  

İzmir Gazeteciler Cemiyeti   Meslek örgütü / basın kuruluşlarıyla koordinasyon Bilgilendirme İç  

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) 
Kültür sanat organizasyonları, kültür altyapısına katkı, tarihi mekanlarda etkinlikler 
gerçekleştiren STK  

İşbirliği İç  

İzmir Milli Kütüphane Vakfı  İzmir Milli Kütüphanesindeki materyallerin kamuya sunulmasına yardım eden vakıf Danışma İç  

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) DK Üyesi / Kültürel miras alanında çalışan STK İşbirliği Dış  

Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Türkiye'de bulunan Tarihi Çarşıların oluşturduğu üst yapı Danışma Dış  

İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) İzmir’de yaşayan Mardin’lilerin oluşturduğu en büyük federasyon Danışma İç  

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu DK üyesi / Alandaki lokantacı ve pastacılar vb. temsilcisi İşbirliği İç  
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Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Turizm alanında faaliyet gösteren birlik / Otel sahiplerinin temsiliyeti, DK üyesi İşbirliği İç  

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Turizm alanında faaliyet gösteren birlik / Acente temsiliyeti  İşbirliği İç  

Ege İhracatçı Birlikleri Özel Sektör Kuruluşu / Birlik Danışma İç  

Tarihi Kentler Birliği Konak Belediyesi’nin üye olduğu mahalli idare birliği İşbirliği Dış  

İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) Meslek Örgütü / turizm konusunda faaliyet İşbirliği İç  

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Kemeraltı Esnafının Sorunlarına Yönelik Çalışmalar yapan STK, DK üyesi İşbirliği İç  

Kentimiz İzmir Derneği 
Alanda (somut ve somut olmayan) kültürel miras konularında çalışan STK, geçici dosya 
başvuru sahibi, DK üyesi 

İşbirliği İç  

Sürdürülebilir Turizm Derneği Turizm alanında çalışan STK  Danışma İç  

İzmir Serbest Mimarlar Derneği Meslek Örgütü Danışma İç  

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Sektör STK'sı / Gelinlik sektörü kümelenme çalışmaları Danışma İç  

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Özel Sektör STK'sı / Portekiz Sinagog'u mülk sahibi / Etkinlik düzenleme, analiz çalışmaları  İşbirliği İç  

İzmir İş Kadınları Derneği Kadınlara, gençlere yönelik proje üreten STK, girişimcilik projeleri var.  İşbirliği İç  

İzmir Çağdaş Romanlar Derneği İzmir’de yaşayan Romanların oluşturduğu dernek İşbirliği İç  

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD - ASAM) Mültecilere Yönelik Proje Geliştiren ve Uygulayan STK Danışma İç  

Konak Mülteci Derneği Mültecilere Yönelik Proje Geliştiren ve Uygulayan STK Danışma İç  

Mültecilerle Dayanışma Derneği (MülteciDer) Mültecilere Yönelik Proje Geliştiren ve Uygulayan STK Danışma İç  

İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği (İnsan 
- Der) 

Mülteciler başta olmak üzere dezavantajlı gruplara gıda yardımı sağlayan STK Danışma İç  

Mülteci Hakları Merkezi Mültecilere Hukuki Destek Sağlayan STK Danışma İç  

Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği  Afrika nüfusuna ulaşılabilecek STK Danışma İç  

İzmir Levantenleri Derneği Levanten grup temsilcileri Danışma İç  

İzmir Romanlar Derneği (İZROMDER) Romanlara yönelik çalışmalar yapan STK Danışma İç  

Ege Turizm Derneği Turizm alanında faaliyet gösteren kamu yararına dernek  Danışma İç  

Engelsiz Yaşam Derneği Engellilere yönelik proje geliştiren STK Danışma İç  

Türkiye Beyaz Ay Derneği Engellilere yönelik proje geliştiren STK Danışma İç  

Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu (4T) Derneği 
Tasarım alanında eleştirel düşünce ve araştırmayı destekleyen, sempozyumlar düzenleyen 
dernek  

Danışma İç  

NOMADMİND Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği 
Kemeraltı çevresinde uygulamaları olan, mekansal müdahaleler yapan tasarım ekibi olan 
dernek.  

Danışma İç  

Urban Tank Katılımcı tasarım süreçleri ve çocuklara yönelik alanların tasarımı ile ilgilenen dernek Danışma İç  

Damlacık Spor Kulübü Alanda çocuk ve genç odaklı faaliyet gösteren spor kulübü Danışma İç  

Altınordu Spor Kulübü Alanda spor kulübüne ait müze sahibi Danışma İç  

K2 Çağdaş Sanat Derneği 
Tasarım alanında eleştirel düşünce ve araştırmayı destekleyen, sempozyumlar düzenleyen 
dernek  

Danışma İç  

PAGOS Kadın Kooperatifi Alanda yaşayan dezavantajlı kadınlar İşbirliği İç  
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Yerel Toplum  

Konak İlçesi 52 Mahalle Muhtarı, Bornava İlçesi 2 Mahalle Muhtarı, 
Bayraklı İlçesi 2 Mahalle Muhtarı 

Mahalli İdare Danışma İç  

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine Bağlı Odalar  

İzmir Ayakkabı Deri Giyim ve Aksesuar Eşyası İmalatçıları, Satıcıları, 
Tamircileri, Bakkallar ve Bayiler,  Berberler, Çiçekçiler, Elbiseciler ve 
Benzerleri, Fırıncılar, Fotoğrafçılar, Gömlek Triko ve Benzerleri , 
Hamamcılar Banyocular, İnşaat, Kahveciler, Kuru Kahveciler Kuru 
Yemişçiler ve Baharatçılar, Kuyumcular ve Sarraflar, Lokantacılar ve 
Gazinocular, Matbaacılar, Mobilyacılar, Marangozlar ve Ağaç İşleri ile 
Uğraşanlar Pazarcılar, Otel Pansiyon ve İşçileri , Pide Gevrek 
İmalatçıları ve Benzerleri, Saatçılar, Sabit ve Seyyar Sebze Meyveciler, 
Şekerciler ve Pastacılar, Terziler ve Konfeksiyoncular, Şoförler ve 
Otomobilciler,  Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Esnafı Odaları 

Esnaf ve Sanatkar Odası - Alanda yoğun olarak faaliyet gösteren ya da alanda ikamet eden 
esnaf ve sanatkarların temsiliyeti 

Danışma İç  

Yetkilendirilmiş Kamu-Özel Ortaklığı  

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Tic. A.Ş. (TARKEM) Yatırım Şirketi / Yetkilendirilmiş kuruluş İşbirliği İç  

Kamu Hizmeti Sunan Şirketler  

GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Elektrik dağıtımı ve projeler Bilgi temini İç  

Uluslararası Kuruluşlar  

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği UNESCO ile ilişkiler, diplomatik koordinasyon Danışma Dış  

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu  UNESCO ile ilişkiler, merkezi koordinasyon İşbirliği Dış  

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Bilimsel araştırma ve bilgi kaynağı İşbirliği Dış  

Diğer Paydaşlar  

TÜBİTAK Bilimsel araştırmalara finansal destek sağlayıcı Danışma Dış  

Bergama Alan Başkanlığı DK Üyesi / Tecrübe paylaşımı İşbirliği Dış  

Efes Alan Başkanlığı DK Üyesi / Tecrübe paylaşımı İşbirliği Dış  

BİMTAŞ Genel Müdürlüğü DK Üyesi / Kentsel yenileme ve projelendirme konularında uzman İşbirliği Dış  
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Katılım Stratejisi 
İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planının temel ilkesi alanın bütün paydaşları arasında 

iletişim ortamı sağlayarak eşgüdüm ve iş birliği süreçlerini geliştirmektir. Tüm paydaşların alan 

yönetimi süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini artırırken koruma ve 

yönetim süreci için kapasitelerini güçlendirmek önemsenmektedir. Bu doğrultuda Alan Yönetim Planı 

proaktif bir çerçeve ile ele alınmıştır. Paydaş analizinde tanımlanan içeriğe uygun olarak katılım 

stratejisi çeşitlendirilmiştir: 

Tablo 16: Paydaş Grupları ile Katılım Yöntemleri 
Paydaş Grupları Katılım Yöntemi Katılım Stratejisi 

Kamu Kurum 
ve Kuruluşları 

Merkezi Yönetim 
Kurumları 

Resmi yazışma, Yüz yüze derinlemesine 
görüşme, Çalıştay, Tematik çalışma grubu 

İşbirliği ve Danışma 

Yerel Yönetim 
Kurumları 

Resmi yazışma, Yüz yüze derinlemesine 
görüşme, Çalıştay, Tematik çalışma grubu 

İşbirliği 

Üniversiteler   Çalıştay, Tematik çalışma grubu Danışma 

Meslek Odaları 

Akademik Meslek 
Odaları 

Çalıştay, Odak grup toplantıları, Tematik çalışma 
grubu 

Danışma 

Akademik Olmayan 
Meslek Odaları 

Resmi yazışma, Çalıştay, Odak grup toplantıları, 
Tematik çalışma grubu 

İşbirliği ve Danışma 

Sivil toplum 
örgütleri 

  
Çalıştay, Odak grup toplantıları, Tematik çalışma 
grubu 

İşbirliği ve Danışma 

Toplum   Çalıştay, Odak grup toplantıları, Anket İşbirliği ve Danışma 

Yetkilendirilmiş 
Kamu-Özel 
Ortaklığı 

  Resmi yazışma, Çalıştay, Tematik çalışma grubu İşbirliği ve Danışma 

Kamu Hizmeti 
Sunan Şirketler 

  Resmi yazışma Bilgi Edinme 

 

Katılımcı süreçlerde resmi yazışma, anket, yüz yüze derinlemesine görüşme, odak grup 

görüşmesi ve çalıştay yöntemleri kullanılmıştır. Mevcut durum analizi sürecinde resmi yazışma, yüz 

yüze derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi ve anket çalışmalarına yer verilmiştir. Yönetim 

planının değerlendirme ve karar verme süreçlerinde ise çalıştay ve tema bazlı çalışma grubu 

toplantıları düzenlenmiştir.  

Katılımcı süreçlerde paydaşların bildirimlerini edinmek, alana dair vizyon, amaç ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik iletişim ve etkileşimi güçlendirmek amacıyla yüz yüze katılımcı süreçlerin 

yürütülmesi hedeflenmiştir. Ancak pandemi koşulları ve paydaşların mekânsal olarak farklı 

yerleşimlerde olması dolayısıyla çevrimiçi görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Katılımcı süreçlerde 

kullanılan yöntemler kısaca şu şekildedir: 

• Kurumsal resmi veri ve görüşleri elde etmek amacıyla resmi yazışmalar 

• Alana ilişkin görev ve sorumluluk üstelenen kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey 

yöneticileri ile yüz yüze derinlemesine mülakatlar 
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• Yerel toplum ve alanı ziyaret edenlerden oluşan alan kullanıcıları ile günlük yaşama ve 

alanla ilişiklerine dair bilgi edinmek görüşlerini ve önerilerini almak için anketler 

• Alana ilişkin benzer nitelikteki paydaş gruplarının temel sorun tanımlamaları ve 

beklentileri hakkında bilgi edinmek için belirlenen temalarda odak grup toplantıları 

• Alana dair vizyon, amaç, hedef ve eylemlerin belirlenmesi için çalıştaylar 

• Alana dair yürütülmesi planlanan eylemlerin detaylandırılması ve yetkili paydaşlarca 

benimsenmesi için tematik çalışma grubu toplantıları 

Alan yönetim planı hazırlama ve uygulama süreci lineer olmayan döngüsel birçok ilişkili 

süreçleri içermektedir. Bu süreç içerisinde Yönetim Planının mevzuat ile oluşturulmuş olan Danışma 

Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri, Alan Başkanlığı uzmanları ve yönetim ekibi 

uzmanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

6. Alanda Yürürlükte Olan Mevcut Planlar 

6.1. Üst Ölçekli Planlama Çalışmaları ve Strateji Belgeleri ve Alana İlişkin Kararları  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarını etkileyen, bölge ve kent 

bütününe yönelik kararlar içeren üst ölçekli plan belgeleri ile çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 

strateji belgeleri incelenmiştir. Üst ölçekli planlar ve strateji belgeleri her ne kadar bölge ve kent 

bütünü ölçeğinde hazırlanmış olsalar da alt ölçekli planları yönlendirici kararlar içermeleri nedeniyle 

önem kazanmaktadır.   

Bölgesel ölçekte ve kent bütünü için hazırlanan üst ölçekli planlar ile strateji belgeleri ve 

Yönetim Alanı içerisinde kalan tarihi kent merkezi ve Kemeraltı bölgesine yönelik stratejik planlar 

aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur. 

Tablo 17: İzmir Üst Ölçekli ve Stratejik Planlar 

Plan Adı 

2014-2023 İzmir Bölge Planı 

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı  

İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi 

Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı 

İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi 

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi 

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 

İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı 

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı 

İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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2014-2023 İzmir Bölge Planı 

Bölge planları; kentlerin sosyal ve ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedeflerini ve altyapıların dağılımlarını belirlemek için hazırlanan planlar olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bölge Planı, 2020 yılı itibariyle 4.394.694 olan İzmir nüfusunun, 2023 yılına 

gelindiğinde 4,5 milyona ulaşacağını öngörmüştür. 2008 yılı finans krizi de dikkate alınarak, iklim 

değişikliği, enerji sorunu gibi konulara değinilen planda sürdürülebilirlik teması planın odağında yer 

almaktadır. 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın vizyonu “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz'in 

Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir. Plan üç gelişme ekseni tanımlamıştır. Bu eksenler; i) 

Güçlü Ekonomi, ii) Yüksek Yaşam Kalitesi ve iii) Güçlü Toplum'dur. Güçlü Ekonomi gelişme ekseni 

altında 5 Stratejik Öncelik; Yüksek Yaşam Kalitesi gelişme ekseni altında 4 Stratejik Öncelik; Güçlü 

Toplum gelişme ekseni altında 4 Stratejik Öncelik belirlenmiştir. 

Herkes için sağlık, sürdürülebilir çevre, kaliteli kentsel yaşam ve erişilebilir İzmir gibi stratejik 

öncelikler “Yüksek Yaşam Kalitesi” gelişme ekseni için belirlenmiş ve her öncelik alanı altında bir dizi 

hedef tanımlanmıştır. “Güçlü Ekonomi” gelişme ekseni; yüksek teknoloji, yenilik ve tasarım kapasitesi, 

gelişmiş girişimcilik ekosistemi, gelişmiş kümeler, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu, Akdeniz’in 

çekim merkezi İzmir gibi öncelikli stratejileri içermektedir. Son gelişme ekseni olan “Güçlü Toplum” 

gelişme ekseninde ise herkes için kaliteli eğitim, yüksek istihdam kapasitesi, toplumsal uyum için 

sosyal içerme, iyi yönetişim ve güçlü sivil toplum stratejik önceliklerini esas almıştır. Bu gelişme 

eksenlerinin gerçekleştirilmesinde “Sosyal İçerme”, “Sürdürülebilirlik”, “Katılımcılık” ve “Yenilikçilik” 

bütün gelişme eksenlerinin ortak temel ilkeleri olarak benimsenmiştir.   

Bölge Planının belirlediği vizyona erişmek için belirlediği stratejik öncelik alanları ve hedefler 

dolaylı veya doğrudan Yönetim Alanı ile de ilişkilendirilebilir durumdadır. Bölgesel yenilik 

kapasitesinin iyileştirilmesi, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve 

yaygınlaştırılması, İzmir’in kültür ve turizm olanaklarının tanıtılması gibi Bölge Planında belirlenmiş 

bazı hedefler İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı için de uygulama şansı olabilecek hedefler olarak 

ön plana çıkmaktadır. İzmir’in, “Akdeniz’in Çekim Merkezi” olması stratejik önceliğinin temel çalışma 

alanlarından birisini de İzmir’in sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin birçoğuna ev sahipliği yapan 

Konak ilçesi oluşturmaktadır. Ayrıca Bölge Planı, çeşitli strateji belgeleri ve üst ölçekli planların da 

öngördüğü üzere Selçuk/Efes-Merkez Kent (Konak) ve Bergama aksını, raylı sistem bağlantısının 

devreye girmesiyle bir tarih ve kültür turizm koridoru olarak geliştirmeyi öngörmüştür. Bu 

doğrultuda, Bölge Planı’nda Kemeraltı-Kadifekale-Agora’nın tarihsel bir aks olarak kent yaşamına 

kazandırılması ve böylece kent merkezinin İzmir’in diğer iki Dünya Miras Alanı Efes ve Bergama’dan 

sonra üçüncü çekim merkezi olarak kurgulanması önerilmiştir.  



510 
 
 

Bölge Planının 2. Gelişme Ekseni olan Yüksek Yaşam Kalitesi başlığı altında herkes için sağlık, 

sürdürülebilir çevre, kaliteli kentsel yaşam, erişilebilir İzmir temel stratejik öncelik alanları olarak 

belirlenmiştir. Bu gelişme ekseni altında tanımlanan bütün hedefler kentsel yaşam kalitesinin 

arttırılması, sürdürülebilirlik konularına yönelik olduğu için Yönetim Alanı sınırları içerisinde yaşayan 

nüfus içinde kapsayıcı olacaktır. Sürdürülebilir bir çevre için sağlıklı bireyler, sağlık hizmetlerine 

erişimde karşılaşılan mekânsal eşitsizliklerin giderilmesi, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması için 

altyapının iyileştirilmesi ve gerektiği yerlerde yenilenmesi konuları Yönetim Alanı sınırları içerisinde 

yaşayan nüfusundan en temel sorun alanlarını oluşturmaktadır. Diğer taraftan hassas ekosistemlere 

yönelik geliştirilen hedefler ise içerisinde Doğal Sit Alanlarını da barındıran Yönetim Alanının ilgisi 

dahilindedir.  

“Güçlü Toplum” gelişme ekseni altında herkes için kaliteli eğitim, yüksek istihdam kapasitesi, 

toplumsal uyum için sosyal içerme, iyi yönetişim ve güçlü sivil toplum konuları öncelik alanları olarak 

belirlenmiştir. Bu gelişme ekseninde okulöncesi eğitimin hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve niteliğinin 

iyileştirilmesi, mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması konuları Yönetim Alanı sınırları içerisinde yaşayan nüfusunda temel ihtiyaçları 

arasındadır. Ayrıca, yeni iş yaratma kapasitesinin artırılması ve bu alanlara yönelik işgücünün 

yetiştirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesinin artırılması, göç, gelir dağılımı ve 

yoksulluğun bölgesel düzeyde araştırılması konuları da alan sınırları içerisinde kesişen çalışma 

konularıdır.  

Kalkınma Ajansı Bölge Planında ayrıca sosyal yardımların etkinliğinin yardım bağımlılığını da 

engelleyecek biçimde artırılması, engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve 

erişilebilirliğinin artırılması, göçle gelenler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların 

sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarının desteklenmesi konularını hedefleri arasında 

saymıştır. Yönetim Alanı sınırları içerisinde yaşayan nüfus İzmir İl sınırları içerisinde yaşayan toplam 

nüfus içerisinde en kırılgan yapıya sahip nüfustur. Bu nedenle bölge planının sosyal yapıyı 

güçlendirmeye yönelik bütün çalışma konularında Alan Başkanlığı ile iş birliğinin sağlanması konusuna 

önem verilmelidir.   

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) 23.06.2014 tarih ve 

9948 sayılı Bakanlık Olur’u ile onaylanmıştır. Ancak askı sürecinde plana yapılan itirazların 

değerlendirilmesi sonrasında 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile hazırlanan 

plan revizyonu onaylanarak, kesinleşmiştir. Planın temel amacı; “yaşanan hızlı ve kontrolsüz 

kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve 
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sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik 

dengeyi bozacak olası etkilerin engellenmesi, 2025 yılına kadar kültürel ve doğal değerlerin 

korunmasını sağlayacak biçimde gelişmenin yönlendirilmesi” olarak belirtilmiştir. Plan ayrıca, İzmir ve 

Manisa il sınırları içerisinde gelişmiş olan parçalı ve sektörel planlama kararlarına bir bütünlük 

kazandırmak amacıyla üst ölçekli bir planının gerekliliğinden söz etmiştir.  

ÇDP, İzmir İli içerisinde kentsel yerleşimleri “İzmir Merkez Kent” ve “Merkez Kent Dışındaki 

Yerleşimler” olarak iki bölüm olarak ele almıştır. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın bulunduğu 

Konak ilçesi “İzmir Merkez Kent” bölümünde tanımlanan diğer ilçelerle birlikte ele alınmıştır. İzmir 

Merkez Kent’i oluşturan diğer 12 ilçe; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, 

Karabağlar, Karşıyaka, Narlıdere, Menderes, Menemen’dir. Bu ilçeler arasında Alan Yönetim Planı’nın 

bağlantı noktaları olarak tanımlanan Bornova ve Bayraklı ilçeleri de ayrıca önem arz etmektedir.  

Plan 2025 yılında 5,5 milyona ulaşacağını öngörülen İzmir nüfusunun, 3,8 milyonunun 13 

merkez ilçede yaşayacağını öngörmüştür. ÇDP; İzmir Merkez Kentin konumu, onaylı imar planlarının 

gerçekleşme oranları ve kentin çevresinde planlama açısından varlığı bilinen doğal ve yasal eşikleri 

dikkate alarak, kentin gelişimine ilişkin yoğunlukların mevcut yoğunluk değerlerinin üstüne çıkmasının 

zorunlu olduğunu ifade etmiştir. Nüfus yoğunluğunu artıracak plan kararlarına ek olarak, Konak 

ilçesinde sayıca çok fazla olan sit alanlarının korunmasına vurgu yapmıştır. Bu kapsamda sit 

alanlarının sahip oldukları özelliklerinde bozulmaya neden olacak gelişme kararlarının engellenmesi, 

bu alanlarda koruma kararlarının sürdürülebilir kılınması ve ilke kararları doğrultusunda korunması ve 

kullanılmasının sağlanması esas kabul edilmiştir.  

ÇDP, plan kararlarını sınırlayan yasal, doğal ve yapay eşikler de tanımlanmıştır. Konak ilçesi 

özellikle yasal eşiklerle sınırlandırılan, müdahaleyi kısıtlayan bir kimliğe sahiptir. Yasal eşikler; birinci, 

ikinci ve üçüncü derece olmak üzere üç farklı grupta ele alınmıştır. Konak ilçe sınırları içerisinde 

geçerli olan birinci derece yasal eşikte kesinlikle yapılaşma öngörülmeyen alanlar olarak nitelendirilen 

1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanları bulunmaktadır. İkinci derece yasal eşik olarak, aslen korunması 

gereken alanlar olan, kontrollü kullanıma açılabilen ve kullanım kararlarının oluşturulması için farklı 

kurumsal kararlara gereksinim duyulan alanlar belirlenmiştir. Burada Konak ilçesini ilgilendiren eşikler 

ise sahip olduğu 2. derece doğal sit alanları Bahribaba Parkı ve Varyant Çevresi ile Kemeraltı ve Roma 

Lahiti ve Duvar Kalıntısı 3. derece arkeolojik sit alanlarıdır.  

Çevre Düzeni Planı’nın Yönetim Alanını etkileyebilecek önemli yatırım kararlarından birisi de 

İzmir Limanı ile ilgilidir. Planda, ülkenin önemli ticari limanlarından biri olarak sayılan İzmir Limanı’nın 

yetersiz duruma geldiği ifade edilmiş ve kent içindeki konumu nedeniyle ulaşım bağlantılarında 
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yaşanan sorunların bölgede yeni bir liman arayışına neden olduğu belirtilmiştir. Alınan plan kararı 

doğrultusunda İzmir için yeni bir liman önerilmiş ve Alsancak Bölgesinde bulunan İzmir Limanı’nın 

ticari liman işlevini sürdüreceği de kabul edilmiştir. Ayrıca yolcu limanı olarak da hizmet veren İzmir 

Limanı’nın sahip olduğu bu işlevi de sürdürmesi yönünde bir karar benimsenmiştir. Plan dönemi 

içinde mevcut yolcu limanının kapasite açısından geliştirilmesi, limanın ticari işlevinden kaynaklanan 

yükünün azaltılması ve yolcu limanı işlevinin güçlendirilmesi de planın diğer kararları arasında yer 

almaktadır.  

Genel olarak İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda Konak ilçesini 

doğrudan etkileyen yatırım ve gelişim kararları bulunmamakta ve Konak ilçesinin sahip olduğu sit 

alanlarına yönelik koruma kararlarının sürdürülmesine yönelik bir anlayış benimsenmiştir. Planda, 

Yönetim Alanını etkileyen ancak alan sınırları içerisinde kalmayan günümüzde ticaret ve yolcu limanı 

işlevlerinin ikisini birden üstlenen İzmir limanın ticari yükünün Çandarlı’da yapılacak yeni bir limana 

aktarılması ile yolcu limanı kapasitesinin geliştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.  

1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 1/25.000 ölçekli 

İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarihli 

ve 05.843 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni 

Planı’nda temel amaç; “yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın 

yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin 

sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak olası etkilerin 

engellenmesi, 2030 yılına kadar kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde 

gelişmenin yönlendirilmesi” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, akılcı, çevre ve kültür değerlerine saygılı 

planlama anlayışının benimsendiği, kent bütününde sağlıklı, güvenli ve düzenli kentleşme 

stratejilerinin esas olduğu belirtilmiştir.  

Çevre Düzeni Planı'nın temel hedefleri toplumsal, ekonomik ve mekânsal olarak üç ana başlık 

altında toplanmıştır. Toplumsal hedef, farklılıkların kendilerini konumlandırabilme ve ifade edebilme 

olanaklarını bulabilecekleri demokratik ortamı hazırlaması ve toplam toplumsal refahı arttırmak 

olarak özetlenebilir. Ekonomik alanda hedeflenen ise; temel ekolojik unsurlarla çelişmeyecek şekilde, 

İzmir’in ülke içindeki gelir payını arttırmaya ve çok-sektörlü yatırım odaklarını oluşturarak bölge 

ekonomisinin çeşitlenmiş faaliyetler ve istihdam olanakları ile donatılmasıdır. Merkez kentin çanak-içi 

olarak adlandırılan alan içerisinde onaylı planların izin verdiği yönlerde sınırlandırılması, kentin sahip 
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olduğu havzaları birleştiren birinci ve ikinci yeşil kuşakların oluşturulması ve kent merkezi etrafında 

çevresel yerleşmeler kuşağı oluşturulması mekânsal hedefler içerisinde yer almaktadır.  

İzmir kent bütünü için hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nda Konak ilçesine tarihi kent merkezi 

olarak ayrı bir önem atfedilmiş ve tarihsel referansları son derece güçlü olan merkezin yoğun bir 

yapılaşmaya maruz kaldığı belirtilmiştir. Konak ilçesinden bir yerleşme sistemi olarak beklenen 

sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik performansının düşük olduğu vurgulanmıştır.  

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın plan kararlarına bakıldığında; tarihsel mirasla ilgili 

alınan plan kararları kapsamında Bergama, Sardes ve Efes gibi üç tarihsel referans noktasını birbiri ile 

bağıntılı biçimde merkez kent (Konak dâhil) odağında organize edilmesinin önemi vurgulanmıştır.  

Yapılı çevre kapsamında ise; birbirinden kopuk şekilde gelişen yerel mekânsal organizasyonun, 

merkez kent (Konak) ile yeniden ilişkilendirecek oluşturulmasının gerekliliğine değinilmiş ve bunun 

oluşmasına olanak sağlayacak ağlar, roller ve işlevler tanımlanmıştır. Planın değindiği bir diğer 

hususta Konak ilçesini doğrudan ilgilendiren “kültür ve tabiat varlıkları ile sit niteliği taşıyan alanların 

korunmasının sağlanması” olmuştur.  

Yukarıda sıralanan kararlara ilave olarak, İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 

Kemeraltı-Alsancak-Salhane (Bayraklı) bölgeleri için ağırlıklı olarak Merkezi İş Alanı kullanım kararları 

getirilmiştir. Otel ve konaklama fonksiyonlarını da içeren Merkez Kentin aynı zamanda turizm işlevini 

de sürdürmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu kararlarla ilgili olarak Kemeraltı bölgesinin geleneksel kent 

merkezi işlevini sürdürülmesi desteklenirken, kentin yeni merkezinin Alsancak Liman Arkası-Salhane 

(Bayraklı)-Turan bölgesine kaydırılması öngörülmüştür.  

İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı 

“İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı” İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 

(UKOME) 11.03.2009 tarih ve 299.(2009/04) sayılı toplantısının gündemine alınarak görüşülmüş ve 

2009/50 no.lu UKOME kararıyla uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiş ve Başkanlık Makamınca 

onaylanmıştır. 2015 yılında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmanın 15 yılı kapsayan bir zaman 

dilimi için yenilenmesine karar vermiştir.  

İzmir 2030 Ulaşım Ana Planının temel amacı; “ulaşım ve trafik altyapısı ve işletmeciliğinin 

yeniden düzenlenmesi, toplu ulaşım sistemlerine ve motorsuz araç türlerine öncelik verilerek, kentte 

yaşanan ve gelecekte oluşması beklenen ulaşım sorunlarının çözümü için kısa, orta ve uzun 

dönemlerde uygulanacak çözüm önerilerinin geliştirilmesi” olarak tarif edilmiştir. Temel planlama 

kararları; toplu taşıma, bisiklet ve yaya ağırlıklı olmak üzere gerekli ulaşım yatırımları ve önceliklerinin 

belirlenmesini içermektedir. Planın vizyonu; “Şimdiki ve gelecekteki kent sakinlerinin, iş yerlerinin, 



514 
 
 

çalışanların ve ziyaretçilerin hareket ihtiyaçlarını etkin bir şekilde sağlayan, hayat kalitesini, 

ekonomisini, burada yaşayan bölge halkının ve iş bölgelerinin özelliklerini sürdürüp iyileştiren, çevreyi 

koruyan, güvenli ve bölgenin her yerinden erişilebilecek bir ulaşım sistemi yaratmak” olmuştur. Bu 

amaç ve vizyon doğrultusunda dikkat çeken hedefler; dezavantajlı grupların gözetilmesi ve ulaşım 

eşitliğin sağlanması, çevreye duyarlı bir ulaşım sistemi oluşturulması adına otomobil bağımlılığın 

azaltılarak toplu taşımanın önceliklendirilmesi ve yaya ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi şeklinde 

özetlenebilir. 

İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı’nın İzmir Kenti için 2030 yılına dek geliştirilmesi hedeflenen 

ulaşım çözümleri ve tespitleri İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nı doğrudan ve dolaylı 

ilgilendiren önemli kararlar içermektedir. Planda kentsel kademelenme stratejisi oluşturulması 

aşamasında; Alan Yönetim Planı’nı ilgilendiren Konak, Bayraklı ve Bornova ilçeleri “Merkez Kent” 

içerisinde yer almaktadır. Ulaşım Ana Planında İzmir Geleneksel Kent Merkezi olarak adlandırılan 

bölgeyi Kemeraltı ve çevresi oluşturmaktadır. Konak ve Bayraklı ilçeleri içinde bulunan ve İzmir 

Geleneksel Kent Merkezi ve Yeni Merkezi İş Alanı kent bütününün merkezi olarak kabul edilmekte ve 

“Merkez Kent Alt Merkezi” tanımı altında bulunmaktadır. Planda, kentin tarihi merkezi olarak da 

adlandırılan Kemeraltı ve çevresinde perakende ve küçük imalatçılar gibi birçok gündelik işin 

gerçekleştiği fonksiyonlar yoğunlaşmış durumdadır. Anafartalar ve Milli Kütüphane Caddeleri ve bu 

caddelere bağlanan sokaklar ve Konak Meydanı idari ve kamusal yatırımlarla desteklenmiş tarihten 

gelen alışveriş, yönetim ve yaya bölgesidir. Kemeraltı bu özellikleri ile kent merkezinin çekirdeğini 

oluşturmaktadır. Kemeraltı bölgesi ile birlikte Pasaport, Alsancak ve Basmane semtlerinden oluşan 

bölge “Kent Merkezi” olarak tanımlanmaktadır. “Kent Merkezi” ile birlikte “Merkez Kent Alt 

Merkezi’ni oluşturan bir diğer bölge “Merkez Gelişme Alanı” olarak da adlandırılan “Merkezi İş 

Alanı’dır. Bayraklı ilçesi artan nüfusu, gelişen idari ve ticaret fonksiyonları ile kent merkezinin 

genişlediği ve kent merkezi fonksiyonlarına sahip olacağı öngörülen “Merkez Gelişme Alanı” 

konumundadır.  
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Harita 17: İzmir Geleneksel Kent Merkezi ve Yeni Merkezi İş Alanı 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.21. 

Plan, kent bütününde kısa-orta-uzun vadede gerçekleştirilmesi düşünülen toplu taşıma 

sistemi düzenlemelerini; bir yandan raylı, lastik tekerlekli ve denizyolu olarak ayrı ele alınırken diğer 

yandan da hem birbirleri ile olan ile ilişkileri hem de minibüs, özel otomobil ve bisiklet gibi diğer 

ulaşım sistemleri ile bütünleşmeyi sağlayacaklar ulaşım politikaları belirlenmiştir.  

İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı kararlarının gerçekleşmesi ile birlikte Konak, Bayraklı ve Bornova 

ilçelerinin birbirleri ile ve kentin geri kalanıyla olan bağlantılarının raylı sistem ağlarıyla daha da 

güçleneceği düşünülmektedir.   

Yönetim Alanı sınırları içerisinde kalan bir diğer ulaşım kararı özel hatlarla ilgili olmuştur. Plan 

kararlarına göre özel hatlar; üniversite, OSB, Serbest Bölge gibi alansal olarak büyük kampüslere sahip 

alanlarda çalışması öngörülen hatlardır. Ayrıca MİA ve yakın çevresinde kent merkezi olarak 

tanımlanmış alanların içinde çift yönlü çalışması planlanan lastik tekerlekli hatlar özel hatlar sınıfında 

yer almaktadır. Bu hatlarda yaya yoğun bölgelerde sürdürülebilir ulaşım farkındalığının artırılmasına 

katkı sunacak elektrikli otobüslerin çalıştırılması önerilmektedir. 
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Harita 18: Mevcut ve Öneri Ana Transfer Merkezleri 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.203. 
 

Ulaşım Ana Planı’nın önemli kararlarından birini de Ana Transfer Merkezleri oluşturmaktadır. 

Alan Yönetim Planını ilgilendiren ilçelerden Konak ve Bornova’da mevcutta ana transfer merkezleri 

tanımlı iken, ulaşım ana planında Yönetim Alanının bir diğer bağlantı noktasını içeren Bayraklı ilçesi 

için de bir ana transfer merkezi önerisi yer almaktadır. Bu fonksiyonla birlikte Bayraklı’nın yeni kent 

merkezi işlevi güçlendirilmektedir. Ana transfer merkezlerinin genel karakterlerinden biri olarak 

belirtilen merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğunun yüksek olması Bayraklı 

için de geçerli görülmektedir. Ana Transfer Merkezleri içerisinde yer alabilecek fonksiyonların 

neredeyse tamamı (iskele ve kırsal terminal hariç) bu alan içinde öngörülmektedir. Bayraklı Ana 

Transfer Merkezinin sahip olacağı fonksiyonlar; raylı sistem istasyonu, park et-bin, otobüs peronları, 

taksi durağı, ticaret ve alışveriş fonksiyonları, meydan ve açık alan, kültürel tesis ünitesi, hizmet 

ünitesi, bisiklet parkı, yaya bağlantı koridoru olarak tanımlanmaktadır. Bayraklı Ana Transfer 

Merkezi’nin yer seçimi için kararlaştırılan alan ise 2030 hedef yılı itibarıyla yeni merkezi iş alanı olarak 

planlanan Salhane bölgesinde Sakarya Caddesi’nin körfez istikametindeki devamında bulunan alan 

olarak düşünülmektedir. Planlanan toplu taşıma şebekesi kapsamında Bayraklı Ana Transfer 

Merkezi’nde; 

• M4 - A - Menemen - Çiğli - AOSB - Karşıyaka - Bayraklı - Bornova HRS Hattı 

• M4 - B - Menemen - Çiğli - Karşıyaka - Bayraklı - Halkapınar HRS Hattı 

• M2 Buca - Üçyol - Konak - Halkapınar - Bayraklı HRS hattı 
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• Otobüs depolama alanları öngörülmektedir.  

Konak’ta mevcut durumda bulunan Bahribaba Transfer Merkezi’nin raylı sistem ve denizyolu 

bağlantılarının güçlendirilmesi, merkeze gelen otobüs hatlarında sisteme besleme olarak entegre 

olacak düzenlemelerin yapılması ve yaya erişiminin güçlendirilmesi amacıyla Konak Transfer Merkezi 

önerilmektedir. Fakat bu yeni transfer merkezinin var olan Bahribaba Transfer Merkezine eklenecek 

yeni işlevlerle aynı yerde farklı bir isimde transfer merkezi mi yoksa farklı bir yer seçimi mi yapılacağı 

bilgisi bulunmamaktadır. Bu transfer merkezi için planlanan toplu taşıma şebekesi kapsamında: 

• M1- Bornova - Narlıdere HRS Hattı 

• T2- Konak - Halkapınar Tramvay Hattı 

• M2- Buca - Üçyol - Konak - Halkapınar - Bayraklı HRS Hattı 

• Konak bağlantılı vapur hatları 

• Otobüs hatları ve depolama alanlarının yer alacağı belirtilmiştir. 

Konak Ana Transfer Merkezi için 2030 hedef yılında öngörülen günlük yolcu hareketinin 

343.000 civarında olması beklenmektedir. Konak ilçesinde mevcut durumda İzmir kentinin en önemli 

transfer noktası görülen Halkapınar Ana Transfer Merkezi de bulunmaktadır. Bu merkez içerisinde yer 

alacak toplu taşıma şebekesinin daha kapsamlı olmasıyla birlikte, bu şebekenin 2030 hedef yılı için de 

kapsamının genişletilmeye devam ettirileceği bilgisi yer almaktadır. Halkapınar toplu taşıma şebekesi; 

• M1 - Bornova - Narlıdere HRS Hattı 

• B1 - Banliyö Hattı 

• T2 - Konak - Halkapınar Tramvay Hattı 

• M2 - Buca - Üçyol - Konak - Halkapınar - Bayraklı HRS Hattı 

• M5 - Halkapınar - Işıkkent - Kemalpaşa HRS Hattı 

• M4 - B - Menemen - Çiğli - Karşıyaka - Bayraklı - Halkapınar HRS Hattı 

• Otobüs depolama alanları olarak tanımlanmaktadır.  

Ulaşım ana planının model çalışmaları sonucunda 2030 hedef yılında günlük yaklaşık 1,1 

milyon yolcu hareketi beklentisi bulunmaktadır.  

Bornova ilçesinde bulunan Evka-3 Ana Transfer Merkezi diğerlerine göre daha küçük ölçekli 

olmakla birlikte, raylı sistem bağlantısının güçlendirilmesi ile kapsamını ve önemini artıracağı 

düşünülmektedir. Mevcut rolü, Merkez Kentin doğu ve kuzeydoğu bölgesi ile kent merkezi 

bağlantısının sağlandığı düğüm noktası olarak ifade edilen aktarma merkezinin bu rolünü üstlenmeye 

devam etmesi gerekliliği ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda planlanan toplu taşıma şebekesinde: 
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• M1 Güzelbahçe - EVKA - 3 HRS Hattı, 

• M4 - Menemen - Çiğli - Karşıyaka - Bayraklı - Bornova HRS Hattı Otobüs depolama 
alanları yer almaktadır. Benzerlerine göre daha düşük bir yolcu hareketi öngörülmektedir. 
2030 hedef yılı için bu sayı günlük yaklaşık 173.000 olarak hesaplanmaktadır.  

Ulaşım Ana Planında önemli müdahaleler içeren bir başka düzenleme alanı ise yaya ulaşımı ile 

ilgilidir. Konak, Bayraklı ve Bornova ilçeleri için önemli yaya yolu, yaya öncelikli yol, yaya bölgesi ve 

yaya öncelikli bölgeleri belirlenmiştir.  

Harita 19: Konak Kent Merkezi Yaya Ulaşımı ile İlgili Kısa-Orta-Uzun Vade Düzenlemeler 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.265. 

Kısa vadede önerilen yaya yolları içerisinde en büyük müdahale Necatibey Bulvarı ve Şevket 

Özçelik Sokağı arasında 1,2 km’lik kesintisiz bir yaya yolu önerisidir. Önerilen yaya yolunun orta 

vadede yapılması planlanan M2 Buca HRS Hattının geçtiği güzergâh ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 
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Orta-uzun vadede öngörülen önemli bir diğer yaya yolu ve yaya öncelikli yol önerisi; Agora’nın 

bitişiğinde bulunan, geleneksel kent merkezi Kemeraltı bölgesi ile Basmane bölgesini bağlayan aks 

olarak Anafartalar Caddesi olmuştur. Yine kent merkezinde önemli büyüklükte bir alan yaya öncelikli 

bölge olarak belirlenmiştir. İzmir-Agora ve Kültürpark etrafında, kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 

2,5 km’lik bir aksın üzerinde orta-uzun vadede yaya öncelikli bölgeler tanımlanmıştır.  

Harita 20: Bornova Yaya Ulaşımı ile İlgili Kısa-Orta-Uzun Vade Düzenlemeler 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.267. 

Bornova için öngörülen yaya düzenlemeleri ise ilçede bulunan açık/yeşil alan/meydanlara 

yönelik düzenlemeler olarak göze çarpmaktadır. Kısa vadede Bornova Kültür Merkezinin bulunduğu 

Büyükpark ile Küçükpark arasında kısa vadede bir yaya yolu önerilmektedir. Orta-uzun vadede; Aşık 

Veysel Rekreasyon Alanı ile Küçükpark’ı birbirine bağlayan bir yaya yolu, Küçükpark ve Bornova 

Meydanı için yaya bölgesi düşünülmektedir. Son olarak, Küçükpark ve Bornova Meydanı arasında 

kalan alanda yaya öncelikli bölge tasarısı geliştirilmiştir.  
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Harita 21: Bayraklı Yaya Ulaşım ile İlgili Öneri Yaya Bölgesi 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.267. 
 

Yönetim Alanı içerisinde bir diğer Bağlantı Noktası Bayraklı’ya dair geliştirilen tek öneri; 

iskeleden Smyrna Antik Kenti’ne Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi üzerinden uzanan mevcut yaya 

yolu etrafında bir alana orta-uzun vadede düşünülen bir yaya bölgesi olmuştur.  

2030 Ulaşım Ana Planı’nda düzenlemeler getirilen bir diğer ulaşım türü ise bisiklet ulaşımı 

olmuştur. Bu kapsamda mevcut bisiklet yolunu İzmir kent bütünü içerisinde bütünleştiren hat önerisi 

ve raylı sistemlerle ilişkilendirilen hatlar ön plana çıkmıştır.  

Bütünleşme önerisi olarak tasarlanan bisiklet hattı İzmir kent merkezinin sahili boyunca 

uzanmaktadır. Üçkuyular İskele-Alsancak İskele ve Salhane İskele-Çiğli ilçesi arasında uzanan iki ayrı 

hat gibi görünen yolun, Alsancak İskele-Salhane İskele arasında bisiklet yolu bulunmayan kısmının 

tamamlanması önerisi getirilmektedir. Ayrıca, kent bütününde mevcut ve öneri Hafif Raylı Sistem 

hatları ile paralel şekilde entegrasyonu sağlayacak bisiklet besleme hatları da tasarlanmaktadır.  
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Harita 22: Bütünleşme Önerisi ve Raylı Sisteme Besleme Bisiklet Hatları 

 
Kaynak: İzmir 2030 Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu, 2019, s.292. 
 

6.2. İmar Planları ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Projeler 

Yönetim Alanı 

Yönetim Alanı içerisinde kalan çeşitli koruma statülerine sahip alanlarda Koruma Amaçlı İmar 

Planları ve Uygulama İmar Planları onaylanmıştır.  

Tablo 18: Alan Yönetim Sınırı İçerisinde Onaylı Koruma Amaçlı ve Uygulama İmar Planları 

Koruma Amaçlı İmar Planları Onay Tarihi 

Kemeraltı 1. Etap KARİP 17.11.2005 

Kemeraltı II. Etap 1. Bölge KARİP 13.03.2009 

Agora KARİP 15.07.2005 

Kadifekale Tiyatro ve Çevresi KAİP 15.02.2008 

Kadifekale Tiyatro ve Çevresi KAİP Değişikliği ve İlavesi 
16.08.2013 

Mimar Kemalettin KAİP 22.09.2003 

Kalearkası KAİP 11.02.2013 

Antik Stadyum Alanı KAİP 10.10.2016 

Konak Meydanı ve Çevresi KAİP (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 18.02.2005 

Konak Meydanı ve Çevresi KAİP (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 02.05.2005 

Kemeraltı II. Etap 2. Bölge KARİP   

Cici Park KAİP 02.01.2020 

Uygulama İmar Planları Onay Tarihi 

Kemeraltı Sit Alanı İmar Planı 13.08.1984 

Beştepeler Revizyon İmar Planı 16.09.1987 
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Yenişehir İmar Planı 21.04.1983 

Alsancak İmar Planı 24.01.1985 

Ballıkuyu Revizyon İmar Planı 07.05.2002 

Ballıkuyu ve Civarı Revizyon İmar Planı 16.10.2000 

Yeşildere İmar Planı 29.06.2000 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Tabloda listelenen Uygulama İmar Planlarının sınırlarının bir kısmı Yönetim Alanı sınırı 

içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle bu planlara ait kararlar Yönetim Alanını etkilemektedir. Benzer 

biçimde Yönetim Alanı içerisinde kalan korunan alanlar için hazırlanmış bir dizi Koruma Amaçlı İmar 

Planı da (KAİP) yürürlüktedir. KAİP’lerin özellikle 2000 yılı sonrasında etkin birer araç olarak 

kullanılmaya başlandığı gözlenmektedir. 2003’te Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ile başlayan 

süreç, 13 yıl içerisinde çeşitli sit statüsüne sahip 9 farklı alanda Koruma Amaçlı İmar Planının 

hazırlanarak yürürlüğe girmesi ile gelişmiştir. Ancak alan içerisinde sit statüsüne sahip olmakla birlikte 

Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmayan alanlarda vardır.   

1/5.000 Ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

1/5000 ölçekli Konak-Kemeraltı Çevresi Kentsel Sit Alanları Nazım Planının sınırlarını, İzmir 1 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.01.2002 gün ve 9728 sayılı kararı ile 

belirlenen Konak-Kemeraltı Kentsel Sit Alanı sınırları oluşturmaktadır. Hazırlanan plan 14.10.2002 

tarihinde İzmir 1 Numaralı KTVKK tarafından uygun bulunmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 

tarafından 04.11.2002 tarihli 05/85 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Sonrasında Kemeraltı 2. Etap 2. 

Bölge’yi de kapsayacak şekilde 22.11.2007 tarihli ve 01.2360 sayılı kararıyla Kemeraltı ve Çevresi 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu onaylanmıştır. 2012 yılında; plan sınırları içerisinde yer 

alan, 3. derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Sit Alanı olarak belirlenmiş bölgede “İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Kültürel Tesis Alanı” belirlenmiştir. Bu kapsamda İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 10.07.2013 tarih, 

1365 sayılı kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenen plan değişikliği önerisi 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.08.2013 tarihli ve 05.1093 sayılı karar ile 

onaylanmıştır. Bu planda yapılan bir diğer değişiklik konusu ise Antik Stadyum alanının 1. ve 2. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine yöneliktir. Bu plan değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 10.02.2014 tarihli ve 05.124 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu plan değişikliğini tadilen 

uygun bulduğunu belirten Koruma Bölge Kurulunun 12.06.2014 tarih, 2143 sayılı kararı 

doğrultusunda plan değişikliği revize edilerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarihli 

702 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Dolayısıyla planlama alanı, batıda İzmir körfezi, doğu ve güneyde Kentsel + 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırı, kuzeyde Fevzipaşa Bulvarıyla sınırlandırılan, Pasaport İskelesi ve mendireği 
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de içine alan 271,8 ha.’lık bir bölgeyi kapsamaktadır. Planın ana hedefi, “Kemeraltı tarihi geleneksel 

kent merkezinin korunması, yaşatılması ve Agora, Tiyatro, Altın Yol, Stadyum ve Kadifekale ile 

bağlantısı sağlanarak kente yeniden kazandırmaktır”. Kentin en önemli arkeolojik kalıntılarının 

bulunduğu Kemeraltı ve çevresi için planda açıklanan sit alanları ve sivil mimari örnekleri şu 

şekildedir: 

• Kentsel Sit Alanları: Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Konak Pier Kentsel Sit Alanı 

• Arkeolojik Sit Alanları: Agora 1. ve 2. Derece, Kadifekale 1. ve 2. Derece, Roma Antik Yolu 1. 

Derece, Antik Tiyatro 1. Derece, Stadyum 1. Derece, Bahribaba Parkı ve Civarı 2. Derece 

• Doğal Sit Alanları: Varyant Çevresi 2. Derece, Bahribaba Parkı 2. Derece 

• Tarihi Sit Alanları: Konak, Pasaport- Gümrük  

• Kentsel özel yöre alanı: 1 no’lu KTVKK tarafından alınan 6.11.1990 gün ve 2374 sayılı karar ile 

belirlenen alandır. 

Harita 23: Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 

 
Kaynak: Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Açıklama Raporu, 2009, s.25. 

Planın amacı; “geleneksel kent merkezi Kemeraltı’nın yeniden korunması, yaşatılması ve 

geliştirilmesini sağlarken, Kemeraltı’nın Agora, Tiyatro, Altın Yol, Stadyum, Kadifekale gibi arkeolojik 

alanlar ve bu alanları çevreleyen kentsel doku ile bütünlüğünü kurmak” olarak tarif edilmiştir. Planın 

hazırlanma gerekçesi olarak, mevcutta yürürlükte olan Kemeraltı Kentsel Sit Alanı İmar Planı’nın 

alanın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik kararlar içermeme nedeniyle alanda fiziksel eskimenin 

yoğun olduğu bölgelerin gözleniyor olması belirtilmiştir.  
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Plan, özellikle ana arterler üzerindeki çok katlı yapılaşmaların imar haklarının 

dondurulmasının gerekliliğine vurgu yapmıştır. Plan, Agora Koruma Alanı’nı içerisinde kalan alanda 

yapılanmayı da dondurmuş, Agora ve çevresi içinde geçerli mevcut kullanımların devam etmesi, yeni 

yapı ve onarım yapılmaması kararı almıştır. Planlama alanının ana ulaşım akslarına yönelik ise mevcut 

ulaşım akslarının genişliklerinin korunması, konut alanlarına servis amacıyla oluşturulacak yeni 

yolların tarihi dokunun korunmasına özen verecek biçimde geliştirilmesini öngörmüştür. Kemeraltı 

Bölgesi’nin yaya bölgesine dönüştürülmesine yönelik kararlarda bu planın kararları arasındadır. 

Planda alınan bir diğer önemli ulaşım kararı ise, Altın Yol Arkeolojik Alanı ile Cici Park’ı 

bütünleştirmesi düşünülen Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bir altgeçit (Bayramyeri) önerisinin 

geliştirilmesi olmuştur. Alanda bulunan 114 hektar ticaret alanı ile 142 hektar konut alanları mevcut 

haliyle korunmuştur. Planlama alanında bulunan doğal ve 2. derece arkeolojik sit alanlarının yeşil alan 

olarak kullanılması kararı alınmıştır. Günümüzde de kentsel dönüşüm bölgesi olarak geçen, Antik 

Stadyumun kuzey doğusunda konumlanan bölge planda jeolojik sakıncalı alan olarak belirtilmiş ve 

ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmıştır. Diğer kullanımlarla (eğitim, resmi ve sağlık kurumları) ilgili 

kararlar da mevcut durumun korunması yönündedir. Ayrıca Tekel Binası çevresi ile birlikte 

düzenlenerek bölgeye canlılık getireceği düşüncesi ile bu planda Meslek Yüksek Okulu olarak 

belirlenmiştir. Mevcut sosyal donatı alanları (sosyo-kültürel ve dini tesisler) korunmuş, Yeşildirek 

Hamamı sosyo-kültürel tesis olarak önerilmiştir. Son olarak bu planda 8 Özel Proje Alanı 

oluşturulmuştur.  

• Konak Meydanı Özel Proje Alanı: Tarihsel kent merkezinin bir parçası olan Konak Meydanı, 

Gümrük Binaları önü ve Atatürk Caddesi’nde yapı olarak üçüncü boyutu içermeyen, zemin 

kaplamaları, aydınlatma elemanları, kent mobilyaları, sökülüp takılabilir elemanlar öngören ve 

halkın daha aktif kullanımına olanak sağlayan bir düzenleme düşünülmüştür. 

• Altın Yol Özel Proje Alanı: 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bu özel proje alanındaki yapıların 

kamulaştırılarak, tarihsel kalıntıların bir peyzaj düzenlemesi ile sergilenmesi ve bu alanın 

güneyindeki yolun alt geçit (battı-çıktı) olarak düzenlenerek Cici Park ile bütünleştirilmesi 

önerilmiştir.  

• Stadyum Özel Proje Alanı: Arkeolojik Sit Alanı üzerindeki yapıların kamulaştırılması ve bu 

alanda bilimsel kazı yapılması amaçlanmıştır.  

• Tiyatro Özel Proje Alanı: Stadyum Özel Proje Alanı için belirlenen koşullar, bu alan için de 

geçerli kabul edilmiştir.  

• Kadifekale Özel Proje Alanı: 2. derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan yapılar temizlenerek, bu 

alanın yapılacak bilimsel araştırmalar ışığında rekreasyon amaçlı düzenlenmesi kararı 
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bulunmaktadır. 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olan Kadifekale’de bilimsel kazı yapılması, sur 

duvarlarının restore edilmesi ve alanın araç trafiğine kapatılmasının gerekliliği ortaya 

konulmuştur. 

• Ali Paşa Meydanı Özel Proje Alanı: Bu alandaki katlı otoparkın kaldırılması ve burada yapılacak 

yapının çevre ile uyumlu olması, şadırvanın meydan ile bütünleştirilmesi istenmiştir. 

• Hisarönü Camisi Özel Proje Alanı: Hisarönü Camisi ve Kızlarağası Hanı ile çevrelenen meydanın 

rekreasyon amaçlı düzenlenmesi öngörülmüştür. 

• Agora Özel Proje Alanı: Agora, çevresindeki kentsel doku ve kültür varlıklarıyla birlikte, 

Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye ulaşan antik kent omurgasının oluşturulmasında başlangıç 

noktası olarak ele alınması öngörülmüştür. 

Planın uygulama hükümlerinde ise özel proje alanlarının düzenleme projelerinin İzmir 1 No.lu 

KTVKK’nın uygun görüşü doğrultusunda uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Altın Yol’un 

batısında bulunan 2. derece Doğal Sit Alanında yeni yapı yapılamayacağı fakat alandaki mevcut 

yapıların fiziksel ömürlerini dolduruncaya kadar korunması ve basit onarımlarının yapılabileceği 

hükümleri bulunmaktadır.  

1/1.000 Ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı 

Kemeraltı’nın canlandırılarak yaşatılması ve geleceğe taşınması amacına yönelik 1999 yılında 

Konak Belediyesi tarafından başlatılan 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu etaplar 

halinde hazırlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle 1. Etap’ın planlama çalışması 2004 yılında 

tamamlanmıştır. 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Konak Belediye 

Meclisinin 28.06.2004 tarihli ve 4889/5336 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 No.lu Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.07.2005 tarihli ve 732 kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 17.11.2005 tarihli ve 05.1020 sayılı kararıyla onaylanmıştır.  
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Harita 24: Kemeraltı ve Çevresi 1/5.000 Ölçekli Nazım Plan Revizyon Alanı 

 
Kaynak: Kemeraltı 1.Etap KARİP Raporu, 2002, s.36. 

Harita 25: Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

 
Kaynak: Kemeraltı 2.Etap 1. Bölge KARİP Raporu, 2002, s.37. 

Revizyon İmar Planı’nın hazırlanma gerekçesi, yapıldığı tarihte Kemeraltı’nın yaşadığı 

sorunlara bir çözüm üretmek amacıyla merkezin yeniden ele alınması gerekliliği üzerinden 

tanımlanmaktadır. Kemeraltı bölgesinin ekonomik canlılığını kaybetmesi, turist çekememesi, sosyal 



527 
 
 

ve kültürel yaşantının kaybolma tehlikesi ve bölge içerisinde kimi alanların çöküntü bölgesi haline 

gelmiş olması diğer nedenler olarak sıralanmaktadır. Merkezin özgün değerlerinin korunması ve 

sağlıklaştırılması ile beraber ekonomik, sosyo-kültürel ve fiziksel yönden yeniden canlandırılması 

planın amaçları arasında sayılmıştır. Planlama yaklaşımı, bu planın hazırlanması sürecine “Geleneksel 

Kent Merkezinin Yeniden Canlandırılması” projesi olarak bakmaktadır. Bu projenin hedefinde ise, 

“tarihi merkez ve çevresi için yeni bir vizyon oluşturmak, kent merkezini yerli ve yabancı ziyaretçiler 

için çekici bir hale getirmek ve bu yolla ekonomik canlılığı sağlamak” bulunmaktadır.  

Kemeraltı Yenileme Alanı İkiçeşmelik Caddesi sınır alınarak batı-doğu ekseninde iki etapta ele 

alınmıştır. Planlama alanının batı tarafında bulunan 1. Etabın kuzey bölümü çoğunlukla ticari 

kullanımlardan oluşmaktadır. Alanın güneyi ise açık/yeşil alan sistemi ile desteklenmiş konut 

kullanımları barındırmaktadır. Planın analiz çalışmalarında tarihsel mirasla ilgili analizler 

gerçekleştirilmiştir. Alanda bulunan önemli kültür varlıkları; Kemeraltı Camileri (20 adet), Kemeraltı 

Havraları (10 adet), Kemeraltı Hanları (86 adet), Kemeraltı Çeşme (10 adet), Şadırvan (8 adet) ve 

Sebilleri (3 adet) listelenmiştir. Analizler sonucu dokunun sahip olduğu özellikler ortaya konmuş ve 

alanın tamamının fiziksel ve fonksiyonel yönden bir bölgelemesinin yapılabilmesine olanak tanımıştır. 

Bu bölgeleme plan kararlarının üretilmesi aşamasında bir altlık oluşturmuştur. Bu analiz bölgeleri 

kısaca şu şekildedir; 

• 1 No’lu Analiz Bölgesi: Çalışma alanının İzmir Körfezine ve Konak Meydanı’na bakan ana 

cephesini ve ana girişini barındıran alt bölgedir, 

• 2 No’lu Analiz Bölgesi: Anafartalar Caddesinin kuzeyinde kalan kesimi içermektedir, (1450’li 

yıllara kadar iç limanın rıhtım caddesi) 

• 3 No’lu Analiz Bölgesi: “Mantocular” diye bilinen alt bölgedir. Güneyindeki Kuyumcular 

Çarşısı 4 no’lu alt bölge ile sınır oluşturmaktadır, 

• 4 No’lu Analiz Bölgesi: “Eski Ayakkabıcılar Sitesi” olarak bilinen yerdir, tarih içinde “Yahudi 

Mahallesi” olarak da bilinmektedir, 

• 5 No’lu Analiz Bölgesi: Güneydeki altı nolu bölge ile dört nolu bölge arasında bir “geçiş” 

bölgesi olarak nitelendirilmektedir, 

• 6 ve 7 No’lu Analiz Bölgesi: Alan içerisinde neredeyse tamamının konut amaçlı kullanıldığı 

bölgeler olarak tarif edilmiştir, (özellikle 6 nolu alanda kullanılmayan yapı sayısının çokluğu ve 

7 nolu bölgenin tek yapı ölçeğinde tarihi özellikler göstermesi nedeniyle bu bölgelerde 

noktasal çözümlerin mümkün olduğu belirtilmiştir.) 

• 8 No’lu Analiz Bölgesi: Tarihi Kız Lisesi binalarını, buradan giderek askeri ve diğer resmi 

kurum yapılarını içeren, eski Bahribaba Parkı ve civarı ile tanımlanan alt bölgedir. 
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Bu analiz bölgelerinin belirlenmesinin ardından strateji ve kararların uygulanması için 

Kemeraltı 1’inci Etap Planlama Alanı 4 alt bölgeye ayrılmıştır. Bu dört alt bölgenin nitelikleri kısaca şu 

şekilde özetlenebilir; batıda deniz ve Konak meydanı ile ilişkisi kurgulanan birinci alt bölge, ticaret ve 

imalatın yoğunlaştığı ekonomik aktiviteleri içeren ikinci alt bölge, konut bölgeleri olarak ön plana 

çıkan üçüncü ve dördüncü alt bölgeler. Üçüncü alt bölge planlama alanının doğusunda Eşrefpaşa 

(İkiçeşmelik) Caddesi ile planlama alanının temas ettiği bölge konumundadır. Dördüncü alt bölge ise 

2’nci derece arkeolojik (Bahribaba Parkı ve civarı, askeri gazino alanı) ve 2’nci derece doğal sit alanını 

(Bahribaba Parkı ve civarı) barındıran, Konak Tarihi Sit Alanı ile sınır oluşturan bir konut bölgesi olarak 

ön plana çıkmaktadır.  

Harita 26: Kemeraltı 1.Etap 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Alt Bölgeleri (4 tane; Roma 
rakamıyla belirtilen) ve Analiz Bölgeleri (8 adet renkli sınırlar) 

 
Kaynak: Kemeraltı 1.Etap 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu, 2002; Büro Çalışmaları 
2021 

Birinci analiz bölgesinin sınırları, birinci planlama alt bölgesinin sınırları ile benzerlik 

göstermektedir. İkinci planlama alt bölgesi ise 4 analiz bölgesine ayrılmıştır. İkinci analiz bölgesinin 

Kemeraltı olduğu görülmektedir. Üçüncü ve dördüncü analiz bölgelerinin sınırının bugünkü 1313. 

Sokak olduğu anlaşılmaktadır. Bu sokağın güneyinde kalan bölümde hala kuyumcuların yoğun olduğu 

gözlenmektedir. Dördüncü analiz bölgesi günümüzde hala kuyumcu dükkânlarının yoğun olduğu bir 

bölgedir. Bu bölge aynı zamanda Havra Sokağını ve sinagogları içermektedir. Geçiş bölgesi olarak 

tanımlanan Beşinci analiz bölgesi imalatın yoğun olduğu bir bölge olarak ön plana çıkmakta ve 

planlama alanının ticaret-imalat barındıran kuzey kesimi ile konut ağırlıklı kullanıma sahip güney 
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kesiminin sınırını oluşturmaktadır. Altıncı analiz bölgesi kullanılmayan konut sayısının fazlaca olduğu 

bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Bugün bu bölgenin 2. el ürün satışı yapan (spotçular) işletmeler 

tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yedinci ve sekizinci analiz bölgeleri tarihi özellikler barındıran 

bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır. Yedinci analiz bölgesinde konut alanları yoğunlaşırken, sekizinci 

analiz bölgesinde daha çok arkeolojik ve doğal sit alanları görülmektedir.  

Plan üç temel müdahale yaklaşımı geliştirmiştir. İlk yaklaşım, sınırlı alanda müdahalelerin 

gerçekleştirileceği ihtisaslaşmış alt bölgelerin (kuyumcular, konfeksiyoncular, peynirciler vb.) 

niteliklerinin devam ettirilmesi, parsel ve yapı ölçeğinde restorasyon ve yenilemeye ilişkin kararları 

içermektedir. İkinci planlama yaklaşımı ise; ilkinden farklı olarak parsel ve yapı ölçeğinden ziyade alt 

bölgenin tümüne yönelik bütüncül müdahaleler kapsamında ele alınmıştır. Çöküntü bölgeleri olarak 

nitelendirilen alanların yenilenmesine yönelik ağırlıklı olarak fonksiyonel dönüşüm öngörülmektedir. 

Üçüncü alternatif ise, diğer iki alternatifin bileşimini içeren müdahaleler getiren uygulamalardır.  

Planlama alanı içerisinde öngörülen arazi kullanım kararları, merkezi yaşatma ana düşüncesi 

kapsamında konut ve konaklama kullanımlarının gelişiminin teşvik edilmesi yönünde olmuştur. Bir 

diğer eğilim ise sivil mimari örneklerinin yıpranma sürecini hızlandıran imalat, depo ve toptan ticaret 

amaçlı kullanılmasını önlemek amacı ile perakende ticaretin bu yapılarda gelişmesine olanak tanıyan 

bir strateji benimsenmesidir. Geleneksel ticaret bölgesinde yaya dolaşımını artırmak üzere kafe, 

restoran ve lokanta gibi kullanımların gelişimini destekleyici bir tutum alınmıştır. Plan, alanın yaşayan 

bir bölge olması amacıyla, gündüz nüfusunu artırmak ve gece nüfusu yaratmak üzere üniversite 

kullanımlarını alana çekmek hedefini taşımaktadır. Planda üretilen yoğunluk kararları ise alanın sahip 

olduğu dokunun özgün halini sürdürmeye yönelik olmuştur. Plan ayrıca, boş ve yeniden yapılaşma 

öngörülen parsellere ilişkin yapılanma koşullarını tarihi kent dokusunun geçmişte sahip olduğu kimlik 

değerleri ile uyumlu, mekânsal bütünlüğün ve mimari dilin korunmasını sağlayacak biçimde 

geliştirilmesini temel hedefleri arasında belirlemiştir. Dolayısıyla boş parsellere getirilen yapılaşma 

kararlarında yapıların ya da mevcutta var olan yapılar yıkıldıktan sonra yerlerine yapılacak yapıların 

büyüklüklerinin sivil mimarlık örneği yapılarla benzer özelliklerde olması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Fakat çalışma alanının tümüne ortak bir yapılanma koşulu önerilmesi yerine, alt bölgelerin 

niteliklerine göre farklı yapı yoğunluğu kararları alınmıştır. Konut kullanımlarının yoğunlaştığı yerlerde 

yapı yoğunluğu düşük tutulabilmekteyken, ticaretin yoğunlaştığı alanlarda görece yüksek yapı 

yoğunluğu kararları bulunmaktadır. Sonuç olarak, planda her plan alt bölgesine özgü minimum ve 

maksimum parsel ve bina büyüklükleri belirlenerek TAKS değerleri hesaplanmıştır. 
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Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge 1/1.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı 

1/1000 ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Konak Belediye 

Meclisinin 02.03.2009 tarihli ve 55/2009 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir 1 Numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.02.2009 tarihli ve 3827 sayılı kararı doğrultusunda İzmir 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 01.273 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Harita 27: Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı 

 
Kaynak: Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge 1000 ölçekli KARİP, 2009 
 

Kemeraltı Bölgesi'nin oldukça geniş bir alana yayılıyor olması nedeniyle nazım plan 

doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli planların iki etap halinde hazırlanması öngörülmüştür. 

Kemeraltı bölgesinin 1. Etaptan sonra kalan kısmını oluşturan, kentin kuruluşuna dair izler taşıyan 

Agora ve Tiyatro'nun bulunduğu Fevzi Paşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi'nden Kadifekale'ye tırmanan, 

oradan Varyant'a doğru inerek İkiçeşmelik'te sonlanan alan, Kemeraltı 2. Etap Bölgesi olarak 

adlandırılmıştır. Bu etap da iki ayrı planlama alanı olarak ele alınmıştır. 
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Harita 28: Kemeraltı Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Plan Bölgeleri 

 
Kaynak: Konak Belediyesi Planlama Müdürlüğü, 2009 

Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge 1000 ölçekli KARİP, Basmane bölgesi ve Agora’nın kuzey ve doğu 

tarafını ele almıştır. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında kuzeyde Fevzipaşa Bulvarı boyunca uzanan, 

Basmane bölgesinde ticaret kullanımı öngörülmüştür. 1. bölgenin geri kalan kısmında ise konut 

kullanımı bulunmaktadır. Planlama alanı toplamda 36 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Mevcut 

durumda 1. bölge planlama alanının %75’ini konut, %13’lük bölümünü ise ticaret kullanımlarının 

bulunduğu bilgisi verilmiştir. Yapılan analizlerde belirtilen kat adetlerine göre alanın genelinde 

(%77’lik kısmı) geleneksel dokuya uyumlu bir ve iki katlı yapılardan hakimdir. Yüksek katlı 

yapılaşmaların genel olarak Fevzipaşa Bulvarına yakın konumlandığı analizlerde ortaya konulmuştur. 

Planda belirlenen en büyük sorun alanı nerede ise alanın tamamının özel mülkiyete ait olması ve bu 

durumun müdahaleyi güçleştirmesi gösterilmiştir.  

Arazi çalışmalarından elde edilen verilerle 14 adet öncelikli tasarım ve uygulama alanı 

belirlenmiştir. Bu alanlar arasında sit alanları, meydan, sokak ve tek yapı ölçeğinde kültür varlıkları 

bulunmaktadır. Arkeolojik sit alanı olarak; Agora, Altınpark, Antik Tiyatro, Kadifekale, Antik Stadyum 

ve Roma Antik Yolu belirlenmiştir. Hatuniye ve Pazaryeri öncelikli ele alınacak iki meydan olarak 

tasarlanmıştır. Oteller bölgesi olarak adlandırılan bölge ve iki önemli sokak da öncelikli tasarım ve 

uygulama alanları arasında tanımlanmıştır. Tek yapı ölçeğinde ise; Emir Sultan Türbesi, Selvili Mescit 

Camii, Ayavukla Kilisesi ve Selahattinoğlu Camii önceliklendirilmiştir. Bu öncelikli tasarım ve uygulama 
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alanlarının 9 adedi (Tiyatro, Kadifekale, Stadyum, Roma Antik Yolu Arkeolojik Sit Alanları ve 

Selahattinoğlu Camii hariç) 2. etap 1. bölge içerisinde yer almaktadır. 

Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge için hazırlanan Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının hedefi; “Halen 

kent merkezi niteliğini sürdüren geleneksel kent merkezini, tarihi ve kültürel değerleriyle günümüz 

gereksinimleri de dikkate alınarak geleceğe aktarabilmek” olarak tanımlanmıştır. Arazi çalışmaları ve 

elde edilen bilgi ve veriler göz önüne alınarak; alan içerisinde farklı doku, arazi kullanımı ve kat 

yüksekliğine sahip dört farklı bölge belirlenmiştir. Dört farklı bölgenin ana karakteri alanın sahip 

olduğu dokuya uyumlu olup olmaması ve ruhsat bilgilerine göre belirlenmiştir. Yeni yapıların doku ile 

uyumsuz olduğu sonucu çıkarılmış ve ruhsatlı/ruhsatsız yapıların yeni yapıların yoğunlaştığı 2 bölge 

tanımlanmıştır. Plana göre ruhsatlı uyumsuz yeni yapılar Fevzipaşa Bulvarı ile Eşrefpaşa/İkiçeşmelik 

Caddesi kesişiminde konumlanmaktadır. Ruhsatsız ve uyumsuz yeni yapılar ise Kadifekale eteklerinde 

görülmektedir. Diğer iki bölge ise uyumlu ve uyumsuz eski yapıların yoğunlaştığı bölgeler olarak 

adlandırılmıştır.  

Harita 29: Kemeraltı KARİP 2. Etap Plan Bölgeleri 

 
Kaynak: Konak Belediyesi Planlama Müdürlüğü, 2009 
 

Planda yer verilen tanımlamalara göre 2. Etap 1. Bölgenin alt planlama bölgeleri şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 
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• Birinci bölge, bulvarlara yakınlığı ve uygulamaların olması nedeniyle çok katlı ruhsatlı 

yapılaşmanın ve bozulmanın arttığı yer yer nitelikli yapılara rastlanan ticaretin yoğun olduğu 

bölgedir. 

• İkinci bölge, Basmane Garından başlayıp Roma Antik Yolu’na kadar uzanan Agora ve 

Anafartalar merkezli alanı kapsamaktadır. Dar sokakları, meydanları, sebilleri ve camileriyle 

Türk ve Rum mahallelerinin izlerini günümüze ulaştıran, ticaret ve konut kullanımının birlikte 

yer aldığı, ticaret kullanımındaki kısmında yoğunluk artmakla birlikte genelde düşük 

yoğunluğun hâkim olduğu tespit edilen, bu nedenle öncelikli plan çalışması yapılacak alan 

olarak belirlenmiştir. 

• Üçüncü bölge, Kadifekale’deki gecekondulaşmanın etkisi ile özellikle sosyal yapının farklılaştığı, 

kısmen bozulmuş, yer yer nitelikli yapıların da bulunduğu düşük yoğunluklu konut bölgesidir. 

Bu bölgede, dokunun tamamı değilse de halen alanda varlığını sürdüren az sayıdaki nitelikli 

yapı veya yapı gruplarının dikkate alınması gerekli görülmüştür. 

• Dördüncü bölge ise; Kadifekale’nin altına dek ulaşan, Tiyatro alanını da kapsayan ve 50'li 

yıllardaki göç dalgasıyla kaçak yapılaşmanın yüksek olduğu, yer yer heyelan alanlarına da 

rastlanan konut kullanımlı düşük yoğunluklu bölgedir. 

Planın genel kararlarını özetlemek gerekirse, en önemli müdahalelerden birinin Tiyatro ve 

Kale kısmında yoğunlaşan niteliksiz ve kaçak yapılaşmaların bulunduğu 2. bölge ile ilgili olduğu 

söylenebilir. Tiyatro ile yapı yasaklı bölge arasında kalan alanda seyir terasları, kafeterya ve açık sergi 

alanları işlevlerini içeren Özel Proje Alanı belirlenmiştir. Planlama alanında Geleneksel Ticaret Merkezi 

içerisinde yer alan bölge için mevcut ticaret kullanımının devam ettirilmesi yanında, dokuyu bozduğu 

düşünülen imalat türleri ve çevrenin yaşam kalitesini düşüren alt kullanımlar plan notları ile kapsam 

dışında tutulmuştur. Ulaşım kararları olarak; Konak’tan Anafartalar ve Gümrükten iki girişle başlayan, 

Agora ve diğer arkeolojik sit alanlarıyla, bazı kentsel tasarım alanlarını birbirine bağlayarak Kale’ye 

dek devam eden bir ana yaya aksı önerisi göze çarpmaktadır. Bir diğer önemli ulaşım kararı, 

İkiçeşmelik/Eşrefpaşa Caddesi’nden birisi giriş, birisi çıkış olacak şekilde tek yönlü iki bağlantı ile 

Basmane Meydanını 1282 Sokak’a bağlayan bir bağlantı oluşturmaktadır.  
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Harita 30: Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge KARİP Genel Ulaşım Kararları 

 
Kaynak: Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge KARİP Açıklama Raporu, 2009, s.53. 
 

2. Etap için belirlenen üst bölgeler dışında, 2. Etap 1. Bölge için de 6 ayrı alt bölge ve bu alt 

bölgeler için alt hedefler belirlenmiştir.  

Harita 31: Kemeraltı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı 2.Etap 1.Bölge Plan Alt Bölgeleri 

 
Kaynak: Konak Belediyesi Planlama Müdürlüğü, 2009 
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Kemeraltı 2. Etabın üst bölgeleme çalışması sırasında ruhsatlı ve uyumsuz yapıların bulunduğu 

1. bölge ile uyumlu eski yapıları barındıran 2. bölge, bu planın çalışma sınırı içerisinde kalmaktadır. 

Planda, 1. ve 2.  Alt bölgeler ruhsatlı/uyumsuz yapıların bulunduğu bölgeler olarak tanımlanmakta, 

geri kalan bölgelerde ise uyumlu eski yapıların bulunduğu değerlendirilmektedir. Planın 6 alt bölgesi 

ise şu şekilde ayrılmıştır; 

• Birinci Bölge; Bulvar kenarlarında çok katlı ruhsatlı yapıların olduğu, büro, hizmet, sağlık ve 

ticaretin yer aldığı, alan genelinde parsel büyüklüğünün en yüksek olduğu ve dokunun tümüyle 

bozulduğu bölgedir. 

• İkinci Bölge; Anafartalar Caddesi ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan 4-5 katlı ruhsatlı yapıların 

yoğunlaştığı, depolama ve imalat kullanımının arttığı, dokunun kısmen bozulduğu bölgedir. 

• Üçüncü Bölge; İki üç katlı nitelikli yapıların yoğunlaştığı, konaklama kullanımında olan dokunun 

algılanabildiği “Oteller bölgesi” olarak anılan bölgedir. 

• Dördüncü Bölge; Anafartalar Caddesi boyunca devam eden, yoğun olarak geleneksel ticaretin 

yer aldığı 1-2-3 katlı yapılardan oluşan, en küçük parsellerin bulunduğu ve dokunun korunduğu 

geleneksel merkezi kapsayan bölgedir. 

• Beşinci Bölge; nitelikli yapılar, çıkmaz sokaklar ve meydanları ile organik dokunun en iyi 

görüldüğü 1-2 katlı yapıların yoğunlaştığı konut ağırlıklı bölgedir. 

• Altıncı Bölge ise; Aya Vukla Kilisesi’ni içine alan, nitelikli yapıların da ruhsatlı yapıların da 

azaldığı, parsel büyüklüğünün genel olarak düştüğü düzenli sokaklardan ve parsellerden oluşan 

çoğunlukla iki katlı konut bölgesidir. 

Belirlenen planlama alt bölgelerine ilişkin de özelliklerine göre ve plan bütünlüğü de göz önüne 

alınarak alt hedefler ise aşağıdaki gibi özetlenmektedir: 

• Agora’daki planlama çalışmaları da dikkate alınarak yakın çevrenin mevcut ve gelişme 

potansiyelini teşvik edecek unsurları saptamak, 

• Tarihi dokuyu bozmadan zorunlu ve gerekli taşıt ulaşılabilirliğini, taşıt tipini, kullanım 

zamanını ve duraklama noktalarını belirlemek gibi detayları bütünden gelerek çözmek, 

• Ana akslarda yer alan çok katlı yapıları irdeleyerek, bölgeyi kentten koparan günümüz 

sorunlarına çözüm aramak, 

• Fevzipaşa Bulvarı ile Anafartalar Caddesi arasında yer alan, 19. yy’dan bu yana konaklama 

fonksiyonunu sürdüren oteller bölgesinin gereksinimleri de dikkate alınarak turizme girdi 

oluşturacak şekilde iyileşmesini sağlamak, 

• Fevzipaşa Bulvarı, Anafartalar Caddesi ile İkiçeşmelik Caddesi arasında kalan depolama ve 

imalat kullanımının yer aldığı bölgenin özellikle imalat fonksiyonunu, alanın gelecekteki 
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geleneksel ve küçük el sanatlarına yönelik ticaretini karşılayacak, çevreyi bozmayacak şekilde 

sınırlandırmak, 

• Konut bölgelerindeki bahçe-yapı ilişkisi ve bu ilişkiden doğan yeşilin, avlu, havuz ve buna 

benzer detaylar gibi parsel ölçeğinde de olsa özgünlüğünü koruyabilmek, 

• Alandaki özellikli, nitelikli yapıların, öncelikli tasarım ve uygulama alanları ile bütünleşmesini 

ve alana ivme kazandıracak Özel Proje Alanlarındaki uygulamalarla planlama çalışmalarına 

güven duyulmasını sağlamak, 

• Var olan yapıları günümüz kentsel yaşam standartlarına ulaştırmak üzere gerekli yapılanma 

koşullarını oluşturarak, katkı ve teşvik fonlarının kullanılmasını sağlamak. 

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda plan kararları oluşturulmuştur.  

• 1. Bölge; Fevzi Paşa Caddesi üzerine TAKS=1.00 ve Ticaret kullanımı 

• 2. Bölge; gürültü ve koku üretmeyen, yoğun araç trafiği gerektirmeyen, küçük el sanatlarına 

yönelik imalatın yer alacağı ticaret bölgesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu alan dışında imalat 

kullanımının yer almaması koşulu bulunmaktadır. TAKS aralıkları ise; 1-70 m2 arası 

parsellerde 1,00, 71-200 m2 arası parsellerde 0.80, 201-300 m2 arası parsellerde 0.60, 301 

m2 ve üzerindeki parsellerde 0.50 olarak belirlenmiş, minimum cephe genişliği 10 metre ve 

minimum ifraz 175 m2 olarak önerilmiştir. 

• 3. Bölge; Konaklama Tercihli Ticaret Alanı kullanımı getirilmiştir. TAKS aralıkları; 1-150 m2 

arası parsellerde 1,00, 151-300 m2 arası parsellerde 0.70, 301 m2 ve üzeri parsellerde 

0.50'dir. 

• 4. Bölge; Turizm Tercihli Ticaret Alanı öngörülen bölgede perakende ticaretin yanı sıra kafe, 

restoran, sinema, tiyatro vb. kullanımlarla birlikte 200 m²’den büyük parsellerde 

konaklamanın yer alabileceği bir alan olarak tasarlanmıştır. TAKS aralıkları; 1-40 m2 arası 

parsellerde 1,00, 41-100 m2 arası parsellerde 0.80, 101-200 m2 arası parsellerde 0.60, 201 

m2 üzeri parsellerde 0.40 olarak öngörülmüştür. Maksimum parsel cephesi genişliği ise 10 

metredir. 

• 5. Bölge; nitelikli yapıların bulunduğu konut bölgesi olarak tarif edilmektedir. Mevcut konut 

kullanımının devamıyla birlikte, bölgenin batıda kalan Agora’ya yakın kısmına, Turizm Tercihli 

Ticaret Alanı kararı getirilmiştir. Agora’yı Tiyatro ve Kale’ye bağlayan Tarihi Aks üzerinde ise 

zemin kat tercihli ticaret olmak üzere Konut kullanımı önerilmiştir. TAKS; 20-75 m2 arası 

parsellerde 1,00, 76-150 m2 arası parsellerde 0,70, 151-250 m2 arası parsellerde 0.60, 251-

400 m2 arası parsellerde 0.50, 401 m2 ve üzeri parsellerde 0.40 olarak belirlenmiştir. 

• 6. Bölge; küçük parsellerde, benzer yapıların olduğu mevcut konut bölgesidir. Bu bölgede de 

mevcut kullanımdan farklı olarak Özel Proje Alanı olarak belirlenen Aya Vukla Kilisesi, Eski 
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Bıçakcı Han ve Altınpark civarı ile alana önerilen 3. girişe bağlanan yol üzerinde zemin kat 

tercihli ticaret kullanımı olmak üzere konut kullanımı önerilmiştir. TAKS aralıkları; 20-7 5m2 

arası 1, 76-150 m2 arası 0.70, 151-200 m2 arası 0.60, 201 m2 ve üstü 0.50’dir. 

Aya Vukla Kilisesi, Eski Bıçakçı Han, Altınpark, Emir Sultan Türbesi, Kapani Evi’ni de 

kapsayacak şekilde Pazaryeri Meydanı, Dönertaş Sebili’nin içinde olduğu Hatuniye Cami ve çevresi, 

Kültür Merkezi (Basmane Semt Merkezi) çevresi, Eski Çocuk Esirgeme Kurumu Binası ile arkeolojik 

kazı çalışmaları sürdürülen 369 ada 9 parsel de Özel Proje Alanları olarak belirlenmiştir.  

Kale Arkası Kentsel Sit Alanı-Toplu İşyeri Örneği Koruma Amaçlı İmar Planı 

Kale Arkası Kentsel Sit Alanı Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan İzmir’in İlk Toplu İşyerlerinden 

oluşmaktadır. Cumhuriyet sonrasında İzmir’de inşa edilen ilk toplu işyerlerinden biri olması, kendine 

özgü mimarisi ile Erken Cumhuriyet dönemi planlama ve yapı üretim anlayışını yansıtması nedeniyle 

İzmir 1 Numaralı KTVKK'nın 10.03.2005 tarih ve 385 sayılı kararıyla 'Kentsel Sit Alanı' olarak 

belirlenmiştir. 1/1000 ölçekli Kale Arkası Toplu İşyeri Örneği Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar 

Planı ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.02.2013 tarihli 

ve 05.152 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Harita 32: Kale Arkası-Toplu İşyeri Örneği Koruma Amaçlı İmar Planı (1/500) 

  
Kaynak: Konak Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü, 2013 

1,32 hektarlık alanı kapsayan sit alanında bulunan 84 parselden 70 tanesi İzmir 1 No.lu 

KTVKBK’nın 09.03.2006-1194 no’lu kararıyla tescillenmiştir. Alan etrafındaki Kemeraltı bölgesi ve 

Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ile bütünlük oluşturması nedeniyle de önem arz eden bir bölgedir. 

Koruma amaçlı imar planı, yürürlükteki plan kararları ile alanın kültürel-tarihsel değerlerinin 

kaybedilmesine neden olacak uygulamaların önüne geçilmesini hedeflemektedir. Alanda özgün 
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yapıya sonradan eklenen ve herhangi bir mimari veya dönemsel değeri olmayan niteliksiz ekler, 

özgün yapının yapı elemanlarının birbirine dönüştürülmesi ve yapı elemanlarının boyut ve ölçülerinin 

değiştirilmesi önemli sorun başlıkları olarak yer almaktadır. Kentsel altyapının iyileştirilmesi ve 

yaşanabilir kent merkezi, yaya üstünlüğü, kentsel ve mimari bütünlük, malzeme kullanımı ve kentsel 

mobilyalar ile ilgili tasarım ölçütleri belirlenmiştir. Plan, alanda “Turizm-Ticaret” kullanımı 

öngörülerek hazırlanmıştır. Planda önemli yayalaştırma önerileri bulunmaktadır. Toplu İşyeri Örneği 

alanında bulunan tüm sokaklar, mevcutta bir kısmı yaya yolu olarak kullanılan Necatibey Bulvarı’nın 

tamamı ve Vali Kazım Dirik Caddesi’nin de tamamı yaya yolu olarak önerilmiştir. Günümüzde Toplu 

İşyeri Örneği ve etrafı yaya bölgesi olarak tanımlanmaktadır.  

Yapılaşma kararı olarak plan içerisinde “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş 

yapıların bitişiğinde veya karşısında yer alan tüm yapılarda; basit onarım, bakım, fonksiyon değişikliği 

ile gabariye, dış cepheye, zemine ve taşıyıcı sisteme yansımayan tadilatlar Belediye iznine tabi 

tutulmuştur. Ek olarak, tescilli olmayan tüm parsellerde TAKS: 1.00 olarak belirlenmiştir. Bu 

parsellerde yapılacak her türlü uygulamada da özgün dokunun korunmasına yönelik uyumlu 

tasarımlar yapılması esas alınmıştır.  

1/1.000 Ölçekli Antik Stadyum Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 

1/1000 ölçekli Antik Stadyum Koruma Amaçlı İmar Planı, Konak Belediye Meclisinin 

03.08.2015 tarih 133/2015 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 

10.10.2016 tarih 05.1013 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planlama alanı, Konak ilçesi Dolaplıkuyu ve 

Aziziye Mahalleleri sınırları içerisinde kalmaktadır.  

Harita 33: Antik Stadyum Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

  
Kaynak: Antik Stadyum KAİP Açıklama Raporu, 2015, s.7. 

Stadyum Alanı İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 22.10.1991 tarih ve 3234 sayılı kararıyla 1. derece 

Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Ayrıca, Koruma Kurulu’nun 28.11.2013 tarih ve 1627 sayılı kararı ile 
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stadyumun hemen bitişiğinde yer alan İnkılap İlkokulunun bulunduğu parsel 2. derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak düzenlenmiştir. Antik Stadyum alanı iki farklı imar planına söz konusu olmuştur. Söz 

konusu alana dair planlama kararları incelendiğinde; 

• 1984 yılı 1/1000 ölçekli Kemeraltı Sit İmar Planı’nda Bitişik Nizam-3 Kat yapılaşma koşullu 

Konut Alanı ve Park, 

• 1987 yılı 1/1000 ölçekli Beştepeler Revizyon İmar Planı’nda Bitişik Nizam-3 Kat ve Blok Nizam-

5 Kat yapılaşma koşullu Konut Alanları ve İlkokul Alanı, 

• 2002 yılı 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda “Stadyum Arkeolojik Sit 

Alanı” ve “Özel Proje Alanı”, 

• 2014 yılı 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Nazım İmar Planı değişikliğinde ise Antik 

Stadyum Alanı 1. Derece ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak işlenmiştir. 

Hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı’nda; Antik Stadyum Alanı, Tarihi Kent Merkezinin 

omurgasını oluşturan alanlardan biri olarak kabul edilmiştir. Plan, antik Smyrna’nın kentsel, sosyal, 

kültürel ve ticari merkez niteliği göz önünde bulundurularak günümüze taşınabilecek tarihsel 

katmanları, doku izlerini yaşatmayı hedeflemektedir. Koruma mevzuatı ile ilişkili kararlar plan 

notlarına eklenerek alanın korunması için gerekli uygulamalar tarif edilmiştir.  

1/1.000 ölçekli Cici Park Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

Cici Park, günümüzde Konak ilçesi Selçuk Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konumu 

itibarıyla Eşrefpaşa/İkiçeşmelik Caddesi üzerinde Bayramyeri Alt Geçidi’nin hemen doğusundadır.  

Harita 34: Cici Park Arkeoloji ve Tarih Parkı ve Mülkiyet Durumu 

 
Kaynak: Cici Park Koruma Amaçlı İmar Planı Açıklama Raporu, 2020, s.12-13. 

Plan, yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve mülkiyetinin büyük bir çoğunluğu 

Konak Belediyesi’ne aittir. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

12.02.2010 tarih ve 4805 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. Bu kararın 

alınmasında alanda tespit edilen Roma Dönemi seramik parçaları etkili olmuştur. Alan, bir dönem 
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Türk Mezarlığı olarak da kullanılmıştır. Cici Park ve Varyant bölgesi olarak adlandırılan alan, çok 

katmanlı arkeolojik bilgiyi barındırdığı gerekçesiyle arkeolojik rezerv alanları olarak 

değerlendirilmektedir. Alana ilişkin planlama kararları incelendiğinde; 

• 1984 yılı 1/1000 ölçekli Kemeraltı Sit Alanı İmar Planı’nda kısmen Ana Sağlık, kısmen 30 

metrelik Taşıt Yolu olarak önerilmektedir, 

• 2002 tarihli ve 9727-9728 sayılı kararlar ile Kemeraltı Kentsel + 3. derece Arkeolojik Sit Alanı 

içerisinde kalmaktadır, 

• 2002 tarihli 1/5000 ölçekli Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda 

Arkeoloji ve Tarih Parkı olarak belirlenmiştir, 

• 2005 yılı 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı’nda alanın bir 

bölümü taşıt yolu kullanımında kalmaktadır, 

• 2010 tarihli ve 4805 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı ilan 

edilmiştir. 

1/1000 ölçekli Cici Park Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Konak Belediye Meclisinin 

02.01.2020 tarih ve 09/2020 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 

17.07.2020 tarih ve 05.490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Planın, “günümüze ulaşan izler üzerinden 

kentin tarihsel geçmişinin sorgulanabilirliğini ve araştırma yapmayı olanaklı kılabilmeyi amaçlayarak 

ve bu alanları birbirine bağlayan arkeolojik veriler dikkate alınarak” hazırlandığı ifade edilmektedir. 

Plan onama sınırı içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı işlenerek imar hatları düzenlenmiş, üst 

ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda alan Arkeoloji ve Tarih Parkı olarak 

belirlenmiştir. “Planlama alanındaki yıkımlara ilişkin işlemler ilgili Belediye ve Müze Müdürlüğü 

koordinasyonu ile Müze denetiminde zemine müdahale edilmeden yapılarak sonucunun Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesi şeklinde yürütüleceği” plan notu olarak yer almıştır.  

Bağlantı Noktaları  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın bağlantı noktalarını oluşturan Eski Smyrna 

Bayraklı- Tepekule Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü ve Yeşilova Höyüğü’ne ait planlama tarihi tarihsel süreç 

içerisinde bu arkeolojik alanların sit statüleri ve sınırlarında yaşanan değişimler paralelinde oluşan 

koruma amaçlı imar planları incelenerek ele alınmıştır.  

Bağlantı Noktası- 1: Bayraklı-Tepekule Höyüğü (Eski Smyrna) 

Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü ilk kez 1973 yılında İzmir Belediye Başkanlığı tarafından 

hazırlanan imar planına Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sunulan yazıda koruma 

alanı olarak değerlendirilmiş, izleyen yıllarda alana ilişkin arkeolojik sit kararları gelmiş ve koruma 
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amaçlı imar planları oluşturulmuştur. Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü’ne ait planlama ve koruma süreci 

kronolojik olarak aşağıda belirtilmiştir: 

• 1973 yılında Bayraklı Hacı Mutza Tepesi civarı için İzmir Belediye Başkanlığı tarafından imar 

planı hazırlanmış ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü plana yönelik bir yazı 

sunmuştur. Genel Müdürlük yazısında o dönemde çalışmaları devam eden Bayraklı hafriyatı 

Ionia uygarlığının en eski ve en iyi korunmuş örneklerinden biri olarak ifade edilmiş ve kazı 

sahasının sınırına kadar yeni konut alanları getirilmesi uygun bulunmamıştır. Bu doğrultuda 

Genel Müdürlük sunduğu yazının ekinde yer alan harita sınırlarında geçici bile olsa inşaat 

yapılamayacağını, hafriyat alanı dışında kalan alanın da ağaç dikimi olmadan yeşil saha olarak 

belirlenmesine karar vermiştir. Mevcut yapıların varlıklarını sürdürebilecekleri ancak bu 

alanda yeni inşaat yapılamayacağı, bu alanın da tecrit sahasına katılması kararı alınmıştır 

(Akurgal & Çırak, 2013) 

• Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 25.04.1986 tarih ve 2215 sayılı kararı 

ile Eski Smyrna Bayraklı Höyüğü 1/1000 paftada işaretlenerek Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmiştir. 

• 1998 yılında bazı firmalar tarafından sit alanının sınırında yürütülen yol çalışmalarında 

uygulanan kazık çakma gibi işlemlerin eserlere zarar verebilecek olması kazı başkanı Doç. Dr. 

Meral Akurgal tarafından İzmir Belediye Başkanlığı’na ve İzmir 1 Numaralı Koruma Kurulu’na 

iletilmiştir. Kurul ivedilikle bu alanda yürütülen yol çalışmalarının durdurulmasına karar 

vermiştir (Akurgal & Çırak, 2013). 

• İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 07.10.1999 tarih ve 8145 sayılı kararı ile Bayraklı Höyüğü ve çevresi 

1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. 

• İzmir 1 No.’lu KTVKK’nın 03.11.2000 tarih ve 8904 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Karşıyaka 

Belediye Meclisi’nin 17.01.2001 tarih ve 894 sayılı kararı ile onaylanan Bayraklı Höyüğü 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, 

ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. 

• 1/5000 ölçekli Bayraklı Höyüğü Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1 No.’lu KTVKBK’nın 

08.03.2007 tarih ve 2126 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından 11.06.2007 tarihinde onaylanmıştır. 

• 2008 yılında 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde İlçe kurulmasına ilişkin 

Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilgili maddesine istinaden Bayraklı Belediyesi tüzel kişiliği 

kurulmuş ve plan süreçleri yeni kurulan belediye tarafından yürütülmeye başlamıştır (Tunç, 

2019). 
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• Bayraklı Höyüğü ve çevresinin 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

kararlarını içeren Bayraklı Höyüğü (Smyrna) 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı Bayraklı Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarihli ve 10/36 sayılı kararı ve 1 No.’lu 

KTVKK’nın 10.03.2010 tarihli ve 4817 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarihli ve 05.180 sayılı kararı ile onaylanmıştır.   

• 2009 yılında, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi kurula iletilmiştir. 2010 yılında 1 No.’lu KTVKK 

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğini 8753 ada 19 parsele ilişkin kurul 

kararı gereğince 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzeltilmesi gerekliliği ile tadilen uygun 

bulmuştur. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na yönelik ise 8753 ada 19 

parsele ilişkin yeni sit durumunun işlenmesi ile planda ve plan notlarında düzenleme 

istenmiştir (Tunç, 2019). 

• 2011 yılında 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bayraklı 

Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih, 272 sayılı yazısı ile 5216 ile 2863 

sayılı kanunlar doğrultusunda kurula iletilmiştir (Tunç, 2019).  

Harita 35: Eski Smyrna Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

 
Kaynak: Bayraklı Belediyesi, 2021 
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Bağlantı Noktası- 2: Yassıtepe Höyüğü 

Yassıtepe Höyüğü’nün bulunduğu alana ilişkin ilk koruma amaçlı uygulama imar planı 

çalışması 1980 yılında yapılmış, bu planda Yassıtepe Höyüğü düşük yoğunluklu konut alanları, yol ve 

yeşil alan kullanımında kalmıştır (Bornova Belediyesi Bilgi Notu, 2021). 2005 yılında alanın arkeolojik 

sit alanı olarak ilan edilmesiyle birlikte koruma amaçlı imar planı süreçleri başlamıştır.  Bornova 

Belediyesi tarafından hazırlanmış olan bilgi notu (2021) temel alınarak Yassıtepe Höyüğü’ne ait 

planlama ve koruma süreci kronolojik olarak aşağıda belirtilmiştir: 

• 1980 yılında İmar ve İskân Bakanlığı’nca onanan plan, alana ilişkin ilk uygulama imar planıdır. 

Planda höyüğün bulunduğu alan düşük yoğunluklu konut alanları, yol ve yeşil alanlar olarak 

belirlenmiştir. Alanın güney batı kesiminden İzmir–Çanakkale otoyolunun geçmesi sonrasında 

plan revizyonları gerçekleşmiş ve günümüzde halen yürürlükte olan imar planı son halini 

almıştır. Otoyolun geçişi sonrasında yaşanan revizyonlar ile Yassıtepe Höyüğü’nün çevresinde 

yeni fonksiyonlar gelişme göstermiş ve günümüzde alanın içerisinde bulunan villa tipi 

yapılaşmalar gerçekleşmiştir. 

• Yassıtepe Höyüğü, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

07.10.2005 tarihli ve 900 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiş 

Koruma Kurulunun 16.12.2005 tarih 1100 sayılı kararı ile sit statüleri revize edilerek 1. 

Derece, 2. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları belirlenmiştir.   

• 2006 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren 1/25.000 

ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda, alanın bir kısmı meskûn, bir kısmı gelişme 

konut alanı kullanımı ile Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir. 

• Yassıtepe Höyüğü 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 29.11.2007 tarihli ve 01.2392 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planında 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları 

işlenmiş, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında sondaj sonuçlarına göre uygulama yapılacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

• 2008 yılında, yapılan sondaj çalışmaları doğrultusunda Koruma Kurulu Kararı ile 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanından çıkarılarak 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen 3705 ada 4 

ve 5 parsellere ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 06.11.2008 

tarih ve 999 sayılı kararı ile onanmıştır. 

• Yassıtepe Höyüğü 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Bornova Belediye Meclisinin 

06.01.2009 tarihli ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 13.07.2009 tarihli ve 01.613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit 
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Alanı Kesin Yapılaşma Yasağı Bulunan Alanlar olarak, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ise düşük 

yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmiş ve plan notlarında belirtilen koşullar doğrultusunda 

yapılaşma sağlanabileceği belirtilmiştir. 

• İzmir 1 No.’lu KVKBK’nın 06.05.2016 tarih ve 4544 sayılı kararıyla Yassıtepe Höyüğü 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan ve ilgili imar planında meskûn konut alanı kullanımında kalan 

2 Ada 89 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesi değişikliğine yönelik 

hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi Bornova Belediye Meclisi'nin 

02.08.2016 tarih ve 151 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 

Harita 36: Çimentaş ve Çevresi Mevzii İmar Planı- Yassıtepe Höyüğü 

 
Kaynak: Bornova Belediyesi, 2021 
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Bağlantı Noktası- 3: Yeşilova Höyüğü 

Yeşilova Höyüğü, 1995 tarihli revizyon imar planında yeşil alan ve yol olarak kamuya terkli 

alanda ve büyük oranda Çimentaş’a ve vatandaşlara ait arsaların sınırları içerisinde yer almıştır 

(Bornova Belediyesi Bilgi Notu, 2021). 2005 yılında Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş, 2006 ve 

2007 yıllarında Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanmıştır. Bornova Belediyesi tarafından hazırlanmış 

olan bilgi notu (2021) temel alınarak Yeşilova Höyüğü’ne ait planlama ve koruma süreci kronolojik 

olarak aşağıda belirtilmiştir: 

• 1995 yılında revizyon imar planı onaylanmış ve planda Yeşilova Höyüğü yeşil alan ve yol 

olarak kamuya terkli alanda yer almıştır. 

• İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.01.2005 tarih ve 

257 sayılı kararı ile Yeşilova Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş ve kazı 

çalışmaları başlamıştır. 

• 2006 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren 1/25.000 

ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmiştir. 

• 2007 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 2016 yılında ise 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onanmıştır. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin 08.06.2006 tarih ve 1026 sayılı kararıyla onanan 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği ile alanın tamamı kazı sahası olarak belirlenmiştir. 

• 2008 yılında yapılan sondaj çalışmaları ile mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait olan ve 

höyüğün güneybatısında bulunan alan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 17.09.2008 tarih ve 3473 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmiştir. 

• İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2005 tarih, 257 

sayılı kararı ve 17.09.2008 tarih 3473 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen Yeşilova Höyüğü 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin İzmir Büyükşehir 

Belediye Meclisi’nin 12.06.2009 tarihli ve 01.567 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı, 12.10.2009 tarihli ve 01.881 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli 

Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmıştır. 
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Harita 37: 1/1000 Ölçekli Yeşilova Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı 

 
Kaynak: Bornova Belediyesi, 2021 

 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli 

alanın tamamı “Kesin Yapılaşma Yasağı Bulunan Alanlar”, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescillenen alan ise “İzmir Bornova Tarih Öncesi Dönemi Sergi ve Eğitim Alanı” olarak adlandırılan 

Özel Proje Alanı olarak belirlenmiştir. Alana ilişkin Emsal değeri 0,20 olarak belirlenmiş ve bu alanda 

Arkeolojik Eğitim Alanı, Tarih Öncesi Köy Yerleşkesi, Canlandırma Köyü, Müze, Sergi Salonları, Cafe, 

WC, Otopark gibi Günübirlik Kullanım Alanları yapılması öngörülmüştür (Bornova Belediyesi Bilgi 

Notu, 2021).  

6.3. Diğer Stratejik Belgeler, Projeler ve Planlar 

İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fevzipaşa Bulvarı’nın güneyindeki 1. derece, 2. derece ve 3. 

derece Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ve Kadifekale kentsel dönüşüm proje alanından oluşan 252 

hektarlık bir bölgede, İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirecek İzmir Tarih Projesi’ni geliştirmiştir. 

İzmir Tarih Projesi, İzmir’in tarihi kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve Çevresi Kentsel ve 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanının bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında 
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başlatılmıştır. Projenin yürütülmesi ve aktörler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla da İzmir 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmir Tarih Proje Merkezi oluşturulmuştur. İzmir Tarih Projesi, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları 

Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmir Tarih Proje Merkezi tarafından yürütülmektedir. Proje 

Merkezi; alt birimler olan Proje Birimi, Tasarım Atölyesi, Katılım Sağlama ve Halkla İlişkiler Birimi ve 

Arkeoloji Yönetimi Biriminin faaliyetlerini yönetmekte ve paydaşlar arasında koordinasyonu 

sağlamaktadır. 

İzmir Tarih Projesi için öngörülen alan büyük ölçüde Yönetim Alanı sınırı ile benzerlik 

göstermektedir. Bu kapsamda projenin yaklaşımları ve öngörüleri Yönetim Planı için önemli girdiler 

oluşturmaktadır. Proje, tarihi ve kültürel değerleri güçlü olan alanın yerel toplum ile ilişkisini 

güçlendirmeyi amaçlamıştır. Proje alanı tarihi ve kültürel miras değerlerine sahip olmasının yanı sıra, 

konut kullanımının da yoğun olduğu bir bölgedir. Dolayısıyla projenin ilgi alanlarından birini de 

köhneleşme sürecindeki konut alanları ve gecekondu dokusu oluşturmuştur. Proje iki bölümde ele 

alınmıştır. Projenin birinci bölümünü 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yenileme alanı 

oluştururken, ikinci bölümünü afete maruz bölge olarak ilan edilen Kadifekale’nin güneyindeki alan 

oluşturmuştur.  

Harita 38: İzmir Tarih Projesi Alt Çalışma Alanları 

 Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şb. Md. 2017 

Proje alanı farklı müdahale çerçeveleri gerektirdiği için alt bölgelere ayrılmış ve alt bölgelerin 

belirlenmesinde; Koruma Amaçlı İmar Planlarında yapılan bölgelemeler, alanın kentsel-arkeolojik 
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varlıklarını esas alarak yapılan bölgeleme çalışmaları ve mahalle sınırları esas alınmıştır. Bu bilgiler 

ışığında proje kapsamında 19 alt bölge belirlenmiştir. Bölgeleme, her bir alt bölgenin özgün 

karakterinin belirlenmesi ve her biri için özgün tasarım stratejileri ve önerileri geliştirmesi bakımından 

önem arz etmektedir. Alt bölgelerin adları, alt bölgelerin oluşturulmasında esas alınan kaynaklar ve 

kapsadığı mahalleler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 19: İzmir Tarih Projesi Alt Bölge Tanımları 
ALT BÖLGE 

TANIM MAHALLELER 
No Alt Bölge Adı 

1 Agora Roma Dönemi Devlet Agorası Namazgâh ve Kurtuluş 

2 Havralar Bölgesi 
Korunmuş 19. yüzyıl geleneksel 
yerleşme düzeni 

Güzelyurt ve Güneş 

3 
Kemeraltı Caddesi ve Hanlar 
Bölgesi 

Eski İç Liman Bölgesi, Olası batıklar 
ile farklı bir arkeolojik potansiyel 

Konak (büyük bir kısmı) 

4 Fevzi Paşa Bulvarı Yüksek yapılar Yenigün ve Hurşidiye 

5 Basmane Oteller Bölgesi 
Eski İzmir konaklarından 
dönüştürülmüş oteller 

Akıncı 

6 Kestelli Eski Yahudi Mahallesi Kestelli ve Uğur 

7 Konak 19. yy sonrası yönetim işlevi Konak (bir kısmı) ve Fevzipaşa 

8 Bahribaba Osmanlı Yahudi Mezarlığı Yeşiltepe 

9 Değirmendağı 
Kentin ilk dönemlerinde Zeus 
Akrarios Mabedi 

Mecidiye, Güngör (bir kısmı), Çaha 
Bey ve Fatih 

10 
Altınyol (Roma Antik Yolu)-
Damlacık 

Kentsel arkeolojik rezerv alan 

Sümer, Odunkapı, Namık Kemal, 
Şehit Nedim Tuğaltay, Bozkurt, Tan, 
Mescit, Kahraman, Türkyılmaz ve 
Yıldız 

11 
Anafartalar Caddesinin son 
bölümü 

Yolun güzergâhı 2. derece kentsel 
arkeolojik potansiyeli  

Gazi Osman Paşa Bulvarıyla Basmane 
Garı arasındaki bölüm 

12 
Aziz Vukolos Kilisesi ve 
çevresi 

Gecekondu bölgeleriyle modern 
yapılar arasında bir geçiş alanı 

Etiler (demiryolunun güneyi) ve 
Faikpaşa 

13 
Agora çevresinde 1. halka 
konut dokusu 

Kentin kuruluşundan itibaren 
yerleşim alanı 

Tuzcu, Ülkü, Sakarya, Yeni, Pazaryeri 
ve Altınordu 

14 
Agora çevresinde 2. halka 
konut dokusu 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Giritliler, 
Boşnaklar ve Arnavutlar 
yaşamışlardır. Sonra Konyalılar ve 
son olarak Mardinliler 
bulunmaktadır. 

Altay, Ali Reis, Aziziye Antik Stadyum 
kesimi, Kubilay Antik Tiyatro 
dışındaki kesimleri 

15 
Kadifekale kuzey yamaç 
heyelan alanı 

Kadifekale’nin kuzey yamaçlarındaki 
gecekondu alanlarının bir parçası 

Mirali, Kubilay (bir kısmı) ve 
Kadifekale (bir kısmı) 

16 Kadifekale-Antik Tiyatro 
Kadifekale kuruluşundan beri kentin 
akropolisi 

Kadifekale ve Kubilay 

17 
Kadifekale güney yamacı 
heyelan alanı 

Afete maruz bölge 
İmariye, 19 Mayıs, Vezirağa, 
Yeşildere, Kosova, Hasan Özdemir, 1. 
Kadriye heyelana maruz kısımları 

18 
İkiçeşmelik, Eşrefpaşa 
Caddesinin iki tarafındaki 
yerleşim bandı 

Yerleşme bandı; 1, 2, 4, 6, 10 ve 13 
no'lu alt bölgelerden geçmektedir 

  

19 
Anafartalar Caddesinin iki 
tarafındaki yerleşim bandı 

Yerleşme bandı; 2, 3, 4, 6 ve 7nci alt 
bölgelerden geçmektedir 

  

Kaynak: İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu, 2017 
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İzmir Tarih Projesi’nin amaçları; İzmir’in tarihle ilişkisini güçlendirmek, İzmirlilerin kentleriyle 

ilişkili belleklerinin geliştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi (arkeolojik kaynaklar ve yapı stoku) ve proje 

alanında ortaya çıkan çöküntü alanlarının oluşumuna mâni olmak ve oluşumu tersine çevirmek olarak 

belirtilmiştir. Belgenin stratejik yönelimleri, alanın turizmden aldığı payın artırılmasına yönelik 

faaliyetleri içermektedir. Bununla ilgili olarak, yükseköğretim faaliyetleri ve onlara ilişkin konaklama 

faaliyetlerinin alana çekilmesi stratejisi benimsenmiştir. Diğer bir strateji, alanda Merkezi İş Alanı 

fonksiyonunu oluşturan kullanımların (örneğin Alsancak Limanı) alan dışarısına çıkarılmasının 

önlenmesi fikri olmuştur. Dördüncü stratejik tercih; alandaki konut işlevlerinin sağlıklaştırılması ve 

canlandırılmasıdır. Yapılan belirlemeler doğrultusunda; 

• Proje bölgesinde uygulanacak kentsel arkeoloji ve koruma stratejisi,  

• Proje alanında bazı yerlere yaşam alanı olmanın ötesinde deneyim gerçekleştirilen bir alan 

olması niteliği kazandırma stratejisi,  

• İzmir-Tarih proje alanına genç nüfusu çekme stratejisi,  

• İzmir-Tarih Projesi’nin yararlanıcıları,  

• İzmir-Tarih Projesi’nin gerçekleştirilmesinde rol alacak aktörler,  

• Uygulamanın finansman stratejisi tercihleri,  

• İzmir-Tarih Projesi’nin yürütülmesinde yararlanılacak yasal mevzuat konuları, 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmalarda, proje alanındaki tarihi mirası korurken, alandaki ekonomik 

ve sosyal yaşamı canlandıracak uygulama programlarının geliştirilmesi için operasyon planlarının 

hazırlanması kararı alınmıştır. 

İzmir Tarih Projesi Kapsamında Hazırlanan Operasyon Planları 1-2 

İzmir Tarih Projesi kapsamında belirlenen stratejilerin uygulama aşaması için farklı alt 

bölgelere yönelik operasyon planları hazırlanmıştır. Operasyon planlarının ilki, İzmir Tarih Projesi 

Tasarım Stratejisi Raporu’nda 19 bölgeye ayrılan proje alanının 2 numaralı Havralar Bölgesi’ni, 5 

numaralı Oteller Bölgesi’ni ve 11 numaralı Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi’ni kapsamaktadır.  
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Harita 39: Operasyon Planları-1 Kapsamındaki Alt Bölgeler 

 
Kaynak: Operasyon Planları-1, 2017, s.8. 
 

1nci Operasyon Planı kapsamı içerisinde yer alan alt bölgelerin özellikleri, potansiyelleri ve 

sorunları göz önünde bulundurularak her alt bölge için geçerli olan “Alanın Canlandırılması ve Yeni 

Deneyimlerin Oluşturulması”, “Kamusal Alan Senaryolarının Oluşturulması” ve “Sosyal Yapının 

Anlaşılması” konuları ele alınmıştır. Ayrıca; Oteller Bölgesi için “Konaklama Aktivitesi”, Havralar 

Bölgesi için “Dini ve Ticari Bellek”, Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi için “Geleneksel Alışveriş 

Kültürü” oluşturulması hedeflenmiştir. Her bir alt bölge için çalıştaylar düzenlenmiş ve bölgelerin 

sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler ve avantajlar ile sorunları analiz edilmiştir. Alt bölgelerde 

alanın canlanmasını tetikleyecek alanlar, arterler ve yapılar belirlenmiştir. Sonrasında bölgelerin 

çekim yaratabilecek belli aktiviteler aracılığıyla desteklenmesi ve fiziki ve sosyal yapının iyileştirilmesi 

yönünde kararların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bölgelerin birer çekim merkezi olması yaklaşımında, 

sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri fiziki mekâna yönelik operasyonlar olarak ön plana 

çıkmaktadır. Çalışma kapsamında aydınlatma projesinin geliştirilmesi ve otopark alanlarının 

oluşturulması, trafik düzenlemeleri, altyapı çalışmaları, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı 

operasyonlar da kurgulanmıştır. Sosyal yapıya yönelik ön plana çıkan operasyon başlığı ise güvenlik 

olmuştur. Proje her bir alt bölgeye ilişkin öneriler de geliştirilmiştir. Oteller Bölgesi için; yabancı 

öğrenci, ziyaretçi öğretim üyesi gibi grupların bölge içinde konaklaması için üniversitelerin girişimde 

bulunması en önemli öncelik olmuştur. Havralar Bölgesinin Agora ve Kortejolar Bölgesi (Anafartalar 

Caddesi 2. Etap Bölgesi) ile bağlantısının sağlanması amacıyla Havraların restore edilerek denetimli 
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bir biçimde ziyarete açılması Havralar Bölgesi’nin önceliği olarak belirlenmiştir. Anafartalar Caddesi 2. 

Etap Bölgesine ilişkin en önemli öneri ise denetimin arttırılarak hijyen sorununun giderilmesi ve 

seyyar satıcı işgalinin önlenmesidir. Üç alt bölge için de geçerli olan önerilerde, tarihi niteliği olan 

yapıların belirlenerek kullanıma kazandırılması ve gece güvenliğini arttırmak amacıyla aydınlatma 

elemanlarının yerleştirilmesi önceliklendirilmiştir.  

Operasyon Planlarının ikinci etabında; Agora, Kadifekale, Birinci ve İkinci Halka Konut 

Bölgeleri yer almaktadır.  

Harita 40: Operasyon Planları-2 Kapsamında Çalışılan Alt Bölgeler 

 
Kaynak: Operasyon Planları-2, 2017, s.8. 
 

2’nci Operasyon Planı için belirlenen konu başlıkları; “Konutların fiziksel koşullarının 

iyileştirilmesi”, “Konut bölgelerinde sosyal koşulların iyileştirilmesi” ve “Bölgenin farklı erişim, 

dolaşım, ulaşım alternatiflerinin değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu operasyon planının 

önemli kararlarından biri İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İzmir Tarih Proje 

Merkezi’ne bağlı olarak çalışacak bir koruma ofisinin oluşturulması kararıdır. Bu operasyon planında 

da 1nci operasyon planında yapıldığı gibi restore edilecek yapılar tanımlanmış, meydan ve yeşil alan 

düzenlemeleri, yapıların işlevlendirilmesi konuları ele alınmıştır. Özellikle konut kullanımının yoğun 

olması sosyal politikaların yoğun olarak tartışılmasını gerektirmiştir. Aydınlatma ve altyapı 

problemleri vurgulanan diğer sorun alanları olarak değerlendirilmiştir.  
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Yenileme Alanı Etap Proje ve Programlar Kapsamında Gerçekleştirilmesi 

Planlanan/Tamamlanan Hedefler ve Projeler:  

Kemeraltı ve çevresine ilişkin Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora, Stadyum, 1., 2. ve 3. Derece 

Arkeolojik, Doğal ve Kentsel sit alanlarını içeren yaklaşık 210 hektarlık alan Konak Belediye Meclisinin 

05.01.2007 tarihli ve 02/2007 sayılı kararı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarihli ve 

01.09 sayılı, 16.03.2007 tarihli ve 01.247 sayılı, 13.08.2007 tarihli ve 01.871 sayılı kararları ve Bakanlar 

Kurulunun 01.10.2007 tarihli ve 2007/12668 sayılı kararı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında 

“Yenileme Alanı” ilan edilmiştir.  

Bu kapsamda 5366 sayılı kanun kapsamında söz konusu bölgede yapılacak uygulamaların 

müdahale önceliğine göre sıralama ve zamanlamasının belirlenmesine yönelik Konak Belediyesi ve 

İzmir Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa hazırlanan İzmir-Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı 

Etap Proje ve Programları, Konak Belediye Meclisinin 01.07.2008 tarih ve 181/2008 sayılı kararı ile 

uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih ve 01.1836 sayılı kararı ile 

onaylanmıştır.  

Yenileme Alanı Etap Proje ve Programlar kapsamında planlama hedefleri, fiziksel hedefler, 

sosyal, kültürel ve ekonomik hedefler, teknik altyapı hedefleri ve örgütlenme hedefleri olmak üzere 

beş ana hedef belirlenmiştir. Bu hedefler on bir (11) farklı alt hedefe ayrılmış ve her alt hedef grubu 

için çeşitli projeler önerilmiştir.   

Tablo 20: Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Hedef Tablosu  

Hedef Grubu  Hedefler  

Planlama Hedefleri  Bölgenin Tarihi, Arkeolojik ve Kültürel Kimliğini Korumaya Yönelik Planlama 
Çalışmalarının Tamamlanması  

Fiziksel Hedefler  Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanının Sahip Olduğu Arkeolojik Mirasın Bilimsel Kazı 
Çalışmaları ile Ortaya Çıkartılarak Korunması ve Modern Kent Yaşamı İle 
Bütünleştirilmesi  

Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alam İçerisindeki Anıtsal ve Sivil Mimari Örneği Yapıların 
Restorasyonun Yapılarak Tarihi Dokunun İyileştirilmesi ve Yaşatılarak Kentlinin 
Kullanımına, Kente Kazandırılması  

Meydan-Park, Sokak Çevre Düzenlemelerine İlişkin Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanarak Uygulanması  

Bölgede Yer Alan Jeolojik Sakıncalı Alanların Boşaltılarak Gerekli Düzenlemelerin 
Yapılması  

Sosyal, Kültürel ve 
Ekonomik Hedefler  

Kemeraltı Tarihi Kent Merkezinin Geçmişteki Bölge Merkezi Niteliğine Dönüştürülmesi  

Konut Bölgelerinin Korunarak Sosyal Açıdan Sağlıklaştırılması ve Kentle Bütünleşmesinin 
Sağlanması  

Bölgenin Tarihi ve Kültürel Yapısına Yönelik Envanter Çalışmasının Yapılması  

Alanın Turizmle İlişkisinin Tanımlanması ve Tanıtımı  

Teknik Altyapı Hedefleri  Bölgenin Altyapı ve Ulaşım Sisteminin İyileştirilmesi  

Örgütlenme Hedefleri  Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanının Sosyal ve Ekonomik Yönden Kalkınması ve 
Koruma Öncelikli Rehabilite Edilmesi Amacıyla Gerçekleştirilecek Projelerin 
Üretilebilmesine Yönelik Koruma Uygulama ve Örgütlenme Modelinin Oluşturulması  
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“Bölgenin Tarihi, Arkeolojik ve Kültürel Kimliğini Korumaya Yönelik Planlama Çalışmalarının 

Tamamlanması” başlıklı planlama hedefi yüksek ölçüde tamamlanmış, alanın son etabı olan 1/1000 

ölçekli Kemeraltı 2. Etap 2. Bölge Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu onama aşamasındadır. Fiziksel 

hedeflere yönelik belirlenen projeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 21: Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Fiziksel Hedeflere Yönelik 
Projeler Tablosu  

Fiziksel Hedefler  Projeler  

Kemeraltı ve Çevresi Yenileme 
Alanının Sahip Olduğu Arkeolojik 
Mirasın Bilimsel Kazı Çalışmaları 
ile Ortaya Çıkartılarak Korunması 
ve Modern Kent Yaşamı ile 
Bütünleştirilmesi  

Agora ve Çevresi Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi  

Kadifekale-Tiyatro ve Çevresi Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi  

Antik Roma Yolunun Ortaya Çıkarılması ve Cici Park ile Bütünleştirilmesi 
Projesi  

Altınpark Arkeolojik Alanı ve Çevresinin Düzenleme Projesi  

Şehir Sur Duvarlarının Ortaya Çıkarılarak Kente Kazandırılması Projesi  

Antik Stadyum Alanının Ortaya Çıkarılması Projesi  

Değirmendağı’ndaki Tapınağın Ortaya Çıkarılması ve Kentle 
Bütünleştirilmesi Projesi  

Sur Kalıntısı Çevre Düzenleme Projesi  

Kemeraltı ve Çevresi Yenileme 
Alam İçerisindeki Anıtsal ve Sivil 
Mimari Örneği Yapıların 
Restorasyonun Yapılarak Tarihi 
Dokunun İyileştirilmesi ve 
Yaşatılarak Kentlinin Kullanımına, 
Kente Kazandırılması  

Hanların Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Cami, Mescit ve Türbelerin Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Kiliselerin Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Havraların Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Hamamların Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Tarihi Otellerin Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Diğer Sivil Mimari Örneği Yapıların Restorasyonu ve Canlandırılması Projesi  

Meydan-Park, Sokak Çevre 
Düzenlemelerine İlişkin Kentsel 
Tasarım ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanarak 
Uygulanması  

Meydan-Park Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projeleri  

Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri  

Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında Üst Örtü ve Kent Mobilyaları 
Düzenleme Projesi  

Diğer Meydan, Sokak, Park ve Çevre Düzenlemelerine İlişkin Kentsel Tasarım 
ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanarak Uygulanması  

Bölgede Yer Alan Jeolojik Sakıncalı 
Alanların Boşaltılarak Gerekli 
Düzenlemelerin Yapılması  

Heyelan Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi  

  
Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hedefler içerisindeki alt hedeflere yönelik Kemeraltı Çarşısı 

Ekonomiyi Canlandırma Projesi, Tarihi Konut Bölgelerini Sosyal İyileştirme Projesi, Kadifekale Antik 

Tiyatro Konut Bölgesi Sosyal İyileştirme Projesi, Konut Bölgeleri Kullanıcılarının Bilinçlendirilmeleri, 

Eğitilmeleri ve Meslek Edindirilmelerine Yönelik Sosyal Projeler, Tarihi Mirasın Belgelenmesi ve Arşiv 

Oluşturulması, Tarihi Yapı Envanter Çalışması, Bölgenin Sözlü ve Yazılı Tarihinin Oluşturulması, Sokak 

ve Meydanların Tarihi İsimlerinin Kullanılması, Toplanan Bilgiler Doğrultusunda Olası Geri Dönüşlerin 

Gerçekleştirilmesi veya Sembolize Edilmesi, Butik Otel ve Pansiyonculuğun Geliştirilerek Turizme 

Kazandırılması, Turizme Yönelik Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Bir Model Oluşturulması, Tarihi 

Kemeraltı Rehberi, Turizme Yönelik Tanıtım ve Bilgilendirme Birimlerinin Oluşturulması, Gezi 

Rehberinin Hazırlanması şeklinde projeler belirlenmiştir.   
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Teknik Altyapı Hedefleri içerisindeki alt hedeflere yönelik Ulaşım Projeleri, Altyapı Projeleri 

belirlenmiştir. Örgütlenme Hedefleri içerisindeki alt hedeflere yönelik Yenileme Alanı Uygulama ve 

Örgütlenme Biriminin Kurulması, Uygulama ve Örgütlenme Modelinin Oluşturulması, Uluslararası ve 

Ulusal Fonlardan Destek Alınmasına Yönelik Proje Dokümanlarının Hazırlanması şeklinde projeler 

belirlenmiştir.  

Ayrıca, Konak Belediyesince Yönetim Alan sınırları içerisinde kültürel mirasın korunması ve 

yaşatılması kapsamında tamamlanan ve devam eden faaliyetler aşağıda yer alan tabloda 

sunulmuştur.  

Tablo 22: Konak Belediyesi Koruma Uygulamaları 
Konak Belediyesi Aşama 

Ayla Ökmen Semt Merkezi   Uygulaması Tamamlandı 

Altınordu Spor Kulübü Binası  Uygulaması Tamamlandı 

Basmane Semt Merkezi  Uygulaması Tamamlandı 

Abacıoğlu Hanı  Uygulaması Tamamlandı 

Saadet Mirci Semt Merkezi  Uygulaması Tamamlandı 

Agora Semt Merkezi  Uygulaması Tamamlandı 

Oteller Sokağı  Uygulaması Tamamlandı 

Konak Kızılay Binası  Uygulaması Tamamlandı 

Kavaflar Çarşısı  Uygulaması Tamamlandı 

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Uygulaması Tamamlandı 

Çankaya Tekel Tütün Deposu Uygulaması Tamamlandı 

Radyo ve Demokrasi Müzesi  Uygulaması Tamamlandı 
İsmet İnönü Evi  Uygulaması Tamamlandı 

Kadın Müzesi  Uygulaması Tamamlandı 

Aliağa Camii İstinat Duvarı  Uygulaması Tamamlandı 

Tünelli Ev  Uygulaması Tamamlandı 
Alanyalı Konağı  Uygulaması Tamamlandı 

İstiklal İlkokulu  Uygulaması Tamamlandı 
Halil Rıfat Paşa İkiz Evler  Uygulaması Tamamlandı 

Tamamlandı Uygulaması Tamamlandı 
Kırım Türkleri Evi  Uygulaması Tamamlandı 

Silahhane Binası  Uygulaması Tamamlandı 
Kıllıoğlu Hamamı  Uygulaması Devam Ediyor 

Carfi Konağı (EÇEV Vakfı) 
Projesi Konak Belediyesince Tamamlandı, Uygulaması İzBB 
tarafından devam ediyor 

442-834 Sokak Sağlıklaştırma   Projesi Tamamlandı 

1273-1276 Sokak Sağlıklaştırma   Projesi Tamamlandı 

Altınpark Arkeopark   Projesi Tamamlandı 

960 Sokak Sağlıklaştırma   Projesi Tamamlandı 

Selvili Han   Projesi Tamamlandı 

Hamdi Dalan Sabun Müzesi   Projesi Tamamlandı 

Mirkelamoğlu Hanı   Projesi Tamamlandı 

Büyük Demir Han   Projesi Tamamlandı 

Hahambaşı Konutu  Projesi Tamamlandı 

İkiçeşmelik Çeşmesi   Projesi Hazırlanıyor 
Çakaloğlu Hanı   Projesi Hazırlanıyor 

Kaynak: Konak Belediyesi, 2022 
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Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırı içerisinde önemli tarihi odakları barındıran akslar 

için planlanan ve tamamlanan sokak sağlıklaştırma projeleri mevcuttur. Sokak sağlıklaştırma projeleri, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gibi farklı 

kurumlar tarafından planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Aynı zamanda farklı kurumlar 

tarafından hazırlanan proje programlarında ve koruma amaçlı imar planlarında korunacak (öncelikle 

düzenlenecek) sokaklar belirlenmiştir. 

2005 yılında onaylanıp yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı 

Revizyon İmar Planı’nda Kemeraltı Çarşısı içerisinde hem tescilli yapıların yoğun olarak bulunduğu 

hem de metruk, harabe ve dokuya aykırı yapıların yer aldığı sokaklar için sağlıklaştırma çalışmaları 

önerilmiştir. Planda belirlenen sokaklar için cephe düzenleme, tamir ve boya uygulamalarının 

yapılabileceği ancak sağlıklaştırma çalışmalarının kalıcı koruma çözümleri olmadığı belirtilmiştir. Plan 

kapsamda ayrıcalıklı sokak olarak ele alınıp sağlıklaştırma projelerinin önceliklendirilmesi 

kararlaştırılan sokaklar şunlardır: 

• Kestelli Caddesi’ne açılan 442 ve 834 no’lu sokaklar 

• 842 sokak (Türkyılmaz veya İnönü Sokağı) ile kuzeyindeki 840 ile doğusundaki paralel 839 

sokak 

• Doğumevi arkasından başlayan ve doğu yönünde ilerleyen 440 sokak (834 olarak devam 

etmektedir)  

• Kız Lisesi’nin arkasına düşen 400 ve 403 no’lu sokaklar 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ve Konak Belediye Meclisi’nin 2008 yılı kararları ile 

uygun görülen “İzmir-Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları23” 

kapsamında belirlenen fiziksel hedeflerin uygulama projelerinde de sokak sağlıklaştırma projeleri yer 

almıştır. Programın 4. hedefi “Meydan-Park, Sokak Çevre Düzenlemelerine İlişkin Kentsel Tasarım ve 

Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanarak Uygulanması ve Kentle Bütünleştirilmesi” olarak 

belirlenmiş ve bu hedefin 2. projesi olarak 12 tane Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi 

tanımlanmıştır. 

 

 

 
23 Etap Proje ve Programı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2008 gün 01.1836 sayılı kararı ve Konak Belediye 
Meclisi’nin 01.07.2008 gün ve 181/2008 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 
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Tablo 23: Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Kapsamında Belirlenen 
Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 

Fiziksel Hedefler 

HEDEF 4: Meydan-Park, Sokak Çevre Düzenlemelerine İlişkin Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin Hazırlanarak Uygulanması ve Kentle Bütünleştirilmesi 

Proje 4.1: Meydan-Park Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projeleri 

4.1.1: Hatuniye Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi 

4.1.2: Pazaryeri Meydanı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi 

4.1.3: 440 Ada 11, 12, 13 Parsellerdeki İtfaiye Alanı ile Yanında Bulunan Ayla Öktem Parkının Çevre 
Düzenleme Projesi 

Proje 4.2: Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri 

4.2.1: Tarihi Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi (1. Etap, 2. Etap, 3. Etap, 4. Etap) 

4.2.2: Agora Kazı Alanı Çevresindeki Sokakların Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri (920 
Sokak, 941 Sokak, 943 Sokak) 

4.2.3: Tarihi Anafartalar Caddesi'ne Açılan ve Çevresindeki Sokakların Sağlıklaştırma ve Cephe 
Düzenleme Projeleri 

4.2.4: Havralar Bölgesi ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri 

4.2.5: Tarihi Yaya Aksında Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi 

4.2.6: Değirmendağı Bölgesinde Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri 

4.2.7: 442 Sokak ve 834 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi  
4.2.8: İnönü Sokağı Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi 

4.2.9: 831 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi 

4.2.10: Damlacık Camii 448 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi 

4.2.11: İkiçeşmelik Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Düzenleme Projesi 

4.2.12: 843, 951, 961, 1273 ve 1274 Sokaklarda Cephe Sağlıklaştırma ve Düzenleme Projesi 

Proje 4.3: Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanında Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Düzenleme Projesi 

4.3.1: Kemeraltı Çarşısı Üst Örtü ve Kent Mobilyaları Ulusal Fikir Yarışması 

4.3.2: Kent Mobilyaları Düzenleme Projesi 

Proje 4.4: Diğer Meydan, Sokak, Park ve Çevre Düzenlemelerine İlişkin Kentsel Tasarım ve Çevre 
Düzenleme Projelerinin Hazırlanarak Uygulanması 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, 2008 
*İzmir- Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları Raporu derlenerek 

oluşturulmuştur. 

Yönetim Alanı Sınırı içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kemeraltı ve Çevresi Yenileme 

Alanı Etap Proje Programı kapsamında belirlenen projelerin yanı sıra farklı kurumlar tarafından 

tanımlanan ve uygulanan 14 adet sokak sağlıklaştırma projesi bulunmaktadır. Bu projelerden;  

“Anafartalar Caddesi 1-4. Etap”, “Anafartalar Caddesi 5. Etap”  “İkinci Beyler (848 Sokak)”, “Milli 

Kütüphane Caddesi”, “İkiçeşmelik Caddesi”, “Anafartalar 2, Tarık Sarı ve İlişkili Sokaklar” ,“Patlıcanlı 

Yokuşu” ve “Kapılar Bölgesi” sağlıklaştırma projelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi; “Oteller Sokağı”, 

“442 – 834 Sokak”, “1273-1276 Sokak”, “960 Sokak” sağlıklaştırma projelerini Konak Belediyesi ve 

“861-897 Sokak” ve “945 Sokak” sağlıklaştırma projelerini İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

gerçekleştirmektedir.  
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Tablo 24: Yönetim Alanı Sınırı İçerisinde Gerçekleştirilen Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 

Proje Kurum 
İlerleme 
Durumu 

861 ve 897. Sokak Sağlıklaştırma Projesi 
İzmir Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü 

Projesi Kuruldan 
Onaylı, 
Uygulamasına 
Başlanmadı 

945. Sokak Sağlıklaştırma Projesi İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü 

Projesi Kuruldan 
Onaylı, 
Uygulamasına 
Başlanmadı 

Anafartalar 2, Tarık Sarı ve İlişkili Sokaklar 
Sağlıklaştırma Projesi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Devam Etmekte 

Milli Kütüphane Caddesi Sağlıklaştırma Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Devam Etmekte 

Anafartalar Caddesi 5. Etap Sağlıklaştırma 
Projesi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Devam Etmekte 

Kapılar Bölgesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Devam Etmekte 

Patlıcanlı Yokuşu İyileştirme Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Devam Etmekte 

İkiçeşmelik Caddesi Sağlıklaştırma Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tamamlandı 

Anafartalar 1-4. Etap Sağlıklaştırma Projesi  İzmir Büyükşehir Belediyesi Tamamlandı 

İkinci Beyler (848 Sokak) Sağlıklaştırma Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Tamamlandı 

Oteller Sokağı Sağlıklaştırma Projesi (1296 Sk.) Konak Belediyesi Tamamlandı 

442-834 Sokak Sağlıklaştırma Projesi Konak Belediyesi Devam Etmekte 

1273-1276 Sokak Sağlıklaştırma Projesi Konak Belediyesi Devam Etmekte 

960. Sokak Sağlıklaştırma Projesi Konak Belediyesi Devam Etmekte 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Anafartalar Caddesi 1-4. Etap”, “İkinci 

Beyler (848 Sokak)”, “İkiçeşmelik Caddesi” ve Konak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Oteller 

Sokağı” sokak sağlıklaştırma projeleri tamamlanmış olup diğer projelerin süreçleri devam etmektedir. 
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Harita 41: Yönetim Alanı Sınırları İçerisinde Yer Alan Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projelerinin genel 

amacı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarihi ve Kültürel 

Mirası Koruma Çalışmaları belgesinde “zaman içerisinde bina cephelerinde oluşmuş tahribatların 

giderilmesi, niteliksiz eklerin temizlenmesi, tanıtıma yönelik müdahalelerin doku ve bina karakterine 

uygun hale getirilmesi, zemin döşemelerinin ve kentsel niteliğin iyileştirilmesi” olarak ifade edilmiştir. 

Sağlıklaştırma kapsamına alınacak sokaklar, “alanın farklı kullanım özelliklerine sahip alt bölgelerini 

kapsayan belli bir rota dâhilinde ziyaretçilerin farklı kültür katmanları ile buluşabilmelerine aracılık 

eden bir bütünlük oluşturması ilkesinden hareket edilerek” belirlenmiştir (Kutlu, Tarihi ve 

KültürelMirası Koruma Çalışmaları, 2019, s. 138).  

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen sokak sağlıklaştırma projeleri; projenin 

kapsamı, amaçları ve ilerleme durumları temel alınarak Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube 

Müdürlüğü Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları belgesinden aktarılmıştır: 

Anafartalar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi: Projenin amacı, Kemeraltı Çarşısı’nın ana 

omurgasını oluşturan ve ana aksı olan Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan yapıların cephe 

niteliklerinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Proje 5 etap şeklinde planlanmış olup, ilk etap 

çalışmaları 2006 yılında başlamış ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 15.02.2007 tarih ve 2081 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Alanın 2. etap projesi ise Koruma 

Bölge Kurulu’nun 18.01.2008 tarih 2929 sayılı kararı ile onanmış ve Mayıs 2008 tarihinde 

uygulamaları başlatılmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, 2008). 

Anafartalar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi, 5226 sayılı 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un koruma uygulamalarında getirdiği 

finansal yeni olanaklar temelinde, önceki uygulamalardan farklı olarak yeni bir finansman modeliyle 

hayata geçirilmiştir. Yerel yönetimin projeyi hazırladığı, onay sürecini takip ettiği ve uygulamayı 

gerçekleştirecek müteahhit firmayla esnaf arasındaki koordinasyonu sağladığı bu modelde esnafın 

yapacağı onarım maliyetinin %60’ı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı üzerinden 

karşılanmıştır (Altınörs Çırak, 2017). Projenin ilk 4 etabı tamamlanmış olup caddenin Şadırvanaltı 

Camii ve Eşrefpaşa Caddesi arasında kalan 5. Etap projesinin çalışmaları devam etmektedir. 

İkinci Beyler (848 Sokak) Sağlıklaştırma Projesi: İkinci Beyler olarak da bilinen 848. Sokak için 

geliştirilen sağlıklaştırma projesi ile Kemeraltı’nın dinamik yaşantısına kaliteli bir çevre sunabilmek ve 

sokak çevresinin de benzer nitelikte canlanmasını sağlamak hedeflenmiştir. Projede, İkinci Beyler 

Sokağı’nın geçmişten günümüze aktarılmış olan değerlerini ortaya çıkarma, dokuya uyumsuz 

müdahalelerden arındırma, yeni müdahaleler ile fiziksel durumu ve mekânsal kaliteyi artırma 

kararları geliştirilmiştir. Projenin uygulaması tamamlanmıştır. 



560 
 

Milli Kütüphane Caddesi Sağlıklaştırma Projesi: Milli Kütüphane Caddesi, Kemeraltı 

Çarşısı’nın geleneksel dokusundan farklı olarak çok katlı yapıları, Milli Kütüphane ve İzmir Devlet 

Opera ve Balesi gibi tescilli anıtsal kültür varlıklarını, kamu hizmet binalarını ve geleneksel çarşı 

tipolojisinden farklı nitelikteki perakende ticaret birimlerini içermektedir. Bu farklılıkları ve nitelikleri 

nedeniyle Milli Kütüphane Caddesi Sağlıklaştırma Projesi, Kemeraltı Altyapı ve Zemin Yenileme 

Projesi kapsamında ele alınacak özel proje alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Proje kapsamına 

Eczacıbaşı Parkı ile Milli Kütüphane ve Katlı Otopark yapıları çevresinde kalan yaya alanları da dahil 

edilmiştir. Alanın kullanım konforunun ve mekânsal kalitesinin arttırılması projenin ana amacı olarak 

belirlenmiştir. Kemeraltı Altyapı Projesi kapsamında, caddenin ortasında bulunan, aktif olarak 

kullanılamayan ve yaya erişimini kısıtlayan mevcut yeşil alanların taşınması ve mevcut genişliğinden 

yararlanacak şekilde İzmir Devlet Opera ve Balesi önünde ek kullanım önerileri geliştirilmiştir. Milli 

Kütüphane’nin yeşil alanı önünde de yaz aylarında serinlik, akşam saatlerinde de ışık ve su oyunları ile 

alana canlılık kazandıracak kuru havuz yapımı önerilmiştir.  

İkiçeşmelik Caddesi Sağlıklaştırma Projesi: İkiçeşmelik Caddesi Sağlıklaştırma Projesi, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmiş ve proje uygulaması tamamlanmıştır. Proje kapsamında Kemeraltı Çarşısı, Basmane, 

Kestelli, Damlacık ve konut dokusunun bir kısmı ile doğrudan bağlantılı ana aks olan İkiçeşmelik 

Caddesi’nde yapıların cephelerindeki niteliksiz ekler kaldırılmış ve bakım çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 

Anafartalar 2, Tarık Sarı ve İlişkili Sokaklar Sağlıklaştırma Projesi: Anafartalar Caddesi’nin 

Basmane Bölgesi’nde kalan bölümünü, Tarık Sarı Sokağı’nı ve Agora’yı çevreleyen sokakları kapsayan 

sağlıklaştırma projesi, proje aşamasındadır. Yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğundaki alanda 

gerçekleştirilmesi planlanan proje ile geleneksel konut dokusunun kapalılığını kırmak, dış 

ziyaretçilerin kullanımını sağlamak ve bölgenin canlanmasını sağlamak hedeflenmiştir. 

Patlıcanlı Yokuşu Sağlıklaştırma Projesi: Patlıcanlı Yokuşu olarak bilinen 806. Sokak; Agora, 

Antik Tiyatro ve Kadifekale arasındaki önemli bağlantı yollarından biridir. Proje ile sokağın etkileşim 

alanlarıyla birlikte kentsel niteliğinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilecek 

ve uygulanacak olan fiziksel müdahalelerin sosyal yapıya duyarlı bir şekilde geliştirilmesi için ilk etapta 

Sosyo-Mekânsal Değerlendirme Niteliksel Analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları ve bölge 

halkının talepleri doğrultusunda alana ilişkin mimari ve kentsel ölçekte öneriler gerçekleştirilmiştir.
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İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi 

FIA Foundation desteğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 

(Sürdürülebilir Ulaşım ve Şehirler Derneği) arasında yapılan protokol doğrultusunda hazırlanan rapor, 

öncelikle tarihi Kemeraltı bölgesinin mevcut durumunu ortaya koymayı ve bölgeyi ulaşım açısından 

daha erişilebilir kılacak çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. “İzmir Tarih Sürdürülebilir 

Ulaşım Projesi”, İzmir Tarih Projesi’ni destekleyecek ve bütünleyecek şekilde, 252 hektar 

büyüklüğündeki İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı’nı kapsamaktadır. Proje; ulaşım 

seçeneklerinin sunulması, bölgenin çevre kentsel ulaşım ağlarına entegrasyonunun sağlanarak 

erişilebilirliğinin artırılması ve bölgenin yaya ve bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşım odaklı bir 

yaklaşımla yeniden ele alınmasıdır.  

İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi’nin konusu, İzmir-Tarih Projesi’ni destekleyecek ve 

bütünleyecek biçimde, İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı kapsamında, ulaşım 

seçeneklerinin sunulması, bölgenin çevre kentsel ulaşım ağlarına entegrasyonunun sağlanarak 

erişilebilirliğinin arttırılması, bölgenin yaya ve bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşım odaklı bir 

yaklaşımla yeniden ele alınmasıdır. Çalışma, “Mevcut Durum Analizi ve Kullanıcı Davranışları 

Değerlendirme Çalışmaları” ile “Sürdürülebilir Ulaşım Önerileri” olmak üzere iki ana kısımdan 

oluşmaktadır. İlk bölüm kullanıcı davranışlarının değerlendirilmesi, ulaşım sistemleri, mekânsal 

kullanımlar başlıklarından oluşmaktadır. “Sürdürülebilir Ulaşım Önerileri” bölümünde ise çalışma 

alanı sınırları içerisinde sürdürülebilir ulaşım yaklaşımının uygulanabilmesi amacıyla yaya ulaşımı, 

kamusal alanlar, bisikletli ulaşım ve ulaşımın tamamlayıcı unsurlarının planlanmasına yönelik öneriler 

bulunmaktadır. Analizler doğrultusunda geliştirilen bu öneriler Yönetim Alanı için önemli girdiler 

sağlamaktadır.  

Çalışmanın ikinci kısmı; yaya ve bisiklet yolları planlaması, ulaşımın tamamlayıcı unsurları ve 

uygulanması gereken diğer önerileri kapsamaktadır. Yaya yolları planlaması yapılırken, yürümenin 

teşvik edilmesi ve yaya erişiminin arttırılması amacıyla erişilebilirlik çalışmaları yürütülmüştür. Herkes 

için erişilebilirliğin sağlandığı yaygın, etkin ve güvenli yürüyüş güzergâhları hedeflenmiştir. Özellikle 

eğim nedeniyle yaya hareketlerinin zorlaştığı sokak ve caddelerin mekânsal olarak cazip hale 

getirilmesi üzerinde durulmuştur. Güvenli yaya hareketinin sağlanması için insan ölçeğine uygun 

sokak aydınlatma sisteminin uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır. Kamusal alanların oluşturulması 

bir diğer stratejiyi oluşturmaktadır. Kamusal alanların bir sistem oluşturacak şekilde kurgulanarak 

canlılığının artırılması ve herkes tarafından kolay erişimin sağlanması amaçlanmıştır. Yenilikçi yön 

bulma yöntemleri, kent rehberleri, haritaların oluşturulması, bilgilendirme/yönlendirme sistemlerinin 

bu haritalarla desteklenmesi gerekliliği ortaya konulmuştur. Bisiklet yollarının planlanmasında; “Yol 

Güvenliği Etki Değerlendirmesi”, “Yol Güvenliği Denetim”, “Yol Ağlarının Güvenlik Yönetimi”, “Kaza 
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Kara Noktalarının Yönetimi” ve “Yol Güvenliği İnceleme Çalışmaları” yürütülmüştür. Bisikletin bir 

ulaşım aracı olarak toplu taşıma ve otopark sistemi ile entegrasyonu hedeflenmiştir. Yol güvenliği 

önlemlerinin geliştirilmesi, parklanma alanlarının planlanması, toplu taşıma aktarma merkezleri, 

istasyon ve durakların planlanması ulaşımın tamamlayıcı unsurları kapsamında öneri geliştirilen 

başlıklar olmuştur. “Ürün yükleme-boşaltma, depolama faaliyetleri”, “araç paylaşım sisteminin 

geliştirilmesi”, “bütüncül bir kamusal alan ağı oluşturmak için yol ağlarının hizmet ettiği ulaşım türüne 

gruplandırılması” diğer öneriler arasında yer almaktadır. Bölgede yükleme-boşaltma ve depolama 

faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi açısından bölgeye yakın bir noktada tek bir dağıtım 

merkezi ve bisikletli kargoların oluşturulabileceği önerisi getirilmiştir. İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım 

Projesi kapsamında öngörülen yaya ve taşıt haritası da oluşturulmuştur. Projenin, Kordon boyunca 

devam eden mevcut bisiklet yolunun Kemeraltı bölgesi içerisinden, Fevzipaşa Bulvarı ve İkiçeşmelik 

Caddesi üzerinden geçerek Agora etrafından Kadifekale’ye kadar ulaşan bir hat olarak düzenlenmesi 

önerisi bulunmaktadır. Anafartalar Caddesi’nin Basmane ve Agora arasında kalan kısmının da öneri 

yaya yolu olarak belirlendiği görülmektedir.  
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Harita 42: Kemeraltı Yenileme Alanı Yaya ve Taşıt Haritası 

 
Kaynak: WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 2017, s.312.  
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Kemeraltı Aydınlatma Master Planı 

Tarih ve kültür ile bütünleşik yerel kalkınmayı teşvik eden İzmir Tarih Projesi’nin bir parçası 

olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kemeraltı Aydınlatma Master Planı 

hazırlanmış ve planın 2019 yılında pilot alanlar ile hayata geçirilmeye başlanmıştır.  

Kemeraltı Bölgesi için geliştirilen Aydınlatma Master Planı, İzmir Tarih Projesi ile bir bütün 

olarak değerlendirildiği vurgusu ile geliştirilmiştir. Mevcut durum analizinde öncelikle Kemeraltı 

bölgesinde bulunan sokaklar için karanlık ve aydınlık alan haritası hazırlanmıştır. Analize göre, 

Kemeraltı çekirdek bölgesi olarak nitelendirilebilecek bölgenin neredeyse tamamının karanlık olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. Anafartalar Caddesinin aydınlık olması dikkat çekerken, bir diğer ana aks 863 

sokağın çekirdek alanda bulunan diğer tüm sokaklar gibi karanlıkta kaldığı gözlenmiştir. Bu durum 

alanda güvenlik sorunu oluşturmakta, alanın gece-gündüz nüfus yoğunluğu arasında önemli bir fark 

yaratmakta ve alanın canlılığını yitirmesine neden olmaktadır. Plan, alanın aydınlatma sorununa 

çözüm bulmanın yanı sıra; modern aydınlatma elemanları ile ışık kirliliğinin önüne geçmeyi, enerji 

verimliliğini gerçekleştirmeyi, kentsel doku ve tarihi-mimari değerlerle uyumlu bir aydınlatma 

altyapısı oluşturmayı hedeflemektedir. İzmir Tarih Projesi kapsamında hazırlatılan aydınlatma master 

planı ile, tarihi kent merkezi olan Kemeraltı ve çevresinin, öncelikle tarihi kimliği, kentsel ve mimari 

dokusu ile anıtsal yapılarının ön plana çıkarılması, bölgenin kullanım biçimleri, geleceğe dair vizyonları 

gözetilerek bütüncül bir yaklaşımla kentsel niteliğin arttırılması; kentsel iyileşme ve yenilenmenin 

sağlanması; güvenlik ve emniyetin sağlanarak gece ve gündüz kullanımının dengelenmesi ve bütün 

bunların sonucunda kentin daha çekici, uluslararası düzeyde tanınır ve rekabet edebilir kılınması 

amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, enerjinin etkin kullanımını sağlamak ve kullanıcıların mekânsal deneyim 

sürelerini uzatmak iki ana stratejiyi oluşturmaktadır. Planın mekânsal deneyime yaklaşımı; güvenlik ve 

emniyet, görsel konfor, gündüz algısını devam ettirmek, kolektif hafıza/kültürel-tarihi değerler, 

oyunlu alanlar, kent imajı-yönlendirme, atmosfer (aydınlatma tasarımı) konu başlıkları üzerinden ele 

alınmıştır. Enerjinin etkin kullanımı; yol aydınlatma çözümleri, ışık kirliliği ve sürdürülebilirlik temaları 

ile işlenmiştir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda alınan plan kararları belirlenen 4 ayrı bölgelemeye özgün 

çözümler geliştirecek biçimde belirlenmiştir. Konut alanları, ticaret alanları, özel ticaret alanları ve 

havralar bölgesinin sahip oldukları yol tipolojilerine göre her biri için ayrı aydınlatma tasarım önerileri 

geliştirilmiştir. Ayrıca belirlenen; nirengiler (cami, havra, han gibi), alanın giriş kapıları olarak 

belirlenen noktalar, odaklar (yeşil alan ve meydanlar), özel yollar (Anafartalar ve Milli Kütüphane 

Caddesi, Havralar, Azizler ve İnönü) Sokağı için de aydınlatma tasarım önerileri geliştirilmiştir.  
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Basmane Çevresel Tasarım Önerileri 

İzmir Akdeniz Akademisi’nin 2015 yılında yaptığı tasarım projeleri çağrısı kapsamında; fikir 

projesi olarak seçilerek Akdeniz Akademisi ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü İzmir 

Tarih Proje Merkezi koordinasyonunda hazırlatılan “Basmane Çevresel Tasarım Projesi” Basmane’yi 

yeniden kentin çekim odağı haline getirme amacını taşımaktadır. Bu kapsamda, Havra Sokağı’nın 

bitiminden Anafartalar Caddesi’ne uzanan ve Hatuniye Meydanı’nda sonlanan yaklaşık 1,5 hektarlık 

alanda, sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamak dışında, bölgedeki kültürel çeşitliliğe, sosyal ve tarihsel 

değerlere dikkat çekerek farkındalık yaratmaya odaklanmaktadır.  

Projenin temel amacı, Basmane bölgesinin yeniden canlandırılması için başlatılan İzmir Tarih 

Projesi’ne katkıda bulunmak, Basmane bölgesine özgün değerlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir bir 

farkındalık çalışması olarak tanımlanmıştır. Basmane Çevresel Tasarım Projesi için; 

• Bölgede kültür odaklı iletişim biçimlerinin geliştirilmesi, 

• İnsanlar arasında “karşılaşma”, “kesişme” ve “iz bırakma” olasılıklarına ortam hazırlanması ve 

sürdürülebilir kılınması, 

• Bölgenin canlandırılması ve çok kültürlü bir çekim merkezi haline getirilmesi, 

• Hedef kitle olarak, yurt dışından gelecek turistler, Türkiye içinden gelecek turistler, alışveriş 

ve turistik amaçlı gelen İzmirliler (özellikle İzmirli gençler, çocuk ve kadınlar) ve sanata ilgi 

duyanların bölgeye çekilmesi, talebin canlandırılması, 

• Görsel algının sağlıklılaştırılması, 

• Bölgenin ticari faaliyetlerinin “deneyim” sağlayan kültür özelliğinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir.  
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Harita 43: Basmane Çevresel Tasarım Projesi Çalışma Alanı 

 
Kaynak: Basmane Çevresel Tasarım Projesi, 2018, s.15. 
 

(LOPİ Kemeraltı) Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı 

Sürdürülebilir Lojistik Planı; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünce 

hazırlanmıştır. Çalışma alanı, Konak Belediye Meclisinin 05.01.2007 tarih ve 02/2007 sayılı kararı, 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2007 tarih ve 01.09 sayılı, 16.03.2007 tarih ve 01.247 

sayılı, 13.08.2007 tarih ve 01.871 sayılı kararları ve Bakanlar Kurulunun 01.10.2007 tarih ve 

2007/12668 sayılı kararı ile "Kemeraltı Yenileme Alanı” olarak belirlenen alandır.   

Çalışmanın amacı; “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 

İzmir Ulaşım Ana Planı kararları doğrultusunda İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin tarihi - kültürel dokusunu 

ve çarşı kimliğini koruyarak alandaki lojistik faaliyetlerin planlanmasını ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak” olarak belirtilmiştir. Tarihi kent merkezinde güvenli ve konforlu yaya dolaşımını ve 

hareketliliğini sağlayarak ve artırarak alanın turistik potansiyelini geliştirmek hedeflenmiştir.  

Alanın arazi kullanım durumu; %42 Konut, %26 Ticaret, %17 Heyelan Bölgesi, %8 Arkeolojik 

Sit Alanı, %5 Doğal Sit Alanı ve %2 Kamusal kullanım alanları olarak belirlenmiştir. Lojistik Planı’nın 

öncelik olarak ele aldığı kısım Tarihi Kent Merkezinin ticaret bölgesi olmuştur. Ticaret bölgesinde 

sektörlerin dağılımı ise; %45 Perakende, %25 Hizmet, %19 Toptan ve %11 İmalat-Depo şeklindedir. 
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Sektörlerin kendi içlerinde dağılımı ayrı ayrı analiz edilmiştir. Perakende ticaret hizmetlerinin 

yoğunlaştığı bölgede; %40 Tekstil ve %18 Gıda Ürünleri İmalatı ve Satışı ön plana çıkmaktadır. Tarihi 

kent merkezinde toptan ticaret için 4 ayrı alt bölge belirlenmiştir. Bunlar içerisinde; 1. alt bölgede 

%82, 2. alt bölgede %84, 3. alt bölgede ise %57 oranında tekstil sektörü bulunmaktadır. 4. Toptan 

ticaret bölgesinde ise %32 oranında Hediyelik Eşya sektörünün yoğunlaştığı gözlenmiştir. Hizmet 

sektörü; kafe ve eğlence mekânları, gıda ürünleri imalatı ve satışı, danışmanlık ve konaklama 

faaliyetlerini içermektedir. İmalat-Depo sektörü ise yine tekstil sektörüne yönelik hizmet veren 

alanlardan oluşmaktadır. Lojistik planının hazırlık sürecinde önem arz eden bir diğer konu ise günlük 

yük hareketinin tespit edilmesi olmuştur. Ticaret bölgesinde arazi kullanım oranı toplamda %30 olan 

imalat-depo ve toptan ticaretin oluşturduğu günlük yük hareketi toplamın (1340 ton) %78’ini (1050 

ton) oluşturmaktadır. Yük dağılımının bölgesel olarak yoğunlaştığı alanın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

ve çevresi olduğu belirtilmiştir. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na yönelen yük akışında önemli bir aks olarak 

791 ton ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ön plana çıkmaktadır. Kemeraltı bölgesi içerisinde lojistik 

faaliyetin yoğunlaştığı ana aksın ise Anafartalar Caddesi (%24) olduğu ortaya konulmuştur. 

Anafartalar Caddesi’ni, %15 ile Kestelli Caddesi, %10 ile Kızlarağası Hanı ve çevresi takip etmektedir.  

Lojistik plan ayrıca Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin ana sorun 

alanlarını tespit etmiştir. Belirlenen ana sorun alanları: 

• Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda aydınlatma problemi vardır ve güvenlik sorunlarının yaşanmasına 

neden olmaktadır. 

• Çarşı bölgesi içerisinde tarihi dokuyu tahrip eden fonksiyonlar mevcuttur. 

• Yük ihtiyacı devamlı ve yüksek olan ticari birimler çarşı kültürü ile bağdaşmamaktadır. Bu 

ticari birimlerin yoğunlaştığı bölgeler yayalar tarafından da tercih edilmemektedir. Ayrıca dar 

sokakların varlığı ve yayalaştırma projesinin uygulanması, yoğun lojistik ihtiyacı olan ticari 

birimler için lojistik problemlere sebep olmaktadır. 

• Yük taşıtları çevre kirliliğine ve trafik sıkışıklığına neden olmaktadır. Yük dağıtımı yapan 

taşıtların yönetim planı bulunmamaktadır. 

Alanın tarihi kültürel dokusunu ve çarşı kimliğini koruyarak alandaki lojistik faaliyetlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak için üç temel hedef belirlenmiştir. 

• Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Lojistiğin Sağlanması 

• Güvenli ve Konforlu Yaya Dolaşımının Sağlanması 

• Alanın Tarihi ve Kültürel Dokusunun Korunması 
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Yapılan analiz çalışmaları sonrasında Lojistik Plan’ın geliştirdiği stratejik öneriler iki farklı 

uygulama dönemi için tanımlanmıştır. Eylemler belirlenen öncelik sırasına göre acil eylemler ve uzun 

vadeli eylemler olarak ayrıştırılmıştır.  

İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Yeşil Şehirler programına 

katılarak aşağıdaki konularda çalışma yapılması gerektiğini beyan etmiştir; 

• Çevresel varlıkların kalitesini korumak ve doğal kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmak, 

• İklim değişikliği risklerini azaltmak ve bunlara uyum sağlamak, 

• Çevre politikalarının ve imarın, şehir sakinlerinin sosyal ve ekonomik refahına katkıda 

bulunduğundan emin olmak. 

Eylem Planı kapsamında yüksek sera gazı salımları ve düşük hava kalitesine yönelik eylemler 

planlanmıştır. Plan, özellikle ulaşım sektörüne (mevcut sera gazı salımlarının %23’ü) yönelik önemli 

kararlar içermektedir. Ulaşım sektöründe çevre dostu ve düşük emisyonlu araçlara geçişin 

hızlandırılması amacıyla toplu ulaşım ve motorsuz araçların kullanımının artırılması, özel araç ve servis 

kullanımını azaltmaya yönelik hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda özel ve belediyeye ait düşük 

emisyonlu araç alımının teşvik edilmesi öngörülmüştür. Belediye araç filosu ve hizmet araçlarının 

elektrikli ve düşük karbonlu araçlardan oluşturulması yönünde çalışmaların yapılması planlanmıştır. 

Ayrıca, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini geliştirmek adına raylı sistem hatları ve bisiklet yollarının 

arttırılmasının önemi vurgulanmıştır. Daha sürdürülebilir bir lojistik sektörü oluşturulması 

kapsamında; lojistiği şehir için önemli bir ekonomik sektör olarak korurken, lojistiğin çevresel 

etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır.  

İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 

Gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir çevre sunma vizyonunu temel alan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ve İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem 

Planı’nı hazırlamıştır. Her iki planda 61 eylem belirleyen Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in iklim ve diğer 

çevre konularıyla ilgili 2030 yılına kadarki yol haritasını belirlemiştir. Türkiye’de ilk kez İzmir’de 

hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planı ile aralarında su, biyolojik çeşitlilik, hava, toprak ve iklim değişikliği 

konularının da yer aldığı çevre sorunlarına yönelik eylemler tespit edilmiş ve Sürdürülebilir Enerji ve 

İklim Eylem Planı’yla da sera gazı azaltım ve iklim uyum eylemleri belirlenmiştir. 

Büyükşehir Belediyesi, birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki planın strateji ve eylemlerini de 

uyumlu hale getirmiştir. Her iki planda da arazi kullanımı, atık yönetimi, binalar, çevre ve biyolojik 

çeşitlilik, enerji, halk sağlığı, sivil savunma ve acil durum, su yönetimi, tarım ve ormancılık, turizm ve 

ulaşım sektörlerinde 61 eylem oluşturmuştur. 
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Bu iki eylem planıyla iklim krizinin etkilerine uyum sağlayarak İzmir’in dirençli kılınmasını 

amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sera gazlarının 2020’ye kadar yüzde 20 azaltılması 

taahhüdünü, 2019’da meclis kararıyla “sera gazlarının 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltılması” 

olarak yenilemiştir. 

Plan, İzmir Yeşil Şehir Eylem Planının hazırlık çalışması ile uyum halinde ve paralel şekilde 

yürütülmüştür. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının amacı İzmir’in daha dayanıklı, doğayla 

daha uyumlu geleceğinin tasarlanmasıdır. Bu kapsamda, İzmir’in salımları azaltmak ve iklim riskine 

karşı dayanıklılığını artırmak için uygulamaya koyacağı eylemler Azaltım ve Uyum olarak iki başlık 

altında ele alınmıştır. Bu başlıkların altında belirli sektörlere yönelik eylemler tanımlanmıştır. Bu 

sektörler; 

• Azaltım: Binalar, Ulaşım, Atık, Enerji, Tarım ve Ormancılık 

• Uyum: Binalar, Ulaşım, Enerji, Su, Arazi kullanımının planlanması, Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik, 

Tarım ve Ormancılık, Sağlık, Sivil Savunma ve Acil Durum, Turizm olarak belirlenmiştir. 

Bazı sektörler hem azaltım hem de uyum ile ilgili eylemlere söz konusu olmaktadır. Bu 

sektörlerden ilkini binalar oluşturmaktadır. Yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde 

inşa edilerek ve yeniden yapılandırılarak enerji verimliliği bakımından uygun hale getirilmesi 

hedeflenmektedir. Ulaşım sektöründe ise daha sürdürülebilir kentsel hareketlilik için toplu ulaşım ve 

yerel hareketlilik çalışmaları öngörülmüştür. Bu doğrultuda, toplu ulaşımın ekonomik, enerji etkin, 

adil, konforlu, yaygın ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi ve ulaşım türleri arasında birbirinin 

hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve farklı seçeneklere izin veren sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin 

oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. Azaltım ve uyum için ortak belirlenen sektörlerden bir diğeri 

de enerjidir. Bu kapsamda, herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişiminin 

desteklenmesi adına yerel yenilenebilir enerji seçeneklerinin incelenmesi ve belediye binaları, yollara 

ayrılmış alanlar, otobüs durakları gibi belediyeye ait varlıklarda ve arazilerde güneş enerjisi 

kullanımının yaygınlaştırılması eylemleri tanımlanmıştır. Ortak eylem barındıran Tarım ve Ormancılık 

sektöründe; düşük karbonlu tarım teknikleri ve iklim dostu akıllı tarım uygulamalarının il genelinde 

desteklenmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması, beslenmenin iyileştirilmesi öngörülmektedir.  

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2024 

İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 

hazırlanan 2020-2024 İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı, İzmir’in turizm stratejilerini 

belirlemeyi hedeflemiştir. 2019 Eylül’de başlayan çalışma; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı ve 

İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla 2021 yılı başında tamamlanmıştır. Turizmle ilgili tüm temel 

kararların, turizm paydaşlarının yer aldığı İzmir Turizm Koordinasyon Kurulu ile birlikte şekillendirildiği 
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belirtilmiştir. Çalışmanın temel yaklaşımı turizmi İzmir’de 12 aya ve 30 ilçeye yaymak olarak 

belirlenmiştir.  

 İzmir sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ziyaretçilerine farklı deneyimleri 

bir arada yaşatabilen, turizm çeşitliliği açısından zengin bir kent olarak ön plana çıkmaktadır. UNESCO 

Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ve Efes Antik Kenti ile 

İzmir, Tarih ve Kültür Turizminde önemli bir yer edinmektedir. Diğer taraftan İzmir; İnanç, Deniz ve 

Kıyı, Gastronomi, Kongre ve Fuar, Doğal, Kırsal ve Eko-Turizm, Sağlık Turizmi ve Termal Turizm, Kış, 

Spor Turizmi seçenekleriyle de ziyaretçilere zengin bir turizm olanağı sunmaktadır. Turizm Tanıtım 

Stratejisi ve Eylem Planı’nda İzmir’i diğer Akdeniz kentlerinden farklı ve özgün bir konuma taşıyan 

doğal, tarihi ve kültürel değerler vurgusu yapılarak belgenin Stratejik Amaç ve Hedefleri 

belirlenmiştir. Eylem Planı 6 stratejik amaç ve 25 stratejik hedef tanımlamıştır.  

Belirlenen Stratejik amaçlar; 

• Rota/Tur Geliştirme – Destinasyon Envanteri 

• Destinasyon Yönetimi 

• Tanıtım, Pazarlama ve Satış 

• Turizm Hizmetleri 

• Doğrudan Ulaşım Hizmetleri 

• İzleme ve Değerlendirme’dir. 
İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı belirlediği hedeflere ulaşabilmek amacıyla 

toplam 130 faaliyeti içeren bir eylem planı da sunulmuştur. Son olarak; etkin bir izleme ve 

değerlendirme süreci için faaliyetlerin performans göstergeleri de tanımlanmıştır.  

İzmir İl Afet Müdahale Planı 2021 

İzmir Afet Müdahale Planının amacı; “afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında 

görev alacak Çalışma Grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, 

İzmir ili için afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini 

belirlemek” olarak tanımlanmıştır. Planın hedefleri ise; “hayat kurtarmak”, “kesintiye uğrayan hayatı 

ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek”, “müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirmek”, “halk sağlığını korumak ve sürdürmek”, “mülkiyet, çevre ve kültürel mirası 

korumak”, “ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak”, “ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini 

azaltmak” ve “kaynakların etkin kullanımını sağlamak” şeklindedir. Plan temelde, afet yönetimi 

sırasında görev ve sorumluluk alacak çalışma gruplarının rollerini ve aralarındaki koordinasyonu 

belirlemektedir. Çeşitli konulara yönelik olarak 26 çalışma grubu tarif edilmiştir. Çalışma grubunun 

sorumlu olduğu konuyla ilgili koordinasyonu sağlayacak kurum da “Ana Çözüm Ortağı” olarak ifade 

edilmektedir. “Ana Çözüm Ortağı” ihtiyaç duyduğunda iletişime geçebileceği “Destek Çözüm 

Ortakları” da planda yer almaktadır.  
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İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu 2021 

İzmir için hazırlanan Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu, Birleşmiş Milletlerin tanımladığı 

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA)” ulaşma hedefini yerelde uygulayabilmeyi amaçlayan 

önemli bir araçtır. Bu kapsamda Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu “Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarının (SKA)” gerçekleştirilmesi adına yerelin hali hazır durumunu ortaya çıkarmak ve bunu 

olabildiğince geniş bir katılımcı süreç eşliğinde yürütme rolünü üstlenmektedir. Raporun 

hazırlanmasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde; kamu, özel sektör ve STK’lardan farklı meslek 

grupları ve uzmanlıklara sahip geniş bir paydaş kitlesi görev almıştır.  

Rapor; Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (SKA), 

İzmir için “Toplumsal”, “Ekonomik” ve “Çevresel” olmak üzere 3 kategori altında değerlendirmiştir. 

Bu doğrultuda İzmir için; 

• Toplumsal Amaçlar: “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son”, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli 

Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” 

• Ekonomik Amaçlar: “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” 

ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” 

• Çevresel Amaçlar: “Temiz Su ve Sanitasyon”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sorumlu Tüketim 

ve Üretim”, “İklim Eylemi”, “Sudaki Yaşam” ve “Karasal Yaşam” olarak belirlenmiştir.  

“Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” gibi amaçlar diğer tüm 

amaçların gerçekleşebilmesi için gerekli kapsayıcı amaçlar olarak kategorize edilmemiştir. Raporun bir 

sonraki aşaması küresel ölçekte belirlenen amaç ve alt hedeflere ulaşılmasında kullanılacak, İzmir’in 

ihtiyaç ve öncelikleri ile uyumlu yerel göstergelerin belirlenmesini içermektedir. Sonuç olarak İzmir 

kent geneli için 100 alt hedef ve 160 yerel gösterge seti oluşturulmuştur.  

7. Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı  

7.1. Alanın Nüfus Yapısı ve Değişimi 
Konak ilçesinin İzmir il nüfusu içerisinden aldığı pay yıllar içerisinde azalma göstermiştir. 

2007 yılında %22,68 olan nüfus payı Karabağlar ilçesinin kurulması ile birlikte 2010 yılında %10,27’e 

düşmüştür. Ancak Konak İlçesi bu yıldan sonra da İl nüfusu içerisinden aldığı payı koruyamamış ve 

aldığı pay 2015 yılında %9,01’e ve 2020 yılında %7,99’a düşmüştür. Konak İlçe Nüfusunun 2019-2020 

yılları arasındaki yıllık nüfus artışı ve artış hızı değerlendirildiğinde; bu yıllar arasında ilçenin 6.894 kişi 

nüfus kaybettiği ve nüfus artış hızının negatif yönde binde 19,80 olduğu görülmektedir. Konak ilçesi 

düzenli olarak nüfus kaybetmeye devam etmektedir.  
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Yönetim Alanının Demografik Yapısı  

Nüfus  
Konak ilçesinin İzmir il nüfusu içerisinden aldığı pay yıllar içerisinde azalma göstermiştir. İlçe 

Nüfusunun 2019-2020 yılları arasında 6.894 kişi nüfus kaybettiği ve nüfus artış hızının negatif yönde 

binde 19,80 olduğu görülmektedir. Konak ilçesi düzenli olarak nüfus kaybetmeye devam etmektedir. 

Diğer taraftan, özellikle Basmane bölgesi yoğun dış göç almaktadır. Savaş ve terör gibi olaylar 

nedeniyle yaşanan uluslararası göç hareketinin önemli bir noktasıdır. Avrupa’ya yerleşmek veya 

Türkiye’de yaşamak amaçlı alana gelen nüfusun önemli bir bölümün kayıtsız olduğu bilinmektedir. 

Yönetim Alanı sınırı içerisinde Konak ilçesinin 52 mahallesi yer almaktadır. Bu mahallerden 

Barbaros, Güngör, Fatih, Selçuk, Aziziye, İmariye, Kosova, Ballıkuyu, Akarcalı, Kocakapı, Oğuzlar, 

Etiler, İsmetkaptan ve Akdeniz mahalle sınırlarının bir bölümü Yönetim Alanı sınırı dışında 

kalmaktadır. Yönetim Alanı sınırı içerisinde yaşayan nüfus 52 mahallenin alan sınırı içerisinde kalan 

bölümlerinde yaşayan nüfus üzerinden hesaplanmıştır.  

ADNKS 2020 verilerine göre yönetim alanında yaşayan toplam nüfus 34.824 kişidir. Alanda en 

fazla nüfusa sahip mahalle 3376 kişi ile Kadifekale, en az nüfusu sahip mahalleler ise 24 kişilik 

nüfusları ile Güzelyurt ve Uğur mahalleleridir.  

Mekansal yapıdaki ulaşım ilişkileri, topografik sınırlayıcılar, alandaki yapı stokundaki kullanım 

farklılıkları gözetilerek, yönetim alanı sosyal yapısı 4 bölgeye ayrılarak incelenmiştir. 1nci Bölge 

Eşrefpaşa Caddesi Batısı, Damlacık Bölgesi, 2nci Bölge Eşrefpaşa ve Gazi Osman Paşa Caddeleri Batısı, 

Kemeraltı ve Yakın Çevresi, 3ncü Bölge Eşrefpaşa Caddesi Doğusu, Fevzipaşa ve Gaziler Caddeleri 

Yakın Çevresi, 4ncü Bölge Kadifekale ve Yakın Çevresi olarak tanımlanmıştır: 

1nci Bölge olan Eşrefpaşa Caddesi Batısı, Damlacık Bölgesinin Kemeraltı Tüneli çalışmaları 

sırasında atıl durumda kaldığı, ulaşım bağlantılarını önemli ölçüde yitirdiği tespit edilmiştir. Bölgede 

yer alan bütün mahalleler Yıldız Mahallesi haricinde nüfus kaybetmiş durumdadır. Yıldız Mahallesi ise 

zaten düşük bir oranda olan nüfusunu az da olsa arttırmış durumdadır. Bölgede halen konut alanı 

görüntüsünü koruyan mahalleler Yeşiltepe, Güngör, Fatih ve Namık Kemal Mahalleleridir. Yönetim 

alan sınırları içerisinde yaşayan nüfusun %8,75’i bu bölgede ikamet etmektedir.  

2nci Bölge olan Eşrefpaşa ve Gazi Osman Paşa Caddeleri Batısı, Kemeraltı ve Yakın 

Çevresinin Tarihi kent merkezini içerisinde barındırdığı, ancak sahip olduğu konut dokusunu büyük 

ölçüde yitirdiği tespit edilmiştir. Alanın ana karakterini ticaret alanları oluşturmaktadır. Alanın 

çeperine doğru yaklaşıldıkça imalat ve depolama faaliyetlerinin de yaygınlaştığı görülmektedir. 

Toplam nüfusu 915 kişi olan bölge, yönetim alan sınırında yaşayan nüfusun sadece 1,92’lik bölümüne 

ev sahipliği yapmaktadır.  

3ncü Bölge olan Eşrefpaşa Caddesi Doğusu, Fevzipaşa ve Gaziler Caddeleri Yakın Çevresi; 

Eşrefpaşa Caddesinin doğusunda kalan bölge Tarihi kent merkezini çevreleyen geleneksel konut 
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dokusunun parçasıdır. Ancak bu bölgeden geçen ve bölgelerarası ulaşım bağlantısı sağlayan ana 

arterler dokunun bütünlüğünün kaybolmasına yol açmış, ana yola cepheli olan parsellerin bir 

bölümünün yüksek katlı yapılara dönüşmesini de tetiklemiştir. 2020 yılı ADNKS verilerine göre 15.962 

kişinin yaşadığı bölge, yönetim alan sınırı içerisinde yaşayan nüfusun %33,58’ini barınmaktadır.  

4ncü Bölge olan Kadifekale ve Yakın Çevresi; Yönetim alanının en önemli kültür 

varlıklarından birisi olan Kadifekale’yi içermekte olup, alan antik dönemden beri yerleşim yeri olma 

özelliği göstermiştir. Yüksek bir tepenin üzerine kurulu olan Kadifekale’nin yamaçları günümüzde de 

yerleşim yeri olmaya devam etmektedir. Geleneksel sokak dokusuna sahip dar sokakları ve hızla 

yükselen eğimleri ile diğer konut alanlarından erişilebilirlik açısından ayrışmaktadır. 2007 yılında 

50.464 kişinin yaşadığı bölgenin nüfusu, yaşanan afet riskleri nedeniyle gerçekleştirilen 

kamulaştırmalar nedeni ile azalmış, alanın bazı bölümlerinin doku bütünlüğü kaybolmuştur. 

Günümüzde alanda 26.101 kişi yaşamakta olup, bu nüfus yönetim alan sınırları içerisinde yaşayan 

nüfusun %54,91’ini oluşturmaktadır. 

1nci Bölge: Eşrefpaşa Caddesi Batısı, Damlacık Bölgesi  
Çahabey Mahallesi 
Barbaros Mahallesi (Bir bölümü) 
Bozkurt Mahallesi 
Fatih Mahallesi 
Güngor Mahallesi (Bir bölümü) 
Kahraman Mescit Mahallesi 
Mecidiye Mahallesi 
Namık Kemal Mahallesi 
Odunkapı Mahallesi 
Şehit Nedim Tuğaltay Mahallesi 
Tan Mahallesi 
Türkyılmaz Mahallesi 
Yeşiltepe Mahallesi (Bir bölümü) 
Yıldız Mahallesi 

2nci Bölge: Eşrefpaşa ve Gazi Osman Paşa 
Caddeleri Batısı, Kemeraltı ve Yakın Çevresi 
Akdeniz Mahallesi (Bir bölümü) 
Fevzipaşa Mahallesi 
Güneş Mahallesi 
Güzelyurt Mahallesi 
Kestelli Mahallesi 
Konak Mahallesi 
Sümer Mahallesi 
Uğur Mahallesi 
Yenigün Mahallesi (Bir bölümü*) 
 
* Yenigün Mahallesinin tümü yönetim alanı sınırı 
içerisinde kalmakla birlikte, analiz çalışmasında İki 
Çeşmelik caddesine göre ayrıştırılmıştır. 

3üncü Bölge: Eşrefpaşa Caddesi Doğusu, Fevzipaşa ve 
Gaziler Caddeleri Yakın Çevresi 
Akıncı Mahallesi 
Altınordu Mahallesi 
Dayıemir Mahallesi 
Etiler Mahallesi 
Hurşidiye Mahallesi 
İsmet Kaptan Mahallesi (Bir bölümü) 
Kocakapı Mahallesi (Bir bölümü) 
Kurtuluş Mahallesi 
Namazgah Mahallesi 
Oğuzlar Mahallesi 
Pazaryeri Mahallesi 
Sakarya Mahallesi 
Selçuk Mahallesi (Bir bölümü) 
Tuzcu Mahallesi 
Ülkü Mahallesi 
Yeni Mahallesi 
Yenigün Mahallesi (Bir bölümü*) 

4üncü Bölge: Kadifekale ve Yakın Çevresi 
Akarcalı Mahallesi (Bir bölümü) 
Ali Reis Mahallesi 
Altay Mahallesi 
Aziziye Mahallesi (Bir bölümü) 
Ballıkuyu Mahallesi (Bir bölümü) 
Dolaplıkuyu Mahallesi 
Faik Pasa Mahallesi 
İmariye Mah (2008) (Bir bölümü) 
Kadifekale Mahallesi 
Kosova Mahallesi (Bir bölümü) 
Kubilay Mahallesi 
Mirali Mahallesi 
Süvari Mahallesi 
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Harita 44: Alan Yönetim Sınırı ve Alt Bölgelere Göre Mahalle Dağılımları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Tablo 25: AYP (Alan Yönetim Planı) Sınırları İçerisinde Yaşayan Nüfus 

Bölge 
ADNKS 

2020 
Nüfus 

Alanların 
 AYP 

İçerisinde 
Yaşayan 

Nüfus 

Yoğunluk 
Kişi/ 

Hektar 

Hane Halkı 
Büyüklüğü 

Alan 
Geneli 
Hane 
Halkı 
Sayısı  

AYP 
Hane 
Halkı 
Sayısı 

 

Büyüklüğü 
(ha) 

Sınır 
Dışında 
Kalan 

Bölümü 

Sınır İçinde 
Kalan 

Bölümü 
(ha) 

 

1nci Bölge 11950 69.91 17.64 52.27 4799 92 2.4 4985 1950  

2nci Bölge 602 144.81 5.49 139.32 602 4 2.29 261 261  

3üncü Bölge 15946 140.25 41.39 98.86 12988 131 2.74 5318 4291  

4üncü Bölge 25662 121.41 59.11 85.7 16435 192 3.36 7642 4744  

 TOPLAM 54160 476.38  123.6  376.15  34824 92  2.73 18206 11246  

Kaynak: TÜİK, 2020 
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Yönetim Alanı içerisinde yaşayan nüfus yıllar içerisinde azalmıştır. 2007 yılında 54.180 kişi 

olan nüfus, 2020 yılına gelindiğinde alanda gerçekleştirilen kamulaştırmalarında etkisiyle 19.356 kişi 

azalarak 34.824 kişiye düşmüştür. Bu yıllar arasında en çok nüfus kaybeden mahalleler; Kadifekale 

(4242 kişi), İmariye (3448 kişi), Kubilay (1310 kişi), Ali Reis (1382 kişi), Kosova (1310 kişi), Altay (1231 

kişi) mahalleleridir. Alanda az da olsa bazı mahallelerde nüfus artışı görülmüştür. Nüfus artışı Akdeniz 

(182 kişi), Akıncı (146 kişi), Kestelli (45 kişi), Dolaplıkuyu (40 kişi), Güneş (36 kişi) mahallelerinde 

görülmüştür. 

Grafik 1: 2007-2020 Yılları Arasında Nüfusu Azalan Mahalleler 

 
Kaynak: TÜİK, 2020 

 

Tablo 26: AYP Sınırları İçerisinde Yaşayan Nüfusun Yıllar İçerisindeki Değişimi (2007-2020) 

 
2007 2010 2015 2020 2020-2007 

BÖLGE ADI 
Mahalle 
Bütünü 

AYP 
Sınırı 

İçi 

Mahalle 
Bütünü 

AYP 
Sınırı 

İçi 

Mahalle 
Bütünü 

AYP 
Sınırı 

İçi 

Mahalle 
Bütünü 

AYP 
Sınırı 

İçi 

Mahalle 
Bütünü 

AYP 
Sınırı 

İçi 

1nci Bölge 14388 6070 14099 6058 13205 5692 11950 4799 -2438 -1271 

2nci Bölge 483 483 654 654 590 590 602 602 119 119 

3üncü Bölge 19223 15965 20988 17480 19224 15872 15946 12988 -3277 -2977 

4üncü Bölge 49982 31662 44027 29317 33033 22283 25662 16435 -24320 -15227 

TOPLAM 84076 54180 79768 53509 66052 44438 54160 34824 -29916 -19356 
Alan Yönetim sınırı içerisinde kalan mahallerin nüfusları mahallelerin idari sınırlarının alan yönetim planı içerisinde kalan 
bölümünde yaşayan nüfus hesaplanarak bulunmuştur.  

Kaynak: TÜİK, 2020 
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Nüfusunun Yaş Gruplarına Dağılımı 
Konak İlçe genelinde nüfusun yaş gruplarına dağılımı incelendiğinde; 0-6 yaş arası grubun 

nüfusun %7,17’sini, 7-14 yaş arası grubun %9,01’ini, 15-64 yaş grubun %68,30’unu, 65 yaş ve üzeri 

grubun %15,52’sini oluşturduğu görülmektedir. Konak İlçesi çalışma yaşamındaki nüfusun yoğun 

olarak yaşadığı, yaşlı nüfusun ise görece yüksek olduğu bir yapı sergilemektedir.  

Tablo 27: Konak İlçe Nüfusunun Yaş Gruplarına Dağılımı (2020) 

Yaş Grubu 

0-6 7-14 15-64 65+ Toplam Nüfus 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %  

24699 7.17 31053 9.01 235371 68.30 53495 15.52 344618 

Kaynak: TÜİK, 2020 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim sınırı içerisinde kalan mahallelerin yaş grubuna dağlımı 

incelendiğinde; 0-6 yaş grubunun toplam nüfusun %9,0’ını, 7-14 yaş grubunun %10,4’ünü, 15-64 yaş 

grubunun %68,9’unu, 65 yaş ve üzeri grubun ise nüfusun %11,6’sını oluşturduğu görülmektedir. 

Mahalleler değerlendirildiğinde ise 0-6 yaş grubunu oluşturan çocuk nüfusun en az Yeşiltepe 

(%3,0), İsmet Kaptan (%4,0), Çahabey (%4,4), Güngör (%5,0), Barbaros (%5,1), Fatih (%5,5) 

mahallelerinde bulunduğu; en fazla ise Mirali (%12,3), Süvari (%13,2) mahallelerinde bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Eğitim çağındaki nüfus olan 7-15 yaş grubu ise en az Yeşiltepe (%4,6), Barbaros 

(%5,8), Mecidiye (%6,2), Güngör (%7,0), Namık Kemal (%7,4), Çahabey (%7,6), Fatih (%8,0), Ballıkuyu 

(%10,7) mahallelerinde; en fazla Faikpaşa (%14,9), Yeni (%14,1), Altınordu (%13,8), Kubilay (%13,4), 

Dayıemir (%13,4), Süvari (%13,1) mahallelerinde yaşamaktadır. Mahallelerde 15-64 yaş arası çalışma 

yaşamındaki nüfus en fazla Akıncı (%76,5), Barbaros (%71,5), İsmet Kaptan (%83,3), Mecidiye 

(%73,3), Namık Kemal (%75,7), Türkyılmaz (%73,3) mahallelerinde bulunmaktadır. 65 yaş ve üzeri 

grubun yoğunlaştığı mahalleler ise Yeşiltepe (%21,8), Akıncı (%23,5), Güngör (%19,6), Çahabey 

(%19,5)’dir. 

Tablo 28: Konak İlçe Nüfusunun AYP Mahallelerine Göre Yaş Gruplarına Dağılımı (2020) 

Mahalle Adı 
Yaş Grubu 

Toplam 
0-6 7-14 15-64 65+ 

Akarcalı 345 10.0 385 11.2 2314 67.2 400 11.6 3444 

Akıncı C 0.0 C 0.0 297 76.5 91 23.5 388 

Ali Reis 186 11.7 195 12.3 1085 68.5 117 7.4 1583 

Altay 76 11.5 80 12.1 446 67.7 57 8.6 659 

Altınordu 73 9.3 108 13.8 527 67.1 77 9.8 785 

Aziziye 446 11.1 477 11.9 2652 66.1 439 10.9 4014 

Ballıkuyu 339 9.8 370 10.7 2359 67.9 406 11.7 3474 

Barbaros 335 5.1 384 5.8 4736 71.5 1171 17.7 6626 

Çahabey 22 4.4 38 7.6 340 68.4 97 19.5 497 

Dayıemir 70 10.0 94 13.4 462 66.1 73 10.4 699 
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Dolaplıkuyu 108 11.5 120 12.7 620 65.8 94 10.0 942 

Etiler 179 11.1 207 12.8 1090 67.4 142 8.8 1618 

Faik Paşa 138 11.5 179 14.9 793 66.0 91 7.6 1201 

Fatih 32 5.5 47 8.0 429 73.1 79 13.5 587 

Güngör 54 5.0 76 7.0 743 68.4 213 19.6 1086 

İsmet Kaptan 16 4.0 C 0.0 335 83.3 51 12.7 402 

Kadifekale 318 9.4 377 11.2 2350 69.6 331 9.8 3376 

Kocakapı 283 10.2 352 12.6 1867 67.1 282 10.1 2784 

Kosova 186 10.1 193 10.5 1299 70.8 158 8.6 1836 

Kubilay 259 10.9 319 13.4 1613 67.8 187 7.9 2378 

Mecidiye 19 4.3 27 6.2 322 73.3 71 16.2 439 

Mirali 103 12.3 102 12.2 563 67.1 71 8.5 839 

Namık Kemal C 0.0 25 7.4 255 75.7 57 16.9 337 

Pazaryeri 111 9.6 134 11.5 816 70.2 101 8.7 1162 

Sakarya 81 10.5 110 14.2 510 65.8 74 9.5 775 

Selçuk 272 8.9 342 11.2 2070 68.0 362 11.9 3046 

Süvari 244 13.2 241 13.1 1205 65.3 155 8.4 1845 

Türkyılmaz 25 7.7 33 10.1 239 73.3 29 8.9 326 

Tuzcu 191 10.3 211 11.4 1263 68.4 181 9.8 1846 

Ülkü 123 9.5 144 11.1 907 70.1 120 9.3 1294 

Yeni 77 9.8 111 14.1 523 66.5 75 9.5 786 

Yeşiltepe 31 3.0 48 4.6 737 70.7 227 21.8 1043 

Diğer Mahalleler 134 6.4 129 6.1 1607 76.2 238 11.3 2108 

Toplam 4876 9.0 5658 10.4 37374 68.9 6317 11.6 54225 
*Nüfusu 250'den küçük olan mahalleler 'Diğer Mahalleler' adı altında toplu olarak verilmiştir. Akdeniz, Bozkurt, Fevzipaşa, 
Güneş, Güzelyurt, Hurşidiye, İmariye, Kahraman Mescit, Kestelli, Konak, Kurtuluş, Namazgah, Odunkapı, Oğuzlar, Şehit 
Nedim Tuğaltay, Sümer, Tan, Uğur, Yenigün, Yıldız mahalleleri diğer mahalleler verisi içerisinde değerlendirilmiştir. Konak 
İlçesinin AYP içerisinde kalan mahallelerin toplam nüfusu 54160 kişi olmasına rağmen, TÜİK veri tabanında 65 kişilik nüfus 
AYP içerisinde kalmayan ve nüfusu 250 kişiden az olan Konak İlçesinin diğer mahallerinden gelmektedir. 
**Toplam gözlem sayısı 15'ten küçük olan yaş grupları "C" simgesi ile gösterilmiştir. 

Kaynak: TÜİK, 2020 

 
Hane Halkı Yapısı 
Alan Yönetim sınırları içerisinde yaşayan nüfus 11.246 hanede yaşamaktadır. Nüfusun 

ortalama hane halkı büyüklüğü 2,73’tür. Ortalamanın oldukça aşağısında kalan mahalleler, ağırlıkla 

1nci ve 3üncü bölgede yer alan mahalleler olup; Akıncı (1,33), İsmet Kaptan (1,58), Barbaros (2,35), 

Fatih (2,41) mahalleleridir. Ortalamadan daha yüksek mahalleler ise ağırlıkla 4üncü bölgede yer 

almakta olup, Ali Reis (3,89), Altay (3,43), Etiler (3,37), Faik Paşa (3,62), Kubilay (3,65), Süvari (3,61) 

mahalleleridir. Yönetim alanı içerisinde yaşayan nüfusun hane halkı yapısı İzmir ile karşılaştırıldığında; 

İzmir İlinde ortalama hane büyüklüğü 2,69 iken yönetim alanı sınırları içerisinde 2,73 düzeyindedir. 

Bölgenin hane halkı yapısı İzmir genelinden daha yüksektir. Ancak bazı mahalleler nerede ise tek 

kişilik hanelerin daha yaygın görüldüğü bir yapı sergilemektedirler.  
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Tablo 29: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Hane Halkı Yapısı 

Bölge 
ADNKS 

2020 Nüfus 
 AYP İçerisinde 
Yaşayan Nüfus 

Hane Halkı 
Büyüklüğü 

Alan Geneli 
Hane Halkı 

Sayısı  

AYP Hane 
Halkı Sayısı 

1nci Bölge 11950 4799 2.41 4780 1745 

2nci Bölge 12552 5401 2.56 261 261 

3üncü Bölge 15946 12988 2.74 5318 4291 

4üncü Bölge 25662 16435 3.36 7642 4744 

  Toplam 54160 34824 2.73 18206 11246 

Kaynak: TÜİK, 2020 

Eğitim Durumu 
İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında yaşayan nüfusun eğitim durumu incelendiğinde; 

nüfusun %3,9’unun (1841 kişi) okur yazar olmadığı anlaşılmaktadır. Nüfusun bir bölümü ise (%7,2’si, 

3374 kişi) okur yazar olmakla birlikte bir okul bitirmemiş durumdadır. Alanda yaşayan nüfusun 

%11,2’si (5212 kişi) örgün eğitim sistemi içerisinde eğitim almamış durumdadır. Bu duruma 

mahalleler özelinde bakıldığında, 4üncü bölgede yer alan Kadifekale mahallesinde nüfusun %7,1’inin, 

Ali Reis mahallesinde %6,9’unun, Kosova’da %6,8’inin, Ballıkuyu, Tuzlu ve Altay’da %6,4’ünün ve 

3üncü bölgede yer alan Ülkü’de %6,7’sinin okur yazar olmadığı anlaşılmaktadır. Benzer biçimde okur 

yazar olmakla birlikte bir okul bitirmemiş olan nüfus, çoğunlukla 4üncü bölgede yer alan bazı 

mahallelerde yoğunlaşmaktadır. Bu mahallelerde yaşayan nüfusun bir bölümü (Süvari %11, 

Kadifekale %10,8, Altay %10,7, Ülkü %10,6, Ballıkuyu %10, Aziziye %9,6, Faikpaşa ve Dolaplıkuyu %9, 

Alireis %8,8) herhangi bir eğitim almamış olup sadece okuyup yazabilmektedir. 

Örgün eğitime dahil olan nüfusun eğitim düzeyi incelendiğinde ise İlkokul mezunu olanların 

oranının toplam nüfusun %24’ünü oluşturduğu (11283 kişi) görülmektedir. Hiç eğitim almamış nüfus, 

okur yazar seviyesinde olan nüfus ve ilköğretim seviyesinde eğitime sahip olan nüfus birlikte 

değerlendirildiğinde Yönetim Alanı içerisinde yaşayan nüfusun %35,2’si (her 3 kişiden biri) ancak 

ilköğretim seviyesinde veya daha az eğitime sahiptir.  

Alanda ilköğretim mezunlarının oranı nüfusun %11,1 (5220 kişi)’ini oluşturmaktadır. Ortaokul 

ve dengi okul bitirenlerin oranı %23,2 (10903 kişi), lise ve dengi okul bitirenlerin oranı %19,4 (9125 

kişi)’dir. Nüfusun küçük bir bölümü lise üzeri eğitim düzeyine sahiptir. Yüksekokul veya fakülte 

mezunlarının toplam nüfus içerisindeki oranı %9 (4246), yüksek lisans mezunlarının oranı %0,6 (263 

kişi), doktora mezunlarının oranı %0,1 (55) kişidir. 
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Tablo 30: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Nüfusunun Eğitim Durumu 

 1nci Bölge 2nci Bölge 
3üncü 
Bölge 

4üncü 
Bölge 

TOPLAM 

Okur Yazar Değil 
Sayı 272 48 435 1086 1841 

% 2.00 3.00 3.50 5.70 3.9 

Okur Yazar Fakat Bir Okul 
Bitirmedi 

Sayı 537 155 879 1803 3374 

% 3.90 9.70 7.00 9.50 7.2 

İlkokul Mezunu 
Sayı 2914 388 3338 4643 11283 

% 21.10 24.20 26.60 24.40 24 

İlköğretim Mezunu 
Sayı 1010 175 1583 2452 5220 

% 7.30 10.90 12.60% 12.90 11.1 

Ortaokul veya Dengi Mezunu 
Sayı 2666 424 2967 4846 10903 

% 19.30 26.40 23.60 25.50 23.2 

Lise veya Dengi Mezunu 
Sayı 3460 248 2374 3043 9125 

% 25.10 15.40 18.90 16.00 19.4 

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu 
Sayı 2519 132 735 860 4246 

% 18.30 8.20 5.90 4.50 9 

Yüksek Lisans Mezunu 
Sayı 242 21 0 0 263 

% 1.80 1.30 0.00 0.00 0.6 

Doktora Mezunu 
Sayı 55 0 0 0 55 

% 0.40 0.00 0.00 0.00 0.1 

Bilinmeyen 
Sayı 114 15 235 274 638 

% 0.80 0.90 1.90 1.40 1.4 

Toplam 13789 1606 12546 19007 46948 

Kaynak: TÜİK, 2020 

Turizm Sektörü  
Konak ilçesinde bulunan konaklama tesislerinin 2019 yılı için ortalama doluluk oranı %50,8 

olarak gerçekleşmiştir. Konak ilçesi 2020 yılında İzmir geneline göre biraz daha yüksek doluluk 

oranına (%26,8) sahiptir. Ancak 2020-2019 yılları arasında konaklama tesislerinin doluluk oranları 

incelendiğinde Ocak ve Şubat ayları hariç diğer aylarda 2019 yılı doluluk oranının 2020 yılından 

önemli ölçüde yüksek olduğu görülmektedir.  2019 yılı Temmuz-Ekim ayları arasındaki ortalama 

doluluk oranı %60 civarlarında seyretmekteyken, 2020 yılı pandemi döneminde bu oranın %30 

düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır.  

Grafik 2: Konak İlçesinde Bulunan Otellerin Aylara Göre Doluluk Oranları (2019-2020) 

 
Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
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Aşağıdaki tabloda Konak ilçesi ve İzmir genelinin 2012, 2017 ve 2022 yıllarında sahip oldukları 

turizm belgeli tesis sayıları verilmiştir. 2012 yılında Konak ilçesi İşletme ve Yatırım Belgeli toplam 60 

tesisle ilk sırada yer almaktadır. Tesis sayısı bakımından ikinci sırada yer alan Çeşme 49 tesise sahip 

olmakla birlikte toplam yatak sayısı (9700) bakımından Konak İlçesinden (9500 yatak) daha fazla 

kapasiteye sahiptir.  

Konak ilçesinde 2012 yılında 52 işletme belgeli tesis, 3760 oda ve 7575 yatak kapasitesi 

bulunurken; 2022 yılına gelindiğinde tesis sayısı 67’e yükselmiş, oda sayısı 4784’e, yatak kapasitesi 

9460‘a ulaşmıştır. Ancak yatırım belgeli tesislere bakıldığında 2012 yılında 8 tesis, 932 oda ve 1925 

olan yatak kapasitesi, 2022 yılında 2 tesis, 158 oda ve 316 yatak sayısına gerilemiştir. 2022 yılı 

itibariyle güncel durum incelendiğinde Konak ilçesinin toplam tesis sayısını kısmen artırdığı fakat oda 

ve yatak sayısı bakımdan düşüş yaşadığı görülmektedir. 

Tablo 31: İzmir Geneli ve Konak İlçesi Turizm Belgeli Tesisleri, Oda ve Yatak Sayıları (2012-2017-2022) 

Yıllar  İlçe 

İşletme Belgeli Tesisler  Yatırım Belgeli Tesisler  Toplam  

Tesis Sayısı  
Oda  

Sayısı  
Yatak 
Sayısı  

Tesis Sayısı  
Oda 

Sayısı 
Yatak 
Sayısı  

Tesis Sayısı  
Oda  

Sayısı  
Yatak 
Sayısı  

2012 
Konak 52 3.760 7.575 8 932 1.925 60 4.692 9.500 

İzmir Toplam 114 12.300 25.748 31 3.086 6.577 145 15.386 32.325 

2017 
Konak 58 4.511 8.922 9 545 1.047 67 5.056 9.969 

Toplam 151 15.468 31.699 68 4.987 10.920 219 20.455 42.619 

2022 
Konak 67 4.784 9.460 2 158 316 69 4.793 9.478 

İzmir Toplam 177 17.200 35.346 28 2.571 6.052 205 19.771 41.398 

Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2022; İzmir Ticaret Odası, 2020; İZKA İzmir Turizm Mevcut 

Durum Raporu, 2013 

Konak ilçesi sınırları içerisinde bulunan oteller içerisinde 18’er adet 3 ve 4 yıldızlı 

oteller, 2 adet de 5 yıldızlı otel bulunmaktadır.  

Ticaret Sektörü  
Dış ticarette İzmir’in limanları önemli roller üstlenirken, iç ticarette ise yoğunluğu oluşturan 

bölgeler kent merkezinde bulunan çarşılardır. Kemeraltı Çarşısı ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi, 

İzmir’in yoğun ticaret faaliyetlerinde önemli roller üstlenmektedirler. 
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Harita 45: İzmir Kent Merkezi Ticaret Analizi (İş Yeri Kategorileri) 

 Kaynak: İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı Mevcut ve Yeni Bilgilerin Toplanması 
Sunumu 
 

Kemeraltı Çarşısı İzmir metropoliten alanı kent merkezinin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Merkezinde toptan ticaret hizmetlerini de bulunduran çarşının etrafında birçok 

farklı kategoride perakende ticaret birimleri mevcuttur. Kemeraltı Çarşısının kuzeyinde hazır giyim ve 

tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların bir arada bulunduğu, toplam 85.000 m²’lik bir alana 

sahip ve trafiğe kapalı bir alanda Mimar Kemalettin Moda Merkezi bulunmaktadır. Agora Ören 

Yerinin batısındaki Güzelyurt, Güney ve Kestelli mahalleleri sınırlarında ve Agora’nın kuzeyinde 

bulunan Yenigün, Hurşidiye ve Akıncı mahalleleri sınırları içerisinde imalat-depolama faaliyetleri 

yürüten işyerleri konumlanmaktadır. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı analizine 

göre alanın %16’sını toptan (%5) ve perakende (%11) ticaret oluşturmaktadır. Agora’nın 

kuzeydoğusunda Akıncı mahallesinde yoğunlaşan hizmet sektörünün alandaki yoğunluğu ise %7 

olarak analiz edilmiştir. İmalat-depolama faaliyetleri ise alanın %3’lük bir kısmında bulunmaktadır. 
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Pano 4: İstihdam Oranı ve Sektörel Dağılımlar 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021
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Yerel Toplumun Yönetim Alanı ile Bağları, Alanı Kullanma Biçimleri ve Alan ile İlişkileri  

Yönetim Alan sınırları içerisinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında alanda bulunan 

esnaflarla İşyeri Anketi, alanda ikamet edenlere Sosyal Yapı Araştırması – Hane Anketi ve alanın 

kullanıcılarına yönelik Ziyaretçi anketi yürütülmüştür. İşyeri Anketi ile 515 kişiye, Hane Anketi ile 767 

kişiye ve ziyaretçi anketi ile 276 kişiye ulaşılmıştır. Alanda toplam 1558 kişiye anket uygulanmıştır. 

Uygulanan anketlerde; alanda yaşayan yerleşik nüfusun, alanda ticari faaliyet gösteren işyeri 

temsilcilerinin ve alan ziyaretçilerinin alanın korunma faaliyetlerine katılım ve eğilimlerini ölçmek 

amacıyla korunması gereken kültür varlıkları ve alanlarla ilgili sorular yönlendirilmiştir. Sorular 

kapsamında; alanın sahip olduğu sit alanı statülerinin bilinirliği, ören yerlerinin ziyaret edilme sıklığı, 

bu alanların korunma etkinliklerine katılım ve bilinç düzeyi, katılımcıların bu alanlarının korunmasına 

ilişkin görüşleri ve İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Geçici Miras listesinde yer alması konusunda 

farkındalık düzeyi araştırılmıştır. 

- Hane halkı anketi uygulanan katılımcıların %44,6’sı, iş yeri anketi uygulanan katılımcıların 

%61,2’si konutlarının ve işyerlerinin bulunduğu bölgenin korunan bir alan (Kemeraltı Kentsel 

+ 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı) olduğunu bilmektedir. Ancak konut anketi uygulanan 

katılımcıların %52,2’si yaşadıkları yapının tescil durumunu bilmemektedir. 

- Hane halkı anketi uygulanan katılımcıların %81,4’ü Yönetim Alanı Sınırı içerisinde yer alan 

Agora, Kadifekale, Kemeraltı ve Basmane bölgelerinin tarihsel bir çevre olarak korunması 

gerektiğini düşünürken aynı zamanda bu katılımcıların %47,8’i söz konusu bölgelerin 

mevcut durumda tarihsel bir çevre olarak korunmadığını belirtmiştir. Diğer taraftan 

katılımcıların %19,4’ü ise alanın korunma durumu hakkında fikri bulunmadığını belirtmiştir. 

- Katılımcılara göre Agora, Kadifekale, Kemeraltı ve Basmane bölgelerini değerli kılan ana 

unsur bu alanların tarihi önemidir. Hane halkı anketi katılımcılarının %67,3’ü, iş yeri anketi 

katılımcılarının %69,7’si bu alanların tarihi önemleri nedeniyle değerli olduğunu belirtmiştir. 

Konut anketine katılan katılımcılarının bu alanı değerli bulmalarında ikinci unsur alanın 

kentin merkezi alanı olmasıyken (%13,7), iş yeri katılımcıları için ikinci unsur alanın turizm 

gelirlerini artırmaya olanak sağlaması (%20) olmuştur.  

- Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu Agora, Kadifekale, Kemeraltı ve Basmane 

bölgelerinin korunmasının kendisi için de fayda sağlayacağını düşünmekte olup hane halkı 

katılımcılarının %72,2’si ve işyeri anketi katılımcılarının %82,5’i alanların korunmasını kendisi 

için de faydalı bulmuştur. İşyeri katılımcılarının 71,5’i turizm faaliyetlerine bağlı getirisi ve 

ticari potansiyelin artacak olması nedeniyle, %19,3’ü tarihi dokunun ve kültür varlıklarının 

korunarak geleceğe aktarılması nedeniyle ve %9,2’si de mekân kalitesi açısından sağlıklı, 

güvenli, yaşanabilir bir çevre için korunmasının kendisi için faydalı olduğunu belirtmiştir. 
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- Hane halkı katılımcılarının %54,2’si ve iş yeri katılımcılarının %67,8’i bölge halkının yöredeki 

tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda duyarlı davranmadıklarını bildirmişlerdir.  

- Katılımcılardan Kemeraltı, Agora, Kadifekale ve Basmane bölgelerinin tarihsel bir çevre 

olarak korunma durumunu ayrı ayrı değerlendirmeleri istenmiştir. Hane halkı katılımcıları 

bu alanlar içerisinde en çok Agora’nın (%54,5) ve Kemeraltı bölgesinin (%44,2) korunduğunu 

düşünmekte olup; korunmadığı düşünülen alanlar ise Basmane ve çevresi (%52) ile 

Kadifekale (%39,2) olmuştur. Hane halkı katılımcılarının büyük bir çoğunluğunun (%61,8) 

Antik Tiyatro ve çevresine dair fikir sahibi olmadıkları görülmektedir. İş yeri katılımcıları da 

bu alanlardan en çok Agora’nın (%62,1) korunduğunu belirtmiş, korunmadığı düşünülen 

alanlar olarak Basmane bölgesini (%74,4) ve Kemeraltı’nı (%61,9) belirtmiştir. İş yeri 

katılımcıları arasında Kadifekale’nin korunmadığını düşünenlerin oranı (%39,4) 

korunduğunu düşünenlerden (%26,6) fazladır. Hane halkı katılımcılarına benzer şekilde iş 

yeri katılımcılarının da büyük bir çoğunluğunun (%66,9) Antik Tiyatro ve çevresine dair bilgi 

sahibi olmadıkları gözlenmiştir. Ayrıca ilgili soru ve alınan cevaplara göre Agora bu bölgeler 

arasında koruma etkinliğinin en fazla görünür olduğu düşünülen bölgelerdir. Dikkat çeken 

önemli bir nokta ise Kemeraltı bölgesi koruma etkinliği açısından hane halkı ve iş yeri 

katılımcıları tarafından en farklı yorumlanan alan konumundadır. Son olarak; önemli bir 

diğer ayrıntının da Kemeraltı, Agora ve Basmane ve çevresine dair hane halkı katılımcıları 

arasında fikir sahibi olmayanların iş yeri katılımcılarına göre daha fazla oranda bulunmasıdır.  

- Miras alanlarının ziyaret durumlarına göre; hane halkı anketi katılımcılarının 14’ü 

Kemeraltı’nı, 407’si Agorayı, 214’ü Kadifekale’yi ve 105’i de Basmane ve çevresini hiç ziyaret 

etmemiştir. Ziyaret edilmeyen miras alanlarının ziyaret edilmemesinin nedeni olarak Agora 

için kullanıcıların ilgisini çekmemiş olması (%23,3) ve kullanıcının fırsat bulamaması/iş 

yoğunluğu (%20,4) en çok verilen cevaplar olmuştur. Katılımcıların %5,8’si Agora'yı bilmediği 

veya ziyaret edilebilirliğine dair bir fikri olmadığı için ve yine %5,8’i ekonomik durumunun 

yetersizliği/girişin paralı olması nedeniyle alanı ziyaret etmediğini belirtmiştir. 

Kadifekale’nin hiç ziyaret edilmeme durumu için katılımcıların %25,2’si bu alanda işi 

olmadığını, %17’si alanın ilgisini çekmediğini belirtmiştir. Basmane ve çevresi için ise 

katılımcıların %28,6’sı bu alanda işi olmadığı için, %24,7’si güvenlik sorunu ve mülteciler 

nedeniyle alanı ziyaret etmediğini ifade etmiştir.  

- İş yeri anketi katılımcılarının 6’sı Kemeraltı’nı, 207’si Agora’yı, 132’si Kadifekale’yi ve 29’u 

Basmane ve çevresini hiç ziyaret etmemiştir. Bu katılımcıların 51’i ilgisini çekmediği için 

Agora’yı, 37’si o alanda işi olmadığı için Kadifekale’yi ve 6’şar kişi o alanda işi olmadığı, fırsat 

bulamadığı ve güvenlik sorunu nedenleriyle Basmane ve çevresini hiç ziyaret etmemiştir. 
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- Ziyaretçi anketi katılımcılarının %98,2’si Kemeraltı Çarşısı’nı, %62’si Kadifekaleyi ve %56,9’u 

Agora’yı daha önce ziyaret etmiştir. 

- Hane halkı ve iş yeri anketi katılımcılarının büyük çoğunluğu İzmir Tarihi Liman Kenti’nin 

UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer aldığını bilmemektedir. Bu oran hane halkı 

katılımcılarında %87,6 iken, iş yeri anketi katılımcılarında %64,5 seviyesindedir. 

7.2. Yönetim Alanı Mülkiyet Durumu 
İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer alan mülkiyet durumu mülkiyet 

sahipliliği üzerinden değerlendirilmiş olup kurumlara göre kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. 

Mülkiyet durumu analizine dâhil edilen 15.088 parselin %88,43’ü (13.342 parsel) şahıslara ait 

mülklerden oluşmaktadır. Yönetim Alanı bütününde hem sayısal hem de alansal büyüklük olarak en 

çok şahıs mülkü bulunmaktadır. Sayı olarak, şahıslara ait mülkiyetleri %7,01 (1057 parsel) oranla İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait mülkler ve %2,07 (313 parsel) oranla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 

mülkler izlemektedir. Alanda tek sahipli mülkler olduğu gibi kamu kurumlarına ait hisseli mülkiyetler 

de bulunmaktadır. 

Yönetim Alanı’nın batısında yer alan Konak Meydanı ve Konak Pier, İkiçeşmelik Caddesi’nin 

sonunda yer alan Cici Park, TCDD Basmane Garı, Kadifekale’nin güney batısında yer alan Hava 

Şehitliği alanda kamuya ait olan mülklerden bazılarıdır. Bu alanlar dışında çeşitli eğitim ve sağlık 

tesisleri ile kamu hizmet binalarına ait mülkler de kamuya ait mülkler arasında yer almaktadır. 

Tablo 32: Yönetim Alanı Mülkiyet Dağılımı 

Mülkiyet Sahipliliği 
Sayı Alan 

Sayı Oran (%) Hektar Oran (%) 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1057 7,01 48.47 20,72 

Konak Belediyesi 143 0,95 2.54 1,08 

Maliye Hazinesi 119 0,79 16.13 6,89 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 313 2,07 5.78 2,47 

TARKEM 10 0,07 0.49 0,21 

Kamuya Ait Mülkler 21 0,14 8.72 3,73 

Şahıs 13342 88,43 147.34 62,98 

Kamu Kurumlarına Ait Hisseli Mülk 54 0,36 3.47 1,48 

Kamulaştırma Kapsamına Alınan Taşınmazlar* 29 0,19 1.01 0,43 

TOPLAM 15088 100.00 233.95 100.00 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

*Özel mülkiyette olup İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma programı kapsamına 
alınan taşınmazları ifade etmektedir. 

Kadifekale’nin kuzey eteklerinde yer alan jeolojik sakıncalı alan, Antik Tiyatro’nun bulunduğu 

bölge ve Agora Ören Yeri’nin İkiçeşmelik Caddesi’ne bakan batı kanadında yer alan parsellerin süreç 

içerisinde kamulaştırılmasıyla birlikte alan içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mülklerin 

sayısında artış yaşanmıştır. Ayrıca alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma 

programı kapsamına alınan 29 taşınmaz daha yer almaktadır. Kamulaştırılan mülkler dışında Varyant 
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ve Bahribaba çevresi, Konak Çok Katlı Otoparkı, Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan Balıkçılar Meydanı gibi 

alanların mülkleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.  

Konak Belediyesi’nin ise alanda toplam 143 mülkü bulunmakta olup bu mülkler Yönetim Alanı 

Sınırının çeşitli bölgelerinde yer almaktadır. 

Yönetim Alanı Sınırı içerisinde yer alan mülkiyet sahipliliğinin alansal dağılımlarına göre; 

şahıslara ait mülkler %62,98’lik (147.34 hektar) oranla en yüksek paya sahiptir. Şahıs mülklerinden 

sonra alansal büyüklük olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mülkler %20,72 (48.47 hektar) oranla 

ikinci ve Maliye Hazinesi’ne ait mülkler %6,89 (16.13 hektar) oranla üçüncü sırada yer almaktadır. 

 

Yönetim Alanı Bağlantı Noktaları Mülkiyet Durumu 
İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın bağlantı noktalarını oluşturan Bayraklı-Tepekule 

Höyüğü, Yassıtepe Höyüğü ve Yeşilova Höyüğü’nün mülkiyet durumları mülk sahipliliği üzerinden 

değerlendirilerek analiz edilmiştir. 

Bayraklı – Tepekule Höyüğü (Eski Smyrna) 

Bayraklı ilçesi Bayraklı ve Tepekule Mahalleleri’nde yer alan Bayraklı- Tepekule Höyüğü 

sınırları içerisinde toplam 728 parsel yer almakta olup parsellerin 5’i (%0,69) Bayraklı Belediyesi’ne ait 

mülklerden ve 1’i (%0,14) Bayraklı Belediyesi ile şahsa ait hisseli mülkten oluşmaktadır. Kalan 772 

parsel ise (%99,18) diğer kurumlara ait mülkleri ve şahıs mülklerini kapsamaktadır. Bayraklı 

Belediyesi’nin höyüğün yakın çevresinde de kendine ait mülkleri ve şahıs hisseli mülkleri 

bulunmaktadır. 

Tablo 33: Bayraklı – Tepekule Höyüğü Mülkiyet Durumu 

Mülkiyet Sahipliliği 
Sayı Alan 

Sayı Oran (%) Hektar Oran (%) 

Bayraklı Belediyesi 5 0,69 2,35 7,85 

Bayraklı Belediyesi + Şahıs 1 0,14 0,01 0,03 

Diğer (Şahıs vd.) 722 99,18 27,59 92,12 

TOPLAM 728 100.00 29.95 100.00 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Alansal büyüklük olarak höyük içerisinde yer alan parsellerin toplam büyüklüğünün (29,95 

hektar) %7,85’ini (2,35 hektar) Bayraklı Belediyesi’ne ait mülkler, %0,03’ünü (0,01 hektar) Bayraklı 

Belediyesi ve şahsa ait hisseli mülk ve %92,12’sini (27,59 hektar) diğer kurumlara ve şahıslara ait 

mülkler oluşturmaktadır. 

Bayraklı – Tepekule Höyüğü, şahıslara ait mülklerin sayısal ve alansal olarak fazla olduğu bir 

mülkiyet dağılımına sahiptir. 
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Yassıtepe Höyüğü 

Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan Yassıtepe Höyüğü içerisinde toplam 90 

parsel yer almakta olup 12’si (%13,33) Maliye Hazinesi’ne ait mülkleri, 4’ü (%4,44) tüzel kişiye ait 

mülkleri ve 74’ü (%82,22) şahıslara ait mülkleri kapsamaktadır.  

Tablo 34: Yassıtepe Höyüğü Mülkiyet Durumu 

Mülkiyet Sahipliliği 
Sayı Alan 

Sayı Oran (%) Hektar Oran (%) 

Maliye Hazinesi 12 13,33 0,83 18,65 

Tüzel Kişi 4 4,44 0,16 3,60 

Şahıs 74 82,22 3,46 77,75 

TOPLAM 90 100.00 4.45 100.00 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Yassıtepe Höyüğü içerisinde yer alan mülkiyetlerin toplam alan büyüklüğü 4,45 hektardır. 

Mülkiyet sahipliliğinin alansal dağılımına bakıldığında; %18,65’inin (0,83 hektar) Maliye Hazinesi’ne 

ait mülklerden, %77,75’inin (3,46 hektar) şahıslara ait mülklerden ve %3,60’ının (0,16 hektar) tüzel 

kişilere ait mülklerden oluşmaktadır. 

Yassıtepe Höyüğü, şahıslara ait mülklerin sayısal ve alansal olarak fazla olduğu bir mülkiyet 

dağılımına sahip olup şahıs mülkleri alanın yakın çevresinde de yoğunluk göstermektedir. 

Yeşilova Höyüğü 

Bornova ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi’nde yer alan Yeşilova Höyüğü toplam 8 parselden 

oluşmakta olup bunların 4’ü tüzel kişilere (%50), 4’ü ise (%50) şahıslara ait mülklerdir. Alansal 

dağılıma göre ise höyük içerisinde yer alan toplam parsel büyüklüğü 3,85 hektar olup, %62,08’i (2,39 

hektar) tüzel kişilere, %37,92’si (1,46 hektar) şahıslara ait mülklerden oluşmaktadır.  

Tablo 35: Yeşilova Höyüğü Mülkiyet Durumu 

Mülkiyet Sahipliliği 
Sayı Alan 

Sayı Oran (%) Hektar Oran (%) 

Tüzel Kişi 4 50,00 2,39 62,08 

Şahıs 4 50,00 1,46 37,92 

TOPLAM 8 100.00 3.85 100.00 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
 

Yeşilova Höyüğü yalnızca tüzel kişi ve şahıs mülklerini içermekte olup höyük içerisinde kamu 

kurumlarına ait mülkiyet bulunmamaktadır. Höyüğün yakın çevresinde Bornova Belediyesi, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına ait mülkler ve Çimentaş 

İzmir Çimento Fabrikası A.Ş. ve şahıslara ait mülkler yer almaktadır. 
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Pano 46: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Mülkiyet Durumu 

Kaynak: Bornova Belediyesi,2021; Büro Çalışmaları, 2021 
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7.3. Ulaşım-Dolaşım Sistemleri  

Ulaşım Altyapısı 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Sınırı, tarihi kent merkezini kapsaması nedeniyle kent 

içinde yer alan farklı ulaşım ağlarının kesiştiği, toplu taşıma hatlarının yer aldığı, erişilebilirliği yüksek 

bir alandır. Yönetim Alan Sınırı içerisinde ulaşım altyapısını oluşturan ulaşım modları “karayolu 

ulaşımı”, “yaya ve bisiklet ulaşımı”, “otopark alanları”, “raylı sistemler” ve “deniz yolu ulaşımı” olmak 

üzere 5 başlık altında ele alınmıştır. Lastik tekerlekli toplu taşıma sistemleri ve ara toplu taşıma 

sistemleri Karayolu Ulaşımı başlığı altında incelenmiştir. 

Karayolu Ulaşımı 

Yönetim Alanı sınırı içerisinde farklı kademelere sahip 1. derece, 2. derece ve 3. derece olarak 

tanımlanabilen ana akslar ve bu akslara bağlanan alt kademe yollar bulunmaktadır.  

Bu akslar içerisinde 1. Derece kademeye sahip olan yollar “Konak- Yeşildere Karayolu (Konak 

Tüneli)”, sahil kesiminde “Atatürk Caddesi” ve “Mustafa Kemal Sahil Bulvarı”, iç kesimde ise 

“Eşrefpaşa Caddesi”, “Birleşmiş Milletler (Varyant) Caddesi”, “Fevzi Paşa Bulvarı”, “Gazi Bulvarı” ve 

Basmane bölgesinde “Gaziler Caddesi”dir. Yönetim Alan Sınırı; batıda Atatürk Caddesi ve Mustafa 

Kemal Sahil Bulvarı, güney batıda Birleşmiş Milletler Caddesi, kuzeyde Fevzi Paşa Bulvarı ve Gazi 

Bulvarı ile çevrelenmektedir. Yönetim Alanı sınırının doğusundan ise kent içi hız yolu statüsünde olan 

Yeşildere Caddesi geçmektedir. 

Konak-Yeşildere Karayolu olarak isimlendirilen Konak Tüneli; Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 

Yeşildere Caddesi’ni birbirine bağlamaktadır. 1674 metre uzunluğunda olan tünel, 24.05.2015 

tarihinde hizmete açılmış olup 2020 yılında tünelin işletmesi ve bakım sorumluluğu Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

Tünel hattı Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer alan Konak Tarihi Sit Alanı, Bahribaba 2. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ve 2. Derece Doğal Sit Alanı, Kemeraltı Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 

Cicipark 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Roma Antik Yolu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 

izdüşümü içerisinde yer almaktadır. 

Kıyı kesiminde yer alan Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı; kıyıya paralel bir şekilde devam 

eden ve Balçova ilçesi girişinde İzmir Çeşme Otoyolu’na bağlanan kıyı kesiminin ana ulaşım arteridir.  

Gazi Osman Paşa Bulvarı’nın devamı olan ve güneyde İnönü Caddesi’ne bağlanan Eşrefpaşa 

Caddesi, Yönetim Alanı içerisinde kuzey-güney yönünde devam eden ve alanın ana omurgasını 

oluşturan akstır. Eşrefpaşa Caddesi’nin bir bölümü 1895 – 1907 yılları arasında Belediye Başkanı olan 

Eşref Paşa tarafından açılmış olup, 1913-1917 yıllarında da İzmir Valiliği yapan Rahmi Bey döneminde 

tamamlanmıştır (Ürük, 2016). Eşrefpaşa Caddesi; tarihi süreç içerisinde hem Anafartalar Caddesi aksı 

ile hem de kullanım olarak birbirlerine bağlı olan Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesini ayıran 
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fiziksel bir unsur olmuştur. Yönetim Alanı sınırının kuzeyinde yer alan Fevzi Paşa Bulvarı ise 1935-1936 

yılları arasında açılmış olup, eski organik kent dokusunu doğu-batı yönünde kesen bir ulaşım arteri 

olmuştur. Çok katlı yapıların cephe verdiği ve iş alanlarının yoğun olduğu Fevzi Paşa Bulvarı’nın 

açılmasıyla birlikte geçmişte aks üzerinde yer alan hanların büyük bölümü yıkılmıştır. 

Alan içerisinde 2. derece kademeye sahip yollar; Rakım Elkutlu Caddesi, Hacı Ali Efendi 

Caddesi, Tarık Sarı Sokağı ve Anafartalar Caddesidir. Bu yollardan Rakım Elkutlu Caddesi Kadifekale’ye 

ulaşan ana ulaşım aksını oluşturmaktadır. Rakım Elkutlu Caddesi’nden ayrılan ve caddenin kuzeyinden 

devam eden Hacı Ali Efendi Caddesi ise Ballıkuyu Caddesi ile devam edip, Ballıkuyu bölgesine hizmet 

vermektedir.  

3. derece kademeye sahip yollar Anafartalar ve Pazaryeri arasında yer alan 945 Sokak 

(Osmanzade Yokuşu), 806. Sokak (Patlıcanlı Yokuşu) gibi 1. ve 2. derece yollara bağlanan akslardan ve 

mahalle aralarında yer alan dar sokaklardan oluşmaktadır. 

Kent içerisindeki lastik tekerlekli toplu taşıma sistemleri ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZULAŞ 

A.Ş. tarafından işletilmektedir. Başlangıç noktası ve güzergâhı Yönetim Alanı sınırı içerisinden geçen 

toplam 52 otobüs hattı bulunmaktadır. Bu hatların büyük çoğunluğunun kalkış durağı Bahribaba 

Parkı’nda yer alan Bahribaba durağıdır. 

Ara toplu taşıma sistemleri kapsamında kentte yolcu taşımacılığı yapan M plaka minibüsler 

bulunmaktadır. Yönetim Alan Sınırı içerisinde M plakalı bir minibüs hattı yer almaktadır. Hat, 

Uzundere- Kadifekale arasında sefer yapmakta olup güzergâhının Yönetim Alanı sınırı içerisinde kalan 

kısmı Rakım Elkutlu Caddesi üzerindedir. 

Yaya ve Bisiklet Ulaşımı 

Kuzeyde Mimar Kemalettin Bölgesi ve güneyinde Kemeraltı Çarşısı olmak üzere Yönetim Alanı 

sınırı içerisinde 2 tane yaya bölgesi olarak tanımlanmış alan ve bu alanlar içerisinde yer alan yaya 

yolları bulunmaktadır. 

Mimar Kemalettin Bölgesi, tekstil sektörünün yoğun olduğu bir moda merkezi karakteristiğine 

sahiptir. Bölge içerisinde 2 yaya yolu bulunmakta olup bu yollar Mimar Kemalettin Caddesi ve caddeyi 

kuzey-güney doğrultusunda kesen Necatibey Bulvarı’dır. Bu akslar üzerinde 10.00–20.00 arası taşıt 

girişi kısıtlanmıştır. 

Kemeraltı Çarşısı, yaya yollarının süreklilik gösterdiği ve içerdiği ticaret fonksiyonlarına ve 

tarihi çarşı kimliğine bağlı olarak sirkülasyonun yoğun olduğu bir yaya bölgesidir. Kemeraltı 

Bölgesi’ndeki yaya yollarının ana omurgasını Anafartalar Caddesi oluşturmaktadır. Anafartalar 

Caddesi, Konak Meydanı ve Basmane Garı arasında devam etmekte olup Eşrefpaşa Caddesi ile 

bölünmektedir. Caddeye bağlanan ve Kemeraltı’na giriş sağlayan yollar Kestelli Caddesi, Havra Sokağı, 
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Azizler Sokağı (920 Sokak) ve Fevzipaşa Bulvarı üzerinden giriş yapılan yollardan oluşmaktadır. İzmir 

Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı (LOPİ Kemeraltı, 2020) kapsamında 09:00-18:00 

saatleri arasında, 15’er dakikalık aralıklarla geliş ve gidiş yönlerinde yapılan yaya sayım çalışmalarına 

göre Konak Meydanı’nın Anafartalar Caddesi girişi bir saatte ortalama 2424 yaya ile yaya 

hareketliliğinin en yüksek olduğu alan olmuştur. Anafartalar Caddesi’nin 853. Sokak ile kesişimi ise bir 

saatte ortalama 2016 yaya ve Anafartalar Caddesi’nin Havra Sokağı ile kesişimi bir saatte ortalama 

1820 yaya ile yaya hareketliliğinin en yüksek olduğu ikinci ve üçüncü alanlar olmuştur. 

Harita 53: LOPİ-Yaya Sayımları

 
Kaynak: İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı (LOPİ Kemeraltı, 2020) 

Kemeraltı Çarşısı’nın “motorlu taşıt trafiğinden arındırılarak yayalar için daha erişilebilir, daha 

yaşanabilir olması ve alanda hem sosyal hayatın hem de ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması” amacıyla Kemeraltı Trafik Düzenlemesi Projesi gerçekleştirilmiş ve İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2018/530 sayılı kararıyla Kemeraltı Çarşısı’nın 

yayalaştırılması kararı alınmıştır. Kemeraltı Trafik Düzenleme Projesi ile Kemeraltı’na 10.30–17.30 

saatleri arasında, yaz döneminde ise 10.30–19.30 saatleri arasında araç giriş çıkışı yasaklanmıştır. 

Ticari birimlerin lojistik ihtiyacını karşılamak için de belirli alanlarda kamyonet park alanları ve yük 

indirme - bindirme noktaları oluşturulmuştur. 

Mimar Kemalettin Bölgesi ve Kemeraltı Çarşısı dışında Yönetim Alanı’nda yaya sirkülasyonun 

yoğun olduğu diğer alanlar Basmane Bölgesi’nde Anafartalar Caddesi ve kıyı kesiminde Konak 

Meydanı ile sahil kesimindeki yürüyüş parkurudur.  
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Yönetim Alanı sınırı içerisindeki bisiklet ulaşım ağına bakıldığında ise bisiklet aksı yalnızca kıyı 

şeridinde yer almakta olup iç kesimde bisiklet yolları bulunmamaktadır. Körfez boyunca devam eden 

bisiklet yolu, Konak ilçesinden kuzeyde Alsancak’a güneyde Üçkuyular’a devam etmektedir. Kent 

içerisindeki akıllı bisiklet ulaşım sistemi İZULAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan BİSİM tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bisiklet kiralamasının yapıldığı BİSİM sistemine ait Konak İskelesi, Pasaport 

İskelesi, Konak Metro ve Konak Meydanı’nın çevresinde 4 adet BİSİM istasyonu yer almaktadır. 

Otopark Alanları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanının farklı noktalarında kapalı alan, açık alan ve yol üstü 

araç park yeri olmak üzere farklı türde otopark alanları yer almaktadır. Kent içerisinde yer alan 

otoparkların bir bölümü İZELMAN A.Ş. tarafından işletilmektedir. Yönetim Alan sınırı içerisinde 

İZELMAN A.Ş. tarafından işletilmekte olan 4 kapalı otopark, 1 açık otopark ve 8 tane de yol üstü araç 

park yeri alanı bulunmaktadır.  

İZELMAN A.Ş. tarafından işletilmekte olan kapalı otoparklar Milli Kütüphane Caddesi’nde, 

Agora Ören Yeri’nin kuzeyinde, Mimar Kemalettin Caddesi’nde ve Birleşmiş Milletler (Varyant) 

Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bu otoparklar içerisinde kapasitesi en fazla olan 1170 araç 

kapasitesi ile Çankaya Katlı Otoparkıdır. Çankaya Katlı Otoparkını 888 araç kapasitesi ile Konak Katlı 

Otoparkı takip etmektedir. 

Kapalı otoparklar içerisinde güncel abone sayıları en fazla olan otoparklar Konak Katlı 

Otoparkı ve Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Altı Otopark’ıdır. Çankaya Katlı Otopark’ının güncel 

abone sayısı az olmakla birlikte günlük ortalama fiş adedi en yüksek kapalı otoparktır. Günlük 

ortalama fiş adedi sayılarına göre en az kullanılan otopark ise Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi 

Altı Otoparkıdır. 

Tablo 37: Yönetim Alanında İZELMAN A.Ş. tarafından İşletilen Kapalı Alan Otoparkları 

Otopark Adı Konum Kapasite 
Güncel Abone 

Sayısı 
Günlük Ortalama Fiş 

Adedi 

Konak Katlı Otoparkı 
Milli Kütüphane 
Caddesi 

888 94 1450 

Çankaya Katlı Otoparkı 
939 sokak, 
Mezarlıkbaşı 

1170 21 1600 

Mimar Kemalettin Katlı 
Otoparkı 

Mimar Kemalettin 
Caddesi 

194 18 200- 210 

Dr. Selahattin Akçiçek 
Kültür Merkezi Altı Otopark 

Birleşmiş Milletler 
Caddesi 

150 78 56 

Kaynak: İZELMAN A.Ş., 2021 
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Harita 54: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Mevcut Ulaşım Sistemi 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Yönetim Alan Sınırı içerisinde İZELMAN A.Ş. tarafından işletilmekte olan 1 tane açık alan 

otoparkı bulunmaktadır. Basmane’de Kapılar olarak adlandırılan bölgede yer alan açık alan otoparkı 

146 araç kapasitesi ve 6 abone sayısına sahiptir. 

Tablo 38: İZELMAN A.Ş. tarafından İşletilen Açık Alan Otoparkları 

Otopark Adı Konum Kapasite 
Güncel Abone 

Sayısı 
Günlük Ortalama 

Fiş Adedi 

Kocakapı Otoparkı 1250 Sokak, Kapılar 146 6 50 

Kaynak: İZELMAN A.Ş., 2021 
 

İZELMAN A.Ş. tarafından işletilmekte olan 8 adet yol üstü araç park yeri bulunmakta olup bu 

otoparkların Konak Doğum Hastanesi dışında kalan 7 tanesi Yönetim Alanı’nın kuzeyinde Akdeniz 

Mahallesi’nde Gazi Osman Paşa Bulvarı, Kazım Dirik Bulvarı, Akdeniz Caddesi ve Necati Bey Bulvarı 

üzerinde bulunmaktadır. Yol üstü araç park yerleri içerisinde en çok araç kapasitesine sahip olanlar 

Efes 1-2 ve Hilton 1-2 otoparklarıdır. Günlük ortalama fiş adedi en çok olan iki otopark ise Efes 1-2 ve 

Necati Bey otoparkıdır. Yol üstü araç parklarında abonelik uygulaması bulunmamaktadır. 

Tablo 39: İZELMAN A.Ş. tarafından İşletilen Yol Üstü Araç Park Yerleri 

Otopark Adı Konum Kapasite 
Günlük Ortalama 

Fiş Adedi 

Akdeniz Caddesi Akdeniz Caddesi 27 50 

Efes 1-2 Gazi Osman Paşa Bulvarı 49 110 

Hilton 1-2 Gazi Osman Paşa Bulvarı 42 67 

Kazım Dirik Kazım Dirik Bulvarı 26 37 

Necati Bey Necati Bey Bulvarı 36 67 

Konak Doğum Hastanesi Konak 20 60 

Kaynak: İZELMAN A.Ş, 2021 

Raylı Sistemler 

İzmir kentinde raylı sistem ulaşımı; banliyö hattı, hafif raylı sistem metro hattı ve tramvay 

hattı olmak üzere 3 farklı raylı sistem ağı ile sağlanmaktadır. Kentte banliyö hattı taşımacılığı İZBAN 

A.Ş., hafif raylı sistem metro hattı ve tramvay hattı taşımacılığı ise İzmir Metro A.Ş. tarafından 

işletilmektedir. Hafif raylı sistem ve tramvay hatlarının güzergâhı Yönetim Alanı sınırı içerisinden 

geçmektedir. Kent içi raylı sistem ağına ilaveten şehirlerarası taşımacılık yapan demiryolu 

güzergâhının bir kısmı ve TCDD Basmane Garı da Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer almaktadır. 

Hafif Raylı Sistem Fahrettin Altay-Evka 3 metro hattı çift yönlü hizmet vermekte olup, hat 

üzerinde toplam 17 istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonların “Konak”, “Çankaya” ve “Basmane” 

olmak üzere 3 tanesi Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer almaktadır. İzmir Metrosu İstasyon Bazlı 

Günlük Biniş Verilerine göre 2016 yılında tüm istasyonlar için toplam 257.128 biniş yapılmış olup, bu 

binişlerin 64.571 tanesi Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer alan istasyonlar üzerinden gerçekleşmiştir.  
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Tablo 40: İzmir Metrosu İstasyon Bazlı Günlük Biniş Verileri 2016-2018-2020 

İstasyon 2016 2018 2020 

Konak 30.047 31.089 17.246 

Çankaya 24.297 24.449 14.209 

Basmane 10.227 12.142 6.450 

İzmir Toplam 257.128 262.874 141.246 

Kaynak: Metro A.Ş., 2021 
Konak istasyonu 2016 yılında Halkapınar istasyonundan sonra en çok kullanılan ikinci istasyon 

olmuşken, 2018 ve 2020 yıllarında en çok kullanılan birinci istasyon olmuştur. 2020 yılında 141.246 

olan tüm biniş sayısının 37.905 tanesine denk gelen %27’lik kısmı Yönetim Alanı sınırında bulunan 3 

istasyondan gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılında hizmet vermeye başlayan Konak Tramvay hattında toplam 19 durak yer almakta 

olup tramvay, Halkapınar ve Fahrettin Altay arasında çalışmaktadır. Konak tramvayının “Gazi Bulvarı” 

ve “Konak İskele” olmak üzere iki durağı Yönetim Alan sınırı içerisinde bulunmaktadır. Konak 

Tramvayı, Durak Bazlı Günlük Biniş Verilerine göre 2018 yılında gerçekleşen toplam 54.277 binişin 

13.204 tanesi Gazi Bulvarı ve Konak İskelesi duraklarından yapılmıştır. 2020 yılında ise toplam 35.632 

binişin 9.490 tanesine denk gelen %27’lik kısmı bu duraklardan gerçekleştirilmiştir. 

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait istasyon bazlı günlük biniş verilerine göre her 3 yılda da 

Konak İskele durağı Alsancak Gar durağından sonra en çok biniş yapılan durak olmuştur. 

Tablo 41: Konak Tramvayı Durak Bazlı Günlük Biniş Verileri 2018-2019-2020 

Durak 2018 2019 2020 

Gazi Bulvarı 5.536 7.139 4.282 

Konak İskele 7.668 9.639 5.208 

İzmir Toplam 54.277 66.911 35.632 

Kaynak: Metro A.Ş., 2021 
İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı, hafta içi ve hafta sonu günlerde 06.00-00.20 saatleri 

arasında çalışmaktadır. İzmir Metrosu hafta içi günlerde 06.00-20.00 saatleri arasında 3 dakika 

aralıklarla, 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirmektedir. Hafta sonu 

ise sefer sıklıkları 5 dakika, 6 dakika ve 7,5 dakika olarak değişmektedir. 

Konak Tramvayı hafta içi günlerde 06.00-20.00 saatleri arasında 5 dakika aralıklarla, 20.00- 

00.20 saatleri arasında 7,5 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirmekte olup bu süreler hafta sonları 6 ve 

7,5 dakika olmaktadır. 

Tablo 42: İzmir Metrosu Hizmet Saatleri ve Sefer Sıklıkları (2021) 

Hafta İçi Cumartesi Pazar 

Saat Aralığı Sıklık (dk) Saat Aralığı Sıklık (dk) Saat Aralığı Sıklık (dk) 

06.00 – 20.00 3 dakika 06.00 – 20.00 5 dakika 06.00 – 12.00 7,5 dakika 

20.00 – 00.20 7,5 dakika 20.00 – 00.20 7,5 dakika 12.00 – 20.00 6 dakika 

 20.00 – 00.20 7,5 dakika 

Kaynak: Metro A.Ş., 2021 
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Tablo 43: Konak Tramvayı Hizmet Saatleri ve Sefer Sıklıkları (2021) 

Hafta İçi Cumartesi Pazar 

Saat Aralığı Sıklık (dk) Saat Aralığı Sıklık (dk) Saat Aralığı Sıklık (dk) 

06.00 – 20.00 5 dakika 06.00 – 20.00 6 dakika 06.00 – 00.20 7,5 dakika 

20.00 – 00.20 7,5 dakika 20.00 – 00.20 7,5 dakika  

Kaynak: Metro A.Ş., 2021 
 

Hem İzmir Metrosu’nun hem Konak Tramvayı’nın Yönetim Alan sınırı içerisinde yer alan 

durakları, diğer toplu taşıma hatları ile entegre bir biçimde çalışmaktadır. Her iki raylı sistem hattının 

Konak istasyonu Konak İskelesi’nin art bölgesinde kalmakta ve iskeleye yürüme mesafesindedir.  

TCDD Basmane Garı ve demir yolu hattının Basmane istasyonu çıkışında olan bölümünün bir 

kısmı Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer almaktadır. Yönetim Alanı sınırının kuzey doğusunda kalan 

Basmane Garı kent merkezinde yer alması ve kent içi toplu taşıma ağları ile entegre olması nedeniyle 

erişilebilirliği yüksek bir alandır. Basmane Garı’ndan Ödemiş, Tire, Denizli, Uşak, Alaşehir, Söke ve 

Aydın yönlerine şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Aynı zamanda Ankara-İstanbul hızlı tren 

hattına bağlı olan İzmir-Ankara hattı da Basmane Gar’ında yolcu indirme-bindirme yapmaktadır. 
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Harita 56: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Raylı Sistem Hatları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Deniz Yolu Ulaşımı 

Coğrafi konumu itibariyle körfez çevresinde yer alması ve deniz ile güçlü bir ilişki kurması 

nedeniyle İzmir kentinde, deniz yolu ulaşımı önemli bir ulaşım alternatifi olmaktadır. Kentte deniz 

yolu taşımacılığı İZDENİZ A.Ş. tarafından işletilmektedir. Yaz aylarında dönemsel olarak çalışan Foça, 

Mordoğan, Yassıcaada ve Urla hatları ile birlikte deniz yolu taşımacılığı yapılan toplam 12 güzergâh ve 

13 iskele mevcuttur.  

İç körfez olarak adlandırılan bölgede yer alan 8 iskelenin Konak İskelesi ve Pasaport İskelesi 

olmak üzere iki tanesi İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırı içerisinde yer almaktadır.  Konak 

İskelesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın batısında, Pasaport İskelesi ise Cumhuriyet Meydanı’na 

varan Atatürk Caddesi’nin üzerinde yer almaktadır. 

Konak İskelesi; konumu, hinterlandında farklı ulaşım alternatiflerini bulundurması, tarihi kent 

merkezi, kamu yapıları ve kentsel çalışma alanları ile güçlü bir ilişki kurması nedeniyle kullanımı en 

yoğun olan iskeledir. Konak İskelesini kullanan hatların sefer sayıları, toplam sefer sayıları içerisinde 

en fazla paya sahiptir. Konak İskelesi daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizasında yer alırken, 

Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı ve yeşil alan elde etme amacıyla yapılan deniz dolgusundan sonra 

Kemeraltı Çarşısı’ndan ve yerleşik kentsel alandan uzaklaşmıştır. Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı ise 

iskele ve yerleşik alan arasındaki erişimi kesen bir engel olmuştur. Bunun üzerine bulvar, iskele 

hizasında yer altına taşınmış ve iskele erişimi için yaya bağlantısı düzenlemesi gerçekleştirilmiştir (EPİ, 

2019). 

Konak İskelesi, raylı sistem hatları ve lastik tekerlekli toplu taşıma hatları ile beslenmektedir. 

İskelenin yakın çevresinde Bahribaba Parkı’nda, Halil Rıfatpaşa Caddesi’nde, Mithatpaşa Caddesi’nde 

ve Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı’nda otobüs durakları yer almaktadır. Konak İskelesi için, sefer 

sıklığı 40 dakika altında kalan ve besleme niteliğinde hizmet veren 34 belediye otobüs hattı 

bulunmaktadır (EPİ, 2019). Aynı zamanda Fahrettin Altay- Halkapınar Tramvay Hattı’nın Konak 

İskelesi durağı ve HRS-1 Fahrettin Altay- Evka 3 Metro Hattı’nın Konak durağı iskeleye yürüme 

mesafesinde olup iskele ile entegre olan raylı sistem güzergâhlarıdır. 

Pasaport İskelesi, konumu itibariyle Pasaport ve Alsancak çevresinde yer alan iş alanları ile 

ilişki kurmakta ve ağırlıklı olarak çalışma alanı yolcularına hizmet vermektedir. İş amaçlı yolculukların 

yoğun olarak yapıldığı iskeleyle ilişki içerisinde olan ve kıyıya paralel güzergâhlarda hizmet veren 5 

otobüs hattı bulunmaktadır (EPİ, 2019). 

Konak İskelesini ve Pasaport İskelesini başlangıç/bitiş durağı veya ara durak olarak alan ve iç 

körfezde yolcu taşımacılığı yapan toplam 5 güzergâh bulunmaktadır. Konak İskelesi için “Karşıyaka – 

Konak”, “Bostanlı – Konak” güzergâhları, Pasaport İskelesi için de “Karşıyaka - Pasaport – Alsancak”,  
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“Bostanlı - Pasaport – Alsancak” ve “Üçkuyular - Göztepe - Karantina - Pasaport – Alsancak” 

güzergâhları bulunmaktadır. “Güzelbahçe - Üçkuyular - Göztepe - Konak - Pasaport - Alsancak – 

Karşıyaka” güzergâhı ise günümüzde çalışmamaktadır. 

Tablo 44: Deniz Yolu Ulaşım Güzergâhları ve Günlük Sefer Sayıları (2019)* 

No Güzergâh 
Günlük Sefer 

Sayısı 
Sefer 

Süresi (dk) 

1 Karşıyaka - Konak 52 15 

2 Bostanlı - Konak 39 15 

3 Karşıyaka - Pasaport - Alsancak 39 40 

4 Bostanlı - Pasaport - Alsancak 34 40 

5 Üçkuyular - Göztepe - Karantina - Pasaport - Alsancak 6 55 

İzmir Toplam 207 - 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
*Deniz Ulaşımı Hat Optimizasyonu ve Entegrasyonu Planı Raporu, 2019 ve İZDENİZ A.Ş.,2021 verileri derlenerek 
oluşturulmuştur. 
 

2019 yılı verilerine göre, körfezde günlük toplam 207 sefer gerçekleştirilmiş olup, bu 

seferlerin sayısının en yüksek olduğu hat, 52 sefer ile Karşıyaka - Konak hattı olmuştur. Karşıyaka - 

Konak hattını 39 sefer ile Bostanlı - Konak ve Karşıyaka - Pasaport - Alsancak hatları ve 34 sefer ile 

Bostanlı - Pasaport - Alsancak hattı izlemiştir. Konak İskelesi’ni kullanan 3 hattın günlük toplam sefer 

sayısı 93 ve Pasaport İskelesi’ni kullanan 4 hattın günlük toplam sefer sayısı 81’dir. Dönemsel faaliyet 

gösteren hatlar dışındaki sefer sayıları içerisinde, Konak İskelesini kullanan seferlerin tüm seferler 

içerisindeki oranı %43 ve Pasaport İskelesini kullanan seferlerin tüm seferler içerisindeki oranı 

%57’dir.  

Tablo 45: Deniz Yolu Ulaşım Güzergâhları Hizmet Saatleri ve Sefer Sıklıkları (2019) 
No Güzergâh Hizmet Saat Aralığı Sefer Sıklığı 

(dk) 

1 Karşıyaka - Konak 

Zirve saatlerde; 07.00-10.00/17.00-20.00 15 

Zirve dışı saatlerde 10.00-17.00/20.00-20.30 20 

20.30-23.00 30 

2 Bostanlı - Konak 
Zirve saatlerde; 07.00-09.00/17.00-19.00 15 

Zirve dışı saatlerde 30 

3 Karşıyaka - Pasaport - Alsancak 

Zirve saatlerde; 07.00-10.00/17.00-20.00 15 

Zirve dışı saatlerde 30 

Son 3 sefer 60 

4 Bostanlı - Pasaport - Alsancak 
Zirve saatlerde; 07.00-10.00/17.00-20.00 15 

Zirve dışı saatlerde 45 

5 
Üçkuyular - Göztepe - Karantina 
- Pasaport - Alsancak 

07.20-09.25 35 

16.45-21.00 60 

6 
Güzelbahçe - Üçkuyular - 
Göztepe - Konak - Pasaport - 
Alsancak – Karşıyaka* 

06.45-08.35 2 sefer 

17.10-20.25 
2 sefer 

Kaynak: Deniz Ulaşımı Hat Optimizasyonu ve Entegrasyonu Planı Raporu, 2019, s.8. 
* Hizmet vermemektedir. 



600 
 

Konak İskelesini ve Pasaport İskelesini kullanan seferler içerisinde en geniş hizmet saati 

aralığına sahip olan hat Karşıyaka – Konak hattı olup hat 07-00–23.00 saatleri arasında çalışmaktadır. 

Zirve saatleri dışında kalan zaman aralıklarında hatların sefer sıklık süreleri uzamaktadır. 

İskele bazlı aylık biniş verilerine göre 2016 yılında Konak İskelesi 4.457.155 kişi, Pasaport 

İskelesi 1.094.051 kişi tarafından kullanılmıştır. 2020 yılında ise Konak İskelesi 2.560.254 kişi, Pasaport 

İskelesi 592.654 kişi tarafından kullanılmıştır. Her iki iskele için de 2020 yılına ait biniş verilerinin 

azalmasının nedeni Covid-19 pandemisi, pandemi kapsamında alınan tedbirler ve pandemiye bağlı 

olarak ulaşım tercihlerinin değişmesi olarak yorumlanabilmektedir. 

2016 yılı için Konak İskelesinin en yoğun kullanıldığı aylar Nisan ayı ve Kasım ayı, Pasaport 

İskelesinin en yoğun kullanıldığı aylar Mart ve Nisan ayları olmuştur. 2020 yılında ise Konak İskelesi ve 

Pasaport İskelesinin kullanımının en yoğun olduğu aylar Ocak ve Şubat ayları olmuştur. 

Tablo 46: İskele Bazlı Aylık Biniş Verileri 2016 – 2020 

Ay/Yıl 
2016 2020 

Konak İskelesi Pasaport İskelesi Konak İskelesi Pasaport İskelesi 

Ocak 324.107 81.823 384.851 94.350 

Şubat 380.639 91.266 290.499 74.112 

Mart 353.804 100.609 252.520 64.255 

Nisan 406.550 105.293 12.859 1.834 

Mayıs 396.758 100.706 20.022 3.798 

Haziran 324.461 89.820 200.247 42.709 

Temmuz 390.445 67.073 276.300 52.863 

Ağustos 381.393 83.456 269.213 57.277 

Eylül 382.318 80.037 264.349 61.534 

Ekim 384.188 99.856 279.493 62.169 

Kasım 397.271 99.857 190.325 45.046 

Aralık 335.221 94.255 119.576 32.707 

Toplam 4.457.155 1.094.051 2.560.254 592.654 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
* İZDENİZ A.Ş.,2021 verileri derlenerek oluşturulmuştur. 
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Harita 57: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı Deniz Yolu Hatları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, İzmir’in tarihi kent merkezini kapsaması nedeniyle 

erişilebilirliği yüksek ve farklı ulaşım modlarının bir arada yer aldığı bir ulaşım altyapısı 

sergilemektedir. Alanın Fevzipaşa Bulvarı’nın güneyinde kalan bölümü tarihsel kimliğine bağlı olarak 

dar sokaklardan oluşan organik bir dokuya sahiptir. Bu alanlarda dar sokakların yanı sıra çıkmaz 

sokakların ve topografyaya bağlı olarak merdivenli sokakların da olduğu görülmektedir. 

Tarihi süreç içerisinde Yönetim Alanı sınırı içerisinde açılan geniş bulvarlar ve yolların alanın 

kültürel miras ögelerine zarar verdiği bilinmektedir. Fevzipaşa Bulvarı’nın 1935-1936 yılları arasında 

açılmasıyla birlikte aks üzerinde yer alan hanların bir bölümü yıkılmış, Eşrefpaşa Caddesi’nin açılması 

ve genişletilmesiyle birlikte Basmane ve Kemeraltı Bölgeleri fiziksel olarak birbirlerinden ayrılmış ve 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi’ni birbirine bağlayan, alandaki sit alanlarının 

sınırlarında kalan Konak Tüneli ile Damlacık Bölgesi’ndeki konut dokusu zarar görmüş ve bölge terk 

edilme süreci yaşamıştır. 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde planlanmış çok sayıda yaya bölgesi ve yaya yolları 

bulunmasına karşın planlanan yaya yollarının bir bölümünün gerçekleşmemiş olması ve alanın taşıt 

öncelikli bir ulaşım yapısına sahip olması yaya ulaşımını güçleştirmektedir. Yaya yollarının alan 

bütününde süreklilik göstermemesi, topografyaya bağlı olarak oluşan merdivenli yolların varlığı ve 

alanın sahip olduğu miras alanları ve ögeleri arasında tanımlı yaya güzergâhlarının bulunmaması 

alanın erişilebilirliğini ve ziyaret edilebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, 

Kemeraltı Bölgesi’ndeki perakende ticaret kullanımına bağlı olarak yol üstü ürün sergilemenin yaygın 

olması alan içerisindeki yaya sirkülasyonunu kısıtlamakta ve olumsuz olarak etkilemektedir. Alan 

bütününde otopark sorunu yaşanmakta olup, saha çalışmaları kapsamında; geleneksel kent 

dokusunun içerisinde bulunan, yıkılan yapılardan boşalan parseller, yapılaşmamış parseller, kentsel 

açıklıklar ve yol kenarlarının yoğun bir şekilde ruhsatsız otopark kullanımına sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu otopark alanları dışında Roma Antik Yolu (İpek Yolu) 1. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırı içerisinde yer alan Eşrefpaşa Pazar Alanı başta olmak üzere Yönetim Alan sınırının farklı 

noktalarında ruhsatsız otopark kullanımı olduğu gözlemlenmiştir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından “İzmir Büyükşehir Alanı Kent 

İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu” kapsamında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 2018 yılında oybirliği ile uygun bulunup Başkanlık 

makamınca onaylanan “İzmir Ulaşım Ana Planı – UPİ 2030” çalışmasında kent merkezi için otopark 

önerileri belirlenmiştir.  Öneriler kapsamında Kemeraltı Bölgesi için kentin tarihi dokusunu sergileyen 

dar sokakların varlığı, işletmelerin işyeri dışında da ürün sergilemesi ve yaya hareketinin yoğun olması 

nedeniyle otopark yapma ve otoparklara erişimin zor olduğu aktarılmıştır.  Kemeraltı bölgesinde yer 

alan açık otoparkların kaldırılması ve Kemeraltı bölgesinin otopark ihtiyacının yakın çevredeki 
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otoparklardan alan içinde gezecek olan ücretsiz ringlerle sağlanması önerilmiştir. Pasaport- Alsancak 

– Çankaya bölgeleri için ortak geliştirilen önerilerde; kent merkezi olarak tariflenen alan içerisinde ve 

alanı çevreleyen yollar üzerinde yeni otopark yapımına izin verilmemesine ve alan içerisinde yer alan 

cep otoparkların ve küçük kapasiteli otoparkların yerleşik nüfus, engelli vatandaşlar ve bölgede 

faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda alan içerisinde 

kalan sit alanları için hazırlanmış olan Koruma Amaçlı İmar Planları ile önerilmiş olan müze, ören yeri 

ve turizme açık yerler vb. kullanımların yakınındaki otoparkların, sadece turistik amaçlı ziyaretçiler 

tarafından kısa süreli kullanıma tahsis edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Alanın ana yaya akslarından 

birini oluşturan Anafartalar Caddesi’nin Basmane Bölgesi’nde kalan bölümünün yayalaştırılması, 

Kemeraltı ve Alsancak Bölgeleri arasında yaya bağlantısının sağlanması için Şevket Özçelik Sokak’ın 

yayalaştırılması Ulaşım Ana Planı’nın Yönetim Alanı sınırları içerisinde uygulanmasını önerdiği diğer 

kararlardır.  

Bağlantı Noktaları Ulaşım Altyapısı 

Bayraklı – Tepekule Höyüğü (Eski Smyrna) 

Bayraklı-Tepekule Höyüğü ve çevresi karayolu ulaşım ağlarının, bisiklet yollarının, yaya 

yollarının, raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma gibi çeşitli ulaşım ağlarının bir arada bulunduğu 

ulaşım altyapısına sahiptir. Höyük ve yakın çevresinin ana ulaşım akslarını kıyı kesiminde Altınyol 

Caddesi ve Anadolu Caddesi oluşturmaktadır. Bu akslar kıyı boyunca devam etmekte olup kuzeyde 

Karşıyaka ve güneyde Konak ilçesi ile bağlantı sağlamaktadır. Höyüğün ana ulaşım bağlantılarını 

Altınyol Caddesi’ne bağlanan Nur Sultan Nazar Bayev Caddesi ve Ankara Caddesi’ne bağlanan Manas 

Bulvarı oluşturmaktadır. Her iki aks da Smyrna Meydanı’na bağlanmakta olup höyüğe giriş sağlanan 

1912. Sokak’a erişim sağlamaktadır. Höyük ve yakın çevresindeki toplu taşıma altyapısını lastik 

tekerlekli toplu taşıma hatları ve Aliağa- Tepeköy arasında sefer yapan İZBAN hattı oluşturmaktadır.  

Bisiklet yolu kıyı kesiminde güneyde Alsancak, kuzeyde Karşıyaka ilçelerine devam 

etmektedir. Kıyı kesiminden Bayraklı bölgesine giriş yapan bisiklet yolu Nur Sultan Nazar Bayev 

Caddesi üzerinden Smyrna Meydanı’na kadar uzamaktadır. İZBAN Bayraklı istasyonundan höyüğün 

girişinin bulunduğu 1912. Sokak’a kadar devam eden Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi höyük ve 

yakın çevresinde düzenlenmiş tek yaya yoludur. Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi yaya bölgesi olan 

Bayraklı Rekreasyon Alanı’na Bayraklı üst geçidi aracılığıyla bağlanmakta ve İZBAN Bayraklı 

istasyonundan höyüğe doğrudan yaya erişimi sağlamaktadır. Otopark alanları Bayraklı Rekreasyon 

Alanı içerisinde, höyüğün güneyinde ve Manas Bulvarı’nın batısında yer almaktadır. Bu otoparklardan 

Bayraklı Rekreasyon Alanı içerisinde ve höyüğün güneyinde yer alan otoparklar açık otopark alanları 

olup Manas Bulvarı’nın batısında yer alan ve İzBB tarafından yapılan Smyrna kapalı otoparkı 636 araç 

kapasitesine sahiptir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022).  
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Yassıtepe Höyüğü – Yeşilova Höyüğü 

Yassıtepe Höyüğü ve Yeşilova Höyüğü Bornova ilçesinde 1. derece taşıt yolu olan ve trafik 

hacminin yoğun olduğu İzmir Çevre Yolu’nun etrafında yer almaktadır. Höyüklerin yakın çevresinde 

yaya yolu ve bisiklet yolu bulunmamakta olup alan karayolu ulaşımının yoğun olduğu bir ulaşım 

altyapısı sergilemektedir. 

Toplu taşıma ağları, lastik tekerlekli toplu taşıma ağlarından ve Fahrettin Altay – Evka 3 arası 

sefer yapan HRS-1 Metro hattından oluşmaktadır. Höyüklerin yakın çevresinde ESHOT otobüs 

durakları bulunmaktadır. 

Alandaki otopark sayısı oldukça az olup Yassıtepe Höyüğü’nün doğusunda, Ord. Prof. Dr. 

Muhiddin Erel Caddesi üzerinde bir açık otopark alanı yer almaktadır. Yeşilova Höyüğü’nün ise 

Ziyaretçi Merkezi’nin girişinde kendi otopark alanı bulunmaktadır. 

 “Yassıtepe Höyüğü Koruma -  Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında taşıt 

yolları, bisiklet yolları, araç ve ziyaretçi giriş çıkışlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar 

yapılmıştır. Projenin 3 etap halinde gerçekleştirilmesi planlanmış olup 1. etapta “yayalaştırma 

çalışması, sınırlayıcı elemanların ve bilgilendirme panolarının oluşturulması”, 2. etapta “kazı alanında 

koruma çatısı, sunum uygulamaları” ve 3. etapta “otopark ve bisiklet park alanlarının oluşturulması 

ve çocuk oyun alanının düzenlenmesine” yönelik uygulamalar yer almıştır. Proje 2019 yılında Bornova 

Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün onayıyla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu’na sunulmuş ve kurulun 16.10.2019 tarihli kararıyla uygun bulunmuştur. Proje süreci 

günümüzde devam etmektedir (Derin, 2021) 
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Pano 10: Ulaşım Dolaşım Sistemleri 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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7.4. Teknik Altyapı/Teknik Altyapının Yeterliliği, Programlanan Yatırımlar  

İçme Suyu Altyapısı 

Yönetim Alan sınırı içerisindeki mevcut durum incelendiğinde içme suyu bağlantısı 

bulunmayan mahallenin olmadığı görülmektedir. Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Altay, Süvari, 

Ülkü, Sakarya, Yenimahalle, Ali Reis, Kubilay, Mirali ve Faik Paşa mahallelerinde içme suyu altyapısını 

güçlendirici projelerin bulunduğu görülmektedir. 

Atık Su Altyapısı 

Yönetim Alan sınırı içerisindeki atık su altyapısı incelendiğinde; Fevzipaşa, Uğur, Odunkapı, 

Bozkurt, Tan, Kahraman Mescit, Çahabey, Namazgah, Kurtuluş mahallelerinde atık su altyapısının 

bulunmadığı; Selçuk Mahallesinin güneybatı kısmı ile Konak Mahallesinin doğu kısmında ve Mecidiye, 

Güngör, Fatih, Namık Kemal, Sümer, Yıldız, Türkyılmaz, Güneş, Güzelyurt, Hurşidiye, Yenigün, 

Altınordu, Kubilay, Yenimahalle, Mirali mahallerinde atık su altyapısının kısıtlı olduğu görülmektedir.  

Projelendirilmiş atık su altyapısı incelendiğinde ise alanın kuzey kısmında mevcut altyapıyı 

güçlendirmeye yönelik bir çalışma yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, alanının güney 

kısmında bulunan Selçuk Mahallesi ile kuzey kısmında bulunan Akdeniz, İsmet Kaptan ve Etiler 

Mahallelerinin ana altyapı sistemine bağlamaya yönelik projelerin geliştirildiği ve bütünleşik bir 

altyapı sistemi oluşturmanın hedeflendiği görülmektedir. Atıksu altyapı projeleri gerçekleştirildiğinde 

altyapıya kısıtlı erişimi olan mahallelerin altyapısının güçlendirilmesinin yanı sıra, atık su altyapısı 

bulunmayan Tan, Namazgah ve Hurşidiye mahallelerinin de altyapıya erişimi sağlanmış olacaktır. 

Yağmur Suyu Altyapısı 

Yönetim alanı sınırı içerisinde mevcutta bulunan ve gelecekte yapılması hedeflenen yağmur 

suyu altyapısı incelendiğinde; alanda sadece Yeşiltepe, Konak, Akdeniz, İsmet Kaptan, Yenigün, 

Hurşidiye, Akıncı ve Kocakapı mahallelerinde yağmur suyu altyapısının bulunduğu görülmektedir. 

Proje halindeki yağmur suyu altyapısının gerçekleşmesi halinde Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Sakarya, 

Altay, Yenimahalle, Namazgah, Pazaryeri, Kurtuluş, Hurşidiye, Altınordu, Yenigün, Akıncı, Kubilay, Faik 

Paşa, Etiler, Oğuzlar, Kocakapı ve Mirali Mahallelerinde yağmur suyu altyapısına erişim sağlanacağı 

görülmektedir. 

Elektrik Altyapısı 

Yönetim alanındaki tüm mahallelerde elektrik erişimi mevcuttur. Alanın batı kısmında yer 

alan Konak, İsmetkaptan, Akdeniz, Güzelyurt, Güneş, Kestelli, Uğur, Fevzipaşa, Tan, Kahraman Mescit, 

Türkyılmaz, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay ve Yeşiltepe mahallelerinde elektrik hatları yeraltına 

alınmıştır. Bununla birlikte; Tuzcu, Ülkü, Süvari, Sakarya, Yenimahalle, Ali Reis, Pazaryeri, Kubilay, 

Altınordu, Mirali, Faik Paşa, Etiler, Oğuzlar, Kocakapı mahallelerinde havai ve yeraltı elektrik 

hatlarının birlikte bulunduğu, alanın doğu ve güney kısımlarındaki Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, 
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Aziziye, Altay, İmariye, Kadifekale, Kosova mahallelerinde ise elektrik altyapısının yüksek oranda havai 

hatlardan oluştuğu görülmektedir.  

Yönetim alanının büyük bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit, 2. Derece Arkeolojik Sit, 3. Derece 

Arkeolojik Sit, 2. Derece Doğal Sit, Kentsel Sit ve Tarihi Sit kararları ile koruma altına alınmıştır. Sit 

Alanları ve miras unsurları göz önünde bulundurularak alanının doğu ve güney kısımlarında bulunan 

havai hatların da yeraltına alınması konusunda projelendirmelerin yapılması gerekliliği 

düşünülmelidir.  

Alanda ayrıca Yeşiltepe, Güngör ve Fatih mahallelerini kapsayan ve Namazgah mahallesine 

kadar uzanan ve fuara hizmet vermeyi amaçlayan Kültürpark kablo hattı, İmariye Mahallesinden 

Mirali Mahallesine kadar uzanan bir yüksek gerilim hattı, Kocakapı, Oğuzlar ve Etiler Mahallelerini 

kapsayan bir alçak gerilim hattı projelendirilmiştir. 
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Pano 5: Teknik Altyapı 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021
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7.5. Çevre Kirliliği 
Hava Kalitesi 

Hava kalitesinin düşmesinin çevreye ve sağlığa olumsuz etkileri olduğu kadar kültür varlıkları 

üzerinde de riskler oluşturmaktadır. Türkiye’nin 3. en büyük şehri olarak İzmir de yoğun yapılaşma 

faaliyetleri, konutlarda ısınma amaçlı gerçekleştirilen yakıt tüketimi ve yoğun trafik faaliyetleri 

nedeniyle hava kalitesinin olumsuz etkilerinin gözlemlendiği kentlerden birisi konumundadır. Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 

Yönetmeliği” kapsamında ülke genelinde hava kalitesindeki değişim, kentlerin çeşitli noktalarına 

yerleştirilen ölçüm cihazları aracılığı ile kirletici maddelerin havada bulunma oranları belirlenerek 

takip edilmektedir. Bu doğrultuda İzmir’de 9 ayrı noktada kurulan izleme istasyonlarında NO₂ (azot 

dioksit), SO₂ (kükürt dioksit), CO (karbon monoksit), PM10 ve O₃ (ozon) ölçümleri yapılmaktadır. İzmir 

Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan sınırları göz önünde bulundurularak Alsancak, Bayraklı, Bornova, 

Güzelyalı ve Şirinyer’de bulunan istasyonlarda ölçülen değerler incelenmiştir. Öncelikle belirtilen tüm 

istasyonlarda ölçümleri gerçekleştirilen PM10 ve SO₂ değerleri ele alınmıştır. DSÖ tarafından SO₂ ile 

ilgili limit değer 20 µg/m³ olarak belirlenmiş ve Türkiye tarafından da bu değer yıllık ulusal sınır değer 

olarak düzenlenmiştir. Buna göre son 3 yıl içerisinde SO₂ değerlerinin tüm istasyonlarda sınır değeri 

aşmadığı gözlenmektedir. PM10 için DSÖ’nün belirlediği limit değer 40 µg/m³ olmakla birlikte, 

düzenlenen yıllık ulusal değer 2018 yılı için 44 µg/m³ iken 2019 ve 2020 yıllarında DSÖ standartlarına 

göre düzenlenmiştir. 2018 yılı incelendiğinde Bayraklı (51,83 µg/m³) ve Bornova (48,58 µg/m³) 

istasyonlarında ortalama hem DSÖ’ye göre hem de yıllık ulusal değere göre yüksek çıkmaktadır. 

Şirinyer istasyonunda ise 42,08 µg/m³ olan değer yıllık ulusal değerin altında gözlenirken, DSÖ’nün 

limit değerinin üzerindedir. 2019 yılında ölçülen ortalama PM10 değerlerinde ise Güzelyalı hariç tüm 

istasyonlarda azalma yaşanmıştır. Bayraklı (44,38 µg/m³), Bornova (40,97 µg/m³) ve Güzelyalı (40,58 

µg/m³) istasyonlarındaki değerler sınırı aşmıştır. 2020 yılında ise incelenen 5 istasyondaki tüm 

değerlerin sınır değerlerinin altında kaldığı görülmektedir.  

Tablo 36: İzmir İli 2018, 2019 ve 2020 Yılları Hava Kalitesi Değerleri (PM10 ve SO₂) 

İstasyon 

01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020 

Ortalama Max Ortalama Max Ortalama Max 

PM10 SO₂ PM10 SO₂ PM10 SO₂ PM10 SO₂ PM10 SO₂ PM10 SO₂ 

Alsancak 35,92 9,0 165,1 31,83 30,9 12,4 152,1 62,0 35,9 8,4 172,3 77,1 

Bayraklı 51,83 6,2 190,2 20,37 44,3 7,4 142,3 28,3 34,3 6,6 125,0 39,3 

Bornova 48,58 7,9 225,1 18,4 40,9 8,4 133,0 14,9 34,2 11,8 136,3 27,8 

Güzelyalı 36,05 14,5 130,7 81,2 40,5 11,6 152,1 62,0 28,7 8,4 131,5 51,1 

Şirinyer 42,08 11,6 168,8 39,05 31,5 8,2 97,4 15,5 32,1 11,2 106,9 29,3 

Kaynak: İzmir İli 2021 Yılı Çevre Durum Raporu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
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Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre belirlenen 24 saatlik limit PM10 

değeri 50 µg/m³’tür. Ayrıca 24 saatlik bu limit değerin bir yılda 35 defadan fazla aşılamayacağı 

belirtilmiştir. İzmir’de bulunan istasyonlarda limit değerlerin aşıldığı gün sayılarına bakıldığında tüm 

istasyonların yönetmeliğin ilgili maddesine aykırı şekilde 35’ten daha fazla kez limit değerlerin aşıldığı 

görülmektedir. 2018 yılı içerisinde özellikle Bayraklı ve Bornova istasyonlarında gerçekleştirilen 

ölçümlerde yılın 3’te 1’inden daha çok günde limit değerlerin üzerinde PM10 tespit edilmiştir. 2019 

yılında limit değerlerin aşıldığı gün sayısı Alsancak, Bayraklı ve Bornova’da azalmakla birlikte hala ilgili 

yönetmeliğe göre 35’ten fazla kez limit değer aşılmıştır. Güzelyalı’da limit değerlerin aşıldığı gün sayısı 

bir önceki yıla göre artmışken, Şirinyer’de yönetmeliğe de uygun olacak şekilde limit değerin aşıldığı 

gün sayısı 32 olarak gerçekleşmiştir.  2020 yılına gelindiğinde ise tüm istasyonlarda sınır değerlerin 

aşıldığı gün sayıları 35’in üzerindedir. Alsancak istasyonunda limit değer aşım sayıları bir önceki yıla 

göre %100 artarken, Şirinyer’de de %50 artış göstermiştir. Diğer istasyonlarda ise bu değer azalmıştır. 

Tablo 37: 2018, 2019, 2020 Yılı 24 Saatlik Limit Değer Aşım Sayıları (PM10 ve SO₂) 

İstasyon 
01.01.2018 -
31.12.2018 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.05.2020 

PM 10 SO 2 PM 10 SO 2 PM 10 SO 2 

Alsancak 55 0 36 0 75 0 

Bayraklı 137 0 95 0 80 0 

Bornova 122 0 93 0 67 0 

Güzelyalı 53 0 70 0 48 0 

Şirinyer 84 0 32 0 46 0 

Kaynak: İzmir İli 2021 Yılı Çevre Durum Raporu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. 

Su Kalitesi 

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 2021 Yılı Çevre Durum Raporu’ndan aktardığına 

göre yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık artışı ile durgun suyun olduğu alanlarda mikrobiyolojik 

faaliyetlerin yoğunlaşması sonucu yosunlaşma ve koku problemi oluşmaktadır. Derelere atılan çöp ve 

atıklar, yağmur suyunun taşması su kirliliğini artıran faktörlerdir. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 

2019 yılında derelerde gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmaları neticesinde toplamda 591,6 km 

uzunluğundaki dere yataklarından 336.186 ton malzeme taşınmıştır. 2020 yılı boyunca temizlik 

çalışması gerçekleştirilen dere yataklarının uzunluğu 679,2 km olup, 255.738 ton malzeme dere 

yataklarından çıkarılmıştır. 2021’de ise bu değerler 915,5 km dere temizliğine ulaşmış ve dere 

yataklarından çıkarılan malzeme 470.565 tona yükselmiştir.  

İzmir kentine içme ve kullanma suyu temin edilen en önemli su havzalarından biri Gediz 

Havzası’nda da su kalitesi açısından riskler bulunmaktadır. Havzada bulunan 11 adet göl su 

kütlesinden 2’sinin yüksek risk altında, 9’unun ise orta derecede risk altında olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca, 85 adet nehir su kütlesi içerisinde de 31’inin yüksek risk altında, 35’inin ise orta derecede risk 

altında olduğu tespit edilmiştir (ÇMO, 2021). Gediz Havzası’ndaki kirlilik kaynakları; hızlı nüfus 
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artışından kaynaklanan evsel kirlilik, sanayileşmenin getirdiği endüstriyel kirlilik ve yoğun tarımsal 

faaliyetler sonucu oluşan tarımsal kirliliktir. Gediz Nehir Havzası Yönetim Planı Raporu’nda 

değerlendirilen çevresel altyapı durumuna göre havza geneli için atıksu ve katı atık alt yapı 

durumunun tamamlanmadığı belirtilmektedir. Ayrıca Yönetim Planı kapsamında hazırlanan risk 

değerlendirmesi sonucunda İzmir İç Körfezi yüksek şiddette baskı ve İzmir Dış Körfezi’nin ise orta 

derecede baskı altında olduğu ortaya çıkarılmıştır. İzmir İç Körfezi üzerinde baskı oluşturan etmenler 

ise yoğun kentsel nüfus, endüstriyel ve gemi trafiği olarak sıralanmaktadır. Dış Körfez’in ise Gediz 

Nehri’nin taşıdığı yayılı kaynaklı kirliliklerden etkilendiği belirtilmektedir.  

Atık Yönetimi 

İzmir İl Sıfır Atık Yönetim Planı’na (2020) göre Bergama ve Harmandalı Katı Atık Düzenli 

Depolama Sahalarında İzmir ilinde toplanan evsel katı atığın %96,75’i bertaraf edilmektedir. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi kentte günlük ortalama bertaraf edilen katı atık miktarını 5.480 ton ve kişi başı 

üretilen günlük evsel atık miktarını 1,27 kg olarak bildirmektedir (ÇMO, 2021). 2018 yılı verilerine 

göre katı atık türlerinin önemli bir kısmını %45,4’lük oran ile mutfak atıkları oluşturmaktadır. Konak 

ilçesinde toplanan günlük evsel katı atık miktarı yaz mevsiminde 564 ton olurken, bu oran tüm İzmir 

içerisinde %10,3’e denk gelmektedir. Kış mevsiminde ise Konak ilçesi için 617 ton olan günlük evsel 

katı atık miktarı İzmir genelinin %12,3’ü etmektedir.  

Tablo 38: Düzenli Depolama ve Düzensiz Döküm Sahalarındaki Atık Miktarları, 2019 

 

Evsel Katı 
Atık 

Miktarı Yaz 
(ton/gün) 

Evsel Katı Atık 
Miktarı Kış 
(ton/gün) 

Harmandalı Katı 
Atık Düzenli 

Depolama Sahası 
(ton/gün) 

Bergama Katı 
Atık Düzenli 
Depolama 

Sahası 
(ton/gün) 

Düzensiz 
Depolama Atık 

Miktarı 
(ton/gün) 

Konak 564 617 590 - - 

İzmir 5.478 5.010 4.894 172 178 

Kaynak: İzmir İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı, 2020. 

 

7.6. Mekansal Kullanım Biçimleri / Arazi Kullanımı  
İzmir Tarihi Liman Kentinin mekânsal kullanım biçimlerinin analizi günümüz arazi kullanımının 

yanı sıra alanda geçmiş dönemlerde yapılmış belgeleme ve planlama çalışmalarının değerlendirilmesi 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Alanda bulunan yapı stoku yıllar içerisinde önemli değişiklikler 

göstermiştir. Bu değişikliklere neden olan unsurlar arasında depremler, yangınlar ve yüzyıllar 

içerisinde alanda gereksinim duyulan yapı türlerinin değişmesi, değişen ulaşım biçimleri, alanda 

yapılan dolgular sonrası mekânda farklılaşan kullanımların alan üzerindeki etkileri, kentin mekânsal 

olarak büyümesinin etkisi ile Yönetim Alan sınırları içerisinde farklılaşan kullanım biçimlerinin 

gereksinim duyduğu mekân ihtiyacı gibi etkenler öne çıkmıştır.  

Alandaki yapı stokunun en erken ve en kapsamlı biçimde belgelediği çalışma 1905 Goad 

Sigorta planı olmuştur. 1666 Londra yangınından sonra ticaret sektöründe gelişme gösteren sigorta 
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faaliyetleri 19. Yüzyıla gelindiğinde sigorta sisteminin gelişme göstermesi ile birlikte artan risklere de 

bağlı olarak sigortalanacak mülkün çevresi ile birlikte haritalanması ihtiyacını da doğurmuş oldu. 

Yapılardaki ahşap gibi yanıcı malzemenin fazlalığı, yapının çevresinde bulunan dokunun yapım 

teknikleri yangının yayılma olasılıklarını etkilemekte ve sigortalanacak olan yapının risk faktörünün 

belirlenmesinde etkili olmaktaydı. Önemli uluslararası ticaret merkezleri için hazırlanan Sigorta 

Planları özellikle yangın risklerine karşı gerek sigorta şirketlerini gerekse mal sahiplerini riskler 

açısından güvence altına almaya katkı sağlamayı amaçlıyordu. Sigorta planları konusunda çalışmalar 

yürütmüş olan Charles E. Goad İstanbul ve Kahire’nin sigorta planlarını tamamladıktan sonra 1905 

yılında İzmir’inde sigorta planını hazırlamıştır. Kemeraltı bölgesi, Frenk sokağı ve yakın çevresi ile bu 

alanların kıyı bölümlerini içeren harita, sigortalanma olanağı olan ticaret haneler, depolar, lokaller, 

ferhaneler, imalathaneler gibi yapıların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri haritalamıştır. Yangın riski 

daha yüksek ve sigortalanma olanağı daha düşük olan konut dokuları sigorta planının kapsamı dışında 

tutulmuştur. Yapılan haritalama çalışmasında yapıların yapım teknolojileri, kat adetleri, sahip 

oldukları fonksiyonlar, mal sahibi veya kiracı adları, döşeme tipolojisi, çatı malzemesine ilişkin 

detaylar verilmiştir (Atay. Ç, 1998).  

1905 Goad Sigorta Planı sayısallaştırılmış günümüz halihazır haritaları ile ilişkilendirilerek 

İzmir Tarihi Liman kentinin ticaret odağı olan bölgesinin 1905 yılındaki mekânsal kullanımlarının alan 

dağılımı, alan büyüklükleri, fonksiyonlar arasındaki ilişki, ulaşım yapısı, liman ile kullanımlar arasındaki 

bağlantılar ve kullanımların mekânsal yer seçimi irdelenmiştir. Böylelikle 1905 yılında detaylı bir 

biçimde belgelenen İzmir Tarihi Liman Kentinin mekân oluşumları anlaşılabilmiş, günümüz haritaları 

ile eşleştirilerek alan kullanımları arasındaki süreklilik, alanda yaşamaya devam eden kültür 

varlıklarının konumları ve günümüz işlevleri irdelenebilmiştir.  

1905 Goad Sigorta Haritası Yapı Kullanımı 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı çalışmaları kapsamında 1905 Goad Sigorta Planı 

sayısallaştırılmış ve günümüz haritaları ile eşleştirilerek yapı kullanım biçimleri analiz edilmiştir. 

Yapılan analizlere göre 1905 Goad Sigorta Planı yaklaşık 73,54 hektar alanı kapsamaktadır.  Goad 

haritası ayrıca İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Sınırının 56,8 hektarlık bölümünün yapı bilgisini 

ayrıntılı bir biçimde vermektedir.   

Goad Haritasında Han Yapıları, Ferhaneler, Pasajlar, Bedestenler; Camiler, Kiliseler, Hamam 

yapıları; Depolama Tesisleri ve İmalathaneler; Eğitim Kurumları ve Sağlık Tesisleri; Sosyal Tesisler; 

Kafe ve Lokaller; Kamu Kurumları ve Ticari İşletmelerin bilgisi verilmiştir. 
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Tablo 39: 1905 Goad Sigorta Haritası Yapı Kullanımlarının Kullanım Türlerine Göre Dağılımı 

Kullanım Türleri 
1905 Sigorta Planı Alan Dağılım İAYP Alanı İçi Alan Dağılımı 

Sayı % m² Sayı % m² 

Hanlar ve Ferhaneler 224 30.01 220786.8 211 36.92 209645.8 

Dini Tesisler ve Hamamlar 22 1.15 8423.8 22 1.49 8423.8 

Depolama Tesisleri ve İmalathaneler 455 20.57 151281.4 392 24.85 141157.5 

Eğitim Kurumları ve Sağlık Tesisleri 28 1.45 10661.6 13 1.07 6102.17 

Sosyal Tesisler 260 4 29430.66 204 2.98 16906.34 

Kafe ve Lokaller 96 1.92 14140.92 64 1.34 7607.8 

Kamusal Yapılar 21 1.11 8205.13 15 1.09 6218.8 

Ticari İşletmeler 85 2.39 17710.99 84 3.01 17104.03 

Mezarlık 1 0.63 4625.46 1 0.81 4625.46 

Yol ve Diğer Kullanımlar   36.74 270227.9   26.45 150209 

Toplam   100 735494.7   100 568000.7 

Kaynak: Nizamoğlu S, (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021 

Yönetim Alanı sınırları içerisindeki yapı kullanımları bir arada değerlendirildiğinde Kemeraltı 

Bölgesinin 1905 yılında İzmir kentinin İdari ve Ticari Merkezi olduğu, ancak Alsancak yönüne doğru 

saçaklanmaya başladığı görülmektedir. 1905 haritasının Yönetim Alanı içerisindeki alan dağılımı 

değerlendirildiğinde Hanlar, Ferhaneler ve Diğer Ticari Yapıların alanın %36,92’sini kapladığı 

anlaşılmaktadır. Benzer biçimde Depolama ve İmalat yapılarının da alanda önemli bir ağırlığı olduğu 

ve alanın %24,85’ini kapsadığı anlaşılmaktadır. Alanın ticaret fonksiyonlarının ağırlıkla Kemeraltı 

Bölgesinde yoğunlaştığı ve alanın %3,81’ini oluşturduğu belirlenebilmektedir. 

Birinci Kordon boyunca otel, kafe, lokanta, kulüp, lokal ve benzeri yapıların yoğunlaştığı ve bu 

kullanımların Kemeraltı bölgesinde az sayıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Frenk Mahallesi ile ilişkili bir 

biçimde yer seçen söz konusu kullanımlar ferhaneler, mağazalar, pasajlar ve ticari sokaklar üzerinde 

de yayılım göstermiştir.  

Kemeraltı Bölgesinin deniz yönünde Birinci Kordon Caddesi ve Gümrük İskelesi ile ilişkili 

biçimde oteller, ofis kullanımları, bankalar, borsa yapısı, acenteler ve depolama alanı olarak da 

kullanılan han yapıları yer almaktadır. Kemeraltı bölgesinin iç sokaklarına girildiğinde ise ticari 

işlevlerinin yanı sıra depolama alanları olarak da işlev üstlenen hanlar, bedestenler; mağaza, eczane, 

şaphane, bit pazarı, terziler, ayakkabıcılar, şekerciler, kömürcü, giyim dükkanları ve antikacı gibi 

kullanımların yoğunlaştığı görülmektedir. Kemeraltında bazı sokakların ve çarşıların özelleştiği de 

görülebilmektedir. Sandıkçılar sokağı, şekerciler sokağı, kasaplar içi sokak, keresteciler sokağı, 

bardakçılar sokağı, balcılar içi, gözlemeciler caddesi; kuyumcular çarşısı, taşçılar çarşısı, bit pazarı, 

balık pazarı, kestane pazarı bunlara örnek olarak gösterilebilir.  
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Harita 47: Goad Haritası Yapı Kullanım Türleri 

 
Kaynak: Nizamoğlu S., (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021 
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Hanlar 
Goad Haritasında 120 hana yer verilmiştir. Hanların mekansal dağılımına bakıldığında 

tümünün Kemeraltı ve yakın çevresinde konumlandığı görülmektedir. Gümrük İskelesi çevresinden 

başlayarak Birinci Kordon caddesi üzerinde konumlanan hanlar, farklı büyüklük ve formlara sahiptir. 

Kemeraltı bölgesinde Sahur sokak (Mezarlık Sokak) (günümüzde 853 Sokak) başlangıcından Kemeraltı 

sokağa kadar peşpeşe sıralanan hanlara hemen bu sokağın paralelinde yer alan Cezair Han sokak 

(günümüzde 855 sokak) üzerinde sıralanan hanlar eşlik etmektedir. Kemeraltı bölgesinin en geniş ve 

doğrusal bir biçimde uzanan bu sokakları hanlara gelen malların erişimini kolaylaştırmakta ve iskele 

ile olan bağlantısını güçlendirmektedir. Benzer biçimde doğrusal bir konumlanışı olan Hükümet 

caddesi de (günümüzde Cumhuriyet Bulvarı) hanların yer seçiminde etkili olmuştur.  

1905 yılında kaydedilen hanların büyük bir bölümü günümüzde Anafartalar Caddesi olarak 

adlandırılan geçmişte ise Kemeraltı Caddesi olarak tanımlanan ve Kemeraltına özgün bir form veren 

caddenin oluşturduğu yayın içerisinde kalmaktadır. Hanların küme oluşturduğu diğer bir bölge ise 

Basmane Garı ile ilişkilenen Osmaniye Caddesi (günümüzde Mimar Kemalettin Caddesi) ve gene bu 

küme ile bir arada bulunan Mahmudiye Caddesine (günümüzde Halit Ziya Bulvarı) cepheli hanlardır. 

Bu alanda hanların dışında Balıkçı Pazarı Camisi ve hamamı, Hisar Camisi ve Acem Camide yer 

almaktadır. Alan içinde bulunan hanlardan Büyük Vezir Han, Küpecioğlu Han, Küçük Vezir Han, Goya 

Hanı ve Çakı Bedesteni Osmaniye Caddesine (günümüzde Mimar Kemalettin Caddesi) cephe 

vermektedir. Bu hanların devamında ise ferhanelerin yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir. 

Osmaniye Caddesi ile ilişkilenen Hanlar ise Selvili Han, Kuyumcuyan Han, Kadıoğlu Han, Osmanzade 

Hanı yolun kuzey bölümünde iken, Çukur Han, Yandevi Han, Küçük Kozooğlu Han, Şalvarlıoğlu Han, 

Büyükkozooğlu Han, Büyük Karaosmanoğlu Han, Mirkelamoğlu Hanı yolun güney kesiminde yer 

almaktadır. Aynı caddeye Sivrihisaryan Mağazası’da cephe vermektedir. Osmaniye caddesi üzerinde 

yer almamakla birlikte bu caddeye çıkan sokaklar üzerinde de Arapoğlu Hanı, Kantarcıoğlu Hanı, 

Arnavutoğlu Hanı, Fazlıoğlu Hanı, Acem Hanı, Katipoğlu Hanı, Manasoğlu Hanı bulunmaktadır.
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Tablo 40: 1905 Goad Sigorta Haritası Yapı Kullanım Türleri-Hanlar 
No Harita No Han Adı  No Harita No Han Adı  No Harita No Han Adı 

1 4 Çamur Han  41 48 Kamil Bey Hanı  81 88 Süleyman Efendi Hanı 

2 5 Dervişoğlu Hanı  42 49 Hüseyin Bey Hanı  82 89 Akasoğlu (Akkasoğlu) Hanı 

3 6 Küçük Vezir Hanı  43 50 Müezzinoğlu Hanı  83 90 Aliotti (Aaliot) Hanı 

4 7 Küpecioğlu Hanı  44 51 Küçük Barut Hanı  84 92 Kapancıoğlu Salih Bey Hanı 

5 8 Büyük Vezir Hanı  45 52 Ekmekçi Hanı  85 93 Maarif Hanı 

6 9 Osmanzade Hanı  46 53 Evliyazade Hanı  86 94 Haralambo Yusufoğlu Hanı 

7 10 Kadıoğlu Hanı  47 54 Yusufoğlu Hanı  87 95 Vali Paşa Hanı 

8 11 Kuyumcuoğlu Hanı  48 55 Hacı Mehmet Han  88 96 Osman Kaptan Hanı 

9 12 Selvili Han  49 56 Hacı Sadullah Hanı  89 97 Macela (Maçela) Hanı 

10 13 Mirkelam Hanı  50 57 Rauf Paşa Hanı  90 98 Küçük Akasoğlu Hanı 

11 14 Bidayet Hanı  51 58 Salepçioğlu Hanı  91 99 Girit (Kiritikos) Hanı 

12 15 Büyük Karaosmanoğlu Hanı  52 59 Hacıağabey Hanı  92 102 Essayan (Eseyan) Hanı 

13 16 Manisalı (Manasoğlu) Hanı  53 60 Şekeroğlu Hanı  93 103 Balyozoğlu Hanı 

14 17 Büyük Kuzuoğlu (Kozooğlu) Hanı  54 61 Menekşeli Hanı  94 105 Büyük Akasoğlu Hanı 

15 18 Şalvarlıoğlu Hanı  55 62 Kapacıoğlu (Kaplanoğlu) Hanı  95 106 Arapyan (Arap) Hanı 

16 19 Küçük Kuzuoğlu (Kozooğlu) Hanı  56 63 Arabi Hanı  96 107 Spartalı (Ispartalı) Hanı 

17 20 Yandevi Hanı  57 64 Yanya Paşa Hanı  97 108 Kırmızı (Kormuz) Kapı Hanı 

18 21 Çukur Hanı  58 65 Pederi Hanı  98 109 Sadık Bey Hanı 

19 23 Katipoğlu Hanı (Goad Haritasında Yapı Bilgisi Yok)  59 66 Tabur Efendi Hanı  99 110 Hacı Davut Hanı 

20 24 Acem Hanı  60 67 Şükrü Bey Hanı  100 111 Sen Tom Hanı 

21 25 Fazlıoğlu Hanı  61 68 Halima Hanı  101 116 Coya Hanı 

22 26 Kantarcıoğlu Hanı  62 69 Maksudyan Hanı  102 138 Barbaris Hanı 

23 27 Arap Hanı  63 70 Sadık Bey Hanı (Küçük)  103 162 Arap Hanı 

24 28 Arnavutoğlu Hanı  64 71 Balyuzoğlu (Baldızoğlu) Hanı  104 163 General Han 

25 29 Küçük Demir Han  65 72  Sadık Bey Hanı (Büyük)  105 164 İsmail Efendi Han 

26 31 Yemişçizade Hanı  66 73 Karantina Hanı  106 165 Eseyan Han 

27 33 Çarşılı Han  67 74 Keşişoğlu Hanı  107 166 Nişan Han 

28 34 Büyük Demir Han  68 75 Hacı Yusuf Hanı  108 167 Maarif Han 

29 35 Keten (Terzi) Hanı  69 76 Hancıbanoğlu Hanı  109 168 Venedis Han 

30 36 Tütün Hanı  70 77 Balasuloğlu (Balasoloğlu) Hanı  110 169 Sadık Bey Han 

31 37 Apturrahmanoğlu (Abdül Rahmanoğlu) Hanı  71 78 Enver Bey Hanı  111 170 Yasin Bey Hanı 

32 38 Müsavvit Hanı  72 79 Medrese Hanı  112 171 Emin Efendi Hanı 

33 39 Kızlarağası (Kızlarağa) Hanı  73 80 Ahmet Efendi Hanı (Yemiş Çarşısı)  113 172 Süleyman Efendi Hanı 

34 41 Küçük Karaosmanoğlu Hanı (Goad Haritasında Yapı Bilgisi Yok)  74 81 Cambaz Hanı  114 173 Hasta Hane Hanı 

35 42 Arap (Eski Cezayir) Hanı (Goad Haritasında Yapı Bilgisi Yok)  75 82 Sabri Bey Hanı  115 174 Küçük Hasta Hane Hanı 

36 43 Abacıoğlu Hanı (Goad Haritasında Yapı Bilgisi Yok)  76 83 Cezayir Hanı  116 175 Diremsiz Süleyman Hanı 

37 44 Batak Han  77 84 Çakaloğlu Hanı  117 176 Eşrefpaşa Hanı 

38 45 Bey Hanı   78 85 Pirinç Hanı  118 177 Tellal Başı Yeni Han 

39 46 Kemahlı İbrahim Efendi Hanı  79 86 Uzun Han  119 178 Arap Han 

40 47 Mısırlıoğlu Hanı   80 87 Gifrey (Guifrey) Hanı  120 179 Nisli Hacı Ali Han 

Kaynak: Nizamoğlu S, (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021
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Harita 48: Goad Haritası Yapı Kullanım Türleri-Hanlar 

 
Kaynak: Nizamoğlu S, (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021 
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Ferhaneler 
Goad Haritasında 34 adet (52 yapı grubu içerisinde) Ferhane Yapısı gösterilmiştir. Bu yapıların 

31’si (45 yapı grubu İçerisinde) Yönetim Alanı Sınırları içerisinde yer almaktaydı. Ferhane yapılarından 

sadece Yusuf Bey Ferhanesi, Tenekides Ferhanesi ve Atanasiades Ferhanesi alan sınırları dışında yer 

almaktaydı. Ağırlıkla 2. Kordon Caddesi (günümüzde Cumhuriyet Bulvarı), Saklı Caddesi (Eski Balık 

Pazarı) (günümüzde Şehit Fethi Bay Caddesi) ve İngiliz İskelesi Sokağında (günümüzde 1851 sokak, 

Halit Ziya Bulvarı aksı) yer alan Ferhanelerden sadece Spanudi Ferhanesi alanın doğusunda Çamur 

Han’ın karşısında yer alıyordu. Frenk mahallesi içerisinde bulunan Ferhaneler’de yeme-içme ile ilgili 

işletmeler, içkili işyerleri, acenteler, mağazalar, bayiler gibi farklı kullanım türlerinin de bulunduğu 

görülebilmektedir.  

Günümüz haritaları ile Goad haritasının çakıştırılması ile yapılan ölçümlerde Ferhane 

yapılarının zeminde yaklaşık olarak toplam 47546 m² alan kapladığı anlaşılmaktadır. Ferhanelerin 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde kalan bölümü 42643 m²’dir.  Bu duruma göre Ferhane yapılarının 

%89,6’sının Yönetim Alanı sınırları içerisinde yer aldığını söylenebilir. 

Tablo 41: 1905 Goad Sigorta Haritası Yapı Kullanım Türleri-Ferhaneler 

No 
Beyru 

Haritası 
Kodu 

Yapı Kullanım Biçimi 

 

No 
Beyru 

Haritası 
Kodu 

Yapı Kullanım Biçimi 

1 3 Spanudi Ferhanesi  18 132 Lombardo Ferhanesi 

2 112 Spartalı Ferhanesi  19 135 Vital Ferhanesi 

3 113 Vercimanoğlu Ferhanesi  20 136 Boskoviç Ferhanesi 

4 117 Ekizler Ferhanesi  21 139 Moraitini Ferhanesi 

5 118 Sınatıkos Ferhanesi  22 140 Mingetti Ferhanesi 

6 119 Kudüs Patrikliği Ferhanesi 
 

23 142 
Konstan Ferhanesi (Bir Kısmı Alan 
Dışında) 

7 120 Yunan Konsolosluğu Ferhanesi  24 143 Vlisides Ferhanesi (Bir Kısmı Alan Dışında) 

8 121 Megistis Lavras Ferhanesi 
 

25 144 
Küpecioğlu Ferhanesi (Bir Kısmı Alan 
Dışında) 

9 122 Baltacı Ferhanesi  26 145 Matei Ferhanesi (Bir Kısmı Alan Dışında) 

10 123 Sofyanopulo Ferhanesi  27 146 Sayian Ferhanesi (Bir Kısmı Alan Dışında) 

11 124 
Yusuf Ferhanesi ve Bonmarşe 
Mağazası  

28 147 Aliotti Ferhanesi (Bir Kısmı Alan Dışında) 

12 125 Anastas Ağa Ferhanesi  29 149 Yusuf Bey Ferhanesi 

13 126 Rossi Ferhanesi  30 151 Tenekides Ferhanesi 

14 127 Peştemalcıoğlu Ferhanesi  31 154 Atanasiades Ferhanesi 

15 128 Sinaitiko Ferhanesi  32 158 Nomsi Ferhanesi 

16 129 Arapyan Ferhanesi  33 159 Küpecioğlu Ferhanesi 

17 131 Bahaduri Ferhanesi  34 160 Ruk Ferhanesi 

Kaynak: Nizamoğlu S, (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021 
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Harita 49: 1905 Goad Sigorta Haritası Yapı Kullanım Türleri-Ferhaneler 

 
Kaynak: Nizamoğlu S, (Goad Sigorta Haritasının sayısallaştırılması ile elde edilmiştir), 2021
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Yönetim Alanı Arazi Kullanımı 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı konut, ticaret, hizmet, imalat, resmi kurum ve sosyal 

donatı alanlarının bir arada yer aldığı karma bir arazi kullanım yapısı sergilemektedir. Alan, kullanım 

türleri olarak karma bir yapıda olmasına karşılık kullanım türlerinin mekânsal konumları itibariyle 

belirli kümelenmeler içermektedir. Alanın ana kullanım türlerini konut kullanımları ve ticaret 

kullanımları oluşturmaktadır. 

Yönetim Alanı sınırı içerisinde yer alan konut kullanımları; Eşrefpaşa Caddesi’nin batısında, 

Roma Antik Yolu 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile Varyant çevresinde ve Agora ile Kadifekale arasında 

kümelenmektedir. Agora ve Kadifekale arasındaki bölgede ise konut kullanımının yoğunlaştığı 

görülmektedir. Alan içerisinde bulunan konut alanları çoğunlukla az katlı ve tescilli sivil mimarlık 

örneklerini içeren geleneksel konut dokusu karakterine sahiptir. Alanın diğer ana kullanım türünü 

oluşturan ticaret kullanımları ise Kemeraltı Bölgesi, Basmane Bölgesi ve Akdeniz Mahallesi olmak 

üzere 3 ana bölgede kümelenmektedir. Kemeraltı Çarşısı İzmir kentinin tarihi kent merkezini 

oluşturmakta ve geleneksel çarşı kimliği Anafartalar Caddesi aksıyla Basmane Bölgesi’nde de devam 

etmektedir. Akdeniz Mahallesi, Mimar Kemalettin Moda Merkezi etrafında gelişen yüksek katlı iş 

merkezlerini ve çoğunlukla kamuya yönelik hizmetleri kapsayan ticaret kullanımlarını içermektedir. 

Ticaret kullanımları aynı zamanda alanın ana ulaşım akslarını oluşturan Fevzipaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa 

Caddesi’ne cephe veren parsellerde yoğunlaşmaktadır. Ticaret kullanımlarının alt türlerinden birini 

oluşturan konaklama alanları da Akdeniz Mahallesi’nde ve Basmane’de Oteller Sokağı’nda 

kümelenmektedir. 

Resmi kurum alanları çoğunlukla Yönetim Alanı’nın batısında, kıyı kesiminde Konak Meydanı 

ve çevresinde yer almaktadır. İzmir Valiliği, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, İzmir Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü bu alanlara örnek teşkil etmektedir. Yönetim Alanı’nın konut yoğunluğu daha fazla olan 

mahallelerinde ise resmi kurum alanı olarak mahalle muhtarlıkları, okul yapıları, sağlık ocakları, yerel 

yönetimlerin bazı birimleri ve İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı yer almaktadır. Bu yapılardan 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü Kemeraltı’nda, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB ve İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı Pazaryeri Mahallesi’nde, 

Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi Sakarya Mahallesi’nde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal 

Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Birimi Kurtuluş Mahallesi’nde yer 

almaktadır. 

Kültürel tesis alanları da resmi kurum alanlarına benzer şekilde Konak Meydanı ve Bahribaba 

Parkı çevresinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlara örnek olarak Bahribaba Parkı çevresinde Sabancı 

Kültür Merkezi, İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi, Resim Heykel Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, 
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Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri ve Milli Kütüphane Caddesi’nde 

İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Milli Kütüphane yer almaktadır. 

Tablo 42: Yapı Kullanım Türleri 

 KULLANIM TÜRÜ YAPI SAYISI ORAN (%) 

Konut Kullanımları 
Konut 10617 66,51 

Ara Toplam 10617 66,51 

Ticari Kullanımlar 

Ticaret 3745 23,46 

Ticaret (Kamuya Yönelik Hizmetler) 999 6,26 

İmalat 200 1,25 

Konaklama 62 0,39 

Ara Toplam 5006 31,36 

Kamusal Hizmetler 
Resmi Kurum Alanı 121 0,76 

Ara Toplam 121 0,76 

Sosyal Donatılar 

Dini Tesis 79 0,49 

Sağlık Tesisi 8 0,05 

Eğitim Tesisi 32 0,20 

Kültürel Tesis Alanı 29 0,18 

Ara Toplam 148 0,92 

Teknik Altyapı Hizmetleri 
Teknik Altyapı 70 0,44 

Ara Toplam 70 0,44 

 TOPLAM 15962 100 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Yönetim Alanı, arazi kullanımı genel olarak değerlendirildiğinde konut ve ticaret kullanımının 

yoğun olduğu bir karakter sergilemektedir. Yapı kullanım türleri analizine dâhil edilen 15962 yapının 

%66,5’ini (10617 yapı) konut kullanımına sahip yapılar ve %23,4’ünü (3745 yapı) ticaret kullanımına 

sahip yapılar oluşturmaktadır. Konut ve ticaret kullanımlarından sonra alanda en çok görülen yapı 

kullanım türlerini ise kamuya yönelik hizmetleri içeren ticaret kullanımları ve imalat kullanımları 

oluşturmaktadır. Kamuya yönelik hizmetleri içeren ticaret kullanımları analize dâhil edilen yapı 

stokunun %6,2’sini (999 yapı) ve imalat kullanımları %1,2’sini (200 yapı) oluşturmaktadır. Kamuya 

yönelik hizmetleri, konaklama tesislerini, imalat kullanımlarını da içeren ticaret kullanımlarının tümü 

ise yapı stokunun %31,3’ünü (5006 yapı) oluşturmaktadır. 
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Grafik 3: Yapı Kullanım Türleri 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Yönetim Alanı içerisindeki sosyal donatı alanları, alan içerisinde yaşayan nüfusun ihtiyacını 

karşılayacak yeterlilikte olmayıp, analize dâhil edilen yapı stokunun %0,9’unu(148 yapı) 

oluşturmaktadır. Sosyal donatı alanları içerisinde en az paya sahip olan kullanım ise sağlık tesisleri 

olup tüm yapıların %0,05’ini (8 yapı) kapsamaktadır. 
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Harita 50: Arazi Kullanımı 

 
Kaynak: İzmir Tarih Veritabanı; Büro Çalışmaları, 2021
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Konut Kullanımları 

Konut Kullanımları, Yönetim Alanı Sınırı 

içerisindeki yapı kullanım türleri arasında en fazla paya 

sahip olan kullanım türünü oluşturmaktadır. Analize 

dâhil edilen 15962 adet yapının 10617’si konut 

kullanımına sahiptir. Konut kullanımları genellikle 

alanın güney ve güneybatı kısımlarında bulunmakla 

birlikte, konut dokusu Agora ve Kadifekale arasında 

yoğunlaşmaktadır. 

 Kadifekale, Ballıkuyu, Kosova, Mirali, Faik 

Paşa, Altınordu, Pazaryeri, Kubilay, Ali Reis, Süvari, 

Yeni, Sakarya, Ülkü, Altay, Aziziye, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Dayıemir, Şehit Nedim Tuğaltay, Bozkurt, 

Odunkapı ve Cahabey Mahalleleri Yönetim Alanı içerisinde ağırlıklı olarak konut yerleşiminin 

yoğunlaştığı mahallelerdir. 

Ticari Kullanımlar 

Alan içerisindeki ticari kullanımlar; ticaret alanlarını, kamuya yönelik hizmet sunan ticaret 

kullanımlarını, imalat alanlarını ve konaklama alanlarını içermektedir. Ticaret kullanımları analize 

dâhil edilen toplam yapı stokunun (15962 yapı) %31,3’ünü (5006 yapı) oluşturmaktadır. Ticari 

kullanımlar konut alanlarından sonra alanda yapı kullanım türü bakımından ikinci sırada yer 

almaktadır. Ticaret yapıları genel olarak; Konak, Akdeniz, Yenigün, Akıncı, Etiler, Hurşudiye, Yenigün, 

Güzelyurt, Fevzipaşa, Uğur ve Kestelli Mahallelerinde yoğunlaşmaktadır.  

Grafik 5: Ticari Kullanımlar 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Grafik 4: Konut Alanları 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Alandaki ticaret kullanımını oluşturan ve kamuya yönelik hizmetleri kapsayan ticaret 

kullanımları yapı stokunun %6,2’sini (999 yapı) kaplamakta olup, konut ve ticaret kullanımlarından 

sonra alanda en çok yoğunluğa sahip kullanımı oluşturmaktadır. Kamuya yönelik hizmet sunumunu 

içeren ticaret kullanımları Akdeniz Mahallesi’nde ve Fevzipaşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı’nın çevresinde 

yoğunluk göstermektedir. 

Sosyal Donatılar 

Dini tesis alanları, sağlık tesis 

alanları, eğitim tesis alanları ve kültürel 

tesis alanları alandaki sosyal donatı 

alanlarını oluşturmaktadır. Sosyal donatı 

alanları, analize dâhil edilen toplam yapı 

stokunun %0,9’unu (148 yapı) 

oluşturmaktadır. Bu kullanımlar 

içerisinde dini tesisler tüm yapıların 

%0,4’ünü (79 yapı), sağlık tesisleri 

%0,05’ini (8 yapı), eğitim tesisleri 

%0,2’sini (32 yapı) ve kültürel tesisler de 

%0,18’ini (29 yapı) oluşturmaktadır. 

Dini tesis alanları camileri, sinagogları ve kiliseleri içermekte olup bu kullanımlar Yönetim 

Alanı’nın farklı noktalarında yer almaktadır. Camiler alan bütününde dağılım göstermekle ve 

Kemeraltı Camii, Başdurak Camii, Kestanepazarı Camii, Şadırvanaltı Camii ve Hisar Camii gibi alanın 

önemli tarihi ve mimari miras ögeleri olan camileri de içermektedir. Yönetim Alanı sınırında yer alan 

sinagoglar Havralar Bölgesi’nde kümelenmekte olup Etz Hayim Sinagogu, Hevra Sinagogu, Algaze 

Sinagogu bu yapılara örnektir. Kiliseler ise Akdeniz Mahallesi’nde St. Polycarp Kilisesi ve Santa Maria 

Kilisesi ile Etiler Mahallesi’nde Aya Vukla Kilisesi olmak üzere 3 tanedir. 

Eğitim tesis alanları ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşmakta olup bu kullanımlar alanın farklı 

mahallelerinde yer almaktadır. Sağlık tesis alanları ise alan içerisinde yaşayan nüfus için oldukça 

yetersiz sayıda olup özel hastaneler ve poliklinikler dışında yalnızca Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Konak Diş Hastanesi ve aile sağlık merkezlerinden kapsamaktadır. 

 

 

 

Grafik 6: Sosyal Donatı Alanları 

 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Pano 6: Arazi Kullanımı, Kamusal-Ticari Hizmetler ve Sosyal Donatı Alanları 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021
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Yönetim Alanı Mahallelere Göre Yapı Yüksekliği Analizi 

Yönetim Alanında yapılan kat adedi ve yapı oturum analizine göre alanda toplam 17.302 adet 

yapı bulunmaktadır. Yapıların 4.487’si 1 katlı, 7.025’i 2 katlı, 3.676’sı 3 katlı, 1.046’sı 4 katlı, 425’i 5 

katlı, 212’si 6 katlı, 101’i 7 katlı, 169’u 8 katlı, 140’ı 9 katlı, 9’u 10 katlı, 6’sı 11 katlı, 1’i 14 katlı, 1’i 16 

katlı, 2’si 25 katlı yapılardan oluşmaktadır. Kat adedinin oransal dağılımına bakıldığında %25,9 oranla 

1 katlı, %40,6 oranla 2 katlı, %21,2 oranla 3 katlı ve %6 ile 4 katlı yapıların yapı stokuna hâkim olduğu 

görülmektedir. Bu oranı %5,31 ile 5 katlı, %3,75 ile 8 katlı, %3,57 ile 6 katlı, %3,19 ile 9 katlı yapılar 

takip etmektedir. Yönetim alanı genelinde yapıların taban alanı ortalaması 393 metrekaredir. Alanda 

bulunan geleneksel yapılar ve alanla uyumlu yapılar genellikle 1, 2 ve 3 katlı yapılardır. Alan genelinde 

1 katlı yapılar 53 m², iki katlı yapılar 60 m², 3 katlı yapılar 78 m² taban oturum alanı ortalamasına 

sahiptir. Alandaki yapıların taban oturum alanı, alanın %36,9’unu toplam inşaat alanı ise %121,2’sini 

kaplamaktadır. Yönetim alanında 1, 2 katlı yapılar alanın %66,5’ini, 3 katlı yapılar dâhil edildiğinde 

%87,8’ini kaplamaktadır. 3 kattan daha yüksek yapıların oranı ise %12,2’dir. Bu açıdan bakıldığında 

alanın geneli halen düşük katlı yapı dokusunu korumaya devam etmektedir. Ancak alanın içerisinde 

bazı mahallelerin geleneksel dokusu önemli ölçüde bozulmuş ve geleneksel dokunun korunarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 

Tablo 43: Yönetim Alanı Yapı Stoku Analizi 
YÖNETİM ALANI ALAN DAĞILIMI * 

Alan Büyüklüğü (m2) 3.723.903,94 
Nüfus   

Kat Adedi Yapı Sayısı Oran (%) 
Toplam Taban Alanı  Toplam İnşaat Alanı  

(m²) 
Yapı taban alanı 
ortalaması (m²) 

(m²) % 

1 4.487 25.9 238.925 53 238.925 5,3 
2 7.025 40.6 424.428 60 848.855 18,8 

3 3.676 21.2 286.637 78 859.910 19,1 
4 1.046 6.0 137.916 132 551.664 12,2 

5 425 2.5 78.601 185 393.006 8,7 
6 212 1.2 51.833 244 310.997 6,9 
7 101 0.6 39.881 395 279.168 6,2 

8 169 1.0 51.726 306 413.808 9,2 
9 140 0.8 50.244 359 452.198 10,0 

10 9 0.1 3.747 416 37.467 0,8 
11 6 0.03 5.333 889 58.664 1,3 
12 1 0.01 245 245 2.942 0,1 

13 1 0.01 546 546 7.092 0,2 
14 1 0.01 1.161 1161 16.254 0,4 

16 1 0.01 572 572 9.149 0,2 

25 2 0.01 1.302 651 32.556 0,7 
Toplam 17302 100.0 1.373.096 393 4.512.655 100.0 

Yol, Açık Alan ve Bahçe Kullanımları %63.13 

* Yönetim Alanı mahallelere göre yapı yüksekliği analizi çalışması yapılırken, mahallelerin Yönetim 
Alanı Sınırı içerisinde kalan bölümleri analiz çalışmasına dahil edilmiştir. 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021. 
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Harita 51: Yönetim Alanı Yapı Yükseklikleri 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022
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7.7. Ziyaretçi Yönetimi Çerçevesi  

Ziyaretçi Profili ve İstatistikleri 

İzmir İline gelen yabancı turistler ülkelerine göre incelendiğinde ziyaretçi yoğunluğunun daha 

çok Avrupa’dan oluştuğu görülmektedir. Fakat yıllar içerisinde İspanya ve İtalya’dan gelen turistlerin 

sayısında gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanmaktadır. Avrupa dışından ABD de turist yoğunluğunun 

azaldığı ülkelerden biri olarak göze çarpmaktadır. İngiltere, Yunanistan ve Almanya’dan gelen turistler 

2011-2021 yılları arasında daha dengeli bir ziyaretçi profili oluşturmaktadır. Son yıllarda İran’dan 

gelen turistlerin sayısında önemli oranda artış gözlenmektedir.  2021 yılında tüm ülkelerden gelen 

ziyaretçi sayılarının düşmesinde 2020 yılında ilan edilen pandemi kapsamında getirilen kısıtlamalar 

etkili olmuştur.  

Tablo 44: Yıllar İtibarı ile İzmir İli Yabancı Turist Profili 
Ülke 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Almanya 371.512 350.959 347.662 280.737 414.639 334.857 

ABD 34.524 51.072 16.418 7.896 9.428 5.285 

Belçika 60.449 66.410 56.916 34.408 46.942 21.852 

Fransa 144.552 125.161 90.297 34.973 54.411 32.061 

Hollanda 82.597 81.770 86.127 55.103 81.157 55.291 

İngiltere 104.258 114.192 91.243 67.133 120.852 9.090 

İran 26.358 27.950 55.920 76.454 63.518 39.323 

İrlanda 40.068 36.878 29.500 12.415 19.340 7.732 

İspanya 45.457 33.786 11.603 1.736 2.705 1.187 

İtalya 156.746 152.637 71.792 4.411 5.973 2.311 

Yunanistan 41.065 28.801 33.444 22.223 33.489 1.553 

Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şubesi, 2021 

2011 yılında İzmir’e gelen yabancı turistlerin büyük bir kısmını %34 (371.512) ile Almanya’dan 

gelenler oluşturmaktadır. Almanya’dan gelen turistlerin ardından, 156.746 kişi ile (%14) İtalya ve 

144.552 kişi ile (%13) Fransa en çok ziyaret eden ülkeler arasında yer almıştır.  

Grafik 7: 2011 Yılı İzmir Ziyaretçi Profilinin Ülkelere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şubesi, 2021 
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2019 yılına gelindiğinde ise Almanya hem turist sayısını (371 binden 414 bine) hem de ülkeler 

arasındaki payını (%34’ten %49’a) arttırmıştır. 2011 yılında en çok ziyaretçi gelen ülkeler arasında yer 

alan İtalya ve Fransa yerini İngiltere (%14) ve Hollanda’ya (%10) bırakmıştır. 2011-2019 yılları 

arasında payı önemli ölçüde artanlar (%2’den %7’ye) İran’dan gelen turistler olmuştur. Özellikle 2015-

2017 yılları arası incelendiğinde; İran dışında diğer tüm ülkelerden gelen turist sayılarında azalma 

görülürken, İran’dan gelen turistlerin sayıca en fazla olduğu yıl 2017 olarak gerçekleşmiştir.  

Grafik 8: 2019 Yılı İzmir Ziyaretçi Profilinin Ülkelere Göre Dağılımı 

 
Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şubesi, 2021 

İzmir müzeleri turizm sektörü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İzmir’de Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’na bağlı 10 müze ve 11 ören yeri bulunmaktadır.  

Kent, 2011 yılında 3,5 milyon üzerinde müze ziyaretçisi ağırlamıştır. 2010-2019 yılları 

arasındaki 10 yıllık dönemde ortalama 2,8 milyon kişi İzmir’deki müzeleri ziyaret etmiştir. Son 2 yıl 

pandemi nedeniyle ortalama ziyaretçi sayısı oldukça düşmüştür. Pandeminin olmadığı 2019 yılı 

incelendiğinde yaklaşık 3 milyon kişinin İzmir’deki müze ve örenyerlerini ziyaret ettiği görülmektedir.  

Tablo 45: İzmir Müzeleri Ziyaretçi Sayılarının Aylara Göre Dağılımı (2010-2021 Yılları) 
  2010 2013 2016 2019 2020 2021 

Ocak 65.741 71.592 60.367 90.406 113.675 14.992 

Şubat 67.880 98.491 72.379 108.321 76.403 21.877 

Mart 143.896 167.564 106.693 173.542 44.613 40.903 

Nisan 268.943 246.918 159.176 306.745 0 38.306 

Mayıs 398.475 386.175 238.257 299.441 0 40.946 

Haziran 332.221 307.234 163.430 316.361 22.885 127.729 

Temmuz 373.421 315.815 179.575 356.504 84.548 284.174 

Ağustos 352.981 347.669 178.399 369.370 121.753 253.129 

Eylül 415.517 366.277 175.855 313.284 89.757 187.775 

Ekim 366.890 377.120 149.629 321.498 78.061 198.786 

Kasım 255.206 184.007 99.360 205.258 39.134 149.190 

Aralık 104.529 68.968 62.716 131.881 16.010 0 

Toplam 3.145.700 2.937.830 1.645.836 2.992.611 686.839 1.357.807 

Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şubesi, 2021 
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Müze ziyaretleri aylara göre incelendiğinde ise Mayıs-Eylül arasındaki dönemde yoğunluk 

olduğu gözlenmektedir. 2010 yılında ziyaretçilerin %60’ı Mayıs-Eylül döneminde ziyaretlerini 

gerçekleştirirken, bu oran 2019 yılında %55’e gerilemiştir. Yılın geri kalan zamanlarında 

gerçekleştirilen ziyaretlerin artması ile müzelerin yılın her dönemi ziyaret edilebileceği algısı 

güçlenmektedir. 2020 yılı pandemi nedeniyle ziyaretçi sayıları düşük seviyede kalmıştır. 2021 yılında 

da pandeminin etkileri devam ederken ilk 3 ay içinde 47.000 ziyaretçi kaydedilmiştir.  

Grafik 9: İzmir Müzeleri Ziyaretçi Sayıları (2010-2019) 

 
Kaynak: İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşletmeler Şubesi, 2021 

Arkeoloji, Etnografya, Atatürk, Tarih ve Sanat Müzeleri ile Agora Ören Yeri’nin bulunduğu 

Konak ilçesi de İzmir için önemli bir role sahiptir. 2019 yılı değerlendirildiğinde Konak ilçesinde 

ziyaretçi sayısı açısından öne çıkan yer 152.126 ziyaretçi ile Atatürk Müzesi olmuştur. Toplam 

içerisinde ziyaretçilerin yaklaşık %5’lik kısmını Atatürk Müzesi ağırlamaktadır ve son 3 yıldır benzer 

oranlarda seyretmektedir. Ayrıca, 2019 yılında Atatürk Müzesi İzmir genelinde en çok ziyaret edilen 

müze olmuştur. Atatürk Müzesi’nden sonra kent genelinde ağırladığı ziyaretçi sayısı bakımından oranı 

en yüksek olan Agora’dır. 2019 yılında toplam ziyaretçi sayısının %1,7’si (49.217) Agora’yı ziyaret 

etmiştir. Son 2 yılda genel olarak ziyaretçi sayılarının düşmesinin yanı sıra, Agora İzmir içerisindeki 

ziyaretçi payını kısmen artırmıştır. Fakat 2019 yılında Efes ve Bergama’dan sonra en çok ziyaret edilen 

ören yeri olarak Agora, 2020 ve 2021 yıllarında Teos ören yerinin gerisinde kalmıştır.  Konak ilçesinde 

bulunan bir diğer müze olan Arkeoloji Müzesi 2019’da %0,9 (26.061 ziyaretçi) olan payını son 2 

senede 2 katına çıkarmayı başarmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerleri 

arasında Konak ilçesinde bulunanların genel ziyaretçi sayısı içerisindeki toplam payı 2019 yılında %8,8 

(252.054 ziyaretçi), 2020 yılında Etnografya Müzesi ziyarete kapatılmış olmasına rağmen %9,9’a kadar 

çıkmıştır.   
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Tablo 46: Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı İzmir Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayıları (2019-2021 
Yılları) 

Müze veya Ören Yerinin Adı 
Son 3 Yıl Ziyaretçi Sayıları 

2019 % 2020 % 2021 % 

Arkeoloji Müzesi* 26.061 0,9 11.250 1,7 23.710 1,7 

Atatürk Müzesi* 152.126 5,3 33.991 5,1 64.901 4,8 

Tarih ve Sanat Müzesi* 10.137 0,4 3.724 0,6 4.348 0,3 

Etnografya Müzesi * 14.513 0,5 0 0,0 0 0,0 

İzmir Geneli Müze Toplam 464.660 16,2 122.280 18,3 248.732 18,3 

Agora* 49.217 1,7 16.976 2,5 29.030 2,1 

İzmir Geneli Ören Yeri 
Toplam 2.396.070 83,8 547.534 81,7 1.109.098 81,7 

Genel Toplam 2.860.730 100,0 669.814 100,0 1.357.830 100,0 
*Konak ilçesinde bulunanlar 
**Müze ziyaretçi sayısı bilgilerinde Aralık ayları bulunmamaktadır. Toplam ziyaretçi sayısı ile aradaki fark bu 
nedenle kaynaklanmaktadır. 

Kaynak: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve örenyerleri dışında Yönetim Alanı içerisinde 

ziyaretçi çeken bir diğer nokta Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’dir. 2014 yılında faaliyete geçen 

merkez 2017 yılına kadar ziyaretçi sayısını sürekli artırmıştır. 2014 yılında 3.775 olan ziyaretçi sayısı 3 

yıl içerisinde yaklaşık 6 kat artarak 25.000’e ulaşmıştır. 2018 yılında az sayıda düşüş gerçekleşse de 

2019 yılında ziyaretçi sayısı tekrar yükselmiştir. 2017-2019 yılları arasında ortalama ziyaretçi sayısı 

23.000 olarak gerçekleşmiştir.  

Grafik 10: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Ziyaretçi Sayısı (2014-2019) 

 
Kaynak: Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı Bilgilendirme Yazısı, 2021 
 

Konak ilçesinde ayrıca özel müzeler de bulunmaktadır. Özel müzelere ait bilgiler aşağıda yer 

alan özet tabloda verilmektedir. 
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Tablo 47: İzmir'in Konak İlçesinde Bulunan Özel Müzeler 
Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi  

Tarihsel ve geleneksel değerleri titizlikle korumak ve değerlendirmek; kent arşivini 
çağdaş yöntemlerle bir belgelikte derlemek 

İzmir Kadın Müzesi 
Müze Anadolu Kadınının unutulan geçmişini, gücünü tüm dünyaya hatırlatmak, 
Anadolu kadınının yaratıcılığını ortaya çıkarmak, kendine güvenini desteklemek, kendi 
geçmişine ait anıların canlandığı özel bir mekân yaratma amacındadır. 

Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun 
ve Oyuncak Müzesi 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden oyuncaklar ve yarışmalarda derece kazanan yetenekli 
çocukların yaptığı eserler ile bir koleksiyon oluşturulmuştur. 

Konak Belediyesi 
Necdet Alpar Mask 
Müzesi 

Türkiye'nin ilk mask müzesi olarak birçok ünlü kişinin maskları da görülebilmektedir. 
Anadolu kültürüne ait Kalo Gağan ve Kose Geli Mask kostümleri sergilenmektedir. 

Radyo ve Demokrasi 
Müzesi 

Müze koleksiyonu yaklaşık 150 radyo, pikaplar, çok sayıda plaklar ve interaktif 
eserlerden oluşmaktadır. Altı odadan ve bir kütüphaneden oluşan müze, önemli 
tarihsel olaylara göre kronolojik olarak sıralanmıştır.  

Selçuk Yaşar Resim 
Müzesi ve Sanat 
Galerisi  

Türkiye’nin ilk özel resim müzesi sıfatını taşıyan müze, DYO Resim Yarışmalarında ödül 
alan eserlerden oluşan koleksiyonuyla Türk Resim Sanatındaki yarım yüzyılın bir 
panaromasını sunabilecek düzeye erişmiştir. 

TCDD Müze ve Sanat 
Galerisi  

1990 yılında kurulan müzede; trenlere ait nesneler, yazışma araçları, vagonlarda 
kullanılan çeşitli nesnelerle tarihi yazılı belgeler sergilenmektedir. 

Ticaret Tarihi Müzesi  

İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, kentin kimliğini, ticaret ve kültür tarihini, günümüze miras 
kalan arkeolojik ve etnografik eserlerle birlikte, İzmirliler ve tarih severlerle 
buluşturmak amacıyla, 2003 yılında kurulmuştur. Müzede Orta Tunç Çağı'ndan 
günümüze, Akdeniz ve Batı Anadolu ticaretinin önemli eserlerini görmek mümkündür. 

Müziksev 

MÜZİKSEV’in kuruluş amacı, kentin kültürel ve sanatsal hayatına kuruluşundan itibaren 
aralıksız katkı sağlayan İKSEV’in müzik alanında kapsamlı araştırmalara olanak 
tanıyacak, özellikle gençlerin eğitimine yönelik çalışmaların yapılabileceği bir merkez 
haline gelmektir. 

İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesi 

Müzede gazetelerin ve diğer medya organlarının kullandığı çeşitli araçlar, ilk 
hallerinden en gelişmiş modellerine değin sergilenmektedir. 

İnönü Müze Evi 

İsmet İnönü’nün dünyaya geldiği ve askeri okul okuduğu süreçte yılsonu tatillerini 
geçirdiği bu ev İnönü Vakfı ile Konak Belediyesi arasında imzalanan protokol ile İsmet 
İnönü Anı Evi olarak kullanıma açılmıştır. Daha sonra özel bir şirket tarafından anı evi 
müze standartlarına yükseltilerek, İsmet İnönü ve dönemiyle ilgili temel kitapları içeren 
bir ihtisas kütüphanesinin ilave edildiği bina “İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı” olarak 
2018 Eylül’ünden itibaren tekrar ziyaretçilere açılmıştır. 

*Müzelerin kendi internet sitelerinde belirttikleri amaç ve misyonları özetlenmiştir. 

 

Ziyaretçi Beklentileri 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planının hazırlanması sürecinde yürütülen saha 

araştırması kapsamında kullanıcı/ziyaretçi anketi çalışması yapılmıştır. Bu doğrultuda alanı ve 

alandaki odak bölgeleri ziyaret edenlerin alanda gördükleri problemleri ve alandan beklentilerini 

ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Anketin odağındaki bölgeler Agora ve çevresi, Basmane, 

Kemeraltı ve Kadifekale olarak belirlenmiştir. Öncelikli amaç; kullanıcılardan bu bölgelerde 

gerçekleştirilecek müdahalelerin neler olabileceğine dair görüş ve önerilerini almak olmuştur. 

Sonrasında ise bölge ziyaretleri süresince hangi konularda sorun yaşadıkları öğrenilmeye çalışılmış ve 

ziyaret koşullarının yeterliliği sorgulanmıştır. Ayrıca saha araştırmasında alanı ziyaret edenlerin 

Yönetim Alanı bütününde karşılaştıkları sorun alanları irdelenmiştir.   
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Agora ve Çevresi İçin Beklentiler 

Saha araştırması kapsamında yürütülen anket çalışmalarında ziyaretçilerin beklentilerinin 

sorulduğu ilk odak noktası Agora ve çevresi olmuştur. Bu doğrultuda 276 kullanıcı anketinden Agora 

ve çevresi için toplamda 325 öneri sıralanmıştır. Anket katılımcılarının bu bölgeye yönelik en önemli 

beklentilerinin 33 katılımcı tarafından dile getirilen “restorasyon/sağlıklaştırma/cephe düzenleme 

projeleri” ve 31 katılımcının belirttiği meydan, park, oturma alanları gibi kullanımlar içeren “açık-yeşil 

alan düzenlemeleri” olduğu anlaşılmıştır. Bu beklentilerin ardından Agora ve çevresine dair en büyük 

beklenti 25’şer katılımcının önerisi olan dokuyla uyumsuz yapıların yıkımı, tarihi ve kültürel değeri 

olan yapıların ise bakım ve onarımını içeren “yapı stokunun yenilenmesi” ile “alandaki güvenliğin 

sağlanması” olmuştur. Bu bölgede “trafik/ulaşım/yol düzenlemeleri” gerekliliğini vurgulayan 24 

katılımcı çıkmıştır. 22’şer katılımcının beklentisi Agora ve çevresinde “sosyal-kültürel tesis ve 

faaliyetler”, “turizme yönelik yatırım ve faaliyetler” ve “mülteci sorununun çözülmesi” yönündedir. 

Alan etrafında “otopark kapasitesinin artırılması” talebinde bulunan 21 katılımcı bulunmaktayken, 

“alanın bakım ve temizlik hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi” gerektiğini belirten 18 katılımcı 

olmuştur. 17 katılımcı “tarihi dokunun anlaşılır hale getirilmesi” için çalışmalar yapılması, 14 katılımcı 

“reklam/tanıtım/bilinçlendirme faaliyetlerinin” artırılması gerektiğini düşünmektedir. “Yaya erişim ve 

dolaşım sisteminin iyileştirilmesi” önerisinde bulunan 11 katılımcı, alanda “yeme-içme mekânlarının” 

sayısının artırılması önerisinde bulunan 9 katılımcı olmuştur. Son olarak alandaki “ticari birim sayısının 

artırılması”, “katlı otoparkın kaldırılması”, “altyapı sorununun çözülmesi”, “daha fazla kent mobilyası 

kullanılması”, “sosyal yapının değişmesi” ve “gürültü kirliliğinin önlenmesi” yönünde beklentileri 

olduğunu ifade eden az sayıda katılımcı da bulunmaktadır.  

Katılımcılar arasında Agora ören yerine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunanlar da 

olmuştur. Agora’nın algılanabilirliği ve görünürlüğünün artırılması adına ören yerinin etrafındaki 

demir parmaklıkların kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı şekilde görünürlükle alakalı olarak; 

ören yerinin ziyaretçi girişini bulmakta zorluk yaşandığı için daha belirgin bir noktada ziyaretçi girişi 

düzenlemesi yapılması önerisinde bulunulmuştur. 

Tablo 48: Saha Araştırması Kapsamında Katılımcılar Tarafından Agora ve Çevresi İçin İletilen 
Düzenleme Önerileri/Beklentileri 

Düzenlemeler/Beklentiler/Öneriler # (Sıklık) % 

Restorasyon/Sokak Sağlıklaştırma/Cephe Düzenlemesi 33 10,2 

Açık-Yeşil Alan Düzenlemeleri (meydan, park vs.) 31 9,5 

Yapı Stokunun Yenilenmesi (Yıkım, Bakım, Onarım) 25 7,7 

Güvenlik (sokak hayvanları, aydınlatma vs.) 25 7,7 

Trafik/Ulaşım/Yol Düzenlemeleri 24 7,4 

Sosyal/Kültürel Tesis/Etkinlikler (Müze, Sinema, Tiyatro) 22 6,8 

Turizme Yönelik Yatırımlar/Faaliyetler 22 6,8 

Mülteci Sorununun Çözülmesi 22 6,8 
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Otopark Kapasitesinin Artırılması 21 6,5 

Alanın Bakım ve Temizlik Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması 18 5,5 

Tarihi Dokunun Anlaşılır Hale Getirilmesi 17 5,2 

Reklam/Tanıtım/Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Artırılması 14 4,3 

Yaya Erişim ve Dolaşım Sisteminin İyileştirilmesi (Yaya Geçitleri, 
Kaldırımlar, Bilgilendirme/Yönlendirme Tabelaları) 

11 3,4 

Yeme-İçme Mekânları (kafe, restoran, çay bahçesi) 9 2,8 

Ören Yerine Dair Düzenlemeler (Demir parmaklıkların kaldırılması, 
giriş yeri ve ücreti) 

6 1,8 

Kazı Çalışmalarının Yapılması/Devam Etmesi/Genişletilmesi 5 1,5 

Ticari Birimlerin Artırılması 5 1,5 

Katlı Otoparkın Kaldırılması 4 1,2 

Altyapı Sorununun Çözülmesi 4 1,2 

Kent Mobilyalarının Kullanımı 3 0,9 

Sosyal Yapının Değiştirilmesi 2 0,6 

Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi 2 0,6 

TOPLAM 325 Öneri 100,0 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Kemeraltı ve Çevresi İçin Beklentiler 

Saha araştırmasında ankete katılım gösteren 276 kişi içerisinden Kemeraltı ve çevresi için 

toplamda 177 öneri ve yorum toplanmıştır. Kemeraltı ve çevresi için öne çıkan konu başlığı 36 

katılımcı tarafından dile getirilen “altyapı sorununu çözülmesi” olmuştur. Altyapı sorununun 

çözülmesi talebini takiben; 23 katılımcı “restorasyon, sağlıklaştırma ve cephe düzenlemeleri”, 21 

katılımcı “Kemeraltı bölgesinde güvenliğin sağlanması” ve 18 katılımcı tarafından ise çığırtkanlık, 

tarihi doku ile uyumsuz tabelaların kaldırılması, dükkanların sokaklara taşmasının önlenmesi gibi 

isteklerle alakalı olarak “denetimin artırılması” gerektiğini ifade etmiştir. Bölgeye dair “trafik ve 

ulaşım düzenlemelerinin” gerekliliğini vurgulayan 11 katılımcı, çarşı içerisindeki “zemin 

düzenlemesinin” yaya için kolay yürünebilir hale getirilmesini talep eden 10 katılımcı bulunmaktadır. 

Kemeraltı bölgesinde çocuk parkı, etkinlik alanı ve gölgelik gibi “açık-yeşil alan düzenlemelerine” 

ihtiyaç olduğunu ifade eden 9 katılımcı bulunmaktayken, 8 katılımcının beklentisi “bölgenin tarihi 

dokusunun korunması” gibi genel bir istek içermektedir. 7’şer katılımcı çarşı içerisinde “bakım ve 

temizlik hizmetlerinin” ve “bilgilendirme/yönlendirme tabelalarının” yetersizliğine dikkat çekmiştir. 

Kemeraltı ve çevresinde “otopark kapasitesinin artırılması” gerektiğini belirten 5 katılımcı çıkmıştır. 

4’er katılımcı tarafından “tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri”, “çarşının üst örtüsünün 

düzenlenmesi” ve geziler düzenlenerek, yatırımlar yapılarak “turizmin teşvik edilmesi” önerileri 

getirilmiştir. “Gürültü kirliliğinin önlenmesi”, çarşının “24 saat yaşayan/canlı bir alan haline 

getirilmesi”, “meydanda kuş yemi satışı yapabilecek bir alan/mekân”, “markaların alana çekilmesi” ve 

“meydanda daha yüksek kapasiteli bir camii” gibi beklentileri bulunan nadir katılımcılar da 

bulunmaktadır.  
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Tablo 49: Saha Araştırması Kapsamında Katılımcılar Tarafından Kemeraltı ve Çevresi İçin İletilen 
Düzenleme Önerileri/Beklentileri 

Düzenlemeler/Öneriler/Beklentiler # (Sıklık) % 

Altyapı Sorununun Çözülmesi 36 20,3 

Restorasyon/Sağlıklaştırma/Cephe Düzenlemeleri 23 13,0 

Güvenliğin Sağlanması 21 11,9 

Denetim Faaliyetlerinin Yoğunlaştırılması (çığırtkanlık, tabela, seyyar satıcı vs.) 18 10,2 

Trafik/Ulaşım Düzenlemeleri 11 6,2 

Zemin Düzenlemesi 10 5,6 

Açık-Yeşil Alan Düzenlemeleri (çocuk parkı, etkinlik alanı, gölgelik vs.) 9 5,1 

Tarihi Dokunun Korunması 8 4,5 

Bakım ve Temizlik Hizmetleri 7 4,0 

Yönlendirme ve Bilgilendirme Tabela/Panoları 7 4,0 

Otopark 5 2,8 

Tanıtım ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 4 2,3 

Üst Örtünün Düzenlenmesi 4 2,3 

Turizmin Teşvik Edilmesi (geziler, yatırım) 4 2,3 

Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi 3 1,7 

24 Saat Yaşayan/Canlı Bir Çarşı 3 1,7 

Kuş Yemi Satılacak Alan/Mekân 2 1,1 

Bilinen Markaların Alana Gelmesi 1 0,6 

Meydanda Daha Yüksek Kapasiteli Camii 1 0,6 

TOPLAM 177 Öneri 100,0 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Kemeraltı Bölgesi için ankete katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da Kemeraltı’na ziyaretleri 

sırasında ulaşım, yol ve temel ihtiyaçları karşılarken yaşadıkları sorunlar üzerinedir. Belirtilen 

konuların katılımcılar tarafından sorunlu veya sorunsuz olarak ifade etmeleri beklenmiştir. 276 

katılımcı tarafından değerlendirilen konular arasında en sorunlu görülenler “engellilerin alanı ziyaret 

etmesini kolaylaştıracak düzenlemelerde yaşanan eksiklikler” ve WC, aydınlatma, çöp, güvenlik 

kamerası gibi “altyapı elemanlarının eksikliği” olmuştur. Bu iki sorunun devamında katılımcıların 

%69,6’sı tarafından “otopark alanlarının kapasitesi”, %65,2’si tarafından yangın söndürme, telefon, 

çağrı cihazı gibi “acil durum ekipmanları”nın sorunlu olarak belirtilmiştir. “Ziyaretçi merkezi/ziyaretçi 

merkezi bilgilendirme” hizmetlerini sorunlu görenlerin oranı %62,3 iken, “ziyaretçi yönlendirme ve 

bilgilendirme tabelalarını” yetersiz bulanların oranı %59,4 olarak belirlenmiştir.  

Çoğunluk tarafından “sorunsuz” olarak değerlendirilen konular arasında katılımcıların 

%62,7’si tarafından ifade edilen “bölgeye ulaşım” ilk sırada yer almaktadır. Bölgeye ulaşım konusunu 

takiben “hediyelik eşya satış birimleri” katılımcılar arasında %62,3 oranında sorunsuz olarak 

belirtilmektedir. Katılımcıların %50’si tarafından sorunsuz görülen bir diğer konu ise “bölge içinde 

ulaşım” konusudur. Bu üç başlığı “sorunsuz” olarak değerlendiren katılımcılar, “sorunlu” olarak 

değerlendiren katılımcılardan fazla bulunmaktadır.  
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Katılımcılar tarafından en fazla fikir eksikliği hissedilen konular arasında ilk sırada 

katılımcıların %25’i tarafından belirtilen “ziyaretçi merkezi-ziyaretçi bilgilendirme birimleri” ve 

katılımcıların %24,6’sı tarafından belirtilen “acil durum ekipmanları” konuları yer almıştır. “Hediyelik 

eşya satış birimleri” konusunda da katılımcıların %20,7’si durum hakkında bilgilerinin olmadığını 

beyan etmişlerdir.  

Tablo 50: Kemeraltı Bölgesinde Temel İhtiyaçlara Erişimin Değerlendirilmesi 

Sorun Alanları Sorunlu % Sorunsuz % Fikrim Yok % 

Engellilerin Alanı Ziyaretini 
Kolaylaştırıcı Yolların ve Mekânsal 
Düzenlemelerin Eksikliği 

225 81,5 25 9,1 26 9,4 

Altyapı (WC, Aydınlatma, Çöp, 
Güvenlik Kamerası Vb.) Elemanlarının 
Eksikliği 

221 80,1 38 13,8 17 6,2 

Otopark Alanlarının Kapasitesi 192 69,6 35 12,7 49 17,8 

Acil Durum (Yangın Söndürme, 
Telefon, Çağrı Cihazı Vb.) 
Ekipmanlarının Yetersizliği 

180 65,2 28 10,1 68 24,6 

Ziyaretçi Merkezi-Ziyaretçi 
Bilgilendirme Birimleri 

172 62,3 35 12,7 69 25,0 

Ziyaretçi Yönlendirme ve Bilgilendirme 
Tabelaları 

164 59,4 72 26,1 40 14,5 

Bölge İçinde Ulaşım 113 40,9 138 50,0 25 9,1 

Bölgeye Ulaşım 78 28,3 173 62,7 25 9,1 

Hediyelik Eşya Satış Birimleri 47 17,0 172 62,3 57 20,7 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

Grafik 11: Kemeraltı Bölgesinde Temel İhtiyaçların Karşılanmasında Yaşanan Sorunlara Yönelik 
Katılımcı Değerlendirmeleri 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Ankete katılım gösteren 276 kişiden Kemeraltı Bölgesine dair istenilen bir başka 

değerlendirme ise Kemeraltı için belirlenen bazı koşulların 1-5 arası puanlamalarıdır. 1 puan verilen 

hizmetin “çok kötü” olduğu anlamına gelmekteyken, 5 puan “çok iyi” olarak değerlendirilmektedir. 

Grafikte aşağı doğru gidildikçe “çok kötü”, “kötü” veya “yetersiz” olarak olumsuz değerlendirmelerin 

arttığı koşullara göre sıralama gerçekleştirilmiştir. Buna göre en az sorunlu görülen başlığın “toplu 

taşıma olanakları” olduğu görülmektedir. “Toplu taşıma olanakları” için 105 kişi olumsuz (çok 

kötü/kötü/yetersiz) ifadeler kullanırken, 164 kişi olumlu (iyi/çok iyi) değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Olumlu görülme oranı daha yüksek olan 2 başlıktan bir diğeri de “esnafın ziyaretçiye 

davranışı” olmuştur. 156 kişi tarafından “iyi veya çok iyi” olarak değerlendirilen “esnafın ziyaretçiye 

davranışı”, 113 kişi tarafından “yetersiz, kötü veya çok kötü” görülmektedir. Geriye kalan tüm 

koşullar için olumsuz değerlendirmelerin çoğunlukta olduğu gözlenmektedir. Genel anlamda en fazla 

olumsuz değerlendirmelerin bulunduğu konular ise 221 kişi ile “tanıtım ve bilgilendirme, rehberlik 

faaliyetleri”, 215 kişi ile “yaya, bisiklet ve araç trafiğinin düzeni” ve 211 kişi ile “ziyaretçi bilgilendirme 

tabelalarıdır.  Bunlar arasında “çok kötü” olarak öne çıkan, 84 kişi tarafından belirtilen “sokakların ve 

kaldırımların bakımı ve temizliği” konusudur. “Alan içi erişim ve dolaşım yollarının kalitesi” 79 kişinin 

değerlendirmesi ile yoğunlukla “kötü” düzeyde görülmektedir. Değerlendirmelerin “yetersiz” 

cevabında yoğunlaştığı konular ise 97 kişi ile “ulaşım/yönlendirme tabelaları” ve 90 kişi ile “ziyaretçi 

bilgilendirme tabelaları” olmuştur.   

Grafik 12: Belirlenen Koşullar Açısından Kemeraltı Bölgesinin Değerlendirilmesi (İyiden Kötüye Doğru) 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Basmane ve Çevresi İçin Beklentiler 

Ankete katılım gösteren 276 kişi içerisinden Basmane ve çevresine yönelik toplamda 150 

öneri toplanmıştır. Basmane ve çevresi için belirtilen taleplerde öne çıkan, Kemeraltı ve Agora için 

bahsedilenlerden farklı olarak alana veya bölgeye yönelik mekânsal problemlerden ziyade sosyal yapı 

ile alakalı olarak 38 katılımcı tarafından belirtilen “güvenliğin artırılması/sağlanması” konusu 

olmuştur. Sosyal yapıyla ilgili olarak çokça dile getirilen bir diğer konu da 24 katılımcının dile getirdiği 

“mülteci sorununun çözülmesi” olarak belirlenmiştir. Sosyal yapı dışında en çok ifade edilenler 

arasında 27 katılımcının belirttiği “bakım ve temizlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması” ve 26 

katılımcının belirttiği tarihi dokunun korunması amacını da içeren “restorasyon projelerinin” 

yapılması bulunmaktadır. Bu konular dışında görece daha az vurgulananlar arasında; trafiğin 

düzenlenmesi, otopark kapasitesinin artırılması ve aydınlatma elemanlarını içeren “ulaşım ve altyapı 

düzenlemeleri” 11 katılımcı, park ve meydan düzenlemeleri yapılarak alanın “açık-yeşil alan 

ihtiyacının giderilmesi” 8 katılımcı tarafından dile getirilmiştir. 7 katılımcı alanda öncelikli yapılması 

gereken “kentsel donatılara” dair beklentilerini iletmişlerdir. Bu kentsel donatılar arasında okul, 

hastane ve sosyal-kültürel tesis bulunmaktadır. Basmane ve çevresinde “denetim faaliyetlerinin 

yoğunlaştırılması” gerektiğini düşünen 5 katılımcı çıkmıştır. Son olarak alan için “kentsel dönüşüm”, 

“Anafartalar Caddesinin yayalaştırılması” ve “fuarın canlandırılması” isteklerinde bulunan az sayıda 

katılımcı olmuştur.  

Tablo 51: Saha Araştırması Kapsamında Katılımcılar Tarafından Basmane ve Çevresi İçin İletilen 
Düzenleme Önerileri/Beklentileri 

Düzenlemeler/Öneriler/Beklentiler # (Sıklık) % 

Güvenlik Artırılmalı/Sağlanmalı 38 25,3 

Bakım ve Temizlik Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması 27 18,0 

Restorasyon Projeleri/Tarihi Dokunun Korunması 26 17,3 

Mülteci Sorununun Çözülmesi/Giderilmesi 24 16,0 

Ulaşım ve Altyapı Hizmetlerinin İyileştirilmesi (Trafik Düzenlemesi, Otopark, 
Aydınlatma) 

11 7,3 

Açık-Yeşil Alan Düzenlemeleri (park, meydan) 8 5,3 

Kentsel Donatı (Okul, Hastane, Sosyal-Kültürel Tesis) 7 4,7 

Denetim Faaliyetlerinin Yoğunlaştırılması 5 3,3 

Kentsel Dönüşüm 2 1,3 

Anafartalar Caddesinin Yayalaştırılması 1 0,7 

Fuarın Canlandırılması 1 0,7 

TOPLAM 150 100,0 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 
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Kadifekale ve Çevresi İçin Beklentiler 

Ankete katılım gösteren 276 kişi içerisinden Kadifekale ve çevresi için 81 katılımcı öneride 

veya değerlendirmede bulunmuştur. Basmane ve çevresine benzer şekilde, Kadifekale ve çevresi için 

de en önemli konuyu sosyal yapıya yönelik olarak 23 katılımcının belirttiği “güvenliğin sağlanması” 

meselesi oluşturmaktadır. Sonrasında 11 katılımcı “açık-yeşil alan düzenlemeleri”, 8 katılımcı 

“bölgenin estetik açıdan güzelleştirilmesine” yönelik beklenti içinde olduklarını ifade etmişlerdir. 

Alanda “kentsel dönüşümü” ve “trafik/ulaşım düzenlemelerini” öncelikli gören 7’şer katılımcı 

bulunmaktadır. Kentsel donatı alanları açısından beklenti içerisinde olduğunu belirten katılımcılardan 

6'sı "sosyal-kültürel tesis ve faaliyetler” tercih ederken, 5’i altyapı sorunlarını da belirterek 

aydınlatma, okul, hastane gibi “donatılar ve teknik altyapı” başlığı içerisinde değerlendirilebilecek 

taleplerini iletmişlerdir. Kadifekale’ye dair “bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi” 

gerektiğini düşünen 4 katılımcı bulunmaktayken, 3’er katılımcı da “restorasyon projelerinin 

yürütülmesi” ve “alandaki yapılaşmanın kaldırılmasını” öncelik olarak değerlendirmektedirler. Son 

olarak, alanın “turizm faaliyetlerine” uygun hale getirilmesi ve “sosyal yapının iyileştirilmesi” için 

yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten 2’şer katılımcı da bulunmaktadır.  

Tablo 52: Saha Araştırması Kapsamında Katılımcılar Tarafından Kadifekale ve Çevresi İçin İletilen 
Düzenleme Önerileri/Beklentileri 

Düzenleme/Öneri/Beklentiler # (Sıklık) % 

Güvenliğin Artırılması 23 28,4 

Açık-Yeşil Alan Düzenlemeleri 11 13,6 

Estetik Açıdan Güzelleştirilmesi 8 9,9 

Kentsel Dönüşüm 7 8,6 

Trafik/Ulaşım Düzenlemeleri (Otopark, Duraklar, Teleferik vs.) 7 8,6 

Sosyal-Kültürel Tesisler/Faaliyetler 6 7,4 

Kentsel Donatı/Teknik Altyapı (Aydınlatma, Okul, Hastane vs.) 5 6,2 

Bilinçlendirme/Tanıtım 4 4,9 

Restorasyon Projeleri 3 3,7 

Yapılaşmanın Kaldırılması 3 3,7 

Turizm Faaliyetleri 2 2,5 

Sosyal Yapının İyileştirilmesi 2 2,5 

TOPLAM 81 Öneri 100,0 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 

Genel Değerlendirme 

Belirlenen odak bölgeleri dışında anket çalışmasına katılım gösteren 276 kişiden Yönetim 

Alanı’na dair genel bir değerlendirmede bulunmaları istenmiştir. Belirlenen başlıkların “sorun” 

düzeylerini belirtmeleri beklenmiştir. Her bir konu için “çok sorunlu/sorunlu/az sorunlu” olarak 

yapılan olumsuz değerlendirmelerin “sorunsuz” olarak yapılan olumlu değerlendirmelerden fazla 

çıktığı gözlenmektedir. Aşağıdaki grafikte başlıklar “sorunsuz” olarak yapılan değerlendirme sayılarına 

göre sıralanmıştır. Bu çerçevede “çalışanların davranışı” ve “yerel ürünlerin-yerel mutfağın sunumu” 
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konuları 94’er katılımcı tarafından “en sorunsuz” konular olarak ön plana çıkmaktadır. “Yiyecek-

içecek ve gıda ürünü satan mekânların hizmet kalitesi” ve “hediyelik eşyaların ve satılan ürünlerin 

kalitesi” değerlendirildiğinde cevapların “az sorunlu” ve “sorunsuz” şeklinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Katılımcıların “fikir beyan edemedikleri” konuların başında “konaklama olanakları” 

gelmektedir. “Konaklama olanakları” ile ilgili değerlendirmeler “sorunlu” seçeneğinde daha fazla 

belirtilmektedir. Son olarak alanın en sorunlu yanlarının “alanın tarihi, kültürel değerlerinin 

algılanamaması” ve “tanıtım haritalarının eksik olması” olduğu anlaşılmaktadır. Her iki konu da hem 

“çok sorunlu” hem de “sorunlu” olarak en fazla değerlendirilen alanlar olarak göze çarpmaktadır.  

Grafik 13: Yönetim Alanı Genel Değerlendirmesi (Sorunsuz Olarak Yapılan Değerlendirme Sayısına 
Göre) 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2021 

 
Ziyaretçi Yönetimi Mevcut Altyapı 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde ziyaretçi yönetimi çerçevesinde, teknik 

altyapı anlamında Konak Meydanı’nda bir ve Kemeraltı Bölgesi’nde iki Turizm Danışma Ofisi, Agora 

ören yerinde ziyaretçi girişi noktası, Yeşilova Höyük’te bir ziyaretçi merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 

Turuncu Çember adında bir sertifika programı ve dijital ortamda hizmet veren Visitİzmir uygulaması 

da turizm altyapısı olarak hizmet vermektedir.  

Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi: İzmir genelinde Alsancak ve Kültürpark’tan sonra üçüncü 

olan Konak Turizm Bilgilendirme Ofisi diğerleri gibi turistleri çeşitli bilgi ve belgelerle, tanıtım 

filmleriyle bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere kurulmuştur. Ofis, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 

eski ana hizmet binasına yakın, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Mücibur Rahman Sokağı’nın kesiştiği 

bir noktada bulunmaktadır.  Konteyner tipinde tasarlanan 18 m²’lik ofiste İzmir Büyükşehir 

58

60

48

24

32

38

31

107

112

88

36

43

37

42

47

25

87

53

23

62

25

38

42

19

73

89

39

61

19

19

26

82

85

94

94

0 50 100 150 200 250 300

Tanıtım haritalarının eksik olması

Alanın tarihi, kültürel değerlerinin algılanamaması

Konaklama olanakları (temizlik, ücret, güvenlik)

Hediyelik eşyaların ve satılan ürünlerin kalitesi

Yiyecek-içecek ve gıda ürünü satan mekanların
hizmet kalitesi

Yerel ürünlerin - yerel mutfağın sunumu

Çalışanların davranışları

Çok Sorunlu Sorunlu Fikrim Yok Az Sorunlu Sorunsuz



642 
 

Belediyesi’nin Turizm Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından bu hizmet karşılanmaktadır (İBB, 

2022). Ayrıca, Turizm Bilgilendirme Ofisi önünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binası 

otoparkının olduğu alan 4 tur otobüsü kapasitesinde turist yolcuların indir-bindir işlemlerinin 

yapılabileceği bir alan olarak tasarlanmıştır (İBB, 2022).  

Kemeraltı Turizm Bilgilendirme Noktası: Kentin tarihi ve kültürel değerlerini turistlere 

aktarabilmek, gezileri sırasında bilgilendirici ve yönlendirici tavsiyelerde bulunabilmek adına kurulan 

Turizm Bilgilendirme Ofislerinin dördüncüsü Kemeraltı bölgesinde açılmıştır. Anafartalar Caddesi’nin 

Konak ve Atatürk Meydanlarına bağlandığı başlangıç noktasında Kent Tarihi Parkı içerisine 

konumlandırılmıştır.  

Hisarönü Turizm Bilgilendirme Ofisi: “İzmir Turizm Tanıtım ve Stratejisi ve Eylem Planı” ve 

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda yer alan “Turizm Bilgilendirme Ofisleri” projesi 

kapsamında beşinci ofis olarak Kemeraltı’nda Hisarönü bölgesinde açılmıştır. İki katlı ofisin alt katı 

bilgilendirme faaliyetleri için hazırlanırken, üst katta Turizm Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 

bir ekip bulunmaktadır.  

Agora Ören Yeri Ziyaretçi Girişi: Ören yeri statüsüne sahip Smyrna Agorası’nda ziyaretçi girişi 

için düzenlenen alan ören yerinin kuzeyindeki 939. sokak üzerinde bulunmaktadır.   

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi 3 farklı işlevi barındıran 

bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu işlevlere göre ayrılan 3 blok; Sergi Binası/Müze, Kazı Evi ve Kafe 

şeklinde ayrılmaktadır. Ziyaretçi Merkezi Projesi 5.120 m²’si kapalı, 18.000 m²’si açık alan olmak üzere 

toplamda 23.120 m²’lik bir alanı kapsamaktadır (Bornova Belediyesi, 2017). Ziyaretçi Merkezi aynı 

zamanda konser ve sergilerin düzenlendiği kültür merkezi olarak da tanımlanmaktadır.  

Visitİzmir: İzmir şehir rehberi olarak hizmet verme amacını taşımaktadır. Tarihi, doğal ve 

kültürel değerlerin yanı sıra yeme-içme mekânlarının da işlendiği dijital ortamda İzmir’de yerli ve 

yabancı turistlerin gezi rotalarını belirleyebilmelerine yardımcı olması adına web sitesi ve mobil 

uygulama olarak hizmet vermektedir.  

Kruvaziyer Turizmi 

İzmir, Ege Bölgesi’nin kruvaziyer turizminde Kuşadası ile birlikte İzmir (Alsancak), Çeşme ve 

Dikili Limanları ile önemli bir yer tutmuştur. Özellikle İzmir (Alsancak) Limanı, İzmir’e gelen 

kruvaziyerlerin ve yolcuların önemli bir bölümünü çekmiştir. 2011 yılında İzmir’e gelen kruvaziyer 

gemilerin %88,5’i ve yolcuların %96,6’sı İzmir (Alsancak) Limanı’na yanaşmıştır.  2013 yılında İzmir 

(Alsancak) Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemilerinin sayısı %27’lik düşüşle 263’ten 191’e düşmesine 

rağmen yolcu sayısında pek bir değişiklik yaşanmamıştır. 2013-2015 yılları arasında ise kruvaziyer 
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sayılarında önemli oranda düşüş yaşanmış (%40,8), aynı zamanda yolcu sayıları da yarı yarıya 

düşmüştür. Ancak, 2017 yılında İzmir (Alsancak) Limanı’na gelen kruvaziyer sayısının 18’e kadar 

düşmesi sonrasında İzmir (Alsancak) Limanı 2018 yılından itibaren yolcu limanı olarak aktif bir şekilde 

kullanılmamaya başlanmıştır.  

Kruvaziyer turizmi İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı içerisinde yer alan tarihi Kemeraltı 

çarşısı, Agora ören yeri ve Kadifekale’nin tanıtımı için de ayrıca önem arz etmektedir. Yönetim Alanı 

içerisinde barındırdığı kültür varlıklarıyla gelen turistlere farklı birçok kültürü deneyimleme fırsatı 

sunmaktadır. Farklı dinlere ait ibadet mekânları, tarihi hanlar ve sivil mimarlık örnekleriyle sahip 

olunan kültürel değerin geleceğe ve daha geniş bir insan topluluğuna aktarılması adına kruvaziyer 

turizmi önemli bir araç olarak konumlanmaktadır.  

Tablo 53: Kuşadası ve İzmir Limanları Kruvaziyer Sefer Sayıları ve Toplam Yolcu İstatistikleri 

Limanlar  

2011 2013 2015 2017 

Kruvaziyer 
Sayısı 

Yolcu 
Sayısı 

Kruvaziyer 
Sayısı 

Yolcu 
Sayısı 

Kruvaziyer 
Sayısı 

Yolcu 
Sayısı 

Kruvaziyer 
Sayısı 

Yolcu 
Sayısı 

Çeşme 1 89 54 62.741 41 40.772 61 65.836 

Dikili 33 17.281 21 7.565 41 8.317 1 99 

İzmir 263 493.533 191 486.493 113 241.666 18 9.172 

Kuşadası 562 662.232 427 577.680 505 567.249 126 119.884 

TOPLAM 859 1.173.135 693 1.134.479 700 858.004 206 194.991 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2021 

Tur Rotaları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırı içerisinde alanın önemli tarihi yapılarını, 

arkeolojik alanlarını ve kültürel miras ögelerini barındıran mekânların ziyaretçiler tarafından 

gezilmesi, deneyimlenebilmesi amacıyla kurumların projeleri kapsamında tur rotaları, yaya rotaları ve 

gezi rehberleri/broşürleri oluşturulmuştur. Tur rotaları ve gezi güzergâhları kapsamında hazırlanan 

çalışmalar “İzmir Tarih Mobil Uygulaması Tematik Tur Rotaları”, “İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım 

Projesi Yaya Rotaları” ve “Kentimiz İzmir Derneği İzmir Tarihi Kent Merkezi Gezi Rehberleri” başlıkları 

altında derlenmiştir. 

İzmir Tarih Mobil Uygulaması Tematik Tur Rotaları 

İzmir Tarih Projesi kapsamında tarihi kent merkezinin keşfedilmesi ve yerli ve yabancı 

ziyaretçiler için tarihi değerlerin tanıtımının sağlanması amacıyla “İzmir Tarih” mobil uygulaması 

geliştirilmiştir. Mobil uygulamada, İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni kapsayan alan için tarihi ve kültürel 

değeri bulunan 260 nokta belirlenmiş, bu noktalara ilişkin bilgi veren notlar ve görsel içerikler 

hazırlanmıştır (Kutlu, 2019). Uygulamada 7 tematik rota oluşturulmuş ve bu rotalar dışında 
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kullanıcıların zaman, süre ve mekân seçimlerine göre kendi rotalarını oluşturmasına imkân tanıyan 

kişisel deneyim opsiyonu yer almıştır. 

Kadifekale Rotası 

Rota, Smyrna kentinin akropolisi olan Kadifekale (Pagos)’den başlayıp Antik Tiyatro’ya devam 

etmektedir. Kadifekale içerisinde yer alan Bizans Sarnıcı, Kadifekale’nin batısında yer alan Yangın 

Kulesi, Smyrna Tiyatrosu’nun bulunduğu ve geçmişte Afrotürklerin bayramlarını gerçekleştirdikleri 

Dana Meydanı (Temaşalık) alanı rotanın diğer duraklarını oluşturmaktadır. Kadifekale ve Antik 

Tiyatro’yu odağına alan rota toplam 5 noktadan oluşmaktadır. 

Basmane Rotası 

Basmane rotası, Smyrna Agorası’ndan başlayıp İkiçeşmelik Caddesi’nde yer alan Polis Anı 

Evi’ne devam etmektedir. Mavi Kortejo, Taş Kortejo gibi önemli Yahudi yapıları, Yıldız Sineması, Lale 

Sineması gibi eski sinemalar, Yukarı Aya Yani Kilisesi, Aya Vukla Kilisesi, Çorakkapı Camii, Hatuniye 

Camii, Kumrulu Mescit gibi dini yapılar ve Cihan Palas (Emniyet) Oteli, Manisa Akhisar Oteli gibi 

Basmane bölgesinin simgesel konaklama yapıları rotada yer almaktadır. Basmane bölgesinde bulunan 

ve bölgenin tarihine iz tutan arkeolojik alanları, dini yapıları, müzeleri ve önemli yapıları içeren rota 

toplam 31 ziyaret noktasından oluşmaktadır. 

Rota Güzergâhı: Smyrna Agorası- Smyrna Antik Kenti Bilgi Noktası (Sabetay Sevi Evi)- Yukarı Aya Yani 

Kilisesi- Sütveren Meryem Ana Dua Evi- Namazgah Hamamı- İzmir Tarih Tasarım Atölyesi- Emir Sultan 

Türbesi ve Zaviyesi- Radyo ve Demokrasi Müzesi- Altınpark Arkeolojik Alanı- Basmane Karakolu- 

Kumrulu Mescit- Aziz Vukolos (Aya Vukla) Kilisesi- Basın Müzesi- Bahçeli Otel- Yıldız Sineması- 

Basmane Garı- Çorakkapı Camii- Yeni Sadık Bey Oteli (Uşakizade Konağı) - Oteller Sokağı- Basmane 

Semt Merkezi- Kadın Müzesi- Cihan Palas (Emniyet) Oteli- Dönertaş Sebili- Tevfik Paşa Oteli (Paşa 

Konağı Oteli) - Hatuniye Camii- Taş Kortejo- Mavi Kortejo- Manisa Akhisar Oteli- Lale Sineması- Tevfik 

Paşa Hamamı- Polis Anı Evi (Eski Anafartalar Karakolu) 

Kemeraltı Rotası 

Antik limanın dolmasıyla oluşan ve 17. Yüzyıl itibariyle kentin önemli ticaret alanı olan 

Kemeraltı Çarşısı’nı odağına alan rota, Konak Meydanı ve meydanın simgesel ögeleri olan Saat Kulesi, 

Yalı Cami ve Hükümet Konağı ile başlayıp Eski Gümrük Binası (Konak Pier) ile son bulmaktadır. Rota, 

Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı’nı içermesi nedeniyle hem Osmanlı Dönemi’ne hem de 

Cumhuriyet Dönemi’ne ait yapıların deneyimlenmesine olanak tanımaktadır. Kemeraltı Çarşısı’nda 

yer alan oteller, hanlar, camiler, çeşmeler ve sinagogları içeren rota toplam 30 noktadan 

oluşmaktadır. 
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Tam Gün Rotası 

Tarihi Kent Merkezi’nin Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgeleri’ni bir arada 

içeren ve ziyaretçilere tam gün gezi imkânı sunan rota, Konak Meydanı ile başlayıp Basmane Garı ile 

son bulmaktadır. Toplam 34 noktadan oluşan rotada Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Basmane 

Bölgesi’nde yer alan farklı dinlere ait ibadet yapıları, Smyrna Agorası ve Altınpark gibi arkeolojik 

alanları ve kentin farklı dönemlerindeki sosyal ve ticari yapısına iz tutan yapıları yer almaktadır. 

Müzeler Rotası 

Çoğunlukla tarihi kent merkezinde yer alan müzeleri kapsayan rota, İzmir Resim Heykel 

Müzesi ve Galerisi ile başlayıp Basmane’de bulunan Basın Müzesi ile son bulmaktadır. Toplam 13 

noktadan oluşan rotada müzelerin yanı sıra Smyrna Agorası ve Altınpark olmak üzere 2 arkeolojik 

alan ve Hayim Palaçi Anı Evi olarak düzenlenen Bet Hillel Sinagogu da yer almaktadır. Müzeler Rotası; 

Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ile birlikte “Oyuncak”, “Basın”, “Kadın” gibi tematik başlıklarda 

oluşturulmuş butik müzeleri ve anı evlerini de içermektedir. 

İnanç Rotası 

İzmir kentinin geçmişinde farklı kültürlerin, farklı dinlerin bir arada yaşamlarının mekansal 

izlerini sunan İnanç Rotası, tarihi kent merkezi içerisinde bulunan Musevilerin, Hristiyanların ve 

Müslümanların ibadet alanlarını içermektedir. Toplam 25 noktadan oluşan rota, Konak Meydanı’nda 

yer alan Yalı Cami ile başlayıp Basmane Bölgesi’nde yer alan Aziz Vukolos (Aya Vukla) Kilisesi ile son 

bulmaktadır. İnanç Rotası; Kemeraltı Bölgesi’nde geçmişte Juderia olarak adlandırılan Yahudi 

Mahallesi’nde yer alan sinagogları ve Kemeraltı, Basmane ve Agora çevresinde yer alan geleneksel 

konut dokusunda bulunan camileri, kiliseleri, türbe ve zaviyeleri içermektedir. 

Antik Kent Rotası 

Kadifekale ile başlayıp Kervan (Kemer) Köprüsü ile biten Antik Kent Rotası, Smyrna Antik 

Kenti’nin günümüze ulaşan izlerini sunmaktadır. Toplam 14 noktadan oluşan rota Smyrna kentinin 

akropolisi olan Kadifekale, antik tiyatro; idari, ticari ve siyasi merkezi olan Smyrna Agorası’nı, antik 

dönem yollarını, su kanallarını ve köprülerini içermektedir.  

İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi Yaya Rotaları 

Kemeraltı Yenileme Alanı sınırlarını kapsayan bölgede; ulaşım alternatiflerinin sunulması, 

alanın kentin mevcut ulaşım ağlarına entegrasyonunun sağlanması ve yaya ve bisiklet öncelikli 

sürdürülebilir bir ulaşım modeli yaklaşımıyla yeniden ele alınması amaçları temelinde, İzmir Tarih 

Projesi’ni destekleyecek ve bütünleyecek şekilde “İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi” 

hazırlanmıştır (Çörek Öztaş, İmamoğlu, Akı, & Orak Oruç, 2017). 2017 yılında hazırlanan proje ile 

mevcut durum analizleri yapılmış ve sürdürülebilir ulaşım önerileri geliştirilmiştir. Bölgede yaşayan 
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nüfusun, alanı farklı amaçla ziyaret edenlerin ve yerli-yabancı turistlerin bölge içerisinde 

dolaşmalarını ve daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kamusal alanlar ve yayalaştırılmış 

yollar temel alınarak “alışveriş ve yeşil rota” ile “kültür-sanat ve mistik rota” olarak 2 tematik rota 

oluşturulmuştur. 

Alışveriş ve Yeşil Rota 

Ticaret alanlarını ve yeşil alanları temel alan rota, bölgede satışa sunulan ürünlerin bir arada 

görülebileceği, kullanıcılara dinlenebilme imkanı sunan yeme-içme mekanlarıyla bütünleşik denizle de 

ilişkilendirilen bir yürüyüş rotası oluşturmak amacıyla kurgulanmıştır. Rota, alışveriş faaliyetlerinin 

yoğun olduğu alanların yakın çevresindeki kentsel açık alanlar ile ilişkilendirilmiş ve alışveriş 

faaliyetlerinin görülmediği bölgelerde yer alan açık alan kullanımları değerlendirilerek 

oluşturulmuştur. Cicipark ile başlayan rota Damlacık, Atatürk Kültür Merkezi, Konak Pier, Kızlarağası 

Hanı, Agora, Hatuniye, Aya Vukla Kilisesi ve Kadifekale’yi odağına almaktadır. Rota ile birlikte 

yayaların konfor düzeyini artırmak, yaya yollarının ilgi çekiciliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 

ana iyileştirme önerilerinde bulunmuştur.   

Kültür Sanat ve Mistik Rota 

Rota ile bölgede bulunan sanat ve gösteri merkezleri ile tarihsel ve kültürel alanları görünür 

kılmak; bu vesileyle de bölgede yaşayanların ve alan ziyaretçilerinin bu alanlara erişimini 

kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Meydanlar ve çeşmeler gibi kentsel açık alan kullanımları 

değerlendirilmiş ve Kemeraltı bölgesinde yer alan önemli sosyal donatılar ile tarihi ve kültürel alanlar 

rota kapsamına dâhil edilmiştir.  

Kültür Sanat ve Mistik Rota güzergâhı; Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Umran Baradan 

Oyun ve Oyuncak Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, Konak Meydanı ve Saat Kulesi, 

Alipaşa Meydanı, Kızlarağası Hanı, Havralar, Agora, Aya Vukla Kilisesi, Antik Tiyatro, Patlıcanlı Yokuşu 

ve Kadifekale’yi odağına almaktadır. 

İzmir Tarihi Kent Merkezi Gezi Rehberleri 

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (Kentimiz İzmir) tarafından tarihi ve 

kültürel değerleri tanıtmak, bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli kültür gezileri 

gerçekleştirilmiş ve Tarihi Kent Merkezi için gezi rehberleri oluşturulmuştur. Kültür gezileri, İzmir 

Rehberler Odası iş birliğiyle “Kemeraltı”, “Kadifekale”, “Basmane”, “Antik Kent’in İzinde”, “Bir 

Hayal’in Peşinde”, “Çan, Ezan ve Hazan Sesi Birlikte”, “Estetiğin İzinde”, “Doya Doya Kemeraltı”, 

“Juderia Rotası”, “Kültür ve Sanatla İç İçe” gibi tematik başlıklarda yapılmıştır. Kemeraltı, Basmane ve 

Kadifekale bölgeleri için oluşturulan rehberler ise İZKA tarafından basılmış ve başta gençler olmak 

üzere alana gelen ziyaretçi ve turistlere ulaşması amacıyla havaalanı, oteller, turizm ofisleri gibi 
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yerlere dağıtılmıştır. Rehberlerde gezi noktaları belirlenmiş, her noktaya ilişkin içerik ve görsellere yer 

verilmiştir (İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği, 2021). 

Kemeraltı Gezi Rehberi 

Kemeraltı Gezi Rehberi güzergâhı toplam 37 nokta içermekte ve Saat Kulesi’nden başlayıp 

Eski Gümrük Binası’na (Konak Pier) devam etmektedir. Konak Meydanı’nın simgesel ögeleri olan Saat 

Kulesi, Yalı Camii ve Hükümet Konağı ile başlayan rota, Milli Kütüphane Caddesi’nin izlenmesiyle 

Arkeoloji ve Etnografya Müzelerine ulaşmakta oradan Kemeraltı Çarşısındaki önemli noktaları takip 

edip Kestelli Caddesi’ne varmaktadır. Kestelli Caddesi üzerinden Tarihi İstiklal Okulu ve Alanyalı 

Konağına ulaşmakta ve Havra Bölgesi’nin ardından Konak Pier ile son bulmaktadır. Rota ile Konak 

Meydanı ve Kemeraltı Çarşısı içerisinde yer alan farklı dönemlere ait farklı kullanım yapıları bir arada 

izlenebilmektedir. 

Basmane Gezi Rehberi 

Basmane Gezi Rehberi güzergâhı, Smyrna Agorası ile başlayıp Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yer 

alan Polis Anı Evi ile son bulmakta ve toplam 37 noktadan oluşmaktadır. Antik çağlardan günümüze 

kadar birçok dönemin izlerini taşıyan Basmane Bölgesi’ni odağına alan güzergâh; Tarık Sarı Sokağı, 

Oteller Sokağı ve Anafartalar Caddesi gibi önemli aksları ve bu akslar üzerinde kalan yapıları 

içermektedir. Rota ile Türk ve Rum mimarisini yansıtan konutlar, Yahudilere ait kortejo yapıları, 

Basmane Garı, Uşakizade Konağı ve Emniyet Oteli gibi Basmane’nin simgesel yapıları ve cami, mescit, 

kilise, hamam gibi yapılar izlenebilmektedir.  

Kadifekale Gezi Rehberi 

Toplam 9 noktadan oluşan Kadifekale Gezi Rehberi Güzergâhı, Smyrna Antik Kenti’nin 

akropolisi olan Kadifekale ile başlayıp Smyrna Agorası ile son bulmaktadır. Rota, Smyrna Kenti’nin 

günümüze ulaşan izlerini odağına almaktadır. Kadifekale ile başlayan güzergâh, Rakım Elkutlu Caddesi 

üzerinden Hava Şehitliği ve Yangın Kulesi’ne varmakta, oradan Hacı Ali Efendi Caddesi ile Smyrna 

Tiyatrosu ve Dana Meydanı’na ulaşıp 981.sokak ve Patlıcanlı Yokuşu (806.sokak) ile Smyrna 

Agorası’na çıkmaktadır. 
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Pano 7: Tur Rotaları ve Gezi Güzergahları 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021
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7.8. Alanda Tespit Edilmiş Olan Riskler 

Depremler 

İzmir İli ve Yakın Çevresi 

 İzmir ve çevresi tarihi dönemler boyunca farklı büyüklük ve ölçekte deprem aktiviteleri ile 

karşılaşmış ve bazı depremler yerleşim alanları üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmuştur.  İzmir kentinin 

yer aldığı körfezin çevresi Batı Anadolu’yu ve Ege Denizi’ni etkisi altında bırakan ve önemli bir sismik 

bölge olarak nitelendirilen yoğun fay hatlarıyla doludur. Bu nedenle coğrafyacı ve jeofizikçiler, Batı 

Anadolu ve Yunanistan kıyılarında meydana gelen depremlerden yola çıkarak bu bölgeyi ’muhteşem 

sismolojik alan’ olarak tanımlamaktadır (MTA, 2005). 

Birinci derece deprem bölgesinde yer almakta olan İzmir’de, ortalama her 10 yılda bir 6 

büyüklüğünde bir deprem meydana gelmektedir. (Uluğ, 2017). İzmir ve yakın çevresindeki deprem 

hareketliliğinin çoğunluğu Ege Denizinde, Karaburun-Sakız adası, İzmir Körfezi-Midilli Adası ve 

Doğanbey Burnu-Sisam Adası arasında oluşmaktadır (İBB, 2018). İzmir kentsel yerleşik alanını 

etkileme potansiyeli olan deprem üretebilecek faylar; iç körfezi kuzeyden sınırlayan 35 km 

uzunluktaki Karşıyaka (Çiğli-Bostanlı-Karşıyaka Bornova) ve güneyden sınırlayan yaklaşık 40 km 

uzunluğundaki İzmir (Güzelbahçe-Narlıdere-Balçova İzmir merkez) faylarıdır. Bu fayları etkileyecek, 

hatta tetikleyecek olan İzmir’in yakın bölgesindeki faylar ise Gülbahçe (Karaburun fayları), Uzunada, 

Seferihisar (Sığacık Körfezinden Güzelbahçe’ye uzanan) ve Tuzla (Kuşadası Körfezi batısı-Orhanlı-

Gaziemir-İzmir merkez arasında uzanan) faylarıdır. Bu fayların her birinin üretebileceği depremin 5-6 

büyüklüğünde olması beklenmektedir (İBB, 2020).  
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Harita 52: İzmir İli ve Yakın Çevresinde Bulunan Diri Faylar 

 
Kaynak: İzmir Deprem Senaryosu ve Deprem Master Planı Raporu’ndan (2018) düzenlenmiştir. 
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   İzmir İli Tarihsel Dönem Depremleri (1899 ve öncesi) 

 İzmir İli ve yakın çevresi, Doğu Akdeniz’de tarihsel çağlarda pek çok uygarlığın hüküm 

sürdüğü bir bölge olması nedeniyle tarihsel dönem deprem kayıtlarının en fazla olduğu bölgelerden 

biridir. Kayıtlar, İzmir kent merkezi ve yakın çevresindeki çoğu yerleşmenin tarihsel dönemde çok 

sayıda depremden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Milattan sonraki yıllarda kent ve yakın 

çevresinde yıkıcı hasar yapan büyük depremler meydana gelmiştir. Kayıtlar, İzmir kentinin çoğu 

depremden etkilenmiş olmasına rağmen özellikle bazı depremlerde çok büyük hasarların meydana 

geldiğini göstermektedir (MTA, 2005).  

Tablo 54: İzmir ve Yakın Çevresinde Tarihsel Dönemde Hasara Yol Açmış Büyük Depremler 
Tarih Şiddet 

(Io) 
Büyüklük 

(M) 
Açıklama 

17 X 7.0 

İzmir, Efes, Aydın, Manisa, Alaşehir ve Sart şehirlerinde, Gediz ve Büyük 
Menderes nehirlerinin vadilerinde tahribat yapmıştır. Ege bölgesindeki büyük 
felaketlerden biri olduğu söylenir. Batı Anadolu’da Efes’le birlikte 13 önemli 
İyon şehri tamamen yıkılmıştır. 

105 VIII 6.4 
Eusebios’a göre, Aliağa, Myrina (Limni Adası), Çandarlı (Pitane) ve Nemrut 
Limanı (Cyme) bir depremle harap olmuştur. 

176 ve 177 VII 5.8 
Milet, Sakız Adası ve Sisam adalarında deprem olmuştur. Bu depremde 
tamamen hasar gören İzmir Marcus Aurelius emri ile yeniden inşa edilmiştir. 

178 VIII 6.5 
İzmir şehri harap olmuş, pek çok yangın çıkmış, zeminde çatlaklar açılmış ve 
küçük iç liman kapanmıştır. Şehir tekrar inşası için 10 yıl süreyle vergilerden 
muaf tutulmuştur. 

688 IX 6.5 İzmir’de şiddetli ve tahripkâr bir deprem, 20.000 ölüden bahsedilmektedir. 

1039 VIII 6.8 
Cedrenos depremin çok felaket olduğunu bildirmiştir. Birçok bölge ve şehir bu 
deprem dolayısıyla hasar görmüştür. İzmir dehşetli bir manzaraya 
bürünmüştür, çünkü en güzel binalar çökmüş ve birçok insan ölmüştür. 

20.03.1389 VIII 6.7 

Palermo ve Vatikan’daki kütüphanelerde bulunan iki yazma eserde Castro’nun 
büyük bölümünün 20 Mart 1389 depreminde harap olduğu ve bu depremin 
birçok binayı çatlatıp kırdığı belirtilir. Bu depremden oluşan denizdeki dalga 
ticaret merkezinin ortasına kadar gelmiş ve insanları orayı terk etmeye 
zorlamıştır. İzmir, Foça (Phocaea) kulesi ve Ikaria Adası da (Sisam Nomos’u) 
harap olmuştur. 

20.05.1654 VIII 
6.4 

 
Deprem İzmir’de, birçok kule ve caminin yıkılmasına ve birçok evin çökmesine, 
birçok da can kaybına neden olmuştur.  

2.06.1664 VII 5.8 Genel panik yaratan ve birkaç evi yıkan bir depremdir. 

1668 IX  
İzmir’de tahribat yapmış, yangınlar çıkmıştır. Toprakta çatlaklar açılmıştır. 
2000 kişinin öldüğünden bahsedilir. 

14.02.1680 VII 6.2 İzmir’e 10 mil uzaklıktaki 3 kasaba yerle bir olmuştur.  

10.07.1688 X 
6.8 

 

İzmir’de büyük tahribat olmuştur. Kıyıda kaymalar olmuştur. Bunun 
neticesinde, 30 m genişliğinde bir kanal açılmıştır. 15.-20.000 kişinin 
öldüğünden bahsedilir. Deprem büyük bir alanda hissedilmiştir ve Tsunami 
oluşmuştur. 

13.01.1690 VII 
6.4 

 
Bu deprem İzmir ve ona yakın alanlarda hasara yol açmıştır. Sahil boyunca 
hasara neden olmuştur ancak içerlere doğru etkisi daha ciddi olmuştur. 

Eylül (Ekim) 
1723 

VIII 6.4 
İzmir’e gelen bir misafire göre, depremden iki ay sonra sarsıntı 60 evi yerle bir 
edip insanları öldürmüştür. 

4.04.1739 IX 
6.8 

 

Eski ve Yeni Foça’da da hasar büyüktür. Başka raporlara göre, İzmir’deki hasar 
geniş çapta denizin kenarındaki Avrupa Kesimi’nde oluşmuştur. İzmir’de 
ölenlerin sayısı 80’i geçmemiştir. Sarsıntı eski Foça’nın dörtte üçünü tamamen 
yıkmış ve toprak açılıp içinden bitüm fışkırmıştır. Deltanın Gediz (Agria) 
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Nehri’nin ağzındaki kısmı depremde çökmüş ve depremden sonra sular 
altında kalmıştır. Chios’ta (Sakız) birçok ev harap olmuş; bir kısım insan 
ölmüştür. 

24.11.1772 VIII 
6.4 

 

Deprem ve deprem etkisiyle oluşan dalgalar Foça kalesinin 5 kapısını ve 
Camisini tamamen yıktı. Lesbos’ta (Midilli) birkaç ev yıkıldı. Sakız Adasında 
deprem hissedildi, ama bir hasar meydana getirmedi. 

3-5.07.1778 IX 6.4 

15 saniye sürmüş ve hemen hemen İzmir’i tamamıyla harap etmiştir. Bazı 
yerlerde zemin açılmıştır. İki kaptan İzmir’e 18 mil uzaklıktaki Urla’da toprağın 
yarılıp açıldığını rapor etmişlerdir. Efes’in yakınlarında adı verilmeyen bir 
dağdan zemin çatlakları rapor edilmiştir. Hasar Seydiköy ve daha batıya doğru 
yayılmıştır. Toplamda bu depremlerdeki can kaybı 200 kişiden fazladır. 16 
Haziran’da İzmir’de hasara yol açan ön sarsıntıdan sonra en büyüğüdür. Art 
sarsıntılar ilave zararlar vererek aylarca sürmüştür. Birçoğu İzmir’in 
güneybatısında daha kuvvetli hissedilmiştir. 

13.10.1850 VIII  
Batı Anadolu, İzmir, Manisa, Turgutlu, Bayındır, Ödemiş ve Tire’de çok şiddetli 
bir şekilde hissedilmiştir. Kemalpaşa’da yarıklar açılmıştır. Bölgede çeşitli 
hasarlar olmuştur. 

3.11.1862 X 6.9 

Deprem Turgutlu Kasabası’ndaki tüm evleri yerle bir etmiş; 280 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. Çevredeki diğer altı kasabada daha az zarar 
olmuştur. Afyonkarahisar’da, Isparta bölgesinde ve maksimum 300km 
uzaklığa kadar hissedilmiştir. 13 Kasım’da meydana gelen art sarsıntıda Afyon 
Karahisar’daki evlerde çatlaklar oluşmuş; İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli ve Sakız 
Adası ve Midilli adalarında hissedilmiştir. 

1.02.1873 IX  Sisam Adası, İzmir, Aydın. 

29.07.1880 IX 6.7 
İzmir ve Gediz çukurluklarında, Menemen, Bornova, Karşıyaka’da fazla 
miktarda hasar yapmıştır. İzmir-Turgutlu demiryolu yarıklarla kesilmiştir. 
Depremin merkezi Menemen civarındadır. 

15.10.1883 IX 6.8 
Çeşme yarımadasının batı kısmında bulunan bütün köylerde geniş hasarlar 
olmuştur. İzmir’de hafif hasarlar yapmıştır. 15.000 kişinin öldüğü söylenir. 

1.11.1883 VIII  
İzmir Körfezi ve Çeşme Yarımadasında şiddetli bir deprem olmuş; toprakta 
yarıklar açılmıştır. 

Kaynak: MTA İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri Raporu, 2005. 

 Aşağıdaki haritada görüldüğü üzere İzmir Fayı üzerinde tarihsel süreç içerisinde pek çok 

deprem meydana gelmiştir. Bunun dışında Gediz Grabeni ve Tuzla Fayı üzerinde 6 ve üzeri büyüklükte 

depremler yaşandığı görülmektedir. 
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Harita 53: İzmir ve Yakın Çevresindeki Tarihsel Dönem Depremlerinin Diri Fay Haritası Üzerindeki 
Dağılımı 

 
Kaynak: MTA İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri Raporu, 2005. 

İzmir İli Aletsel Dönem Depremleri (1900-Günümüz) 

1900’lü yılların başından günümüze kadar olan dönem ‘’Aletsel Dönem’’ olarak 

adlandırılmaktadır. İzmir kenti merkez olmak üzere yaklaşık 50 km yarıçaplı bir daire içerisinde kalan 

alanda son yüzyılda büyüklüğü 5’i geçen 13 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin bazıları 

bölgede can kayıplarına ve maddi hasarlara neden olmuştur. Son yüzyılda meydana gelen depremler 

içerisinde en büyük deprem 6,5 büyüklüğünde gerçekleşen 31.03.1928 tarihli Torbalı depremidir. 

Deprem çok geniş bir alanda etki yapmış, 2000’den fazla ev yıkılmış ya da hasar görmüştür. 
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Tablo 55: İzmir ve Yakın Çevresinde Son Yüzyılda Gelişmiş Büyük Depremler 
Tarih Şiddet 

(Io) 
Büyüklük 

(M) 
Açıklama 

19.01.1909 IX 6.0 Foça Depremi: Depremin merkezi Güzelhisar, Menemen ve Foça arasındadır. 700 ev yıkılmış, 1000 ev hasar görmüş, 8 kişi ölmüştür. 

31.03.1928 VIII 6.5 
Torbalı Depremi: Depremin merkezi Torbalı’da Küçük Menderes ile İzmir K-G çukurluklarının birleştiği yerdedir. Depremde 2000 ev 
yıkılmıştır. Kent merkezinde Saat Kulesi’nin tepe kısmı çökmüştür. Deprem kent genelinde çeşitli yapılarda hasara neden olmuş ve 
Kordon Boyunun bazı bölümleri 20 metre kadar denize kaymıştır. 

22.09.1939 VIII IX 6.6 
Dikili Depremi: Depremin merkezi Dikili ile Midilli arasındadır. 1000 ev yıkılmış, 41 kişi ölmüş, 68 kişi yaralanmıştır. Deprem bütün Batı 
Anadolu’da hissedilmiştir. 

23.07.1949 VIII VII X 6.6 
Karaburun Depremi: Deprem sonucunda Karaburun-Çeşme yarımadasının doğusu, Mordoğan ile yarımadanın kuzey burnu arasında, 
Denize giren çevresinde, Çeşme yarımadasında ve çevresindeki köylerde oldukça ağır hasar meydana gelmiştir. 7 kişi ölmüş, 2200 ev 
yıkılmış veya hasara uğramıştır. 

2.05.1953 VII VIII 5.0 
Karaburun Depremi: Depremin merkezi Karaburun yarımadasının kuzeyi olup, Dikili, Urla, Menemen, Çeşme, Bergama ve Foça’da 
şiddetlice hissedilmiştir. Yaklaşık 300 ev hasar görmüştür 

16.07.1955 VIII 6.8 
Söke-Balat Depremi: Depremin merkezi Ege denizindedir. Deprem Ege adalarında, İzmir ve ilçelerinde, Kuşadası ve yakın yerleşim 
birimlerinde hissedilmiştir. İzmir’de birçok yapının duvarları çatlamış, bazı camilerin minareleri hasar görmüştür. Deprem sırasında 300 
ev yıkılmış, 2 kişi ölmüştür. 

19.06.1966 VI 4.8 Menemen Depremi: İzmir ve çevresinde şiddetlice hissedilen bu depremde Menemen’de 100 kadar evin duvarları çatlamıştır. 

6.04.1969 VIII VII 5.9 Karaburun Depremi: Merkezi Karaburun açıkları olan bu deprem, Çeşme ve Sakız adasında 443 yapıda hasara neden olmuştur 

1.02.1974 VII 5.3 
İzmir Depremi: Depremin merkezi İzmir’den 15 km uzaklıkta olup birçok yapıda hasara neden olmuştur. İzmir’de 2 kişi ölmüş, 7 kişi 
yaralanmış, 47 evde ağır hasar görülmüştür. Şehir merkezi ve Karşıyaka’nın bir kısmında ve Alsancak’ta çeşitli hasarlar olmuştur. 

16.11.1977 VIII 5.5 
İzmir Depremi: İzmir’de bu deprem ile bazı evler yıkılmış, 20 kişide yaralanmıştır. Özellikle Buca, Alsancak, Hatay, Karşıyaka, Bornova, 
Gültepe ve Tepecik semtlerinde bazı evler hasar görmüş, duvarlar çökmüş ve çatlaklar oluşmuştur 

14.06.1979 VII 5.7 
Karaburun Depremi: Depremin merkezi Ege denizindedir. İzmir ve çevresinde kuvvetlice hissedilen bu depremde, Alsancak semtinde 
bazı evlerde duvarlar derin biçimde çatlamıştır. Karaburun’da 2 ev çökmüş, bir kişi yaralanmıştır. Deprem Ege adalarında da 
hissedilmiştir. 

6.11.1992 VII 5.7 
Doğanbey Depremi: Depremin merkezi Doğanbey civarında olup, 60 kadar yapıda ciddi hasara sebebiyet vermiştir. Deprem İzmir’de 
kuvvetli olarak hissedilmiştir. 

28.01.1994 VII 5.2 Manisa Depremi: Manisa ve civarında 60 kadar yapıda hasar vardır. 

24.05.1994 VII 5.0 Karaburun Depremi: Karaburun ve civarında 10 kadar yapıda hasar vardır 

10.04.2003 VII 5.6 
Urla Depremi: Depremin merkezi Urla ile Seferihisar arasına düşmektedir. Urla ve Seferihisar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar 
oluşmuştur. Deprem İzmir’de şiddetli olarak hissedilmiştir. 

Kaynak: MTA İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri Raporu, 2005. 
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Aşağıdaki haritada İzmir İlinde son yüzyılda yaşanan depremlerin deprem büyüklüğüne göre 

dağılımı verilmiştir. Son yüzyılda 6 ile 7 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin 1928, 1949 ve 

1992 yıllarında yaşandığı görülmektedir. 

Harita 54: İzmir ve Yakın Çevresinde Son Yüzyılda Gelişmiş Depremlerin (M>5) Diri Fay Haritası 
Üzerindeki Dış Merkez Dağılımları 

 
Kaynak: MTA İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri Raporu, 2005. 

2020 Ege Denizi Depremi 

Yakın geçmişte yaşanan 2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanmıştır. 

Depremin merkez üssü Ege Denizi’nde Sisam (Samos) Adası’nın 8 km kuzeyidir. Büyüklüğü 6,9 olan 

deprem 6-15 km odak derinliğinde, sığ odaklı bir deprem olarak tanımlanmıştır. Deprem, İzmir, 

Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve 

Sakarya başta olmak üzere tüm Batı Anadolu ve Kuzey Ege Adaları’nda hissedilmiştir. Deprem 

sonrasında Sığacık Körfezi (Seferihisar–İzmir) ve Sisam (Samos) Adası kıyılarında tsunami meydana 

gelmiştir. AFAD kayıtlarına göre deprem toplam 114 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise 

yaralanmasına neden olmuştur (MTA, 2020). Ege Denizi Depremi 2020 yılında yeryüzünde meydana 

gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak değerlendirilmiştir. 
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2020 Ege Denizi depreminde 7’si tamamen olmak üzere 16 bina yıkılmıştır. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından 10.287 binada hasar tespit çalışması yapılmış ve 124’ü ağır, 119’u orta ve 730’u 

az hasarlı bina tespit edilmiştir. Ege Denizi Depreminde İzmir’de kısmen veya tamamen yıkılmış 

binalar, depremin merkezinden yaklaşık 70 km uzaklıkta yer almaktadır (MTA, 2020). 

İzmir İli Yerleşik Alanı Deprem Riski 

 İzmir kentindeki yerleşimler, genellikle İzmir Körfezi çevresinde yoğunlaşmış olup, bu 

bölgelerin çok kısa bir süre öncesine kadar deniz altında olduğu bilinmektedir. İzmir Körfezinin 

oluşumu günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl önce eğim atımlı faylarla sınırlı bir çöküntü havzası olarak 

gelişmiş ve son jeolojik dönemdeki deniz seviyesi değişimleri ile şekillenmiştir. Bu evrede İzmir Körfezi 

soğuk ve buzul dönemlerinde derin bir vadi, buzul arası veya sıcak dönemlerde ise şimdiki gibi bir 

körfez durumunda bulunmaktadır. Bugünkü şekline en son yaşanan taşkın dönemi (transgresyon) ile 

eriştiği söylenebilir. Deniz seviyesinin şimdiki durumuna erişmesinin günümüzden 25 bin yıl önce 

başladığı, ancak bu yükselmenin büyük bir kısmının son 10 bin senedeki birbirini izleyen düşey 

hareketler sonucu olduğu varsayımıyla İzmir Körfezi’nin günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bu günkü 

kıyı şekillerini kazanmaya başladığı söylenebilir. Özetle; İzmir Körfezi ve kıyı alanları son derece genç 

ve gevşek alüvyonlardan oluşmaktadır ve bu alanlar yaşanabilecek herhangi bir depremde zemin 

sağlamlığını düşürmekte, deprem riskini arttırmaktadır. Bu alanların taşıma gücünün çok zayıf olması, 

deprem dalgalarını normalin birkaç üstünde büyütmesi; daha da önemlisi deprem gibi dinamik bir 

olguda zeminin sıvılaşarak binalar için oldukça olumsuz koşullar meydana getirmektedir (Uluğ, 2017).  

 İzmir’in zemin haritasına bakıldığında çok geniş alanların yerleşime uygun olmadığı 

görülmektedir. Üstelik bu uygunsuz zeminlerde kontrolsüz bir yapılaşmanın gerçekleşmiş olması da 

olası deprem hasarını arttırmaktadır. 
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Harita 55: İzmir İli Yerleşik Alanı Deprem Riski 

 
Kaynak: Atilla Uluğ, İzmir’in Deprem Tehlikesi Raporu’ndan (2017) düzenlenmiştir.
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Yukarıdaki haritada görüldüğü üzere Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı deprem riski açısından 

ildeki en riskli ve tehlikeli alanlardan birinde bulunmaktadır.  

Yönetim Alanı Deprem Riski 

İzmir İlinde olası bir deprem durumunda en fazla risk taşıyan ilçeler; Çiğli, Bayraklı ve Konak 

ilçeleridir. Zeminin sahip olduğu olumsuzluklara mühendislik hizmeti almamış, kaçak ve izinsiz 

yapılaşmanın alan içerisinde yaygın olması da eklenince Yönetim Alanı sınırları içerisinde depremin 

meydana getireceği riskler de artmaktadır. 

Konak ilçesinin büyük bir bölümünün deprem açısından yüksek riskli bölgede bulunması ve 

son dönemlerde yaşanan depremlerin alanda bulunan birçok yapıda hasara yol açması, alanın afet 

risklerini artırmış gözükmektedir.   

6306 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup 

ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik 

verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade etmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamında tespit edilen 

riskli yapılar ilçelere göre sıralandığında Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı, Konak ve Bornova en 

fazla sayıda riskli yapı tespiti yapılmış ilçelerdir (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017) 

Konak İlçe sınırı içerisinde bulunan yaklaşık 25.000 yapıdan 298’inin riskli yapı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumda mevcut yapı stokunun yaklaşık %1,2’si ‘riskli yapı’’ durumundadır. Riskli yapı 

tespiti yapılan yapılar aynı zamanda sahipleri tarafından terk edilmiş ve metruk durumdaki tescilli 

yapılardır. Riskli yapı tespiti yapılmış olan yapılarda gerekli önlem ve tedbirler alınmadığı takdirde can 

ve mal kayıpları ile karşılaşılabilecek ve riskli yapı konumunda olan ve metruk durumdaki tescilli 

kültür varlıkları da kaybedilecektir.  

Konak İlçesi Afet Toplanma Alanları 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Afet Toplanma Alanları; afet ve acil 

durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak 

paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak 

toplanabileceği güvenli alanlar olarak tanımlanmaktadır.  

TC. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve AFAD birlikteliğinde hazırlanan İzmir İl 

Afet Müdahale Planı’nda Konak ilçesi için 36 Afet Toplanma Alanı belirlenmiştir. Belirlenen bu 

alanların toplam büyüklüğü 685.663 m²’dir. Acil toplanma alanlarından Kültürpark, 420.441 m2’lik 

toplanma alanı ile genişlik ve kapasite bakımından ilk sırada yer almakta ve Konak ilçesinin toplam 

toplanma alanının %61’ini oluşturmaktadır. Kültürpark’ı 45.400 m²’lik alanı ile Korunacak Çamlık 

(Piknik Alanı) ve 33.000 m² ile Susuzdede Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı izlemektedir. Özcan ve ark.’ın 
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(2013) yaptığı sınıflandırmaya göre Konak ilçesinde belirlenen toplanma alanlarının sadece 9 adedi, 

çoklu işlev sunması beklenen 1. derece toplanma alanı olarak tanımlanan 10.000 m² üzerindeki alana 

sahiptir (TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 2020). 

İlçede bulunan 36 adet acil toplanma alanının toplam kapasitesi 274.264 kişidir. 2020 yılı 

itibariyle nüfusu 344.678 kişi olan ilçe, bu kapasitenin üstünde bir nüfusa sahiptir. Dolayısıyla acil 

toplanma alanı kapasitesi Konak ilçesi için yetersiz durumdadır. Yönetim Alanında Akıncı Mahallesi- 

Hatuniye Meydanı/Parkı, Yeni Mahallesi- Agora Parkı, Oğuzlar Mahallesi- Cicipark, Namık Kemal 

Mahallesi- Şehit Er Mustafa Gülüm Parkı, Konak Mahallesi- Konak Meydanı olmak üzere 5 adet acil 

toplanma alanı belirlenmiştir. Yönetim Alan sınırı ve yakın çevresinde bulunan acil toplanma alanları 

değerlendirildiğinde Kadifekale çevresinde ve Alsancak sahili boyunca neredeyse hiç toplanma alanı 

bulunmadığı görülmektedir.  
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Pano 8: Riskler 1 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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Yangınlar 

 İzmir 1763-1992 tarihleri arasında kısa aralıklarla birçok yangın geçirmiştir. Genellikle kaza 

sonucu ortaya çıkan yangınlarda; yapıların çoğunun ahşap malzeme ile inşa edilmiş olması, sokakların 

darlığı ve rüzgâr etkisi nedeniyle etki alanının genişlediği görülmüştür. Sık yaşanan yangınlar kentin 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemiş, kentin kimlik oluşumuna zarar vermiş ve kültürel birikiminin 

yok olmasına neden olmuştur (Beyru, 2011). 

 17. ve 18. Yüzyıl Yangınları 

İzmir tarihinin bilinen en büyük afetlerinden ilki 1688 yılında kayıtlara geçmiştir. İlk deprem 

30 Haziran 1688’de, ikinci deprem ise 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşmiştir. Yaşanan ikinci 

depremin merkez üssü İzmir koyu girişi, Sancak Kalesi civarı olduğu anlaşılmıştır. Depremin 

ardından Frenk Mahallesindeki bir binada başlayan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek alanda 

bulunan yapıları ve hanları yok etmiştir. Yangının ardından kentte salgın hastalıklar başlamıştır 

(Esirkış, 2019).  

8 Temmuz 1742 Yahudi Mahallesi yangını ise, 18. yüzyılın ilk yarısında yaşanan büyük 

yangınlardan biridir. Yangın Yahudi Mahallesinde başlamış; Türk Mahallesi ve Frenk Mahallesine 

sıçramıştır. Yangının başlangıcından 48 saat sonra İzmir’in üçte ikisi yok olmuştur (Esirkış, 2019). 

İzmir’de 18. yüzyılın ikinci yarısında etkisi büyük olan üç yangın yaşanmıştır. Bu yangınların 

ilki 1763, diğerleri ise 1778 ile 1797 yangınlarıdır. Yaşanan üç yangından da en fazla Frenk 

Mahallesi etkilenmiş ve alan büyük zarara uğramıştır. Bu yangının sonucunda Frenk Mahallesindeki 

büyük mahzen ve depolar tamamen yanmıştır. Fransızların eski mabetleri, Cizvit ve 

Kapuçin Hristiyanlarının Kasap Hızır Mahallesindeki kiliseleri yok olmuştur (Esirkış, 2019).
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Tablo 56: İzmir İlinde 18.Yüzyılda Yaşanan Yangınlar 

18. Yüzyıl Yangınları 

1763 Frenk 

Mahallesi 

Yangınları 

Bir kaza sonucu meydana gelen yangında Frenk Mahallesindeki büyük mahzen ve 

depolar tamamen yanmıştır. Sokakların çok dar, depo ve dükkanların bitişik olmasından 

dolayı yangın hızla yayılmıştır. Fransızların eski mabetleri ve Hristiyan kiliseleri yangında 

yok olmuş ve tüccarların konutları yanmıştır. 

1778 Yangını 

5 Temmuz 1778 tarihinde Fransız Konsolosluğu yakınlarındaki Derviş Han’ın bitişinde 

bulunan Rum Evi’nde kaza sonucunda yangın başlamıştır. Rüzgarların etkisi ile güçlenen 

yangın dağların eteklerinde sönmüştür. Yangın sonucunda İngiltere, Fransa, Venedik 

Konsoloslukları, Avrupa Gümrüğü, Fransız tüccarların dükkanları, Vezir Han ve Derviş 

Han gibi yirmiye yakın han yok olmuştur. 

1797 Yangını 

Yeniçeriler ile Venedikliler arasında çıkan arbede sonucunda Frenk Mahallesinde 

bulunan Sakız Han’ın Venedikliler tarafından yakılmasıyla başlayan yangın şiddeti lodos 

ile büyümüş ve yaklaşık 22 saat sürmüştür. Yangın sonucunda Frenk Mahallesinin 

tamamı ve Ermeni Mahallesinin bir kısmı yok olmuştur. 

Kaynak: N. Esirkış, İzmir Yangınları, 2019. 

 19.Yüzyıl İlkyarısı 

19. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de irili ufaklı dokuz yangın yaşanmıştır. Arşiv belgelerine göre 

ilk yangının yaşandığı 1834 yılından son yangın olan 1848 yılına kadar geçen on dört senede İzmir’in 

neredeyse tüm mahalleleri tekrar tekrar yanmıştır. Bu bilgiden yola çıkılarak 19. yüzyılın ilk 

yarısında çıkan yangınlarda, İzmir’de yangından etkilenmeyen saha kalmadığı söylenebilmektedir 

(Esirkış, 2019). 

1834 yılında çıkan yangında Frenk Mahallesi’nin sahil kısmının büyük bir kısmı, 1841 yılında 

Türk ve Musevi Mahallerinin tamamı ve Rum Mahallesinin büyük bir kısmı, 1842 yılında Aya Yorgi 

sokağındaki 40 konut ve 60 dükkân, 1845 yılında Ermeni Mahallesinin tümü ve civarında bulunan 

küçük çarşıların tamamı, 1846 yılında ise Arasta Pazarı yakınlarındaki 320 dükkân, Kestane Pazarı 

yakınlarındaki cami ve Arap Hanı yok olmuştur (Esirkış, 2019). 

Tablo 57: İzmir İlinde 19.Yüzyıl İlk Yarısında Yaşanan Yangınlar 

19. Yüzyılın İlk Yarısında Yaşanan Yangınlar 

1834 Yangını 
Tedbirsizlik nedeniyle bir evde çıkan yangında İzmir kentinin önemli bir kısmını 

sarmıştır. Hızla büyüyen yangın sonucunda Frenk Mahallesinin sahile bakan 

kısımlarındaki konut, dükkân ve çarşının büyük bir kısmı yok olmuştur. 

1841 Yangını 

İzmir’de en büyük maddi hasara neden olan yangınlardan birisi olan 1841 yangını, 

Kuyumcular Çarşısı’nda bulunan bir kahvehanede kaza sonucu meydana gelmiştir. 

Yangın sonucunda Türk ve Musevi Mahallerinin tamamı ve Rum Mahallesinin büyük 

bir kısmı yok olmuştur.  Kuyumcular, Zahireciler, Kavaflar, Şekerciler, Mısır Çarşısı, 

Bit Pazarı ve çarşının büyük bir kısmı; dini yapılar ve eğitim veren yapılar; hanlar ve 

konutlar bu yangında küle dönmüştür. 

1842 Yangını Frenk Mahallesi Aya Yorgi Sokağı’nda kaza sonucunda çıkan yangında 40 konut ve 

60 dükkân yok olmuştur. 
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1845 Yangını 

5 Temmuz 1845 tarihinde Peştemalbaşı’nda (Fevzi Paşa Caddesi ve Gazi Paşa Bulvarı 

arasında kalan bölge) bulunan İmamoğlu Han’da çıkan yangın sokakların dar ve 

evlerin iç içe olmasından dolayı hızlıca büyümüş ve kentin dört bir yanını sarmıştır.  

Tabakhaneler yönüne doğru ilerleyen yangında Ermeni Mahallesinin tümünü ve 

civarında bulunan küçük çarşıların tamamını yok olmuştur. 

1846 Yılı İzmir 

Yangınları 

29 Mayıs 1846 da çıkan Arasta Pazarı yakınlarındaki odun deposunda çıkan ilk 

yangında 320 dükkân, Kestane Pazarı yakınlarındaki cami ve Arap Hanı tamamen 

küle dönmüştür. 8 Eylül 1846’da Türk Mahallesinde kazara çıkan yangında ise 10-15 

konut yanmıştır. 

1848 Yangını 23 Ağustos 1848 tarihinde İzmir Karantina binasında çıkan yangında yapı büyük 

oranda zarar görmüştür. 

Kaynak: N. Esirkış, İzmir Yangınları,2019. 

19.Yüzyıl İkinci Yarısı 

19. asrın ikinci yarısında İzmir’de dokuz yangın meydana gelmiştir.  Bu yangınlardan 1852-

1857-1858 yılında yaşananlar çarşıda, 1860 tarihindeki Rum Mahallesinde, 1861 ve 1863 yangınları 

Türk Mahallesinde, 1882 yangını Yahudi Mahallesinde ve 1898 yılında İzmir Gümrüğünde meydana 

gelmiştir (Esirkış, 2019). 

19. yüzyılda İzmir tarihindeki en önemli yangınlardan birisi 28 Eylül 1852 Pazartesi günü 

yaşanmıştır. Çıkışında kasıt şüphesi bulunan yangın rüzgârın da etkisiyle hızlıca yayılmıştır. 

Sokakların dar olmasından dolayı güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 560 dükkân, mescit, 

medrese, hamam, mektep, 50 Yahudi odası ve çok sayıda konut yok olmuştur. Yangın sonrasında 

İzmir Meclisi hasar tespit çalışması yapmıştır. Oluşabilecek yeni yangınların önüne geçilebilmesi 

amacıyla yarı kargir yapıların desteklenmesine, sokak ve caddelerin kanunlarda belirtilen ölçülere 

uygun olarak yeniden inşa edilmesine karar vermiştir. Mühendis Storari tarafından 1852 yangın 

planı hazırlanmış ve bu planda Kemeraltı Caddeleri; Çarşılar (Kuyumcular, Kilimciler vb); Sokaklar 

(Havra Sokağı, Lüleci Sokak vb.); Hanlar ve dini yapılara yer verilmiştir (Esirkış, 2019). 



664 
 

Harita 56: Luigi Storari 1852 Kemeraltı Haritası 

 
Kaynak: Arıkan Z., “Storari'nin Kemeraltı Planı”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, S. 4, İzmir, 2001, 76-80. 

1857-1858 yıllarında çıkan yangınlarda Kestane Pazarı civarında 24 dükkân ve Keresteciler 

Çarşısı civarında 20 kereste dükkânı, 1861 yılında Türklerin yaşadığı Cami-i Atik Mahallesinde 771 

hane, 9 mescit, mektep, fırın ve medrese, 1863 yılında Tilkilik’te bulunan menzilhane ve civarında 25 

konut ve dükkân, mescit, mektep ve hanlar, 1882 yılında 1200 Yahudi odası, 100 Müslüman evi, 100 

Rum evi ve 1 cami yok olmuştur. 1898 yılında yaşanan yangında ise İzmir Gümrüğünde büyük maddi 

kayıp yaşanmıştır. 

Tablo 58: İzmir İlinde 19.Yüzyıl İkinci Yarısında Yaşanan Yangınlar 

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Yaşanan Yangınlar 

1857-1858 Yılları 

İzmir Yangınları 

23 Aralık’ta Kestane Pazarı’nda civarında çıkan yangında 24 dükkân; 26 Aralık 1858 

tarihinde Keresteciler Çarşısı civarındaki kereste dükkanında çıkan yangında ise 20 

kereste dükkânı yok olmuştur. 

1860-1861 ve 

1863 İzmir 

Yangınları 

1860 yılında Aya Dimitri’de bir mumum devrilmesi sonucunda çıkan yangında 481 

konut ve 88 dükkân yanarak kül olmuştur.  

7 Ağustos 1861 Türklerin yaşadığı Cami-i Atik Mahallesi (Günümüzde Türkyılmaz, 

Uğur, Odun Kapı, Bozkurt, Kurtuluş, Kestelli, Namık Kemal ve Sümer mahallelerini 

kapsamaktadır.) Hastane Caddesi’nde kaza sonucunda yangın başlamıştır.  Kısa 

sürede hızla ilerleyen yangında 771 hane, 9 mescit, mektep, fırın ve medrese yok 

olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiştir. 
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5 Aralık 1863 tarihinde Tilkilik’te bulunan menzilhane (posta teşkilatı binası) de çıkan 

yangında yaklaşık 25 konut ve dükkân, mescit, mektep ve hanlar yok olmuştur. 

1882 ve 1898 

İzmir Yangınları 

19 Temmuz 1882’de Asmalı Mescit civarında çıkan yangında büyük orada Rum, Türk 

ve Yahudi yerleşim alanlarını etkilenmiştir.  Yaklaşık 7 saat süren yangın İzmir’de 

tahrip gücü yüksek olan yangınlardan biridir. Yaklaşık 50000 İzmirli yangından 

etkilenmiş ve 1200 Yahudi odası, 100 Müslüman evi, 100 Rum evi ve 1 cami yok 

olmuştur. 

28 Ağustos 1898 tarihinde İzmir gümrüğündeki şeker, kumaş ve kahve ambarlarında 

çıkan yangında büyük oranda mal kaybı yaşanmıştır. 

Kaynak: N. Esirkış, İzmir Yangınları,2019. 

1922 İzmir Yangını 

1922 yangınının rastlantı veya kaza sonucu mu çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Yunan 

askerlerinin İzmir’de bulunduğu sürede Ayavukla, Aya Konstantin, Darağacı ve Ermeni Mahallesinde 

birbiri ardına on beş yangın çıkmıştır. 13 Eylül 1922’de Ermeni Mahallesinin farklı noktalarında 

başlayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede tüm mahalleyi etkisi altına almıştır. Söndürme 

çalışmaları devam ettiği süre zarfında Rum Mahallelerinde de yangınların yükseldiği görülmüş ve kısa 

sürede alevler Kordona kadar ilerlemiştir. Yangın sonucunda kentin neredeyse 300 hektarlık bir alanı 

tamamen yok olmuştur. Yangın yerinin deniz cephesi tahminen 3200 m ve denizden içeriye derinliği 

yaklaşık 5000 m civarındadır (Esirkış, 2019). 
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Harita 57: 1922 İzmir Yangını 

 
Kaynak: George Poulimenos ve Levantine Heritage Foundation arşivinden düzenlenmiştir. 
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İzmir İli Yerleşik Alanı Yangın Riski 

 İzmir İli 2020 yılı yangın istatistiklerine bakıldığında; il genelinde toplam 12071 yangın çıktığı 

görülmektedir. Meydana gelen 12071 yangının çıkış sebebi en çok sigara izmariti (5055) ve açık 

ateştir (3272). Yangınlar en çok ot, çöp, saman, ekin (6740) ve bina (1965) yanması şeklinde meydana 

gelmiştir. Dolayısıyla çıkan yangınların yaklaşık %16’sının bina ve yapılarda çıktığı anlaşılmaktadır. 

Heyelan 

İzmir İlinde tarihsel ve aletsel dönemde toplam 315 adet deprem kaydında 4 adet kaya 

düşmesi ve 13 adet heyelan olduğu, 3 adet deprem kaydında ise hem heyelan hem de kaya düşmesi 

olayının birlikte olduğu tespit edilmiştir (Avşar, 2014).  İzmir metropoliten alanında potansiyel 

heyelan bölgesi olarak dört ana bölge tespit edilmiştir. Bunlar; Kadifekale ve çevresi, Altındağ 

Mahallesi, İstanbul yolu Yamanlar çıkışı ve Karşıyaka kuzeyidir. Bunlardan en önemlisi Kadifekale ve 

çevresi ile Altındağ Mahallesidir (Gümüş, 2013). 

Kadifekale, İzmir’in en eski yerleşim alanlarındandır. Bölgede, 1923’ten beri heyelanların aktif 

olduğu, 1977 yılında gerçekleşen heyelan sonucunda ise 5000 konuttan 800’ünün oturulamaz hale 

geldiği saptanmış; birçok konutun yıkıldığı, birçoğunun da yıkılmak üzere olduğu belirlenmiştir (JMO, 

2014). Kadifekale ve çevresinde bulunan heyelan alanları; Topaltı Heyelanı (Moloz akması), Hacıali 

Efendi Heyelanı (Kaya düşmesi, moloz akması), Akarcalı Mahallesi-Emtia Depoları Heyelan alanıdır. 

1977 yılında gerçekleşen heyelan sonrasında İmariye, 19 Mayıs, Vezirağa, Hasan Özdemir, Yeşildere, 

Kosova, 1. Kadriye, Altay ve Kadifekale mahallelerini kapsayan bölge 1978 yılı başlangıç olmak üzere, 

1981, 1998 ve 2003 yıllarında Bakanlar Kurulu kararlarıyla “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilmiştir 

(Göksu, 2018).  

2000’li yılların başında, Kadifekale ve çevresindeki bölgede, toplam 9 mahallenin bulunduğu 

42 hektarlık alanda, heyelan riski nedeniyle Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi uygulamaya 

geçirilmiştir (Göksu, 2018).  

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2006 tarihli kararı ile jeolojik sakıncalı alanda 

kalan taşınmazlar için kamulaştırma kararı alınmıştır. 20.000 kişinin etkilendiği proje alanında, İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2007 yılının Eylül ayında yıkımlara başlanmıştır. 2011 yılı 

itibariyle bölge gecekondulardan arındırılarak, ağaçlandırılmıştır. Projede, Kadifekale kentsel 

dönüşüm alanında yaşayanların Uzundere’de inşa edilecek toplu konutlara taşınması öngörülmüştür 

(Göksu, 2018).  
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Pano 9: Riskler 2, Heyelan 

Kaynak: Büro Çalışmaları,2021 
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Seller 

 İzmir İli Sel Riski 

İzmir’de yaşamı önemli ölçüde olumsuz etkilen afetlerden biri de sel baskınlarıdır. Antik 

Çağ’dan bugüne kadar şiddetli yağışlardan dolayı özellikle Meles Çayı ve bazı derelerin taştığı 

bilinmektedir. Meles Çayı’nın taşması sonucunda genellikle İzmir-Aydın, İzmir-Kasaba demiryolları 

hatları üzerinde bulunan köprüler yıkılmış ve demir yolları hasar almıştır (Beyru, 2011). 

Engebeli bir arazi yapısına sahip İzmir, artan kentleşmeye paralel olarak plansız bir biçimde 

büyüyen yerleşim alanları ve su geçirgenliğini azaltan sert zeminlerin yerleşim alanlarında artışı 

sebebiyle sel ve/veya taşkın oluşumuna elverişli bir yapıya sahiptir. Konak ilçesinin ise nerdeyse 

tamamı yüksek sel riski taşımaktadır. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alan Sınırları içerisinde 

bulunan Meles Çayı, Bornova Deresi, Manda Çayı, Kiraz Çayı dereleri halen sel ve/veya taşkın riski 

taşımaktadır (İzmir Valiliği). 

İzmir İlinde Yaşanan Sel Felaketleri (19. yy – Günümüz) 

İzmir İlinde 19. yy’dan günümüze kadar yaşanan sel felaketlerinde yerleşim alanları, köprüler, 

demiryolları, tarihi eser ve yapılar zarar görmüş, can ve mal kayıpları yaşanmıştır. 1871 yılında Meles 

Çayı’nın taşmasıyla kentin büyük bir kısmı sular altında kalmıştır. 1995 ve 2001 yıllarında yaşanan 

şiddetli yağmur sonucu kente sel felaketi yaşanmış, can ve mal kayıplarına sebep olmuştur. 

Tablo 59: İzmir İlinde Yaşanan Sel Felaketleri (19. yy – Günümüz) 

Tarih Açıklama 

1842 
Şiddetli yağmurlar sonucunda 100 kadar ev sular altında kalmış ve 50 kişi sele kapılarak hayatını 
kaybetmiştir. 

1864 
Hafta boyunca devam eden şiddetli yağmurlar yüzünden sel baskını yaşanmış kent merkezinde 
önemli hasarlara sebep olmuştur. 

1869 
Kent ve çevresinde şiddetli yağan yağmurlar dolayısıyla Meles Çayı’nın taşması sonucunda yakın 
mahalleleri su altında kalmıştır. 

1871 
Meles Çayı’nın setleri yıkılmış Kervan Köprüsünü aşarak yakınındaki bütün sokaklara ilerlemiş 
Basmane Garı ve çevresinin tamamen doldurmuştur. 1871 sel felaketinde İzmir kentinin büyük 
bir kısmı sular altında kalmıştır. 

1875 
İzmir’de şiddetli yağan yağmurlar neticesinde kenti sel basmış ve tren köprüleri yıkılmıştır. 1875 
yılı yaşanan sel baskınlarında çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

1876-
1877 

İzmir kent merkezinde yaşanan sel baskınında Kasaba-İzmir demiryolu üzerinde bulunan köprü 
çökmüş ve tren kazasına sebep olmuştur. 

1887 
İzmir ve çevresinde yaşanan sel baskını antrepo, depo ve bazı hanlarda tutulmakta olan eşyalara 
zarar vermiştir. 

1891 
İzmir ve çevresinde yaşanan şiddetli yağmurlar nedeniyle Kasaba demiryolu üzerinde bulunan 
köprülerden biri yıkılmıştır.  

1893 Şiddetli yağmurlar nedeniyle Meles Çayı taşmış ve civarında bulunan bütün mahalleler sular 
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altında kalmıştır. 

1896 
Meles Çayı’nın taşması sonucunda 17 hane su altında kalmış, Aya Yorgi Kilisesi yakınındaki 
dükkanlar ve İkiçeşmelik Kahvehanesi hasar almıştır. 

1995 
Kentte şiddetli yağmurdan dolayı yaşanan sel baskınında merkez ilçelerde su baskınları 
yaşanmış, 65 kişi hayatını kaybetmiştir. 

2021 
Şubat ayında şiddetli yağmurlardan dolayı yaşanan sel baskınında kent genelinde su baskınları 
yaşanmış can ve mal kaybı gerçekleşmiştir. 

Kaynak: Beyru, 19. yy’da İzmir’de Doğal Afetler, 2011; Arkas Sanat Merkezi Yayınları, 2016. 

Sele Karşı Alınan Önlemler 

Aşırı yağışların Kemeraltı'nda su baskınlarına yol açmasını önlemek amacıyla İzmir Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Kuşaklama Altyapı Projesi yürütülmektedir. Proje ile bölgedeki içme suyu ve 

atıksu hatlarının da iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  

Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek 

Kemeraltı’nda su baskınlarına yol açan yağmur sularının denize deşarj edilmesini amaçlamakta olup, 

terfi istasyonunun yapımında son aşamaya gelinmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Bulvarı, 

Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ndeki içme suyu ve atık su hatları da yenilenecek ve 

bölgedeki mevcut altyapı da güçlendirilecektir (İBB, 2021)  

Harita 58: Kuşaklama Projesi Kemeraltı Altyapı Projesi Vaziyet Plan

 
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021.  
 



671 
 

Salgınlar 

Liman kenti olarak gelişen İzmir, veba salgınlarında genel ortalamanın üzerinde kayıplar 

vermiştir. İzmir, sekizi şiddetli, beşi çok şiddetli olmak üzere toplamda 54 yılını veba salgını ile 

mücadele içerisinde geçirmiştir (Panzac, 1997). 

İzmir’de 1747 yılında veba salgını ile mücadele etmek için Fransız St-Antoine Hastanesi 

kurulmuş ve bu hastane katoliklere ücretsiz hizmet vermiştir. 1840 yılında İzmir’de karantina teşkilatı 

kurulmuştur. Karantina, kente deniz yolu ile gelecek olan salgın hastalıklardan korumak amacıyla 

hizmet vermiştir. Karantina sisteminin tüm ülkeye yayılması, sağlık personellerinin arttırılması ve 

mezarlıkların şehir dışına çıkarılması salgınların önüne geçilmesinde etkili olmuştur (Gülçiçek, 2020).  

İzmir kentinin sıhhi topografyası üzerine yapılan araştırmalarda Meles Çayı ve Boyacı 

Deresinin yazın kurumasından dolayı dere yataklarından akan lağım ve biriken atıkların halk sağlığı 

üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu düşünülmektedir. Ayrıca kentte kanalizasyonların yetersiz 

oluşu salgın hastalıkların artmasına neden olmuştur (Gülçiçek, 2020).  

18. yüzyılda İzmir’in nüfusunun bir kısmı Kadifekale’nin eteklerinde iken bir kısmı şehrin alçak 

bölgelerinde yaşamını sürdürmektedir. Bu bağlamda salgınlardan en çok etkilenen nüfus Yahudiler 

olmuştur. Bu durum yaşadıkları mahallenin konumu, her ailenin bir odada kalması, hijyen koşullarının 

elverişsiz olması gibi özelliklerden kaynaklanıyor olmalıdır. Kolera ile mücadelede hastalar kendi 

evlerinde karantina altına alınmıştır. Karantina altına alınan evlerin kapısına sarı renkli bildiri kağıtları 

asılmış, evlere giriş çıkış engellenmiş ve kireçlenmiştir (Ege, 2002). 

1836’ya kadar veba her dönemde yüzlerce can kaybına neden olmuştur. Anadolu’dan gelen 

ticaret yollarını Akdeniz’e bağlayan İzmir kenti tarih boyunca veba salgınları yaşamıştır. 18. yüzyılda 

yapılan araştırmalar ışığında 1765 yılındaki veba salgını hariç hepsi İzmir kentine Anadolu’dan 

taşınmıştır (Gülçiçek, 2020). 

Sıtma ile mücadele kapsamında belediyeler, su birikintilerine mazot dökme, halka bedava 

mazot dağıtma, bataklıkların kurutulması ve halka kinin (sıtma ilacı) dağıtma gibi görevler üstlenmiştir 

(Gülçiçek, 2020). 

İzmir’de 1923 yılında Dr. Behçet Uz’un çalışmalarıyla Veremle Mücadele Cemiyet-i Hayriyesi 

kurulmuş aşılama ve tedavi ile verem hastalığının önüne geçilmiştir. 1928 yılında İzmir’de yaşanan 

verem salgınında 1960 kişi hastalığa yakalanmış 370 kişi yaşamını yitirmiştir (Gülçiçek, 2020). 

2019 yılında çıkan Covid-19 virüsü tüm dünyada hızla yayılmış, Türkiye ve İzmir’de bu 

salgından etkilenmiştir. Covid-19 virüsü salgını Türkiye’de ve dünyada etkisi hala devam eden bir risk 

unsurudur. 
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Tablo 60: 18. yy'dan Günümüze İzmir'de Yaşanan Salgın Hastalıklar 

İzmir’de Yaşanan Salgın Hastalıklar 

1724 İzmir’de veba salgını yaşanmıştır. Yaklaşık 12.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1729 İzmir’de veba salgını yaşanmıştır. Yaklaşık 12.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1740-1741 İzmir’de veba salgını yaşanmıştır. 

1754 İzmir’e karadan gelen veba salgını yaşanmıştır. 

1757-1772 İzmir’de yaşanan veba salgınında neredeyse nüfusun yarısı yok olmuştur. 

1791-1793 
İzmir’de büyük veba salgını yaşanmış, hastanelerin dolduğu için hastalar 
limanda bulunan gemilerde tedavi görmüşlerdir. 

1812 Veba salgınında binlerce insan yaşamını yitirmiştir. 

1835-1838 İzmir’de veba salgını 10.000-12.000 civarında insanın ölümüne sebep olmuştur. 

1831 Kolera salgını İzmir’de ilk defa görülmüştür. 

1848 ve 1854 Kolera salgını yaşanmıştır. 

1865 Kolera salgını yaşanmıştır. 

1919 İzmir’de veremden 415 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1919-1945 Sıtma salgını yaşanmıştır. 

1928 
İzmir’de yaşanan verem salgınında 1960 kişi hastalığa yakalanmış 370 kişi 
yaşamını yitirmiştir. 

1931-1932 İzmir’de veremden 46 kişi hayatını kaybetmiştir. 

2020 Covid-19 virüsü salgını devam etmektedir. 

Kaynak: Gülçiçek, 2020. 

Suç 

Konak ilçesi 2020 yılı suç türleri ve işlenen suç sayılarına bakıldığında; 2020 yılı boyunca 

toplam 5.514 suç işlendiği görülmektedir. İşlenen en fazla suç türü, açıktan hırsızlık (%17,8) ve kasten 

yaralama (%16,4)’dır. Alanda görülen diğer suç türleri ise %15,7 oranı ile kullanmak için uyuşturucu 

ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktır.  

2020 yılı boyunca Konak ilçesinde toplam 275 adet ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana 

gelmiştir. Yaşanılan kazalar en çok Akdeniz, İsmet Kaptan, Uğur, Yenigün ve Yıldız Mahallelerinde 

gerçekleşmiştir. 
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8. GZFT Analizi ve Katılımlı Süreçler  

İzmir Tarihi Liman Kenti GZFT analizi, mevcut durum bilgileri ve saha çalışmaları kapsamında 

elde edilen bilgiler ışığında sadeleştirilerek tablolar halinde aktarılmıştır. Alan Yönetim Planı 

kapsamında, 01.12.2021 tarihinde alanın paydaşları ile GZFT Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 

paydaşlar tarafından alanın güçlü ve zayıf yönleri tanımlanmış, alanın sahip olduğu fırsatlar ve alana 

yönelik tehditler değerlendirilmiştir. Bu bölümde, çalıştayda vurgulanan hususlar ile alan yönetim 

planı çalışması kapsamında hazırlanan özet tablolara yer verilmektedir. 

8.1. GZFT Çalıştayı Sonuçları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı GZFT Çalıştayının ana başlıkları; “Miras Ögeleri”, 

“Sosyal ve Ekonomik Yapı”, “Mekânsal Yapı ve Planlama”, “Ziyaretçi Yönetimi”, “Yönetsel Yeterlilik” 

ve “Risk Yönetimi” şeklinde oluşturulmuştur. Çalıştaydan elde edilen sonuçlar, mevcut durum analizi 

sürecinde elde edilen bilgiler, kurum görüşleri, yüz yüze görüşmeler, odak grup toplantılarında 

belirtilen konular dikkate alınarak alanın GZFT Analizi tamamlanmış ve elde edilen sonuçlar 

raporlanmıştır. 

Miras ögeleri; arkeolojik, tarihi, mimari, doğal ve somut olmayan kültürel miras altı 

başlıklarında ayrı ayrı analiz edilmiştir. Arkeolojik, tarihi ve doğal sit sınırları değerlendirilerek, miras 

ögelerinin belgelenmesi ve sunumu açısından alanın güçlü yönleri, zayıflıkları, tehdit eden unsurlar ve 

fırsatları rapora aktarılmıştır. Mimari miras kapsamında; alan içerisinde bulunan öne çıkan ticaret, su, 

konut, konaklama, kamu, kültür-sanat, ulaşım, eğitim ve sağlık yapıları ile birlikte dini yapılar ve 

endüstriyel miras gözden geçirilmiştir. 

Ekonomik yapı kapsamında; ticaret, turizm ve imalat sektörleri ve istihdam değerlendirilmiştir. 

Sosyal yapı bağlamında ise demografik yapıdaki değişim/dönüşüm, iç ve dış göç etkileri, STK’lar ve 

alanın sahiplenilmesi konuları üzerinde durulmuştur.  

Mekânsal Yapı ve Planlama konusu “Planlama”, “Altyapı”, “Ulaşım/Erişim Hizmetleri” ve 

“Yerleşim Alanları” gibi alt başlıklara ayrılarak analiz edilmiştir. Planlama özelinde; üst ve alt ölçekli 

planlar, koruma amaçlı imar planları, yenileme ve dönüşüm alanları gözden geçirilmiştir. 

Ulaşım/Erişim Hizmetleri başlığında; ulaşım projeleri, farklı ulaşım türlerinin durumu ve ulaşım 

altyapısı değerlendirilmiştir. Son olarak, yerleşim alanlarındaki yapı kalitesi, kaçak yapılaşma durumu 

ve yapılaşmanın alanın kimliği ile uyumlu olup olmadığı üzerine analizler geliştirilmiştir. 

Ziyaretçi Yönetiminde alandaki değerlerin tanıtımı ve değerler hakkında ziyaretçinin 

bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler öncelikli olarak ele alınan başlıklar olmuştur. Bu kapsamda; 

rehberlik hizmetlerinin durumu, ziyaretçi hizmet sunumunun kalitesi ve ziyaretçi merkezlerinin 



674 
 

yeterliliği araştırılmıştır. Ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması için gerekli altyapı; bilgilendirme ve 

yönlendirme pano ve tabelaları, WC, büfe gibi destek hizmetleri üzerinden değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Yönetsel Yapı kapsamında “Kurumlar ve Paydaşlar Arası Eşgüdüm ve İşbirliği”, “Miras 

Değerlerinin Tespiti, Belgelenmesi, Korunması ve Sunumu” ele alınmıştır. Alanda sürdürülen 

çalışmalara paydaşların katılımı konusu “Yerel, Ulusal ve Uluslararası Paydaşlarla İşbirliği ve Katılım”, 

“Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Odaları ve Üniversite İşbirliği ve Katılım”, “Karar Alma Süreçlerine 

Katılım” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Son olarak ise izleme ve değerlendirme süreci tarif eden 

“Kurumsal ve Teknik Kapasite, Planlama/İzleme ve Değerlendirme” ve “Risklerin Azaltılması ve 

Önlenmesine Yönelik Planlama/Uygulama ve İzleme Kapasitesi” gibi alt başlıklar ile birlikte “Yönetsel 

Yapı” tamamlanmıştır. 

Alanda var olan Risklerin belirlenmesi, risklerin önlenmesine yönelik planlama çalışmaları, 

risklere müdahale kapasitesini belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalarda kurumların riskleri yönetme kapasitesi ve kurumlararası koordinasyon düzeyinin 

anlaşılmasına çalışılmıştır.  

8.2. Güçlü Yönler 

Miras ögeleri açısından güçlü olan yönler; öncelikle sahip olunan arkeolojik miras, tarihi ve 

kültürel açıdan çeşitlilik içeren mimari miras ögeleri olarak belirlenmiştir. Yerleşimin tarihi sürekliliği, 

kozmopolit yapısı, günümüzde önemini koruyan ticari hayat ve yıl boyu turizme elverişli iklimi alanın 

güçlü yönleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, alanda farklı kültürler tarafından benimsenen ve yaşatılan 

sözlü anlatılar ve ritüeller de alanın güçlü yönleri arasında değerlendirilmiştir. 

Alanın Sosyal ve Ekonomik Yapısının güçlü yönleri; alanın ticari potansiyeli, göçün alana 

kazandırmış olduğu kozmopolit kimlik ve alanın tarihi kimliği, alanda STK’lar tarafından yoğun olarak 

yürütülen faaliyetler olarak tanımlanmıştır. 

Planlama ile ilgili olarak, alanın bütününde yürürlükte olan planların varlığı en güçlü yanlardan 

biri olarak kabul edilmiştir. Alanda birçok kurum tarafından yürütülen projelerin varlığı, yaygın 

restorasyon uygulamaları ve altyapı projelerinin gerçekleştiriliyor olması alanı güçlü kılan yönler 

arasında sayılmıştır. 

Ziyaretçi Yönetimi açısından öne çıkan güçlü yönler içerisinde tanıtım faaliyetlerinin 

yaygınlaşması, alanın bazı tur rotaları kapsamına alınmış olması başlıca konular arasında görülmüştür. 

Alanın kentin tarihi merkezi olması nedeniyle kolay ulaşılabilir olmasının ve ziyaretçilerin tek başlarına 

gezmelerine olanak sağlayacak niteliğinin bulunmasının ziyaretçi hizmet sunumu açısından avantajlı 
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bir durum oluşturduğu belirtilmiştir. Alanın yıl boyu turizme elverişli iklim koşullarına sahip olması 

ziyaretçiler tarafından alanın tercih edilmesinde önemli bir güçlü yön olarak ifade edilmiştir.  

Yönetsel Yapı kapsamında ön plana çıkan güçlü yönlerden biri, farklı kurumların alanda faaliyet 

yürütüyor olmasıdır. Alanda birçok kurum tarafından sağlanan fonlarla yürütülen projelerin varlığı bu 

güçlü yönü gösteren önemli bir unsurdur. Miras değerlerinin tespiti ve belgelenmesi adına önemli bir 

arşivin oluşturulmuş olması alanı güçlü kılan özelliklerden birisidir. Alanda farklı kurumların iş birliği 

içerisinde olması ve yürütülen süreçlerde katılımcı bir yöntemin izleniyor olması önemli bir unsurdur. 

Risk Yönetimi konusunda güçlü yönleri oluşturan temel, farklı afet eylem planlarının 

hazırlanmış olmasıdır. Çeşitli kurumlar tarafından farklı ölçeklerde hazırlanan planların varlığı riski 

önleme ve müdahale konusunda alanı güçlü kılmaktadır. Alanda yürütülen altyapı çalışmaları da güçlü 

yönlerden biridir. Güçlü yön olarak vurgulanan bir diğer konu ise kurumların ani reaksiyon verebilme 

kapasitesi olmuştur. Alanın merkezi bir niteliğinin olması, paydaşlarla iletişim kurma ve paydaşların 

geri bildirimini alma konusunda güçlü bir yön olarak ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak, alana yönelik 

önemli akademik, bilimsel ve nitelikli çalışmaların olduğu belirtilmiştir. Bu durumun alan hakkında 

bilgi sahibi olunmasını güçlendirdiği ifade edilmiştir. Son olarak, alana farklı kurumlardan ayrılan 

bütçelerin varlığı önem arz etmektedir.  
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Tablo 61: Yönetim Alanının GÜÇLÜ Yönleri 

KONU BAŞLIĞI GÜÇLÜ YÖNLER 

Arkeolojik Miras,  
Mimari Miras, Doğal 
Miras, Somut ve 
Somut Olmayan 
Kültürel Miras 

Farklı mimari üslup ve dönemlere ait yapıların aynı bölge içerisinde çevrelenmiş olması     

Kent merkezinin çok katmanlı bir yapıya sahip olması ve günümüzde halen kullanılıyor olması 

Alanda 12 ay kazı çalışmalarının yapılıyor olması 

Agora’da yeni projelerin devam ediyor olması; ziyaretçi girişinin düzenlenmesi, otopark düzenlemelerinin yapılması 

Son yıllarda gecekonduların yıkımı ile Kadifekale’nin görünür olması 

Antik Stadyum’un arkeolojik rezerv alanı olarak varlığı 

Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlik, kiliseler, sinagoglar, hanlar, hamamlar, camilerin varlığı 

Cami ve Mescitlerin tarihe tanıklık etmede en güçlü tarihsel ögeler olması ve antik iç liman sınırının belirlenmesine temel teşkil etmeleri  

Konak sınırları içerisinde camilerin birbirlerine çok yakın olması, dar bir alanda birçok dönem örneğinin bir arada sergilenme olanağı 
yaratması 

Cami ve mescitlerde aslına uygun restorasyon çalışmaları yapılması 

Aziz Yuhanna ve Aziz Polikarp kiliselerinin varlığı ve yapılış hikâyeleri  

Çok sayıda sinagog yapısının bir arada bulunması 

Sinagoglarda yürütülen restorasyon çalışmaları ve sürdürülen etkinliklerle yaşatılmaları 

Çakaloğlu ve Mirkelamoğlu hanlarının halen yaşayan, özgünlüğünü koruyan hanlar olması 

Alandaki hamamların kısmen de olsa halen işlevlerini yürütmeleri ve kendi yapı bütünlüklerini koruyor olmaları 

Basmane bölgesinde kortejo yapılarının varlığı 

Konak Pier’in endüstriyel miras ve çelik yapı mimarisi açısından önemli bir yapı olması 

Homeros’un İzmir'li olduğuna dair verilerin olması (Bornova Homeros vadisi)  

Bölgede farklı ayazmaların bulunması 

Dana Bayramının kutlanması  

Sinyora sinagogu: turunç ağaçlarının tılsımlı olduğuna, turunçların yatak odasına konularak çocuk olacağına inanılması ve adakların 
yapılması 

Mitolojik unsurların, kadın figürlerinin bulunması 

Çeşitli mutfakların bir araya gelmesi  

Esnaf lokantalarının tarihi yemek kültüründen izleri taşıması, Yerel lezzetlerin/farklı mutfakların varlığı ve birlikte sunulması 

Sosyal ve Ekonomik 
Yapı  

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın çeşitli ticari fonksiyonları barındırması ile birçok kişinin alanı alışveriş amaçlı ziyaret etmesi  

Alanda küçük esnaf kültürünün sürdürülmesi 
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Kuyumcular çarşısının önemli ölçüde ekonomik kapasitesinin olması 

Zanaatkârların (fırın, el sanatları vb.) varlığını alanda devam ettirmesi  

Özelleşmiş sokaklarının varlığı (hamamlar sokağı, havralar sokağı, doktorlar sokağı vb.)  

Alanın yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor olması (fırın, el sanatları vb.) 

Basmane ve Kadifekale bölgelerinde yaşayan grupların alan için önemli bir işgücü kapasitesi sunması 

Alandaki göçmen nüfus için hizmet alanlarının bulunması  

Uzun yıllardır alanda varlık gösteren STK'ların bulunması  

Planlama, Altyapı 
Ulaşım ve Erişim 

Hizmetleri  

Alanın Koruma Amaçlı İmar Planları'nın onaylanarak yürürlüğe girmiş olması 

KUDEB'in (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) varlığı ve kültür varlıklarına yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesi 

Farklı kurumlar tarafından restorasyon projelerinin yapılması 

Restorasyon projeleri ile alanın canlanması ve turizm altyapısının güçlenmesi 

Abacıoğlu Hanı, Ali Paşa Meydanı, L’agora, Portekiz Sinagogu ve 848. sokak gibi başarılı koruma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Konak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Ali Paşa Meydanı projesi gibi katılımcı projelerin deneyimlenmiş olması 

Kültürpark'ın, Meles Çayı'nın ve Kadifekale'nin alanın çevresinde ekolojik bir koridor oluşturması  

Konak Meydanı'nın tarihi çarşının çevresinde yeşil alan ve kamusal alan oluşturması 

Ticaret alanları, kültürel alanlar, kamusal alanlar ve konut alanları gibi mekânsal kullanım çeşitliliği sunması 

Kemeraltı özelinde alt yapı projelerinin hazırlanması 

Havra Sokağı özelinde üst örtü ile birlikte altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmiş olması  

İZSU'nun çalışmaları ile kanalların ıslah edilmesi, su baskınlarının azalması 

Sağlıklaştırma projesi uygulanan sokaklarda drenaj ve altyapının iyileştirilmesi 

Atık toplama araçlarının süreç içerisinde çeşitlenmesi ve küçülmesi ile alana erişim ve hizmet sağlanabilmesi 

Aydınlatma Master Planı'nın hazırlanmış olması 

Ulaşım Master Planı'nın hazırlanmış olması 

Alanın ulaşılabilirliğinin yüksek olması 

Kemeraltı Lojistik Planı'nın hazırlık aşamasında olması 

Mevcut İZBAN hattının kuzeyde Bergama, güneyde Torbalı (Metropolis) ve Selçuk (Efes) gibi miras alanlarını birbirine bağlıyor olması  

Alanda toplu taşıma sistemlerinin çeşitli ve yoğun olması 

Ulaşım Master Planı'na bağlı olarak yaya ve bisiklet ulaşımına yönelik projeler üretilmesi 

Mekânsal yapının kullanımlara göre kümelenmesi ve bu kümelenmenin yaya hareketini yönlendirmesi, erişilebilirliği artırması 

Alanda çok sayıda nitelikli tescilli kültür varlığı ve tarihi yapının olması 
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Kaçak yapılara yönelik olarak KUDEB tarafından denetimler yapılması 

Kemeraltı Çarşısı'nın restorasyon uygulamaları anlamında zengin bir alan olması 

Ziyaretçi Hizmet 
Sunumu 

İzmir’in Efes ve Bergama dünya miras alanlarını içermesiyle tanınırlığının/bilinirliğinin yüksek düzeyde olması  

Alanın sadece rehberli biçimde değil, bağımsız olarak da gezilebilir olması  

Alanın çeşitli profilden ziyaretçi ve kullanıcıya hizmet sunuyor olması 

Yerel toplum ve ziyaretçilerin bir araya gelmesi 

Alanın kültür, inanç, gastronomi odaklı ziyaret bakımından önemli bir yer olması  

Ulaşım ağının yakın çevreyle entegrasyonu sağlamak için uygun olması 

Alanda gezi rotalarının oluşturması, çeşitlendirilmesi ve sanal uygulamaların hizmete sunulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi  

Alanın tanıtımına yönelik faaliyetlerinde farklı kurumların organize olması  

Kurumlar ve 
Paydaşlar Arası 
Eşgüdüm ve İşbirliği 

Koruma ve alan yönetimi faaliyetlerinin yerel ve ulusal paydaşlar ile birlikte koordinasyon sağlanarak yürütülmesi 

Yürütülen çalışmalarda birbiri ile bağlantılı kurumların iş birliği içinde çalışması, kurumlararası iletişimin güçlü olması 

Alan Yönetim Planının hazırlanmakta olması 

Alan Başkanlığı Ofisinin oluşması ve ilgili kurumlardan görevlilerin bulunması (UNESCO Alan Başkanlığının kurumlararası işbirliğinde önemli 
bir model olması) 

Kamu kurumları, yerel yönetimler, Kalkınma Ajansı gibi yapıların alan için kaynak ayırıp proje yürütmesi 

Geçmişteki tecrübelere dayanarak kurumlararası hizmet boşluklarının doldurulması 

APİKAM, Üniversiteler, Meslek Odaları, Esnaf Dernekleri ve STK’lar gibi çeşitli paydaşların koruma ve yönetim sürecine katılması 

İzleme ve değerlendirme bakımından yeterli uzman kapasitesinin bulunması 

Envanter oluşturma, afet riski yönetimi, proje döngüsü yönetimi gibi çeşitli konularda tecrübeli uzman kadronun bulunması  

Risk Yönetimi 

Kurumlararası koordinasyonun başarılı olması 

Alanda çalışma yürüten farklı özelleşmiş kurumların ve birimlerin varlığı  

Paydaşlarla kolay iletişim kurabilme, paydaştan geri bildirim alma mekanizmasının güçlü olması 

İl düzeyinde onaylı İRAP (İl Risk Azaltma Planı) planının olması (sorumlu kurumlar ve eylemlerin tanımlı olması) 

Türkiye Afet Müdahale İzmir Planının uygulamada olması 

Alanla ilgili kurumsal çalışma, plan ve proje çalışmalarının yürütülmesi (Kemeraltı Kuşaklama Projesi, İzmir İli Metropol Alanı Atıksu, 
Yağmursuyu ve Dereler Master Plan çalışması, İzmir Tarih Projesi, Kemeraltı Etap Proje Planları, vd.) 

Alana ve alan kullanıcılarına yönelik akademik ve bilimsel çalışmaların fazla olması, alana dair bilgi sahibi olunması 

2007 yılında yenileme alanı ilan edilmesiyle yönetim alanındaki plan ve projelerin uygulanmasında bürokratik kolaylık sağlanmış olması 

Risk önleme ve müdahale altyapısı ve kapasitesinin güçlü olması 

Konusunda uzman personelin bulunması 
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8.3. Zayıf Yönler 

Miras ögelerinin zayıf yönlerinde vurgu, sahip olunan arkeolojik mirasın bilinirliği/görünürlüğü 

ve sunumu hakkındaki eksiklere yoğunlaşmıştır. Miras ögelerinin korunması kapsamında mevzuatın 

yetersiz kaldığı durumlar alanın zayıf yönleri arasında sayılmıştır. Alanda yaşanan güvenlik 

problemleri nedeniyle kültür varlıklarında yaşanan tahribatlarında tehdit oluşturduğu kadar aynı 

zamanda kurumsal kapasitenin zayıflığı olarak değerlendirilmiştir.  

Sosyal ve Ekonomik Yapının zayıflamasına neden olan en önemli nedenlerden biri Kemeraltı 

Çarşısı ile rekabet halinde olan kullanımlar ve yapılardır (AVM, Semt pazarları gibi). Çarşıya kimlik ve 

karakter kazandıran zanaatların alanı terk etmesi ve kaybolması bir diğer önemli eksik olarak 

belirtilmektedir. Sosyal yapıyı olumsuz anlamda etkileyen konular ise daha çok göç ile ilişkilendirilerek 

ifade edilmiştir. Ek olarak, alanda yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik politikaların yetersizliği de 

alanın zayıf yönlerinden birisidir.  

Üst ölçek planlar arasında entegrasyon sorunu yaşanması, plan kararlarını uygulamadaki 

eksiklikler Mekânsal Yapı ve Planlama konusunun zayıflıklarının başında gelen başlıklardır. Plan dışı 

gerçekleşen projeler ve düzensiz yerleşimlerin de mekânsal yapının sağlıksızlaşmasına yol açtığı 

belirtilmiştir. Kurumlararası koordinasyonda yaşanan kopukluk alanın bütüncül ele alınmasında bir 

engel oluşturmaktadır. Alanın genelinde bütüncül bir tasarım dilinin olmaması, silueti etkileyecek 

gelişmelerin yaşanıyor olması ve metruk yapıların sayısındaki artış diğer zayıflıklar olarak ön plana 

çıkmıştır. Son olarak, kültürel mirasa uygun olmayan inşa faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olmasının ve 

tarihi dokunun çeşitli nedenlerle tahrip edilmesinin alandaki diğer zayıf yönler olduğu kabul 

edilmiştir. 

Alanın zayıf yönleri olarak öne çıkan diğer konular ise daha çok alanın silueti/görünümünü 

bozan etmenler, altyapı problemleri ve güvenlik ile ilgili kaygılardır. Ziyaretçi hizmet sunumu 

açısından esnafın alana dair bilgisinin zayıf olması ve ziyaretçi ile iletişimde yaşanan eksiklik (dil 

sorunu) ve ziyaretçiyi rahatsız eden tutumlar (çığırtkanlık) ön plana çıkmaktadır. Ören yerlerinde 

rehberlik hizmetinin olmaması, tuvalet ve internet altyapısının bulunmaması diğer zayıf yönlerdir.  

Alanda bulunan dar sokaklara uygun müdahale araçlarının yetersizliği alanda zayıflık yaratan 

bir etmen olarak değerlendirilmiştir. İnsan kaynağı konusunda var olan sorunlar risk yönetimi 

açısından dezavantaj yaratmaktadır. Miras unsurlarından bahsedilirken alanda bulunan doğal mirasın 

yeteri kadar göz önünde bulundurulmaması da bir diğer zayıf yön olarak göze çarpmaktadır. Alana 

dair bir diğer eksiklik ise, alanın afet sonrası için yeterli kapasitede olmadığıdır. Acil müdahale 

alanlarının eksikliği ve acil durum toplanma mekânlarının yetersiz olması alan için belirlenen diğer bir 

zayıf yön olmuştur.  
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Yönetsel yapı ile ilgili zayıf yönler söz konusu olduğunda ise kurumların farklı mevzuata sahip 

olmaları nedeniyle ortak bir karara varmakta sorun yaşamaları ve iş birliği alanında yaşanan zayıflıklar 

öne çıkmıştır. Kararların uygulama aşamasında yaşanan sıkıntılar da zayıflık olarak göze çarpmaktadır. 

Bir diğer zayıflık; katılım süreçlerinin başlangıçtan sona kadar etkinliğinin giderek azalması ve 

kurumların izleme-değerlendirme kapasitelerinin istenilen düzeyde olmaması olarak belirlenmiştir.    
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Tablo 62: Yönetim Alanı ZAYIF Yönler  

KONU BAŞLIĞI ZAYIF YÖNLER 

Arkeolojik Miras,  
Mimari Miras, 
Doğal Miras, 
Somut ve Somut 
Olmayan Kültürel 
Miras 

Kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarının çakışmasının uygulamaları zorlaştırması   

Arkeolojik sit alanlarında temizlik sorununun bulunması 

Roma Antik Yolu’nun üzerinde pazar kurulması nedeniyle görünürlüğünün azalması, alana dair farkındalığın az olması  

Sivil mimarlık örneklerinin korunma sorunları, tescilli yapılardan malzeme çalışması ve hırsızlık olaylarının artması 

Kültürel mirasın korunması konusunda denetimlerin yetersiz olması  

İyileştirilme çalışmalarında yeşil dokunun korunmasına önem verilmemesi, zemin geçirgenliğinin göz ardı edilmesi 

Tarihi değerlerin belgelenmesinde yaşanan eksikliklerin alandaki en önemli sorunlardan birisi olması 

Ticari faaliyetlerin yönetimine ilişkin bir planının olmaması 

Arasta yapılarının ve kültürünün geri planda kalması 

Kızlarağası hanının restorasyonunda sorunlar yaşanması  

Çakaloğlu hanında mülkiyet problemi ve mirasçıların çok olması nedeniyle çalışma yürütülemiyor olması 

Tescilli tarihi yapılarda bozulmanın ve deformasyonun artması ve müdahalelerde geç kalınması 

Mal sahibinin geç başvuruda bulunması nedeniyle yapıların korunmasında geç kalınması 

Restorasyon çalışmalarının çok maliyetli olması, sürecin yavaş ilerlemesi, farklı yaratıcı örneklerin geliştirilmemiş olması 

Metruk yapıların güvenlik sorunları yaratması 

Tarihi açıdan önemli olan Yusuf Ziya İlkokulu’nun otopark olarak kullanılması 

Alanın miras unsurlarına ait verinin dijitalleşmemiş olması nedeniyle genç kuşağa aktarılamaması 

Alanın kimlik değerleri ile uyumsuz, alanla bağdaşmayan yapıların yapılması 

İşlev değişikliği sonrası kontrol hizmetlerinin yetersizliği, koruma-yenileme çalışmalarının işlev odaklı yürütülmemesi 

Gençlerin alana çekilmesinde zorluklar yaşanması  

Sözlü tarih çalışmalarının azlığı, hikâyeler, öğeler, yemek tariflerine yönelik değerlerin giderek kaybolması 

Alanın arkeolojik potansiyele ilişkin sondaj ve yüzey araştırmalarının az sayıda yapılması 

Arkeolojik alanlara yönelik ortak veri tabanının oluşturulmaması 

Tantalos efsanesi bilinmekle birlikte, tümülüsün korunmamış olması 

Kaybolan meslekler/zanaatlara yönelik araştırma eksiklikleri  

Alan için çok önemli bir değer olan ayakkabıcılar çarşısının metruk halde olması 

Alanın çok büyük marka ve kişi değerleri bulunmasına rağmen alanda kullanılamıyor olması 
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Sosyal ve 
Ekonomik Yapı  

  

Esnaflık kültürünün zayıflaması  

Zanaatların bir bölümünün Kemeraltı'nı terk etmesi (ayakkabıcılar, kalaycılar, demirciler, vb.), bazı zanaatların (nalbant, keçeciler, fıçı 
üretimleri, vb.), kaybolması  

Alanın hijyen ve gıda güvenliği konusunda önemli eksikliklerin olması, yetersiz denetimin kötü hizmet sunumuna neden olması 

Ruhsatsız işyerlerinin varlığı  

Engelli bireylerin alana erişilebilirliğinin kısıtlı olması nedeniyle sosyal yaşamadan mahrum kalmaları  

Düzensiz/kayıtsız göçmen sayısında artış yaşanması  

Basmane bölgesinde güvenlik problemlerinin yaşanması  

Alanda yoksulluğun yoğun olması, yerel toplum ile göçmen nüfus arasında gelir adaletinin sağlanamaması 

Sosyal uyum ve karşılıklı entegrasyon için gerekli olan dil merkezi gibi hizmetlerin eksik olması 

Kemeraltı esnaflarının ziyaretçiye tutum ve davranışlarının yetersiz düzeyde olması 

Planlama, Altyapı 
Ulaşım ve Erişim 

Hizmetleri  

Mekânsal planların ve ulaşım planlarının entegre olmaması 

Alanın otopark kapasitesinin yetersiz olması 

Kentsel Sit Alanının çevresinde Etkileşim Geçiş Sahasının belirlenmemiş olması 

Anafartalar Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ve yapıların eski haline dönmesi 

Uygulamaların tekil ve noktasal olması, çevresel ilişkilerinin kurulamaması 

Kent Merkezi olması nedeniyle arsa değerlerinin yüksek olmasının kamulaştırma maliyetlerini artırması 

Vakıflara ait mülklerde kurumlararası iş birliğinin güçleşmesi ve bu durumun diğer kurumlar için kısıtlayıcı olması 

Plan ve uygulama süreçlerine mülk sahiplerinin dâhil edilememesi 

Göçle birlikte alanın plansız gelişmesi 

Alanda kamu mülkiyetinin az ve dağınık olması 

Isınmada kömür kullanımı nedeniyle hava kalitesinin kötü olması, hava kirliliğinin yaşanması 

90'lı yıllarda yapılmış imar planlarının teşvikler ve yüksek emsallerle alana etki etmeye devam etmesi 

Damlacık Bölgesi'nin metruk duruma gelmesi 

Alanda, Zorlu Gökdelen Projesi ile yeni bir yoğunluk yaratılması ve alanın siluetinin olumsuz yönde etkilenme riskinin oluşması 

Ticaret alanlarında cephelerin bir tasarıma bağlı olmadan gelişmesi- cephe düzenleme, sokak silueti konusunda tasarımların olmaması 

Ticari kullanımlarda zemin kat cephelerinin algılanamaması 

Alandaki müdahalelere uygun dil birliğinin/tasarım birliğinin sağlanamamış olması- tasarım rehberlerinin eksikliği 

Ticaret ve konut alanlarında kiracılığın yüksek olması 



683 
 

Ticari alanlarda yer alan küçük işletmelerin proje uygulamalarında çalışma hayatının aksaması nedeniyle tepki göstermesi 

Alan kullanıcısının bilinçlendirilmesinin eksik olması/ bilinçlendirme mekanizmasının olmaması 

Kurum içi ve kurumlararası entegrasyon sorunu yaşanması 

Konak Tünelinin Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinden geçmesi 

Geçmişte yapı yüksekliklerinin siluet ve kültür varlıkları dikkate alınmadan belirlenmiş olması 

Alanda atık yönetiminin yetersiz olması 

Sokakların dar olması nedeniyle atık toplama konusunda sorunlar yaşanması 

Aydınlatma elemanlarının çalınması, zarar görmesi 

Motorlu araçların alan içerisinde dolaşımının yoğun olması 

Ticari işletmelerin yük boşaltma yükleme uygulamalarına bağlı olarak trafik sorunu yaşanması 

Yaya aksları ve yaya alanlarının yetersiz olması 

İzleme ve denetim faaliyetlerinin yetersiz olması 

Alanda metruk yapı sayısının fazla olması 

Ziyaretçi Hizmet 
Sunumu  

Kadifekale’nin ören yeri statüsünün olmaması nedeniyle ziyaretçi hizmet sunumunun yetersiz olması  

Eski Smyrna’nın ören yeri statüsünün olmaması nedeniyle ziyaretçi hizmet sunumunun yetersiz olması 

Kemeraltı Çarşısında çığırtkanların alan ziyaretçilerini rahatsız etmesi 

Hediyelik eşya sektörünün alana özgü olmaması, sunumunun yetersiz olması  

Ziyaretçi destek hizmetlerinin (WC, bank, ücretsiz wifi, vb.) yetersiz olması 

Kemeraltı’nın aydınlatma, denetim ve güvenlik yetersizliği nedeniyle gece yaşamayan bir alan olması 

Bilgilendirme ve yönlendirme panoları ve tabelaları, tur organizasyonları ve tanıtıcı kültürel etkinliklerinin yetersiz olması  

Yetersiz altyapı ve ekipmanın dar sokaklar ve yol kenarı parklanma sorunlarıyla birlikte alanın ziyaret edilebilirliğini olumsuz etkilemesi 

Konaklama tesisi, ziyaretçi karşılama merkezi, gastronomi sunum mekanları gibi nitelikli ziyaretçi altyapısının gelişmemiş olması  

Alanın değerlerini bilen, yabancı dile hâkim nitelikli işgücünün yetersiz olması 

Kurumlar ve 
Paydaşlar Arası 

Eşgüdüm ve 
İşbirliği  

Kurumlararası koordinasyon ve yönetişim yapılarının eksikliği 

Birçok paydaşın alanı farklı yaklaşımlar ile ele alması ve bütünselliğin kaybolması  

Ortak paydada karar almayı engelleyen (mevzuat kapsamında) değişikliklerin olması, farklı ölçeklerde karar alınırken mevzuat açısından 
eş güdümlülüğün sağlanamaması  

Kurumlarda koruma faaliyetlerinde çalışan personelin donanım ve deneyim eksikliği  

Her yaş grubu için koruma bilinci, farkındalık, aidiyet ve sahiplenme duygularının geliştirileceği eğitim aktivitelerine yeterli kaynak 
ayrılmaması  
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Alan hakkında farklı ölçek ve dillerde plan kararları oluşturulmasına rağmen hedeflenen koruma ve iyileştirme projelerinin yeterli 
etkinlikte yürütülememesi  

Kurumlar arasında ortak veri sisteminin gelişmemiş olması, veri paylaşımının kurum aidiyeti sebebiyle sağlanamaması 

Envanter bilgisinde eksiklik olması, kurumların verileri arasında uyum probleminin olması 

Kurumlarda sürekli veri güncellemesi yapacak ekibin sayıca yetersiz olması, veri ve saha bilgisinin sürekli takibinin yapılamaması   

Risk Yönetimi 

Kurumların ortak dijital veri tabanının (bilgi sistemi, arşiv, çakıştırılmış haritalar, plan, proje, vb.) olmaması ve bilginin 
erişilebilir/paylaşılabilir olmaması 

Kırılgan grubun afetlerden de en çok etkilenen grup olması 

Tarihi Kervan Köprüsünün yer aldığı Meles Deresinin hidrolik kesitin iklim değişikliği sebebiyle yetersiz kalması 

Yoksulluk, eğitimsizlik, bilinç düzeyi düşüklüğü, barınma, güvenlik, hırsızlık, Kemeraltında kiraların yüksekliği, mülkiyetin el değiştirmesi, 
niteliksiz iş kalemi ve işgücünün alanda olması 

Çok mülkiyetlilik, hak sahipliği karmaşası nedenleri ile tescilli yapıların restorasyonun uzun sürmesi ve maliyetli olması 

Yönetim Alanında yeşil alan ve acil durum toplanma mekanlarının yetersiz olması 

Yeterli sayıda alanında uzman ve teknolojik donanıma hâkim personelin bulunmaması 

Mali kaynakların yetersiz olması 

Dar sokaklar nedeniyle acil durum müdahalesinin güçleşmesi, yangına müdahalede arozöz araçlarının yetersiz olması 

Kamu kurumlarının izinsiz uygulamalara müdahale ve denetimlerde etkili sonuç alamaması 
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8.4. Fırsatlar 

Miras ögeleri açısından geçerli olabilecek fırsatlar değerlendirildiğinde; tarihi ve kültürel 

değerlerin sunum olanaklarının süreç içerisinde güçlenmesi ve alanda etkili koruma öncelikli kentsel 

müdahalelerin yapılabiliyor olması avantaj kabul edilmektedir. Teknolojik imkanlar sayesinde 

envanter çalışmalarının yürütülebiliyor olması bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Kentlilik 

bilincinin ve koruma konusundaki duyarlılığın artması da alana fırsat sağlayacak diğer başlıklar olarak 

ön plana çıkmaktadır.  

Alanda koruma amaçlı imar planlarının onaylanmış olması koruma etkinliğinin artmasına 

olanaklar yaratacaktır. Bir taraftan mevcut arkeolojik sitlerde yürütülen kazı çalışmaları alanın antik 

dönem kimliğinin görünürlüğünü sağlarken diğer taraftan bulunan yeni arkeolojik varlıklar alanın 

arkeolojik miras değerini arttırmaktadır.  

Fırsatlar açısından bakıldığında ise, İzmir kentinin ülke genelinde sahip olduğu ekonomik güce 

dikkat çekilmiştir. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin alan için yaratabileceği fırsatlara değinilmiştir. 

Küresel düzeyde koruma bilincinin artması ve buna yönelik fonların bulunması, alanda iş birliği 

içerisinde gerçekleştirilen projelerle biriken kurumsal deneyim ve kentin sahip olduğu üniversiteler 

nedeniyle barındırdığı genç nüfus fırsat olarak değerlendirilmektedir.  

Mekânsal Yapı ve Planlamaya dair fırsatlar kapsamında, alanda farklı paydaşların bulunuyor 

olması ve paydaşların geniş bir kesiminin alana dair çalışmaların yürütülüyor olması öncelikli konu 

olarak ele alınmıştır. Bir diğer fırsat ise; son dönemde küresel anlamda önem kazanan açık-yeşil alan, 

ekoloji ve gastronomi turizmine uygun bir mekânsal yapının alanda kısmen geçerli olması ve bu 

anlamda daha yüksek kalitede bir mekânsal yapının elde edilebilmesi için alanın potansiyel taşıyor 

olmasıdır. Son olarak, tarihi kent merkezlerine daha uygun olduğu düşünülen yaya ve bisiklet 

erişiminin uygulanma ihtimallerinin artması ve giderek yaygınlaşması bir fırsat olarak 

değerlendirilmiştir. 

İzmir kentinde bulunan üniversitelerin varlığı alan için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Liman 

Kenti temasını destekleyecek ögelerin varlığı da alan için avantaj oluşturan unsurlardır. Alanın 

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme ihtimali alan için en önemli fırsatı oluşturmaktadır.  

Risk yönetimi açısından fırsat olarak değerlendirilebilecek unsurlardan bir tanesi risk 

konusunda vatandaşların ve kurumların bilinç ve farkındalığının artıyor olmasıdır. Bu bilinç ve 

farkındalığın ulusal anlamda geçerli olması adına merkezi yönetimin aldığı kararlar da etkili 

olabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

olarak değiştirilmesi buna örnek gösterilebilir. Ek olarak, küresel anlamda da iklim değişikliği, kültürel 

miras ve dirençlilik konusuna ayrılan fonların varlığı da alanda yararlanabilecek bir fırsat teşkil 
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etmektedir. Ayrıca, risk yönetiminin daha etkin kılınabilmesi açısından STK’ların varlığı bir fırsat olarak 

değerlendirilmektedir. Son olarak, afet bütçelerinin oluşturulması, yönetmelikler geliştirilmesi ve 

afetle ilgili birimlerin sayısındaki artışlar da alan için geçerli olabilecek diğer fırsatlardır.  

İzmir Tarihi Liman Kenti için hazırlanan Alan Yönetim Planı, alan için fırsatlardan biri olarak 

görülmektedir. Son zamanlarda kültür turizmine olan ilginin artması, gelişen teknolojik imkânlarla da 

alanın tanıtımının daha iyi yapılabilmesi alanın diğer fırsatlardır.  
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Konu Başlığı FIRSATLAR 

Arkeolojik Miras, Mimari 
Miras, Doğal Miras, SOKÜM 
  

Yönetim Alanının turizm potansiyelinin yüksek olması 

Arkeolojik alanların varlığı ve yapılan çalışmalarda bu alanların çevresinin de tarihsel kültürel değerlerinin bulunması 

Agoranın kent merkezinde önemli bir konumda olması ve ticaret merkeziyle ilişkisinin kurulabilir olması  

Agora’nın Kadifekale’den aşağı inen önemli bir ziyaretçi güzergahının parçası olması 

2020 yılından bu yana yapılan tüm çalıştayların çeşitli fırsatlar yaratması 

Kültür envanteri projesinin yürütülmesi 

Projeler için akıl yürüten, bütçe ayıran kurumların olması  

Ortak paydaşlarla çalışma ilkesinin benimsenmiş olması 

Kemeraltı’nın açık hava çarşısı olması nedeniyle pandemi koşullarına uygun alanlar sunması 

Konut alanlarında yaşamın sürüyor olması 

Alanda çok sayıda tescilli yapının varlığı  

Çevre düzenleme projelerinin gerçekleştirilmesi 

UNESCO sürecinin yapıların restorasyonu konusunda daha dikkatli olunmasını sağlaması 

Alanda bulunan devlet hastanesinin sağlık müzesi olarak kente kazandırılma potansiyeli 

Kemeraltı bölgesinin gece vakti de çalışabilir ve değerlendirilebilir durumda olması 

Alan içerisinde sahipliliğin, aidiyetin arttığı bölgelerin var olması 

Sosyal ve Ekonomik Yapı   

İzmir'in dünya mirası listesinde bulunan alanların varlığı 

Uluslararası fonlara erişebilme olanakları 

Yerel ve merkezi birimlerin alana sağladığı ekonomik destekler ve yatırımlar 

Dünya genelinde gastronomi turizminin artması  

Alanda sosyal ve ekonomik yaşamla uyumlu işlevlendirilebilecek yapıların bulunması  

Online platformların varlığı ile deneyim paylaşımının artması 

Dünya genelinde yerel toplumun ve katılımcı süreçlerin önem kazanması  

Kentin birçok üniversiteyi barındırması ve öğrenci nüfusa ev sahipliği yapması 

Koruma bilincinin yükseliyor olması  

Planlama, Altyapı, Ulaşım 
ve Erişim Hizmetleri 

Karar alıcı ve uygulayıcı kurumların alanda yer alması 

Kamu kurumlarının, STK'ların ve özel girişimcilerin alanda çalışma yapıyor olması 

Yeşil altyapı sistemlerinin sağlanabilecek olması ve bu vesileyle sel gibi afetlerin önlenebilir olması 

Ekolojik rota ve kültür rotalarının bir arada olması 

Konak Pier'in İzBB mülkiyetinde olması ve yapının kültürel tesis alanı olarak kullanılma potansiyeli 

Kemeraltı tadım rotalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi 
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Vista ve fotoğraf noktalarının varlığı gibi alanı çekici kılan unsurların bulunması 

Agora, Kadifekale ve Antik Tiyatro olmak üzere 3 farklı alanda kazı çalışmalarının sürdürülmesi 

Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkım kararı ile arkeolojik mirası olumsuz etkileyen unsurların ortadan kalkması 

Kemeraltı Lojistik Planı'nın hazırlanıyor olması 

Avrupa'da uygulanan elektrikli bisiklet sistemleri ile atık toplama modelinin alanda uygulanabilir olması 

Alanın düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin uygulanabilmesine olanak tanıması 

Kıyı kesiminde mevcut olan bisiklet yollarına Yönetim Alanının da dahil edilebilme potansiyelinin bulunması 

Ziyaretçi Hizmet Sunumu  

Gelişen teknolojiyle alanın daha kolay ve etkili biçimde daha fazla kişiye tanıtılması 

Sürdürülebilir ve alternatif turizmin yaygınlaşması 

İzmir Tarihi Liman Kentinin merak uyandırma ve birçok ziyaretçiye hitap etme potansiyelinin olması 

Alandaki zanaatların atölyelerle deneyimleyerek canlandırılması ve yaşatılmasının olanaklarının bulunması 

Kurumlar ve Paydaşlar Arası 
Eşgüdüm ve İşbirliği  

Alanın miras listesine girmesi ile kurumlararası işbirliği ve iletişimin artma potansiyeli 

Bölgeye yönelik yürütülen yarışmaların varlığı 

Paydaşlara açık, kenti markalaştıran bir politikanın izlenmesi  

Somut olmayan kültür mirasın değerlerinin ve figürlerinin var olması 

Paydaşların birlikteliği ve üniversitelerin eğitici rolünün yerel toplumun güçlenmesine katkı sunabilmesi 

Kültürel altlığının çeşitli festivaller, fuarlar ve etkinlikler yapmak için potansiyel sunması  

Genç nesillerin ilgisini çekecek, sürece katkısı ve katılımı sağlayacak ortamın bulunması 

Risk Yönetimi   

İklim, kültürel miras, dirençlilik konularında çalışma başlıklarının ve fon alanlarının oluşmuş olması 

Bina Deprem Yönetmeliğinin hazırlanmış olması ve altyapı konusunda yönetmelik çalışmasının yürütülüyor olması 

Yakın zamanda afet geçirmiş olmanın kurumların ve toplumun hafızasında bilinç gelişimine katkı sunmuş olması  

Gönüllü STK ekipleri ile birlikte çalışma, afetle mücadele kapasitesini güçlendirme olanağı 

Toplumsal bilincin gelişmesi ve farkındalığın artması, online eğitimlerle afete yönelik eğitimlerin alınabiliyor olması 

İZSU ve BŞB çalışmalarında altyapı ve ulaşım çalışmalarının birlikte yürütülme fırsatının oluşması 

8500 yıllık geçmişi olan İzmir'de farklı grupların dün ve bugün var olması, bu çeşitliliğin İzmir'de paylaşım için bir fırsat oluşturması 
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8.5. Tehditler 

Miras ögelerine yönelik tehditlerin başında iklim değişikliği, doğal afetlere bağlı olarak 

tahribatın yaşanması olasılığı gelmektedir. Alanın genelinde; mülkiyet yapısının giderek karmaşık hale 

gelmesinin de alandaki koruma uygulamalarını güçleştirdiği ve müdahale olanaklarını kısıtladığı tespit 

edilmiştir. Tehdit olarak algılanan bir diğer durum ise alanın giderek nüfus kaybetmesi olarak 

belirlenmiştir. Somut olmayan kültürel mirasın korunması açısından durum değerlendirildiğinde, 

alana değer katan bazı ustaların/sanatkarların ve zanaatların unutulmaya başlanması da tehdit olarak 

nitelendirilmektedir.  

Sosyal ve Ekonomik Yapı üzerindeki tehditler açısından en belirleyici olan makroekonomik 

koşullar olarak belirlenmiştir. Bu koşullar, çarşı esnafının günümüz koşullarında rekabet gücünün 

giderek azalması, kayıt dışı ekonomi, yüksek kiralar ve ekonomik kriz olarak ifade edilmiştir. Alanın 

demografik yapısındaki değişimin alanın sahiplenilmesi konusunda yaratacağı eksiklik de bir diğer 

tehdit unsuru olarak değerlendirilmiştir. Küresel anlamda göç dalgalarının bekleniyor olması da yine 

bu alana etkisi olabilecek tehdit olarak algılanmaktadır. 

Mekânsal Yapı ve Planlama bağlamında alana yönelik belirlenen tehditler içerisinde en 

önemlilerinden birisi, alanda düşük düzeyde koruma statüsüne sahip olan alanların (Roma Hamamı 

gibi) varlığıdır. Bir diğer tehdit ise alana uygun olmayan mevzuat ve hukuki işlemlerin alanda 

geçerliliğini sürdürmesidir. Alan içerisinde ve çevresinde rant baskısının yaratılmış olması, alan için 

tehlike arz etmektedir. Güvenliğe dair duyulan endişelerin alan için önemli bir tehdit oluşturduğu da 

kabul edilmiştir. Alanın giderek nüfus kaybetmesi, bazı kullanımların alanı terk etmesi ile çöküntü 

alanı haline gelmesi tehdidinin de geçerliliğini koruduğu görüşü benimsenmiştir. Son olarak, iklim 

değişikliği nedeniyle yaşanan afetlerin alandaki tahribatı artırabileceği önemli bir tehdit unsuru 

sayılmaktadır.  

Kamu kurumlarının binalarının alandan ayrılması ile alana olan ilginin ve alana dair hâkimiyetin 

yitirilmesi önemli tehditlerden biridir. Alanda bulunan kültür varlıklarının bakımsızlığı ve metruk 

yapıların sayısındaki artış nedeniyle değerlerin kaybolma tehlikesi bulunmaktadır. Alana yönelik yanlış 

uygulama ve kararlarla alanın tarihi dokusunun geri dönülemez şekilde bozulması bir diğer tehdit 

unsurudur.  

Ziyaretçi Yönetimine dair tehditlerin başında yine güvenlik ile ilgili kaygılar gelmektedir. 

Güvenlikle ilgili zafiyetler; hasarlı binaların alandaki çokluğu, sokak hayvanlarının kontrolsüz 

çoğalması gibi örneklerdir. Farklı turizm alternatiflerinin tercih edilmesiyle birlikte alanın ziyaretçi 

kaybetme tehlikesi de tehdit olarak algılanmaktadır. Alanın taşıma kapasitesinin aşılmasıyla 

yaşanabilecek sorunlardan da bahsedilmiştir.  
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Risk yönetimi konusunda en büyük tehdidi ekonomik anlamda kaynak yetersizliği ve yapılacak 

çalışmaların maliyetlerinin yüksek olmasıdır. İklim değişikliği probleminin, çeşitli afetlere neden olma 

ve afetlerin etkisini/şiddetini artırma ihtimali nedeniyle alan için bir tehdit oluşturmaktadır. Alanın 

çeperinde, alanın silueti üzerinde olumsuz etki yaratabilecek uygulamalar ve kararların geliştirilmesi 

de tehdit unsurları arasında yer almaktadır.  
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Tablo 63: Yönetsel Yapıya Yönelik TEHDİTLER 

Konu Başlığı TEHDİTLER 

Arkeolojik 
Miras, Mimari 
Miras, Doğal 
Miras, SOKÜM 

Doğal afetlerin tarihi, kültürel değerleri etkileyen en önemli unsur olması, doğal afetlere karşı hazırlıksız olunması 

Doğal etkenler ve afetler nedeniyle arkeolojik miras unsurlarında tahribatın fazla olması 

İklim değişikliğinin deniz kotunda olan tarihi kent merkezini tehdit etmesi 

Kaçak kazı, definecilik problemlerinin alanda görülüyor olması 

Fevzipaşa bulvarının açılması sırasında birçok han yapısının yıkılmış olması  

Drenaj kuyularının suyun yüksek kotlardan denize tahliyesini sağlayan yapıları tahrip etmesi  

Su basması ve çatıların çökmesi sonrasında binalarda ağır hasarlar oluşması 

İşlev değişikliği sonrası izinsiz uygulamalar nedeniyle kültür varlıklarında tahribatlar yaşanması 

Restorasyon maliyetlerinin giderek artması 

Tarihi ve kültürel değeri bulunan yapıların tahrip edilmesi 

Hatalı restorasyonların yapıların özgün niteliklerinin kaybolmasına yol açması ve bu konudaki bilinç düzeyinin yetersizliği 

Alanda tespit ve tescil çalışmalarının yetersizliği, tescillenmeyen yapıların varlığı 

Restorasyon çalışmalarında bütünselliğin, denetimin ve iş birliğinin sağlanmamış olması 

Esnafların biriken tüm çöplerini kontrolsüz bir biçimde atması 

Alanda yürütülen planlama, projelendirme çalışmalarında doğal değerlerin, bitki örtüsünün, su kaynaklarının göz ardı edilmesi 

Rakım Elkutlu gibi Musevi sanatçıların bilinmemesi, yeterince tanıtılmaması 

Bazı zanaatların yok olmaya başlaması, bazı zanaat kollarında sadece son ustaların kalması (Bakır ustası, ney sanatçısı, vb.) zanaattaki 
tekniğin, bilginin kaybolması, günümüz hayatına adapte edilememesi 

Mekânların terk edilmesi, kullanılmaması, çöküntüleşme süreci 

Sosyal ve 
Ekonomik Yapı  

Küçük esnafın büyük sermaye (AVM, zincir mağazalar) karşısında rekabet etmekte zorlanması  

Kemeraltı çarşısında kiraların artmasıyla zanaatkarların üretime devam etmesinin zorlaşması, uzun yıllardır alanda bulunan Kemeraltı 
esnafının alanı terk etme riski 

Kamu kurumlarının alanı terk etmesinin Kemeraltı’nda ticaret hacmini düşürmesi  

Kentsel dönüşüm çalışmalarının alanda yaşayan nüfusu olumsuz etkileme riski (yerinden olma, yaşam maliyetlerinin artması, vb.) 

Usta-çırak sisteminin eskisi kadar etkin olamaması nedeniyle zanaat bilgisinin aktarılmasının güçleşmesi 

Sosyal uyum sorunları nedeniyle yaşayan nüfus grupları arasında gerilim ve çatışma riski  

 
 
 
 

Alan ve çevresinde gerçekleştirilen planlama çalışmalarıyla alanın değer kazanması, yakın çevrenin değer artışına bağlı olarak sosyo- 
mekânsal yapısının dönüşmesi ve soylulaşmanın yaşanması 

Koruma Amaçlı İmar Planları'nın uygulanmasında güçlükler yaşanması 

Alan içerisinde koruma statüsü olmayan alanların mevcut olması 
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Planlama, 
Altyapı 
Ulaşım ve 
Erişim 
Hizmetleri  

Alanın dış çeperinde/yakın çevresinde oluşan rant baskısının alanı tehdit etmesi 

Deprem sonrasında hasar gören yapıların güçlendirme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yıkım kararlarının verilmesi 

Deprem sonrası verilen emsal artışı kararının alanda altyapı sorunu yaratacak olması 

Göçle gelen nüfusun kullanıcı değişikliğini tetiklemesi ve yapı sahiplerinin alandan ayrılması 

Alanda imar affı uygulamalarının gerçekleştirilmiş olması 

Kadifekale bölgesinde afete maruz alanda kamulaştırma uygulamaları sonrası nüfusun azalması ve atıl alanların oluşması 

Kentin farklı alanlarında alt merkezler olması ve alanın hiyerarşik merkez konumunun tehdit altında olması 

Kamu yapılarının ve merkez fonksiyonlarının alanı terk etmesi 

AVM'lerin açılması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle Kemeraltı'nın çekim gücünü kaybetmesi 

Alanın bazı tarihi mahallelerin kaybolması, sokak ve mahalle isimlerinin değiştirilmesi ile yer isimlerinin unutulması 

Madde bağımlılığı, vandalizm gibi sosyal yapıya yönelik risklerin mekânı da etkilemesi 

Belgeleme ve envarter eksikliği, kültür varlıklarının tek yapı ölçeğinde korunması ve doku bütünlüğünü sağlayamaması 

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan afetler nedeniyle kültürel mirasın zarar görmesi 

Afet sonrası toplanma alanlarının mevcut yoğunluğu karşılamada sayı ve standart olarak çok yetersiz olması 

Doğal sit alanlarının irdelenmesi sonucunda sit statülerinin değişmesi 

Roma Hamamının olduğu alanın yalnızca parsel olarak korunması ve sit statüsünün olmaması 

Kemeraltı'nın dolgu alan olması ve zemin sıvılaşması yaşanması nedeniyle altyapı müdahalelerinde sorun yaşanması 

Korunan yapıların koruma projeleri sonrası yaşatılamıyor/işletilemiyor olması 

Zanaatların da giderek yok olmasına paralel olarak restorasyon çalışmalarında nitelikli işçiliğin bulunamaması 

Ziyaretçi 
Hizmet 
Sunumu 

Somut ve somut olmayan kültür varlıklarının yok olma riski  

Alanda hafıza mekanı olan ve anı değeri taşıyan işletmelerin kapanması 

Alandaki sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalması 

Salgın, AVM alışkanlıkları gibi nedenlerle alanın popülerliğini yitirmesiyle dükkânların boş kalması ve sokakların ıssızlaşması  

Göçmen nüfusun yoğunluğuna dayalı olarak alanın güvenlik açısından bir tehdit olarak görülmesi  

Ağır hasarlı yapıların yıkılma tehdidi  

Kurumlar ve 
Paydaşlar Arası 
Eşgüdüm ve 
İşbirliği  

Kamu varlığının alandan çekilmesi ile alanın ıssızlaşması  

Tarihi kent merkezinde yürütülen ticari aktivitelerin esnafları ve meslek gruplarını kaybetme riski 

Alan yönetiminde uygulamaya geçilebilecek mali araçların yeterli düzeyde sağlanamama riski  

Geçmişten beri göç almasına karşın yaşam standartlarını yeterli oranda yükseltilememesi   

Birçok tescilli yapının yenileme alanında (yenileme kanunu) yer alması 

Alan genelinde yerinde koruma politikası benimsenirken ön yargıyla yaklaşılması (Soylulaştırma projesi olarak görülmesi) 

İzmir kent içi fonksiyonların ve kent merkezinin yer değiştirmesi ile alan kullanımının azalması 
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Risk Yönetimi 

Doğa ve insan kaynaklı riskler (deprem, yangın, sel/ su baskını, iklim krizi vd.) 

İmar planlarında jeolojik ve jeoteknik etütlerin yetersizliğine bağlı olarak yapılaşmanın zemine uygun olup olmadığının bilinmemesi 

Yönetim değişikliği, kurumsal hafızanın yitirilmesi sorunları 

Metruk yapıların yok olması sonucu kültür varlıklarının kalıcı olarak yok olması riski 

Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı ve Beştepeler bölgesinde imar planı süreçlerinin alanın silüetini olumsuz etkileme riski 

5266 sayılı kanunun büyük kamulaştırma veya yapı bazlı müdahale konusunda risk teşkil etmesi, "soylulaştırma" riskine yol açabilecek 
olması   
Sosyal uyum sorunlarının gerilim yaratması (göç eden kesim ile yerel toplum arasında gerilim)  
Ekonomik hareketler nedeniyle imar, yapılaşma, restorasyon, dere ıslah vb. konularda sorun yaşanması 

Kadına karşı şiddet olaylarının yaşanması, Kadifekale’de bu durumun polise sirayet etmemesi 

Yapılan yatırımların denetimsizliği, eşgüdüm içerisinde yürütülmemesinin yatımların bozulmasına veya yok olmasına yol açması 
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8.6. Odak Grup Görüşmeleri, Yüzyüze Görüşmelerde Öne Çıkan Konular 

Kemeraltı 

• Kemeraltı’nda altyapı sorunun uzun yıllardır devam ettiği ve çözüme ulaştırılamaması başlıca 

sorunlar arasında yer almaktadır. Altyapı sorunu çözüme kavuşturularak sürdürülebilir hale 

getirilmelidir. 

• Alanın tamamını yansıtan temel sorunlar olarak mülteciler, güvenlik, sokak hayvanları, madde 

kullananlar, hanutçular, aydınlatma, kanalizasyon ve izinsiz uygulamalar 

değerlendirilmektedir. 

• Alanın kullanıcılarına eğitim verilmesi ön planda tutulmalı, alanın kültürel mirasına yönelik 

farkındalığın artırılması için çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

• Kemeraltı bölgesinde hanutçu ve çığırtkan sorunu yaşanmaktadır. Bu durumun çözümüne 

yönelik çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 

• Kemeraltı ve çevresinde otopark sorunun var olduğu bu sebeple alan kullanıcıların alana 

gelmek istemedikleri belirtilmiş olup, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasının alanda ve 

Smyrna Agorası çevresinde otopark sorununu artıracağı belirtilmiştir. Alanda bulunan 

otopark sorunu nedeniyle nitelikli yapıların yıkılarak açık otoparka dönüştürülmeye yönelik 

bir eğilimin var olduğu belirtilmektedir. 

• Kemeraltı’nda sinagogların ön plana çıkarılması ve tabelalarla vurgulayıcı hale 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

• Alanın envanter eksikliği oldukça önemli bir sorun olarak belirtilmiştir. Alanın kültürel 

değerlerinin herkes tarafından bilinir kılınması, ön plana çıkarılması için çalıştayların 

düzenlenmesi, farkındalığın artırılması önerilmektedir. 

• Alanda tanıtım eksikliği vurgulanmış, bu kapsamda gezi rotalarının oluşturulması ve bu 

rotaların hem tarih hem de lezzet rotaları açısından çeşitlendirilmesi önerilmiştir. 

• Kemeraltı’nda en önemli sorunlardan birisi hijyen konusudur. Gıdaların saklanması, üretimi 

ve sunumu konusunda denetim ve sağlık kontrolleri artırılmalıdır. 

• Basmane ve Kemeraltı’ndaki neon ışıklı tabelalar, levhalar kaldırılarak zarif, mekân ve 

objelerin güzelliğini öne çıkaran tabelalar hazırlanması önerilmektedir. 

• Kemeraltı’nda kamusal tuvalet sorununun yaşandığı belirtilmektedir. Bu sorun özelinde alana 

mobil tuvaletlerin konulması çözüm önerisi olarak sunulmuştur. 

• Kemeraltı’nda engelli bireyin alana erişebilmesi için düzenlemelerin yapılması, özel 

düzenlenmiş ziyaret rotalarının oluşturulması, görme ve işitme engelli bireylerin alan 

ziyaretlerini kolaylaştırıcı teknoloji destekli uygulamaların arttırılması önerilmektedir. 
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• Alanda süreç içerisinde kaybolan mesleklerin tekrar canlandırılması ve somut olmayan 

kültürel mirasa yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

• Alana yönelik hazırlanan projelerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli destek 

alınamadığı ve ilgili kurumların personelinin alana yönelik farkındalığının yetersiz olduğu 

sorun olarak belirtilmiştir. 

• Tanıtımın sadece deniz, kum ve güneş temasıyla yapılması yetersiz görülmüş, alanın kültürel 

değerlerinin ön plana çıkarıldığı temaların oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır. 

• Kemeraltı’nda çok sayıda izinsiz uygulamalarla karşılaşıldığı, dükkân sahibi, işletmeci ve 

esnafların yapılarda gerçekleştirdikleri izinsiz uygulamaların (vitrin genişletmek, yeni kapı 

açmak ya da kapatmak, klima takmak vb.) tarihi yapılara zarar verildiği belirtilmiştir.  

• Kemeraltı’nın gitgide bir semt pazarına dönüştüğü, görsel açıdan yenilikler yapılması, alanın 

bölgesel olarak iyileştirilmesi gibi çalışmalarla tarihi çarşı özelliğine tekrar kavuşturulması 

gerekliği vurgulanmıştır. 

• Alanın tamamında güvenlik sorunu yaşanmaktadır. Kemeraltı’nda aydınlatmanın yetersiz 

olmasının geceleri alanın ıssızlaşmasına yol açtığı, güvenlik sorununu artırdığı, bu kapsamda 

aydınlatma çalışmalarının hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

• Sokak hayvanlarının (özellikle köpek) başıboş olarak alanda dolaşmalarının güvenlik sorunu 

teşkil ettikleri belirtmiştir. 

• Kemeraltı’nda tarihi dokunun bozulmaya başladığı belirtilmiş olup, sorunun denetim 

eksikliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. 

• Kemeraltı’nda eskiden daha kaliteli ürünlerin satıldığı belirtilmiş, bu durumun zaman 

içerisinde bozulmaya başladığı ve alanın kullanıcı profilinin bu nedenle değiştiği ifade 

edilmiştir. 

• Alanda mülk sahiplerinin maddi kaygılardan dolayı gelir sağlamak amacıyla mülklerini yıktırıp 

otoparka dönüştürdüğü, mülk sahiplerinin mülklerini kiralaması ve alanın sürekli olarak kiracı 

profilinin değişmesinin sorun olduğu belirtilmiştir. Mülk sahiplerinin bu hususta eğitim 

ihtiyacının karşılanması, farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalarının yapılması 

önerilmiştir. 

• Alanda alüvyonun kalın olduğu bölgelerde ve tescilli yapıların bulunduğu alanlarda bina 

stokunun yaşanan afetler nedeni ile yıpranmış olduğu belirtilmiştir. Yaşanabilecek küçük 

etkide bulunan depremlerde bile bu yapı stokunun yıkılması veya zarar görmesinin mümkün 

olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle alanın alüvyon zemininde bulunan yapıların afetlere karşı 

dirençliliğinin belirlenmesi gerektiği ve alanda yüksek katlı yapılardan kaçınılması gerektiği 

belirtilmiştir. 
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• Yağmur suyu kanallarının izole edilememesinden kaynaklı olarak alanda çok fazla kokunun 

var olduğu, bu konuda çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

• 926 sokakta geçmişte ayakkabıcılar bulunduğu alanın tekrar canlandırılmasına yönelik bir 

karar üretildiği ancak alanın beklendiği gibi canlanmadığı belirtilmiştir. Koruma Amaçlı İmar 

Planında lokanta tercihli ticaret alanı olarak belirlenmiş, çok yakın dönemde Havralar 

Sokağı’nın çevresi otel tercihli kullanıma dönüştürülmüştür. Bütünden bağımsız, sadece o 

bölge özelinde yeni kararlar üretildiğinde çevresindeki diğer kararların etkilendiğinin dikkate 

alınması gerektiği ifade edilmektedir. Proje ve plan çalışmalarında sadece alanın yaşatılması 

değil, yitirilen her bir fonksiyonun çevresine de bir etki yarattığı belirtilmekte ve bunun için 

çalışmaların bu kapsamda değerlendirilmesi önerilmektedir. 

• Konak’ta ve Kemeraltı’nda kültürel değerlere çok önem verilmediği, sanatsal faaliyetlerin en 

aza indirildiği ve kitapçıların alanı terk ettiği belirtilmektedir. 

• Kemeraltı’nda sanat aktivitelerinin yapılabileceği alanların yetersiz olması sorun olarak 

nitelendirilmiş ve bu kapsamda sanat merkezlerinin artırılması, Kardıçalı Han benzeri yapıların 

kültürel fonksiyonla işlevlendirilmesi önerilmektedir. 

• Anafartalar Caddesinin geleneksel dokusunun tamamen bozulmaya başladığı belirtilerek, bir 

düzenleme sürecinin oluşturulması gerekli görülmektedir. 

• Kemeraltı’nda dükkanların vitrinlerinden dolayı yapının özgün halinin, tarihi dokunun 

algılanması zorlaşmaktadır. 

• Alanda tarihi dokunun bozulmakta olduğu belirtilerek, kaybolmaya başladığı 

vurgulanmaktadır. 

• Kemeraltı’nda hırsızlık sorunu yaşanmaktadır. 

• Kemeraltı’nda aydınlatmanın yetersiz olmasına ek olarak tente ve gölgeliklerin ışığı tamamen 

engellediği ve gece saatlerinde alanın daha da karanlık olmasına yol açtığı belirtilmiştir. 

• Gölgelendirme amacı ile kullanılan üst örtü ve gölgeliklerin alanın dokusuna uyumsuz olduğu 

ve tarihi yapıları anlaşılmasını güçleştirmektedir. Gölgeliklerin yapıya ya da sokak dokusuna 

uygun olarak şekillendirilmesi ve düzenlenmesi önerilmektedir. 

• Tarihi mekanların doğru kullanılmaması ve çevre düzenleme projelerinin yeterli olmadığı, bu 

durumun alanda tarihi dokunun algılanmasını olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Bu hususta 

alanda bulunan tarihi yapıların restore edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

• Performans sanatlarının gelişebilmesi için alternatif ve yeni sahneler ile festival/ etkinliklerin 

artırılması önerilmektedir. 
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• Engelliler, yaşlılar, hamileler ve çocuklu vatandaşlar için yüksek katlı ve merdivenli yapıların 

girişlerine rampaların ve asansörlerin oluşturulması önerilmiş olup alanda engelsiz yapıların 

oldukça az olduğu belirtilmiştir. 

• Engelsiz müzelerin oluşturulması ve Kemeraltı’nın zemin döşemesinin en azından bir 

bölümünde engelli vatandaşların kullanımını kolaylaştıran uygulamaların yapılması 

önerilmiştir. Alanda engellilerin erişimi için hiçbir düzenlemenin bulunmadığı sorun olarak 

dile getirilmiştir. 

• Tarihi yerlerin ve ibadethanelerin merdivenlerinin engelliler için elverişsiz olması sorun olarak 

belirtilmiş, alanda engelsiz alanların oluşturulması için çalışmaların yürütülmesi gerekli 

görülmüştür 

• Erişilebilir bir alan oluşturmak için öncelikle engellilerin taleplerinin dinlenmesi, çalışmalarda 

engellilerin fikirlerinin ve görüşlerine başvurulması, yapılan çalışmaların engelli örgütleri ile 

işbirliği içerisinde yürütülmesi önerilmektedir. 

• İlgili kamu kurumları ve yerel yönetimlere başvuruların yapılmasına rağmen geri dönüş 

alınmadığı ve engelli bireylerin istek ve taleplerine yönelik ilginin sınırlı olduğu 

belirtilmektedir. 

• Belediyeler harcamalarını alana yöneltmesi önem taşımaktadır. 

• Alanda bulunan sorunların düzenlenen toplantılarda çok kez konuşulduğu fakat bir çözüme 

ulaştırılamadığı belirtilmiştir. Bu sorunların birden fazla paydaşı olan alan için, işbirliği ile 

çözülmesi önerilmektedir. 

• Visitİzmir uygulamasının güncellenmesi gerektiği belirtilmiş, uygulamamanın içerisinde 

bulunan inanç turizmi gibi başlıkların altında yer alan cami, sinagog, kilise gibi yapıların alanda 

bulunanların hepsini kapsaması gerektiği dile getirilmiştir. 

• Kemeraltı’nda restoran bölgesi oluşturulmalı ve bu bölge ayaküstü lezzetlerle 

bütünleştirilerek markalaştırılmalıdır. 

• Gastronomi yok sayılmamalı ve ön plana çıkarılmalıdır. 

• Kemeraltı’nın saat kulesi girişinden başlayarak yerlere işaretlemeler yapılmalı ve bu 

işaretlendirmelerle gastronomi rotaları, tarih rotaları, kısa ve uzun rotalar oluşturulmalıdır.  

• Zanaat ve el sanatlarının alana geri kazanımı içinde destekler, eğitim ve çırak yetiştirme 

programlarının uygulanması önemsenmektedir. Bu vazife tüm kurumlarımıza daha çok yerel 

yönetimlere düşmektedir. Sivil toplumunda bu konularda girişimlerde bulunarak bu alanları 

güçlü hale getirilmesi önerilmektedir. 

• Gastronomi ve el sanatları için workshopların açılması önerilmektedir. El sanatlarının 

desteklenmesi gerekli görülmektedir. 
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• Alanda bulunan tarihi yapılara gastronomi işlevi kazandırabilmek için öncelikle restorasyon 

çalışmaları yürütülmelidir. İşleve uygun restore edilen yapılar onları kullanacak insanlara 

kolaylıklar getirilebilir.  

• Alanda restorasyon çalışmaları ve yeni meslek alanlarının oluşturulması için vergi kolaylığının 

sağlanması, KOSGEB gibi kuruluşların alan özelinde destek vermesi için çalışmalar 

yürütülmelidir. 

• Alanda mutfak müzesinin olmaması bir sorun olarak vurgulanmaktadır. Alanda bulunan tarihi 

bir yapının bu amaçla restore edilmesi ve mutfak müzesinin içerisinde fiziki ve dijital bir 

kütüphanenin içerisinde yer aldığı bir mekânın oluşturulması önerilmektedir. 

• Gastronomi odak noktalarının oluşturulması gerekli görülmüştür. 

• Meslek liselerinden mezun olanlar için bu alanda çalışma isteği uyandırılmalıdır. Staj imkânı 

ve düzenli iş için imkanlar sağlanarak bu mesleği gelecek kuşaklara doğru aktarılabilmek 

mümkün olabilir. Sadece geleneksel yöntemlere dayalı olmayarak teknoloji ile bağdaşmış iş 

imkanlarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

• Kemeraltında gündüz ve gece aktivitelerinin oluşturulması ve Kemeraltının gece 

yaşatılabilmesi için birtakım girişimlerde bulunulması, ciddi bir şekilde ele alınarak 

programlamaların yapılması önerilmiştir. 

• Gençlerin yaya ve bisikletler ile ulaşım sağlayabileceği bir tasarım merkezine dönüştürülmesi, 

gençlerin burada vakit geçirmesi ile oluşacak hareketliliğin sağlanması, özellikle genç neslin 

araçsız ulaşabileceği, gündüz ve gece vakit geçirebileceği bir cazibe merkezi haline getirilmesi 

için çalışmaların yürütülmesi vurgulanmaktadır. 

• Alanda bulunan sebillerin üzerine Kemeraltı’nda satış yapan esnafların ürün astıkları 

belirtilmektedir. 

• Yerel yönetim ve merkezi yönetimin işbirliği içerisinde çalışarak buradaki sorunlara çözüm 

getirmesi istenmektedir. 

• Alanın kent morfolojisini, sokak morfolojisinin ve yapılarının tarihi özelliklerine uygun bir 

şekilde ayağa kaldırılması için çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

• Alana gelen ziyaretçi sayısının az olması alanın tarihi güzelliklerinin pazarlanamamasından 

kaynaklı olduğunu ve bu bağlamda ilgili kurumlar (İl Kültür turizm Müdürlüğü, belediyeler, 

Türk Hava Yolları vb.) tarafından işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla ziyaretçilerin alana 

getirilmesinin sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

• Esnafın sanatla buluşturulması için projelerin hazırlanması önerilmiştir. 

• Tarihi dokunun tekrardan canlandırılabilmesi için pilot bölgelerin seçilmesi ile sağlıklaştırma 

çalışmalarının yürütülmesi önerilmiştir. 
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Kadifekale ve Çevresi 

• Kadifekale’nin, Atina akropolü gibi değerlendirilmesi ve ön plana çıkarılması önerilmiştir. 

Alanın değerinin görünür kılınması için çalışmalar yapılması vurgulanmaktadır. 

• Alanın insanlar tarafından erişilebilir olması ve Aziz Polikarpos’un mezarının bulunduğu alanın 

ziyaret edilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

• Antik Stadyumun ya da itfaiyenin yakınlarında Aziz Polikarpos için bir anı evinin oluşturulması 

önerilmektedir. Bu alanın gezi rotalarıyla buluşturulması ve tanıtıcı levha/panoların 

yerleştirilmesi öneri olarak sunulmuştur. 

• Kadifekale, Aziz Polikarpos mezarının bulunduğu alan, camiler, kiliseler ve sinagoglar 

birleştirilerek inanç rotasının canlandırılması önerilmiştir. 

• Ören yerleri ve Kadifekale’nin erişebilirlik kriterlerine göre düzenlenmesi için çalışmaların 

yürütülmesi önerilmektedir.  

• Antik tiyatronun sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir alan olarak değerlendirilmesi İzmir’in ve 

alanın tanıtılmasına katkı sağlayacağı belirtilmektedir. 

• Kadifekale’nin çeşitli kültürel faaliyetler (konser, seminer vb.) için kullanılması yönünde 

çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

• Alanda altyapı sorunlarının var olduğu belirtilmekte olup bu sorunların en başında tuvalet ve 

çöp sorunun geldiği belirtilmiştir.  

• Alanda yoğun güvenlik sorunları yaşanmakta olup alanı ziyaret edenlerin gasp sorunları ile 

karşılaştıkları ve bu sebeple alanı yeniden ziyaret etmedikleri belirtilmektedir. 

• Alanda çevre temizliğinin yetersiz olduğu, ilgili kurumların sokakların temizliği konusunda 

ilgisinin eksik olduğu belirtilmiştir. Alanda bulunan çöp konteynerlerinin düzenli 

boşaltılmadığı, alanda büyük bir hijyen probleminin var olduğu belirtilmektedir.  

• Alanda yaşayan gençlerde madde bağımlılığının çok küçük yaşlara (ilkokul seviyesi) kadar 

indiği belirtilmiş olup, gençlerin yönelimlerinin değiştirilmesi için sosyal alanların (park, spor 

alanları vb.) oluşturulması önerilmektedir. 

• Kadifekale’ye toplu taşım araçlarının seferleri uzun aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Alana 

gelecek ziyaretçi ve alanda yaşayan kişilerin araç seferleri ile ilgili sorun yaşadıkları 

belirtilmektedir. Bu kapsamda toplu taşım seferlerinin artırılması, alternatif araçların 

konulması önerilmektedir. 

• Kadifekale ve çevresindeki mahallelerin İzmir’in merkezinde olduğunun algılanmadığı ve 

yaklaşık 35 yıldır bu alana yönelik herhangi bir düzenleme çalışmasının yürütülmediği, alanda 

hiçbir değişiklik yapılmadığı dile getirilmiştir. 

• Alanda hırsızlığın çoğaldığı belirtilerek, güvenlik sorununun arttığı belirtilmektedir. 
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• Alanda masal evi sayısının yetersiz olduğu belirtilmiş olup, mahalle sakinlerinin çocuklarını 

gönderebilecekleri kreşlerin olmadığı, masal evlerinin sayılarının artırılmasının alanda 

yaşayanlar için gerekli olduğu ifade edilmektedir. 

• Kadınlar için semt merkezi ve kurs merkezlerinin açılması, var olan kursların sayısının 

artırılması, kadınlara yönelik aile danışmanlığı ve uyuşturucu ile nasıl mücadele 

edebileceklerine yönelik eğitimlerin verilmesi, alandaki kadınların bu hususta 

bilinçlendirilmesi için çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. 

• Gençlere yönelik hobi kursları, çeşitli spor dallarına yönlendirilmesi ve eğitimlerin verilmesi, 

mesleki kursların açılması önerilmektedir. 

• Alanın olası afet sonrası toplanma alanlarının yerlerinin belirlenmesi ve alanda yaşayan 

hanehalkına bu hususta eğitimler verilmesi önerilmektedir. 

Basmane ve Çevresi – Konut Alanları 

• Alanda bulunan en önemli sorunun konut bölgesinde olduğu belirtilerek, buranın bir göç alanı 

olduğu ve alana göç ile gelen grubun bir süre konakladıktan sonra alanı terk ettikleri 

belirtilmiştir. Bu durum alanda aidiyet duygusuyla ilgili bazı sorunları ortaya çıkarmaktadır. 

Bölgede göçle gelen nüfusun entegrasyonu ile ilgili sosyal yapının değerlendirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

• Hatuniye Meydanı’ndan Agora’ya çıkan bir sokak üzerindeki tüm yapılar nitelikli olmasına 

rağmen tamamının boş kaldığı belirtilmiş olup bu yapıların İstanbullu yatırımcılar tarafından 

satın alındığı ve alandan soyutlandığı dile getirilmektedir. 

• Alanda, kültürel değerlerin farkında olmayan bir nüfusun var olduğu belirtilerek, farkındalığın 

artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. 

• Sosyal yapıdaki kırılganlık, kültürel mirasın korunması konusunda soruna yol açtığı 

belirtilmektedir. 

• Alanda bulunan bazı yapıların niteliklerinin bozulduğu, ticari faaliyetlerde kullanılan tarihi 

yapılara uygunsuz müdahaleler gerçekleştirildiği, denetimin artırılması gerektiği ve 

kurumlararası işbirliği içerisinde çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

• Alan yakınlarında var olduğu belirtilen Paşayov Kortejosu gibi birçok yapı yıkılarak bulunduğu 

parsel otopark alanına dönüştürülmüştür. Bu yönelim alanda kültürel mirasın yok olmasına 

sebebiyet vermektedir. 

• Alanda bulunan kültür varlıklarının envanter çalışmasının güncellenmesi gerekli 

görülmektedir. 

• Alanda yatırımcı odaklı bakış açısının koruma yaklaşımı ile çelişkili olduğu ve alanın 

bozulmasına neden olabilecek girişimleri arttırabileceği öngörülmektedir. 
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• Namazgah Hamamı arkasında bulunan açık hava sinemasının güvenli bir şekilde kullanılması 

için çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. 

• Alanda kötü hava koşullarında sel baskınları ve taşkın yaşandığı belirtilerek altyapı 

çalışmalarının yapılması gerekli görülmektedir. 

• Sonsino Sinagogu’nun önemli bir kültürel miras olduğu fakat yapı yıkılmaya başladıktan sonra 

taşları alınarak tamamen yok olmaya yüz tuttuğu belirtilmiştir. 

• Aya Yanni Kilisesi ve Rum Okulu’nun bulunduğu yapının artık tanınamayacak halde olduğu, 

restorasyonunun ivedilikle yapılması gerektiği belirtilmiştir. Yapının niteliği göz önünde 

tutularak gezi rotalarıyla buluşturulması önerilmektedir. 

• Sonsino Sinagosu, Aya Yanni Kilisesi, Asmalı Mescid’in bir arada aynı mahallede bulunmasının 

önemi vurgulanmış olup alanın tanıtımının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti 

• İzmir Tarihi Liman Kenti’nin geçici miras listesinde olması ve dünya miras listesine girmesi için 

yürütülen sürecin aktarılması ve herkesin bilgilendirilmesi için çalışmalar yürütülmesi 

önerilmektedir.  

• Levanten mirasının tamamen yok olmaya başladığı ayrıca Kadifekale’den Kemeraltı ve 

Basmane’ye doğru inildikçe sivil mimarlık örneklerinin yok olmaya ve bu kapsamda alanın 

kültürel değerlerinin kaybolmaya başladığı belirtilmiştir. 

• İnsanların kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması ve 

bilinçlendirilmesi gerektiği belirtilmiş, eğitim programlarının oluşturulması önerilmiştir. 

• Tarihi mirasın araştırılması ve kültürel mirasa ilişkin yurtdışında bulunan alanla ilişkili 

kayıtların İzmir’e de getirilerek alanın miras ögelerinin tarihsel süreciyle ilgili kayıtların 

tutularak, çalışılması gerekmektedir. 

• İzmir’e gelen kruvaziyer gemilerin kaldırılması ile alana gelen yabancı ziyaretlerin sayısı 

azalmıştır. Günümüzde gelen yabancı turistlerin ise ekonomik açıdan İzmir merkezde bulunan 

otel fiyatlarını pahalı buldukları, tarihi alanların tanıtımının eksik olduğu ve ziyaretçilerin 

istedikleri (deniz, kum, güneş gibi) olanakların alanda hizmet vermemesinden dolayı deniz 

kıyısında bulunan ilçeleri tercih ettikleri belirtilmiştir. Ayrıca resort otellerde uygulanan her 

şey dahil paket servislerin İzmir merkezde uygulanamamasının İzmir merkezdeki turizm 

ekonomisini olumsuz etkilediği vurgulanmıştır. 

• Kurumlararası koordinasyon eksikliğinin var olduğu belirtilmiş olup, birçok kurumun yetkili 

olduğu alanda eşgüdüme ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. 
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• Kültürel varlıkların yok olma sürecinde ekonomik olarak yerel ve merkezi idarenin finansman 

konusunda yetersiz kaldığı ve finans olanaklarının artırılması için fon kaynaklarının 

oluşturulması-aranması önerilmektedir. 

• Alanda yaşayan nüfusla beraber alanın nasıl tekrar canlandırılabileceğine yönelik bir çözüme 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Yönetim alanının İzmir Körfezi ile buluşturulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, alanın 

deniz ile ilişkilendirilerek potansiyelinin öne çıkarılması gerekmektedir. 

• Eğitim, tanıtım, fiziki yapı, temizlik konusunda var olan sorunlar çözülmeli ancak bu şekilde 

UNESCO Dünya miras listesine girmenin anlam kazanacağı belirtilmiştir. 

• İzmir’in inanç turizmin kültürel miras ile birleştirilerek tur rotalarının düzenlenmesi, içi içe 

tanıtımının yapılmasının dini yapılar ile ören yerlerinin yakınlığı vurgulanarak alanın tarihi 

zenginliklerinin tanıtımına katkıda bulunacağı belirtilmektedir. 

• İzmir’de bulunan müzelerin (özellikle arkeoloji müzesinin) yetersiz olduğu, müzelerde 

bulunan eserlerin sunumunun yıllardır değiştirilmediği, dijital açıklamaların düzenlenmediği, 

değerli eserlerin anlaşılmakta güçlük çekildiği belirtilmektedir. 

• İzmir Tarihi Liman Kenti’nin tarihsel süreci ve miras değerlerinin İzmirliler tarafından bile 

bilinmediği belirtilmiştir. Bu bağlamda Yerel yönetimler, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Ticaret 

Odası, STK’lar, turizmciler vs. gibi kente hizmet veren kurumların mirası tanıması, tanıtması 

ve farkındalık yaratması için çalışmalar yapmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır. 

• Alanın tanıtım seviyesin düşük olduğu belirtilerek bu kapsamda faaliyet gösteren acenteler ile 

yetkili kurumların işbirliği içerisinde yürütebileceği çalışmaların düzenlenmesi yararlı 

görülmüştür. İzmir mutfağının zenginliği vurgulanarak gastronomik özelinde festivallerin 

yapılması ve bunların tanıtılması için çalışmaların sürdürülmesinin gerektiği belirtilmiştir. 
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9. İzmir Tarihi Liman Kenti Değer Analizi 

Kültürel miras alanlarının korunmasında değer odaklı yaklaşım 20. Yüzyılda yaygınlık 

kazanmıştır. Alois Riegl (1903), Feilden ve Jokilehto (1998), Randall Mason (2002) gibi çeşitli uzmanlar 

kültürel mirasın korunmasında çeşitli yayınlarıyla değer odaklı yaklaşımın gelişimine katkı 

sunmaktadır. Avustralya ICOMOS tarafından yayımlanan 1999 Burra Tüzüğü’nün Uluslararası ICOMOS 

tarafından da kabul edilmesiyle, uluslararası ölçekte kültürel miras alanlarının yönetilmesinde değer 

odaklı yaklaşım yaygınlaşmıştır.  

Periyodik olarak güncellenen Burra Tüzüğü’nün günümüzde yürürlükte olan 2013 

versiyonunda kültürel miras mekanları, kültürel öneme sahip mekanlar olarak tanımlanmaktadır. 

Koruma ve yönetim süreçlerinde, mekânın kültürel öneminin günümüz ve gelecek kuşaklar için 

sürdürülmesi temel ilke olarak kabul edilmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planında, çeşitli akademisyenler ve uzmanların değer 

analizine ilişkin çalışmaları ve koruma alanına sunduğu katkılar gözetilmekle birlikte, Uluslararası 

ICOMOS tarafından kabul gören Burra Tüzüğü’nde kültürel önemin anlaşılması ve 

değerlendirilmesinde işaret edilen değer analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda; Burra 

Tüzüğü’nde estetik, tarihsel, bilimsel, sosyal ve spritüel olmak üzere 5 temel değer tanımı yapılmıştır. 

Bu değerlerin tanımları ve mekandaki varlığını anlamaya ilişkin yanıt aranması gereken sorular 

verilmektedir. İzmir Tarihi Liman Kenti için bu değerlere ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. 

9.1. Alanın Değerleri   

Arkeolojik Bileşenler 

Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü: Prehistorik Dönemden itibaren yerleşim yeri olarak 

İzmir, 8500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yeşilova Höyüğü, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı ve Roma 

Dönemlerinde yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. Neolitik Dönemde geniş ölçekli avcılık düzenli ve 

sistemli bir biçime dönüşmüş olup organize olmuş bir toplumun var olduğu anlaşılmıştır. Yeşilova 

Höyük’te alet yapımı için kullanılan hammaddelerin ticareti diğer yerleşim yerleriyle arasındaki 

ilişkinin oluşmasını sağlamış, ticari faaliyetler Ege kıyılarından Kiklad Adalarına kadar yayılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı yerleşiminde, büyüklük ve yerleşim organizasyonu 

açısından kent dokusunun oluşmadığı anlaşılmıştır. Yassıtepe Höyük’te Tunç Çağı’nda “Anadolu 

Yerleşim Planı” sınırlı bir alan içerisinde tespit edilmiştir. Taş temelli kerpiç duvarlı, dikdörtgen planlı 

ve bazen çok odalı yapı komplekslerinin kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Çok odalı kompleks yapılarda; 

işlik, depo ve konaklama alanı gibi farklı fonksiyonların bir arada olduğunu görmek mümkündür. 
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Burra Tüzüğü 
Estetik değer: Bir yerin duyusal ve algısal deneyimine referans verir. Görsel ve görsel olmayan sesler, kokular ve insan 
düşünceleri, duyguları ve tutumları üzerinde güçlü bir etkisi olan diğer faktörler gibi hususlara nasıl tepki verdiğimizi 
ifade eder. Estetik nitelikler, güzellik kavramını ve biçimsel estetik idealleri içerebilir. Estetik ifadeler kültürel olarak 
etkilenir.  
Estetik değerin düşünülmesinde şu sorulara yanıt aranmalıdır: 

• Mekân; renk, doku, boşluk, kütle, detay, hareket, birliktelik, akustik, esansların özel kompozisyonlarına veya sıra dışı 
etkileyici niteliklere sahip mi? 

• Mekân, yer aldığı ortam içinde ayırt edici bir özelliğe veya kent simgesi (landmark) olma özelliğine sahip mi? 

• Mekânın güçlü duygular uyandıran veya özel anlamlar yaratan ilham verici nitelikleri var mı? 

• Mekân, estetik nitelikleri açısından sembolik midir: örneğin, sanatsal veya kültürel bir yanıtı etkilemiş, sanat, 
fotoğraf, edebiyat, halk sanatı, mitoloji veya diğer görsel ve kültürel sanatta temsil edilmiş midir? 

• Mekân, tanımlı bir stilin veya akımın belirli bir estetik karakter özelliklerini sergiliyor mu? 

• Mekân yüksek derecede yaratıcı veya teknik başarı gösteriyor mu?  
 
Tarihsel değer: Tarihin tüm yönlerinin kapsanması amaçlanmıştır. Örneğin, estetik, sanat ve mimari, bilim, manevi ve 
toplumsal tarih. Bu nedenle genellikle diğer değerleri vurgular. Bir mekân, tarihsel bir olaydan, dönemden, hareketten, 
aktiviteden, kişilikten veya bir grup insandan etkilendiği veya etkilediği tarihsel değere sahip olabilir. Önemli bir olayın 
gerçekleştiği alan olabilir. Herhangi bir yer için, önem, mekânda yer alan kanıtlarından veya ilişkili olarak günümüze 
ulaşmış uzantılarından daha güçlü olabilir. Hatta, söz konusu kanıtlar bozulmuş veya yer aldığı mekân büyük ölçüde 
değişikliğe uğramış olabilir. Ancak, bazı olaylar veya ilişkiler, mekandaki kanıtların yokluğundan veya değişiminden çok 
daha önemli olabilir. 
Tarihsel değeri anlamaya yardımcı olmak için şu sorulara yanıt aranmalıdır: 

• Mekân önemli tarihsel bir olayla veya tema ile ilişkili mi? 

• Mekân, tarihsel gelişim süreçlerinin katmanlarını yerelde, bölgesinde, ulusal veya uluslararası ölçekte göstermekte 
mi? 

• Mekân, belirli bir dönem için yüksek derecede yaratıcı veya teknik başarı gösteriyor mu? 

• Mekân yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası ölçekte önem atfedilen belirli bir kişi veya kültürel grupla ilişkili mi? 
Bilimsel değer: Bir yerin bilgi içeriğine ve arkeolojik tekniklerin kullanımı da dahil olmak üzere o yerin incelenmesi veya 
araştırılması yoluyla geçmişin bir yönü hakkında daha fazla bilgi edinme kabiliyetine atıfta bulunur. Bir yerin göreceli 
bilimsel değeri, potansiyel olarak içerdiği ilgili bilgi veya verilerin önemine, nadirliğine, kalitesine veya temsil 
edilebilirliğine işaret etmektedir. Aynı zamanda, önemli araştırma sorularına yönelmek için mekânın kendisi veya bir 
türü/ sınıfı hakkında daha çok önemli bilgiye katkıda bulunma potansiyeline bağlıdır. Potansiyeli ortaya çıkarmak için 
bazı testlerin veya pilot çalışmaların yapılması gerekebilir. Örneğin arkeolojik bir alanda araştırma kazısı yapılması 
gerekebilir. 
Bilimsel değeri tespit etmek için şu soruya yanıt aranmalıdır: 

• Mekânın daha fazla araştırılması, başka kaynaklarda yer almayan insanlar, alanlar, süreçler veya uygulamalar 
hakkında önemli yeni bilgiler ve yeni anlayışlar ortaya çıkarma potansiyeline sahip olabilir mi? 

Sosyal değer: Bir mekânın belirli topluluklar veya kültürel gruplar için ilişkiler sunması, onlar için sosyal veya kültürel 
anlamlar taşımasına işaret etmektedir.  
Sosyal değeri anlamak için şu soruya yanıt aranmalıdır: 

• Mekân, önemli yerel bir işaret veya sembol mü? 

• Mekân, topluluk kimliği veya belirli bir kültürel grup için kimlik oluşturma açısından önemli mi? 

• Mekân, bir topluluk veya kültürel grup için uzun süreli kullanılması ve ilişki kurulmasından dolayı önemli mi? 
Spritüel değer: Bir kültürel grubun manevi kimliğine veya geleneksel bilgi, sanat ve uygulamalarına önem katan bir 
mekânda vücut bulan veya onun çağrıştırdığı somut olmayan değerlere ve anlamlara atıfta bulunur. Spritüel değer, 
topluluğun ilişkilenme biçimlerinin estetik ve duygusal yoğunluğuna da yansıyabilir, kültürel uygulamalar ve ilişkili 
mekanlar aracılığıyla da ifade edilebilir. 
Spritüel değeri anlamak için şu soruya yanıt aranmalıdır: 

• Mekân, kültürel bir grubun manevi kimliğine veya inanç sistemine katkıda bulunuyor mu? 

• Mekân, kültürel bir grubun manevi uygulamasıyla ilgili bir bilgi, geleneksel sanat veya ilim-irfan alanı mı? 

• Mekân, bir kültürün veya grubun ruhsal sağlığını ve esenliğini korumada önemli mi? 

• Mekânın fiziksel bileşenleri, bir bireyin veya grubun spritüel dünyayla ilişkisine dair bir anlayışın hatırlatılmasında 
veya uyandırılmasında rol oynuyor mu? 

• Mekânın spritüel değerleri kültürel uygulamalarda veya inşa edilen yapılarda ifade ediliyor mu veya yaratıcı 
çalışmalara ilham veriyor mu? 
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Eski Smyrna (Bayraklı-Tepekule Höyüğü): Bayraklı-Tepekule Höyük, Smyrna Antik Kentinin ilk 

olarak kurulduğu bölgedir. Demir Çağı’nda kesintisiz bir yerleşim yeri olan Eski Smyrna, MÖ 9. 

yüzyılda oluşturduğu sur ve özgün kent dokusuyla, Helen kültürünü yansıtan bütün kentlerden önce 

polis oluşumunu tamamlamıştır. MÖ 11. yüzyıldan MÖ 4. yüzyılın sonlarında kadar kesintisiz yerleşim 

gösteren Eski Smyrna, Helen dünyasının en eski konutunu ve bu konutların gelişim süreçlerini en 

güzel ve izlenebilir biçimde yansıtmaktadır. Kentte açığa çıkarılan ve çifte megaron olarak 

isimlendirilen yapı, muhtemelen çok odalı ev modellerinin ilk örneklerinden birini, Protogeometrik 

Dönem’e tarihlenen oval yapı ise ev modelinin en erken örneğini temsil etmektedir. Eski Smyrna’da 

açığa çıkarılan çeşme yapısı MÖ 7. yüzyılın sonunda inşa edilmiş batı uygarlığının en eski çeşmelerden 

biri olduğu düşünülmektedir.  

Günümüze kadar ulaşan İon mimarlık düzeni ve onun temelini yansıtan Aiol düzeni, Eski 

Smyrna’da Arkaik Dönem’de (MÖ 7. ve 6. yüzyıl) inşa edilmiş Athena Tapınağı’nda izlenebilmektedir. 

Athena Tapınağı, Helen dünyasında Athena kültü için inşa edilmiş en eski ibadet mekanıdır. 

Smyrna Antik Kenti: MÖ 4. yüzyılın sonu MÖ 3. yüzyılın başlarında Eski Smyrna’dan 

günümüzde Kadifekale (Pagos Tepesi) ile Kemeraltı (iç liman) arasındaki bölgeye taşınan kent, 

günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olma özelliğini korumuştur. 

Kentte yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen mühürlü ticari amforalar, deniz aşırı ticaretin 

kanıtlarıdır. Şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerin taşındığı ticari amforalarda MÖ 4. yüzyılın sonundan 

MS 2. yüzyıla kadar Thasos, Rhodos, Rhodos Peraiası ve Kos gibi uzak üretim merkezleriyle ticari 

ilişkilerin yoğun olarak devam ettiği bilinmektedir. MÖ 287 yılında açılan darphane kentin önemli bir 

ticaret merkezi olduğunu göstermektedir. Darphanesinde MÖ 50 dolaylarına kadar kendine ait kent 

sikkelerini (otonom) basan Smyrna, MS 2. yüzyıl sonu MS 3. yüzyıl başlarında Homonoia sikkeleri 

basmıştır. Ankyra, Athenai, Ephesos, Lakedaimon (Sparta) gibi kentler ile birliği niteleyen “Homonoia” 

sikkeleri çoğunlukla kentler arasındaki ticari ilişkilerden dolayı basılmıştır. İmparatorluk Dönemi’nde 

Smyrna ilk olarak imparatorun tapınağına koruyucu olma anlamını taşıyan Neokoros unvanı almıştır. 

Antik dönemde büyük bir övgü niteliğini taşıyan bu unvan Smyrna’ya üç kere tanınmıştır.  

Roma İmparatorluğunun ilk iki yüzyıllık barış döneminde Smyrna Antik Kenti en parlak 

dönemini yaşamıştır. Smyrna’nın antik kaynaklara konu olan depremselliği ile mücadelesinin mimari 

yansımalarını 4 katlı inşa edilmiş olan Smyrna Agora Bazilikası’nın bodrum katında görmek 

mümkündür. Ayrıca Smyrna Agora Bazilikası’nın bodrum katı 1. ve 2. galerisinin duvarlarında yer alan 

graffitolar, Yunanca harflerin kullanıldığı graffiti sıralamasında ilk sırada, günlük yaşamın 

yansımalarının sunulduğu graffiti açısından zengin olan Pompeii, Delos, Roma ve Ostia gibi merkezler 

arasında yer almaktadır. Günümüzden yaklaşık 1800 yıl önce resmedilmiş bu tasvirler; Roma 

Dönemi’nin günlük yaşamının yansımalarını, ticaretini, eğlenceyi, aşkı, dini inancı ve kentler 

arasındaki rekabeti gözler önüne sermektedir. Bazilika da yer alan koleksiyondaki ticari gemi 
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tasvirleri, deniz aşırı ticaretle uğraşan tüccarların kente geldiğinin göstergesidir. Ayrıca Bazilikada yer 

alan ve kazıma yöntemiyle yapılmış yazılar en erken Hristiyanlık metinleri olarak tanımlanmıştır.  

Hippodamos Planı olarak bilinen ızgara kent planına göre inşa edilmiş olan kentte, en önemli 

ulaşım akslarından biri Smyrna-Sardis Yolu üzerinde bulunan Kervan Köprüsünün MÖ 2. yüzyılda 

Roma Dönemi’nde inşa edildiği düşünülmektedir. Kervan Köprüsü inşa tarihi kesin olarak bilinmese 

de günümüze kadar kesintisiz olarak kullanılan kentin en eski köprüsüdür.  

Günümüzde Kadifekale ismiyle anılan Smyrna Akropolü kentin en önemli simgesel ögesi olup, 

Helenistik Dönemden günümüze kadar geçirdiği bütün evrelerin izlerini taşımaktadır. Toplumun bir 

araya geldiği mekân olarak önem taşıyan yapı farklı dönemlerde de benzer nitelikte kullanılmıştır. MS 

4. yüzyılda kullanımı sona eren Smyrna Tiyatrosu’nun önemli özelliklerinden biri bu alanda 19. 

yüzyılda Dana Bayramı adı verilen ritüelin düzenlenmiş olması ve tiyatronun bulunduğu alana eğlence 

anlamını taşıyan Temaşalık denilmesidir. Farklı kültürlere ait ama aynı coşkunun yaşandığı bu etkinlik 

alanı kent belleğinde yer etmiş olup, asırlar boyunca sürekliliğini korumuştur.  

Günümüze sınırlı bilgilerin ulaştığı Smyrna Stadyumu’nda bulunan birçok öge devşirme 

malzeme olarak kentin gelişen mekanlarında kullanılmıştır. Stadyum, kurulduğu dönemde en coşkulu 

mekanlardan biriyken Erken Hristiyanlık Dönemi’nde Batı Anadolu ve İzmir’in din önderlerinden biri 

olan ve Hristiyan cemaatinin lideri Aziz Polikarp’ın şehit edilmesi burada meydana gelmiştir. MS 4. 

yüzyılda Hristiyanların Aziz Polikarp adına stadyum yakınlarına Martyrium (Şehitlik, Anıt Mezar) inşa 

ettirdiği bilinmektedir. Eusebius, Historia Ecclesiae’de Polikarp’ın hayatı ve şehit edilişini detaylı 

biçimde anlatmıştır. Eusebius, (H.E. 4.15.47) Aziz Polikarp’ın şehit edilişinin yanı sıra Aziz Pionius’un 

da şehitliğinden bahsetmektedir. Modern araştırmacılar Aziz Pionius’un şehit edilişini, Aziz 

Polikarp’tan yaklaşık 100 yıl sonra MS 250 civarlarına tarihlendirilmekte ve şehit edildiği yer olarak 

stadyum ve agorayı işaret etmektedirler24. Smyrna Stadyumu, birçok farklı etkinliğe ev sahipliği 

yaptığı gibi hüzünlü sahnelere de tanıklık etmiştir. 

Kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği tüm evrelerin estetik anlayışını yansıtan Smyrna 

Antik Kenti, Helenistik Dönem’e tarihlenen mezar stellerinde yapılan incelemelerle kendine bir stil 

geliştirerek yaygın bir heykeltıraşlık ekolü oluşturmuştur. Bu ekolün Smyrna’da var olduğu bilinen 

heykeltıraşlık atölyesiyle gelişmiş olduğu tahmin edilmektedir. Henüz yapılan kazı çalışmalarında 

atölyeye ulaşılamamış olsa da antik kaynaklar ve gün yüzüne çıkartılan yarı işlemiş eserler, sanat 

 
24 Bknz. Otto Zwierlein, Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycarpianum, De 
Gruyter, Berlin and New York 2014.; Doerr, M. Estella, The Acts of the Martyr Pionius of Smyrna in the Time of 
the Persecution of Decius, Creighton University Press, 1967.; Lightfoot, JB. Apostolic Fathers, Chistian Classics 
Ethereal Library, Grand Rapids, 1882-1889. Kozlowski, J. M. “The Protrait of Commodus in Herodian’s History 
(1,7,5-6) as the Source of Pionius’ post mortem Description in Martyrium Pionii (22,2-4)”, Vigiliae Chistianne, 
62, 2008, 35-42.; Christorher P Jones, A New Martyrdom of Pionius, 
(https://www.academia.edu/12589676/A_New_Martyrdom_of_Pionius_online ET: 29.04.2022) 

https://www.academia.edu/12589676/A_New_Martyrdom_of_Pionius_online
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atölyesinin varlığını işaret etmektedir. Smyrna’da mermerden üretilmiş heykeltıraşlık eserlerinin 

hammaddelerinin Smyrna’nın yakın çevresinde bulunan taş ocaklarından ya da deniz aşırı 

bölgelerden getirildiği düşünülmektedir.  

Bölgesel Bileşenler 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, Tarihi Kemeraltı çarşısı, Basmane, Kadifekale ve 

çevresini kapsamaktadır. Tarihi liman kenti, 372,4 hektar alana yayılmakta olup, Smyrna Antik 

kentinin izlerini ve 1730 adet kültürel öneme sahip tescilli yapı stokunu kapsamaktadır. Ticaret ve 

liman kenti olma karakteri mekânın bütününde hissedilmektedir. Organik sokak dokusunu ve ızgara 

planlı kent dokusunu bir arada barındıran, antik dönem izlerinin geleneksel kent kurgusu ve 

sonrasında modern dönem yapılarıyla bütünleştiği yönetim alanı, estetik ve tarihsel değerinin yanı 

sıra, keşfedilmeye açık yapısıyla bilimsel değer taşımaktadır. Alan aynı zamanda, Hristiyanlık dini 

açısından bir anı mekânı olduğu kadar, Musevilik dini açısından da özgün niteliklerin bir arada 

bulunduğu yoğun bir kültürel birikim alanı, İslam dinine ait özgün eserlerin günümüze ulaştığı, farklı 

dinlere ait yapıların bir arada yer aldığı ve İzmir’de yaşamış olan bütün toplumsal kesimler için önemli 

bir hafıza mekânı niteliğindedir.  

Tarihi Kemeraltı Çarşısı: Günümüzde Kemeraltı olarak adlandırılan çarşı bölgesinde farklı 

form ve plana sahip hanlar, hamamlar, bedestenler, camiler, havralar gibi çeşitli kültürel ögeler bir 

arada yer almaktadır. Çarşıya veya sokağa dar cephe veren yapıların bir bölümünde bulunan avlular 

geniş açıklıklar oluşturmakta ve alanın kentsel dokusunu hareketlendirmektedir. Smyrna Antik 

Kentinin iç limanının çevresinde oluşmaya başlayan ticari hayat, denizin doldurulmasıyla kazanılan 

alanda ve çevresinde gelişimini sürdürmüştür. Bu özelliği ile Kemeraltı çarşısı antik dönemden beri 

varlığını sürdürmeye devam etmesi, bir iç limanın doldurulması ile genişlemesi, günümüzde de 

Metropoliten bir kentin tarihi çarşısı olarak önemini koruması, dünyada eşine az rastlanır bir örneği 

oluşturması açısından son derece değerlidir. İç liman dolgusu döneminin teknik başarısını 

yansıtmakta, Anafartalar aksı ise geçmiş dönem iç limanının kıyı kenar izini günümüzde taşıyarak, 

algılanabilir kılmaktadır. Üstelik bu dolgu alanı günümüze kadar yaşayan, büyük ölçekli bir çarşı ve 

daha da önemlisi kent merkezi yaratması bağlamında nadir ve biriciktir. Kentin ve limanın varlığını 

sürdürmesi, alanın tarih içerisinde geçirdiği evrimin izlenebilmesi ve yaşayan bir miras alanı olma 

özelliği bağlamında değer taşımaktadır. 

Basmane Bölgesi: Kemeraltı bölgesiyle birlikte Osmanlı Döneminde Türkler, Yahudiler, 

Ermeniler, Rumlar, Levantenler ve birçok göçmen topluluklarına ev sahipliği yapan yerleşim alanıdır. 

İç avlu etrafında planlanmış olan kortejolar/yahudhaneler, Müslüman topluluğun yaşadığı geleneksel 

Türk Evi, Ege bölgesinde görünen “Sakız tipi konut”, Rum ve Levanten Konutu örnekleri kentin 

kültürel çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bodrumlu, iki katlı, cumbalı, simetrik veya asimetrik cepheli olan 
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konutların avlu, bahçe ve cumba özellikleri karakteristiktir. Günümüzde de yerel topluma, çok sayıda 

mülteci grubuna ve azınlık topluluklarına ev sahipliği yapması açısından değerlidir. 

Kadifekale Bölgesi: Antik Smyrna Kentinin Akropolü olan Kadifekale, Helen, Roma, Bizans, 

Beylikler ve Osmanlı dönemlerinin katmanlarını bir arada taşıyan nadir bir örnektir. Tarihi Liman 

kentinin bir kent simgesi niteliğindedir. Farklı tarihsel dönemlerde ve farklı planlarda ve 

teknolojilerde inşa edilmiş kuleleri, içerdiği antik döneme ait su sarnıcı ve mescit yapısıyla 

bütünleşmektedir. Smyrna Antik Kentinin kuruluş öyküsünün başladığı alan olarak düşünülen Pagos 

Dağı estetik ve tarihsel değer taşımaktadır. 

Yeşildere (Meles Çayı25) ve Çevresi: Antik kaynaklarda adına sıklıkla rastlanan Meles Çayı’nın, 

konumu, kaynağı ve peyzaj özellikleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kutsal çay ile ilgili 

araştırmaların kısıtlı olması Meles’in; Yeşildere mi, Halkapınar’dan doğup İzmir Körfezine akan bir çay 

mı yoksa Bornova Çayı mı olduğu hakkında tartışmalar devam etmektedir. Kısaca yapılan 

araştırmalardan bahsetmek gerekirse; Strabon (XVI.1.37) Meles Çayı’nı, “...Meles Irmağı surların 

yakınından akar, kent diğer kuruluşların yanı sıra bir de kapatılabilen bir limana sahiptir.…” şeklinde 

tanımlamıştır. Strabon’un bu söylemi Meles Çayı’nın kent surlarının yakınından akan Yeşildere olduğu 

düşüncesine yol açmıştır. Fakat MS 2. yüzyılda yaşamış olan Aelius Aristeides (Orations, XVII.14-16), 

Meles Çayı için, “…o Meles, eponymous (adını veren)’tur. Nymphelerin pınarlarından denize bir geçit, 

bu yüzden onlar için akan sudan bir hamam ve kısa mesafeden sonra Nereus (Nehir Tanrısı)’dan gelen 

Nereidleri (Denizde yaşayan genç kızlar) karşılar… Meles kendi yatağının ortasından aktığı gibi, 

mağaralardan, evlerden ve ağaçların altından akar ve denize doğru ilerler. Yüksekteki pınarların 

tarafındaki bölümü daireseldir ve onu en iyi bir kolyeye benzetebilirsiniz ve daha sonraki seyri bir 

gelgit boğazına doğrudur. Denizle buluştuğu yerde neredeyse sessizdir. Sessizce deniz ile buluşur ve 

dalgaları yatıştırır, bir yandan denizi rüzgarla içeri sokulduğu gibi alıp götürürken, diğer yandan onun 

çekilişini takip eder ve her iki sudan tek bir yüzey oluşturur, böylece nerede buluştuklarını 

söyleyemezsiniz…” şeklinde tanımlamıştır. Aristeides’in tasviri Meles Çayı’nın Diana Hamamları ile ün 

kazanmış Halkapınar ve İzmir Körfezi arasında yer aldığını işaret etmektedir. W. M. Ramsay’da, 

 
25 Antik kaynaklarda sıklıkla adı geçen Meles Çayı’nın yeri, kaynağı ve peyzaj özellikleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip olunamamıştır. Günümüze kadar yapılan araştırmalar Meles’in; Yeşildere mi, Halkapınar’dan İzmir 

Körfezine doğru akan bir çay mı yoksa Bornova Çayı mı olduğu anlaşılması kapsamında yetersiz kalmış ve fikir 

ayrılıklarına sebep olmuştur. Strabon’un (XVI.1.37) Meles’i Smyrna’nın surlarının yakınından akar şeklinde 

tanımlamış olması Yeşildere’nin Meles olarak adlandırılmasını sağlamıştır. 18. ve 19. yüzyılda kente gelen 

seyyahların notlarında ve eski haritalarda, günümüzde Yeşildere olarak bilinen dere Meles Çayı olarak 

işaretlenmiştir. Aristeides’in (Orations, XVII.14-16) tasviri ise Meles’in, Halkapınar da doğan ve denize doğru 

akan sakin bir çay olduğunu düşünülmesine yol açmıştır. Bu kapsamda, Meles’e yönelik araştırmaların 

artırılması, tartışmaların giderilmeye çalışılması önem taşımaktadır. 
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Aristeides’in söylevini doğrulayacak biçimde Meles’in Halkapınar için uygun olduğunu not etmektedir. 

Halkapınar’da bulunan çayın kurumuş olması Yeşildere’nin antik kaynaklar ve yazarlar tarafından 

kaleon olarak isimlendirilmesi, Smyrna Tiyatrosunda kaleon ile ilişkilendirilen bir yazıtın açığa 

çıkarılmış olması, antik kentte yürütülen kazı çalışmalarında ele geçirilen sikkelerin yüzlerinde her iki 

çayın farklı tasvirler ile anlatılmış olması Yeşildere ve Meles’in iki ayrı çay olabileceği fikrini 

güçlendirmektedir (Alatepeli, 2016). 1856 tarihli Luigi Storari ve 1876 tarihli Lamec Saad kent 

planlarında, 18. ve 19. yüzyılda İzmir kentini ziyaret eden gezginlerin notlarında Meles, Yeşildere 

olarak tanımlanmıştır. Kent genelinde yapılan araştırmalar Meles Çayı’nın nerede olduğu üzerine 

kesin bir sonuca varılması kapsamında yetersiz kalmıştır. Meles Çayı’nın konumu, peyzaj özellikleri ve 

kaynağı üzerine yürütülen araştırmaların detaylandırılması ve tartışmaların giderilmeye çalışılması 

önem taşımaktadır. 

İzmir Körfezi ve Kıyı Bölgesi, Pasaport ve Gümrük Limanları: Tarihi Liman kentinin cephe 

verdiği İzmir Körfezi, deniz ekosistemi barındırmakta, antik döneme ait taşları da içeren rıhtım yapısı, 

Konak Pier ve Pasaport Limanı ile bütünleşmektedir. İzmir Körfezi ve kıyı bölgesi, kentin doğal eşiğini 

oluştururken, tarihi liman kentinin deniz yönünden görünümü açısından da önem taşımaktadır. 17. 

yüzyıldan itibaren ana körfez kıyısında varlık gösteren liman kullanımı, 19. yüzyılın ikinci yarısında 

çağa uygun bir liman ve rıhtım inşasıyla gelişmesini sürdürmüştür. İnşası 1889 yılında tamamlanan 

“Rıhtım İşletme ve Pasaport Kontrol” binaları çeşitli biçimlerde dönüşerek de olsa günümüze 

ulaşmayı başarmıştır. Gümrük Limanı ise 19. yüzyılın ortalarında gümrüklenmiş malların depolanması 

amacıyla oluşturulan dolgu alanda yapılan tek katlı gümrük binasının ucunda yer almaktadır. 20. 

yüzyıl başlarında Endüstri Devrimi’nin ruhunu yansıtan metalik bir strüktüre sahip bulunan büyük hol 

inşa edilmiş ve döküm kolonlar tarafından taşınan bu mekân Gümrük binasının en karakteristik 

bölümünü oluşturmuştur.  

Mimar Kemalettin Bölgesi: Bölge, Osmanlı Döneminin 17. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl sonuna 

dek farklılaşan mimari ögelerini bir arada barındırmaktadır. Yaya yolları, meydanlar, modernleşmeye 

geçiş döneminin önemli yapılarından Ticaret Borsası, geleneksel mekân kullanımının izlerini taşıyan 

Büyük Kardıçalı Han, Kadıoğlu Han ve Çukur Hanın da yer aldığı bölge, ticaret alanı karakteri 

sergilemektedir. 

Kale Arkası Toplu İşyeri Örneği Bölgesi: İzmir’de Cumhuriyet dönemi özelliklerini ve ticaret 

yaşamının gelişimini sergileyen, ızgara planlı kentsel doku örneğidir. Cumhuriyet döneminin planlama 

ve mekân üretme pratiklerini yansıtan, toplu ticaret alanı olarak tarihsel değer taşımaktadır. Alan, 

mimari açıdan, “kübik kütle ve yalın cephe anlayışı, silmeli dikdörtgen çökertmeler içine alınmış sade 
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görünümlü dikdörtgen pencereler, düz ya da parapet ile sınırlanan çatı gibi Erken Modernizm 

anlayışını sunan özellikler"26 barındırmaktadır.  

Konak Meydanı ve Çevresi: İzmir Tarihi Liman Kentinin İzmir Körfezi ile ana bağlantı alanı 

olan Konak Meydanı ve çevresi, günümüze ulaşmamış olan Sarıkışla ve liman yapılarını, kervan 

konaklama alanlarını barındıran, Millî Mücadele tarihinde yer etmiş, Hükümet Konağı, Yalı Cami, Saat 

Kulesi, İlk Kurşun Anıtı gibi çeşitli tarihsel dönemlere ait simgesel değerleri bir arada 

barındırmaktadır.  

Roma Antik Yolu ve Cicipark Bölgesi: Tarihi Liman Kentinde, İkiçeşmelik Caddesi üzerinde ve 

antik dönem kale surlarının Efes Kapısı ile geçit verdiği aksa bağlanan Roma Antik Yolu ve Cici Park 

içerdikleri arkeolojik kalıntılar ve doğal ögelerle değer taşımaktadır. 

Bahribaba Parkı ve Varyant Bölgesi: Geçmişte Yahudi Mezarlığının yer aldığı Bahribaba Parkı, 

Birleşmiş Milletler Yolu olarak bilinen Varyant Bölgesiyle bütünleşmektedir. İzmir Kız Lisesi ve Askeri 

alanları içeren bölge arkeolojik kalıntılar, mimari ögeler ve doğal özellikleriyle değer taşımaktadır. 

Yönetim Alanı Alt Bileşenleri 

Kamu İdari Yapıları: İzmir’deki pek çok kamu yapısı, ait oldukları dönemin önemli birer 

mimari temsilcisi konumundadırlar. Alanda Cumhuriyet öncesi dönemin üst düzey örneklerinin yanı 

sıra Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında (1920-1930) Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, (1940’lı yıllar) 

İkinci Ulusal Mimari Akımına ait eserler görülebilmektedir. İzmir’de kamu yapıları özellikle kent 

merkezini ve Konak Meydanını tanımlamakta belirleyici olan temsil mekanları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hükümet Konağı, Konak Saat Kulesi, İzmir Belediyesi (TBMM Egemenlik Evi), İzmir Kültür 

ve Turizm İl Müdürlüğü (Yunan Milli Bankası, Paket Postanesi), Tekel Binası gibi örnekler sahip 

oldukları mimari değer yanında geçmiş dönemlerde farklı işlevler üstelenmeleri nedeniyle tarihsel 

belge niteliği de taşımaktadır. 

Hanlar: Kervan ticaretiyle ilişkili biçimde gelişen hanlar, farklı plan tipolojilerinin zengin 

örneklerini sergilemektedir. Avlulu hanlar ve arasta benzeri plana sahip hanlar olarak tanımlanan 

farklı tipolojideki han yapıları konaklama, ticaret, depolama gibi birçok işleve konu olmuş, dönemin 

sosyal ve ekonomik yapısına tanıklık etmiştir. 

Camiler: Tarihi Liman kentinde yer alan camiler, yer aldıkları sokak dokusuyla ilişki 

kurmaktadır. Anafartalar aksı üzerinde dizilmiş olan camiler, doldurulan iç limanının sınırlarında 

oluşmuş ve günümüze kadar ulaşarak geçmiş dönemin güçlü tanıkları olarak varlıklarını 

sürdürmüşlerdir. Kemeraltı yayı üzerinde yer alan camiler doğrudan ticaret kullanımıyla ilişkilenen 

 
26 Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 10.03.2005 tarih ve 385 tarihli 
Kararı 
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plan yapıları ile de farklı bir öneme sahiptir. Basmane bölgesinde yer alan camiler ise Evliya Çelebi’nin 

seyahatnamelerine de konu olmuş, konut dokusuyla ilişki kurmuştur.  

Havralar: Tarihi Liman Kenti’nde bir arada yer alan sinagoglar, dar sokaklı geçişleri ve yapı 

tipolojileriyle dikkat çekicidir. Çeşitli Yahudi topluluklarının kullandığı havralar, iç mekân tasarımı 

olarak da farklılaşmakta, kimi zaman Hristiyanlık dininden etkilenen iç mekân tasarımı örneklerini 

taşımaktadır. 

Kiliseler: Osmanlı Döneminde inşa edilmiş olan kiliselerin bir kısmı günümüze ulaşabilmiş 

durumdadır. Mimari açıdan değerli kalem işlerini, fresklerini ve cemaate ait mimari karakterini 

koruyan Aziz Polikarp Kilisesi, Aya Vukla Kilisesi, Küçük Aya Yanni Teologos Kilisesi, Santa Maria 

Kiliseleri alanda ve yakın çevresinde yer almaktadır. İncil’de de bahsedilen yedi kiliseden birinin 

Smyrna’da olması Hristiyanlık dini açısından alanın önemini artırmaktadır.  

Hamamlar, Su Yapıları: Tarihi Liman kenti su yapıları bakımından zengindir. Antik döneme ait 

su kanalı sistemi, Roma ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır. Smyrna Agorası’nın yakınındaki 

yapılaşmanın altında halen su iletimini sağlayan antik su kanalları bulunmaktadır. Osmanlı 

Döneminde dua evi olarak kullanılan su yapılarından Sütveren Meryem Ayazması’nın Hristiyan 

cemaati tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. 

Deniz ve kara ticaret yollarının kesişiminde gelişen Smyrna/İzmir, hamam yapıları açısından 

da zengindir. Uzun süren yolculuklarla kente ulaşan kervanlar ve ticaret gemileri yolcuları için 

temizlenme, dinlenme ve sosyalleşme amacıyla kullanılan hamamlar özellikle Liman çevresinde ve 

Kemeraltı’nda yoğunlaşmış, Basmane çevresinde de gelişme göstermiştir. Antik Limana sınır 

oluşturan Roma Hamamı kalıntısı, Osmanlı döneminde inşa edilen hamamlar, sebiller ve çeşmeler 

günümüze ulaşan önemli su yapılarıdır. Antik dönem yapı teknikleri üzerinde Osmanlı döneminde 

gelişen çok sayıda su yapısı da günümüze ulaşmıştır. Kadifekale, Cicipark, Basmane bölgesi ve 

çevresinde yer alan su sarnıçları, su kuyuları, tulumbalar ve bentler su sisteminin önemli 

bileşenleridir.  

Özel Yönetim ve İş Merkezi Yapıları: İzmir’de özel yönetim yapıları ve iş merkezleri, tarihi 

kent merkezinde yer alan yapı stoku içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yapılar ticaret 

fonksiyonunun yanı sıra ofis kullanımı açısından da önem kazanmaktadır. İzmir Tarihi Liman Kentinin 

tarihi gelişimi içerisinde alanda özel sektöre ait yönetim birimlerinin ofis ihtiyaçlarının karşılandığı 

mekanlar varlığını sürdürmüş, bu yapılar dönemin ve kullanıcısının ihtiyaçları doğrultusunda 

tasarlanmışlardır. Özel yönetim yapılarının mekânsal organizasyonu kurumsal hiyerarşi dikkate 

alınarak çözümlenmiştir. İş merkezleri ise işlev olarak ticaret bölgesi ile güçlü bağları olan ortak bir 

ana giriş ve kontrol mekanizmasına sahip olmakla birlikte kendi içinde bağımsız olarak çalışan 

birimlerden oluşmaktadır. Osmanlı Devleti'nde çok uluslu bir ticaret şehri olma özelliğini koruyan 

İzmir, 1922 yılında çıkan yangın sonrasında konut dokusunun ve ticaret merkezinin büyük bir 
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bölümünü, mübadele ile birlikte de gayrimüslim nüfusunu kaybetmiştir. Yangının yarattığı büyük 

tahribat sonrasında alanın eski konut dokusunun bir bölümü Kültürpark’a dönüştürülmüş, geçmiş 

dönemin Frenk Mahallesinin Yönetim Alanı sınırları içerisinde kalan bölümünde ise eskiden olduğu 

gibi ticaret ve ofis kullanımları yoğun bir yerleşim düzeni gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 

ilk döneminde Birinci Ulusal Mimarlık Akımı etkisine sahip yapılar bölgede yoğunlaşırken, 1950’li 

yıllarla birlikte alanın fiziksel özelliklerini de dikkate alan “Uluslararası Üslup” örnekleri de alana 

yansımıştır. Tescillenerek koruma altına alınan bu yapıların büyük bölümü aynı zamanda kentsel sit 

sınırları içerinde yer almaktadır. Kısmet Han, Silahçıoğlu Hanı, Büyük Kardiçalı Han, Peker Han, Akseki 

Han, Bahçeliler Hanı, Afyon Hanı gibi özel yönetim yapıları ve iş merkezleri Yönetim Alanında varlığını 

sürdürmeye devam etmektedir. 

Ulaşım Yapıları: Karayolu, denizyolu, demiryolu bağlantılarının birleştiği bir alan olan Yönetim 

Alanı ulaşım mimarisi açısından da çeşitlilik göstermektedir. Başlangıçta kervanlar ve deniz ulaşımı ile 

sürdürülen ticaret, demiryollarının devreye girmesi ile değişikliğe uğramıştır.  Alanın tarihsel dönemi 

boyunca değişim gösteren ulaşım yapıları, dönemin ihtiyaçları ve yerel fiziksel özellikler dikkate 

alınarak tasarlanmış ve kendi özgün mimarileri de alana yansımıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

binek araçlarının kullanıldığı dönemde karayolu ile bağlantılı ulaşım yapıları ve gemi, kayık, sal gibi 

araçların kullanıldığı denizyolu ulaşımı İzmir’in ana ulaşım sistemlerini oluşturmuştur. Bu yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren ulaşım sistemleri gelişen teknolojiye bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. 

Farklılaşan ulaşım araçları ve teknolojiye bağlı olarak denizyolu, demiryolu ve karayolu ulaşım yapıları 

da dönemin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlanmış ve bu değişiklikler kent yaşamına ve 

mimarisine de yansımıştır. Geçmiş dönemin önemli ulaşım yapılarından olan Gümrük Binası (Konak 

Pier), Pasaport Limanı, Pasaport İskelesi, Basmane Garı, Kervan Köprüsü geçmişten günümüze 

varlıklarını sürdürmeye devam etmektedir.  

Konaklama Yapıları: Bir Liman kenti olarak gelişen Smyrna/İzmir uzun mesafeler kat eden ve 

farklı ticaret yollarının kesişiminde yoğun bir ticari hareketliliğe sahip olmuştur. İzmir, tarihi boyunca 

çeşitli amaçlarla kente gelenlerin barınabileceği konaklama yapılarına ihtiyaç duymuştur. Bu açıdan 

kent birbirlerinden farklı konaklama olanakları sunan çeşitlilikte yapılara sahiptir. 17. Yüzyılda temel 

fonksiyonları ticaret ve depolama işlevi olan Hanlar aynı zamanda konaklama olanakları da 

sunmuştur. Alan aynı zamanda 19. yüzyıl modernleşme sürecinin bir yansıması olan “oteller” 

açısından da zengindir. Konaklama amaçlı kullanılan han yapıları ile beraber Gaffarzade Oteli, Güzel 

İzmir Oteli, Hacı Hasan (Yeni Şükran) Oteli, Kemahlı (Kemahlı İbrahim Bey) Oteli, Tevfik Paşa (Sadık 

Akseki, Akseki) Oteli gibi çok sayıda konaklama yapısı alanın dönemsel olarak farklılaşan konaklama 

ihtiyacının mimari zenginlik içerisinde nasıl karşılandığının da kanıtı durumundadır.  

Sivil Mimarlık Örnekleri: Antik çağlardan günümüze kadar ticari kimliği ile ön plana çıkan 

İzmir tarihin her döneminde farklı din, dil, ırk ve kültür değerlerine sahip topluluklar için çekim 
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merkezi olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren Akdeniz’de önemi artan bir limanı olan İzmir, Müslüman, 

Hristiyan ve Musevi cemaatlerinin yaşam sürdüğü, ticaret amacı ile kente gelen Levantenlerinde bir 

arada yaşadığı kozmopolit bir kente dönüşmüştür. Birbirleri ile yakın konumlanan mahallelerde 

yaşayan farklı etnik kökenden toplulukların kültürel etkileşimi sonucunda ‘Geleneksel İzmir Evi’ olarak 

tanımlanan bölgeye özgü bir konut tipi oluşmuştur. 1870 sonrası Punta (Alsancak) bölgesinde gelişme 

gösteren sıra ev tipolojisi, avlulu geleneksel konutların bulunduğu ve organik yapıya sahip 

mahallelerde de görülmeye başlamıştır. Yönetim Alanı sivil mimarlık örnekleri açısından çok sayıda 

koruma altına alınmış örneğe sahiptir. Alanın birçok bölgesi özellikle günümüzde de konut alanı olan 

dokular 1852 yılı Storari haritasının sokak izlerini ve tescilli sivil mimarlık örneklerini korumaya devam 

etmektedir. Geleneksel konut dokusunun anıt eserler ve sivil mimarlık örnekleri ile yaşamaya devam 

ettiği Yönetim Alanı, geçmişin Türk, Rum, Ermeni, Yahudi ve Frenk Mahallelerinin izlerinin bir 

bölümünü korumaya devam eden dokusu ve yapıları ile alanın miras değerlerine önemli katkı 

sağlamaktadır. 

9.2. Alanın Kültürel Önemi  

İzmir Tarihi Liman Kenti ve çevresinin ana bileşenleri kültürel önem teşkil etme açısından 

değerlendirilmiştir.  

Değer analizi kapsamında irdelenen arkeolojik bileşenlerin bilimsel değeri ön plana çıkmakta 

iken, Yönetim Alanının farklı dönemlere ait estetik ve tarihsel değerler de taşıdığı görülmektedir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti yönetim alanı çok katmanlı kentsel doku özelliklerinin yanı sıra 17. ve 18. 

yüzyıllarda başlayan gelişme eğilimini 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde de 

sürdürmüş ve kozmopolit yapısıyla Akdeniz havzasının dikkat çeken ve uluslararası önem kazanan 

liman kenti haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde ise ulusal ve bölgesel değerler ön plana çıkarken 

İzmir’in kentsel büyümesi ile birlikte kentsel fonksiyonların metropoliten alan içerisinde yeniden 

konumlanması sonrasında gümrük bağlantısı olan liman Yönetim Alan sınırları içerisinden Alsancak 

(Punta)’da faaliyet göstermekte olan Alsancak Liman bölgesine taşınmıştır. Ancak alan korumaya 

devam ettiği güçlü kültürel miras değerleri ile İzmir kentinin tarihi kent merkezi özelliğini günümüze 

kadar korumayı başarmıştır. Bu kapsamda, dönemsel özellikleri bakımından değerlendirildiğinde, 

İzmir Tarihi Liman Kenti antik dönemlerden 20. yüzyıl başlarına dek estetik, tarihsel, bilimsel, sosyal 

ve spritüel değerlerin iç içe geçtiği ticaret ve liman kenti özelliklerinin birlikteliğine dayanan istisnai 

bir tarihi liman kenti merkezi olma özelliği taşımaktadır.  

Dönemsel olarak, tarihi liman kenti kurgusu Smyrna Antik Kenti ile ilişkilenmekle birlikte, 

bağlantı noktalarından Eski Smyrna sahip olduğu bilinen ancak konumu henüz bilimsel araştırmalara 

dayalı olarak tespit edilemeyen limanı ile döneminin önemli liman kentlerinden birisi olmuştur. Aynı 

zamanda Yönetim Alanının diğer bağlantı noktaları olan Yeşilova Höyük neolitik dönemden, Yassıtepe 

Höyük ise erken tunç çağı döneminden itibaren yakınlarında yerleştikleri nehirler aracılığı ile İzmir 
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Körfezi ile ilişkilenmişlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarını 

oluşturan bileşenlerin yer seçimlerinde etkili olan unsurlar alanda verimli ovaların ve temiz içme suyu 

su kaynaklarının bulunması, zengin flora ve fauna, savunma olanakları ve karayolu ve deniz aracılığı 

ile ilişki kurulabilecek yakın bölgelerde konumlanmış yerleşimlerin varlığıdır. Bu nedenle Yönetim 

Alanı ve Bağlantı Noktaları 8500 yıllık tarihi dönemde İzmir’in Batı Anadolu, Ege Bölgesi ve Akdeniz 

havzasının denizle ilişkili yerleşim alanları açısından önemini kanıtlamakta ve süreç içerisinde bilimsel 

çalışmalardan elde edilen yeni bilgilerin bölgenin tarihini aydınlatmaya katkı sağlamaya devam 

edeceğini ortaya koymaktadır.  

 Helenistik Dönemden itibaren, İzmir Körfezi ile Yeşildere (Meles çayı) arasında kurulmuş olan 

İzmir Tarihi Liman Kenti kara ve deniz ticaret yollarıyla ilişkilenerek, kesintisiz liman kenti olma özelliği 

göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, Doğu Akdeniz Havzasının kültürel ve ticaret 

merkezi olan Tarihi Liman Kentinin kültürel önemini oluşturan değerleri aşağıda açıklanmıştır. 

  Nitelik Değer Niteliği 

Arkeolojik Bileşenler 

Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe 
Höyüğü 

Tarih öncesi dönem Estetik değer 
Tarihsel değer 
Bilimsel değer 

Eski Smyrna  Helenistik Dönem, MÖ 650-545 yılları altın çağı 

Smyrna Antik Kenti  Helen ve Roma Dönemi, Roma Dönemi altın çağı 

Bölgesel Bileşenler 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim 
Alanı 

Çok katmanlı mekânsal doku, kozmopolit yapı, Osmanlı 
İmparatorluğunun Son Dönemi altın çağı 

Estetik değer 
Tarihsel değer 
Bilimsel değer 
Sosyal değer 
Spritüel değer 

Tarihi Kemeraltı Çarşısı 
19. Yüzyıl deniz dolgusu üzerine gelişen çarşı bölgesi, 
Hanlar bölgesi 

Basmane Bölgesi Ticaret ve konaklama bölgesi, konut dokusu 
Kadifekale Bölgesi Helen, Roma ve Osmanlı dönemine ait izler 

Yeşildere (Meles Çayı) ve Çevresi Antik dönemden itibaren doğal eşik, kent morfolojisi 

Estetik değer 
Tarihsel değer 

İzmir Körfezi ve Kıyı Bölgesi, 
Pasaport ve Gümrük Limanları 

Deniz ekosistemi, doğal eşik, liman yapıları, Cumhuriyet 
dönemi izleri, deniz-kent ilişkisi, siluet özelliği 

Mimar Kemalettin Bölgesi 
17.-19. Yüzyıl dönemleri boyunca ticaret bölgesi, özel 
yönetim yapıları ve ofis kullanımları, kültürel aktivite 
bölgesi ve konaklama yapıları 

Kale Arkası Toplu İşyeri Örneği 
Bölgesi 

Cumhuriyet dönemi ticaret bölgesi 19. ve 20. Yüzyıl 
ticaret, özel yönetim yapıları ve ofis bölgesi, kültürel 
aktivite odağı ve konaklama yapıları 

Konak Meydanı ve Çevresi 
Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi tarihsel 
bileşenleri, Kamusal yönetim merkezi, deniz-kent ilişkisi, 
simgesel kamusal mekân 

Cicipark ve Roma Antik Yolu 
Bölgesi 

Arkeolojik kalıntılar, doğal nitelikler 
Tarihsel değer 
Bilimsel değer Bahribaba Parkı ve Varyant 

Bölgesi 
Arkeolojik kalıntılar, doğal nitelikler 
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 Estetik Değer:  

İzmir Körfezi ile Yeşildere (Meles çayı) arasında kurulan İzmir Tarihi Liman Kenti, İzmir’in kalbi 

ve İzmir’in tarihi kent merkezi olarak simgeleşmiş bir kentsel dokudur. Batısında yer alan İzmir 

Körfezinden güney doğusundaki Kadifekale’nin eteklerine dek uzanan eski kent yerleşimi, antik 

dönemden beri liman kenti özelliğini korumaktadır.  

Antik dönem liman kentinin ızgara planı üzerinde gelişen Osmanlı Dönemi kentinin organik 

dokusu, modern dönemde gelişen ulaşım, lojistik ve altyapı sistemlerinin ihtiyaçları ile   biçimlenen 

mekânsal kurguyla bütünleşmektedir. Antik dönemden beri Yönetim Alanının ana ulaşım aksı olan 

İkiçeşmelik caddesi, Smyrna antik kenti iç limanının kıyı çizgisi boyunca oluşan ve Kemeraltı bölgesi ile 

Basmane bölgesini geçmiş dönemde olduğu gibi günümüzde de Kervan Köprüsü aksına bağlamaya 

devam eden Anafartalar Caddesi, Smyrna antik kentinden günümüze ulaşan miras ögeleri ile 

bütünleşen geleneksel kent dokusu, geçmiş dönemin gümrük limanı olan Pier (Gümrük İskelesi ve 

yapısı), modern dönemin ana ticaret limanı olan Pasaport İskelesi ve deniz bağlantısı İzmir Tarihi 

Liman Kenti’ne estetik değer katan mekânsal kompozisyonlardır.  

Tarihi Liman kenti etkileyici silueti ve kültürel kimliği ile geçmişten beri birçok seyyah, gezgin 

ve sanatçıya ilham vermiş ve vermeye devam etmektedir. Tarihi Liman Kenti, Büyük İskender’in Pagos 

Dağında gördüğü düş ile özleştirilen kentin kuruluş öyküsünden Meles’in çocuğu Homeros’a kadar 

birçok mitolojik anlatıyla ilişkilendirilmiştir. Texier’in gravürlerinden Tournefort’un el çizimlerine, 

Evliya Çelebi’nin seyahatnamelerinden Avrupalı gezginlerin anlatılarına, Victor Hugo’nun şiirlerinden 

Halid Ziya Uşaklıgil’in yazılarına, Boğos Tatikian’ın taş baskı resimlerinden Neyzen Tevfik, İzak Algazi 

ve Rakım Elkutlu’nun müziğine birçok sanatçının eserlerine konu olmuştur. Günümüzde de birçok 

sanatçının görsel ve işitsel eserlerinin yanı sıra, edebi metinlere de konu olmaya devam etmektedir.  

Neolitik dönem yerleşimi olan Yeşilova Höyük Neolitik Dönem sonunda mimari gelişim 

göstermiş ve organize olmuş bir toplumun yaşam alanının güçlü izlerini günümüze taşımaktadır. 

Alanın Ege ve Batı Anadolu uygarlıklarının tarihi gelişim süreçleri açısından taşıdığı bilimsel önemin 

yanı sıra yerleşim alanının yapı formları, kullanılan aletlerin tasarımları estetik değere sahiptir. Son 

derece simgesel işaretlere sahip olan mühürler, kaplar ve işlevsel aletler döneminin estetik değerini 

güçlü bir biçimde yansıtmakta ve bu eserlerle etkileşenlerde çağrışımlara yol açmaktadır. 

Erken tunç çağı dönemi yerleşimi olan Yassıtepe Höyük taş temelli kerpiç duvarlı, dikdörtgen 

planlı ve bazen çok odalı yapı komplekslerinin kalıntılarını içermektedir. Alanda bulunan çok odalı 

kompleks yapılarda farklı fonksiyonlar bir arada bulunmaktadır. Alanın bilimsel öneminin yanı sıra 

elde edilen yapı katmanlarına ait izler ve günlük yaşamda kullanılan objeler ve aletler kendi 

döneminin estetik anlayışının kavranması açısından önem taşımaktadır.  
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Tarihsel Değer:  

İzmir Tarihi Liman Kenti, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Doğu 

Akdeniz havzasının en büyük ticaret limanı kentidir. 18. yüzyıl sonlarından itibaren kentin ticaret 

yaşamında artan canlılık, 19. yüzyılda doruk noktasına ulaşmış ve kent, canlılığını modernleşmeye 

geçiş dönemi olan 20. yüzyıl başlarına dek korumuştur.  

Avrupa ülkelerinde 17. yüzyıldan itibaren artan tarım ürünleri talebine, uygun coğrafi ve 

iklimsel koşullarıyla Küçük Asya’da yer alan İzmir kentinin hinterlandı yanıt vermiştir. Osmanlı 

İmparatorluğunun dünya ekonomisine bağlandığı kent olarak İzmir, ticaret ve liman özelliklerini 

birbiriyle ilişkili biçimde geliştirmiştir.  

“Levant’ın yıldızı” olarak tanınan kentin ticaret yaşamındaki canlılık, sosyal ve mekânsal 

dokusuna da yansımıştır. Antik dönem limanı doğal süreçler ve sonrasında Ok Kalesinin fethedilmesi 

amacıyla doldurulması sonrasında 17. yüzyılda iç liman işlevini yitirmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda 

değişen deniz teknolojisine uyum sağlamak, liman hizmetlerini denetim altına almak amacıyla alan 

deniz yönünde doldurulmuş, bu sayede oluşan mekânda geleneksel ticaret merkezi genişlemiş ve 

ihtiyaç duyulan yeni hizmetler dolgu alanı üzerinde inşa edilmiştir. Dolgu alanında gelişen arasta, 

günümüzde Kemeraltı olarak adlandırılmakta olup, dünyadaki en büyük açık hava tarihi çarşı 

alanlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.  

Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve Levanten topluluklara ev sahipliği yapan kentte, bu 

toplulukların inşa ettikleri mimari eserler bir arada yer almaktadır. Antik dönemin dokusu üzerinde, 

Osmanlı döneminde hanlar, hamamlar, sebiller, işlikler, farklı toplulukların yaşadığı konutlar, 

kortejolar, camiler, kiliseler, sinagoglar ve meydanlar gibi geleneksel yerleşim dokusu gelişmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun batılılaşma süreciyle, modern dönemin kent dokusu 

fonksiyonel/minimalist mimari üslubuyla gelişimini sürdürmüştür.  

Doğuda kara ticaret yolları ile ilişkilenen geleneksel ticari merkez kimliğinin, 19. yüzyılda 

sanayileşme süreciyle değişimi gözlenebilmektedir. Kervan köprüsünden kente giren kervanlar 

aracılığıyla gerçekleşen geleneksel ticaret, yerini buharlı gemilere ve demiryolu taşımacılığına 

bırakmıştır. İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba (günümüzde Turgutlu) demir yolları ile ilişkili olarak inşa 

edilen rıhtım ve modern gümrük yapısı, liman kenti karakterini modernleştirmiştir. Telgraf hatlarının 

da kurulmasıyla kentin iletişim altyapısı güçlenmiş, yeni hizmet alanları gelişmiştir. Geleneksel 

yerleşim dokusunda depolama, konaklama, alışveriş gibi birden çok işlevle kullanılan yapılar, modern 

dönemin farklı işlevler için farklılaşan yeni yapılarıyla ilişkilenmiştir. Pasajlar, oteller, ofisler, depolama 

alanları, üretim mekanları, idari yapılar inşa edilmiş, banka, postane, sigorta ve finans büroları gibi 

modern dönem mekanları gelişmiştir. 
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Bilimsel Değer:  

İzmir Tarihi Liman Kenti, Smyrna Antik Kentine ait arkeolojik alanları içermektedir. Smyrna 

Agorası ve Smyrna Tiyatrosu’nda arkeolojik kazılar devam etmekte olup, yeni bulgular ortaya 

çıkarılmakta ve yeni bilgiler üretilmektedir. Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi altında tespit edilen 

Roma dönemi Liman Hamamı kalıntısı, Smyrna Agorası yakınında bulunan ve Roma dönemine ait 

olduğu tespit edilen mozaik ve sütun kalıntısı, yol çalışmalarında keşfedilen eski bedesten kalıntısı gibi 

birçok arkeolojik öge tarihi liman kentinde yer almaktadır.  

 İzmir Tarihi Liman Kentinin bağlantı noktası olarak tanımlanan Eski Symrna, Smyrna Antik 

Kentinin ilk kurulduğu bölgedir. Ege Göçleri ile Batı Anadolu’ya gelen Aiol kavmi Eski Smyrna’da 

yerleşmiştir. Eski Smyrna, MÖ 9. yüzyılda oluşturduğu sur duvarları ve ızgara plan yerleşiminin öncüsü 

olarak kabul edilen kent dokusuyla, Helen kültürünü yansıtan bütün kentlerden önce polis oluşumunu 

tamamlamıştır. 

Kentte çok odalı ev modellerinin ilk örneklerinden birini temsil eden çifte megaron, iki adet 

megaronun ortak bir duvarı kullanarak bitişik inşa edilmesiyle oluşturulmuştur. Aynı zamanda 

Protogeometrik Dönem’e tarihlenen oval yapı ev modeli de en erken örneği temsil etmektedir. MÖ 7. 

yüzyılın sonunda inşa edilmiş çeşme yapısı ise batı uygarlığının en eski çeşmelerinden birisidir. İon 

mimarlık düzeninin temelini yansıtan Aiol düzeni, Eski Smyrna’da Arkaik Dönem’de (MÖ 7. ve 6. 

yüzyıl) inşa edilmiş Athena Tapınağı’nda izlenebilmektedir. Eski Smyrna’da devam eden kazılar Ege 

uygarlığının anlaşılmasına bilimsel katkı sunmaya devam etmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kentinin diğer bağlantı noktaları olan Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde 

yapılan bilimsel kazılar İzmir kent tarihini Prehistorik Dönemden başlayan 8500 yıllık bir geçmişe 

götürmüştür. Yeşilova Höyük Neolitik Dönem boyunca kesintisiz olarak yerleşimin devam ettiği 8 yapı 

katına sahiptir. Neolitik Dönemde alet yapımında kullanılmak amacıyla obsidyen, çakmaktaşı, yeşim 

taşı ve serpantin gibi taşların takası ile başlayan ticari faaliyetler Ege kıyılarından Kiklad Adalarına 

kadar yayılım göstermiştir. Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı yerleşiminde, büyüklük ve yerleşim 

organizasyonu açısından kent dokusunun oluşmadığı, ancak Tunç Çağı’nda “Anadolu Yerleşim Planı”nı 

sınırlı bir alan içerisinde tespit edilebilmiştir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti arkeolojik sit alanlarında ve Bağlantı Noktaları arkeolojik sit 

alanlarında devam eden çalışmalar ve ortaya çıkan güncel bulgular, tarihi liman kentinin keşfedilmeye 

açık, önemli bilimsel değere sahip bir alan olduğunu göstermektedir. 

Sosyal Değer:  

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde kozmopolit bir liman kenti olarak Türk, Rum, 

Yahudi, Ermeni, Levanten başta olmak üzere farklı milliyetten topluluklara ev sahipliği yapmıştır.  

İzmir, Batı Avrupa’dan Amsterdam, Londra, Marsilya ve Venedik’ten gelen konsolos ve ticari 

temsilcileri ile İran, Halep ve Bursa ile ilişki kuran doğu ticaretinin kesiştiği liman kenti olmuştur. 
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Doğu’ya özgü geleneksel ve organik formlarda örgütlenen kent merkezinde Ahilik/Lonca sistemi ile 

ticaret ve üretim aktiviteleri sürdürülmüştür.   

Müslüman, Hristiyan ve Musevi topluluklara ev sahipliği yapan tarihi liman kentinde, Osmanlı 

İmparatorluğunun toplumsal düzeninde farklı dini inançlara sahip toplulukların iskân edilmesine 

olanak sağlanmış, ticaret yapmaları ve mülk edinmeleri kolaylaştırılmıştır. Günümüze ulaşan cami, 

havra ve kiliselerde dönemin özgün nitelikleri okunabilmektedir. Farklı dini mekanların birbirinden 

etkilenen özellikleri ve ticaret alanı ile ilişki kurma biçimleri dönemin sosyal yaşamını anlamaya katkı 

sunmaktadır.  

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarında modernleşme etkisiyle kentin kültürel yaşamı da değişim 

göstermiştir. Osmanlı Döneminde İzmir’de yayımlanan kitaplar, magazinler, dergiler ve gazeteler çok 

dilli yaşamın önemli belgeleridir. Yayıncılık alanında da tanınmaya başlayan tarihi liman kenti, 

gezginlerin ve seyyahların anlatıları, farklı gelenek ve göreneklerin sürdürülmesi, gastronomi, tiyatro 

ve müzik gibi çeşitli unsurlarla döneminin önemli kültürel merkezlerinden biri olmuştur.  

Spritüel Değer:  

Osmanlı Döneminde önemli sayıda Müslüman, Musevi ve Hristiyan topluluklara ev sahipliği 

yapan tarihi liman kenti, günümüzde de farklı inanç gruplarına ev sahipliği yapmaktadır. Geçmişte 

inşa edilmiş olan cami, havra ve kiliseler günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Döneminin 

önemli Mevlevihaneleri ve bazı dini yapılar ise günümüze ulaşmamıştır. 

İzmir’de Hristiyanlığın yayılması sürecine katkı sunan Aziz Polikarp, inancından ötürü 

Romalılar tarafından öldürülmüştür. Günümüzde, Aziz Polikarp’ın gömüldüğü düşünülen bölgeye 

(günümüzdeki Kadifekale İtfaiye Grubu Binasının yakın bölgesi) dini ziyaretlerin kısmen devam ettiği 

bilinmektedir. Ayrıca, İncil’de de belirtilen yedi kiliseden birinin İzmir olarak tariflenmesi nedeniyle 

tarihi kent merkezi inanç turizmi açısından önem taşımaktadır. 

Musevi inanç tarihinde özel bir yeri olan Sabetay Sevi 1626 yılında İzmir’de dünyaya gelmiş ve 

kurucusu olduğu Sabetayist hareket sadece yaşadığı yüzyılda değil sonrasındaki dönemlerde de 

etkisini sürdürmüştür. İzmir’de başlayan dini tarikat etkilerini Selanik, İstanbul kentlerini yanı sıra 

Rusya, Fransa, Polonya’dan Yemen’e kadar göstermiştir. Sabetay Sevi İzmir’de “Mesih”liğini ilan 

etmiş, görüşlerini İzmir Tarihi Limanı Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan Portekiz Sinagogunda 

açıklamıştır. Agora Ören Yeri içerisinde bulunan tescilli konut yapısının Sabetay Sevi’ye ait olduğu 

düşünülmektedir. 

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale, Mimar Kemalettin, Konak Meydanı ve Çevresi, 

Cicipark ve Roma Antik Yolu, Bahribaba Parkı ve Varyant bölgeleri ve bu alanları içerdiği sivil mimarlık 

örnekleri ile bütünleyen geleneksel konut dokusu istisnai değerin bileşenlerini oluşturma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Yeşildere (Meles çayı) ve çevresi tarihi liman kentinin 
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bütünleyici alanı niteliğindedir. Estetik ve tarihsel değerlerinin yanı sıra bu bölge, Tarihi Liman 

Kentinin ana bileşenlerinin siluetinin korunmasını güvence altına almak açısından da önemlidir.  

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi ile ilişkilenen Pasaport-Gümrük Bölgesi tarihi liman kentinin 

istisnai değer kazandığı düşünülen dönemin özelliklerini tam olarak yansıtmamaktadır. Ancak, 

mekânsal örüntüde birliktelik sağlamak açısından, Cumhuriyet Meydanı ile Smyrna Antik Kentinin dış 

surlarını oluşturan, alanın güneyinde yer alan bölgeler ile Yeşildere (Meles çayı) ve çevresinin yönetim 

alanı sınırları içerisinde alınması konusu değerlendirilmelidir. 

10.Alan Yönetiminin Genel Yaklaşımı ve Eylem Planı 

10.1. Vizyon, Hedefler ve Politikalar 

İzmir 8500 yıla ulaşan tarihinde neolitik dönemden günümüze kadar aynı coğrafyada yerleşen 

insan topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. İzmir iç körfezinin Meles Çayı ile birleştiği bölgede geniş 

Bornova Ovasını besleyen küçük çayların yakınlarında küçük toplulukların barındığı neolitik dönem 

yerleşimi (Yeşilova Höyük) terk edildikten sonra, gene aynı bölgenin yakınında gelişimi erken tunç 

çağına kadar uzanan bir başka yerleşim yeri (Yassıtepe Höyük) oluşmuştur. Bölgenin iklimi, verimli 

ovaları, zengin flora ve fauna özellikleri, temiz içme suyu kaynaklarının varlığı, alanın denizle olan 

ilişkisi, yakın bölgelerde ticaret yapılabilecek toplulukların bulunması ve savunma olanakları İzmir’in 

tarih öncesi dönemden itibaren iskân edilmesinde önemli rol oynamıştır.   

MÖ 11. yüzyıl’da Aiol şehri olarak kurulan ve varlığını MÖ 4. yüzyıla kadar kesintisiz on 

yerleşme katı oluşturarak sürdüren Eski Smyrna döneminde Batı Anadolu’nun en önemli ticaret 

kentlerinden birisi haline gelmiştir. Paleocoğrafya bulgularına göre batı ve güney yönünden denizle 

çevrili olan Eski Smyrna güçlü savunma surlarına sahiptir. MÖ 9. yüzyıl erken kerpiç surunun yanı sıra 

7. yüzyıl başında Erken Arkaik Dönem taş suru kenti dış saldırılardan koruma amacını taşımıştır. MÖ 

1050 tarihlerinde gerçekleşen Hellen göçü ile gelen topluluklar, yerel toplumla birleşerek Smyrna’yı 

MÖ 7. yüzyıldan başlamak üzere 3 yüzyıl boyunca bölgesinin en etkili yönetim ve ticari 

merkezlerinden birisine dönüştürmüştür.  

İskender’in Doğu seferi sırasında MÖ 334 yılından hemen sonra Eski Smyrna yerleşimcileri 

doğal limanı olan ve Kadifekale ile deniz arasında kalan alanda Smyrna yerleşimini kurmuşlardır. MÖ 

3. Yüzyılda şehir surlar ile çevrelenmiş durumdadır. Bu kent suru MS 7. Yüzyıla kadar kullanılmış ve 

zaman zaman onarım görmüştür. Smyrna’nın ticari ve askeri liman ile tersane haline gelmesiyle 

birlikte kentin savunma yapısını güçlendirmek için 13. Yüzyılda esaslı bir onarım faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Smyrna Hellen, Roma, Bizans, Beylikler Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminden günümüze kadar sürekli iskân edilmiştir. Kuruluşundan günümüze sürekli göçle büyüme 
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eğilimi gösteren kent, farklı milliyetten göç gruplarına ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin izleri 

günümüze kadar aktarılmıştır. İzmir halen göç almaya devam etmekte ve göçle gelen grupların 

kültürel etkileri ile kendisini yeniden biçimlendirmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti oldukça yaşlı bir yerleşim yeridir. Birçok savaşa, yıkıma, yangına, 

depreme, salgına konu olmuş, yeniden ve yeniden kurularak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Antik dönemin ticaret yollarının kesişiminde önem kazanan, çevresinde bulunan ve antik dönemde 

kendisinden daha gelişkin kentlerle olan yarışında sahip olduğu olanakları ve kaynakları doğru 

yöneterek öne çıkmayı başarmış bir yerleşim yeridir. Yarıştığı birçok kent tarih içerisinde terk edilmiş 

olsa da İzmir, bölgesi içerisinde varlığını büyüyerek sürdürme direncini göstermiştir. İzmir’de farklı 

etnik kökenden topluluklar yüzyıllar boyunca bir arada yaşamayı başarmış ve bu süreçte kentin 

kültürel mirası zenginleşmiştir. İnsanlığın ortak kültürel mirasının çok katmanlı bir biçimde korunduğu 

İzmir Tarihi Liman Kenti, Doğu Akdeniz havzasında sahip olduğu özel coğrafi konumu, tarihsel 

dönemden günümüze aktardığı yaratıcı ve girişimci ruhu korumakta, farklı kültürlerin buluşma 

noktası olmaya devam etmektedir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı’nın vizyonu, yapılan mevcut durum analiz 

çalışmaları, odak grup toplantıları, yüz yüze görüşmeler, GZFT analizi sonuçları, saha araştırması 

sonuçları, farklı temalar altında oluşturulan çalışma gruplarından elde edilen görüşler ve karar 

konferansında iletilen görüş ve öneriler yorumlanarak belirlenmiştir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planının Vizyonu;  

“Doğu Akdeniz’in Liman ve Ticaret Şehri Güzel İzmir’in, Bir 

Arada Yaşamın Etkisiyle Oluşan Çok Katmanlı Kültürel 

Mirasının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması 

Sağlanacaktır” 

olarak belirlenmiştir. 

Yönetim Planının amaçlarına ulaşma sürecinde yol gösterici olan politika alanları aşağıda 

açıklanmıştır. 

Politikalar 

1. İzmir Tarihi Liman Kentinin doğal ve kültürel mirasının korunması sürecinin başarılı olabilmesi 

için, tarihi kent yerleşiminin korunarak yaşatılması amacını taşıyan bölge ve kent planlarının 

alanın koruma politikaları ile tutarlı ve uyumlu bir içerikte üretilmiş olması gerekmektedir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının yakın çevresinde bulunan ve bu alanları çeşitli 

biçimlerde etkileyen (siluet, arazi değerlerinde değişim, ulaşım ilişkilerinde yoğunlaşma, 
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rekabet yaratan ekonomik faaliyetler vb.) alanlara ilişkin yapılan/yapılacak olan bölge ve kent 

planlarının korunan alanda işlev kaybına, sosyal yapının dönüşümüne, ekonomik 

aktivitelerinin yitirilmesine neden olmayacak biçimde ele alınması ve korunan alanın 

olumsuz yönde dönüşümüne neden olacak kararlar içermemesi gerekir. Bu yaklaşıma bağlı 

olarak İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında yürürlükte olan Nazım ve Uygulama 

İmar Planları gözden geçirilmelidir. Benzer biçimde, korunan alanların etkileşiminde olan 

alanlarda yürürlükte olan Nazım ve Uygulama İmar Planları da Yönetim Planı kararları 

doğrultusunda gözden geçirilmeli ve gerekli görülen değişiklikler yapılmalıdır. Yapılacak 

çalışmalar korunan alanın sosyal ve ekonomik yapısının gelişmesine ve güçlenmesine olanak 

verecek içeriğe sahip olmalı ve kırılgan bir yapıya sahip olan alanın sosyal ve ekonomik 

yapısında çözülmelere yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmelidir. Yapılması planlanan 

faaliyetlerin müdahale çerçevesinin kapsamı ise izleme raporları ve etki değerlendirme 

analizlerinin sonuçlarına bağlı olarak belirlenmelidir. 

2. İzmir Tarihi Liman Kenti çok katmanlı bir doku sergilemektedir. Bin yıllara uzanan geçmişi 

nedeniyle kent, birçok medeniyetin ve kültürün farklı dönem ve üslubunun izlerini 

taşımaktadır. Kentin sahip olduğu katmanlar halen erişilebilir durumdadır. Yaşayan bir alan 

olan Yönetim Alanı’nın büyük bölümünün altında bir başka dönemin kenti varlığını 

sürdürmekte, o katmanın altında da başka dönemin kentinin izleri yapılan çeşitli kazılarda 

ortaya çıkabilmektedir. Kentin çok katmanlı yapısının koruma etkinliği arttırılması, mevcut 

arkeolojik sit alanları ile, çeşitli kazılarda ele geçirilen kentin farklı dönemlerine alt 

buluntuların ilişkisel bağlamının kurulması, detaylı belgelenmesi ve gerekli görülmesi 

durumunda sit statülerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşıma bağlı olarak alanın 

yönetiminde etkili olan Koruma Amaçlı İmar Planlarının plan notları gözden geçirilmesi ve 

alanda çeşitli kazılarda tespit edilen arkeolojik kalıntıların korunması, yerinde sunumu, Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının uygulama yöntemleri konuları 

hakkındaki tutumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Ayrıca, Smyrna Antik Kentinin 

sur içi bölgesi ile Osmanlı Dönemi yapı kalıntılarına rastlanılan alanlar bir bütün olarak 

değerlendirilerek arkeolojik sit sınırları yeniden yorumlanmalıdır. 

3. Yönetim Alanı içerisinde gerçekleştirilen koruma etkinliğinin sadece tescilli kültür varlıklarının 

korunmasına odaklanması yeterli değildir. Alana ruhunu veren ve alanın Doğu Akdeniz 

bölgesinin en önemli ticari liman kenti olmasına olanak sağlayan bütünleştirici unsurlarının da 

korunması gerekmektedir. İzmir Tarihi Liman Kentini oluşturan somut miras unsurları antik 

dönemden günümüze; limanlar, iskeleler, yönetim yapıları, gümrük binaları, depolar, ticaret 

bölgeleri ve yapıları, ulaşım yapıları, kültürel yapılar, endüstriyel yapılar, konaklama yapıları, 
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hanlar, hamamlar, su yapıları, mezarlıklar, alanda yaşamış farklı inanıştan topluluklara ait dini 

yapılar ve benzerleridir. Ancak, bu unsurlar sadece Liman Kentinin işlevsel yapısının 

anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Diğer taraftan alanda yaşayan toplulukların yaşamlarını 

sürdürdükleri konut alanları, alana kent kimliğini kazandıran ana unsurudur. Bu nedenle 

koruma etkinliğinin, halen varlığını güçlü bir şekilde sürdüren konut dokularının korunmasına 

ve yaşatılmasına olanak sağlayacak bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Alanın koruma 

sürecinde; Yönetim Alanına tarihi liman kenti karakterini veren ve geçmişten günümüze 

varlığını korumaya devam eden sokak izleri ve parsellerle bütünleşen kent dokuları, bu doku 

ile birleşen meydanlar, kentsel açıklıklar ve yeşil doku, korunan miras unsurlarının yapım 

teknikleri, malzeme özellikleri, boyutları ve dönem üslupları, iç ve dış mekân özellikleri, 

renkleri ve bezemeleri gibi bütün kentsel ve mimari bileşenlerinin korunması ve yaşatılması  

gerekmektedir. Benzer biçimde, korunan yapının tarih içerisinde geçirdiği evrimsel sürecin, 

dönem içerisinde farklılaşan işlevinin belgelenmesi ve korunmasına yönelik kararların 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

4. İzmir Tarihi Liman Kentinin antik dönemden günümüze aktarılan ve bazı bölümleri değişikliğe 

uğramış olsa da varlığını koruyan yerleşim şeması son derece işlevseldir. Kent yerleşiminin 

odağında, tarihsel dönemi içinde konum değişiklikleri görülse de limanın varlığı süregelmiştir. 

Limanın hemen arkasında bulunan dokular, sürdürülen ticari aktivitenin ihtiyaç duyduğu 

işlevlerle biçimlenmiş, sonrasında farklılaşan ulaşım araçlarının yarattığı etki ile kendi 

içerisindeki iş bölümü zaman içerisinde farklılaşmıştır. Ancak kentin her döneminde liman ve 

liman arkası, kentin idari ve ticari merkezi olmayı sürdürmüştür. Kentin idari ve ticari merkezi 

ile etkileşen ve onu saran kentsel konut dokusu alanın topografyasına uygun bir biçimde yer 

seçmiş, Osmanlı döneminde mahalleler etnik kimliğe göre kümelenmiştir. Kentin üst kotlarında 

Türk mahalleleri görülürken, alt kotlarında Ermeni, Yahudi, Rum ve Frenk Mahalleleri 

konumlanmıştır. Geçmiş dönemin günümüze korunarak ulaşan dar sokakları, çıkmaz sokaklarla 

biten konut alanları, topografyaya son derece uyumlu biçimde konumlanmış merdivenleri, 

bahçeleri, çeşmeleri, sokağı gölgelemek için zaman zaman keskin dönüşlerle kıvrılan sokakları 

ve küçük meydanları ile alandaki mahalleler benzer özellikler göstermektedir. Yaya ve binek 

hayvan ulaşımına göre biçimlenmiş dar sokaklar, mahallenin ve konut bölgesinin güvenliğini ve 

mahremiyetini sağlamak için çoğu zaman çıkmaz sokaklarla bitirilmiştir. 1922 yangını 

sonrasında kent dokusunun büyük bölümü kaybedilmiş olsa da Fevzi Paşa Bulvarının güney ve 
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güney doğusunda kalan Basmane Bölgesi, Kemeraltı, Agora çevresi27 ve Kadifekale’nin alt 

kotlarında 1852 ve 1905 haritalarında belgelenebilen sokaklar ve kentsel doku halen varlığını 

sürdürmektedir. Bu bölgelerdeki tescilli kültür varlıklarının ve onları bütünleyen konut 

dokularının geçmiş dönem sokak izleriyle birlikte korunması, konut alanlarının 

yaşanabilirliğinin arttırılması, kentsel hizmetlere erişimlerinin güçlendirilmesi, alandaki 

merdivenler, çeşmeler, meydanlar, çıkmaz sokaklar, bitkisel peyzajın doku özellikleri ile 

bütünleştirilerek korunması sağlanmalıdır.   

5. Yönetim Alanı içerisinde 1922 yangını sonrası gelişmiş dokular ve yapıların bir bölümü tek yapı 

ölçeğinde koruma altına alınmış, bir bölümü ise kentsel sit alanları içerisinde korunmuştur. Bu 

yapılar, özellikle eski Frenk Mahallesinin bulunduğu alanda konumlanmış durumdadır. Modern 

mimari yapıların ağırlıkta olduğu bölge, alan içerisinde özelleşmiş işlevlere sahiptir. Geçmiş 

dönemlerde de Kemeraltı ve Basmane bölgesi ticari aktivitelerinden farklı bir işleve sahip olan 

alanda günümüzde görülen ticari ve idari işlevler, korunan yapı ve alanlarda sürdürülmektedir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi 1. Ulusal Mimari Akımının önemli eserlerinin bulunduğu Kale 

Arkası Toplu İşyeri Örneği Kentsel Sit Alanı ve Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanı ile 

etkileşimde olan bölgenin; Kıyı, Kemeraltı ve Basmane Bölgeleri ile olan bağlantısının 

güçlendirilmesi, geleneksel ticaret dokusu içerisinde yer alması güç olan idari, temsili, 

kültürel, sosyal, konaklama işlevlerinin alan içerisinde yer almasını kolaylaştıracak biçimde 

gelişmesine olanak sağlanması gerekmektedir. 

6. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda yenilgiye uğraması, Osmanlı-Rus Savaşı ve Ege adalarını 

kaybetmesi üzerine başlayan muhacir akını sonrasında İzmir göçle gelen gruplara ev sahipliği 

yapmış, kentin daha önce iskân edilmemiş alanları imara açılmıştır. Bu alanlardan birisi de 

Yahudi Mezarlığı’nın bulunduğu Değirmen Dağı bölgesi olmuştur. Bölgede günümüzde tek yapı 

ölçeğinde koruma altına alınmış anıtsal yapıların yanı sıra sivil mimarlık örnekleri de 

bulunmaktadır. Bölge ayrıca, eski Türk ve Yahudi mezarlık alanlarının bir bölümü üzerinde 

gelişmiş güçlü ağaç dokusu ile ayırt edilmektedir. Bu alanlar bölgenin en büyük bölgesel 

parklarını oluşturmakta ve 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak korunmaktadır. Alan, Varyant 

bağlantısının açılması, Konak Tüneli geçişi sonrasında Damlacık Bölgesindeki konut dokusunun 

bozulması, kıyı yönünde ise genişletilen dolgu alanı üzerinde yapılan kavşak bağlantısı 

nedeniyle Kemeraltı Bölgesi ve kıyı ile olan bağlantısını önemli ölçüde yitirmiş durumdadır. 

 
27 Varlığını günümüze kadar sürdüren sokaklar ve kentsel dokular; Odunkapı, Kahraman Mescit, Yeni Mahalle, Akıncı, 
Hurşudiye, Faikpaşa, Güzelyurt, Pazaryeri, Kubilay, Tan, Güneş, Yıldız, Türkyılmaz, Fevzipaşa, Sakarya, Ülkü, Süvari, Tuzcu, Ali 
Reis, Kurtuluş, Bozkurt, Altınordu, Şehit Nedim Tuğaltay, Bozkurt, Yıldız, Güneş Mahallelerinin büyük bölümünde; Yenigün, 
Kestelli, Mirali, Konak, Alireis, Etiler mahallelerinin bir bölümünde görülebilmektedir. 
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İzmir Tarihi Liman Kenti ile tarihsel bağları olan alanın doğal ve kültürel mirasının korunması, 

Yönetim Alanı ile bağlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

7. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının sahip olduğu peyzajın kamusal bir rolü bulunmaktadır. 

Alanın yeşil dokusunda öne çıkan Cici Park, Bahribaba Parkı ve Kadifekale’nin etekleri aynı 

zamanda alanın siluetinin de izlenebileceği önemli bakı noktalarıdır. Korunan alanların geçmiş 

yıllarından kalan belgelemelerinde alanın sahip olduğu görünüm, topoğrafya, siluet ve bu 

unsurlarla bütünleşen yeşil dokusu, alanın korunacak unsurları arasında değerlendirilmeli ve 

bu unsurlarda kaybedilmiş olanların geri kazanımı, var olanların etkin korunması ve 

güçlendirilmesine yönelik planlama araçları, politika belgeleri ve uygulamaların 

programlanması gerekmektedir.  

8. Yönetim Alanının doğal ve kültürel mirası sadece somut miras ögelerinden değil aynı zamanda 

somut olmayan miras ögeleri ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Alanın somut kültürel miras 

unsurlarını oluşturan ögeler tarihi kentsel doku, mimari miras unsurları, alanı bütünleyen 

peyzaj unsurları, alanın silueti, geçmişten günümüze aktarılmış ve yaşamaya devam eden 

panoraması, bakı noktaları, koruma altına alınmış arkeolojik miras unsurları oluşturmaktadır. 

Ancak alanın kültürel mirasının oluşumuna etki eden toplumsal bileşenlerin alanın tarihi 

kimlik değerinin anlamsal bütünlüğünü oluşturan somut olmayan kültürel mirasının da 

belgelenmesi, korunması ve yaşatılması için etkinlikler, gelenekler, görenekler, anı değeri 

taşıyan alanlar ve unsurlar, tarihi döneminde üstlenilen işlev ve simgesel anlamları ile 

bütünleştirilmeli ve kültürel anlamına kavuşturulmalıdır.   

9. İzmir Tarihi Liman Kentinin geçirdiği tarihi sürecin biçimlendirdiği kültürel miras ögeleri, kentin 

kültürel kimliğinin evriminin yaşayan kanıtları olarak varlıklarını sürdürmektedir. Günümüzün 

toplumsal yaşamının parçası olan ve sahip oldukları farklı işlevlerle günlük yaşama dahil olan 

kültürel miras ögelerinin korunması ve toplumsal yaşamla buluşturulmasına önem verilmelidir. 

10. Kırılgan bir yapıya sahip olan kültürel miras unsurları doğal afetlerden, insan kaynaklı risklerden 

ve iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu yüzden 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan miras alanları ve unsurlarının afetler 

karşısında dirençliliğini arttırmak, insan kaynaklı riskleri önlemek ve iklim değişikliğinin 

yarattığı etkilere karşı etkin önlemler almak gerekmektedir.   

11. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı güçlü miras ögelerine sahip olmakla birlikte koruma 

anlayışının tek yapı ölçeğinde değerlendirildiği dönemin alan içerisinde yarattığı dönüşümün 

izlerini ve etkilerini taşımaktadır. Diğer taraftan alanın kimliği ile uyumsuz günümüz mimari 

ögeleri de alanda kendisine yer bulabilmiştir. Ancak alan aynı zamanda Erken Cumhuriyet 
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Dönemi 1. Ulusal Mimari Akımının güçlü örneklerine de sahiptir. Bu mimari unsurlara ek 

olarak, modern mimarinin iyi örnekleri ve ulusal düzeyde yarışmalar eli ile üretilmiş modern 

mimari örnekleri de alan içerisinde bulunmaktadır. Liman Kentinin tarihsel peyzaj özelliği, 

denizle bütünleşen yerleşim dokusuyla gelişmiştir. Alanın koruma etkinliğinin araçlarından 

birisi olan Koruma Amaçlı İmar Planlarının kararları doğrultusunda alanda gerçekleştirilecek 

yeni yapı uygulamaları ile gerçekleştirilecek çağdaş mimari öğelerin alanın sahip olduğu 

tarihi değerlere, geleneksel yapıların mekân ile ilişkilenme biçim ve örgüsüne, mekânsal ve 

görsel bütünlüğe, estetiğe saygı duymalıdır. Çağdaş mimari örnekleri geleneksel kent 

dokusunun bütünlüğünü bozmamalı, alanın ana unsurları olan tescilli mimarlık örneklerini 

gerek işlevi gerekse dış mekân kullanımları ile olumsuz etkilememeli, bulunduğu alanın ve 

İzmir Tarihi Liman Kentinin ruhunu yansıtmalı ve alana kendi döneminin değerini 

katabilmelidir. 

12. Yönetim Alan sınırları içerisinde bulunan konut alanları uzun yıllara dayanan ihmal edilmişliğe 

bağlı olarak terk edilme ve dokuya uyumsuz yapılaşma eğilimi göstermektedir. Mevcut konut 

stokunun günümüz ihtiyaçlarına uygun olmaması, tescilli yapıların bakım ve onarımının 

yarattığı maliyetin yüksekliği gibi etkenler özellikle sivil mimarlık örnekleri olan konut yapılarını 

olumsuz yönde etkilemiş ve bu yapıların bir bölümü zaman içerisinde terk edilmiş ve yok 

olmuştur. İzmir kentinin ülke içinden aldığı göçle büyüyen karakteri Kadifekale ve eteklerinin 

gecekondu dokusu ile büyümesine yol açmış, yapılaşma denetiminin eksikliği alanda izinsiz 

uygulama sayısını arttırmıştır. Ülke içi göç grubuna ülke dışından göçle gelen grubun eklenmesi 

ile alandaki terk edilme, dokuyla uyumsuz yapılaşma ve özgün dokunun yok olma eğilimi 

artış göstermiştir. Yoksulluğun kalıcılaştığı bölgede ev sahipliliği oranı son derece düşüktür. 

Mülk sahiplerinin alanın ve konut dokusunun iyileşebileceğine yönelik beklentileri azalmış, 

kapsamlı dönüşüm programlarının uygulanması yönündeki arzusu ise artmış durumdadır. Tek 

yapı ölçeğinde koruma altına alınmış olan kültür varlıklarının sahipleri ise genel olarak 

yapılarının korunarak yaşatılması konusunda sınırlı düzeyde de olsa var olan desteklere erişme 

konusunda istekli değillerdir. Yönetim Planının uygulama sürecinin en önemli paydaşlarından 

olan yerel toplumun koruma sürecine katılımlarının sağlanması eylem planının başarısı için 

ön koşuldur. Bu nedenle yerel toplumu ve alandaki mülk sahiplerini alanın korunması 

sürecine dahil etmek ve aktif katılımlarını sağlamak önem taşımaktadır.  

13. Alanın koruma sürecinin etkinlik kazanması ile artacak olan soylulaşma riskinin kontrol altına 

alınması ve yerel toplumun alanda varlığını sürdürmesine yönelik sosyal desteklerin ve 

içerme odaklı politikaların uygulanması gerekmektedir. Önemli miktarda nüfus kaybetmiş 

olan alanın nüfus kaybetme eğilimi devam etmektedir. Mevcut konut dokularının kentsel 
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hizmetlere erişim güçlüğü, geleneksel konut dokusu ile bütünleşen dar ulaşım ağı, mevcut 

konut yapılarının önemli bölümünün ruhsatsız olması ve afet riski taşıması gibi hususlar alanın 

yaşanabilirliğini azaltmaktadır. Kent yoksullarının mekanına dönüşmüş olan alanın Kemeraltı 

Bölgesine yakın konut bölgelerinde yaşayan nüfusun azalması, Kemeraltı Çarşısının sadece 

ticaret dokularından oluşması, alanın gece kullanımını olumsuz yönde etkilemekte ve alanı 

güvensiz hale dönüştürmektedir. Yönetim Planının ana hedeflerine ulaşması ile gelişme eğilimi 

gösterecek olan turizm sektörünün alanda dönüşümü hızlandırması beklenebilir bir sonuçtur. 

Ancak alanın kırılgan sosyal yapısı dikkate alınmadan gerçekleştirilecek mekânsal ve 

ekonomik müdahaleler, sosyal yapının çözülmesine yol açma riskini de taşımaktadır. Bu 

nedenle alanın ekonomik yapısını etkileyecek olan mekansal müdahale kararları analiz 

edilmeli, alanın istihdam yapısı ve sosyal koşulları güçlendirilmeli, alanın fonksiyon 

dönüşümü, soylulaşma riski düzenli olarak izlenmelidir.  

14. Alanın korunmasında sadece tek yapı ölçeğinde koruma etkinliği yürütülmesi yeterli değildir. 

Geçmiş dönem haritalarında tespit edilebilen ve günümüzde de varlığını korumaya devam 

eden sokaklar, meydanlar, kentsel açıklıkların ve onları bütünleyen dokunun sahip olduğu 

karakterin korunması ve alanın geçmiş dönemlerinden günümüze aktarılan somut olmayan 

kültürel mirasının yaşatılması yerin ruhunun alana yansıtılmasına olanak verecek ve 

korunmasını sağlayacaktır.  

15. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları birbirilerini bütünleyen ögelerdir. Kentin geçmiş tarihinin 

günümüze aktarılmasını sağlayan doğal ve kültürel miras ögelerinin korunarak yaşatılması 

hedeflenmelidir. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının etkileşimi içerisinde olan alanlardaki 

değişim ve dönüşüm kararları, korunan alanlar üzerinde de etkide bulunacaktır. Bu nedenle 

İzmir Tarihi Liman Kentinin korunması etkinliği sadece mevcut yönetim alan sınırları 

içerisinde gerçekleşen etkinliklerin denetim altına alınması ile güvence altına alınamaz. İzmir 

Metropoliten Alanı bütününde gerçekleştirilen mekânsal iş bölümünün, büyük ölçekli yatırım 

kararlarının korunan alan üzerinde etkilerinin olacağı öngörülmeli ve Yönetim Alanı ve 

Bağlantı Noktalarını ve bu alanlarla ilişki içerisinde olan alanların korunma etkinliği bir arada 

düşünülmeli, görsel, fiziksel ve fonksiyonel kararların yaratacağı olumsuz etkilerin 

azaltılmasına yönelik plan kararları geliştirilmelidir.  

16. Yönetim Alanında daha önce gerçekleştirilen bazı uygulamaların yarattığı etkiler günümüzde 

analiz edilmiş durumdadır. Kemeraltı Bölgesinde Ayakkabıcılar Çarşısının taşınması sonrasında 

yapıların âtıl kalması, Konak Tüneli geçişi sonrası Damlacık Bölgesinin boşalması, Fevzi Paşa 

Bulvarı, İkiçeşmelik Caddesi, Atatürk Caddesi gibi ana arterlerin alanın kültür varlıklarına zarar 
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vermesi, mekansal bütünlüğünü ve yaya erişilebilirliğini olumsuz etkilemesi, alanın deniz ile 

olan doğal ilişkisinin zayıflaması olumsuz örnekler olarak değerlendirilmelidir. Hassas dengeler 

üzerinde duran Yönetim Alanı kültürel mirasının mekân ve fonksiyon bütünlüğünün 

sağlanması, bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, alanın sosyal dokusuna saygılı, koruma 

faaliyetleri ile uyumlu plan ve uygulama kararlarının hayata geçirilmesi  gerekmektedir. 

Alanda büyük çaplı uygulamalardan kaçınılmalı, alanın ekonomik ve sosyal yapısını gözeten 

koruyucu politikalar geliştirilmeli, uygulamaların kültürel miras üzerindeki etki 

değerlendirme analizleri yapılmadan müdahale çerçevesi genişletilmemelidir.  

17. Kamunun alanın korumasına ayırdığı kaynaklar alanın ihtiyaçlarının büyüklüğü gözetilerek 

arttırılmalıdır. Uzun yıllardır ihmal edilmiş bir alan olan Yönetim Alanında anıt eserlerin 

koruma etkinliğinin arttırılmasına öncelik verilmeli, sonrasında bu alanlarla bütünleşen 

dokuların ve sivil mimarlık örneklerinin geri kazanılmasına yönelik ısrarlı bir uygulama süreci 

gerçekleştirilmelidir.  

18. Koruma faaliyeti çok katmanlı bir gelişim sergileyen İzmir Tarihi Liman Kenti için kapsamlı 

araştırmaları gerektirmektedir. Korunacak alan, öge ve unsurların tespiti ve koruma 

yaklaşımının geliştirilmesi için kentin tarihi evriminin iyi anlaşılması gerekmektedir. Uzun 

yılların birikmiş sorunlarına müdahalenin uzun yıllara yayılacağı gözetilerek mevcut kültür 

varlıklarının detaylı bir biçimde belgelenmesi, alanda daha önce var olan ancak çeşitli 

nedenle günümüze ulaşmayan kültür varlıklarının tanımlanması ve belgelenmesi, güçlü bir 

envanterin oluşturulması ve her yapı özelinde koruma durumunun ve sürecinin 

kataloglanması ve bunları bütünleyen güncellenebilir, güvenilir bir veri tabanının 

oluşturulması gerekmektedir.  

19. İzmir Tarihi Liman Kenti’nin doğal ve kültürel değerlerinin tarihsel dönemlerde oluşmuş tüm 

kültürel katmanlarını bütüncül koruma bakış açısıyla korunmalıdır. Yönetim Alanını geçmişi 

yansıtan bir alan olarak değerlendirilmesi yerine yaşayan miras alanı niteliğinde 

kurgulanması sağlanarak geçmişten günümüze değin doğal ve kültürel değerlerinin 

korunmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması esas alınmalıdır. 

20. İzmir Tarihi Liman Kenti’nin miras ögelerinin ekonomik sektörlerin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla “kaynak” olarak kullanılması değil, “varlık” olarak değerlerin korunması 

birinci öncelik olmalıdır. 

21. İzmir Tarihi Liman Kenti’nin miras ögelerinin korunması süreci öncelikle alanda yaşayan ve 

alanda farklı sektörlerde faaliyet gösterenleri ilgilendirdiğinden, yerel toplumun ve alanın 

diğer paydaşlarının alanın yönetim sürecine katılımlarını geliştirmek, karar alma süreçlerini 
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toplumun en geniş kesimine yaymak, yeni iletişim araçlarını da kullanarak bilgi alışverişini 

sağlamak yönünde etkin ve sürekli bir katılım stratejisi uygulanmalıdır.  

22. Yönetim Alanında ve Bağlantı Noktalarında sorumluluk sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının üst 

düzey yöneticileri, kamu personeli başta olmak üzere, alanın bütün paydaşları, üniversiteler, 

uzmanlar, meslek odaları, gönüllüler ve sivil toplum örgütlerinin koruma alanında 

kapasitelerinin geliştirilmesi, farkındalıklarının arttırılması, bilinçlendirme ve eğitim 

çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

23. Halkın katılımını sağlamak ve katkıları yüreklendirmek için, okul yaşındaki çocuklardan 

başlayarak, bütün kentlileri bilgilendiren bir program hazırlanmalıdır. Her yaş grubu ve herkes 

için sürekli eğitim yaklaşımı benimsenmelidir. 

24. Doğal ve kültürel varlık değerleri içeren alanda bulunan miras ögeleri geçmiş dönemlerden 

günümüze ulaşan ve belgelenebilen bütün tarihsel süreçleri ve katmanlarıyla korunmalı, 

alanın koruma süreçlerini etkileyebilecek ölçekte yapılması ve uygulanması öngörülen 

müdahalelerin kültürel miras etki değerlendirmesi yapılmadan gerçekleştirilmesine izin 

verilmemelidir.  

25. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanının doğal ve kültürel değerlerinin sosyal yaşamda ve 

mekânda algılanması, hissedilebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak mekânsal 

tasarımlarda yönetim ve dil birliği geliştirilmelidir. Alanın algılanması ve sunumuna yönelik 

yürütülecek çalışmalarda, tarihi liman kenti karakterine uygun biçimde kentsel tasarım ölçütleri 

oluşturulmalıdır. 

26. Yönetim Alanının bisiklet ve yaya öncelikli erişebilir olmasını güçlendiren araçlar ve 

düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda alınan plan 

kararlarının uygulama etkinliği artırılmalıdır. 

27. İzmir Tarihi Liman Kenti miras unsurlarına yönelik uygulanacak tüm çalışmalarda varlığın 

kültürel önemine zarar vermeyen, varlıkla uyumlu ve varlığın algılanmasını güçlendiren 

içerikler geliştirilecek ve alanda uygulanması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda mekânsal tasarım, 

yapı ölçeğinde tasarım, fonksiyon kararları ve yapısal işlevlendirmeler gibi birçok husus birlikte 

değerlendirilmelidir. 

28. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim alanında görev ve sorumluluk üstlenen tüm kamu kurum ve 

kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak bakış açısı 

geliştirilmeli, planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde eşgüdüm ve işbirliği sağlanmalıdır. 
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Alanın korunmasından ve yönetiminden sorumlu bütün paydaşların Alan Yönetim Planı 

çerçevesinde çalışma yürütmesi esas alınmalıdır. 

29. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının doğal ve kültürel miras değerlerinin anlaşılmasına olanak 

sağlayan görsel ve işitsel kaynaklar saptanarak teknolojik imkanlarla desteklenmiş ortak veri 

tabanında arşivlenerek kayıt altına alınması sağlanmalıdır. Alanın sunumunda gelişen 

teknolojilerin takip edilmesi, aynı zamanda tarihsel gerçekliğe uygun biçimde sunum 

olanaklarının geliştirilmesi, yaratıcı ve hayal gücünü teşvik eden içeriklerin üretilmesi önemlidir. 

30. İzmir Tarihi Liman Kenti kullanıcıları ve ziyaretçilerinin memnuniyetinin arttırılmasına yönelik 

olarak alanın tanıtımı, ziyaretçi yönetimi ve kurumsal iletişim mekanizmaları geliştirilmelidir. 

Ziyaretçi yönetim mekanizmasının oluşturulmasında ziyaret biçimlerine yönelik sistematik ve 

güvenilir bilgi toplanması sağlanmalı, yönlendirme ve bilgilendirme mekanizmaları 

iyileştirilmeli, destekleyici donatılar geliştirilmelidir. 

Yönetim Planının Amaçları Hedefleri ve Faaliyetleri 

Belirlenen vizyona ilişkin olarak İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı kapsamında 6 amaç 

belirlenmiştir. Bu amaçlar; 

Amaç 1: İzmir Tarihi Liman Kentinin Doğal ve Kültürel Miras Değerleri Bütüncül Olarak 

Korunacaktır  

Amaç 2: İzmir Tarihi Liman Kenti Mekânsal Planlama Süreçleri Etkinleştirilecektir 

Amaç 3: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Güçlendirilecektir 

Amaç 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi Etkinleştirilecektir 

Amaç 5: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi Etkinleştirilecektir 

Amaç 6: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Yapısı Geliştirilecektir   

Yönetim Planının vizyonuna ulaşmak için 6 amaç altında 34 hedef ve bu hedeflere 

erişmek için 558 faaliyet belirlenmiştir. 

 

10.2. Eylem Planı  

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planının amaç, hedef ve faaliyetleri oluşturulan Tematik 

Çalışma Gruplarında tartışmaya açılmış, sonrasında bütün paydaşların katıldığı Karar Konferansında 

değerlendirmeye sunulmuştur. Yönetim Planı hazırlık sürecinde gerçekleştirilen katılımlı toplantılar, 

belirlenen ana sorun alanları, kamu kurumlarının alanda gelecek dönemde yapmayı planladıkları 
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çalışmalar dikkate alınarak geliştirilen Eylem Planı paydaşların geri bildirimleri sonrasında gözden 

geçirilerek güncellenmiştir. Eylem Planında faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum 

ve kuruluşlar tariflenmiş ve alanın ihtiyaçları da gözetilerek 5 yıllık dönemde öncelik sıralaması 

içerisinde takvimlenmiştir.   
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Tablo 64: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Özet Tablosu 
 İçerik Hedef Strateji  Faaliyet 

Amaç 1: İzmir Tarihi 
Liman Kentinin Doğal ve 
Kültürel Miras Değerleri 
Bütüncül Olarak 
Korunacaktır 

Kültürel Miras 

Hedef 1.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Tarihinin Araştırılmasına Yönelik Bilimsel Çalışmalar 
Desteklenecektir.  

Araştırma çalışmaları 

 
38 

Hedef 1.2:  İzmir Tarihi Liman Kenti Bilgi ve Belge Merkezi oluşturulacaktır. 
Kurumsallaşma 

Belgeleme ve Arşiv Oluşturma 

Hedef 1.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Miras Yönetim Sistemi Oluşturulacaktır. Miras Yönetim Sisteminin Etkinleştirilmesi 

Hedef 1.4: İzmir Tarihi Liman Kenti Miras Ögelerinin ve Alanlarının Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Koruma ve Bakım Uygulamaları 

a. Mimari Miras 
Hedef 1.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Mimari Mirasının Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır.  

Kent İçi Sur Yapıları ve Su Kemerleri Koruma Çalışmaları 

100 

Han Yapıları Koruma Çalışmaları 

Cami, Mescit ve Türbe ve Hazirelerin Korunması 

Kiliseler Koruma Çalışmaları 

Havralar, Kortejolar ve Cemaat Yapıları Koruma Çalışmaları 

Hamam Yapıları Koruma Çalışmaları 

Tarihi Otel Yapıları Koruma Çalışmaları 
Sivil Mimarlık Örnekleri Koruma Çalışmaları 

Kültürel Ögeler Koruma Çalışmaları 

47 
b. Arkeolojik Miras Hedef 1.6: Arkeolojik Miras Alanlarının Koruma Etkinliği Artırılacaktır. 

Belgeleme Çalışmalarının Bütünleştirilmesi 

Koruma Etkinliğinin Arttırılması 

Kazı Çalışmaları Programının Oluşturulması 

Smyrna Antik Kenti Koruma Uygulamaları 

Eski Smyrna Kazı Çalışmaları ve Koruma Uygulamaları 

Yeşilova Höyüğü Koruma Uygulamaları 

Yassıtepe Höyüğü Koruma Uygulamaları 

c. SOKÜM Değerleri Hedef 1.7: Alanın somut olmayan kültürel miras değerleri yaşatılacaktır. SOKÜM’ün Korunması ve Yaşatılması 9 

Doğal Miras 

Hedef 1.8: Yönetim Alanı Doğal Mirasının Koruma Etkinliği Artırılacaktır. Koruma Statüsü ve Koruma Sınırlarının Yeterliliğinin Sağlanması 4 

Hedef 1.9: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının Tarihsel Peyzajı araştırılacak ve 
Günümüz Peyzajı Belgelenerek, Yaşatılmasına Yönelik Çalışmalar yürütülecektir. 

Doğal Miras ve Peyzaj Unsurlarının Tanımlanması, Belgelenmesi 5 

Hedef 1.10: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının peyzajı yerel ve alana özgü bitki 
türleri ile güçlendirilecektir. 

Doğal Mirasın Korunması ve Bakımı 7 

Amaç 1 Faaliyet Toplamı 210 

Amaç 2: İzmir Tarihi Liman Kenti Mekânsal Planlama 
Süreçleri Etkinleştirilecektir 

Hedef 2.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı miras değerlerinin etkin 
korunmasına yönelik planlama ve uygulama araçları geliştirilecektir. 

Planlama ve Uygulama Araçlarının (Üst Ölçekli Planlar, İmar Planları, Koruma Amaçlı İmar 
Planları ve Koruma Kararları, Strateji Belgeleri, Kentsel Tasarım Rehberlerinin) koruma 
ilkeleri arasında uyumun sağlanması 

27 

Hedef 2.2: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nda koruma sınırları ve statüleri 
alanın kültürel miras ögeleri göz önüne alınarak bütüncül şekilde yeniden 
irdelenecektir. 

Sit Sınırlarının Gözden Geçirilmesi   
4 

Hedef 2.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nın tarihsel sürekliliği olan sokak, 
meydan ve alanlarının sağlıklaştırılması ve canlandırılmasına yönelik projeler 
uygulanacaktır. 

Sağlıklaştırma, Canlandırma Projeleri 42 

Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesi Ana Giriş Noktalarının Tanımlanması 

Hedef 2.4: Yönetim Alanı mevcut yapı stokunun mevzuata uygunluğunun denetimi 
gerçekleştirilecek ve sağlıklaştırma çalışmaları yürütülecektir. 

Denetim, izinsiz uygulamaların kaldırılması, sağlıklaştırma çalışmaları 
6 

Hedef 2.5: Yönetim Alanı'nda kentsel ve mekânsal standartlar geliştirilecektir. Mekân Kalitesi ve Kentsel Sosyal Altyapının alanın Peyzaj Karakteri korunarak geliştirilmesi 9 

Hedef 2.6: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının ulaşım 
altyapısı güçlendirilecek ve erişilebilirlik düzeyi artırılacaktır. 

Yaya sirkülasyonu, otopark alanları, erişilebilirlik, yönlendirici tabelalara ait altyapının 
geliştirilmesi 

15 

Hedef 2.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının teknik 
altyapı sistemleri geliştirilecektir. 

Elektrik hatları, trafo alanları, yağmur suyu kanal sistemleri, pis su kanal sistemleri, içme 
suyu altyapısı, telekomünikasyon altyapısının hizmet kalitesinin ve kapsamının 
geliştirilmesi 

14 

Amaç 2 Faaliyet Toplamı 1117 

AMAÇ 3: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı 
Güçlendirilecektir 

Hedef 3.1: Alandaki iktisadi sektörlerin Tarihi Liman Kenti dokusuyla uyumlu olacak 
şekilde koruma odaklı yapılandırılması sağlanacaktır. 

Tarihi Kent Merkezinin Yaşatılması 15 

Turizm Sektörünün Koruma Odaklı Geliştirilmesi 



732 
 

 Ticaret Sektörünün Koruma Odaklı Geliştirilmesi  

Hedef 3.2: Alanda yaşayanların kentsel ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirilecek ve 
geliştirilecektir. 

Hizmetlere erişim kolaylığı 
7 

Hedef 3.3: Alanda sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik sosyal-kültürel etkinlikler ve 
sosyal içerme odaklı politikalar hayata geçirilecektir. 

Etkinlikler 
11 

Hedef 3.4: Alanda yaşayan nüfusun kültürel miras konusunda farkındalığının artırılması 
ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Farkındalık oluşturma 
6 

Amaç 3 Faaliyet Toplamı 39 

AMAÇ 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi 
Etkinleştirilecektir 

Hedef 4.1: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının Ziyaret Kalitesinin 
Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Ziyaret Kalitesinin Arttırılması 
25 

Smyrna Agorası Ziyaret Kalitesinin Arttırılması 

Hedef 4.2: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının Tanıtılmasına Yönelik 
Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

Mirasın Tanıtımının Etkinleştirilmesi 8 

Hedef 4.3:  İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarındaki Ziyaret 
Odaklarının Tanıtımı ve Ziyarete Uygun Hale Getirilmesi Sağlanacaktır. 

Eski Smyrna’nın Ziyaret Olanaklarının Geliştirilmesi 

26 

Yeşilova Höyüğü Ziyaret Olanaklarının Geliştirilmesi 

Yassıtepe Höyüğü Ziyaret Olanaklarının Geliştirilmesi 

Kadifekale (Smyrna Akropolü) Ziyaret Olanaklarının Geliştirilmesi 

Altınpark’ın Ziyaret Olanaklarının Geliştirilmesi 
Amaç 4 Faaliyet Toplamı 59 

AMAÇ 5: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi 
Etkinleştirilecektir  

Hedef 5.1: Kurumlararası Koordinasyon Arttırılacak, Paydaşların risk yönetim 
kapasitesi güçlendirilecektir. 

Kurumlararası koordinasyonun sağlanması 
22 

Toplumsal Bilincin Geliştirilmesi 

Hedef 5.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında mekânsal ve çevresel risklerin 
ortadan kaldırılması veya azaltılması sağlanacaktır. 

Tespit Çalışmalarının Yaygınlaştırılması 
11 

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Etkinleştirilmesi 

Hedef 5.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında risk yaratan kullanımlar izlenecek ve 
risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması sağlanacaktır. 

Riskle karşı karşıya kalan miras unsurlarının tespiti ve korunması 
15 

Alanda risk yaratan kullanımların denetimi ve alandan uzaklaştırılması 

Hedef 5.4: Toplumsal Risklere karşı sosyal içerme odaklı politikalar izlenecektir. Sosyal Risklerin Önlenmesi 10 

Amaç 5 Faaliyet Toplamı 58 

AMAÇ 6: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Yapısı 
Geliştirilecektir   

Hedef 6.1: Kurumlararası ve kurum içi ortak çalışmanın güçlendirilecek, uygulamada işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yönetsel etkinlik geliştirilecektir.    15 

Hedef 6.2: Alan Yönetiminin katılımcı yöntemlerle sürdürülmesi için yönetsel yapı geliştirilecektir.  12 

Hedef 6.3: Yönetim Alanının İdari Merkez kimliği güçlendirilecektir.  2 

Hedef 6.4: Alan yönetiminde yerel kapasite güçlendirilecektir.   7 

Hedef 6.5: Alan Yönetim Planının izleme ve değerlendirme etkinliği geliştirilecektir.   6 

Hedef 6.6: Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Eğitim Programları Düzenlenecektir.   33 

Amaç 6 Faaliyet Toplamı 75 
     

Amaç Sayısı 6 Hedef Sayısı 34 558 
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Amaç 1: İzmir Tarihi Liman Kentinin Doğal ve Kültürel Miras Değerleri Bütüncül Olarak 

Korunacaktır 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planının belirlenen ilk amacı alanının doğal ve kültürel 

miras değerlerinin bütüncül biçimde korunmasına odaklanmaktadır. Çok katmanlı ve çok kültürlü 

miras değerlerine sahip olan Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının miras değerlerinin korunmasına 

yönelik eylem planı, alanın doğal ve kültürel (mimari, arkeolojik ve somut olmayan kültür miras) 

miras değerlerini oluşturan alt başlıkların ihtiyaçları gözetilerek tanımlanmıştır.  

İzmir Tarihi Liman Kentinin Doğal ve Kültürel Miras Değerlerinin Bütüncül Olarak Korunması 

amacı doğrultusunda hedefler tanımlanmıştır: 

Kültürel Miras 

Hedef 1.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Tarihinin Araştırılmasına Yönelik Bilimsel Çalışmalar 
Desteklenecektir. 

Hedef 1.2: İzmir Tarihi Liman Kenti Bilgi ve Belge Merkezi oluşturulacaktır. 

Hedef 1.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Miras Yönetim Sistemi Oluşturulacaktır. 

Hedef 1.4: İzmir Tarihi Liman Kenti Miras Ögelerinin ve Alanlarının Koruma Etkinliği Artırılacaktır. 

a.     Mimari Miras 

Hedef 1.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Mimari Mirasının Koruma Etkinliği Artırılacaktır.  

b.     Arkeolojik Miras 

Hedef 1.6: Arkeolojik Miras Alanlarının Koruma Etkinliği Artırılacaktır. 

c.      Somut Olmayan Kültürel Miras  

Hedef 1.7: Alanın somut olmayan kültürel miras değerleri yaşatılacaktır. 

Doğal Miras 

Hedef 1.8: Yönetim Alanı Doğal Mirasının Koruma Etkinliği Artırılacaktır. 

Hedef 1.9: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının Tarihsel Peyzajı araştırılacak ve Günümüz Peyzajı 
Belgelenerek, Yaşatılmasına Yönelik Çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 1.10: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının peyzajı yerel ve alana özgü bitki türleri ile 
güçlendirilecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanının kimlik unsuru olarak öne çıkan miras değerlerine 

yönelik öncelikli gereklilik, güvenilir miras bilgisi birikimine sahip olmaktadır. Bu doğrultuda alanın 

miras öge ve alanlarının tespiti, araştırılması ve belgelenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve 

güvenilir, kapsamlı, güncellenebilir ve izlenebilir miras bilgisi veri ortamının oluşturulması 

sağlanmalıdır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik İzmir Tarihi Liman Kenti Bilgi ve Belge Merkezi’nin 

oluşturulması hedeflenmiş, bu hedef kapsamında kurumsallaşma, belge ve arşiv oluşturma stratejileri 

geliştirilmiştir. Alanın günümüz ve geçmiş mirasının tespiti, araştırılması, bilgi ve belge birikiminin 

oluşturulmasında ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyonlarda bulunan belgelere erişimin 

sağlanması önem taşımaktadır. Bu kapsamda hali hazırda alanda faaliyet sürdüren İzmir Büyükşehir 
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Belediyesi’ne bağlı APİKAM’ın kapasitesi geliştirilecek, alanla ilgili ulusal ve uluslararası yazılı, sözlü ve 

görsel kaynakların arşivlenmesine odaklanan özel bir merkez oluşturulacaktır.  

Alan tarih içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve alanda farklı etnik kökenden 

topluluklar bir arada yaşam sürdürmüştür. Alanın çok katmanlı ve çok kültürlü mirasının araştırılması, 

alanın kesintisiz iskân edildiği tarihsel süreç içerisinde belge ve bilgi eksikliği görülen dönemlerin 

araştırılmasının teşvik edilmesi, bilimsel yayınların hazırlanması konusunda uluslararası iş birliklerinin 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilgili yapılmış olan ulusal ve 

uluslararası araştırmaların ve farklı arşivlerde bulunan belgelerin dijital platformlarda erişilebilir 

olmasının sağlanmasına yönelik iş birlikleri ve protokoller gerçekleştirilecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti mirasına yönelik yapılmış yayın ve araştırmaların geniş özetini 

barındıran bibliyografyanın oluşturulması alan üzerinde yapılacak araştırmaların doğru ve nitelikli 

bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası kaynakları içerisinde 

barındıran bibliyografyanın oluşturulması ve dijital platformlarda araştırmacıların hizmetine 

sunulması sağlanacaktır. İzmir kent tarihi ile ilişkili yayınlar, belgeler, farklı topluklara ait gazete ve 

mecmualar vb. yayınların arşivlenmesi ve Türkçe’ye çevrilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Diğer taraftan İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Eski Smyrna’nın antik dönem kıyı 

çizgisinin saptanması kapsamında jeomorfolojik araştırmaların yapılması gerekli olup, antik dönem 

liman alanları ve kıyı çizgisinin belirlenmesine yönelik jeomorfolojik araştırmalar ve delgi sondaj 

çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır. İzmir Tarihi Liman Kentinde antik dönemden günümüze kadar 

deniz ticareti faaliyetlerinin sürdürülmüş olduğu bilinmektedir. Alanın deniz ticaretinin anlaşılmasına 

yönelik İzmir Körfezi ve Ege Denizi’nde sualtı arkeoloji çalışmalarının yürütülmemiş olması önemli bir 

eksiklik olarak görülmektedir. Bu doğrultuda İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı 

Noktaları ile ilgili sualtı arkeoloji araştırmaları ve çalışmalarının yürütülmesi konusunda ilgili 

kurumlarla iş birlikleri geliştirilecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti kültürel mirasının korunması ve yaşatılmasına yönelik belirlenen 

hedeflerden birisi de İzmir Tarihi Liman Kenti Miras Yönetim Sisteminin oluşturulmasıdır. İzmir Tarihi 

Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında koruma altına alınmış kültürel miras ögeleri Coğrafi Bilgi 

Sistemine aktarılarak ortak bir veri tabanın oluşturulması sağlanacaktır. Veri tabanının 

oluşturulmasında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleşmesi 

planlanmış çalışmaların oluşturulacak veri tabanına entegre edilmesine yönelik kurumlararası iş 

birliğinin geliştirilmesi kültürel mirasın bütüncül korunması hususunda önem taşımaktadır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında koruma statüsü bulunmayan 

alanların irdelenmesi bütüncül korumanın önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Yönetim alanında 
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koruma statüsü bulunmayan alanlar değerlendirilecek, alanın kentsel sit alanları ile ilişkili biçimde 

etkileşim geçiş sahası ihtiyacı sonuçlandırılacaktır. Alanda önemli sayıda terk edilmiş, yıkılma tehdidi 

altında olan tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Bu kültür varlıklarının belgelenmesi, koruma 

etkinliklerinin arttırılması acil ihtiyaçlardan birisini oluşturmaktadır. Yok olma tehdidi altında olan 

kültür varlıklarının kapsamlı rölövelerinin alınması, bakım onarım ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması 

gerekmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan mimari mirasının 

korunması ve yaşatılması ana hedeflerden birisi olarak tanımlanmıştır. Alanın miras değerlerinin 

büyük bir çoğunluğu uzun yıllardır kaderlerine terk edilmiş, koruma etkinliği zayıflamış, ihmal edilerek 

bakımsız kalmıştır. Alanın miras değerinin korunması yönündeki çabalar alan içerisindeki birçok anıt 

eser ve sivil mimarlık örneğinin geri kazanılmasını sağlamış çöküntüleşme eğilimi gösteren birçok 

bölgede gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda iyileşme ve sağlıklaşma görülmüştür. Ancak alanın 

bütüncül olarak korunması henüz sağlanamamıştır. Alanın günümüze kadar geçirmiş olduğu süreç 

değerlendirildiğinde miras değerlerinin koruma etkinliğinin alan geneline yaygınlaştırılması, ilgili tüm 

kesimlerde koruma bilincinin yaygınlaştırılması, alanın güvenliğinin sağlanması, kamu kurum ve 

kuruluşları ile alanın paydaşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının önemli kültürel miras 

unsurları olan sur duvarları ve kalıntıları, han yapıları, camiler, kiliseler, sinagoglar, kortejolar, 

hamamlar, oteller, sinema yapıları gibi mimari ögelerin koruma etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. 

Bu kapsamda, anıtsal değerde miras unsurlarının afet risklerinin tespit edilmesi, güçlendirme ve 

bakım onarım ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tarihi önem ve değerlerinin görünür kılınmasının 

sağlanması, rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesi, izinsiz uygulamalarının 

kaldırılması, ziyaret rotaları ile ilişkilendirilmeleri, yapıda meydana gelen değişikliklerin tespiti ve 

raporlanması, özgün görünümlerini olumsuz etkileyen eklenti ve işgallerin engellenmesi ve kültür 

varlıklarının varlık değerine zarar vermeyecek şekilde işlevlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. Eylem Planı yürürlükte olduğu 5 yıl içerisinde temel öncelik alanlarından birisini alanın 

anıtsal eserlerinin koruma etkinliğinin arttırılması, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması, 

koruma etkinliğinin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması oluşturmaktadır. Bu kapsamda Eylem 

Planında alanın anıtsal miras ögelerinin korunmasına yönelik restorasyon programının 

oluşturulması hedeflenmekte ve ilgili kamu kurumlarının bu sürecin gerektirdiği kaynağı ayırması 

gerekmektedir.   

Eylem Planında kültürel mirasın korunması konusunda farklı düzeyde müdahale kararları 

önerilmiştir. Planda tanımlanan yaklaşımlar aşağıda açıklanmıştır; 
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Afet Sakınım Çalışmaları: Yapının afet riskleri değerlendirilecek, güçlendirme ihtiyacı tespit 

edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. 

Bakım ve Onarım Çalışmaları: Yapıların düzenli bakım ve onarımına yönelik çalışmaların 

yürütülmesi sağlanacaktır. Yapının tespit edilen ihtiyacına göre müdahale biçimleri 

belirlenerek uygulamaya geçilecektir. Onarım çalışmalarında, yapıda meydana gelen 

değişikliklerin tespit edilmesi, yapının tarihi içindeki önemi ve değerinin görünür kılınması 

hedeflenecektir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun (660 nolu İlke 

Kararı) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları İlke Kararı 

doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. 

Restorasyon Çalışmaları: Yapıda meydana gelen değişiklikler tespit edilerek yapının tarihi 

içindeki önemi ve değerini görünür kılarak restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Han 

yapılarının restorasyon çalışmalarından hanın özgün kimliği ile uyumlu işlevlerin yer alması 

hedeflenecektir.  

Rehabilitasyon ve Canlandırma Programı: Han yapısının özgün görünümünü bozan 

eklentiler ve işgaller kaldırılacak, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panoları 

yürürlükte olan Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan notları ve İzmir Tarihi Liman Kenti 

Kentsel Tasarım Rehberine uygun hale getirilecektir. Hanın düzenli bakım onarım hizmetleri 

sağlanacaktır. Ayrıca, hanın ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacak, bölgenin rehabilitasyonu 

ile canlandırılmasına katkı sunulacaktır. 

Koruma ve Yaşatma Programı: Yapının düzenli bakım ve onarım çalışmaları 

gerçekleştirilerek, varsa bahçe/avlu ve haziresinin bakımı ve temizliği düzenli olarak 

yapılacaktır. Yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacak, komşuluğu olan parsellerde 

gerçekleşmiş olan izinsiz uygulamalar, tabela ve reklam panosu kirliliği ortadan 

kaldırılacaktır. 

Koruma, Müdahale Programı: Eylem Planı içerisine alınmamış diğer kültür varlıklarının 

belgelenmesi, koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yürütülecek ve 

koruma programı ile müdahale çerçevesinin tanımlanması sağlanacaktır. 

Kadifekale ve Smyrna Tiyatrosu’nun ziyaretçiye bütüncül olarak sunumuna yönelik çevre 

düzenleme projesinin hazırlanması, yaya ve araç ulaşımının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. İzmir Tarihi Liman Kentinin en önemli bileşenlerinden olan arkeolojik miras alanlarının 

ziyaretçi ile buluşturulması, Yönetim Planın en önemli hedeflerinden birisidir. Bu kapsamda 

arkeolojik sit alanlarından ziyarete uygun olanların ören yeri statüsünün oluşturulması, çevre 

düzenleme projelerinin hazırlanması, ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması yönünde etkin bir 

programın oluşturulması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
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Harita 59: Eylem Planı Faaliyetleri 

 
Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında Yeşilova Höyük, Yassıtepe 

Höyük, Eski Smyrna ve Smyrna Antik Kenti olmak üzere dört farklı arkeolojik yerleşim yeri 

bulunmaktadır. Arkeolojik alanların bütüncül korunmasına yönelik olarak arkeolojik miras alanlarının 

koruma etkinliği artırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, arkeolojik sit alanlarında yürütülen kazı 

çalışmaları, arkeolojik eser ve etütlük eserlerin envanterlenmesi, bilimsel yayınlarının hazırlanması ve 

alanlarda yürütülen rölöve, restitüsyon, anastylosis ve restorasyon çalışmalarının raporlanarak 

belgelenmesi sağlanacak, Kazı Başkanlıklarının mevcut durumda kullanmakta oldukları veri 

tabanlarına uyumlu dijital ortamda geliştirilmiş ve güncellenebilir veri tabanının oluşturulmasına 

yönelik çalışmalar yürütülecektir. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarındaki arkeolojik sit alanlarında 

açığa çıkarılmış ve çevresel faktörlerden kaynaklı olarak koruma etkinliğinin zayıfladığı, koruma 

çatısının bulunmadığı alanlarda çevre düzenleme projelerinin hazırlanması ve acil olarak koruma 

çatısının projelendirilmesi eylemler içerisinde tanımlanmıştır. Arkeolojik miras alanlarının 

güvenliğinin arttırılması için güvenlik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.  

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik olarak İzmir’den SOKÜM 

envanterine kayıtlı olan el sanatlarının İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ile ilişkisinin 

güçlendirilmesi ve tanıtımının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. İzmir kentinin kültürel 

mirasının oluşumuna katkıda bulunan farklı etnik kökenden toplulukların çeşitli bayramları ve 

ritüellerinin yaşatılması sağlanacaktır. İzmir yerel mutfak ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin 

Kemeraltı Çarşısı içerisinde tanıtımı, üretimi ve satışının yapılmasına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları doğal miras değerlerinin 

bütüncül olarak korunması kapsamında alanın fauna ve florasının araştırılması, ekolojik tabanlı 

bilimsel araştırmaların yapılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin saptanması sağlanacaktır. Doğal 

miras alanları ve jeolojik sakıncalı alanda koruma statülerinin irdelenmesi sağlanacak, yönetim 

alanının peyzaj bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. İzmir Tarihi Liman Kenti 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yetişen bitki türleri belirlenerek envanter sisteminin 

oluşturulması, bitkilerin bakım ihtiyaçlarının karşılanması, yerele ve alan özgü bitki türlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve hediyelik eşya sektörü ile birleştirilmesi sağlanacaktır. 

Alanda bulunan su yapıların envanteri oluşturulacak, bakım ve onarım ihtiyaçları belirlenerek bir 

program dahilinde uygulanması sağlanacaktır. Su yapıları ve su yollarının sahip olduğu doğal peyzaj 

ile birlikte korunması ve ziyarete açılarak sunumunun yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktaları ile ilgili verinin bir araya getirilmesi ve 

araştırmacıların hizmetine sunulması eylem planının önemli faaliyetlerinden birisi olarak 
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tanımlanmıştır. Mevcut durumda İzBB’ne bağlı olarak faaliyette bulunan Ahmet Piriştina Kent Arşivi 

ve Müzesi (APİKAM), 1932 yılında inşa edilen İzmir İtfaiyesi Merkez Binasının restorasyonu sonrasında 

10.01.2004 tarihinde hizmete girmiştir. İzmir’in yaşadığı “tarihsel serüveni canlı tutacak, tarihi yapı ve 

mekanların tanınılırlığını artıracak, tarih içinde İzmir’deki yaşamın değişim dinamiklerini ortaya 

koyacak çalışmalar, geçmişle bugün arasında kurulacak tarihsel bir köprü oluşumuna ön ayak olması” 

amacı ile kurulan APİKAM bu kapsamda İzmir ile ilgili geniş bir veri tabanı oluşturmuştur. Yönetim 

Planı kapsamında APİKAM’ın yeniden yapılandırılması öngörülmüş ve kurum içerisinde İzmir Tarihi 

Liman Kentinin tarihsel oluşumuna odaklanmış Kent Arşivi ve Kütüphanesinin kurulması faaliyet 

olarak tanımlanmıştır. Birbirleri ile ilişkili faaliyetler ile APİKAM’ın yapılandırılma sürecinde İzmir 

Tarihi Liman Kenti ile ilgili yayınlanan ve yayınlanması planlanan eserlerin bilimsel, 

belgesel/dokümantasyonel ve yerel tarih çalışmaları başlıkları altında kategorilendirilmesinin 

gerekliliği ifade edilmiştir. Ulusal ve uluslararası arşiv, kütüphane ve koleksiyonlarda İzmir Tarihi 

Liman Kenti ile ilgili arşiv ve koleksiyonlara erişim olanaklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği 

protokollerinin oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.  Diğer taraftan İzmir Tarihi Liman Kentinin 

geçmiş dönem tarihine ışık tutacak olan haritalar, fotoğraflar, kartpostallar, mektuplar, günlükler, 

romanlar, şiirler, filmler, İzmir şarkı ve türküleri, hatıratlar, seyahatnameler, anılar, ulusal veya 

uluslararası düzeyde yapılmış sözlü tarih çalışmaları, dönem tabelaları, reklam malzemeleri, bunlarla 

ilgili objeler, kıyafetler, mutfak malzemeleri, alanda geçmiş dönemlerde bulunmasına rağmen 

günümüze ulaşmamış  kültür varlıklarından geriye kalan bezeme, tefriş vb. unsurlar tarihi tanımlayan 

ögelerin APİKAM'da farklı koleksiyonlar altında bir araya getirilmesi faaliyet olarak tanımlanmıştır. 

İzmir tarih araştırmalarının ise eksikliği hissedilen 15., 16 yüzyıl İzmir tarihine yoğunlaşmasının 

özendirilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Devlet arşivinde bulunan İzmir tarihine 

ait belgelerin indexlenmesi, bu belgelerin Türkçeye çevrilmesi sürecinin programlanması ve 

araştırmacıların hizmetine sunulması faaliyetlerde yer almaktadır. APİKAM’da halen Osmanlı dönemi 

gazete ve mecmualarının bir bölümü araştırmacıların hizmetine sunulmuş durumdadır. Bu hizmetin 

İzmir’de tarihi süreç içerisinde yayımlanmış farklı topluluklara ait (Rum, Yahudi, Ermeni, Levanten) 

gazete ve mecmuaları da içerecek biçimde genişletilmesi sağlanmalıdır.  İzmir tarihini ele alan 

uluslararası çeşitli bilimsel araştırma ve yayınların Türkçeye çevrilmesinin programlanması ve farklı 

ülkelerde bulunan İzmir tarihine ait koleksiyonların İzmir'de sergilenmesine yönelik işbirliklerinin 

geliştirilmesine de önem verilmelidir.  
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Amaç 1: İzmir Tarihi Liman Kentinin Doğal, Tarihi ve Kültürel Miras Değerleri Bütüncül Olarak Korunacaktır 

Hedefler Eylemler Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Paydaş Kurum ve Kuruluşlar 
Süre (Yıl) 

1 2 3 4 5 

Kültürel Miras 

Hedef 1.1: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Tarihinin 
Araştırılmasına Yönelik 
Bilimsel Çalışmalar 
Desteklenecektir. 

Faaliyet 1.1.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları alanın bütüncül ve etkin biçimde 
korunmasına olanak sağlayacak biçimde; Yönetim Planı içeriği, alanın tarihsel geçmişi ve ilişkili olduğu bölgelerin 
değerlendirilmesi kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda güncellenecektir. 

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., Alan 
Başkanlığı  

İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.1.2: Yönetim Alanı sınırları içerisinde koruma altına alınmış olan ve varlığı bilinmesine karşın günümüze 
aktarılamamış kültürel mirasın (anıt eserler, sivil mimarlık örnekleri, anıtlar, özelleşmiş mekanlar, sokak isimleri, mahalle 
isimleri, dönemsel olarak gerçekleştirilmiş etkinlikler, anı değeri olan mekanlar vb.) her öge ve alan için ayrıntılı 
belgelenmesi, tarihçesinin oluşturulması ve kataloglanması sağlanacaktır.   

İzBB-APİKAM, Konak 
Belediyesi, İZTO 

Alan Başkanlığı, Bayraklı, Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, İZKA, 
İlgili Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 1.1.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile etkileşmiş, alanda yaşamış, alana göçle gelmiş, alanda çeşitli 
sektörlerde ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunmuş yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörlerle sözlü tarih 
çalışmaları yürütülecektir. 

İzBB-APİKAM 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.1.4: İzmir Körfezi öncelikli olmak üzere Ege Denizi'nde İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktaları ile ilgili 
sualtı kültür mirasının tespiti ve araştırılmasına yönelik çalışmalar ilgili kurumların işbirliği ile yürütülecektir.  

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İlgili 
Üniversiteler 

İzBB, Alan Başkanlığı, DEÜ Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enst., TİNA 
Vakfı 

          

Faaliyet 1.1.5: Smyrna Antik Kenti'nin antik dönem liman izlerinin belirlenmesi ve İzmir Körfezi'nin kıyı 
jeomorfolojisinin araştırılması amacıyla, delgi sondaj çalışmaları ve araştırmalar ilgili kurumların işbirliği ile 
yürütülecektir.  

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İzmir 
Müzesi Müdürlüğü, İzBB  

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili 
üniversiteler, TİNA Vakfı 

          

Faaliyet 1.1.6: Eski Smyrna antik kıyı çizgisi ve limanın fiziki yerinin saptanabilmesi, peyzaj özelliklerinin yüzyıllar 
içerisindeki değişiminin tespit edilmesine yönelik paleocoğrafik araştırmalar yürütülecek, karot ve sistematik delgi 
sondajlar yapılacaktır.  

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İzmir 
Müzesi Müdürlüğü, İzBB, 
Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler 

Bayraklı Belediyesi, Alan Başkanlığı, 
İlgili üniversiteler, TİNA Vakfı 

          

Hedef 1.2: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Bilgi ve 
Belge Merkezi 
oluşturulacaktır. 

Faaliyet 1.2.1: APİKAM'ın İzmir Tarihi Liman Kentine ait arşivi, mevcut arşivin fiziki kapasitesi de iyileştirilerek 
güçlendirilecektir.  

İzBB-APİKAM Alan Başkanlığı           

Faaliyet 1.2.2: APİKAM bünyesinde İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi oluşturulacak ve bu arşiv ve 
kütüphanenin yönetimi süreci için kurumsal bir yapı tanımlanacaktır. 

İzBB-APİKAM, Alan Başkanlığı  

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, ÇŞİ İl Md., İZKA İlgili 
Üniversiteler, İZTO, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, İzmir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, İzmir 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

          

Faaliyet 1.2.3: APİKAM bünyesinde İzmir Tarihi Liman Kenti Araştırma Merkezi kurulacaktır. Oluşturulan merkezde İzmir 
Tarihi Liman Kenti arşivi, kütüphanesi ve dijital bilgi sistemi yer alacaktır. Merkez alanla ilgili yapılmış araştırma ve 
çalışmalardan elde edilen bilgi, belge ve dokümanların arşive aktarılması, dijital platformda araştırmacıların hizmetine 
sunulması ve ulusal ve uluslararası arşiv veri tabanlarının birbiri ile entegre edilmesine yönelik ortak projeler 
geliştirilecektir. 

İzBB-APİKAM 
Alan Başkanlığı, İlgili ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
üniversitelerin arşiv ve kütüphaneleri 

          

Faaliyet 1.2.4: Alan Başkanlığı bünyesinde bilimsel araştırmaları geliştirmek amacıyla İzmir Tarihi Liman Kenti Tarih 
Araştırmaları Kurulu oluşturulacaktır. 

Alan Başkanlığı İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları           
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Faaliyet 1.2.5: İzmir Tarihi Liman Kenti oluşum ve gelişim süreçlerinin modern müzecilik teknikleri ile ziyaretçiye 
aktarıldığı İzmir Tarihi Liman Kenti Müzesi kurulacaktır. Tematik müze Dünya Mirasının modern müzecilik teknikleri ile 
sunumuna yönelik bir içerikle hazırlanacaktır. 

İzBB 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İlgili Üniversiteler  

          

Faaliyet 1.2.6: İzmir Tarihi Liman Kenti Müzesi teması altında gezici müze etkinlikleri düzenlenerek müzenin toplumun 
geniş kesimine ve eğitim çağındaki çocuklara ulaşması sağlanacaktır.  

İzBB 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İlgili Üniversiteler  

          

Faaliyet 1.2.7: İzmir Tarihi ile ilgili yayınlanan ve yayınlanması planlanan eserler bilimsel, belgesel/dokümantasyonel ve 
yerel tarih çalışmaları başlıkları altında kategorilenecek ve yayımlanacak eserlerin belirlenmesi sürecine Alan Başkanlığı 
katılacak, İzmir Tarihi Liman Kenti Tarih Araştırmaları Kurulu ve APİKAM Yayın Kurulu tarafından programlanacaktır.   

İzBB-APİKAM, Alan Başkanlığı  İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.2.8: İzmir Tarihi Liman Kenti Kütüphanesinden farklı kentlerde ve ülkelerde bulunan arşivlere ve 
koleksiyonlara erişim olanaklarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği protokolleri 
oluşturulacaktır.  

İzBB-APİKAM 
Alan Başkanlığı, İlgili ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
üniversitelerin arşiv ve kütüphaneleri 

          

Faaliyet 1.2.9: İzmir Tarihi ile ilgili bibliyografya çalışması yapılacak; ulusal ve uluslararası arşivlerde bulunan belgeleri de 
içeren bu çalışmanın en kapsamlı biçimi hazırlanacak ve dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 

İzBB-APİKAM 
Alan Başkanlığı, İlgili ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
üniversitelerin arşiv ve kütüphaneleri 

          

Faaliyet 1.2.10: İzmir Tarihi Liman Kenti tarihine ait haritalar, fotoğraflar, kartpostallar, mektuplar, günlükler, romanlar, 
flimler, şiirler, İzmir şarkı ve türküleri, hatıratlar, seyahatnameler, anılar, ulusal veya uluslararası düzeyde yapılmış sözlü 
tarih çalışmaları, dönem tabelaları, reklam malzemeleri, bunlarla ilgili objeler, kıyafetler, mutfak malzemeleri, alanda 
geçmiş dönemlerde bulunmasına rağmen günümüze ulaşmamış  kültür varlıklarından geriye kalan bezeme, tefriş vb. 
unsurlar tarihi tanımlayan ögeler olarak farklı koleksiyonlar altında bir araya getirilerek APİKAM'da İzmir Tarihi Liman 
Kenti ile ilgili özel bir bölüm oluşturulacaktır.  

İzBB-APİKAM, İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü, Konak Belediyesi, 
Bayraklı Belediyesi, Bornova 
Belediyeleri, İZTO 

Özel Müzeler, İlgili Üniversiteler, İlgili 
STK'lar, Yerel Toplum, Antikacılar ve 
Sahaflar 

          

Faaliyet 1.2.11: İzmir Tarih Araştırmalarının yoğunlaşmadığı, uzun araştırma süresi gerektiren konular ve dönemler İzmir 
Tarihi Liman Kenti Tarih Araştırmaları Kurulu tarafından tespit edilecek ve tarih araştırmalarının özendirilmesi amacıyla 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin araştırmalara kaynak ayırması, tez 
ödülleri tanımlaması gibi destekler sunması sağlanacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, 
TUBİTAK, İZTO, İZKA 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, 
Özel Vakıflar, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.2.12: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nde bulunan İzmir tarihine ait belgeler indexlenerek araştırmacıların 
hizmetine sunulacaktır. 

İzBB-APİKAM Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.2.13: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nde bulunan n İzmir tarihine ait belgelerin Türkçeye çevrilmesi süreci 
programlanacak ve çevrilen eserler araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 

İzBB-APİKAM Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.2.14: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nde bulunan İzmir tarihine ait belgeler ve Türkçe çevirileri dijital 
ortamda araştırmacıların hizmetine sunulacaktır. 

İzBB-APİKAM Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.2.15: İzmir’de tarihi süreç içerisinde yayımlanmış farklı topluluklara ait (Osmanlı/Türk, Rum, Yahudi, Ermeni, 
Levanten) gazete ve mecmuaların APİKAM'da arşivlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması sağlanacaktır. 

İzBB-APİKAM, Alan Başkanlığı 

KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü, İzmir Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü İlgili Ülke 
Konsoloslukları, İlgili Ülkelerin Arşiv ve 
Müzeleri, Cemaat Temsilcileri, İZTO, 
İZKA, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.2.16: İzmir Tarihinin anlaşılmasına olanak sağlayan bilimsel niteliğe sahip farklı dillerdeki yayınların Türkçeye 
çevrilmesi konusunda çalışmalar programlanacaktır.  

İzBB-APİKAM, İZKA, İZTO  
Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı, 
Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.2.17: Farklı ülkelerde bulunan İzmir tarihine ait koleksiyonların İzmir'de sergilenmesine yönelik işbirlikleri 
geliştirilecektir. 

İzBB-APİKAM, Alan Başkanlığı 
İzmir Müze Md., Kültür Bakanlığı 
Müzeler Genel Md., Özel Müzeler 

          

Faaliyet 1.2.18: İzmir Tarih araştırmalarının konusuna göre ulusal ve uluslararası katılımcılarla birlikte yürütülmesine 
yönelik ortak proje çalışmaları tanımlanacak ve bilimsel araştırmalar için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim 
sağlanacaktır. 

İzBB-APİKAM, İZKA, Alan 
Başkanlığı 

İlgili Üniversiteler, TUBİTAK, Ulusal ve 
Uluslararası Fon sağlayan kuruluşlar, 
TARKEM, İzmir Vakfı, Kentimiz İzmir 
Derneği ve İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 1.2.19: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bir dönem yaşamış veya halen yaşamayı sürdüren Türk, Rum, 
Yahudi, Ermeni, Levanten toplulukların kentte bıraktıkları somut ve somut olmayan kültürel izlerin belgelenmesine 

İzBB, Konak, Bayraklı, Bornova 
ve Buca Belediyeleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İZKA, İZTO, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler 
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yönelik araştırmalar yürütülecektir.   

Faaliyet 1.2.20: İzmir Kenti Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik tarihi ve İzmir’deki dini toplulukların araştırılmasına 
yönelik çalışmalar desteklenecektir.  

İlgili Üniversiteler, Alan 
Başkanlığı 

Müslüman, Hristiyan, Musevi Cemaati 
Temsilcileri  

          

Faaliyet 1.2.21: Yunanistan, Amerika, İngiltere, Fransa, Avusturya, Mısır, Belçika, Rusya, Hollanda, Ermenistan gibi farklı 
ülkelerin ulusal arşivlerinde bulunan arşivlerden faydalanılması için İzmir Tarihi Liman Kenti Araştırma Enstitüsünün 
kurulması konusunda girişimlerde bulunulacaktır. 

YÖK, İlgili Üniversiteler Alan Başkanlığı, İzBB-APİKAM           

Hedef 1.3: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Miras 
Yönetim Sistemi 
Oluşturulacaktır. 

Faaliyet 1.3.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında koruma altına alınmış varlıklar ve bu 
varlıklarla ilişkili bütün ögelere ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli mekânsal verileri ve alanın arazi kullanımını da 
içeren İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı oluşturularak, varlığa ilişkin bilginin düzenli biçimde güncellenmesi ve 
izlenmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Alan Başkanlığı 

Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İzmir Müze Md., 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.2:  İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı'nın oluşturulması sürecinde alanda farklı kurum ve kuruluşlar 
tarafından gerçekleştirilmiş kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması amacıyla yürütülmüş çalışmalara ait etüt, 
plan, proje, belge ve bilginin ortak veri tabanına aktarılması konusunda kurumlararası işbirliği ve eşgüdüm sağlanacak, 
verinin paylaşılması konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere, gerekli çalışmalar yürütülerek hukuki 
altyapısı oluşturulacaktır. 

İZKA, İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Vakıflar Genel Md., İl Kültür ve Turizm 
Md., Alan Başkanlığı, İzmir Rölöve ve 
Anıtlar Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Arşivleri, İlgili Meslek 
Odaları 

          

Faaliyet 1.3.3: İlgili kurumlar tarafından desteklenerek Üniversitelere yaptırılmış olan kültür varlıklarının araştırılması, 
belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalara ait verilerin İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanına 
aktarılmasının sağlanmasına yönelik işbirliği sağlanacaktır. 

İZKA, İzBB, İlgili Üniversiteler 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, Alan Başkanlığı, İlgili 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.4: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının bütün kültürel miras değerleri tarihsel 
geçmişleri ve önemlerine ilişkin ayrıntılı bilimsel araştırmalar yapılarak belgelenecek ve kayıt altına alınacaktır. 
Yapılan/yapılacak ayrıntılı bilimsel araştırmalar doğrultusunda tespit edilen verilerin oluşturulacak olan İzmir Tarihi Liman 
Kenti Dijital Veri Tabanına dahil edilmesi sağlanacaktır.  

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, İZKA 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.5: Terkedilmiş, yıkılma tehdidi altında olan tescilli kültür varlıkları öncelikli olmak üzere, alanda bulunan 
bütün kültür varlıklarının detaylı belgelemesi yapılarak rölövesi alınacak, yapıların cephe görünümlerine dair geçmiş 
dönem görsel materyaller derlenecek, yapıların tüm katları için kat planları, iç mekân özellikleri ve yapılan değişiklik 
müdahaleleri lazer tarama, LIDAR, fotogrametri gibi sayısal yöntemlerle belgelenerek İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri 
Tabanına aktarılması sağlanacaktır.  

İZKA, İzBB, Konak Belediyesi, 
Mülk Sahipleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.6: Kültürel miras yapılarının belgeleme, projelendirme, yönetim ve izleme süreçlerinin takibini kolaylaştıran 
yapı bilgisi modelleme programları (örn; Heritage Building Information Modeling-HBIM) kullanılarak güncel koruma 
pratiklerine uyum sağlanacaktır. Yapı bilgisi modelleme sistemleri kullanılarak oluşturulan verilerin İzmir Tarihi Liman 
Kenti Dijital Veri Tabanına aktarımı sağlanacaktır.   

İZKA, İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No'lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında koruma statüsü bulunmayan alanlar 
irdelenerek, koruma altına alınması gereken alanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, 
Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, ÇŞİ İl Md., Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.3.8: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan bütün Su Yapıları ve (çeşmeler, sebiller, hamamlar, açık 
veya kapalı sistem su yolları, sarnıçlar, tulumbalar vb.) bu yapılarla ilintili su iletim hatları ile ilgili belgeleme çalışmaları 
yürütülecek ve CBS ortamında haritalanarak Kurumların Ortak Kullanımına Açık Dijital Veri Tabanı ve İzmir Tarihi Liman 
Kenti Dijital Veri Tabanına dahil edilecek, detaylı rölöveleri alınacak, bakım onarım ihtiyaçları tespit edilecek ve onarım 
projeleri hazırlanarak uygulama programının oluşturulması sağlanacaktır.   

İZKA, İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Vakıflar Bölge Md., DSİ, İZSU, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., Alan Başkanlığı, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

 Hedef 1.4: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Miras 
Ögelerinin ve 

Faaliyet 1.4.1: Tescilli yapıların bakım ve onarım çalışmalarında ihtiyaç duyulan ustaların temini konusunda çalışmalar 
yürütülecek, ustalıkların yaşatılması, genç nesile öğretilmesi konularında destekler oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md., İZKA 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları 
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Alanlarının Koruma 
Etkinliği Artırılacaktır. Faaliyet 1.4.2:  Anıt eserlerin onarım çalışmaları için kurumlararası ortak izleme mekanizması oluşturulacak, ilgili teknik 

ekip ve gerekli bütçe sağlanacaktır. 

İzBB, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.4.3: Yönetim Alanında geçmiş dönemde bulunan ancak geçirdikleri yangın, yol açma faaliyeti ve benzeri 
nedenlerle günümüze ulaşamamış olan kışla, han, hamam, cami, kilise, havra ve benzeri yapıların geçmişte bulundukları 
parseller tespit edilecek ve bu alanlarda geçmiş dönemde bulunan yapının tarihini aktaran bilgilendirme panosu 
oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İZKA, İlgili Üniversiteler, Cemaat 
Temsilcileri, İlgili Meslek Odaları 

          

Mimari Miras 

Hedef 1.5: Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kültürel 
Mirasının Koruma 
Etkinliği Artırılacaktır.  

Faaliyet 1.5.1: Smyrna Antik Kenti ve Osmanlı Dönemi İzmir’inden günümüze ulaşan ve kent içerisinde varlığı tespit 
edilmiş olan Sur Duvarı kalıntıları ve Kara Kapı'nın korunma etkinliği arttırılacak, belgeleme çalışmaları yürütülecek, gerek 
duyulan kamulaştırma süreçleri gerçekleştirilecektir. 

İzmir İl Kültür ve Turizm Md., 
İzBB, Mülk Sahipleri 

İZKA, İzmir 1 No.lu KVKBK, Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., Konak Belediyesi, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.2: Smyrna Antik Kenti ve Osmanlı Dönemi İzmir’inden günümüze ulaşan ve kent içerisinde varlığı tespit 
edilmiş olan Sur Duvarı kalıntıları ve Kara Kapı'nın bakım ve onarım çalışmaları programlanarak, çevre düzenleme 
projesinin uygulanması sonrasında gerekli tanıtım olanakları geliştirilerek ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilecektir.  

İzmir İl Kültür ve Turizm Md., 
İzBB, Mülk Sahipleri 

İZKA, İzmir 1 No.lu KVKBK, Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., Konak Belediyesi, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

     

Faaliyet 1.5.3: Günümüze ulaşmış Han yapılarının bulunduğu imar adasında bulunan bütün yapılar (tescilli diğer yapılar 
hariç) Han yapısı ile olan ilişkisi; kullanım türü, cephe uyumu, siluet etkisi, yaya erişimi, tabela ve reklam panosu düzeni, 
renk uyumu açısından değerlendirilecek ve Han yapılarının korunması esas alınarak imar adası bütününde cephe 
iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İmar adasında Hanın özgün görünümü ile uyumsuz 
eklentiler, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panoları yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı 
kararları/plan notları ve Kentsel Tasarım Rehberine uygun hale getirilecek ve hazırlanacak olan İzmir Tarihi Liman Kenti 
Kentsel Tasarım Rehberinde bu alanlarda yapılacak uygulamalar detaylandırılacaktır.  

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Vakıflar Bölge Md., İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.4: Alanda varlığını sürdüren bütün Han yapılarının geçmişte üstlendikleri işlevler, dönem içerisinde değişen 
isimleri, içerisinde yer aldıkları haritalardaki konumları, anı değeri olan konular, geçmiş dönem fotoğrafları, geçirdiği 
bakım ve onarım uygulamalarını içeren tarihi bilgiler kayıt altına alınarak raporlanacak ve kataloglanacaktır. Elde edilen 
bilgiler Handa faaliyet gösteren esnafa aktarılacak ve alanda ziyaretçinin bilgilenmesini sağlayacak pano, broşür, 
bilgilendirme levhası oluşturulacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
Mülk Sahipleri, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.5: Avlusu bulunan bütün han yapılarında günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış her türlü müştemilat, 
üst örtüsü, yer döşemesi, aydınlatma elemanı, oturma grubu ve benzeri yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları han 
yapısının miras değeri ile uyumlu halde tasarlanacaktır. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda yürürlükteki Koruma 
Amaçlı İmar Planı kararları/plan notlarına uyulacak ve hazırlanacak olan İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım 
Rehberinde bu uygulamalarla ilgili ayrıntılı açıklamaya yer verilerek, alan tarihi önemi ve ziyaretçi ihtiyaçları gözetilerek 
projelendirilecek, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

Kemeraltı Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları  

          

Faaliyet 1.5.6: Restorasyonu gerçekleştirilen Kavaflar Çarşısı afet riskleri açısından değerlendirilecek, düzenli bakım 
onarım hizmetleri sağlanacak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

Kavaflar Çarşısı Esnafı, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.7: Çakaloğlu Hanında Afet Sakınım ve Restorasyon Çalışmaları kapsamında hanın yapısal durumu afet 
risklerine karşı değerlendirilerek, güçlendirme ihtiyacı tespit edilecek, Çakaloğlu Hanı Güzelleştirme Derneği ile yapılan 
protokol doğrultusunda Konak Belediyesince restorasyonu tamamlanacak ve hanın özgün kimliği ile uyumlu işlevlerin yer 
alması sağlanacaktır. Rehabilitasyon ve Canlandırma Programı kapsamında, düzenli bakım onarım hizmetleri sağlanacak, 
günümüzde faaliyet gösteren işletmelerin yapının özgün görünümünü bozan eklentileri ve işgalleri engellenecek ve 
ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.8: Mirkelamoğlu Hanında afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve 
canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.9: Büyük Demir Hanında afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve 
canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.10: Uzun Handa afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve canlandırma 
programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.11: Tarihi Bıçakçı Hanı yapının varlık değerine zarar vermeyecek biçimde işlevlendirilecek, rehabilitasyon ve 
canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.12: Küçük Karaosmanoğlu Hanı'nın özgün durumunu gösteren ve hanın günümüze kadar geçirdiği bakım ve 
onarım uygulamalarını içeren tarihi bilgileri ziyaretçiye aktaran bilgilendirme panosu düzenlenecek ve rehabilitasyon ve 
canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.13: Büyük Karaosmanoğlu Hanında afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon 
ve canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.14: Selvili Hanında afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve canlandırma 
programı uygulanacaktır. Selvili Hanın Fevzi Paşa Caddesine cepheli bölümündeki meydan açıklığının Kemeraltı Giriş 
Noktası olarak düzenlenmesine olanak sağlayan kentsel tasarım projesi hazırlanarak uygulanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.15: Yeşildirek Hamamında afet sakınım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve 
canlandırma programı uygulanacaktır. Hamam yapısının ziyaretçilerle ilişkili kültürel amaçlı kullanılması yönünde 
planlama ve projelendirme çalışmaları gerçekleştirilerektir. 

İzmir Vakıflar Bölge Md., İzBB, 
Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.16: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Arap Hanı'nda (Eski Cezayir Hanı) afet sakınım ve 
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve canlandırma programı uygulanacaktır. Yapının tarihi 
belgelenerek, anı değeri taşıyan unsurların yapıda yaşatılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.17: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Yeni Han'da (Palancılar Çarşısı) afet sakınım, bakım ve 
onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.18: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Tütün Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları 
yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.19: Kemahlı İbrahim Efendi Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının 
ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.20: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Cambaz Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım 
çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.21: Yapısal açıdan sorunlar yaşayan Keten (Terzi) Hanı'nda afet sakınım ve restorasyon çalışmaları 
gerçekleştirilecek, rehabilitasyon ve canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.22: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Küçük Demir Han'ında afet sakınım, bakım ve onarım 
çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.23: Özgün niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan Musevit Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım 
çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.24: Restore edilerek işlevlendirilmiş olan Kızlarağası Hanı'nın özgün durumunu gösteren ve hanın günümüze 
kadar geçirdiği bakım ve onarım uygulamalarını içeren tarihi bilgileri ziyaretçiye aktaran bilgilendirme panosu 
düzenlenecek, alan düzenli olarak izlenecek ve raporlanacaktır. Hanın ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.25: Fevzi Paşa Caddesinin açılması sırasında önemli bölümü yıkılan ve geçmiş dönemlerde yaşanan 
yangınlara tanıklık ederek ayakta kalan Kadıoğlu Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek, 
rehabilitasyon ve canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, İZTO, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.26: Abdürrahmanoğu Hanı'nda afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi 
rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.27: Salepçioğlu Aile Hamamı (Hanı)'nda afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek, 
rehabilitasyon ve canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.28: Avlulu Hanlardan olan Abacıoğlu Hanının korunma durumu düzenli olarak izlenecek ve raporlanacaktır. 
Yapının ziyaretçi rotaları ile ilişki kurması sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.29: Manasoğlu Han'ında (Manisalıoğlu Han) afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek, 
rehabilitasyon ve canlandırma programı uygulanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.30: Büyük Kardiçalı Hanı'nda detaylı belgeleme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak, tarihi önemine 
uygun biçimde işlevlendirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.31: Yönetim Planı eylem planı içerisinde tanımlanmayan Diğer Han Yapılarının acil bakım ve onarım 
ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçların sağlanmasına yönelik koruma müdahale programı hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri 

TARKEM, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.32: Kemeraltı yayında kalan ve antik dönem limanının sınırını belirleyen Hisar Cami, Kemeraltı Cami, 
Başdurak Cami, Kestane Pazarı Cami, Şadırvanaltı Camilerinin içerisinde bulundukları imar adasında bulunan bütün 
yapıların (tescilli diğer yapılar hariç) Cami yapıları ile olan ilişkisi; kullanım türü, yaya erişimi, siluet etkisi (cephe uyumu, , 
tabela ve reklam panosu düzeni, renk uyumu, vb.) açısından değerlendirilecek ve Cami yapılarının korunması esas 
alınarak imar adası bütününde cephe iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İmar adasında 
Caminin özgün görünümü ile uyumsuz eklentiler, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panoları yürürlükteki 
Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan notları ve İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberine uygun hale 
getirilecektir.  

İzmir Vakıflar Bölge Md. İzBB  

Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir 
Müftülüğü, Konak Belediyesi, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.33: Hisar Cami, Kemeraltı Cami, Başdurak Cami, Kestane Pazarı Cami, Şadırvanaltı Camilerinin 
parsellerinde bulunan günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış her türlü müştemilat, üst örtü, yer döşemesi, 
aydınlatma elemanı, oturma grubu ve benzeri yapısal peyzaj elemanları ile bitkisel peyzaj elemanları yapıların miras 
değeri ile uyumlu tasarıma sahip olacaktır. Bu alanlarda yapılacak uygulamalar için İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel 
Tasarım Rehberinde ayrıntılı açıklama yer alacaktır. 

İzmir Vakıflar Bölge Md., İzBB  

Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir 
Müftülüğü, Konak Belediyesi, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.5.34: Hisar Cami, Kemeraltı Cami, Başdurak Cami, Kestane Pazarı Cami, Şadırvanaltı Camilerinin bağlantılı 
oldukları sokaklar ve meydanlardan görünürlüğü sağlanacaktır. Bu silueti bozan ve Camilerin sokaktan ve meydandan 
görünürlüğünü olumsuz yönde etkileyen sabit üst örtü uygulamalarına (mevcut bitkisel elemanlarla yapılmış 
gölgelendirme elemanları hariç) izin verilmeyecektir. Bu sokak ve meydan açıklıklarında (Başdurak Cami için 863 sokak, 
Kestelli Caddesi ve Anafartalar Caddesi; Kemeraltı Cami için Anafartalar Caddesi, 853 sokak; Kestane Pazarı Cami için 
Anafartalar Caddesi, 872 sokak, 882 sokak, 878 sokak, 879 sokak, 873 sokak; Şadırvan Cami için 892, sokak, 912 sokak, 
Anafartalar Caddesi, 913 sokak, Hisar Cami için 904 sokak, İpek Pazarı Caddesi, 909 sokak, 902 sokak, 899 sokak,  905 
sokak, 904 sokak) uygulanacak üst örtülerin renk, boyut, yükseklik, malzeme, konum vb. tanımlamaları İzmir Tarihi Liman 
Kenti Kentsel Tasarım Rehberinde açıklanacaktır.  

İzmir Vakıflar Bölge Md., İzBB 

Konak Belediyesi, Diyanet İşleri 
Başkanlığı İzmir Müftülüğü, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.5.35: Yönetim Alanı içerisinde yer alan ve yönetim planında belirtilen diğer bütün camilerin parsellerinde 
bulunan günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış her türlü müştemilat, üst örtü, yer döşemesi, aydınlatma elemanı, 
oturma grubu ve benzeri yapısal peyzaj elemanları ile bitkisel peyzaj elemanları, yapıların miras değeri ile uyumlu 
tasarıma sahip olacak biçimde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalar yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar 
Planı kararları/plan notları ve İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

KTB Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, İzmir Vakıflar Böl. 
Md., İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Diyanet İşleri 
Başkanlığı İzmir Müftülüğü, Konak 
Belediyesi, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.36: Yönetim Alanı içerisinde yer alan bütün cami, mescit yapılarının avlularında bulunan şadırvan, çeşme, su 
havuzu gibi su yapılarının bakım ve onarımları düzenli bir biçimde yapılacak, suyun düzenli olarak akması güvence altına 
alınacaktır. Ayrıca, Cami yapılarının bahçe duvarlarında yer alan çeşme yapıları aslına uygun olarak restore edilecek ve 
bu çeşmelerden su akması sağlanacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.37: Hisar Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile 
ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.38: Kemeraltı Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile 
ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.39: Başdurak Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile 
ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.40: Kestane Pazarı Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi 
rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.41: Şadırvanaltı Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları 
ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.42: Salepçioğlu Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları 
ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.43: Esnafşeyh Cami'nde afet sakınım çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacaktır. 
Afet sakınım çalışmaları kapsamında yapısal durumu afet risklerine karşı değerlendirilerek, güçlendirme ihtiyacı tespit 
edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Koruma ve Yaşatma çalışmaları kapsamında, yapıda meydana gelen değişiklikler 
tespit edilerek yapının tarih içindeki önemi ve değerini görünür kılacak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilerek 
ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. Ayırca, caminin bahçe ve haziresinin bakımı ve temizliği düzenli olarak 
yapılacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.44: Hacı Mahmut Cami'nde afet sakınım ve restorasyon çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma 
Programı uygulanacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.45: Karakol Halil Efendi Cami (Ahmet Ağa Camii)'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek 
ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.46: Asmalı Mescit Cami'nde afet sakınım çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacak 
ve yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.47: İkiçeşmelik Cami'nde afet sakınım çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacak ve 
yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.48: Odunkapı Cami'nde afet sakınım çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacak ve 
yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.49: Damlacık Cami'nde afet sakınım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek ve yapının ziyaretçi rotaları ile 
ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.50: Kılcı Mesciti'nde afet sakınım çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacak ve 
yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.51: Pazaryeri Cami (Han Bey)'nde afet sakınım ve restorasyon çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma 
Programı uygulanacak, yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          



748 
 

Faaliyet 1.5.52: Faik Paşa Cami'nde afet sakınım ve restorasyon çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı 
uygulanacak, yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.53: Kumrulu Mescit'nde afet sakınım ve restorasyon çalışmaları yürütülecek, koruma ve yaşatma programı 
uygulanacak, yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.54: Özgünlüğünü önemli ölçüde yitirmiş olan Selahattinoğlu Cami'nde afet sakınım ve restorasyon 
çalışmaları yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacak, yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.55: Piyaleoğlu Cami'nin komşuluğu olan parsellerde gerçekleşmiş olan izinsiz uygulamalar kaldırılacak ve 
yapı ziyaret rotaları ile ilişkilendirilecektir. Yapıda koruma ve yaşatma programı uygulanacaktır. Caminin bahçe ve 
haziresinin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.56: Baladu Cami'nin yapısal durumu afet risklerine karşı değerlendirilerek, güçlendirme ihtiyacı tespit 
edilecek, rölövesini içerecek biçimde tespit ve belgeleme çalışması yürütülerek koruma programı hazırlanacak ve ziyaret 
rotaları ile ilişkilendirilecektir. Caminin bahçe ve haziresinin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.57: Yalı Cami'nde koruma ve yaşatma programı uygulanacaktır. İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.58: Şeyh (Mustafa Efendi) Cami'nde koruma ve yaşatma programı uygulanacaktır. Caminin bahçe ve 
haziresinin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.59: Hatuniye Cami'nin düzenli bakım onarımı yapılacaktır. Caminin komşuluğu olan parsellerde gerçekleşmiş 
olan izinsiz uygulamalar, tabela ve reklam panosu kirliliği ortadan kaldırılacak ve yapı ziyaret rotaları ile 
ilişkilendirilecektir.  

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.60: Naturzade Cami'nde koruma ve yaşatma programı uygulanacaktır. Caminin bahçe ve haziresinin bakımı 
ve temizliği düzenli olarak yapılacaktır.  

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.61: Özgünlüğünü önemli ölçüde yitirmiş olan Servili Mescit'te afet sakınım ve restorasyon çalışmaları 
yürütülecek, Koruma ve Yaşatma Programı uygulanacaktır. 

İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.62: Yönetim Planı eylem planı içerisinde tanımlanmayan Müslümanlık inancı ile ilgili Diğer Tescilli Yapıların 
acil bakım ve onarım ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçların sağlanmasına yönelik koruma müdahale programı 
hazırlanacak ve uygulanacaktır.  

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. Md.  

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.63: Kilise yapılarının koruma ve bakım hizmetleri düzenli olarak sağlanacaktır. Bu alanların ziyaretçi rotaları 
ile ilişkilendirilmeleri sağlanacak, tarihsel dönem bilgi panoları hazırlanacaktır.  

İzBB, İzmir Müze Md., 
Hristiyan Cemaati Temsilcileri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.64: Kiliselerin içerisinde bulundukları imar adasında bulunan bütün yapıların (tescilli diğer yapılar hariç) kilise 
yapıları ile olan ilişkisi; kullanım türü, yaya erişimi, siluet etkisi (cephe uyumu, tabela ve reklam panosu düzeni, renk 
uyumu, vb.) açısından değerlendirilecek ve Kilise yapılarının korunması esas alınarak imar adası bütününde cephe 
iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İmar adasında Kilisenin özgün görünümü ile uyumsuz 
eklentiler, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panoları yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı 
kararları/plan notları ve İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberine uygun hale getirilecektir.  

İzBB 

Konak Belediyesi, Mülk Sahipleri, İzmir 
1 No.lu KVKBK, İzmir Vakıflar Bölge 
Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.65: Aya Vukla Kilisesi'nin ana giriş kapısında yer alan müştemilatların alan ile ilişkisi kurulacak, bakım ve 
onarımı sağlanacak, Kilisenin tarih içindeki önemi ve değeri belgelenecek ve ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Müze Md., 
Hristiyan Cemaati Temsilcileri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.66: Saint Polycarpe Kilisesi'nin yapısal durumu afet sakınım ve restorasyon çalışmaları yürütülecek, koruma 
ve yaşatma programı uygulanacak, yapının ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Müze Md., 
Hristiyan Cemaati Temsilcileri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.67: Yukarı Aya Yani Kilisesinin (Saint Giovanni Kilisesi) restorasyonu tamamlanacaktır. 
İzBB, Hristiyan Cemaati 
Temsilcileri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.68: Yönetim Planı eylem planı içerisinde tanımlanmayan Hristiyanlık inancı ile ilgili diğer Tescilli Yapıların 
acil bakım ve onarım ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçların sağlanmasına yönelik koruma müdahale programı 
hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

İzBB, Hristiyan Cemaati 
Temsilcileri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.69: Sonsino Sinagogu (Mahazike Tora), Portekiz Sinagogu, Bikur Holim Sinagogu, Algazi Sinagogu, Sinyora 
Giveret (La Sinyora) Sinagogu, Los Forasteros (Orahim) Sinagogu, Etz Hayim Sinagogu, Talmud Tora (Hevra) Sinagogu, 
Bet İllel Sinagogu (Rav Palaçi Anı Evi), Haham Evi, Kortejolar gibi birbirleri ile tarihsel ilişkileri olan yapıların koruma ve 
bakım hizmetleri düzenli olarak sağlanacaktır. Bu alanların birbirleri ile olan ilişkileri belgelenecek ve ziyaretçi rotaları ile 
ilişkilendirilmeleri sağlanacak, tarihsel dönemleri hakkında bilgilendirme panoları hazırlanacaktır.  

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.70: Sinagogların içerisinde bulundukları imar adasında bulunan bütün yapıların (tescilli diğer yapılar hariç) 
sinagog yapıları ile olan ilişkisi; kullanım türü, yaya erişimi, siluet etkisi (cephe uyumu, tabela ve reklam panosu düzeni, 
renk uyumu, vb.) açısından değerlendirilecek ve Sinagog yapılarının korunması esas alınarak imar adası bütününde cephe 
iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. İmar adasında Sinagogun özgün görünümü ile 
uyumsuz eklentiler, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panoları yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı 
kararları/plan notları ve İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberine uygun hale getirilecektir.  

İzBB 

Konak Belediyesi, Mülk Sahipleri, İzmir 
1 No.lu KVKBK, İzmir Vakıflar Bölge 
Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.71: Hahamhane'nin bakım ve onarımı tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Musevi Cemaati Vakfı 

TARKEM, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.72: Agora Ören Yeri içerisinde bulunan Sabetay Sevi Evi'nin bakım ve onarım ihtiyaçları düzenli olarak 
izlenecek tarihsel önemine uygun olarak işlevlendirecek, tarihsel dönem bilgi panoları hazırlanarak, ziyaretçi rotaları ile 
ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.  

KTB, Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, İzBB, İzmir Musevi 
Cemaati Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.73: Talmud Tora (Hevra) Sinagogu'nun restorasyonu tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 
İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  
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Faaliyet 1.5.74: Los Forasteros (Orahim) Sinagogu'nun restorasyonu tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi 
kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.75: Etz Hayim Sinagogu'nun restorasyonu tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 
İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.76: Sonsino Sinagogu (Mahazike Tora)'nun restorasyonu tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi 
kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.77: Alliance Israélite Universelle Okulu'nun Yahudi toplumu ile olan ilişkisi belgelenecek ve yapının 
ziyaretçilerle ilişkilenmesi sağlanacaktır.  

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.78:  Alanda bulunan Kortejo Yapıları koruma altına alınacak, tarihi bilgileri ilgili kurumlardan elde edilerek 
belgelenecek ve geçmiş dönem kullanım biçimleri ile ilişkili biçimde işlevlendirilmeleri sağlanacaktır.  

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.79:  Yönetim Planı eylem setleri içerisinde tanımlanmayan Musevilik İnancı ile ilgili Diğer Tescilli Yapıların 
acil bakım ve onarım ihtiyaçları tespit edilerek bu ihtiyaçların sağlanmasına yönelik koruma müdahale programı 
hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

İzBB, İzmir Musevi Cemaati 
Vakfı 

Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.80: Basmane Hamamı'nın bakım ve onarımı tamamlanacak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. İzBB, İzmir Vakıflar Bölge Md. 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.81: Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonu tamamlanacak, yapı önemine uygun işlevlendirilerek, ziyaretçi 
rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Rölöve 
Anıtlar Md., İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İzBB, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.82: Çukur Hamam'ın restorasyonu gerçekleştirilerek, özgün fonksiyonunda işlevlendirilmesi konusunda 
gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. Md. 

Konak Belediyesi, TARKEM, Mülk 
Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.83: Restorasyonu tamamlanan Namazgah Hamamı, Agora Ören yeri ile ilişkili bir biçimde işlevlendirilecek, 
yapının tarihi geçmişi, yapı ile ilişkilenen tarihi kişiliklerin anlatıları belgelenerek alan ziyaretçilerine tanıtımı 
sağlanacaktır. 

İzBB, Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, İzmir Vakıflar Böl. 
Md. 

Konak Belediyesi, TARKEM, Mülk 
Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.84: Saçmacı Hamamı'nın restorasyonu gerçekleştirilerek özgün fonksiyonunda veya Agora Ören yeri ile 
ilişkili bir biçimde işlevlendirilecek, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. Md. 

Konak Belediyesi, TARKEM, Mülk 
Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.85: Lüks Hamam (Kadı Hamamı)'nın restorasyonu gerçekleştirilerek, özgün fonksiyonunda işlevlendirilmesi 
konusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. Md. 

Konak Belediyesi, TARKEM, Mülk 
Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
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Meslek Odaları  

Faaliyet 1.5.86: Tarihi Kemeraltı (İstanköy) Hamamı'nın restorasyonu tamamlanarak, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi 
kurulacaktır. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. Md. 

Konak Belediyesi, TARKEM, Mülk 
Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Rölöve Anıtlar Md., İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.87: Cihan Palas (Emniyet) Oteli'nin restorasyonu gerçekleştirilecek, anı değeri olan ve tarihi kişiliklerle ilişkili 
olan yapıya ait detaylı belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Yapı önemine uygun bir biçimde işlevlendirilerek, ziyaretçi 
rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.88: Sadıkbey Oteli'nin (Uşakizade Köşkü) restorasyonu gerçekleştirilecek, anı değeri olan ve tarihi kişiliklerle 
ilişkili olan yapıya ait detaylı belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Yapı önemine uygun bir biçimde işlevlendirilerek, 
ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.89: İzmir'in önemli kortejolarından birisi olan Akhisar Otelinin koruma etkinliği izlenecek, tarihi önemi, 
dönem özellikleri dikkate alınarak koruması ve belgelenmesi sağlanacaktır. Yapının avlu peyzajı, avluda kullanılan üst 
örtü ögeleri, oturma grupları, alanın önemi ve ziyaretçi ihtiyaçları gözetilerek projelendirilecek, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi 
kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri  
Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.90: Hacı Hasan (Yeni Şükran) Oteli'nin restorasyonu gerçekleştirilecek, anı değeri olan yapıya ait detaylı 
belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Yapının avlu peyzajı projelendirilecek, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, TARKEM, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.91: Meserret Oteli (Küçük Barut Han)'nin restorasyonu gerçekleştirilecek, anı değeri olan ve tarihi kişiliklerle 
ilişkili olan yapıya ait detaylı belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Yapı önemine uygun bir biçimde işlevlendirilerek, 
ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Mülk Sahipleri 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.5.92: Tevfik Paşa Konağı (Paşa Konağı Oteli)'nin restorasyonu gerçekleştirilecek, anı değeri olan ve tarihi 
kişiliklerle ilişkili olan yapıya ait detaylı belgeleme çalışmaları yapılacaktır. Yapı önemine uygun bir biçimde 
işlevlendirilerek, ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

TARKEM, İzBB 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.93: Basmane Eski Silahhane yapısının restorasyonu sonrasında yapının tarih içerisinde üstlendiği işlevler ve 
sahip olduğu anı değerinin ziyaretçiye tanıtılmasına yönelik bilgilendirme panoları hazırlanacak ve yapı ziyaret rotaları ile 
ilişkilendirilecektir. 

Konak Belediyesi 
İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.94: Ali Galip Şeker İmalathanesi (ALGA) yapısının restorasyonu tamamlanarak, alanın tarihsel geçmişine ve 
önemine uygun işlevlendirilmesi sağlanacak ve ziyaretçi rotaları ile olan ilişkisi kurulacaktır. 

TARKEM 
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları  

          

Faaliyet 1.5.95:  İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Projesi kapsamında programa alınan Sivil Mimarlık Örneklerinin 
restorasyonu gerçekleştirilecektir.   

İzBB, Konak Belediyesi 

Mülk Sahipleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Restorasyon ve Konservasyon 
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.96: Yıldız Sineması'nın düzenlenmesine yönelik gerekli çalışmalar yürütülecek, yapının sahip olduğu anı 
değerinin yaşatılmasına yönelik belgeleme çalışmaları gerçekleştirilerektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Mülk Sahipleri, İzmir 
1 No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.97: İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi (Sineması) parselinde alanın geçmiş dönem tarihini 
anlatan bilgi panosu düzenlenecek, ziyaretçi rotaları ile olan ilişkisi güçlendirilecektir. 

KTB, İzBB 
Konak Belediyesi, Mülk Sahipleri, İzmir 
1 No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 1.5.98: Ankara (İmren-Tan) Sineması'nın yeniden kültürel faaliyetlerde kullanılmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecek, parselin imar kararları gözden geçirilecektir. Yapının tarihi önemi, Atatürk'le ilgili anı değeri dikkate 

İzBB, Mülk Sahipleri 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  
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alınarak belgeleme ve arşivleme çalışmaları tamamlanacak, alanda bilgilendirme panosu düzenlenecektir. Yapının 
restorasyonunun tamamlanması sonrasında ziyaretçi rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

 

Faaliyet 1.5.99: Yönetim Alanda metruk halde olan ve çevresi için risk yarattığı hazırlanan raporla tespit edilen ve taşıyıcı 
sistemi zarar gördüğü için geri kazanılamayacak olan tescilli metruk yapılar Koruma Amaçlı İmar Planı kararları 
doğrultusunda ayrıntılı bir biçimde belgelenecek, iç ve dış mekanlarının detaylı rölövesi alınmadan yıkılmasına izin 
verilmeyecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Vakıflar Bölge Md., Mülk Sahipleri, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.5.100: Alan Yönetim Planında tanımlanan faaliyetler, projeler ve programlarda belirtilen iş ve işlemlerin 
yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının içerisinde yer aldığı İzmir Tarihi Liman Kenti Koruma Programı Yatırım 
Fonunun kurulması sağlanacak ve söz konusu fonun Alan Yönetim Planı esaslarına uygun bir şekilde Kemeraltı ve 
Basmane Bölgeleri’ne öncelik verilerek kullanılması yönünde gerekli yasal altyapı oluşturulacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İzmir Vakıflar Bölge Md., İZTO, EGİAD, 
TARKEM ve ilgili kamu/özel sektör 
kurum ve kuruluşları   

     

Arkeolojik Miras 

Hedef 1.6: Arkeolojik 
Miras Alanlarının 
Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Faaliyet 1.6.1: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kazısı devam eden alanların kazı evlerinde sürdürülen tasnif ve 
belgeleme çalışmaları desteklenecek, Kazı Başkanlıkları tarafından mevcut durumda oluşturulmuş veri tabanları arasında 
uyum sağlanarak, bilgisayar ortamında yayınlanan verileri de içerecek biçimde güncellenebilir İzmir Tarihi Liman Kenti 
Arkeolojik Mirası Veri Tabanının oluşturulması sağlanacaktır. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İZKA, Alan Başkanlığı 

İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.2: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülen kazı çalışmalarında kazı 
evlerinde depolanan etütlük buluntuların dijital olarak belgelenmesi ve buluntu gruplarının malzemelerine göre tasnif 
edilerek kazı eser depolarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

Alan Başkanlığı, İzBB ve İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülen arkeolojik kazı 
çalışmalarından elde edilen sonuçlara ilişkin yayın çalışmaları sürdürülecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları  

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.4: Yeşilova höyüğünün kamu mülkiyetinde olmayan bölümlerinin kamulaştırılması veya takas yöntemi ile 
kamunun eline geçirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.  

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İzBB, 
Yeşilova Höyüğü Kazı 
Başkanlığı 

Bornova Belediyesi, İzmir 1. No.lu 
KVKBK 

          

Faaliyet 1.6.5: Smyrna Antik Kentine ve Osmanlı Dönemi İzmirine içme ve kullanma suyu temin eden Antik Dönem ve 
Osmanlı Dönemi Su Yollarının tespiti, koordinatlandırılması, haritalandırılması, tescile uygun olanların tescil işlemlerinin 
tamamlanması, koruma önlemlerinin belirlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yürütülecektir. 

İzmir Müze Md., İzmir 1 No.lu 
KVKBK 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.6: Henüz koruma çatısı olmayan kazı alanlarında bitki oluşumunun önlenmesine yönelik düzenli bakım ve 
temizleme çalışmaları yürütülecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İzBB, İzmir Müze Md. 

Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülecek olan plan ve projelerin 
değerlendirilmesi, uygulanması ve projelerin hazırlık aşaması süreçlerinde İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı'nın, 
alınan kararların uygunluğu ve bilinirliğinin sağlanması açısından yürütülecek olan toplantılara katılması sağlanacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğü 

Alan Başkanlığı           

Faaliyet 1.6.8: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülecek olan alt yapı ve uygulama 
projelerinin değerlendirildiği toplantılara konu ile ilgili Kazı Başkanı davet edilecektir. 

İzmir 1 No.lu KVKBK  
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları  

          

Faaliyet 1.6.9: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yerleşim alanının anlaşılabilmesi ve 
arkeolojik potansiyelin saptanabilmesi için jeomanyetik, jeoradar ve jeosismik yöntemleri ile jeofizik çalışmaları 
yapılacaktır. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md. 

İZKA, İzBB, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.10: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında açığa çıkarılan kalıntılar üzerinde 
yapılan konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü yapılarda modern malzemenin korozyonlanması, 
modern tamamlamaların aşınması ve antik malzemelerin kullanıldığı yüzeylerin çözünmesi sorununa karşı ayrışan veya 
korozyonlaşan kısımların değiştirilmesi, antik yüzeylerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülerek 
anastylosislerin bakım ve onarımı sağlanacaktır. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Anıtlar ve Rölöve Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, İzBB, İZKA, 
Konak, Bayraklı, Bornova Belediyeleri, 
İlgili Üniversiteler ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.6.11: Smyrna Agorası Doğu Portikosu'nun açığa çıkarılması, yapının mimari formunun anlaşılabilmesi için 2. 
Derece Arkeolojik Sit Alanının belirli bir bölümünde sondaj çalışmaları yapılarak ören yeri içerisine dahil edilecek ve 
yapının tarihsel süreci ve mimari formunun anlaşılabilmesi için kazı çalışması yürütülecektir. Bu çalışmalar geçmiş 
dönemin Birinci Juderia olarak adlandırılan Yahudi Mahallesini de kapsayacağı için yapılan çalışmalar sırasında Yahudi 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

 İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Müze Md., 
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir Musevi 
Cemaati Vakfı 
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kültürel mirasına ait kalıntılara rastlanılması durumunda gerekli belgeleme çalışmaları yapılacaktır.  

Faaliyet 1.6.12: Smyrna Antik Kenti Merkezi'nde yürütülen kazı çalışmalarında açığa çıkarılan arkeolojik ve etütlük 
eserlerin tasniflenebilmesi, belgelenebilmesi açısından ören yeri içerisinde Kazı Eser Deposu projesi hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Müze Md., İzBB, İzmir 1 
No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.13: Smyrna Antik Kenti Merkezi Mozaikli Salon'un koruma çatısının oluşturulması için proje hazırlanacak ve 
uygulanacaktır. Bu kapsamda yapının tüm donatı elamanları analiz edilecek, bilimsel inceleme, belgeleme, yüzey 
temizliği ve sağlamlaştırma çalışmaları yürütülecektir. Mozaik döşemelerde dağılan parçalar yeniden yerleştirilecek, 
temizlik, bakım, onarım ve gerektiğinde harç enjeksiyonu yapılacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

İzBB, Konak Belediyesi, KTB Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Md., İzmir 
1 No.lu KVKBK, İzmir Müze Md. 

          

Faaliyet 1.6.14: Smyrna Agorasında bulunan Liman Hamamı ve Gymnasium'da uygun malzemenin temini ile modern 
yöntemler kullanılarak konservasyon ve restorasyon çalışmaları yürütülecektir. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, Konak 
Belediyesi, İZKA, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.15: Smyrna Agorası Bazilika Giriş Kapısının koruma ve onarım çalışmaları tamamlanacak, ilişkili buluntuların 
ayağa kaldırılması için restorasyon projesi düzenlenecek ve mali destek sağlanarak uygulanacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü, Konak 
Belediyesi, İZKA, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.16: Roma Antik Yol'da koruma etkinliğini azaltan kullanımlar ile kurulan pazar ve açık otopark kullanımı 
kaldırılacak, alanın kültürel önemine uygun düzenlemeler yapılarak ziyaretçi bilgilendirme noktası oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, 

          

Faaliyet 1.6.17: Kadifekale'yi çevreleyen Hellenistik, Roma, Bizans Dönemleri Sur duvarlarında bakım, onarım ve 
sağlamlaştırma çalışmaları yürütülecektir. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1 Numaralı KVKBK 
Müdürlüğü, İzmir Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü, İZKA, İzBB, Konak 
Belediyesi 

          

Faaliyet 1.6.18: Kadifekale'de yer alan Bizans Sarnıcı'nın korunması için yapının mimari formu saptanacak, özgün 
malzemenin modern yöntemler ile kullanımı sağlanarak restorasyon projesi yürütülecektir. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1 Numaralı KVKBK 
Müdürlüğü, İzmir Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü, İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İZKA, İzBB, Konak 
Belediyesi 

          

Faaliyet 1.6.19: Kadifekale'de güvenlik sistemi oluşturulacak ve güvenlik personeli istihdam edilecektir. 
İzmir Müze Md., İzBB, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 

Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı 

          

Faaliyet 1.6.20: Smyrna Tiyatrosu Kuzey ve Doğu alanlarında bulunan yapı adalarının arkeolojik alanın bütünlüğünü 
sağlaması açısından Kazı Başkanlığı değerlendirmesi sonrasında KVKBK kararı ile sit alanı irdelemesi sağlanacaktır. İlgili 
karar doğrultusunda alanın kamu eline geçirilmesi, bölgedeki tescilli yapıların korunması, alan için KAİP kararlarının 
yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir 
Müze Müdürlüğü, Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı 

Konak Belediyesi, İzBB           

Faaliyet 1.6.21: Smyrna Stadium'u için arkeolojik araştırma programı hazırlanacak, öncelikli kamulaştırma gereken 
alanlar belirlenerek gerekli işlemler başlatılacaktır. 

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzmir Müze Md. 

 İzBB, Konak Belediyesi           

Faaliyet 1.6.22: Altınpark Arkeolojik Alanı'nın koruma çatısı oluşturulması için proje hazırlanacak, alanın çevre 
düzenleme projesi uygulanarak ziyarete açılacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, Konak Belediyesi, 
İzBB 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1 No.lu KVKBK İzmir Müze 
Md. 

          

Faaliyet 1.6.23: Altınpark Arkeolojik Alanı'nın koruma etkinliğinin artırılabilmesi, alanda bulunan kalıntıları üzerinde 
oluşabilecek tahribatın önlenebilmesi için alanda biriken sular düzenli olarak tahliye edilecek, alana suyun girmesini 
önlemek amacıyla hidrolojik drenaj sistemi projelendirilecek ve uygulanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı, İzmir Müze Md., İzmir 
1 No’lu KVKBK 
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Faaliyet 1.6.24: Altınpark Arkeolojik Alanı’nda etkin koruma faaliyetleri yürütülebilmesi, alanda açığa çıkarılmış 
kalıntıların korunabilmesi açısından güvenlik sistemi oluşturulacak ve güvenlik görevlisi istihdam edilecektir. 

İzmir Müze Md., İzBB 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı 

          

Faaliyet 1.6.25: Akıncı (Fettah) Mahallesi 369 ada 38 parselde açığa çıkarılan kalıntılarda bitki oluşumu ve kalıntılarda 
oluşan tahribat önlenecek; aktif konservasyon çalışmaları yürütülecek ve koruma çatısı projelendirilerek, uygulanacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

İzmir 1 No’lu KVKBK, İzmir Müze Md., 
İzBB, Konak Belediyesi 

          

Faaliyet 1.6.26: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülen kazı çalışmalarının 
etkinliğinin artması için gerekli olan temizlik malzemesi, arazi mobilyaları gibi ihtiyaçlar ile iş makinaları, nakliye araçları 
ve benzeri iş araçların kazı alanlarında kullanılmasının sağlanması amacıyla kazı alanlarında geçici sürelerde kullanılan iş 
araçları kiralama veya görevlendirme hizmetleri ilgili kurumlar tarafından temin edilecektir. Ayrıca her Kazı 
Başkanlığına çim makinesi vb. gibi alanda yıl boyu ihtiyaç duyulan demirbaşların satın alınması için gerekli mali destek 
sağlanacaktır. 

İzBB 

ÇŞİ İl Müdürlüğü, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İzmir Müze Md., 
İZTO, EGİAD, İlgili STK’lar 

          

Faaliyet 1.6.27: Smyrna Agorası Ören Yeri Batı Alanı’nda kazı çalışmaları yürütülecek ve edinilen bilgiler belgelenerek 
kayıt altına alınacaktır.  

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Müze Md., İzBB, İlgili 
Cemaat Temsilcileri, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.28: Agora Roma Hamamı kazı çalışmaları yürütülecek anıtın görünümü, mimari formu ve tarihsel kronolojisi 
hakkında bilgi edinilecektir.  

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Müze Md., İzBB, İzmir 
Musevi Cemaati Vakfı, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.29: Agora Roma Hamamı yakınında yer alan Gymnasium'da kazı çalışmaları yürütülecek anıtın görünümü, 
mimari formu ve tarihsel kronolojisi hakkında edinilen bilgiler kayıt altına alınacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Müze Md., İzBB, İlgili 
Cemaat Temsilcileri, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.30: Geçmiş dönemin Birinci Juderia olarak adlandırılan Yahudi Mahallesini de kapsayan Smyrna Agorası 
Ören Yeri Batı Alanı, Agora Roma Hamamı ve Gymnasium kazı alanlarında yapılacak çalışmalarda Yahudi kültürel 
mirasına ait yapılara rastlanılması durumunda gerekli belgeleme çalışmaları yapılacaktır.  

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir Müze Md., İzBB, İzmir 
Musevi Cemaati Vakfı, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.31: Antik Smyrna Agora Kuzey Cadde'de kazı çalışmaları yürütülecek, edinilen bilgiler belgelenerek kayıt 
altına alınacaktır.  

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

İzmir Müze Md., İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.6.32: Smyrna Akropolü (Kadifekale)-Smyrna Tiyatrosu-Smyrna Stadium'u bütüncül olarak 
değerlendirilebilmesi için yaya ulaşımı sağlanacak ve antik kentin bütünlüğünü sağlamak, kültürel mirasın sunumunun 
anlaşılabirliğini sağlamak için üç arkeolojik alan birlikte projelendirilecektir. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1. No.lu KVKBK, İzBB, Konak 
Belediyesi, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.33: Kadifekale içerisinde yer alan Kale Mescidi'nin bakım, onarım çalışmaları desteklenecek, yapının tüm 
özellikleri ve buluntuları irdelenerek kayıt altına alınacak, yapının sunumuna yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, İzmir Müze Md., 
İzmir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Md., İzmir 1. No.lu KVKBK, İzBB, İZKA, 
Konak Belediyesi 

          

Faaliyet 1.6.34: Eski Smyrna Tunç Çağı - Demir Çağı tabakalarında kazı çalışmaları yürütülecek ve höyüğün tarihi 
bütünlüğünü sağlayan Tunç Çağı tabakalarının tarihsel süreci, sosyal, kültürel, ekonomik ve mimari anlayışı hakkında 
bilgiler edinilerek kayıt altına alınacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı 

İzmir Müze Md., İzBB, Bayraklı 
Belediyesi, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.35: Eski Smyrna'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kamu mülkiyetinde bulunmayan alanların 
kamulaştırılması sağlanacaktır. 

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md., İzBB, 
Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı 

Bayraklı Belediyesi, İzmir 1. No.lu 
KVKBK, Mülk sahipleri 

          

Faaliyet 1.6.36: Eski Smyrna'nın bütünlüğünü sağlayan MÖ 4. yüzyıla ait Kale ve çevresinde yüzey araştırması yapılacak; 
gerekli izinler alınarak araştırmalar Lidar Scanner ile kaydedilecek ve sistematik olarak belgelenecektir. 

 Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna), Kazı Başkanlığı, İzmir 
Müze Md., Bayraklı Belediyesi, 
İzBB 

İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.6.37: Eski Smyrna 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yaşanan izinsiz uygulamalar ve yapılaşmaların 
önüne geçilecek ve denetimler arttırılacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İzBB, 
Bayraklı Belediyesi 

İzmir 1. No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı           
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Faaliyet 1.6.38: Eski Smyrna Güney ve Güneydoğu kısımlarında kış aylarında yoğun yağışlardan kaynaklanan su 
baskınları önlenecek, alanda açığa çıkarılmış kalıntılar üzerinde tahribat oluşma riski giderilecek ve drenaj sistemi 
projelendirilecektir. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İzBB-
İZSU 

Bayraklı Belediyesi           

Faaliyet 1.6.39: Eski Smyrna'da açığa çıkarılan arkeolojik ve etütlük eserlerin korunarak tasniflenip, depolanabilmesi için 
ihtiyaç duyulan Kazı Eser Deposu projelendirilecek ve uygulanacaktır. 

Bayraklı Belediyesi, İzBB, 
Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Müze Md., 
Kültür ve Turizm İl Md., İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 1.6.40: Eski Smyrna'da açığa çıkarılmış kalıntıların korunabilmesi için koruma çatısı projelendirilecek, mali 
destek sağlanarak uygulanacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, 
Bayraklı Belediyesi, İzBB 

İzmir Müze Md., Kültür ve Turizm İl 
Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 1.6.41: Eski Smyrna'da uzun yıllar boyunca kullanılan Kazı Evleri'nin bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları 
yürütülecektir. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İzBB 

Bayraklı Belediyesi, İzmir Müze Md.           

Faaliyet 1.6.42: Eski Smyrna'da arkeolojik alanında bulunan 19. yüzyıla ait kazı evi olarak kullanılan tarihi yapının 
restorasyon projesi hazırlanacak, mali destek sağlanarak uygulanacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, 
Bayraklı Belediyesi, İzBB  

İzmir Müze Md., Kültür ve Turizm İl 
Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, İZKA, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.43: Eski Smyrna'nın koruma etkinliğinin sağlanabilmesi için alanının güvenlik sisteminin arttırılması 
desteklenecek, güvenlik kameralarının alımı sağlanacak ve güvenlik personeli istihdam edilecektir. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İzmir 
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Md. 

İzmir Müze Md., İzBB, Bayraklı 
Belediyesi, 1 No.lu KVKBK 

          

Faaliyet 1.6.44: Eski Smyrna'yı çevreleyen sur duvarları tespit çalışmaları sürdürülecek, MÖ 9. yüzyıla tarihlenen Sur ve 
Kule Yapısı restorasyon projesi hazırlanacak; özgün malzeme ve modern teknikler kullanarak uygulanacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, İzmir 
1 No.lu KVKBK 

İzmir Müze Md., İzBB, Bayraklı 
Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Md., 
ilgili Üniversiteler, İzmir Restorasyon 
ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü 

          

Faaliyet 1.6.45: Eski Smyrna'da eski dönem kazı sezonlarında açığa çıkarılmış buluntular, kentin tarihsel sürecinin 
anlaşılmasına katkı sağlayacak tüm donatı elamanları disiplinlerarası yöntemlerle bütüncül biçimde analiz edilecek, 
belgelenmesine yönelik buluntu belgeleme ve tipokronolojik inceleme ve yayın çalışmaları sürdürülecektir. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı 

İzmir Müze Md., İlgili Üniversiteler           

Faaliyet 1.6.46: Yeşilova Höyük Neolitik Dönem tabakalarının korunmasına yönelik koruma çatısı projelendirilerek 
uygulaması gerçekleştirilecektir. 

Yeşilova Höyük Kazı 
Başkanlığı, Bornova 
Belediyesi, İzBB 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Müze Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Kültür ve Turizm İl Md., İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 1.6.47: Yassıtepe Höyük alanında açığa çıkarılan kalıntıların korunması için koruma çatısı projelendirilerek 
uygulaması gerçekleştirilecektir. 

Yeşilova Höyük Kazı 
Başkanlığı, Bornova Belediyesi 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Müze Md., İzBB, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Kültür ve Turizm İl Md., İlgili 
Üniversiteler 

          

Somut Olmayan Kültürel Miras Değerleri 

Hedef 1.7: Alanın 
somut olmayan 

kültürel miras değerleri 
yaşatılacaktır. 

Faaliyet 1.7.1: İzmir tarihinde yeri olan Seferad Festivali, Dana Bayramı, Roman Bayramı gibi etkinliklerin tanıtılması ve 
yaşatılması sağlanacaktır.  

Kültür ve Turizm İl Md., İzBB, 
Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Yerel 
Toplum, İlgili Cemaat Temsilcileri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 1.7.2: Yönetim Alanında gerçekleştirilen mekânsal tasarımlar, restorasyon uygulamalarında alanda veya 
yapılarda bulunan tarihi izler korunacak ve tarihsel önemi konusunda bilgilendirme tabelaları oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
Vakıflar Bölge Md. 

Alan Başkanlığı, İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.7.3: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” listesinde İzmir Kentinden kayıtlı 
bulunan kişiler ve bu kişilere ait ürünler ile Yönetim Alan sınırları içerisinde bulunan mekânlarının tanıtımı yapılacak ve 
ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Kültür ve 
Turizm İl Md., Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
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STK'lar 

Faaliyet 1.7.4: SOKÜM Ulusal Envanterine kayıtlı İzmir özelindeki unsurlardan, geleneksel el sanatları ile ilgili olan ve 
Yönetim Alanı ile ilişkilendirilebilecek; “nazar boncuğu”, “keçecilik”, “sepetçilik”, “iğne oyası”, “tel sarma” unsurları ile 
“çini”, “tezhip”, “minyatür”, “ebru” gibi Türk süsleme sanatlarını Yönetim Alan sınırları içerisinde bulunan mekânlarda 
sürdürenlerin tanıtımı yapılacak ve ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Kültür ve 
Turizm İl Md., Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 1.7.5: Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterinde İzmir adına kayıtlı unsurlardan Hıdırellez, Nevruz ve 
düğün geleneği gibi toplumsal uygulama, ritüel ve şölenlerle ilgili etkinliklerin İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı 
bağlamında tanıtılması ve yaşatılması sağlanacaktır. 

İZBB, Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Kültür ve 
Turizm İl Md., İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar, Yerel 
Toplum  

          

Faaliyet 1.7.6: Kemeraltı Çarşısı içerisinde kamu mülkiyetinde olup restorasyonu tamamlanan tescilli yapılardan uygun 
olan birisinin SOKÜM bağlamında geleneksel el sanatları ile ilgili faaliyet gösteren meslek ve zanaatkarlar ile “çini”, 
“tezhip”, “minyatür”, “ebru” gibi Türk süsleme sanatları konusunda faaliyet gösteren sanatkarların kullanımına olanak 
verecek biçimde işlevlendirilmesi sağlanacak, tanıtımı yapılarak ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilecektir. 

Vakıflar Gen. Md., İZBB, Konak 
Belediyesi 

İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, 
Zanaatkarlar, Sanatkârlar, Yerel 
Toplum, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.7.7: Kemeraltı Çarşısı içerisinde SOKÜM Ulusal Envanterine kayıtlı unsurlardan olan gevrek, lokma ile İzmir’e 
özel diğer yerel mutfak ürünlerinin (boyoz, sübye, şambali, deniz ürünleri, vb.) ve coğrafi işaretli ürünlerin (üzüm, zeytin, 
zeytinyağı, enginar, yabani ot çeşitleri, vb.) tanıtımı sağlanacak ve bu ürünleri geleneksel olarak üretmeye ve satmaya 
devam eden işyerleri ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi, İZTO 
İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Yerel 
Toplum, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.7.8: İzmir’in SOKÜM Ulusal Envanterine kayıtlı unsurlarından olan “Aşıklık” geleneğinin temsilcisi olan ve İzmir 
Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı içerisinde yer alan Halk Ozanları ve Aşıklar ile ilgili STK’lar ile işbirliği yapılıp, tanıtım 
faaliyetlerinin arttırılması sağlanacaktır. 

Kültür ve Turizm İl Md.  
İzBB, Konak Belediyesi, Yerel Toplum, 
İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 1.7.9: İzmir’in SOKÜM Ulusal Envanterine kayıtlı unsurlarından olan Roman havası, Zeybeklik, Canbazhane, 
Klarnet icracılığına gerçekleştirilen etkinlik ve festivallerde yer verilerek yaşatılmaları, tanıtımları sağlanacaktır.  

Kültür ve Turizm İl Md., İzBB, 
Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Alan Yönetimi, STK'lar, 
Yerel Toplum 

          

Doğal Miras 

Hedef 1.8: Yönetim 
Alanı Doğal Mirasının 
Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Faaliyet 1.8.1. Yönetim Alan Sınırları içerisinde kalan Yeşildere/Meles Çayı'nın fauna ve florası araştırılacak, ekosistem ve 
coğrafi özellikleri irdelenecek, alanda iklim değişikliğinin etkileri değerlendirilerek tespitler kayıt altına alınacaktır.  

İzmir Tarım ve Orman İl Md., 
ÇŞİ İl Md., İzBB, İZSU 

Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, 
İZKA, İzmir 1 TVK Bölge Komisyonu, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.8.2: Konak İlçesi doğal sit alanlarının yeniden irdelenmesine yönelik ekolojik tabanlı bilimsel araştırma 
tamamlanarak, koruma statüleri güncellenecektir. 

Çevre, Şehircilik Bakanlığı, 
İzmir Tarım ve Orman İl Md. 

İzBB, Alan Başkanlığı, Konak 
Belediyesi, İzmir 1 TVK Bölge 
Komisyonu, İzmir 1 Numaralı KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 1.8.3: Yönetim Alanı sınırları içerisinde kalan jeolojik sakıncalı alanlar ve bu alanlarla ilişkili park alanlarının doğal 
özellikleri irdelenerek, uygun görülmesi durumunda koruma statüsünün değiştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

İzBB 

Konak Belediyesi, İzmir Tarım ve 
Orman İl Md., Alan Başkanlığı, İzmir 1 
TVK Bölge Komisyonu, ÇŞİ İl Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 1.8.4: Yönetim Alanı sınırları içerisinde kalan ve yakın çevresinde bulunan jeolojik sakıncalı alanlar ve bu 
alanlarla ilişkili park alanlarında yürütülen bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları alanın tarihsel peyzajına uygun, 
alana özgü yerel ve bölgesel bitki türleri kullanılarak gerçekleştirilecek, İzmir Tarihi Liman Kenti Ekolojik Tasarım Rehberi 
esas alınarak, bitkisel ve yapısal peyzaj ögelerinin Kadifekale silueti üzerindeki etkisini dikkate alan ve alanın peyzaj 
bütünlüğünü sağlamaya odaklanan projeler hazırlanarak uygulanacaktır. 

İzBB 

Konak Belediyesi, İzmir Tarım ve 
Orman İl Md., Alan Başkanlığı, İzmir 
TVK Bölge Komisyonu, ÇŞİ İl Md., İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Hedef 1.9: Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktalarının Tarihsel 
Peyzajı araştırılacak ve 
Günümüz Peyzajı 
Belgelenerek 

Faaliyet 1.9.1: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında (kamusal alanlar, sivil mimarlık örnekleri, park, bahçe ve 
rekreasyon alanları, yaya yolları, kordon boyu, meydanlar, arkeolojik sit alanları vb.) özelinde yapısal ve bitkisel peyzaj 
envanter çalışması yürütülecek, drone çekimleri yapılarak GIS tabanlı haritalar üretilecek ve izlenebilir veri sistemi 
oluşturulacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İlgili Kamu Kuruluşları, İzmir İl 
Jandarma Komutanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 
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Güçlendirilmesine 
Yönelik Çalışmalar 
yürütülecektir. 

Faaliyet 1.9.2: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında Doğal Miras alanlarının korunması ve yönetimi 
konusunda görev yürüten kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak Kurumların Ortak Kullanımına Açık Dijital Veri 
Tabanı’nın oluşturulması sağlanacaktır.  

İzBB, ÇŞİ İl Md., Konak, 
Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, İzmir Tarım ve Orman 
İl Md., İzmir 1 TVK Bölge Komisyonu, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.9.3: Yönetim Alanı içerisindeki 2. derece doğal sit alanlarının bitki envanteri ayrıntılı bir biçimde oluşturulacak, 
alanda bulunan bitki türlerinin bakım ihtiyacı, karşı karşıya kaldıkları riskler ve bu risklere karşı alınan önlemlerin 
yeterliliği araştırılarak raporlanacak, gerekli risk önlemlerinin alınmasına yönelik program oluşturularak uygulanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, 
İzmir 1 TVK Bölge Komisyonu, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.9.4: Yönetim Alanı içerisindeki 2. derece doğal sit alanlarının mezarlık olarak kullanıldığı geçmiş dönemlerden 
kalan kültürel izlerin ve bulguların belgelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 

ÇŞİ İl Md., Alan Başkanlığı, İzmir 2 TVK 
Bölge Komisyonu, İlgili Üniversiteler, 
Vakıflar Bölge Md., İzmir Müftülüğü, 
İzmir Musevi Cemaati Vakfı, İlgili 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.9.5: Yönetim Alanı içerisinde bulunan Cici Park, Şehit Mustafa Gülüm Parkı, Agora Parkı, Konak Meydanı 
Çevresi ve İzmir Kordonu boyunca oluşturulan bitkisel peyzajın envanteri ayrıntılı bir biçimde oluşturulacak, alanda 
bulunan bitki türlerinin bakım ihtiyacı, karşı karşıya kaldıkları riskler ve bu risklere karşı alınan önlemlerin yeterliliği 
araştırılarak raporlanacak, gerekli risk önlemlerinin alınmasına yönelik program oluşturularak uygulanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Hedef 1.10: Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktalarının peyzajı 
yerel ve alana özgü 
bitki türleri ile 
güçlendirilecektir. 

Faaliyet 1.10.1: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında yerele ve alana özgü endemik bitki türlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları bütününün mevcut peyzaj özellikleri değerlendirilecek, alanda yer 
alan gezi güzergahları, meydanlar, kentsel açıklıklar, tescilli yapıların bahçeleri, yaya yolları, park ve rekreasyon alanları 
arasında peyzaj bütünlüğünü sağlamaya yönelik çalışma yürütülecektir. Bu çalışma kapsamında İzmir Tarihi Liman Kenti 
Ekolojik Tasarım Rehberi doğrultusunda, ekolojik sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak alanda bulunan okul, cami, resmi 
kurum, hastane ve benzeri kamusal yapıların ön, arka ve yan bahçelerinin yeşil alan sistemiyle ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

İzmir Tarım ve Orman İl Md., Alan 
Başkanlığı, İlgili Kamu Kurumları, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarında bulunan su yapılarının ve doğal su yollarının sahip oldukları 
doğal peyzajı ile birlikte korunması ve ziyaretçilere sunumuna yönelik (Yeşildere aksı, kuru dere yatakları, kuş evleri, 
vb.) koruma ve sunum çalışmaları yürütülecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, ÇŞİ İl Md, DSİ, İZSU, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.4: Yönetim Alanı ile ilişkili yeşil alan olarak, Yeşildere (Meles Çayı) ve yakın çevresinin tarihsel peyzajı 
araştırılacak, bu alanların tarihi dönemde Kervan köprüsü ile olan ilişkisi, kervan dinlenme alanları, kahveler ve mesire 
alanı olarak kullanım biçimlerinin anlaşılması ve belgelenmesi sağlanacak, günümüze yansıtılabilecek olanların alanda 
yaşatılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmüş olan 
“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”nın Yönetim Alanına yönelik 
önerileri değerlendirilecektir. 

İzBB 
Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.5: Yönetim Alanı Doğal Mirası Gezi Rotası'nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar ilgili kurumların işbirliği 
ile yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir Tarım ve Orman İl Md., ÇŞİ İl 
Md., Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.6: Yönetim Planında, Yönetim Alanının ve Bağlantı Noktalarının tarihsel olarak ilişkili olduğu belirtilen 
alanların (Alsancak (Punta) Bölgesi, Alsancak Liman Arkası Endüstriyel Miras Yapıları, Buca Levanten Mimari Örnekleri-
Kentsel Sit Alanı, Smyrna Savunma Yapıları, Kültürpark Tarihi ve Doğal Sit Alanı, Su Kemerleri)  kültürel ve doğal  
mirasın anlaşılması, koruma durumlarının araştırılması, tarihsel ilişkilerinin belgelenmesi ve bu alanların izlenmesine 
yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı, Bornova 
ve Buca Belediyeleri 

İzmir Tarım ve Orman İl Md., Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

          

Faaliyet 1.10.7: Selluka, küpeli gibi alana özgün yerel floranın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, hediyelik eşya sektörü ile 
ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar yerel toplumla birlikte yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 

Alan Başkanlığı, ÇŞİ İl Md., Yerel 
Toplum, Dezavantajlı Kadınlar, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 
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Amaç 2: İzmir Tarihi Liman Kenti Mekânsal Planlama Süreçleri Etkinleştirilmesi 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları yakın çevresinin bütüncül koruma 

yaklaşımıyla mevcut mekânsal yapının iyileştirilmesi, koruma etkinliğinin arttırılmasına olanak 

sağlayacak planlama araçlarının geliştirilmesi, hizmet açıklarının azaltılması ve alanda plan kararları 

doğrultusunda yapılacak müdahalelerde mekânsal dil birliğinin sağlanması ana hedefler olarak 

tanımlanmıştır. İzmir Tarihi Liman Kenti Mekânsal Planlama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi kapsamında 

7 hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler aşağıda sıralanmıştır:   

Hedef 2.1: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı miras değerlerinin etkin korunmasına yönelik 

planlama ve uygulama araçları geliştirilecektir. 

Hedef 2.2: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nda koruma sınırları ve statüleri alanın 

kültürel miras ögeleri göz önüne alınarak bütüncül şekilde yeniden irdelenecektir. 

Hedef 2.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nın tarihsel sürekliliği olan sokak, meydan ve 

alanlarının sağlıklaştırılması ve canlandırılmasına yönelik projeler uygulanacaktır. 

Hedef 2.4: Yönetim Alanı mevcut yapı stokunun mevzuata uygunluğunun denetimi 

gerçekleştirilecek ve sağlıklaştırma çalışmaları yürütülecektir. 

Hedef 2.5: Yönetim Alanı'nda kentsel ve mekânsal standartlar geliştirilecektir. 

Hedef 2.6: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının ulaşım altyapısı 

güçlendirilecek ve erişilebilirlik düzeyi artırılacaktır. 

Hedef 2.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının teknik altyapı 

sistemleri geliştirilecektir. 

Planlama ve Uygulama Araçları: Yönetim Alanı ve Bağlantı noktaları, İzmir Kent dokusunun 

içerisinde, yoğun yapılaşmalardan, kent içi fonksiyon değişimine yol açan plan kararlarından ve ulaşım 

yatırımları gibi çeşitli düzeydeki kararlardan etkilenebilen konumdadırlar. Bu nedenle sadece Yönetim 

Alan sınırları içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler alanın doğal ve kültürel miras değerlerinin 

korunmasını sınırlı düzeyde başarabilecektir. Bu alanları çevreleyen bölgelerde gerçekleştirilen büyük 

ölçekli yatırım kararları, tarihi kent merkezinin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyecek düzeyde 

kentsel fonksiyon değişiklikleri, büyük ölçekli kentsel dönüşüm kararları gibi müdahaleler Yönetim 

Alanı ve Bağlantı Noktalarının siluetini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi alanın son derece kırılgan 

sosyo-ekonomik yapısının çözülme sürecini hızlandırabilecektir. Bu nedenle alan içerisinde ve yakın 

çevresinde miras unsurlarını baskı altına alabilecek ölçüde büyük ölçekli yatırım kararlarının ve 

projelerin kültürel miras etki değerlendirme (KÜMED) süreçleri tamamlanmadan uygulamaya 

geçmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarını etkileyebilecek 

bölge, kent ve alan ölçeğinde gerçekleştirilmesi/hazırlanması düşünülen Nazım ve Uygulama İmar 

Planlarının Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının miras değerlerinin korunması ve yaşatılmasını 

önceliklendirmesi ve bu alanlarla bütünleşen sosyal ve ekonomik yapının güçlendirilmesine olanak 

verecek biçimde ele alınması gerekmektedir.  
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Smyrna Antik Kenti’nin akropolisi olan Kadifekale, İzmir kentinin en önemli simgesel yapısıdır. 

Kadifekale’nin yakın çevresinde uygulanması planlanan ve Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı için 

yürütülen imar çalışmaları Kadifekale’nin siluetini olumsuz yönde etkileyecek biçimde tasarlanmıştır. 

Kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilecek uygulamalar Kadifekale’nin silueti gözetilerek ele 

alınmalı, bu alanlarda gerçekleştirilecek imar uygulamalarında tek tip yapı projelerinin alanda hâkim 

unsur olarak oluşmasına izin verilmemelidir. Benzer bir uygulama kararı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescillenmiş Antik Stadyum çevresinde uygulanması planlanan Beştepeler Bölgesi Nazım ve 

Uygulama İmar Planlarında da görülmektedir. Beştepeler Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı, 

Antik Stadyum Arkeolojik Sit Alanının siluetini olumsuz yönde etkileyecek yüksek katlı ve yoğun 

yapılaşma önermektedir. Bahsi geçen planların Kadifekale ve Antik Stadyum Arkeolojik Sit Alanları ile 

olan ilişkisi yeniden irdelenmeli ve KÜMED çalışmaları tamamlanmadan uygulanmasına izin 

verilmemelidir.  İzmir Tarihi Liman Kentinin siluetinin korunması için Kadifekale’nin zemin kotu ile 

kalenin üzerinde bulunduğu Pagos Dağı’nın İzmir Körfezi yönünden üst kotları İzmir Tarihi Liman 

Kenti ve Kadifekale Görünüm Bölgesi olarak belirlenmelidir. Kadifekale’nin görünümünü olumsuz 

yönde etkileyebileceği öngörülen yapılar için kültürel miras etki değerlendirme raporu istenmelidir. 

Benzer biçimde Eski Smyrna’nın yakın çevresinde yer alan yüksek katlı yoğun yapılaşma arkeolojik 

alanın algılanmasını ve görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kapsamda Eski Smyrna 

Bayraklı-Tepekule Höyüğü Görünüm Bölgesi belirlenmeli, arkeolojik alanının siluetinin korunmasına 

yönelik plan kararları ve ilkelerinin tanımlanması ve alanının siluetini olumsuz etki yaratabilecek 

yapılar için kültürel miras etki değerlendirme raporu istenmelidir. İzmir Tarihi Liman Kentinin çok 

katmanlı kent dokusu ve özgün siluetinin korunmasına yönelik İzmir Tarihi Liman Kenti Yapılaşma 

Koşulları Yönetmeliği hazırlanmalıdır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti, İzmir Kent bütününden farklı önemde ve kentin tarihi geçmişine ait 

miras unsurlarının korunarak yaşatılması gereken bir alandır. Bu nedenle alanın miras değerlerinin 

önemine uygun planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Alanda halen 

yürürlükte olan Koruma Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Rehberi benzer bir yaklaşımla 

hazırlanmıştır. Yönetim Alan sınırının büyük bölümü kentsel sit alanları ve kentsel sit + 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş olmakla birlikte alanın bir bölümü ile alanın etkileşim içerisinde 

olduğu büyük bölümü imar mevzuatı hükümlerine tabi olarak gelişme göstermektedir. Kentsel sit 

alanının etkileşim geçiş bölgesinin belirlenmemiş olması kentsel sit alanı ile etkileşim içerisinde 

olmasına rağmen bu alanlardaki imar faaliyetlerinin koruma öncelikli ele alınmasını engellemekte ve 

kentsel sit alanı çevresinde gerçekleşecek olan uygulamalardan kaynaklanacak etkiyi azaltacak bir 

tampon bölgenin oluşmasına olanak vermemektedir. Bu nedenlerle alanın koruma etkinliğinin 

arttırılabilmesi için kentsel sit alanları çevresinde etkileşim geçiş sahalarının belirlenmesi  

gerekmektedir. Diğer taraftan alandaki planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi ve üst ölçekli 
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planlar, imar planları, koruma amaçlı imar planları, sit ve etkileşim geçiş sınırları, strateji belgeleri, 

kentsel tasarım rehberlerinin koruma ilkeleri arasında uyumun sağlanması önem taşımaktadır. İzmir 

Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanına yönelik farklı tarihlerde hazırlanmış olan Koruma Amaçlı Nazım ve 

Uygulama İmar Planlarının rekonstrüksiyon, yeni yapılaşma, koruma yaklaşımları ve alanın 

fonksiyonel şeması konularındaki yaklaşım farklılıkları ve kentsel tasarım rehberlerinde oluşan 

farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda planlar arasında dil birliğinin ve plan 

bütünlüğünün sağlanması amacıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonunun 

hazırlanması gerekmektedir. Yürürlükte olan Koruma Amaçlı İmar Planlarının ise İzmir Tarihi Liman 

Kenti Alan Yönetim Planı kararlarını dikkate alarak gözden geçirilmesi, gerekli görülen plan ve plan 

notu değişikliklerinin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının ulaşım, erişilebilirlik ve lojistik ihtiyaçlarına 

yönelik hazırlanmış belge ve stratejik planlarda karar birliğinin sağlanarak uygulanmasına yönelik 

çalışmalar yürütülmelidir. Alanda uygulanacak olan projelerin alana yansıyan etkilerinin analizleri 

yapılacak ve düzenli olarak raporlanacaktır. Alanda oluşabilecek değişimin kontrolü, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasına 

önem verilmelidir. Bu doğrultuda kurumlar arasında plan, analiz ve karar bütünlüğünün 

sağlanabilmesi için ortak dijital veri tabanı oluşturulacak; alanda yürütülmüş plan çalışmaları, projeler 

ve analiz dokümanlarının bir araya getirilmesi sağlanacaktır.  

Alanın kentsel mekân kalitesinin artırılması, karakterinin ve özgün kimliğinin korunması, 

siluetinin ve mekânsal dokusunun korunarak geliştirilmesine yönelik alanın çok katmanlı yapısını, alan 

içerisinde tarihsel dönemde de farklılıklar taşıyan kimlik değerlerini dikkate alan açıklayıcı ve 

uygulamaları yönlendirici “İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberi” hazırlanacaktır. İzmir 

Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, tarihsel süreç içerisinde çeşitli toplulukların bir arada yaşamını 

sürdürdüğü, zengin kültür varlıklarının yer aldığı çok katmanlı kent dokusuna sahiptir. İzmir’in eski 

haritalarında geçmiş dönemlerinden günümüze ulaşan sokak ve dokularının belirlenmesi alandaki 

tarihsel iz ve işaretler ile bütünleşen kültürel mirasın korunması ve yaşatılması açısından önemlidir. 

Bu kapsamda günümüze kadar varlığını korumuş sokak ve dokular belirlenerek belgelenecek, 

belirlenen sokaklar ve dokular koruma altına alınarak doku bütünlüğünün sağlanmasına yönelik 

kararlar geliştirilecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarıyla ilişkili olduğu düşünülen 

Alsancak (Punta), Alsancak Liman arkası endüstriyel yapıları, Su kemerleri, Kültürpark tarihi ve doğal 

sit alanı ve Bornova, Buca Levanten mimari örnekleri-kentsel sit alanı gibi alanlara ait miras ögelerinin 

sınırlarına dâhil edilmesinin incelenerek değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Smyrna Antik Kenti’nin önemli miras ögelerinin içerisinde barındıran suriçinde sondaj veya kazı 

çalışmaları yürütülmesi doğrultusunda kültür mirası ile karşılaşma olasılığının yüksek olması 
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kapsamında yönetim alan sınırlarının tekrar irdelenmesi önemlidir. Antik kentin Roma-Osmanlı 

Dönemlerinde su ihtiyacının karşılanması için kente dışarıdan suyun taşınmasını sağlayan su 

kemerlerinin yönetim sınırı içerisinde yer almasının değerlendirilmesi kentin bütüncül korunması 

açısından önem taşımaktadır. 19. yüzyıl İzmir Tarihi Liman kentinin Punta Bölgesinde gelişiminin 

izlerini taşıyan Alsancak Kentsel Sit Alanı ile Alsancak Liman Arkasında tek yapı ölçeğinde koruma 

altında olan miras unsurları ile Buca/Bornova Levanten konutları ve kentsel sit alanının yönetim alanı 

içerisinde yer alması değerlendirilmelidir. Ayrıca, İzmir’in geçirdiği 1922 yangınından kalan izleri 

taşıyan, tarihi sürekliliğin anlaşılmasında katkı sunan, bu bölgede yaşayan toplulukların bıraktığı miras 

ögelerinin izlerini taşıma olasılığı yüksek olan ve Yönetim Alanı doğal mirasının sürekliliğinin 

sağlanması açısından Kültürpark’ın yönetim alanı sınırlarına dahil edilmesinin değerlendirilmesi 

gerekli görülmektedir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nda koruma sınırları ve statüleri alanın kültürel miras 

ögeleri göz önüne alınarak bütüncül şekilde yeniden irdelenmesi hedefler arasında tanımlanmıştır. Sit 

sınırlarının gözden geçirilmesine yönelik olarak İzmir’in 17. yüzyıldan antik limanın doldurulmasıyla 

oluşmaya başlayan Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve antik liman yayını içerisine alan ve Basmane Garı’na 

kadar devam eden önemli ticaret aksının tarihi sit olarak irdelenmesi sağlanacak, bu alanın tarihi 

değerinin ilgili uzmanlar tarafından incelenmesi üzerine çalışmalar yürütülecektir. Smyrna Antik 

Kenti’nin önemli kültürel miras ögeleri olan Kadifekale, antik tiyatro ve stadyumun bir arada 

korunması kapsamında arkeolojik alanların çevresinde yer alan jeolojik sakıncalı alan, Kadifekale 

İtfaiye İstasyonu, St. Polycarp mezarının bulunduğu düşünülen alanların sit derecelerinin 

irdelenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kadifekale İtfaiye İstasyonu altında bulunan kayada 

yer alan ve Kybele ile ilişkilendirilen nişin de bu kapsamda incelenmesi önemlidir.  

Ayrıca, Ahmetağa (Konak) Mahallesi 214 ada 1 parselde açığa çıkarılan Smyrna Antik Kenti’nin 

liman hamamı, Anadolu’da gelişen hamam-gymnasium tipinin örnekleri arasında yer almaktadır. MS 

2-3. yüzyıllar arasına tarihlenen yapının yonca yaprağı şeklinde planlanmış olan sıcak su havuzu, 

hamam-gymnasium yapıları arasında görülen bir sistem olmayıp nadir bir örneği temsil etmektedir. 

Tespit edilmiş olan Roma dönemi hamamının özgün yapısı ve günümüze kadar korunmuş mimari 

yapısı ile arkeolojik alanın korunma etkinliğinin arttırılması amacı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmelidir. Ayrıca, Osmanlı Dönemine ait miras 

ögelerinden olan Çakı Bedesteninin taban döşemesi, ahşap kapısı gibi buluntuları altyapı çalışmaları 

kapsamında açığa çıkarılmıştır. Çakı Bedesteni ve bu alanla ilişkisi olan bölgenin arkeolojik sit alanı 

olarak belirlenmesi yönünde çalışmalar gerekli araştırmalar tamamlanarak sonuçlandırılmalıdır.  İzmir 

Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanının kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile etkileşimde olan ve sit 

alanını doğrudan etkileyen alanların; alanın korunması, geliştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi 



762 
 

olanak sağlayacak biçimde etkileşim geçiş sahası belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek 

sonuçlandırılmalıdır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı'nın tarihsel sürekliliği olan sokak, meydan ve alanların 

sağlıklaştırılması ve canlandırılmasına yönelik projelerin uygulanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 

alanın kültürel değerini öne çıkaracak, sürekliliğini sağlayacak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme 

projelerinin hazırlanarak uygulanması önem taşmaktadır. Tarihi Anafartalar Caddesi ve bu cadde ile 

kesişen sokaklar, Agora Ören Yeri çevresi, Havralar Bölgesi, Hisar Meydanı, Hatuniye Meydanı, Ali 

Paşa Meydanı ve Şadırvanı ve Kestelli Caddesi gibi alanlarda sağlıklaştırma ve cephe düzeleme 

projelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Düzenleme kapsamında alanlarda bulunan izinsiz 

uygulamalar kaldırılacak, alanın ihtiyacı olan aydınlatma elemanları, oturma grupları ve gölgelikler 

gibi kent mobilyalarının eklenmesine yönelik projeler hazırlanarak uygulanacaktır. Alanın tarihi 

kimliğini öne çıkartacak alana özgü zemin kaplamasının projelendirilmesi yönünde çalışmalar 

yürütülecektir. Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesinin ana giriş noktalarının tanımlanması ve 

kentsel tasarım projelerinin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca alanın kıyı kesimi ile bağlantısının 

sağlanması, mevcut bağlantıların güçlendirilmesi yönünde projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının ziyaretçiler tarafından ortak kültürel 

öneme sahip alanlar olarak algılanmasına olanak sağlamak için alana özgü zemin döşemelerinin 

uygulanması, ortak tasarım diline sahip açıklayıcı ve anlaşılabilir tabela sistemi ile yönlendirme 

levhalarının oluşturulması sağlanacaktır. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında denetimin 

artırılması, izinsiz uygulamaların kaldırılması ve sağlıklaştırma çalışmaları yürütülmesi gereklidir. Bu 

kapsamda, Eşrefpaşa Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kestelli Caddesi ve Fevzi Paşa Bulvarı’na cephe 

veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamalar, parsel dışına taşan işgaller, yaya yolunda 

geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme faaliyetleri, parsellerin yan, arka ve ön 

bahçelerinde gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaları, alanın kimliği ve yürürlükteki Koruma Amaçlı 

İmar Planı kararları/plan notları ve Kentsel Tasarım Rehberi ile uyumsuz tabela, reklam panosu 

ögelerinin kaldırılması sağlanacaktır. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında 

izinsiz uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Planı kararlarına aykırı yapılaşmalara izin 

verilmemesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanının mekân kalitesinin iyileştirilmesi, kentsel sosyal 

altyapının sağlıklaştırılması ve alanın peyzaj karakteri korunarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu 

doğrultuda alan genelinde yaya ve bisiklet ağırlıklı ulaşım yapısının oluşması için, bisiklet kullanımına 

yönelik kursların açılması, ücretsiz bisikletlerin dağıtılması, bisiklet güzergâhları ve bisiklet kiralama 

noktalarının yaygınlaşması sağlanacaktır. Alanın çevre temizliğine önem verilecek bütüncül çevre 

yönetimi geliştirilecektir.   
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İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında afet toplanma alanlarının 

kapasiteleri ve erişim olanaklarının artırılmasına yönelik yönlendirici mobil aplikasyonların geliştirilecektir. 

Ayrıca ören yerleri ve ziyaretçi odaklarında engelsiz erişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında yaşamını sürdüren nüfusun alanda varlığını 

sürdürebilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında eğitim alanı, sağlık tesisi, resmi kurum 

alanı, dini tesis, sosyal ve kültürel tesis, toplum merkezi, gençlik merkezi, kreş ve gündüz bakım evi, park, 

yeşil alan gibi kentsel ve sosyal hizmet alanlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, erişilebilirliğinin artırılması, 

hizmet sunum niteliklerinin ve yeterlilikleri analiz edilerek belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik 

çalışmalar yürütülecektir. Yönetim alanında yer alan tescilli kültür varlıklarından metruk halde olan, 

çevresi için risk yarattığı belirlenen, taşıyıcı sistemi zarar görmüş ve geri kazanılmayacak nitelikte olan 

miras ögelerinin Koruma Amaçlı İmar Planı kararları doğrultusunda ayrıntılı biçimde belgelenmesi, iç ve dış 

mekânlarının rölövelerinin alınmadan yıkılmasına izin verilmemesi sağlanacaktır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında ulaşım altyapısı güçlendirilecek ve 

erişilebilirlik düzeyinin artırılmasına yönelik olarak yaya sirkülasyonu, otopark alanları, erişilebilirlik, 

yönlendirici tabelalara ait altyapı geliştirilecektir. Bu doğrultuda, kentsel+3. Derece arkeolojik sit alanı 

içerisinde yol kaplamalarında asfalt malzemenin kullanımının önlenmesi ve alanın karakterine uygun, 

özgün ya da alanın koruma kararları ile uyumlu yol döşemeleri ile kaplanması sağlanacaktır. Fevzi Paşa 

Bulvarı, Eşrefpaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi, ören yerleri, ziyaret noktaları, okul 

alanları, sağlık tesisleri, kamu yapılarının çevresinde yaya ve bisiklet öncelikli yol olarak tasarlanması, 

sinyalize yaya geçiş noktalarındaki sürelerin yayalar lehine artırılması, yol kaplamalarının araçların hızını 

azaltacak biçimde, trafik sakinleştirici önlemler alınarak uygulanması sağlanacaktır. İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik olarak özel tabela 

sistemi geliştirilecek, yönlendirme levhaları düzenlenecek, ziyaretçi ve tur otobüs güzergâhları ve otopark 

alanları belirlenerek alanın ziyaretçi refahı gözetilerek düzenlenmesi sağlanacaktır.  

Son olarak, İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının teknik altyapı 

sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiş olup, bu kapsamda elektrik hatları, trafo alanları, yağmur suyu 

kanal sistemleri, pis su kanal sistemleri, içme suyu altyapısı, telekomünikasyon altyapısının hizmet 

kalitesinin ve kapsamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kentsel Sit, Doğal Sit, Tarihi Sit, 

Arkeolojik Sit alanlarında yer alan bütün telefon ve telekomünikasyon ve elektrik hatlarının yer altına 

alınmasına yönelik gerekli etüt çalışmaları yürütülecek, uygun bölgelerde yer altına alınması sağlanacaktır. 

Alanda oluşabilecek su baskını ve sel afetinin kültür varlıklarına zarar vermesi engellenecek, alanın yağmur 

suyu toplama sistemi iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında çöp toplama 

sistemi geliştirilecek ve katı atık yönetiminin etkinleştirilmesi için mevcut kapasitesi belirlenecek ve 

periyodik olarak raporlanacaktır. 
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Amaç 2: İzmir Tarihi Liman Kenti Mekansal Planlama Süreçleri Etkinleştirilecektir 

Hedefler Eylemler 
Sorumlu Kurum ve 

Kuruluşlar 
Paydaş Kurum ve Kuruluşlar 

Süre (Yıl) 

1 2 3 4 5 

Hedef 2.1: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 
Alanı miras değerlerinin 
etkin korunmasına 
yönelik planlama ve 
uygulama araçları 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 2.1.1: Alan Yönetim Planı'nın kararları da dikkate alınarak; 1/5000 ölçekli İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Kemeraltı 2. Etap 1. Bölge 
Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı'nın kararları gözden geçirilerek gerekli görülen plan ve plan notu değişiklikleri yapılacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir 1 No.lu KVKBK 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili diğer paydaşlar 

          

Faaliyet 2.1.2: İzmir Tarihi Liman Kentinin özgün siluetini ve kentsel dokusunu korumaya yönelik İzmir Tarihi Liman Kenti 
Yapılaşma Koşulları Yönetmeliği hazırlanacaktır.  Yönetmelikte, Yönetim Alanı içerisinde yer alabilecek mekânsal fonksiyonlar, 
yapılaşma koşulları ve kullanım kararları belirlenecek, alanda halen faaliyette bulunan kamu kurumlarının alanda varlığını 
sürdürmesi ve kamu kurumlarının özellikle temsil mekanlarının alanda yer seçmesi teşvik edilecek, tescilli yapıların kullanım 
biçimleri ve işlevlendirme çalışmalarında uyulması gerekli hususlar tanımlanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarında kültürel miras unsurlarını etkileyecek büyük ölçekli çalışmalarda KÜMED 
çalışmalarının yapılmasına olanak sağlayacak mevzuatın oluşturulması için gerekli hukuki düzenlemeler yapılacaktır. 

KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gen. Md., KTB 
Vakıflar Gen. Md., KTB 
Hukuk Hizmetleri Gen. 
Md., İzBB 

Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

     

Faaliyet 2.1.4: Teşvik ve yüksek emsal değeri içeren geçmiş plan kararları Görünüm Bölgesi, Siluet Etki Değerlendirme Raporları ve 
Yönetim Planı kararları doğrultusunda gözden geçirilecek, alanın silueti üzerinde olumsuz etkide bulunacağı belirlenen alan ve 
parsellerin plan kararları KÜMED çalışmaları tamamlanmadan uygulanmayacaktır. Bu tür alan ve parsellerin plan kararlarının 
hazırlanacak İzmir Tarihi Liman Kenti Yapılaşma Koşulları Yönetmeliğine uygun biçimde revize edilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir 1 No.lu KVKBK 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili diğer paydaşlar 

          

Faaliyet 2.1.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında sorumluluk sahibi olan ve planlama çalışmaları yürüten kurumlar arasında 
plan, analiz ve karar bütünlüğünün sağlanabilmesi için ortak dijital veri tabanı oluşturulacak, haritalarda kullanılan koordinat 
sistemi ortaklaştırılacak ve geçmişten günümüze alanda yürütülmüş planlama çalışmaları, projeler ve analiz dokümanlarının veri 
tabanında bir araya getirilmesi ve ortak kullanımı sağlanacaktır. 

ÇŞİ İl Md., İzBB, Konak 
Belediyesi, Bayraklı 
Belediyesi, Bornova 
Belediyesi 

İzmir Valiliği, İzmir 1 No.lu KVKBK, Vakıflar Bölge 
Md., İl Kültür ve Turizm Md., Diğer ilgili kurumlar, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.6: Koruma Amaçlı İmar Planları'nın farklı tarihlerde hazırlanması nedeniyle planlama yaklaşımları, plan notları ve 
kentsel tasarım rehberleri arasında oluşan yaklaşım farklılıklarını gidermek (rekonstrüksiyon, yeni yapılaşma, fonksiyonel şema, 
koruma yaklaşımları) ve planlar arasında dil birliği ve uyumu sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı hazırlanacak ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında Revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi  
Alan Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları, İlgili diğer 
paydaşlar 

          

Faaliyet 2.1.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında yürürlükteki olan en eski planı olan 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, hazırlanacak olan 1/5000 ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Yönetim 
Planı kararları ve onaylı diğer koruma amaçlı imar planları ile dil birliği ve plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik revizyon 
çalışmaları tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir 1 No.lu KVKBK 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili diğer paydaşlar 

          

Faaliyet 2.1.8: Farklı dönemlerde hazırlanarak yürürlüğe giren KAUİP'ler arasında alanda geçmiş dönemlerde var olduğu 
bilinmesine rağmen günümüze kadar ulaşmamış kültür varlıklarının yeniden canlandırılması, rekonstrüksiyonu konusundaki 
yaklaşım farklılığı sorunu giderilecek ve bu konuda benimsenmiş ulusal ve uluslararası kurallara uygun yaklaşımın bütün planlama 
alanında uygulanması sağlanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir 1 No.lu KVKBK 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları 

          

Faaliyet 2.1.9: Sit irdeleme süreci devam eden 2. Derece Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin kesinleşmesi sonrasında yeni 
statüleri dikkate alınarak koruma amaçlı revizyon nazım ve uygulama imar planları hazırlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. 
Bu alanlarda koruma amaçlı imar planları hazırlanıncaya kadar 1 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından geçiş 
dönemi koruma koşulları ve kullanım şartları belirlenecektir. 

ÇŞİ. İl Md., İzBB 
İzmir 1 TVK Bölge Komisyonu, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 2.1.10: Koruma Amaçlı İmar Planları ile Ulaşım Ana Planı ve Kemeraltı Lojistik Planı gibi üst ölçekli belgeler, stratejik 
planlar arasında karar birliğinin oluşturulması sağlanacak, bu konuda gerçekleştirilen çalışmaların (SUMP, vb.) Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarında uygulama etkinliği sağlanacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları 

          

Faaliyet 2.1.11: Ulaşım Ana Planının, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile ilgili kararlarının Alan Yönetim Planının yaklaşımı ile 
çelişmeyen kararlarının alanda uygulama etkinliği arttırılacak ve uygulama süreci programlanacaktır.  

İzBB 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 2.1.12: Kemeraltı Lojistik Planı uygulama etkinliği artırılacak, alanın değişecek olan ulaşım ilişkileri ve fonksiyonel şeması 
düzenli olarak etki analizi sayımları yapılarak izlenecek ve yapılan analizlere bağlı olarak raporlanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları 

          

Faaliyet 2.1.13: Yönetim Alanı'nın siluetinin ve mekânsal dokusunun korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak alanın çok 
katmanlı yapısını, alan içerisinde tarihsel dönemde de farklılıklar taşıyan kimlik değerlerini dikkate alan İzmir Tarihi Liman Kenti 
Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanacak, alandaki mekânsal düzenlemelerin rehbere uygun biçimde yapılması sağlanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.14: İzmir Tarihi Liman Kentinin tarihi, kültürel ve doğal miras unsurlarının ve alanın peyzaj karakterinin korunması ve 
geliştirilmesi kapsamında alandaki mekânsal düzenlemelerin alan özelinde geliştirilmiş tasarım rehberine ve Yeşil Şehir Eylem Planı 
kararlarına uygun biçimde yapılması sağlanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları 
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Faaliyet 2.1.15: Tarihi dokuya uygun olmayan, alanda aşırı trafik yoğunluğu yaratan ve alanın doğal ve kültürel miras değerlerine 
zarar veren kullanımların, Kemeraltı Lojistik Planı kararları da dikkate alınarak alan dışarısına çıkarılmasına yönelik çalışmalar, 
ekonomik sürdürülebilirliği bozmayacak şekilde yönetilecek ve bu çalışma kapsamında çok yıllı program oluşturularak, etki 
analizleri de yapılarak uygulanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İZTO, EGİAD, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, 
Kemeraltı Esnaf Derneği 

          

Faaliyet 2.1.16: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yetkili olan belediyelerin planlama ve uygulama müdürlükleri arasında 
eşgüdüm ve koordinasyon sağlanacaktır. Bu kapsamda ilgili Belediyeler bünyesinde sorumlu kişiler tanımlanacak ve periyodik 
toplantılar gerçekleştirilecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları 

          

Faaliyet 2.1.17: Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı için yürütülen imar planı çalışmaları Yönetim Planı kararları da dikkate alınarak 
yeniden irdelenecek,  Kadifekale ve surların siluetini etkileyen imar adalarını yapı yüksekliklerinin azaltılması, imar haklarının 
gözden geçirilmesi ve bu imar adalarında yapılacak yapıların yapı malzemesi, renkleri, cephe özellikleri, yapısal ve bitkisel peyzaj 
unsurlarının Kadifekale'nin görünümü ile yarışmayacak bir biçimde oluşmasını sağlayacak planlama kararları geliştirilecektir. Bu 
alanlarda bütün imar adalarında tek tip yapı projesi uygulanmayacak, plan KÜMED çalışmaları tamamlanmadan 
uygulanmayacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, 
İlgili mahalle muhtarları ve yerel toplum 

          

Faaliyet 2.1.18: 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Antik Stadyum çevresinde yüksek katlı ve yoğun yapılaşma öneren ve alanın 
silueti üzerinde olumsuz etkide bulunacak olan Beştepeler Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı yeniden irdelenecek ve planın 
uygulama süreci KÜMED çalışmaları tamamlanmadan gerçekleştirilmeyecektir.   

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 2.1.19: Yönetim Alanında simgesel değeri bulunan Kadifekale'nin zemin kotu ve Kadifekale'nin üzerinde bulunduğu Pagos 
Dağının İzmir Körfezi yönünden en üst kotları İzmir Tarihi Liman Kenti ve Kadifekale Görünüm Bölgesi olarak belirlenecek ve bu 
alan içerisinde kalan ve Kadifekale görünümünü olumsuz yönde etkileyeceği öngörülen yapılar için İzmir Tarihi Liman Kenti ve 
Kadifekale siluet etki değerlendirme raporu istenecektir. Kadifekale siluetinin korunması esas alınarak bu alan ve yakın 
çevresinde yoğun yapılaşma öneren ve alanın silueti üzerinde olumsuz etkide bulunacak olan Uygulama İmar Planı kararları 
KÜMED çalışmaları tamamlanmadan uygulanmayacaktır.   

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları,  

          

Faaliyet 2.1.20: Ballıkuyu Bölgesi'nde miras ögeleri ile etkileşim içerisinde olan ve Yönetim Alan Sınırı ve belirlenecek olan Tampon 
Bölgesi içerisinde kalan yapı adalarında miras alanının genel karakteristik özellikleri ile uyumlu bir yapılaşmanın gelişebilmesi için 
yapı malzemesi, yapı elemanları, yapı gabarileri, yapısal ve bitkisel peyzaj unsurlarını ve mekânsal tipolojileri belirleyen kentsel 
tasarım rehberi oluşturulacaktır. 

İzBB  
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 2.1.21: Beştepeler Bölgesi'nde miras ögeleri ile etkileşim içerisinde olan ve Yönetim Alan Sınırı ve belirlenecek olan 
Tampon Bölgesi içerisinde kalan yapı adalarında miras alanının genel karakteristik özellikleri ile uyumlu bir yapılaşmanın 
gelişebilmesi için yapı malzemesi, yapı elemanları, yapı gabarileri, yapısal ve bitkisel peyzaj unsurlarını ve mekânsal tipolojileri 
belirleyen kentsel tasarım rehberi oluşturulacaktır. 

Konak Belediyesi, İzBB  
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları 

     

Faaliyet 2.1.22: Eski Smyrna Bayraklı-Tepekule Höyüğü Görünüm Bölgesi belirlenecek, alanın siluetinin korunmasına yönelik 
planlama kararları ve ilkeleri İzmir Tarihi Liman Kenti Yapılaşma Koşulları Yönetmeliğinde tanımlanacaktır.  

İzBB, Bayraklı Belediyesi 
Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı Başkanlığı, 
Alan Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.23: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Kadifekale Görünüm Bölgesi ile Eski Smyrna Bayraklı-Tepekule Höyüğü Görünüm 
Bölgesi içerisinde kalan alanlarda yürütülecek kıyı dolgusu, onaylı imar planlarında emsal artışı, alan içerisinden geçen tünel 
projeleri, kıyının deniz tarafında yapılacak marina, iskele ve benzeri yapı, büyük ölçekli dolgu veya kazı çalışmaları gibi projeler ve 
uygulamalar öncesinde sorumlu kurum ve kuruluşlar ile paydaşların görüşleri alınacak ve KÜMED raporu hazırlanacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Ulaşım ve 
Altyapı Bakanlığı, İzBB, 
Bayraklı Belediyesi, Alan 
Başkanlığı,  

Konak, Bornova Belediyesi, ÇŞİ İl Md., İzmir 1 
No.lu KVKBK, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı Başkanlığı, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.24: Yönetim Alanında eski dönem haritalarından yararlanılarak geçmiş dönemden günümüze varlığını koruyan sokak 
ve dokular belirlenerek İzmir Tarihi Liman Kenti Özgün Sokak ve Doku Koruma ve Yaşatma Projesi geliştirilecek, belirlenen sokak 
ve dokuların korunması ve yaşatılmasına yönelik Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planında gerekli revizyonlar yapılacak, 
bu alanların çok katmanlı kimlik değerlerinin sunumunu öne çıkaran uygulama ilkeleri tanımlanarak, onaylanan plan karar 
doğrultusunda koruma odaklı kentsel tasarım projeleri hazırlanacak ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.  

İzBB  
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.25: İzmir Tarihi Liman Kentinin doğal peyzaj karakterinin korunması ve geliştirilmesine yönelik İzmir Tarihi Liman Kenti 
Kentsel Tasarım Rehberi ve İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ile uyumlu İzmir Tarihi Liman Kenti Ekolojik Tasarım Rehberi 
hazırlanacaktır, alandaki mekânsal düzenlemelerin rehbere uygun biçimde yapılması sağlanacaktır.  

İzBB 
ÇŞİ İl Md., Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.26: Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarında gezi güzergahları, yaya yolları, trafik yolları, otopark alanları gibi sert 
zeminlerin su geçirgenliğinin arttırılması, Yönetim Alanın konut bölgelerinde bahçe bitkilerinin yerel türler kullanılarak 
güçlendirilmesi, yaya aksları boyunca peyzaj sürekliliğini sağlayıcı (balkon ve pencere bitkileri, bitkisel yol üst örtüleri, saksılar vb.) 
projelerin geliştirilmesine yönelik peyzaj iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılarak uygulanacaktır. 

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri  

İzmir Tarım ve Orman İl Md., Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.1.27: Akdeniz ve İsmet Kaptan Mahallelerinin kıyı kesimi ile ilişkisi güçlendirilecek, alanda sosyal, kültürel aktiviteler ile 
konaklama hizmetlerinin yoğunlaşmasını teşvik eden araçları/uygulamaları geliştiren, alana modern kültür-eğlence merkezi 
niteliğini kazandıracak ve bölgesel nitelikte "Alt Merkez" olarak kurgulanmasına olanak verecek planlama çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
 Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları 

          

Hedef 2.2: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 

Faaliyet 2.2.1: Kemeraltı Kentsel + 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile etkileşimde olan ve sit alanını doğrudan etkileyen alanların 
Etkileşim Geçiş Sahası olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler ve Meslek Odaları 
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Alanı'nda koruma 
sınırları ve statüleri 
alanın kültürel ve doğal 
değerleri göz önüne 
alınarak bütüncül şekilde 
yeniden irdelenecektir. 

Faaliyet 2.2.2: Kemeraltı Bölgesi’nde, Ahmetağa Mahallesi (Konak Mahallesi) 214 ada 1 parselde yer alan Liman Hamamının -
gymnasium kompleksinin- yerinde teşhirine yönelik proje geliştirilecek, alanın Yönetim Alanı içerisinde yer alan diğer arkeolojik 
miras ögeleri ve Smyrna Antik Kentinin diğer bileşenleriyle ve ziyaret rotaları ile ilişkisinin kurulması sağlanacaktır.  

İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Vakıflar Genel Md., İzmir 
Müze Md., Smyrna Antik 
Kenti Kazı Başkanlığı 

Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.2.3: Kadifekale, Antik Tiyatro, Antik Stadyum Arkeolojik Alanları'nın çevresinde yer alan jeolojik sakıncalı alanı, 
Kadifekale İtfaiye İstasyonu'nu, St. Polycarp Mezarı'nın olduğu düşünülen alanı içeren ve koruma statüsü Kentsel Sit +3. Derece 
Arkeolojik Sit olan alanda yüzey araştırması ve sondaj çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışmalar sonucunda buluntu elde edilmesi 
durumunda alanın sit statüsü değerlendirilecek ve Kadifekale, Antik Tiyatro ve Stadyum Arkeolojik Alanları'nın bir bütün olarak 
korunması sağlanacaktır.  

İzmir Müze Md., Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı 

 İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İzBB, Konak 
Belediyesi, İlgili Üniversiteler ve Meslek Odaları 

          

Faaliyet 2.2.4: Altyapı kazısı sırasında Çakı Bedestenine ait buluntu çıkan alan ve bu alanla etkileşim içerisinde olan bölgenin 
arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, İzmir Müze Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İzBB, Konak 
Belediyesi, TARKEM, İlgili Üniversiteler ve Meslek 
Odaları,  

          

Hedef 2.3: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 
Alanı'nın tarihsel 
sürekliliği olan sokak, 
meydan ve alanlarının 
sağlıklaştırılması ve 
canlandırılmasına yönelik 
projeler uygulanacaktır. 

Faaliyet 2.3.1: Şehit Er Mustafa Gülüm Parkı ve Roma Antik Yolu çevre düzenleme projesi hazırlanarak uygulanacaktır.  İzBB 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.2: Agora Ören Yerinin siluetini olumsuz etkileyen, Eşrefpaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü arttıran Çankaya Katlı 
Otoparkı 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından dolayı 1/5000 ölçekli Kemeraltı Kentsel Sit Alanı Bütünü Nazım İmar 
Planı kararları doğrultusunda kaldırılacak, Agora Ören Yerini ön plana çıkaracak çevre düzenlemesi projesi ile alan Agora ve 
Basmane bölgeleri için Ziyaretçi Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi olarak düzenlenecektir. Bu alanda yapılacak olan Ziyaretçi 
Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi ulusal veya uluslararası yarışma projesi ile elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Konak 
Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.3: Konak Tüneli geçişi sonrasında yapılan kamulaştırmalar ve yapı yıkım faaliyetleri nedeni ile Kemeraltı bölgesi ile 
bağlantısı zayıflayan İzmir Müze Müdürlüğü ve çevresinin mekansal bağlantısını güçlendirmeye ve alanda İzmir Valiliğince 
yapılması planlanan proje ile bütünleştirmeyi amaçlayan kentsel tasarım/çevre düzenleme projesi hazırlanarak uygulanacaktır.  

İzBB, İzmir Valiliği  
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.4: Tarihi Anafartalar Caddesi Cephe Düzenleme Projesi (1.Etap, 2.Etap, 3.Etap, 4.Etap) etaplar halinde tamamlanacak 
ve uygulanacaktır.  

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. 
Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.5: Agora Kazı Alanı Çevresinde yer alan Sokakların Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri (920 Sokak, 941 
Sokak, 943 Sokak) tamamlanacak ve uygulanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.6: Tarihi Anafartalar Caddesi ile kesişen sokakların Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri 
tamamlanacak ve uygulanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.7: Havralar Bölgesi ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projeleri tamamlanacak ve uygulanacaktır.  İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.8: KAİP'te tanımlanan Tarihi Yaya Aksı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi tamamlanacak ve 
uygulanacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.9: 442 Sokak ve 834 Sokakları Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi tamamlanacak ve uygulanacaktır. Konak Belediyesi 
İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.10: Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi tamamlanan İnönü Sokağı'nın yaşatılmasına yönelik etkinlikler 
planlanacak, bölgede yaşayan nüfusa yönelik farkındalık çalışmaları, girişimcilik eğitimleri düzenlenecek, alanın ziyaretçilerle 
buluşmasına yönelik programlar geliştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
 Mülk Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları  

          

Faaliyet 2.3.11: 831 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi tamamlanacak ve uygulanacaktır. 
ÇŞİD Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müd., İzBB, Konak 
Belediyesi 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.12: Sokak sağlıklaştırma projelerinin tamamlandığı alanlarda bölgede yaşayan nüfusa yönelik farkındalık çalışmaları, 
girişimcilik eğitimleri düzenlenecek, alanın ziyaretçilerle buluşmasına yönelik programlar geliştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.13: Damlacık Camii 448 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi tamamlanacak ve uygulanacaktır. İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.14: 843, 951, 961, 1273 ve 1274 Sokakları Cephe Sağlıklaştırma ve Düzenleme Projesi tamamlanacak ve 
uygulanacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.15: Ali Paşa Meydanı ve Şadırvanı çevre düzenleme projesi kapsamında meydana cephe veren bütün yapıların izinsiz 
uygulamaları kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecek ve meydanın tarihi önemine ilişkin 
bilgilendirme panosu alanın uygun bir noktasında ziyaretçilerle buluşturulacaktır. Meydanın aydınlatma elemanları, oturma 
grupları, gölgelikleri, zemin kaplaması, alana özgün hale getirilecek ve şadırvanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.16: Hisar Meydanı çevre düzenleme projesi kapsamında meydana cephe veren bütün yapıların izinsiz uygulamaları 
kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecek ve meydanın tarihi önemine ilişkin bilgilendirme 
panosu alanın uygun bir noktasında ziyaretçilerle buluşturulacaktır. Meydanın aydınlatma elemanları, oturma grupları, gölgelikleri, 
zemin kaplaması, alana özgün hale getirilecek ve alanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Vakıflar Genel Md., Konak 
Belediyesi, Mülk Sahipleri, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.17: Hatuniye Meydanı çevre düzenleme projesi kapsamında meydana cephe veren bütün yapıların izinsiz İzBB İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk           



767 
 

uygulamaları kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecek ve meydanın tarihi önemine ilişkin 
bilgilendirme panosu alanın uygun bir noktasında ziyaretçilerle buluşturulacaktır. Alanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

Faaliyet 2.3.18: Mimar Kemalettin Sokağı çevre düzenleme projesi kapsamında sokağa cephe veren bütün yapıların izinsiz 
uygulamaları kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecek, sokağın gece de yaşatılmasına yönelik 
aydınlatma çalışmaları yapılacaktır. Sokağın aydınlatma elemanları, oturma grupları, gölgelikleri, zemin kaplaması, alana özgün 
hale getirilecek ve alanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.19: Basmane oteller sokağı çevre düzenleme projesi kapsamında sokağa cephe veren bütün yapıların izinsiz 
uygulamaları kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecek, sokağın gece de yaşatılmasına yönelik 
aydınlatma çalışmaları yapılacaktır. Sokağın aydınlatma elemanları, oturma grupları, gölgelikleri, zemin kaplaması, alana özgün 
hale getirilecek ve alanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.20: Kestelli Caddesi çevre düzenleme projesi kapsamında caddeye cephe veren bütün yapıların izinsiz uygulamaları 
kaldırılacak, yapı cephelerinde sağlıklaştırma uygulamaları gerçekleştirilecektir. Sokağın aydınlatma elemanları, oturma grupları, 
gölgelikleri, zemin kaplaması, alana özgün hale getirilecek ve alanın bakımı düzenli olarak yapılacaktır.   

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.21: İkiçeşmelik caddesi üzerinde tescilli İki Çeşme'nin yanında yer alan trafo yapısının kaldırılması sağlanacak Konak 
Belediyesi tarafından ve İki Çeşme'nin restorasyonu gerçekleştirilecektir. 

İzBB, GDZ AŞ. 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları  

          

Faaliyet 2.3.22: Yönetim Alanının ilişkili olduğu korunan alanlarda (Kültürpark, Buca Kentsel Sit, Alsancak Kentsel Sit Alanları) ilgili 
mevzuata uygun biçimde alan yönetim planlarının hazırlanması teşvik edilerek, yönetim planları arasında ilişkilerin kurulmasına 
yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gen. Md., İzBB,  

Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, Buca 
Belediyesi, ÇŞİ İl Md, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.23: Alanda vista oluşturan odak alanlarında (Cicipark, İzmir Kordon kıyı aksı, Damlacık Bölgesi, Kadifekale, Varyant, 
vb.) kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri gerçekleştirilecektir.  

İzBB 
Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.24: Kemeraltı’nın tarihi dönem içerisinde limanla bağlantısını sağlayan ana akslarından birisi olan 853 sokağın alanın 
Kemeraltı Ana Giriş Noktalarından birisi haline getirilmesi amacıyla Kemeraltı Giriş Noktası Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme 
Projesi hazırlanacaktır. Hazırlanacak proje kapsamında 860 sokak üzerinden Cumhuriyet Bulvarına meydan oluşturacak biçimde 
bağlanılacak ve alana yaya girişini kısıtlayan mevcut üst geçit bağlantısı yeniden tasarlanacaktır. Bu bölgede bulunan yüksek katlı 
yapı parselleri ve zemin kat kullanımlarının yaya geçişine izin verecek biçimde düzenlenmesi yönünde tasarımlar geliştirilecektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.25: Kemeraltı Çarşısı'nın kıyı yönünden ana girişlerini oluşturan Konak Meydanından Konak Pier iskelesine kadar olan 
bölümde alanın kıyıyla olan bağlantısının güçlendirilmesi ve giriş noktalarının tanımlanması konusunda Konak Meydanı-Konak 
Pier Kıyı Promenadı Kentsel Tasarım Projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini hemzemin gerçekleştirmeye 
yönelik tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme levhaları Kemeraltı giriş noktalarını vurgulayan biçimde 
tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.26: Kemeraltı Çarşısı'nın kuzey yönünde Mimar Kemalettin Caddesi ile de ilişkili olan ve Selvili Han, Mirkelamoğlu Han 
ile Hisar Camii'ne ulaşan giriş noktalarında Kemeraltı-Mimar Kemalettin Caddesi Giriş Noktaları Kentsel Tasarım Projesi 
gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme 
levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.27: Mimar Kemalettin Caddesi'nin kıyı yönünde Cumhuriyet Bulvarı ve doğu yönünde Gazi Osman Paşa Bulvarı ile 
kesişen ve caddenin girişini oluşturan noktalarında Mimar Kemalettin Caddesi Kesişim Aksları Kentsel Tasarım Projesi 
gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme 
levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.28: Pasaport İskelesi ile Gazi Bulvarı arasında yer alan ve Mimar Kemalettin Bölgesi'ne uzanan Şehit Fethi Bey 
Caddesi'nin girişini oluşturan noktalarda Şehit Fethi Bey Caddesi Giriş Noktaları Kentsel Tasarım Projesi gerçekleştirilecektir. 
Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme levhaları giriş 
noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.29: Basmane Garı ile Anafartalar Caddesi'nin girişini oluşturan meydan çevresinde Basmane Garı ve Çevresi Kentsel 
Tasarım Projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, 
tabela, yönlendirme levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.30: Anafartalar Caddesi'nin Kemeraltı ve Basmane yönünde Eşrefpaşa Caddesi ile kesiştiği noktalarda Anafartalar 
Caddesi-Eşrefpaşa Caddesi Kesişimi Kentsel Tasarım Projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran 
tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.31: Kemeraltı Çarşısı'nın Eşrefpaşa Caddesi üzerinden giriş noktalarından birini oluşturan Kestelli Caddesi girişinde 
Kestelli Caddesi Girişi Kentsel Tasarım Projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar 
geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme levhaları giriş noktasını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.32: Eşrefpaşa Caddesi üzerinden Agora'ya ve Basmane Bölgesi'ne erişim sağlayan Tarık Sarı Sokağı ile sokağın 
Kemeraltı yönünde devamı olan 920. Sokak'ın girişlerinde Tarık Sarı Sokağı-920. Sokak Kesişimi Kentsel Tasarım Projesi 
gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme 
levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.33: Birleşmiş Milletler (Varyant) Caddesi'nin Damlacık Bölgesi girişinde kentsel tasarım projesi gerçekleştirilecektir. İzBB İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili           
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Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, tabela, yönlendirme levhaları giriş 
noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

Faaliyet 2.3.34: Agora, Antik Tiyatro ve Kadifekale arasında erişim sağlayan Patlıcanlı Yokuşu (806. Sokak) girişinde kentsel 
tasarım projesi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yaya erişimini kolaylaştıran tasarımlar geliştirilecek, zemin döşemesi, 
tabela, yönlendirme levhaları giriş noktalarını vurgulayan biçimde tanımlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.35: Konak Meydanı ile Kemeraltı arasındaki bağlantı güçlendirilecek, Meydandan Kemeraltı’na giriş sağlayan 
noktalarda zemin ve döşeme farklılıkları giderilecek; Konak Meydanı, İzmir Kordon ve Kemeraltı arasındaki doğal ilişkinin 
güçlendirilmesine yönelik Konak Meydanı-Kordon-Kemeraltı Çevre Düzenleme Projesi hazırlanarak uygulanacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.36: İzmir Tarihi Liman Kentinin antik dönemden itibaren değişiklik gösteren kıyı çizgisinin oluşum süreçleri ile antik 
dönem mendirek alanı dönem haritalarının günümüz haritaları ile çakıştırılması sonucunda belirlenecek ve zemin döşemesinin 
farklılaştırılması, bilgilendirme panolarının hazırlanması ve benzeri uygulamalarla ziyaretçilere sunumu sağlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.37: İzmir İktisat Kongresi binasının bulunduğu alanda Kemeraltı Bölgesi Ziyaretçi Karşılama Merkezi düzenlenecek, 
alanda İktisat Kongresinin öneminin anlatılmasının yanı sıra ziyaretçileri bilgilendiren ve yönlendiren sunum ve anlatımlara yer 
verilecektir. 

İzmir Valiliği 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.38: İzmir Tarihi Liman Kentinin antik dönem mendirek alanı üzerinde gelişmiş olan 853, 854, 866, 861 sokakların 
çevrelediği imar adalarında Antik Mendirek Alanı Sokak Sağlıklaştırma ve Koruma Programı oluşturulacaktır. Alanın tarihi 
önemine uygun bilgilendirme panoları hazırlanacak ve ziyaretçilere sunumu sağlanacaktır.  

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.39: İzmir Tarihi Liman Kentinin antik dönem mendirek alanı üzerinde gelişmiş olan 853, 854,855, 866, 861 sokakların 
çevrelediği imar adalarına komşu olan 855, 863, 864, 865, 866 No.lu sokakların çevrelediği imar adalarında sokak sağlıklaştırma 
ve kapsamlı onarım programı oluşturulacak alanın canlandırılmasına yönelik program geliştirilecek ve tarihi önemine uygun 
bilgilendirme panoları hazırlanarak, ziyaret rotaları ile ilişkisi kurulacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.40: İzmir Tarihi Liman Kentinin antik dönemden beri önemini koruyan ve Anafartalar caddesini Limana bağlayan 853 
sokağın Kemeraltı Çarşısı ana gezi rotalarından birisi haline dönüştürülmesi amacıyla 853 Sokak Kentsel Tasarım Projesi 
geliştirilecektir. Sokağa cephe veren parsellerde alanın ziyaret rotası işlevine uygun fonksiyonların yer almasına olanak sağlayan 
kentsel tasarım projesi geliştirilecek, yapı işlevlendirme, yol aksı boyunca sunum olanaklarının geliştirilmesi, zanaatların alanla 
ilişkilendirilmesi, sokağın tanımlanan aktivitelerle canlandırılması, koruma ve bakım uygulamalarının etkinliğinin arttırılmasına 
yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.  

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İZTO, EGİAD, 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.41: Agora ve Kadifekale arasında erişim sunan Patlıcanlı Yokuşu için hazırlanan sağlıklaştırma projesi hayata 
geçirilecektir. 

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.3.42: Antik Dönem Mendirek Alanı, 853 sokak, Konak Pier, Kemeraltı Ziyaretçi Karşılama Merkezini içerisine alan 
bölgenin tarihi önemine uygun bir biçimde korunması, yaşatılması ve ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilmesini amaçlayan ulusal veya 
uluslararası düzeyde Kemeraltı Antik Dönem Mendirek Alanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması düzenlenecektir.   

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İZTO, EGİAD, 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 2.4: Yönetim Alanı 
mevcut yapı stokunun 
mevzuata uygunluğunun 
denetimi 
gerçekleştirilecek ve 
sağlıklaştırma çalışmaları 
yürütülecektir. 

Faaliyet 2.4.1: Eşrefpaşa Caddesi’ne (İkiçeşmelik Caddesi) cephe veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamalar, parsel 
dışına taşan işgaller, yaya yolunda geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme faaliyetleri, parsellerin yan, arka ve ön 
bahçelerinde gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaları, alanın kimliği ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan 
notları ve Kentsel Tasarım Rehberi ile uyumsuz tabela, reklam panosu ögeleri kaldırılacaktır. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. 
Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.4.2: Fevzi Paşa Bulvarı'na cephe veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamalar, parsel dışına taşan işgaller, 
yaya yolunda geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme faaliyetleri, parsellerin yan arka ve ön bahçelerinde 
gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaları, alanın kimliği ve mevcut kentsel tasarım rehberleri ile uyumsuz tabela, reklam panosu 
ögeleri kaldırılacaktır.  

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. 
Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.4.3: Anafartalar Caddesi'ne cephe veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamalar, parsel dışına taşan 
işgaller, yaya yolunda geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme faaliyetleri, parsellerin yan arka ve ön bahçelerinde 
gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaları, alanın kimliği ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan notları ve Kentsel 
Tasarım Rehberi ile uyumsuz tabela, reklam panosu ögeleri kaldırılacaktır. 

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. 
Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.4.4: Kestelli Caddesi'ne cephe veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamalar, parsel dışına taşan işgaller, 
yaya yolunda geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme faaliyetleri, parsellerin yan arka ve ön bahçelerinde 
gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaları, alanın kimliği ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan notları ve Kentsel 
Tasarım Rehberi ile uyumsuz tabela, reklam panosu ögeleri kaldırılacaktır.  

İzBB, İzmir Vakıflar Böl. 
Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk 
Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.4.5: Yönetim Alanı içerisinde yer alan Tescilli Binalarda gerçekleştirilen izinsiz uygulamalar tespit edilecek, yapıların 
etkin korunmasına yönelik ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir Vakıflar Böl. Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.4.6: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde izinsiz uygulamalara, Koruma Amaçlı İmar Planı ve İmar Planı 
kararlarına aykırı yapılaşmalara izin verilmeyecektir. Bu kapsamda alandaki yapılaşma süreci etkin bir biçimde denetlenerek 
raporlanacak, izinsiz uygulamalar Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na, imara aykırı yapılaşmalar İzBB, Konak, Bayraklı 
Belediyelerine bildirilerek konuya ilişkin Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği takip edilerek sonuçlandırılması 
sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir Vakıflar Böl. Md.  

Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Mülk Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 
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Hedef 2.5: Yönetim 
Alanı'nda kentsel ve 
mekânsal standartlar 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 2.5.1: Yönetim Alanında yaşamını sürdüren nüfusun alanda varlığını sürdürmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
amacıyla alan içerisinde mevcutta bulunan kentsel ve sosyal hizmet alanlarının (eğitim alanı, sağlık tesisi, resmi kurum alanı, dini 
tesis, sosyal ve kültürel tesis, toplum merkezi, gençlik merkezi, kreş ve gündüz bakım evi, park, yeşil alan vb.) erişilebilirliği, 
kapasiteleri, hizmet sunum nitelikleri ve yeterlilikleri analiz edilerek, alanda yaşayan nüfusun ihtiyaçları tespit edilecek ve 
belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik uygulama programı geliştirilerek gerekli planlama çalışmaları tamamlanacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
ÇŞİ İl Md., İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.2: Yönetim Alanında yer alan okul, cami, resmi kurum, meydan, yaya yolları, park alanları ve ziyaret noktalarının 
peyzaj özellikleri irdelenerek, yeşil alan sistemiyle ilişkisinin kurulmasına yönelik planlama ve projelendirme çalışmaları 
yürütülecek, bu bölgeleri kapsayan alanlarda yapılacak olan planlama çalışmalarının plan kararları ve plan notlarında yapı 
parsellerinde yapılacak peyzaj uygulamalarının İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberi, İzmir Tarihi Liman Kenti Ekolojik 
Tasarım Rehberi ve diğer uygulama rehberlerine uyulacağı hususu belirtilecek ve uygulamayı yönlendirici açıklamalara yer 
verilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir 1 No.lu KVKBKM 

ÇŞİ İl Md., İlgili Kurumlar, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.3: Konak Tüneli ve çevresinde (Bahribaba Parkı, Varyant, Cicipark ve Damlacık Bölgesini içerecek biçimde) ekolojik 
restorasyon çalışmaları yürütülecek, alanda bulunan ve alanda kullanılan mevcut bitki türlerinin tanıtımına yönelik bilgilendirme 
panoları oluşturulacak, bu alanların yaşatılması ve korunması süreci etkinleştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
ÇŞİ İl Md., Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İlgili Kurumlar, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.4: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları içinde ve yakın çevresinde belirlenmiş olan afet sonrası toplanma alanlarının 
kapasiteleri ve erişilebilirlikleri ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak gözden geçirilecektir. Afet toplanma alanlarının 
Kadifekale ve yakın çevresini de kapsayacak biçimde genişletilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilecek, toplanma alanlarının 
sadece alanda yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına yönelik değil, aynı zamanda ziyaretçi yoğunluğunu da dikkate alan kapasitede olması 
sağlanacak ve bölge içerisindeki dağılımı erişilebilirlik kriterleri açısından yeniden düzenlenecektir. 

İzBB, Aile ve Sos. Pl. Md., İl 
AFAD Md, İl Jandarma 

Komutanlığı 

Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, ÇŞİ İl 
Md., Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İlgili 
Kurumlar, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında afet toplanma alanlarının konumu, erişim olanakları, kapasiteleri ve afet 
anında alanda bulunan kişilere en yakın konumdaki toplanma alanının hangi noktada olduğunu tanımlayan yönlendirici mobil 
aplikasyon geliştirilecek ve uygulamaya sokulacaktır. 

İzBB, İl AFAD Md. 

Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.6: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında ören yerleri, ziyaret noktaları, Kemeraltı Bölgesi, Kordon, Kadifekale, 
Mimar Kemalettin, Anafartalar Caddesi, Basmane Bölgesi ve konut alanlarında çevre temizliği etkinleştirilecek ve bütüncül 
çevre yönetimine yönelik program oluşturulacaktır. 

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, Muhtarlıklar, Pazar 
Esnafları, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.7: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan ören yerleri ve ziyaretçi odaklarında engelli dostu uygulamalara 
öncelik verilecek ve alanın engelsiz olması sağlanacaktır.  

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze 
Md., İzBB  

İzmir 1 No.lu KVKBKM, Yerel Toplum, 
Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler ve Meslek 
Odaları, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.8: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının yaya ve bisiklet ağırlıklı bir ulaşım yapısına sahip olmasına yönelik planlama 
ve uygulama çalışmaları yürütülecek, Ulaşım Ana Planı kararları, KAİP kararları doğrultusunda alanın yayalaştırılması, bisiklet 
güzergahları ve bisiklet kiralama noktalarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

İzBB 

Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Yerel Toplum, Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler ve 
Meslek Odaları, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.5.9: Yönetim Alanında ve Bağlantı Noktalarının yakın çevresinde yaşayan çocuklar ve gençler öncelikli olmak üzere 
yerel toplumun bisiklet kullanmayı öğrenmesine yönelik kurslar açılacak ve kurslara katılan çocuk ve gençlere ücretsiz bisiklet 
dağıtılması konusunda çalışmalar yürütülecektir.  

İzBB 

Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İzmir Valiliği, Yerel Toplum, Muhtarlıklar, İlgili 
Üniversiteler ve Meslek Odaları, İlgili STK'lar 

          

Hedef 2.6: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktalarının ulaşım 
altyapısı güçlendirilecek 
ve erişilebilirlik düzeyi 
artırılacaktır. 

Faaliyet 2.6.1: Yönetim Alanında ve Bağlantı Noktalarında Ulaşım Ana Planı ve Kemeraltı Lojistik Planının uygulama etkinliği 
artırılacak, motorsuz ve düşük karbonlu ulaşım biçimleri yaygınlaştırılacaktır. 

İzBB 
Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yerel 
Toplum, Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler ve 
Meslek Odaları, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.2: Kentsel+3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yol döşemelerinin alanın karakterine uygun biçimde düzenlenmesi 
sağlanacak, asfalt malzemenin kullanımı önlenecek, alanın özgün yol döşemelerinin veya alanla uyumlu yol döşemelerinin 
kullanılması için çalışmalar yürütülecektir. Yol döşemelerinin alanla uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların alandaki altyapı 
çalışmalarıyla entegre biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler ve Meslek 
Odaları, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.3: Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan ve Kemeraltı Bölgesi ile Basmane bağlantısı arasında eşik oluşturan Eşrefpaşa 
(İkiçeşmelik) Caddesi,  Kemeraltı Bölgesi ile Basmane Bölgesini birbirinden ayıran ve yaya geçişini güçleştiren Fevzi Paşa Bulvarı,  
Kemeraltı Bölgesi ile Mimar Kemalettin Kentsel Sit Alanlarının İzmir Kordon ve Konak Pier Bağlantısını birbirinden ayıran ve yaya 
geçişini güçleştiren Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi yaya ve bisiklet öncelikli yol olarak tasarlanacak, yol kaplaması 
araçların hızını azaltacak biçimde düzenlenecek, sinyalize yaya geçiş noktalarında geçiş süreleri yayalar lehine arttırılacak,  yaya 
platformu ile yaya geçişleri ve trafik sakinleştirici önlemlerin alınması sağlanacaktır.  

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.4: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları içerisinde bulunan ören yerleri, ziyaret noktaları, okul alanları, sağlık tesisleri 
ve kamu yapılarının çevresinde yer alan yollar öncelikli olmak üzere, yaya öncelikle yol düzenleme çalışmaları yürütülecek, yol 

İzBB  
Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yerel 
Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
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kaplaması araçların hızını azaltacak biçimde düzenlenecek, sinyalize yaya geçiş noktalarında geçiş süreleri yayalar lehine 
arttırılacak, yaya platformu ile yaya geçişleri ve trafik sakinleştirici önlemlerin alınması sağlanacaktır.  

ve STK'lar 

Faaliyet 2.6.5: KAİP'te tanımlanan bütün ziyaret akslarında yer alan zemin düzenlemelerinin ziyaretçiyi yönlendirici biçimde 
tasarlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.6: Yönetim Alanı içerisinde bulunan ruhsatsız otoparklar tespit edilerek faaliyetleri durdurulacaktır.  
İzBB, Konak Belediyesi, İl 
Emniyet Müdürlüğü 

Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.7: Basmane Garı, Konak Meydanı ve Kadifekale arasında işletilen Eşrefpaşa Caddesi, Kadifekale bağlantısı ve Birleşmiş 
Milletler Caddesi-İzmir Kordon Bağlantı güzergahını kullanan çevre dostu shuttle servisleri oluşturulacaktır. 

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.8: Yönetim Planı kapsamında belirlenen shutte güzergahları yolcu, bekleme, bindirme ve indirme noktaları ve shuttle 
park istasyonları tanımlanarak gerekli alan düzenlemeleri yapılacaktır.  

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.9: Agora ve Kadifekale arasında yer alan ana ziyaretçi güzergahı belirlenecek, yer döşemeleri farklılaştırılarak 
ziyaretçi güzergahı tanımlı hale getirilecektir. 

İzBB  
Konak Belediyesi, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.10: Kentsel+3. derece arkeolojik sit alanı dışında otopark alanlarının belirlenmesi ve düzenlenmesine yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.11: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları için tur otobüsü güzergahı belirlenecek, yapılacak ulaşım etüdüne bağlı olarak 
bu alanlarda bulunan ören yerleri için otopark alanları, tur otobüsü yolcu indirme ve bindirme noktaları ve tur otobüsü bekleme 
alanları belirlenerek, uygulamaya sokulacaktır. 

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.12: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında mevcutta bulunan tabela, yönlendirme levhası, bilgilendirme panosunun 
kültür varlıkları ile olan görsel ve fiziki ilişkisi ve içerdikleri bilginin doğruluğu ile güncelliği denetlenecek hatalı bilgi içeren, 
kültür varlığına zarar veren ve alanla uyumsuz elemanların konumları, içerikleri değiştirilecektir.  

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.13: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kullanılmak üzere İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberinde 
alanın tarihi önemine uygun ve özgün, alanın kimlik değerleri ile uyumlu özel tabela sistemi geliştirilecek ve tabela düzenlemesi 
yapılacaktır. Tabelaların belirli bir çeşitlilik ve standartta olması sağlanacak, tabelanın yapı ve mekânda kullanım kriterleri 
belirlenecek, tabela sisteminin kullanımına yönelik izleme ve denetleme mekanizması etkinleştirilecektir. 

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.14: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının kadın, çocuk, yaşlı, engelli gibi farklı gruplar tarafından kolaylıkla ziyaret 
edilebilmesine yönelik fiziksel düzenlemeler gerçekleştirilerek alanın erişilebilirliği artırılacaktır. 

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.6.15: Kemeraltı Çarşısı'nın Konak Meydanı, Fevzipaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki girişleri tanımlı hale 
getirilerek çarşı içerisinde yönlendirici tabelalar ve konum haritaları oluşturulacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 2.7: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktalarının teknik 
altyapı sistemleri 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 2.7.1: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan Kentsel Sit, Doğal Sit, Tarihi Sit, Arkeolojik Sit alanlarında yer alan 
bütün elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik gerekli etüd çalışmaları yürütülecek, uygun bölgelerde yer altına 
alınacak, elektrik hatlarından kaynaklanan yangın riski en aza indirilecektir. 

İzBB, AYKOME, GEDİZ 
TEİAŞ 

İzmir 1 No.lu KVKBKM, İzmir Valiliği, Alan 
Başkanlığı, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları elektrik altyapısının mevcut kapasitesi belirlenecek, alanın gelecekteki nüfusu, 
fonksiyon şeması ve ziyaretçi sayısı kestirimleri yapılarak geliştirilecektir. 

İzBB, AYKOME, GEDİZ 
TEİAŞ 

İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan trafo yapılarının kültür varlıkları ile olan ilişkisi değerlendirilerek 
raporlanacak ve trafo yapılarının kültür varlıklarının siluetini etkilemeyecek biçimde yer seçimleri yapılarak taşınmaları 
sağlanacaktır. 

İzBB, AYKOME, GEDİZ 
TEİAŞ, Konak Belediyesi 

İzmir 1 No.lu KVKBKM, Alan Başkanlığı, Bornova 
ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.4: Kemeraltı Bölgesi için hazırlanan "Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı –Gaziosmanpaşa Bulvarı ve 
Eşrefpaşa Caddesi’ni Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve Yağmursuyu Hatlarının Yapılması" Projesi tamamlanarak hayata 
geçirilecektir.  

İZSU, İzBB 
Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları bütününde su baskını ve sel afetinin kültür varlıklarına zarar vermesi 
engellenecek, alanın yağmur suyu toplama sistemi iyileştirilecek ve geliştirilecek, yağmur suyunun geri kazanımına yönelik altyapı 
(su hasatı sistemleri, sarnıçlar, gri suyun geri kazanımı vb.) alanda yaygınlaştırılacaktır.  

İZSU, İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBKM, Alan Başkanlığı, Konak, 
Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.6: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarında çöp toplama sistemi etkinleştirilecek, kullanım yoğunluğu veya uygun 
olmayan işlevlerin alanın yakınında yer seçmesi nedeniyle sıklıkla kirlendiği belirlenen alanlarda (Eski Symrna, Kadifekale etekleri, 
Agora Ören Yeri, Altınpark, Roma Antik Yolu, Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, İzmir Kordon yürüyüş yolu, Basmane Bölgesi, ana 
caddeler, meydanlar) çöp kutusu sayısı, temizlik elemanı sayısı, gün içerisinde çöp toplama sıklığı gözden geçirilerek etkin bir 
izleme ve denetim sistemi oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.7: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarının katı atık yönetiminin etkinleştirilmesi için mevcut kapasite belirlenecek, İzBB, Konak, Bornova ve Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve Bağlantı           
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alanın gelecekteki nüfusu, fonksiyon şeması ve ziyaretçi sayısı kestirimleri yapılarak geliştirilecektir. Bayraklı Belediyeleri Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

Faaliyet 2.7.8: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarında çöpün yerinde ayrıştırılmasına yönelik altyapı geliştirilecektir.   
İzBB, Konak, Bornova ve 
Bayraklı Belediyeleri 

İzmir Valiliği, ÇŞİ İl Müdürlüğü, Alan Başkanlığı, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.9: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarında pis su kanal sistemlerinin mevcut kapasiteleri belirlenecek ve alanın 
gelecekteki nüfusu ve ziyaretçi sayısı kestirimleri yapılarak geliştirilecektir. 

İZSU, İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.10: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarında içme suyu sisteminin mevcut kapasiteleri belirlenecek ve alanın 
gelecekteki nüfusu ve ziyaretçi sayısı kestirimleri yapılarak geliştirilecektir. 

İZSU, İzBB 
Alan Başkanlığı, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.11: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktalarında bulunan telefon ve telekomünikasyon hatlarının yer altına alınmasına 
yönelik gerekli etüd çalışmaları yürütülecek, uygun bölgelerde yer altına alınacaktır. Alanın mevcut kapasitesi belirlenecek, 
alanın gelecekteki nüfusu ve ziyaretçi sayısı kestirimleri yapılarak geliştirilecektir. 

İlgili Telekomünikasyon 
sağlayan kurumlar, 
AYKOME 

İzmir 1 No.lu KVKBKM, Alan Başkanlığı, Konak, 
Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.12: Eşrefpaşa Caddesinin batısı için hazırlanan Kemeraltı Aydınlatma Master Planı'nın uygulanması sağlanacaktır. İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBKM, Alan Başkanlığı, Konak 
Belediyesi, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.13: Yönetim Alan ve Bağlantı Noktaları bütünü için Aydınlatma Master Planı hazırlanarak uygulanması sağlanacaktır. İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 2.7.14: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında risk alanları tespit edilerek yangın hidrantları için yer seçimi yapılacak, 
hidrant sayısı artırılacaktır. 

İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 
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Amaç 3: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Güçlendirilecektir 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları tarihsel süreç içerisinde verimli 

hinterlandı ve korunaklı limanları ile uzun yıllar boyunca ticari faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır. İzmir 

kentinin gelişim sürecinde liman fonksiyonu Yönetim Alan sınırları dışında yer alan, ancak alanla 

etkileşimi devam eden Alsancak Bölgesine taşınmış, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise ticari faaliyetlerin 

devam ettiği önemli merkez olmaya devam etmiştir. Yönetim Alanının sosyal ve ekonomik yapısının 

güçlendirilmesi ve alanın koruma altına alınmış miras değerlerine zarar vermeyen ölçüde, tarihi 

geçmişine saygılı, doku bütünlüğü ile uyumlu sürdürülebilir kalkınması hedeflenmiştir.  

Bu doğrultuda, belirlenen hedefler aşağıda sıralanmıştır: 

Hedef 3.1: Alandaki iktisadi sektörlerin Tarihi Liman Kenti dokusuyla uyumlu olacak şekilde 

koruma odaklı yapılandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 3.2: Alanda yaşayanların kentsel ve sosyal hizmetlere erişimi iyileştirilecek ve 

geliştirilecektir. 

Hedef 3.3: Alanda sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik sosyal-kültürel etkinlikler ve sosyal 

içerme odaklı politikalar hayata geçirilecektir. 

Hedef 3.4: Alanda yaşayan nüfusun kültürel miras konusunda farkındalığının artırılması ve 

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

 

Belirlenen hedefler doğrultusunda alanda bulunan mevcut işletmelerin ihtiyaç alanları ve 

işgücü gereksinimleri belirlenecek, tarihi kent merkezinin yaşatılmasına yönelik sektör analizlerinin 

yapılması sağlanacaktır. Kemeraltı ve Basmane’de markalaşmış işletmelerin alanla ilişkisinin 

güçlendirilmesi, alanda yürütülen ticari faaliyetlerin sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmaların 

desteklenmesi, alanda özelleşmiş iş kollarına yönelik bilgilendirme tabelalarının oluşturulması, esnaf 

ve işletmecilere yönelik bilgi ve beceriyi artıracak mesleki eğitim programlarının hazırlanması 

sağlanacaktır. 

Yönetim Alanının turizm, ticaret ve hizmet sektörü açısından koruma odaklı gelişmesi 

yönünde programlar geliştirilmeli ve alt sektörler özelinde ihtiyaç analizleri gerçekleştirilmelidir. 

Yönetim alanında özelleşmiş sektörlerden olan ve alanın ekonomik gücünde önemli rol oynayan 

gelinlik sektörünün sürdürülebilmesi amacıyla Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin fonksiyonlarının 

desteklenmesi, alanda sosyal ve kültürel etkinliklere yer verilmesi, alanın kıyı ile olan ilişkisinin 

güçlendirilerek alana modern eğlence merkezi niteliği kazandırılması sağlanmalıdır.  

Alanda bulunan konaklama tesislerinin geliştirilmesi özendirilecek, çeşitliliğinin ve hizmet 

kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. İzmir’in yöresel mutfak kültürünün 

yaşatılmasına yönelik tesislerin oluşması, mevcut yeme-içme tesislerinin hizmet kapasitelerinin 

iyileştirilmesi sağlanacaktır. İzmir’e özgü hediyelik eşyaların yerelde üretiminin sağlanmasına yönelik 

girişimcilik eğitimleri verilerek dezavantajlı kadınların sürece dâhil edilmesi sağlanacaktır. Geçmişte 
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alanda bulunan ve günümüzde yok olmaya yüz tutmuş zanaatların tespiti yapılarak, doğa dostu 

girişimlerle alanda yer edinmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında yaşayan yerel toplumun, mülteci ve sığınmacıların, 

dezavantajlı grupların kentsel-sosyal hizmetlere erişiminin arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca alanda 

yaşayan kadın, genç ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi sağlanacak, 

incinebilir gruplar dikkate alınarak kentsel standartların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik sosyal-

kültürel etkinlikler ve sosyal içerme odaklı politikaların hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda, alanın yoksulluk düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak periyodik saha çalışmaları 

yürütülecek, göçle gelen nüfusun yoksulluk kaynaklı sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne 

yönelik olarak izlenebilir ve yönetilebilir bir çerçeveye kavuşturmak hususunda “Göç Odaklı Eylem 

Planı” hazırlanacaktır. Alana göçle gelen mültecilerin sosyal uyumunun geliştirilmesine yönelik 

merkezler oluşturulacaktır. Alanda yoksulluğu sürekli kılan faktörlerin tespitine yönelik analiz 

çalışmaları yürütülecek, sosyal yardıma ihtiyaç duyan fakat erişim sağlayamayan gruplara destek 

verilmesine yönelik çalışmalar arttırılacaktır. Alanda kayıtsız çalışanların ve çocuk işçilerin tespiti 

yapılacak, gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği geçekleştirilecektir. Alanda 

yaygınlaşma eğilimi gösteren madde kullanımıyla mücadele kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılacak ve çözüme yönelik eylem planı geliştirilecektir. 

Son olarak, alanda yaşayan nüfusun kültürel miras konusunda farkındalığının artırılması ve 

bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, alanda 

bulunan çeşitli etnik grupların bayramlarının yaşatılması, kültürel miras odaklı etkinliklerin artırılması, 

miras ögelerinin yerel toplumsal yaşamla etkileşiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. 

 

 



774 
 

AMAÇ 3: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Güçlendirilecektir 

Hedef Eylem Sorumlu Kurum Paydaş Kurum 
Süre 

1 2 3 4 5 

Hedef 3.1: Alandaki 
iktisadi sektörlerin 
Tarihi Liman Kenti 
dokusuyla uyumlu 
olacak şekilde koruma 
odaklı yapılandırılması 
sağlanacaktır. 

Faaliyet 3.1.1:  İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı genelinde İktisadi Sektör Araştırması Projesi yürütülecek, proje kapsamında 
işletmelerin ihtiyaç alanları, işgücü gereksinimleri belirlenecek, alanın ihtiyaçları ve işgücünün karşılanmasına yönelik program 
hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

İzBB, İZTO, EGİAD, Konak 
Belediyesi 

Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 3.1.2: Üretime Kemeraltı Çarşısı'nda başlamış ve markalaşmış/anı değeri olan işletmelerin (Eczacıbaşı, Şükran Oteli/Lokantası, 
Alga Çikolata vb.) çarşı ile ilişkisinin güçlendirilmesi, alanda faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanması konusunda destekleyici ve 
özendirici çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzBB, İZTO, EGİAD, Konak 
Belediyesi 

Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili esnaflar, İlgili STK'lar           

Faaliyet 3.1.3: Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren işletmelerin alanda varlıklarını sürdürmeleri 
konusunda destekler sağlanacak ve tanıtımlarına yönelik faaliyetler geliştirilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili esnaflar, 
İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.4: Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin fonksiyonunu destekleyecek sosyal ve kültürel (tanıtım, sokak defilesi vb.) 
etkinlikler planlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletmeler, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 3.1.5: Akdeniz ve İsmet Kaptan Mahallelerinin kıyı kesimi ile ilişkisi güçlendirilerek sosyal, kültürel aktivitelerin yoğunlaştığı 
modern bir eğlence merkezi niteliğini kazandıracak "Alt Merkez" olarak kurgulanması yönünde kamusal ve özel sektör tarafından sosyal 
ve kültürel destek projelerinin geliştirmesine yönelik bütün yıla yayılan etkinlik programı geliştirilecek, alanın ulaşım kararları alt merkezi 
destekleyecek biçimde planlanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletmeler           

Faaliyet 3.1.6: Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesinde geçmişte kümelenmiş olarak bulunan özelleşmiş iş kollarının yoğunlaştığı 
alanlara yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletme ve 
esnaflar, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 3.1.7: Başta Kemeraltı esnafı olmak üzere Yönetim Alanındaki esnaflara ve işletmelere yönelik mesleki bilgi ve beceriyi 
yükseltecek sertifikalı eğitim programları gerçekleştirilecektir. 

Konak Belediyesi, İzBB, İl 
Milli Eğitim Md. 

Alan Başkanlığı, İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
İlgili İşletme ve esnaflar, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 3.1.8: Yönetim Alanında üretilen yerel bitki türleri tohumlarının yaygınlaştırılması sağlanacak, düğün sektöründe kullanımına 
yönelik girişimlerde bulunulacaktır. 

İzBB, Kemeraltı Esnaf 
Derneği 

Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.9: Yönetim Alanında tescilli kültür varlıklarında mevcutta devam ettirilen işlevin kültür varlığının yapı strüktürü ve mekânsal 
olanakları ile uyumu araştırılarak raporlanacak ve İzmir Tarihi Liman Kenti Yapılaşma Koşulları Yönetmeliği çerçevesinde tescilli yapıya 
zarar vermeyen doğru ve uygun işlevlerin alanda yer alması sağlanarak, tescilli yapı düzenli olarak izlenecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İZTO, EGİAD, 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletme ve esnaflar, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 3.1.10: Yönetim Alanında Sivil Mimarlık örneklerinin Butik Otel ve Pansiyonculuk amaçlı kullanılarak turizm sektörünün 
konaklama çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve turizm gelirinin tabana yayılması amacıyla Kemeraltı-
Basmane Turizm Sektörü Teşvik Programı hazırlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İZTO, EGİAD, Alan Başkanlığı, 
Yerel Toplum, Genç ve Kadın Girişimciler, İlgili İşletme 
sahipleri ve İşçi Temsilcileri, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.11: Oteller Bölgesi'nde hizmet veren otellere ortak hizmet sunacak çamaşırhane, kahvaltı salonu, internet kafe gibi 
işletmelerin açılması desteklenecektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İlgili İşletme sahipleri, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.12: Ayakkabıcıların alandan ayrılması ile âtıl durumda kalan yapı stoku (926. Sokak, Alga Çikolataları çevresi) Havralar 
Bölgesi ile ilişkilendirilerek alanın canlandırılması ve yeniden işlevlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda boşalmış 
yapı stoku sayısı, yapıların potansiyel analizi, mülk sahiplerinin talepleri, alana yatırım yapmak isteyen girişimcilerin beklentileri tespit 
edilecek, Kemaraltı’nda bu alanın geçmiş dönemlerdeki işlevleri değerlendirilip raporlanarak, kamunun olumlu müdahaleleri ile 
uygulanabilir bir program geliştirilecektir. Alanın zemin kat kullanımlarında "Yöresel Mutfak Kültürü"nün yaşatılmasının olanakları 
araştırılacak ve alanda kadın, genç girişimcilerin yer alması teşvik edilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, Alan Başkanlığı, 
Yerel Toplum, Gençler ve Kadınlar, Mülk sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyetler 3.1.13: Geçmişte alanda yer edinen zanaatların tespit edilerek günümüz koşullarına uygun, çevre kirliliği yaratmayacak 
biçimde alanda tekrar faaliyette bulunmaları desteklenecek, zanaat sahiplerinin etkinlik düzenleyebileceği atölye çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 

İzBB, Vakıflar Bölge Md., 
Konak Belediyesi  

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.14: Meslek Fabrikası'nda alana ve İzmir'e özgü hediyelik eşya ürünlerinin üretimine yönelik kurslar düzenlenecektir. İzBB 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.1.15: Alanda yaşayan dezavantajlı kadınlara yönelik verilen İzmir'e özgü hediyelik eşya ürünleri üretimi süreci 
kooperatifleştirilecek ve elde edilen ürünlerin satışına yönelik girişimlere destek verilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Hedef 3.2: Alanda 
yaşayanların kentsel ve 
sosyal hizmetlere 
erişimi iyileştirilecek ve 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 3.2.1: Alan bütününde kentsel sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, açık-yeşil alan, meydan gibi) analiz edilerek kentsel 
standartlar ve dezavantajlı grupların ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
Alan Başkanlığı, Vakıflar Genel Md., İlgili Kamu 
Kurumları, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.2.2: Basmane Hamamı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sosyal destek projesine devam edilecek, 
hizmetten kadınların da yararlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, 
Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.2.3: Yönetim Alanında yaşayan kadınların sosyal hayata ve istihdama katılmalarını arttırmak için çocuklarını bırakabilecekleri 
"Kreş/Gündüz Bakım Merkezleri"nin sayısı arttırılacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

 İZTO, EGİAD, Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel 
Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 3.2.4: Mültecilere sahip oldukları sosyal haklar konusunda bilgilendirici ve yönlendirici hizmet sunacak "Danışma Merkezi" 
kurulacak, bu konuda faaliyet yürüten STK'larla işbirliği ve iletişim güçlendirilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 
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Faaliyet 3.2.5: Alanda yaşayan dezavantajlı gruplar, göçle gelenler ve mültecilere ücretsiz hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık 
hizmeti sunacak merkez sayısı artırılacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.2.6: Alandaki semt merkezlerinin kapasiteleri artırılacak, alanda yaşamlarını sürdüren dezavantajlı grupların hizmete erişimi 
arttırılacak ve kurslar (okuryazarlık kursları, istihdam odaklı kurslar, beceri geliştirme, farkındalık yaratma, hijyen eğitimi, karar verme 
süreçlerine katılım vb.) çeşitlendirilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.2.7: Yönetim Alanında hizmet sunan aşevi sayısının artırılması sağlanarak, Basmane ve Kadifekale bölgesi geneline hizmet 
verecek kapasiteye kavuşturulacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 3.3: Alanda 
sosyal uyumun 
geliştirilmesine yönelik 
sosyal-kültürel 
etkinlikler ve sosyal 
içerme odaklı 
politikalar hayata 
geçirilecektir. 

Faaliyet 3.3.1: Yoksulluk derecesini anlamak, yoksulluk düzeyini izlemek ve yoksulluğa neden olan sorunları analiz etmek amacıyla 
periyodik saha çalışmaları yürütülecek ve raporlanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Md., Alan Başkanlığı, İlgili 
Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.2: Yönetim Alanında yaşayan göçle gelen nüfusun yoksulluk kaynaklı sorunlarını tespit etmek, yoksulluğun derinleşmesine 
neden olan sorunları ortadan kaldırmak, kent yaşamına katılımı arttırmak, sosyal yardımlara bağımlı yaşama sorununu istihdam odaklı 
çözümlerle azaltmak amaçlarına odaklanan ve bu konularla ilişkili diğer sorun alanlarını politika düzeyinde izlenebilir ve yönetilebilir bir 
çerçeveye kavuşturmak için çok yıllı, kurumlararası koordinasyonu arttırmayı hedefleyen Göç Odaklı Eylem Planı hazırlanacak ve 
uygulanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Md., Alan Başkanlığı, İlgili 
Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.3: Yönetim Alanında faaliyet gösteren iş kollarında kayıt dışı çalışanlar tespit edilerek iş koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi, İzmir SGK, İl 
Emniyet Md. 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.4: Yönetim Alanında kayıt dışı çalıştırılan, okula devam edemeyen, erken yaşta evlendirilen, suça yönlendirilen çocukların 
tespiti yapılacak, gerekli sosyal ve psikolojik destekler sağlanarak, tekrar eğitime kazandırılmaları konusunda çalışmalar yürütülecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İzmir SGK, İl Emniyet Md., Aile ve Çalışma Bakanlığı, İl 
Milli Eğitim Md., Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.5: Yönetim Alanında yaşayan ve uluslararası göçle alana gelen mülteci/sığınmacıların kent yaşamına katılımlarının 
arttırılması ve sosyal uyumun gerçekleştirilmesi için hizmet verecek "Dil Merkezleri"nin kurulması sağlanacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İl Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Md., Alan 
Başkanlığı, Mülteciler, İlgili Muhtarlıklar, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.6: Yönetim Alanında yaşayan kayıt dışı mülteci nüfusun tespit edilmesine yönelik saha çalışmaları yürütülecek ve bu grubun 
gerekli yasal, hukuki ve sosyal desteklere erişimi sağlanacaktır. 

İl Göç İdaresi, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İl Emniyet Md., Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.7: Yönetim Alanında yaşayan ancak ihtiyacı olmasına rağmen sosyal yardımlara çeşitli nedenlerle erişemeyenlerin tespit 
edilmesi ve gerekli sosyal desteklerin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi  

İl Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Md., Alan 
Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.8: Yönetim Alanında yaşayanlara sağlanan sosyal yardımların yaratabileceği sosyal yardımlara bağımlılık hali takip edilerek 
gerekli önlemler alınacak, mükerrer yardımlar önlenecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İl Göç İdaresi, Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.9: Uluslararası göçle gelen nüfus arasından zanaat sahibi olanların tespit edilerek zanaatlarını devam 
ettirebileceği/ekonomiye dahil olabileceği olanaklar sağlanacak ve bu yönde politikalar geliştirilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İl Göç İdaresi, Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.10: Yasaklı madde kullanımı ile etkin mücadele kapsamında eylem planı oluşturulacak ve uygulanacaktır. 
İzmir İl Emniyet Md., 
Bölge Karakolları 

Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler, 
İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.3.11: Metruk kortejolardan biri restore edilerek alanı ziyaret etmek isteyen, alanda yürütülen bilimsel çalışmalara gönüllü 
destek verecek gençlere konaklama olanağı da sağlanan "Uluslararası Gençlik Merkezi" kurulacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili Muhtarlıklar, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 3.4: Alanda 
yaşayan nüfusun 
kültürel miras 
konusunda 
farkındalığının 
artırılması ve 
bilinçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

Faaliyet 3.4.1: Alanın kültürel değerlerini aktaran çeşitli kapsam ve içerikte hazırlanmış basılı, dijital tanıtım araçları çok dilli olarak 
hazırlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB  
Konak Belediyesi, İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İlgili İşletmeler 

          

Faaliyet 3.4.2: Halka açık kamusal alanlarda farklı kültürel kimliğe sahip insanların bir araya gelebileceği kültürel miras odaklı etkinlikler 
düzenlenecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB  
Konak Belediyesi, İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İlgili İşletmeler 

          

Faaliyet 3.4.3: Musevi ve Hristiyan cemaatlerin dini bayramlarını alan sınırlarında bulunan dini yapılarında kutlamaları teşvik 
edilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB  
Konak Belediyesi, İZTO, EGİAD, Musevi ve Hristiyan 
Cemaatleri Temsilcileri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 3.4.4: Cumhuriyet Korteji, fener alayı ve bayrak taşıma töreni güzergahına Yönetim Alanı sınırları içerisinde geçmiş dönem 
kutlamalarında kullanılan alanlarında dahil edilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir. 

İzmri Valiliği, İzBB  
Konak Belediyesi, İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf 
Derneği, İlgili İşletmeler, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 3.4.5: Dana Bayramı kortejinin geleneksel bölgesi olan "Temaşalık Meydanı"ndan geçmesi sağlanacaktır. 
Konak Belediyesi, İzBB, 
Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletmeler, 
Afro-Türkler Kültür ve Dayanışma Derneği, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 3.4.6: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kültürel miras ögeleri ile yerel halkın etkileşiminin artırılacağı etkinlikler (geziler, 
hazine avı etkinliği, atölyeler, film gösterimleri vb.) gerçekleştirilecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İZTO, EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili İşletmeler, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar,   
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Amaç 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi Etkinleştirilecektir 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının korunarak gelecek kuşaklara 

aktarılmasının güvence altına alınması, yerel toplumun alanın değerlerine yönelik farkındalığının 

arttırılması, alanın ziyaret kalitesinin ve memnuniyetinin yükseltilmesi, kültürel mirasın tanıtımının 

etkinleştirilmesi ve ziyaret olanaklarının geliştirilmesi kapsamında ziyaretçi yönetim sisteminin 

etkinleştirilmesi yönetim planının amaçları arasında tanımlanmıştır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi Etkinleştirilmesi amacı altında belirlenen 

hedefler aşağıda yer almaktadır: 

Hedef 4.1: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının Ziyaret Kalitesinin Artırılmasına 

Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

Hedef 4.2: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının Tanıtılmasına Yönelik Çalışmalar 

Gerçekleştirilecektir. 

Hedef 4.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları İçerisinde Kalan Ziyaret 

Odaklarının Tanıtımı ve Ziyarete Uygun Hale Getirilmesi İçin Çalışmalar Gerçekleştirilecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti ziyaret kalitesi ve memnuniyetinin artırılması amacıyla Yönetim Alanı 

ve Bağlantı Noktaları Ziyaretçi Yönetim Planı hazırlanacaktır. Bu doğrultuda, yönetim alanında belirli 

çeşitlilik ve standartlar gözetilerek özel tabela sistemi, turizm hareketliliğinin izlenilebilmesi açısından 

ziyaretçi izleme, değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Alan ziyaretçilerinin doğru bilgilenmesi ve 

yönlendirilmesi kapsamında ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme noktaları ve ziyaretçi merkezleri 

oluşturulacaktır. Alanı ziyaret eden farklı fiziksel yeterliliklere sahip kişilere yönelik özel bilgilendirici 

materyallerin geliştirilmesi ve hazırlanması sağlanacak, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında 

Engelsiz Ziyaretçi Güzergâhı Projesi gerçekleştirilecektir.  

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarının tanıtılmasına yönelik çalışmaların 

gerçekleştirilmesi yönetim planı hedefleri arasında tanımlanmıştır. Bu doğrultuda alan özelinde 

oluşan olumsuz algının değiştirilmesi ve alanın etkin tanıtımının sağlanmasına yönelik olarak Yönetim 

Alanı ve Bağlantı Noktaları İletişim ve Tanıtım Stratejisi geliştirilerek uygulanması sağlanacaktır. 

Alanın tarihsel kimliğinin alan ziyaretçilerine tanıtılmasına yönelik programlar geliştirilecek, alanın 

kültürel ve sosyal anlatımlarında teknolojik yöntemlerle sunum olanakları geliştirilecektir. Yönetim 

Alanı içerisinde bulunan müzelerin alan ziyaretçileri ve yerel toplumla buluşması kapsamında var olan 

etkinlik sayısının artırılması ve tanıtım kapsamının geliştirilmesi sağlanacaktır.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ziyaret odaklarının tanıtımı ve 

ziyarete uygun hale getirilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, Eski 

Smyrna, Yassıtepe Höyüğü ve Kadifekale Arkeolojik Sit Alanlarına ören yeri statüsü kazandırılacak, 

çevre düzenleme projeleri uygulanarak alanların ziyarete açılması sağlanacaktır. Ziyaret odaklarında 

ziyaretçi karşılama merkezleri oluşturulacak ve arkeolojik alanlar tur rotalarıyla ilişkilendirilecektir. 
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Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının erişilebilirliği ve tanıtımının artırılması kapsamında alana 

ziyaret olanağı sağlayacak gezi otobüsünün faaliyete geçirilmesi, alana özel shuttle sisteminin 

oluşturulması, toplu taşım durakları öncelikli olmak üzere bilgilendirme panoları ve yönlendirici 

levhaların düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Arkeolojik alanların tanıtımına ilişkin 

olarak yerel toplum, rehber, öğretmen, öğrenci gibi gruplara tanıtım organizasyonlarının geliştirilmesi 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü arası bisiklet ve yürüyüş yolları 

ile erişilebilir olması sağlanacaktır.  
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Amaç 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi Etkinleştirilecektir 

Hedefler Eylemler Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Paydaş Kurum ve Kuruluşlar 
Süre (Yıl) 

1 2 3 4 5 

Hedef 4.1: İzmir Tarihi 
Liman Kenti ve Bağlantı 
Noktalarının Ziyaret 
Kalitesinin Artırılmasına 
Yönelik Çalışmalar 
Gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet 4.1.1: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kullanılacak özel tabela sistemi geliştirilecek ve tabela düzenlemesi 
yapılacaktır. İzmir Tarihi Liman Kenti Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelaları Sistemi oluşturularak yönlendirme tabelalarının 
belirli bir çeşitlilik ve standartta olması sağlanacak, tabelanın yapı ve mekânda kullanım kriterleri belirlenecek, tabela sisteminin 
kullanımına yönelik izleme ve denetleme mekanizması etkinleştirilecektir.  

İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İzmir Müze Md., İl Kültür Turizm Md., 
TÜRSAB, İZRO, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Ziyaretçi Yönetim Planı hazırlanarak uygulanacaktır. İzBB, Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İZRO, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.3:  Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ziyaret odaklarında ücretsiz wifi erişimi sağlanacaktır. İzBB 
Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

          

Faaliyet 4.1.4:  Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan hanlar gibi anıtsal yapıların tarihi önemi ve kimlik değerleri ile 
çelişmeyen ve tescilli yapıya zarar vermeyen çeşitli ulusal ve uluslararası kültürel etkinlik mekânı olarak kullanımı sağlanacaktır. 
Bu amaçla yıl boyu alanda gerçekleştirilecek etkinlikler ve etkinlik mekanlarına yönelik program oluşturularak, uygulaması 
gerçekleştirilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi, İl Kültür 
Turizm Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, TÜRSAB, 
TARKEM, İZKA, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.5: Kemeraltı çarşısında hanutçuluk (çığırtkanlık) sorununun çözümüne yönelik denetim arttırılacak, farkındalık 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, İl Emniyet Md.  
Konak Belediyesi, TÜRSAB, Kemeraltı 
Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.6: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ziyaret odaklarında tarihi, sosyal ve kültürel anlatımının yerel topluma ve 
ziyaretçiye sunumunda artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılması yaygınlaştırılacaktır.  

İzBB 

İZKA, Konak Belediyesi, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.7: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yıl boyu gerçekleştirilen turizm hareketliliğinin izlenebilmesi, 
ölçülebilmesi, hafta sonu, aylık ve yıllık periyotlarla raporlanabilmesi amacıyla ziyaretçi izleme ve değerlendirme sistemi 
oluşturulacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB 

İZKA, İl Kültür ve Turizm Md., Konak, 
Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İzmir Rehberler 
Odası, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.8:  Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarındaki kültürel mirasın tanıtımı ve arkeolojik alanların ziyaretine yönelik yerel 
toplumun, öğrencilerin ve esnafın dahil olduğu sosyal turizm turlarının düzenlenmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, Bayraklı 
Belediyesi, Bornova Belediyesi 

İl Milli Eğitim Md., Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Alan Başkanlığı, İzmir Rehberler Odası, 
TÜRSAB, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.9: Kemeraltı çarşısı öncelikli olmak üzere, Basmane Bölgesi ve Kadifekale ziyaret noktalarında uygun mesafelerde 
kamusal ve engelsiz WC'ler kurulacak, kamusal alanlar ve meydanlar ziyaretçilerinde dinlenmesine olanak verecek biçimde 
kentsel mobilyalarla düzenlenecektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Kemeraltı Derneği, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.10: Kemeraltı Çarşısında acil durumlarda müdahalede bulunulabilmesi amacıyla sağlık kabini kurulması, 
erişilebilirliği yüksek noktada sağlık merkezi oluşturularak hizmet sunması sağlanacaktır. 

Konak İlçe Sağlık Md. 
İzBB, Konak Belediyesi, Emniyet Genel 
Md., Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.11: Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan Turizm Danışma Ofislerinde dağıtılan bilgilendirici belgelerin görme 
engelli ziyaretçiler için brill afabesi ve/veya işitsel mekanizmalarla hazırlanması sağlanacaktır.  

İzBB 
İZKA, Konak Belediyesi, İzmir Kültür ve 
Turizm Md., İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.12: Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan Turizm Danışma Ofislerindeki hizmetin işitme engelli ziyaretçilere 
yönelik (farklı dillerde işaret dili hizmeti, görsel anlatımlar gibi) geliştirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB  
İZKA, Konak Belediyesi, İzmir Kültür ve 
Turizm Md., İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.13: Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan Turizm Danışma Ofislerinde alanı ziyaret eden çocukların eğlenerek 
alanı anlayabileceği, oyunlaştırılmış, görsel ögelerle zenginleştirilmiş özel tasarıma sahip bilgilendirici materyaller 
hazırlanacaktır.  

İzBB, İl Milli Eğitim Md., İl Kültür ve 
Turizm Md. 

İZKA, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, İzmir Eğitim Kooperatifi, 
İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.14: Gravürler ve eski dönem haritalarında yer alan tarihi yollar tespit edilerek, ziyaret edilen alanın tarihi önemini 
aktaran mekân düzenlemeleri, görsel elemanlar ile ziyaret rotaları içerisine dahil edilmesi sağlanacaktır.  

İzBB 
İZKA, Konak Belediyesi, İl Kültür ve 
Turizm Md., TÜRSAB, İlgili 
Üniversiteler, İlgili STK'lar  
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Faaliyet 4.1.15: Cicipark'ın ziyaretçiler tarafından daha fazla tercih edilebilir bir ziyaret mekânı haline getirilmesine yönelik, 
Cicipark ve Şehit Mustafa Gülüm Parkı bağlantısının güçlendirilmesi, parkın güvenlik hizmetlerinin arttırılması ve ziyaretçi 
güzergahları ile ilişkisinin kurulmasına yönelik "Cicipark ve Şehit Mustafa Gülüm Parkı Kentsel Tasarım Projesi” hazırlanarak 
uygulamaya geçirilecektir.  

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İZKA, Konak 
Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Md., 
İlgili Muhtarlıklar ve Yerel Toplum, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, 
İlgili STK'lar  

    

  

    

Faaliyet 4.1.16: Yeşildere (Meles Çayı) çevresinde peyzaj iyileştirme çalışmaları yapılacak, Kervan köprüsünün ziyaretçiye 
aktarımı, tarihi dönemde alanda bulunan kervan dinlenme alanları vb. ögelerin canlandırılması, otopark hizmetinin sağlanması, 
ziyaretçi bilgilendirme noktasının oluşturulmasına yönelik düzenlemelerle alanın ziyaret edilebilirliği arttırılacak ve alanın 
rekreatif amaçlarla kullanması sağlanacaktır.  

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
TÜRSAB, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 4.1.17:  Kervan Köprüsü tecrübe edilebilen bir peyzaj alanına dönüştürülerek, ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesine 
olanak sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
TÜRSAB, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 4.1.18: Dondurmacı Yokuşu (1011-5273 Sokaklar), Dana Meydanı, Seyirtepe, Namazgah Hamamı, Cici Park, Şehit 
Mustafa Gülüm Parkı, Damlacık Bölgesi, Kadifekale gibi önemli tarihi alan ve yapıların uygun noktaları bakı noktası olarak 
tasarlanacak, bu alanların eski görünümlerinin uygun yöntemlerle ziyaretçiye aktarılması sağlanacaktır.  

İzBB  

Konak Belediyesi, İZKA, İzmir 1 No.lu 
KVKBK, Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları, İlgili STK'lar  

  

  

      

Faaliyet 4.1.19: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları arkeolojik alanları ile bu alanlara erişimi sağlayan ziyaret aksları ve 
rotalarının bakım, onarım ve temizlik hizmetleri düzenli bir biçimde sağlanacaktır.  

İzmir Müze Md., İzBB, Konak, 
Bayraklı, Bornova Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlığı, TÜRSAB, İZTO, İZRO, 
İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 4.1.20: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan ören yerleri ve arkeolojik sit alanları içerisinde başıboş dolaşan 
sokak hayvanlarının denetim altına alınması ve alandan uzaklaştırılması sağlanacaktır. 

İzBB, Konak, Bayraklı, Bornova 
Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlığı, İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 4.1.21: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları çevresinde faaliyet gösteren işletmeler, esnaflar ve Pazar esnafının Ören 
yerlerini kirletmelerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürütülecek, ilgili kurumlara 
tarafından etkin denetim sağlanacaktır.  

İzmir Müze Md., İzBB, Konak, 
Bayraklı, Bornova Belediyeleri 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlığı, İlgili STK'lar  

          

Faaliyet 4.1.22: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan ören yerlerinde "Engelsiz Ziyaretçi Güzergahı Projesi" 
gerçekleştirilecektir. 

İzmir Müze Md., İzBB, Konak, 
Bayraklı, Bornova Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlığı, İZKA, İlgili STK'lar 

          

Faaliyet 4.1.23: Arkeoloji ve tarih sevgisinin çocuklara aşılanması amacıyla "Agora Çocuk Atölyesi Projesi" gerçekleştirilecektir. İzBB  

İzmir İl Kültür ve Turizm Md., Smyrna 
Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Konak 
Belediyesi, İZRO, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları, İlgili STK'lar   

          

Faaliyet 4.1.24: Smyrna Agorası Ören Yerinde bulunan Tescilli Yapı (Sebatay Sevi Evi); içerisinde taşınabilir objelerin ve güncel 
sergilerin açılabileceği, Smyrna ve Smyrna Agorası'nın tarihçesinin anlatıldığı "Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine" 
dönüştürülecektir.  

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzmir Müze Md.,  

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., İzmir 1 
No.lu KVKBK, İZKA, İzBB, İZRO, İlgili 
Üniversiteler 

          

Faaliyet 4.1.25: Smyrna Agorası Ören Yeri içerisinde rehberlik hizmeti sunumunun kolaylaştırılması amacıyla uygun noktada 
gölgelik bilgilendirme alanının oluşturulması sağlanacaktır. Gölge elemanının mümkünse mevcut ağaçların altında oluşturulacak 
oturma grupları aracılığıyla çözümlenmesi sağlanacak, alanın dokusuna ve siluetine etki etmeyecek biçimde projelendirilecektir. 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzBB 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., Konak 
Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İZRO, 
TÜRSAB, İzmir Müze Md., İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları, İlgili 
STK'lar   

          

Hedef 4.2: İzmir Tarihi 
Liman Kenti ve Bağlantı 
Noktalarının Tanıtılmasına 
Yönelik Çalışmalar 
Gerçekleştirilecektir. 

Faaliyet 4.2.1:  Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale bölgelerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi, alanın ulusal ve uluslararası 
tanıtımının arttırılması için Yönetim Alanı İletişim ve Tanıtım Stratejisi geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, İzmir Müze Md.  

Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, 
İzmir Vakfı, İZTO, EGİAD, İZRO, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.2.2: Konak meydanının tarihsel kimliğini mekân düzenlemeleri, tanıtım panoları, materyalleri ve etkinliklerle yerel 
topluma ve alan ziyaretçilerine tanıtan program oluşturulacaktır. 

İzBB 

Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir 1 No.lu Tabiat Varlıklarını 
Koruma Komisyonu, Alan Başkanlığı, 
İzmir Vakfı, İZTO, EGİAD, İZRO, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          



780 
 

Faaliyet 4.2.3:  İzmir Tarihi Liman Kenti anlatımlarında, İzmir tarihinde yer etmiş Homeros, Tantalos, Strabon gibi tarihi 
karakterlere yönelik vurgunun güçlendirilmesine ve bu anlatımların bilimsel araştırmalara dayandırılmasına yönelik etkinlikler 
organize edilecektir. 

İzBB  

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı 
Başkanlığı, Konak, Bayraklı 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, 
Rehberler Odası, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 4.2.4: İZKA tarafından hazırlanan İzmir Zaman Makinesinin (İzmir Time Machine) internet sitesinin kapsamı tarihi 
dönemler, mimari miras, doğal miras konularını da içerecek biçimde geliştirilecek ve alandan elde edilen yeni bilgilerle 
zenginleşmesi sağlanacaktır.  

İZKA 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İzmir Vakfı, İZRO, 
İZTO, EGİAD, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.2.5: Yönetim alanı sınırları içerisinde bulunan müzelerin yerel toplum ve alan ziyaretçileri ile buluşmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı artırılacak, etkinliklerin kent bütününde tanıtımı arttırılacaktır. 

İzmir Müze Md., İzBB, Konak 
Belediyesi, Alanda yer alan özel 
müzeler  

İzmir Vakfı, İZRO, İZTO, EGİAD, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.2.6: İzmir'e ilişkin çevrimiçi platformlarda İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilgili tanıtım materyallerinin yer alması 
sağlanacak, bilginin sürekli güncellenmesi koordine edilecektir.   

İzmir Vakfı, İBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri  

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları 
Kazı Başkanlıkları, İlgili Üniversitelerin 
Tarih Bölümleri, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.2.7: Yönetim Alanı sınırları içerisinde yer alan ziyaret odaklarına ulaşım hizmeti veren (taksi, otobüs şoförü) kişilerin 
alanın tanıtımında doğru bilgileri vermesine yönelik eğitim çalışmaları yürütülecektir. 

İzmir Vakfı, İzBB  

Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, Alanda Faaliyet sürdüren 
Taksi durak temsilcileri, Alana hizmet 
veren otobüs şoförleri, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.2.8: Konak Saat Kulesi'nde her hafta gerçekleştirilen saatin kurulması etkinliği yerel toplumun ve alan ziyaretçilerinin 
izleyebileceği bir etkinlik olarak programlanacak ve periyodik olarak gerçekleştirilecektir. 

İzBB  
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, 
İZRO, TüRSAB, İlgili STK'lar 

          

Hedef 4.3: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktalarındaki 
Ziyaret Odaklarının Tanıtımı 
ve Ziyarete Uygun Hale 
Getirilmesi Sağlanacaktır. 

Faaliyet 4.3.1: Eski Smyrna'ya ören yeri statüsü kazandırılacak, Çevre Düzenleme Projesi uygulanarak alan ziyarete açılacaktır. 
İzmir Müze Md., Bayraklı 
Belediyesi 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., Bayraklı 
Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı 
Başkanlığı, Alan Başkanlığı, İzmir 1 
No.lu KVKBK 

          

Faaliyet 4.3.2: Bayraklı Belediyesi ve İzBB tarafından Eski Smyrna'nın öneminin yerel topluma tanıtımına yönelik etkinlikler-
buluşmalar ve alan ziyaretleri düzenlenecektir. 

İzBB, Bayraklı Belediyesi 

Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) Kazı 
Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.3.3: Eski Smyrna Ziyaretçi Karşılama Merkezinin oluşturulması sağlanacaktır. 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, Bayraklı 
Belediyesi 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, İZKA, Alan 
Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 4.3.4: Yönetim Alanı Arkeolojik Sit Alanları ve Bağlantı Noktalarına ziyareti sağlayacak bir gezi otobüsü güzergahı 
belirlenecek ve faaliyete sokulacaktır.  

İzBB 
Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, TURSAB, İZRO 

          

Faaliyet 4.3.5: Eski Smyrna'nın ziyaretçilere tanıtımına yönelik kurumsal bir internet sitesi kurulacaktır. 
Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) 
Kazı Başkanlığı 

İZBB, İZKA, Alan Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.6: Alanın erişilebilirliğinin ve tanıtımının artırılması için İZULAŞ ve İZBAN'ın duraklarına bilgilendirme panoları ve 
yönlendirici levhaların asılması sağlanacaktır. 

İzBB, Bayraklı Belediyesi, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı 

İZBB, Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) 
Kazı Başkanlığı, Alan Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.7: Eski Smyrna Çevre Düzenleme Projesi kapsamında ören yeri çevre duvarı yenilenecektir. Bayraklı Belediyesi 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., İzmir 1 
No.lu KVKBK, Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, Alan 
Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.8: Çevre Düzeni Projesi kapsamında Eski Smyrna ziyaretçi otoparkı (özel araç, tur otobüsü, bisiklet parkı ile birlikte) 
ziyaretçi kestirimine bağlı olarak yeterli kapasitede düzenlenecek, alanın siluetine olumsuz etkide bulunmayacak bir alanda 
konumlandırılacak ve gölge sağlamak için bitkisel peyzaj elemanları ile birlikte projelendirilerek gerçekleştirilecektir. 

İZBB, Bayraklı Belediyesi 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Gen. Md., 
İzmir Rölöve ve Anıtlar Md., İzmir 1 
No.lu KVKBK, Bayraklı Ören Yeri (Eski 
Smyrna) Kazı Başkanlığı, Alan 
Başkanlığı, Karayolları Bölge Md. 

          



781 
 

Faaliyet 4.3.9: Eski Smyrna'nın ziyaretçi ulaşım yolları ve güzergahlarının ziyaretçi refahını sağlayacak biçimde iyileştirilmesine 
yönelik proje hazırlanarak uygulanacaktır. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) 
Kazı Başkanlığı, Bayraklı Belediyesi 

İzmir Müze Md., İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzBB, Alan Başkanlığı  

          

Faaliyet 4.3.10:  Eski Smyrna'nın öğrencilere tanıtılmasına yönelik İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol gerçekleştirilecek 
ve öğrenci gezi organizasyonlarının kurumsallaşması sağlanacaktır.  

Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) 
Kazı Başkanlığı 

Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, 
İlgili STKlar 

          

Faaliyet 4.3.11: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere, İl Milli Eğitim Md. bünyesinde görev yapan öğretmenlere 
yönelik Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna)'nın tanıtımı ve İzmir Tarihi konulu Toplantı/Sempozyum/Paneller düzenlenecektir. 

Bayraklı Ören Yeri (Eski Smyrna) 
Kazı Başkanlığı, Bayraklı Belediyesi 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları           

Faaliyet 4.3.12: Yeşilova Höyüğü Çevre Düzenleme Projesi hazırlanarak uygulanması sağlanacaktır. 

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, 
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir Müze Md., 
Bornova Belediyesi 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.13: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin zaman tüneli anlayışıyla ziyaretçinin 8500 yıllık geçmişi, dönemin fauna 
ve florasının ses ve görüntü ile sunulması için hazırlanan Sergi Salonu Projesi gerçekleştirilecektir. 

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, 
Bornova Belediyesi, İzmir Müze 
Md.  

Alan Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.14: Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü arasında ziyaretçi ulaşımını sağlayacak ziyaretçi rotası projelendirilecek, 
alanın bisiklet ve yürüyüş yolları ile erişilebilir olması sağlanacaktır.  

Bornova Belediyesi İzBB, Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.15: Yassıtepe Höyüğü'ne ören yeri statüsü kazandırılacaktır. 
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir Müze Md. 

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, Alan 
Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK 

          

Faaliyet 4.3.16: Alanın ziyarete uygun hale getirilmesine yönelik Yassıtepe Höyüğü Koruma-Restorasyon ve Çevre Düzenleme 
Projesi hazırlanacak ve uygulanması sağlanacaktır. 

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, 
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir Müze Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.17: Yassıtepe Höyüğü'nün ziyaret edilebilirliğinin sağlamaya yönelik çalışmalar tamamlanacak, alanın ziyaretçiye 
sunumuna yönelik gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek, ziyaretçi bilgilendirme noktası ve bilgilendirme panoları hazırlanarak 
alanın ziyaret rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, 
İzmir Müze Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı           

Faaliyet 4.3.18: Yassıtepe Höyüğü ziyaretçi otoparkı düzenlemesi (özel araç, tur otobüsü ve bisiklet parkı ile birlikte) 
yapılacaktır.  

İzmir Müze Md., Bornova 
Belediyesi 

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanlığı, İzmir 
1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.19: Kadifekale Arkeolojik Sit Alanı ören yeri olarak tanımlanacak ve ziyarete uygun hale getirilmesine yönelik Çevre 
Düzenleme Projesi hazırlanıp, uygulanarak ziyarete açılacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzmir Müze Md.  

İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan 
Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.20: Kadifekale'nin kent silueti açısından görünürlüğünün ve farkındalığının artırılması için dış ve iç aydınlatması 
artırılacaktır. 

İzBB, İZKA 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Müze Md. 

          

Faaliyet 4.3.21: Kadifekale içerisinde mülkiyet sahibi kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak 
üzere; çevre düzenleme projesinin hazırlanması, restorasyon programının oluşturulmasına yönelik görüş ve önerilerin alınması 
için paydaşlar arası koordinasyon toplantıları düzenlenecek, alanla ilgili paydaşlarla odak grup toplantıları ve anket çalışmaları 
gerçekleştirilerek projenin uygulanması sağlanacaktır. 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzmir Vakıflar Bölge Md., İzBB 

Konak Belediyesi           

Faaliyet 4.3.22: Kadifekale Arkeolojik Sit Alanı ziyaretçi bilgilendirme noktası ve bilgilendirme panoları hazırlandıktan sonra 
ziyaret rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

İzBB 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
Konak Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İzmir Vakıflar Bölge Md., Alan 
Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.23: Kadifekale Arkeolojik Sit Alanı ziyaretçi otoparkı (özel araç, tur otobüsü, bisiklet parkı ile birlikte), ziyaretçi 
kestirimine bağlı olarak yeterli kapasitede düzenlenecek, ziyaretçi rotası ile ilişkilendirilecek, kalenin siluetine olumsuz etkide 
bulunmayacak bir alanda konumlandırılacak, zemin kaplaması yağmur suyunu geçiren malzeme ile düzenlenecek, alanın 
siluetini korumak ve gölge sağlamak için bitkisel peyzaj elemanları ile birlikte projelendirilerek gerçekleştirilecektir. 

İzBB 
Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, 
İzmir Vakıflar Bölge Md.  

          

Faaliyet 4.3.24: Kadifekale Arkeolojik Sit Alanının çevre temizliği için temizlik ekibi oluşturulacak, alan temizliği düzenli olarak 
yapılacak ve izlenecektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı, Yerel Toplum, İlgili 
STK'lar 

          

Faaliyet 4.3.25: Altınpark Arkeolojik Sit Alanının ziyaret edilebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar tamamlanacak, alanın 
ziyaretçiye sunumuna yönelik gerekli altyapı gerçekleştirilecek, ziyaretçi bilgilendirme noktası ve bilgilendirme panoları 
hazırlanarak alanın ziyaret rotaları ile ilişkisi kurulacaktır.  

İzBB, İzmir Müze Md. 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Alan Başkanlığı 

          

Faaliyet 4.3.26: Altınpark Arkeolojik Sit Alanı ziyaretçi otoparkı düzenlemesi (özel araç, tur otobüsü, bisiklet parkı ile birlikte) 
yapılacaktır.  

İzBB, İzmir Müze Md. 
Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti 
Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Alan Başkanlığı 
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Amaç 5: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi Etkinleştirilecektir 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları miras değerlerinin bütüncül 

olarak korunması ve yönetilmesi açısından risk yönetiminin etkinleştirilmesi yönetim planında özel 

olarak tanımlanmış amaçlardan biridir. Bu amaç altında 6 hedef tanımlanmıştır:  

Hedef 5.1: Kurumlararası koordinasyon arttırılacak, paydaşların risk yönetim kapasitesi 

güçlendirilecektir. 

Hedef 5.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında mekânsal ve çevresel risklerin ortadan 

kaldırılması veya azaltılması sağlanacaktır. 

Hedef 5.3: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında risk yaratan kullanımlar izlenecek ve 

risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması sağlanacaktır. 

Hedef 5.4: Toplumsal Risklere karşı sosyal içerme odaklı politikalar izlenecektir. 

 

Alanın korunma etkinliğinin artırılmasında bütünleşik risk yönetimi yaklaşımı benimsenerek 

kurumlararası koordinasyonun sağlanması hedeflenmiştir. Alan tarihsel sürecinde gerçekleşmiş doğa 

ve insan kaynaklı birçok afet ve tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle risklerden sakınma 

amacıyla, geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş afetlerin etki alanları ve sonuçları, alanın mevcutta karşı 

karşıya kaldığı risklerin tespitine yönelik bilgi ve belgeleri içeren, dijital veri tabanı oluşturulacak ve 

periyodik olarak güncellenmesi sağlanacaktır. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı 

Noktalarının risk dereceleri tespit çalışmaları yapılması ve oluşabilecek risklere yönelik olarak acil 

müdahale eylem planlarının hazırlanması sağlanacaktır. 

Alanda oluşabilecek afet sonrasında miras unsurlarında oluşan hasarların tespiti, onarımına 

ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve alanda oluşabilecek afet sırasında acil tahliye planlarının 

hazırlanması gereklidir. Heyelan, erozyon ve kaya düşmesi gibi alanın sosyal yaşamı ile miras 

unsurlarının korunma etkinliğini olumsuz yönde etkileyecek sakıncalı alanların tespiti ve bu alanlarda 

oluşabilecek risklerin giderilmesine yönelik müdahale çerçevesinin ve iyileştirici önlemlerin alınması 

önem taşımaktadır. Ayrıca alanda yaşayan yerel toplum ile alan ziyaretçilerine, alanın risklerine 

yönelik eğitici programlar geliştirilmelidir. Alanın karşı karşıya kaldığı risklerin önlenmesi, azaltılması, 

risklerden sakınılması, müdahale ve iyileştirme çerçevesinin geliştirilmesine yönelik olarak planlama 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi; yangın hidrantları, güvenlik kameraları, tahliye yolları ve afet 

toplanma alanları gibi fiziksel önlemlerin alınması ve alan kullanıcılarının sürekli bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları risk envanterinin oluşturulması, 

risk senaryolarının değerlendirilmesi, miras unsularının dayanıklılığı konusunda performans 

analizlerinin yapılması, ayrıca doğal alanlarda risk müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca alanda ekolojik ve çevre dostu uygulamaların geliştirilmesi ve ulaşım 

altyapısında doğa dostu düzenlemelere yer verilmesi mekânsal ve çevresel risklerin azaltılmasına 
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katkı sağlayacaktır. Yönetim alanındaki kamusal yaşam alanları ve ziyaret mekanlarının güvenliğinin 

arttırılması sağlanacak, doğal miras alanlarının karşı karşıya kaldıkların risklerin önlenmesine yönelik 

risk tespit, önleme ve müdahale kapasitesi geliştirilecek, mirasın koruma etkinliğinin artırılmasına 

yönelik çalışmalar yürütülecektir. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı bünyesinde İzmir Tarihi 

Liman Kenti Risk Tematik Çalışma Grubu oluşturulacak ve bu çalışmalar kapsamında Risk Yönetim 

Eylem Planının uygulama içeriği tanımlanacaktır. Risk yönetimi ile ilişkili olarak, ilgili kurum ve 

kuruluşların katılım gösterdiği eğitim programları geliştirilecek, yerel toplumun risklere karşı 

farkındalığının artırılması sağlanacaktır. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kültürel mirasın etkin olarak korunması amacıyla 

tescilli kültür varlıklarının karşı karşıya kaldıkları risklerin tespitinin yapılması, müze ve ören yerinde 

acil durumlarda erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, oluşabilecek afetlere karşı müdahale 

ekipmanlarının geliştirilmesi, afet sonrası kurtarma, iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarının 

yapılması ve ziyaretçi ile görevli personellere düzenli olarak eğitim verilmesi sağlanacaktır. Yoğun 

biçimde ziyaret edilen alanların ziyaretçi kapasitesinin saptanması ve bu alanlarda bulunan kamusal 

mekanların risk analiz çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.   
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AMAÇ 5: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi Etkinleştirilecektir  

Hedef Eylem Sorumlu Kurum Paydaş Kurum 
Süre 

1 2 3 4 5 

Hedef 5.1: Kurumlararası 
Koordinasyon 
Arttırılacak, Paydaşların 
risk yönetim kapasitesi 
güçlendirilecektir. 

Faaliyet 5.1.1: Kurumlararası işbirliği ile kurumların ortak kullanabileceği İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Veri Tabanı 
oluşturulacaktır. Veri tabanı standartları belirlenecek, her risk için ayrı veri katmanları (doğal afetler, sosyal riskler, güvenlik vb.) 
oluşturularak, yazılım, donanım ve ağ altyapısı, veri toplama ve güncelleme, verinin güvenilirliğinin sağlanması konuları 
tanımlanacaktır. Risk yönetimine dair üretilmiş etütler, planlar, projeler, fay hatları, çakıştırılmış risk haritaları, geçmiş 
dönemlerde (antik dönemden-günümüze) gerçekleşmiş farklı türlerdeki afetlerin etki alanları ve sonuçları gibi birçok belgenin 
izlenebilir ve erişilebilir olması sağlanacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB 

İl AFAD Md., Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, Dokuz Eylül DAUM, İZSU, İzmir İl 
Emniyet Md., İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.2: Dar sokakların yaygın olduğu Yönetim Alanı genelinde acil durum müdahalesinin etkin biçimde yürütülebilmesi için 
uygun büyüklükte ve donanımda müdahale araçları (yangın söndürme aracı, ambulans, vb.) temin edilecektir. 

İzBB, İl Sağlık Md. 
Konak Belediyesi, İzmir Emniyet Genel Md., İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.3: Risk yönetiminde mali kaynakların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek; ikim, çevre, dirençlilik gibi 
konularda ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ortak projelerle başvurulması sağlanacaktır. 

İzBB ve ilgili İştirakleri, Konak 
Belediyesi. ÇŞİ İl Md. 

İzmir Valiliği, Valilik Yatırım İzleme (YİKOB), 
Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, 
Mevzuatla Yetkilendirilmiş Kurumlar, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.4: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında doğal afete bağlı riskler değerlendirilecek, risk altındaki ögeler ve alanlar ile 
risk dereceleri tespit edilerek risk azaltma ve önleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

ÇŞİ İl Md., AKOM (Afet 
Koordinasyon Merkezi)   

İzBB, Konak, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında "Acil Müdahale Eylem Planı" hazırlanacak ve yapılacak eylemler (afet 
sonrası güvenli bir bölgeye tahliye, ziyaretçiler ve yayalar için güvenli çıkış noktalarının belirlenmesi, acil durum müdahale 
araçlarının tanımlanması, miras alanları ve ögelerinin güvenliğinin sağlanması, acil durum uyarı ve alarm sistemlerinin 
geliştirilmesi, belirlenen kamusal alanlar için acil durum eylem planlarının kroki ve haritalarla açıklanması, ziyaretçiler, yerel 
toplum ve alan kullanıcıları için açıklayıcı el kitapları ve broşürlerin hazırlanması, acil müdahale ekiplerinin eğitimi, acil durum anı 
gerekli iletişim bilgileri dosyası, vb.) ayrıntılı biçimde tanımlanarak ilgili kurumların görev tanımları geliştirilecek ve kurumlararası 
koordinasyon sağlanacaktır. 

İzBB, İl Sağlık Md. 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.6: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ziyaret odakları, kamusal alanlar ve yerleşim bölgeleri için acil tahliye 
planları hazırlanacaktır. 

İzBB, İl Sağlık Md.  
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.7: Afet sonrasında oluşan hasarın değerlendirilmesinde hasarın kaydedilmesi, dokümantasyonu, hasarın tespiti 
koruma uzmanlarının katılımı ile yapılacak, alanın maruz kalabileceği ikincil afetlerin önlenmesi için yapılması gereken acil 
eylemler tanımlanarak, eylem öncelikleri belirlenecektir. 

İzBB, İl Sağlık Md.  

İzmir 1 No.lu KVKBK, İl AFAD Md., AKOM (Afet 
Koordinasyon Merkezi), Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.8:  Afet sonrasında alanın kontrol altına alınması, güvenliğinin sağlanması ve sonrasında kayıpların araştırılması ile 
iyileştirilme programının oluşturulması süreçleri yürütülecektir. 

İzBB  
AFAD (Koordinasyon), İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.9: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında su kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafikten kaynaklanan kirlilik 
düzeyleri düzenli olarak izlenecek ve kirliliğin yoğunlaştığı alanlarda iyileştirici tedbirler alınacaktır.  

ÇŞİ İl Md., İzBB, İZSU 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.10: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan yapıların afet riskleri değerlendirilecek, deprem dayanımları 
ölçülecek, altyapı ve üstyapı birimlerinin afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, ilgili kurumların iş birliği ve 
koordinasyonu ile sağlanacaktır.  

İzBB  
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Mevzuatla Yetkilendirilmiş Kurumlar, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.11: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında faaliyet gösteren okul, hastane, sağlık ocağı, müze, ziyaretçi merkezi gibi 
ortak kamusal yapıların afet riskleri değerlendirilecek, gerekli önlemler alınacaktır.  

İzBB 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Mevzuatla Yetkilendirilmiş Kurumlar, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.12: Yönetim Alanında bulunan köprü, tünel, üst geçit, alt geçit ve ana ulaşım arterleri başta olmak üzere, kentsel 
teknik altyapı (elektrik, doğalgaz vb. iletim hatları) afet güvenli hale getirilecektir. 

İzBB ve İlgili iştirakleri 
(İZBETON, vb.), İzmir Valiliği, 
Karayolları Gen. Md. 

Konak, Bayraklı ve Bornova Kaymakamlıkları, 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Mevzuatla Yetkilendirilmiş Kurumlar, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.13: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında heyelan, erozyon ve kaya düşmesi yaşanan alanların tespitine yönelik 
çalışma programı oluşturulacaktır.  

ÇŞİ İl Md., İl AFAD Md. (Tespit 
Kısmı için) 

Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          
Faaliyet 5.1.14: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında heyelan, erozyon ve kaya düşmesi yaşanan alanlara yönelik risk önleme, 
iyileştirme, müdahale programları oluşturulacaktır. 

İzBB  
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

Faaliyet 5.1.15: Kültür varlıklarının karşı karşıya kaldıkları riskler afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası kayıt altına alınacak, 
alınması gereken önlemler belirlenecek, kültür varlıklarının güvenliğinin sağlanması, depolanması, afet anı ve sonrasında 
müzelerde bulunan taşınabilir kültür varlıklarının taşınması, afetlerde zarar görmüş veya zarar gören kültür varlıklarının onarımı 
ve/veya güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB, İzmir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Mevzuatla Yetkilendirilmiş 
Kurumlar, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.16: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında daha önceki afetlerde zarar görmüş olan kültür varlıkları tespit edilerek 
gerekli bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacaktır. 

İzBB, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
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STK'lar 

Faaliyet 5.1.17: Ziyaret odaklarında acil durum ve afet uyarı sistemleri (güvenlik kamerası, ilk yardım seti, yangın söndürme 
aletleri, acil durum çağrı telefonu, vb.) oluşturulacaktır. 

İzBB, İl Kültür Turizm Md. 
İzmir Müze Md., Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.5.18: Yoğun ziyaret dönemlerinde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamaya yönelik personel görevlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Konak İlçe Emniyet Md. 
İzBB, Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.19: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında ziyarete açık ören yerlerinin taşıma kapasiteleri hesaplanarak ziyaretçi 
kısıtlamasına ihtiyaç duyulan dönemlerde ve alanlarda gerekli önlemler alınacaktır. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları İzBB  

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.20: İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Tematik Çalışma Grubu oluşturularak, risk yönetim eylem planının uygulama içeriği 
tanımlanacaktır.  

Alan Başkanlığı 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, İlgili Kurum 
Temsilcileri, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.21: Gönüllü Sivil Toplum ekiplerinin risk yönetimi konusunda kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecek, bu kapsamda akreditasyon sistemi geliştirilerek, gönüllü çalışma ilkeleri belirlenecektir.  

İzBB, İl AFAD Md., AFAD 
Başkanlığı (Eğitim 
Akreditasyonu)  

İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.1.22: Risk yönetiminde toplumsal bilincin gelişmesi ve farkındalığın artması amacıyla mahalle muhtarları, işyeri 
sahipleri ve alanda yaşayan yetişkinlere yönelik online eğitimlerin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

İl AFAD Md, İlgili Üniversiteler 
İl Milli Eğitim Md., Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 5.2: Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktalarında 
mekansal ve çevresel 
risklerin ortadan 
kaldırılması veya 
azaltılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 5.2.1: Yönetim Alanının hidrolojik ve jeolojik yapısına yönelik risk analiz çalışmaları yürütülecek, bu kapsamda İZSU’nun 
Havza Yönetimi çalışmalarından, Master Plan verileri ve analizlerinden de yararlanılacak ve alanın risk envanteri hazırlanacaktır. 

İzBB ve İlgili İştirakleri, ÇŞİ İl 
Md., İZSU  

İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar           

Faaliyet 5.2.2: Yönetim Alanının risklere karşı dayanıklılığı konusunda performans analizleri çalışmaları yapılacak, olası risk 
senaryoları değerlendirilecek, kültürel ve doğal alanlarda risk müdahale yöntemleri tanımlanacaktır. 

İzBB 
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir TVKBK, Konak 
Belediyesi, TMMOB'a bağlı meslek odaları, 
üniversiteler, ilgili STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.3: Yönetim Alanında afet ve acil durum toplanma alanlarının ve açık-yeşil alan sisteminin oluşturulmasına yönelik 
planlama çalışmaları yürütülecek, bu kapsamda arkeolojik sit, tarihi sit ve doğal sit gibi farklı koruma statüsündeki alanların acil 
durumda toplanma mekânı ve açık yeşil alan olarak kullanımına ilişkin standartlar belirlenecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İlgili Kamu 
Kurum ve Kuruluşları, Mevzuatla Yetkilendirilmiş 
Kurumlar, İl Jandarma Komutanlığı, Konak 
Belediyesi, ÇŞİ İl Md., İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.4: Yeşildere'nin değişen iklimsel koşullardaki hidrolojik yapısı irdelenecek, alanda iklimsel koşullarla uyumlu peyzaj 
düzenlemeleri yapılırken Tarihi Kervan Köprüsünü de açığa çıkarılacak şekilde derenin hidrolik kesitin iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülecektir.   

İzBB, İZSU 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, ÇŞİ İl Md., 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.5: Kemeraltı Kuşaklama Projesinin tamamlanması sonrasında alanın sel ve su baskınlarına karşı durumu izlenecek ve 
gereksinim duyulan alanlarda sel ve su baskını riskleriyle ilgili çalışmalar yürütülecektir.  

İzBB, İZSU 
Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.6: Alanın su kısıtlılığı göz önüne alınarak, içme suyunun etkin kullanılması, Yeşil Şehir Eylem Planı ve Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Planı, su havzaları yönetimi ve yeşil altyapı kavramı kapsamında yüzey suları toplama sistemlerinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

İzBB, İZSU 
Konak Belediyesi, ÇŞİ İl Md., İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.7: İklim değişikliği, ikim değişikliğine karşı kentsel dirençlilik ve yapılarda enerji verimliliği konularda çalışmalar 
planlanacak, kamusal yapılar öncelikli olmak üzere yapılarda ekolojik ve çevre dostu uygulamaların geliştirilmesi sağlanacaktır. 

İzBB, ÇŞİ İl Md. 
İzmir Valiliği, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
Konak Belediyesi, İZSU  

          

Faaliyet 5.2.8: Anıt eser niteliğindeki kültür varlıklarında yangına karşı müdahalenin güçlendirilmesi için belirlenen alanlarda 
Yangın Söndürme Hidrantları konumlandırılacaktır. 

İzBB, İZSU İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi           

Faaliyet 5.2.9: Kamusal alanlar, toplu taşıma durakları, afet ve acil durum toplanma mekanlarında İzBB Acil İzmir uygulamasının 
kullanımının yaygınlaştırılması ve acil durum çağrı üniteleri konumlandırılması sağlanacaktır.  

İzBB, Jandarma İl Komutanlığı   
İzmir Valiliği, TMMOB'a bağlı meslek odaları, 
üniversiteler, ilgili STK'lar  

          

Faaliyet 5.2.10: Yönetim Alanı içi ulaşım altyapısında düzenlemeler yapılarak (bisiklet ve yaya ulaşımının alan içerisindeki payının 
arttırılması, doğa dostu shuttle sistemlerinin geliştirilmesi vb.) kent içi karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. 

İzBB  
Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.2.11: İzmir Körfezinde İZSU tarafından periyodik su kirliliği ölçümlerine devam edilecek, kamuoyuyla paylaşımı 
sürdürülecek, deniz kirliliğini önlemeye yönelik uygulamaların etkinliği izlenecektir. 

ÇŞİ İl Md., İzBB 
DSİ 2. Bölge Md., İZSU, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 5.3: Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktalarında 
risk yaratan kullanımlar 
izlenecek ve risklerin 
ortadan kaldırılması ve 
azaltılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 5.3.1: Kültürel değere sahip metruk veya risk altında olan yapılarda belgeleme çalışmaları öncelikli olmak üzere 
koruma çalışmalarının yürütülmesi sağlanacak, bu mekanların yok olma riskine karşı sistematik bilgi birikimi geliştirilecek, alan 
kullanıcılarının güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBM, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.2: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan kültürel mirasın risklere karşı etkin korunması amacıyla, tescilli 
kültür varlıklarının karşı karşıya kaldıkları riskler her yapı ve içerisinde bulundukları bölge dahilinde değerlendirilecek, farklı afet 
türlerine karşı (yangın, deprem, sel, heyelan vb.) alınan ve alınacak önlemler ve yapılan uygulamalar raporlanarak ilgili kurumlara 
iletilecektir. 

İzBB 

İzmir 1 No.lu KVKBM, İzmir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, İzmir Müze Müdürlüğü, Konak, 
Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.3: Alanda bulunan müzeler ve ören yerlerinde acil durum erken uyarı sistemleri, yangına karşı müdahale İl Kültür ve Turizm Md., İzmir  İlgili kamu kurumlarının kullanıcıları, Jandarma İl           
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ekipmanları bulundurulacaktır. Acil durumlarda görevli personelin eğitimi düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Müze Müdürlüğü, Yönetim 
Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları 

Komutanlığı  

Faaliyet 5.3.4: Doğal Miras alanlarının karşı karşıya kaldığı, yangın, hatalı bakım, vandalizm ve benzeri sorunların önlenmesine 
yönelik risk araştırma, önleme ve müdahale kapasitesi geliştirilecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 
İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, Alan 
Başkanlığı, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.5: Yoğun bir biçimde ziyaret edilen Kemeraltı, Basmane bölgeleri gibi kamusal mekanlardaki risk unsurları 
saptanarak, risklere karşı güvenlik önlemlerinin alınması ve tahliye işlemlerinin yürütülmesi konularında gerekli mekânsal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

İzmir İl Kültür ve Turizm Md., 
İzBB, Konak Belediyesi 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Mevzuatla 
Yetkilendirilmiş Kurumlar, Jandarma İl 
Komutanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.6: Kültür varlıklarında izinsiz biçimde sürdürülen faaliyetler ve izinsiz uygulamalar tespit edilerek, izinsiz 
uygulamaların kaldırılması ve yapılmış uygulamanın tescilli yapının taşıyıcı sistemi üzerindeki etkileri ve oluşturduğu tahribatın 
tespit edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.7: Yönetim Alanında tedbir ve kontrol amaçlı denetimler yapılarak, alanın dokusuna zarar veren izinsiz uygulamaların 
ve izinsiz otopark alanlarının oluşması önlenmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.8: Kültür varlıklarında yapılan onarım çalışmalarında, proje ve uygulama süreçlerinin etkin kontrolü sağlanarak ilgili 
mevzuat ve mekânsal planlara uygunluğu denetlenecektir. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir 1 No.lu KVKB Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.9: Çok mülkiyetli tescilli yapıların korunmasına yönelik, mülk sahiplerinin yerinde korunmasına olanak tanıyacak ve 
haklarını gözetecek biçimde, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde uygulama araçlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 

KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Md., İzBB 

TARKEM, Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.10: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanında suçun yaygınlaşması ve belli bölgelerde yoğunlaşmasının 
önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri sıklaştırılacak ve bu alanlarda görevli güvenlik elemanı sayısı ve donanımı arttırılacaktır. 

Konak İlçe Emniyet Md., İzBB 
Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.11: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları genelinde ve özellikle Kadifekale, Cicipark gibi alanda kullanıcı sayısı az olan 
bölgelerde kamusal alanlara inşaat atığı, çöp, kullanılmayan ev eşyası gibi malzemelerin atılmasını engelleyici önlemler 
alınacak, alan içerisinde bulunan atık malzemelerin toplanması ve alandan uzaklaştırılması sağlanacak, alanın temizliği düzenli 
biçimde denetlenecektir.  

İzBB, Konak Belediyesi İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar           

Faaliyet 5.3.12: 2. Derece Doğal Sit Alanlarının etkin korunması amacıyla bu alanlarda güvenlik, kamerası, güvenlik elemanı, 
yangına karşı erken uyarı sistemi ve alana yakın basınçı su hidrantının oluşturulması sağlanacaktır.   

İzBB, Konak İlçe Emniyet Md. 

Konak Belediyesi, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma 
Komisyonu, İZSU, Alan Başkanlığı, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar  

          

Faaliyet 5.3.13: Yönetim Alanı içerisinde kâğıt toplama, hurda depolama alanı, atık malzeme ayrıştırma deposu gibi yanıcı ve 
parlayıcı materyal içeren kullanımların yer seçmesi engellenecek, mevcut olan kullanımların güvenlik önlemleri denetlenecek ve 
alan içerisinde faaliyetlerini sonlandırmalarına yönelik gerekli işlemler yapılacak, alan içerisinde açık alanlarda bulunan yanıcı 
materyaller düzenli olarak alandan uzaklaştırılacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi İlgili Meslek Odaları ve STK'lar           

Faaliyet 5.3.14: Yönetim Alanı içerisinde akaryakıt, LPG depolayan ve satan işletmelerin mevzuata göre almak zorunda oldukları 
yangın önlemleri düzenli olarak denetlenecektir. 

İzBB, Denetimle Yetkili Diğer 
İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.3.15: Jeolojik sakıncası nedeniyle yerleşime kapatılan alanlarda yürütülecek kamulaştırma çalışmalarında alandan 
tahliye edilecek kişilere doğru ve güvenilir bilgi verilmesi, güçlü iletişimin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek, alanda 
yerinden edilen nüfusun konut edinmesine yönelik projeler yürütülecek ve destekler sağlanacaktır. 

İzBB 
Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Hedef 5.4: Toplumsal 
Risklere karşı sosyal 
içerme odaklı politikalar 
izlenecektir. 

Faaliyet 5.4.1: Yoksul ve yoksullaşma riski altındaki, aktif çalışma yaşındaki nüfusun hizmet sektörü öncelikli olmak üzere 
kalifiye işgücü olarak çalışma yaşamına katılmasına yönelik sertifikalı meslek edindirme kursları düzenlenecektir. 

İzBB Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlükleri 

Konak Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.4.2: Kayıt dışı çalışmanın önlenmesine yönelik denetimler yapılacak, sertifikalı meslek edindirme kurslarını 
tamamlayanların istihdam edilmesi teşvik edilecektir. 

İzmir Sosyal Güvenlik İl Md., 
İzmir Valiliği  

İŞKUR, İzBB, Konak Kaymakamlığı, Konak 
Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 5.4.3: Düzensiz konut stokundan apartmanlara taşınan kesimler için, yeni kent mekanına uyum sağlamayı kolaylaştıracak 
bilgilendirici yayın çalışmaları yapılacaktır. 

İzBB Konak Belediyesi, ilgili STK'lar            

Faaliyet 5.4.4: Kültürel mirasın korunmasında farkındalık artırmaya yönelik yetişkinler için bilgilendirici yayınlar yapılacaktır. İzBB, Alan Başkanlığı 

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir 
Müzesi Müdürlüğü, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, Konak Belediyesi, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.4.5: Çocuklara yönelik kültürel mirasın korunması hakkında eğitim çalışmaları yapılacaktır. 
İzBB, İlçe Milli Eğitim Md., Alan 
Başkanlığı 

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir 
Müzesi Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.4.6: Göçle gelen topluluklar ve yerel toplum için karşılıklı sosyal uyum sağlamaya yönelik farkındalık artırma İzBB  Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili           
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çalışmaları yürütülecektir. Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

Faaliyet 5.4.7: Kadına karşı şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık artırıcı yayınlar yapılacak ve 
eğitim çalışmaları yürütülecektir. 

İzBB  Konak Belediyesi, ilgili STK'lar           

Faaliyet 5.4.8: Toplumsal risk konularında çalışan uzman personelin yetiştirilmesine yönelik kapasite geliştirme eğitimleri 
düzenlenecektir. 

İzBB 
Konak Belediyesi, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 5.4.9: Toplumsal riskleri önlemeye yönelik mali kaynakların artırımı sağlanacak, sosyal yardımdan öte sosyal yapının 
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir 

İzmir Valiliği, Konak 
Kaymakamlığı, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar           

Faaliyet 5.4.10: Yönetim Alanında gerçekleşen ekonomik aktivitelerden yerel toplumun yararlanması sağlanarak oluşabilecek 
sosyal riskler azaltılacaktır. 

İzmir Valiliği, Konak 
Kaymakamlığı, İzBB, Konak 
Belediyesi 

İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar           
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Amaç 6: Yönetsel Yapı Geliştirilecektir   

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının koruma ve yönetim etkinliğini 

geliştirmeye yönelik yönetsel yapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilgili olarak 6 hedef 

tanımlanmıştır:  

Hedef 6.1: Kurumlararası ve kurum içi ortak çalışma anlayışı güçlendirilecek, uygulamada 

işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yönetsel etkinlik geliştirilecektir.   

Hedef 6.2: Alan Yönetiminin katılımcı yöntemlerle sürdürülmesi için yönetsel yapı 

geliştirilecektir. 

Hedef 6.3: Yönetim Alanının İdari Merkez kimliği güçlendirilecektir. 

Hedef 6.4: Alan yönetiminde yerel kapasite güçlendirilecektir.  

Hedef 6.5: Alan Yönetim Planının izleme ve değerlendirme etkinliği geliştirilecektir.  

Hedef 6.6: Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Eğitim Programları Düzenlenecektir.  

Kurumlararası ve kurum içi ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesi, uygulamada işbirliği ve 

eşgüdümün sağlanması, alanın yönetim sürecinde katılımcı yöntemlerin yaygınlaştırılarak 

kullanılmasına önem verilmelidir. Yönetim Planının başarıya ulaşması ancak alanda faaliyet gösteren 

farklı kurum ve kuruluşların işbirliği düzeyinin geliştirilmesi ve sürece alan paydaşlarının etkin katılımı 

ile mümkündür. Ayrıca kurumsal yeterliliğin arttırılması, yönetim planı izleme ve değerlendirme 

sisteminin etkinleştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi üzerinde önemle durulması gereken 

diğer konulardır.    

Yönetim Planı kapsamında 4 farklı dijital veri tabanının oluşturulması öngörülmüştür. 

1. Kurumların Ortak Kullanımına Açık Dijital Veri Tabanı, 

2. İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı  

3. İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Mirası Veri Tabanı, 

4. Kurumların ortak kullanabileceği İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Veri Tabanı  

Birinci veri tabanı olan Kurumların Ortak Kullanımına Açık Dijital Veri Tabanı; İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Alanı Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde yetki kullanan kurumların veri tabanlarının 

ortaklaştırılmasını amaçlamaktadır. Veri tabanında farklı kurumların plan altlığı olarak kullandıkları 

haritaların koordinat sisteminin ortaklaştırılması, geçmişten günümüze alanda yürütülmüş planlama 

çalışmaları, projeler ve analiz dokümanlarının veri tabanında bir araya getirilmesi ve ortak kullanımı 

sağlanacaktır. Veri tabanı, alan bilgisinin sistematik olarak edinilmesi sağlamak, kurumlararası 

işbirliklerini geliştirmek, farklı veri tabanlarının entegre edilmesi ve verilerin bir bölümünün APİKAM 

Kent Arşivi üzerinden kamuyla da paylaşılmasına yönelik hukuksal arka plan çalışmasının 

oluşturulmasını kapsamaktadır.   

İkinci veri tabanı ise Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında koruma altına alınmış varlıklar ve 

bu varlıklarla ilişkili bütün ögelere ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli mekânsal verileri ve 

alanın arazi kullanımını da içeren İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanının oluşturulmasını 

amaçlamaktadır. Veri tabanı öncelikle farklı kurumların alanda gerçekleştirmiş olduğu kültür 
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varlıklarının belgelenmesi, korunması amacıyla yürütülmüş oldukları çalışmalara ait etüt, plan, proje, 

belge ve bilginin ortak veri tabanına aktarılmasını sağlayacaktır.  Ancak söz konusu verinin paylaşımı 

ve kullanımı konusunda gerekli hukuki altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda 

kurumların desteği ile Üniversitelere yaptırılmış olan kültür varlıklarının araştırılması, belgelenmesi ve 

korunmasına yönelik çalışmalara ait verilerin İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanına 

aktarılmasının sağlanması beklenmektedir. 

Üçüncü Veri tabanı Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan arkeolojik sit alanları kazı 

evlerinde sürdürülen tasnif ve belgeleme çalışmalarının ortaklaştırılması, Kazı Başkanlıkları tarafından 

mevcut durumda oluşturulmuş veri tabanları arasında uyumun sağlanması, bilgisayar ortamında 

yayınlanan verileri de içerecek biçimde güncellenebilir İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Mirası Veri 

Tabanının oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

Dördüncü veri tabanı ise kurumların ortak kullanabileceği İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Veri 

Tabanının oluşturulmasıdır. Afet riski yüksek bir alan olan Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında risk 

yönetimine ilişkin üretilmiş etütler, planlar, projeler, faylar, çakıştırılmış risk haritaları, geçmiş (antik 

dönemden-günümüze) dönemlerde gerçekleşmiş farklı türlerdeki afetlerin etki alanları ve sonuçları 

gibi birçok belgenin izlenebilir ve erişilebilir olması, veri standartlarının belirlenmesi, veri 

katmanlarının her risk için (doğal afetler, sosyal riskler, güvenlik vb.) ayrı oluşturulması, yazılım, 

donanım ve ağ altyapısı, veri toplama ve güncelleme, verinin güvenilirliğinin sağlanması konularının 

tanımlanması beklenmektedir.  

Oluşturulan veri tabanlarına kurumlardan yetkilendirilen personellerin sistematik olarak veri 

girişinin sağlanması, farklı veri tabanlarıyla entegrasyonun yapılması ve saha ekipleri tarafından 

yürütülen çalışmalarla bilginin güncellenmesi sağlanacaktır.  

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 

gerekli bütçenin yönetim planında tanımlanan süre içerisinde, mevzuatta belirtildiği üzere sorumlu 

kurum ve kuruluş tarafından tahsis edilmesi sağlanmalıdır. Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin 

sorumlu kurumlar tarafından yaptırım programına alınması, mevcut durumu, ilerleme süreci ve 

faaliyetin tamamlanması sonucunda izleme ve değerlendirme raporlarının İzmir Tarihi Liman Kenti 

Alan Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.  

Katılımcı bir yönetim yaklaşımı benimsenerek, alanın paydaşlarının görüş ve önerilerinin 

periyodik olarak alınması sağlanacaktır. Alan hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütülecek, çeşitli 

yöntemlerle alan paydaşlarının geri bildirimlerinin alınması sağlanacaktır. Kemeraltı Çarşısının 

yönetsel yapısının geliştirilmesine yönelik alanda görev ve sorumluluk üstlenen paydaş temsilcilerinin 

katılımıyla Tarihi Kemeraltı Çarşı Yönetimi'nin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca, Yönetim Alanının 

sosyal ve ekonomik yapısını etkileyecek kararların alınmasında katılımcı yöntemlerin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 
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İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, tarihsel süreci içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına 

ev sahipliği yapmış ve İzmir Kentinin idari ve ticari merkezi olmuştur. Ancak, son yıllarda alan 

içerisinde yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının alan dışına taşınması ile alan idari merkez 

kimliğini kaybetmeye başlamıştır. Bu tür gelişmeler alanın ekonomik yapısını etkilediği kadar, sosyal 

yapısını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle alanda işlev kaybına yol açabilecek ve alanın kent 

içerisinde tarihi dönem boyunca üstlendiği idari merkez işlevinin güçsüzleşmesine neden olacak 

kararlardan kaçınılması gerekmektedir. Alanın idari merkez kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla kamu 

veya özel kurumsal temsil makamlarının alan içerisinde sürekliliğinin sağlanması, alanın yaşatılmasına 

katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, Yönetim Alanında yer alan tescilli kültür varlıkları ve yapı 

gruplarından uygun olanların idari tesis olarak işlevlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektörün yönetim merkezlerinin alan ya da yakın çevresinde yer seçmesi teşvik edilecektir. 

Son olarak, İzmir Tarihi Liman Kenti alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve 

kuruluş personeline, alanda yaşayan yerel topluma, gençlere ve çocuklara, alanda faaliyet gösteren 

ekonomik sektör temsilcilerine alanın miras değerlerinin korunmasının önemi konusunda eğitimler 

verilecektir. İzmir Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu tarafından, Eğitim Çalışma Grubu 

oluşturulacaktır. Eğitim çalışma grubu, alanın ihtiyaç duyduğu eğitim, bilgilendirme ve farkındalık 

yaratma çalışmalarını planlayacak, koordine edecek ve takip sürecini yürütecektir. Kültürel öneme 

sahip yapılarda yaşamını sürdüren yerel toplum ve mülk sahiplerine yönelik kültürel mirasın 

korunmasının önemi, yapının korunması, bakımı ve onarımı süreçlerinin yürütülmesi ve fon 

kaynaklarına erişim konularında bilinç oluşturulmasına katkı sunan eğitim çalışmaları düzenlenecek 

ve bilgilendirici yayınlar hazırlanacaktır. Kültürel mirasının korunması ve yönetilmesi kapsamında 

periyodik olarak eğitici video, görsel, broşür gibi yayın çalışmaları hazırlanarak ve kamuoyu ile 

paylaşılacaktır. 
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AMAÇ 6: Yönetsel Yapı Geliştirilecektir   

Hedef Eylem Sorumlu Kurum Paydaş Kurum 
Süre 

1 2 3 4 5 

Hedef 6.1: Kurumlararası ve 
kurum içi ortak çalışma 
güçlendirilecek, 
uygulamada işbirliği ve 
eşgüdüm sağlanarak 
yönetsel etkinlik 
geliştirilecektir.   

Faaliyet 6.1.1: Kurumlararası ortak kullanıma açık dijital veri tabanı oluşturularak, alan bilgisinin sistematik olarak 
edinilmesi sağlanacak, bu kapsamda ilgili kurumlarla işbirlikleri geliştirilecek, farklı veri tabanlarının entegre edilmesi 
ve verilerin bir bölümünün Kent Arşivi olarak kamuyla da paylaşılmasına yönelik hukuksal arka plan çalışması 
yapılacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova Kaymakamlığı, 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İl Kültür 
ve Turizm Md., Vakıflar Bölge Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Üniversiteler  

          

Faaliyet 6.1.2: Kurumlararası ortak kullanıma açık dijital veri tabanının oluşturulması sürecinde ilgili kurumlardan 
yetkilendirilen personellerin Kent Arşivi Birimine veri girişi sağlayabilmesi için görevlendirme yapılacak ve faaliyetin 
kurumlarararası koordinasyonu sağlanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova Kaymakamlığı, 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İl Kültür 
ve Turizm Md., Vakıflar Bölge Md., İlgili Üniversiteler  

          

Faaliyet 6.1.3: Kurumlararası ortak dijital veritabanına girişi yapılan veriler kurumların koordinasyonu ile 
oluşturulacak saha ekipleri tarafından yürütülen periyodik saha çalışmaları ile güncellenecek ve alanın güncel 
bilgisinin veri tabanına aktarılması sağlanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, Konak Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Md., 
Vakıflar Bölge Md., İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 6.1.4: "Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel 
kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik 
vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri koymakla yükümlü olmaları nedeniyle onaylanarak yürürlüğe 
giren İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bütçe ve 
ihtiyaç duyulan personelin sorumlu kurum ve kuruluş tarafından yönetim planında tanımlanan süre içerisinde 
tahsis edilmesi sağlanacaktır.   

İzmir Valiliği, YİKOB, İzBB 

Yönetim Planında sorumlu kurum olarak tanımlanan Kurum ve 
Kuruluşlar, Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Kaymakamlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 
1 No.lu KVKBK, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İl Kültür ve Turizm Md., Vakıflar Bölge Md., İlgili 
Üniversiteler  

          

Faaliyet 6.1.5: Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin süresinde gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Planında 
Sorumlu Kurum olarak tanımlanan Kurum ve Kuruluşların ilgili birimlerinin koordinasyonunu sağlayacak ve Alan 
Başkanlığı ile işbirliğini sağlayacak personeller belirlenerek, görev tanımları ilgili kurum tarafından oluşturulacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB 

Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova Kaymakamlığı, 
Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İl Kültür 
ve Turizm Md., Vakıflar Bölge Md., İlgili Üniversiteler  

          

Faaliyet 6.1.6: İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İZTO, Kemeraltı Esnaf Odası, Kemeraltı 
Çarşısı esnafı ve ilgili meslek odaları temsilcilerinin katılımı ile Tarihi Kemeraltı Çarşı Yönetimi'nin oluşturulması 
konusunda çalışmalar yürütülecektir.  

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, Konak Kaymakamlığı, Tarihi Çarşılar Birliği, 
İZTO, Kemeraltı Esnaf Odası, Kemeraltı Çarşısı esnafı, İl Kültür 
ve Turizm Md., Vakıflar Bölge Md., İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.1.7: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile ilgili konuların İzmir 1 No.lu KVKBK ve 
İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda görüşüldüğü toplantılara Alan Başkanlığının davet edilmesi 
sağlanacaktır.  

İzmir 1 No.lu KVKBK Md., 
ÇŞİ İl Md. İzmir Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu 

Alan Başkanlığı           

Faaliyet 6.1.8: İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile ilgili yönetim planında 
tanımlanan faaliyetleri yapmaktan sorumlu Daire Başkanlıkları, Müdürlükler ve Birimler arasında eşgüdümün 
sağlanması, farklı görev ve çalışma konularına sahip birimlerin İzmir Tarihi Liman Kentine yönelik yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgilenmesi sağlanacak, birimler arası çalışmaların gözden geçirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması için 
Alan Başkanlığının da dahil edildiği 2 ayda bir koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. 

İzBB Alan Başkanlığı           

Faaliyet 6.1.9: Konak Belediyesi bünyesinde Yönetim Alanı ile ilgili yönetim planında tanımlanan faaliyetleri 
yapmaktan sorumlu Müdürlükler ve Birimler arasında eşgüdümün sağlanması, farklı görev ve çalışma konularına sahip 
birimlerin İzmir Tarihi Liman Kentine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilenmesi sağlanacak, sorumlu 
birimlerin sürdürdükleri çalışmaların gözden geçirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması için Alan Başkanlığının da 
dahil edildiği 2 ayda bir koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. 

Konak Belediyesinin 
Sorumlu Birimleri 

Alan Başkanlığı           

Faaliyet 6.1.10: Bayraklı ve Bornova Belediyeleri bünyesinde Yönetim Alanı Bağlantı Noktaları ile ilgili yönetim 
planında tanımlanan faaliyetleri yapmaktan sorumlu Müdürlükler ve Birimler arasında eşgüdümün sağlanması, farklı 
görev ve çalışma konularına sahip birimlerin İzmir Tarihi Liman Kentine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgilenmesi sağlanacak, ilgili Belediyelerin birimlerinin sürdürdükleri çalışmaların gözden geçirilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması için Alan Başkanlığının da dahil edildiği 2 ayda bir koordinasyon toplantısı 
düzenlenecektir. 

Bayraklı ve Bornova 
Belediyelerinin Sorumlu 
Birimleri 

Alan Başkanlığı           

Faaliyet 6.1.11: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile ilgili bilgi birikiminin artırılması, ortak çalışma yapılabilecek 
konuların gözden geçirilmesi, Yönetim Planının faaliyet etkinliğinin değerlendirilmesi konularında üniversiteler ve 
TMMOB'a bağlı meslek odalarıyla ile işbirlikleri geliştirilecektir. 

Alan Başkanlığı İlgili Üniversiteler, TMMOB'a bağlı İlgili Meslek Odaları           

Faaliyet 6.1.12: UNESCO, ICOMOS, ICCROM öncelikli olmak üzere kültürel mirasının korunması konusunda çalışma Alan Başkanlığı İzmir Valiliği, İzBB, Konak, Bayraklı, Bornova Belediyeleri, İzmir           
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yürüten kurum ve kuruluşların etkinlikleri, faaliyet ve raporları düzenli biçimde takip edilecek ve ilgili paydaşların 
bilgilenmesi sağlanacaktır. 

Müze Md., İlgili Diğer Paydaşlar 

Faaliyet 6.1.13: Alanın ihtiyaçlarını dikkate alarak, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı ve İzBB UNESCO İletişim ve 
Koordinasyon Ofisinde tam zamanlı personel istihdamı ve kurumsal bütçe oluşumuna yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.   

Alan Başkanlığı, İzBB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları           

Faaliyet 6.1.14: Alan yönetimi çalışmalarının etkinleştirilmesine yönelik fon kaynakları araştırılacak, uluslararası ve 
ulusal ilişkiler güçlendirilecek ve fon kaynaklarına erişim sağlanacaktır. 

İzBB, İZKA 
Alan Başkanlığı, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 
Vakfı, TARKEM, Kentimiz İzmir Derneği, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.1.15: İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yürütülen arkeolojik kazı 
çalışmaları için bütçe ayırması konusunda işbirlikleri ve koordinasyon sağlanacaktır.  

İzBB 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İl Kültür 
ve Turizm Md. 

          

Hedef 6.2: Alan 
Yönetiminin katılımcı 
yöntemlerle sürdürülmesi 
için yönetsel yapı 
geliştirilecektir. 

Faaliyet 6.2.1: Kemeraltı Valilik İcra Kurulu çalışma alanı İzmir Tarihi Liman Kenti alanı olarak genişletilecek, İcra 
Kurulu çalışmalarının sürekliliği ve koordinasyonu sağlanacaktır. 

İzmir Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Md. 

İzBB, Konak Belediyesi, Konak Kaymakamlığı, Alan Başkanlığı, 
İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
İZKA, İZTO, Kemeraltı Esnaf Derneği 

          

Faaliyet 6.2.2: İzmir Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu 3 ayda 1 toplanarak, Alan Yönetimi uygulama süreci 
etkinleştirilecektir.  

Alan Başkanlığı İTLK Danışma Kurulu Üyeleri           

Faaliyet 6.2.3: İzmir Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu tarafından, Danışma Kurulu ile etkileşimli çalışmak üzere 
"Eğitim Çalışma Grubu" oluşturulacak, Eğitim Çalışma Grubu tarafından yönetim alanında ilgili kurumların ve yerel 
toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim, bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarının planlanması sağlanacak ve 
uygulanması koordine edecektir.  

İTLK Danışma Kurulu, Alan 
Başkanlığı 

İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı, Konak, Bayraklı, Bornova 
Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Md., İl Milli Eğitim Md., 
Vakıflar Bölge Md., İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.4: Yönetim Planının hazırlanma sürecinde oluşturulan Mimari Miras Tematik Çalışma Grubu, Yönetim 
Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda yeniden oluşturulacak ve 
Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 
İzmir Valiliği, İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.5: Yönetim Planının hazırlanma sürecinde oluşturulan Arkeolojik Miras Tematik Çalışma Grubu, Yönetim 
Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda yeniden oluşturulacak ve 
Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İzBB, 
Konak Belediyesi, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Diğer Paydaşlar, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.6: Yönetim Planının hazırlanma sürecinde oluşturulan Tarihi Miras Tematik Çalışma Grubu, Yönetim 
Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda yeniden oluşturulacak ve 
Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İzBB, 
Konak Belediyesi, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
İlgili Diğer Paydaşlar, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.7: Yönetim Planının hazırlanma sürecinde oluşturulan Doğal Miras Tematik Çalışma Grubu, Yönetim 
Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda yeniden oluşturulacak ve 
Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 
İzmir Valiliği, ÇŞİ İl Md., İzBB, Konak Belediyesi, İlgili Diğer 
Paydaşlar, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.8: Yönetim Planının hazırlanma sürecinde oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Yapı Tematik Çalışma Grubu, 
Yönetim Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda yeniden 
oluşturulacak ve Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 
İzmir Valiliği, İzBB, Konak Belediyesi, YİKOB, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.9: Risk Yönetimi Tematik Çalışma Grubu, Yönetim Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığı'nın 
ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda oluşturulacak ve Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı 
sağlayacaktır.  

Alan Başkanlığı 
Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İzBB, 
Konak Belediyesi, AFAD İl Md., İlgili Diğer Paydaşlar, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.2.10: Kurulacak olan Tarihi Han Yapısı Yönetimi'nin sorumluluk alanları ve çalışma prensiplerini tanımlayan 
Tarihi Han Yapıları Yönetim Yönergesi oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi 
Vakıflar Böl. Md., Tarihi Han Yapıları Yönetimleri, İlgili Meslek 
Odaları, Kemeraltı Esnaf Derneği 

          

Faaliyet 6.2.11: Han yapılarının korunması sürecinin etkinleştirilmesi amacıyla han yapılarında faaliyet gösteren bütün 
işletmelerin ve mal sahiplerinin içerisinde yer aldığı Tarihi Han Yapısı Yönetimi oluşturulacaktır.  

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir Vakıflar Böl. Md., 
Mülk Sahipleri 

Hanlarda faaliyet sürdüren esnaflar, İZTO, İlgili Meslek 
Odaları, Kemeraltı Esnaf Derneği 

          

Faaliyet 6.2.12: Yönetim Alanı sınırları içerisinde çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve büyük 
ölçekli müdahale gerektiren veya alanın sosyal ve ekonomik yapısını büyük ölçüde etkileyebilecek plan ve projeler 
KÜMED raporu hazırlanmadan uygulamaya geçilmeyecektir.  

İzBB 
İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Konak Belediyesi, İlgili Yatırımcı 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Hedef 6.3: Yönetim 
Alanının İzmir kentinin İdari 
Merkez kimliği 
güçlendirilecektir. 

Faaliyet 6.3.1: Geçmiş dönemde İzmir Kentinin İdari ve Ticari Merkezi olan Yönetim Alanının İdari Merkez kimliğinin 
güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının Yönetim Alan sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yer seçmesi, 
alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarının alan içerisinde kalmasının sağlanması, alandaki tescilli kültür varlıklarının 
ve yapı gruplarından uygun olanların onarılarak idari tesis olarak işlevlendirilmesi teşvik edilecek, yönetim alanı 
içerisinde kurumsal temsiliyetin sürekliliği sağlanacak ve alanın yaşatılmasına katkı sunulacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Konak Kaymakamlığı, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.3.2: Geçmiş dönemde İzmir Kentinin İdari ve Ticari Merkezi olan Yönetim Alanının İdari Merkez kimliğinin Üniversiteler, Özel Sektör Alan Başkanlığı, İzBB, Konak Belediyesi, İlgili Kurum ve           
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güçlendirilmesi için Üniversiteler, Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları ve STK'ların temsil mekanlarının 
Yönetim Alan sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yer seçmesi özendirilecek, alandaki tescilli kültür varlıklarının 
ve yapı gruplarından uygun olanların onarılarak yönetim merkezi olarak işlevlendirilmesi teşvik edilecektir. 

Kurum ve Kuruluşları ile 
Meslek Odaları, STK'lar 

Kuruluşlar, İlgili STK'lar 

Hedef 6.4: Alan 
yönetiminde yerel kapasite 
güçlendirilecektir.  

Faaliyet 6.4.1: İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktaları ile İzmir Tarihi konusunda alanda faaliyet yürüten kurum 
ve kuruluş personelinin bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak eğitim çalışmalarının, Eğitim Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan içerik çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Alan Başkanlığı, İzmir 
Valiliği, İzBB, Konak, 
Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

İzmir Valiliği, , İzmir 1 No.lu KVKBK, Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, İl Kültür ve Turizm Md., Vakıflar 
Bölge Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.4.2: Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırları içerisinde yaşayan yerel toplumun ve alanda faaliyet gösteren 
esnafların alana olan aidiyetlerinin arttırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi 
İzmir Valiliği, Alan Başkanlığı, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili 
Muhtarlıklar, Yerel Toplum, Kemeraltı Çarşısı ve Basmane 
Bölgesi Esnafları, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.4.3: Kemeraltı Çarşısı ve Basmane Bölgesinde faaliyet yürüten esnaflara yönelik eğitici çalışmalar 
sürdürülecek, kültürel mirasın korunmasının önemi konusunda farkındalık geliştirici çalışmalar programlanarak 
gerçekleştirilecektir. 

İzBB, Alan Başkanlığı, 
Konak Belediyesi 

İzmir Valiliği, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.4.4: Örgün eğitim kurumlarında kültürel ve doğal değerlerin korunması, yönetilmesi, katılımcı yöntemlerle 
karar alma süreçlerinin yürütülmesi konularında eğitici çalışmaların yapılması sağlanacaktır.  

Alan Başkanlığı, İl Milli 
Eğitim Md., İzmir Valiliği İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, İzmir Müzesi 
Müdürlüğü, Yönetim Alanı 
ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları 

İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı           

Faaliyet 6.4.5: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları kültürel mirasının korunması ve yönetilmesi kapsamında periyodik 
olarak eğitici video, görsel, broşür gibi yayın çalışmaları hazırlanarak koruma konusunda faaliyet sürdüren kamu 
kurum ve kuruluşları, Yönetim Planının paydaşları ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

Alan Başkanlığı, İzBB, İZKA 

İzmir Valiliği, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir 
Müzesi Müdürlüğü, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 
Vakfı, Kentimiz İzmir Derneği, Yönetim Alanının İlgili 
Paydaşları, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.4.6: Kültürel öneme sahip yapılarda yaşamını sürdüren yerel toplum ve mülk sahiplerine yönelik kültürel 
mirasın korunmasının önemi, yapının korunması, bakımı ve onarımı süreçlerinin yürütülmesi ve fon kaynaklarına 
erişim konularında bilinç oluşturulmasına katkı sunan eğitim çalışmaları düzenlenecek ve bilgilendirici yayınlar 
hazırlanacaktır. 

Alan Başkanlığı, İzBB  

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Müzesi 
Müdürlüğü, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Konak Belediyesi, 
İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum ve Mülk Sahipleri, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.4.7: Tescilli yapıların bakım ve onarım çalışmalarında görev alan ustalara sertifikalı, kültürel miras 
yapılarında koruma eğitimi, malzeme bilgisi ve uygulama tekniklerinin aktarıldığı Uygulamalı Eğitimler verilecektir. 
Kültürel Mirasın Korunması konusunda sertifikalı eğitim almamış ustaların tescilli yapıların bakım ve onarım 
çalışmalarında görev almasını önlemeye yönelik düzenleme yapılarak uygulanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi  

Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Md., İl Milli Eğitim Md., 
Vakıflar Bölge Md., Konak Kaymakamlığı, Alanda faaliyet 
gösteren yapı ustaları, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve 
STK'lar 

          

Hedef 6.5: Alan Yönetim 
Planının izleme ve 
değerlendirme etkinliği 
geliştirilecektir.  

Faaliyet 6.5.1: Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından alandaki uygulamalara dair izleme ve 
değerlendirme raporlarının oluşturulması teşvik edilecektir. 

Alan Başkanlığı 
Kemeraltı Esnaf Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 
İzTO, Diğer Meslek Odaları 

          

Faaliyet 6.5.2: TMMOB'a bağlı meslek odalarının İzmir Tarihi Liman Kentine yönelik izleme ve değerlendirme 
çalışmalarını yürütmesi teşvik edilecektir. 

Alan Başkanlığı 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB'a bağlı İlgili 
Odalar  

          

Faaliyet 6.5.3: Yerel yönetimler doğal ve kültürel mirasın korunması ile ilgili Ulusal Mevzuatın getirdiği 
yükümlülüklerin ve uygulanması gereken kuralların alanda uygulama etkinliğini arttıracak, denetimler alan geneline 
yaygınlaştırılacak, izinsiz uygulamalar tespit edilerek ilgili mevzuat doğrultusunda uygulamaların sonlandırılması 
sağlanacaktır. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak, 
Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Alan Başkanlığı, ÇŞİ İl Md., Vakıflar Bölge Md., İzmir 1 No.lu 
KVKBK, İzmir TVKBK, Yerel Toplum, Kemeraltı Çarşısı ve 
Basmane Bölgesi Esnafları, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları 
ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.5.4: Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar; 
faaliyetin Kurumun yatırım programına alınması, faaliyetin uygulama sürecinin ilerleme durumu, gerçekleşme oranı 
hakkında Alan Başkanlığını periyodik olarak bilgilendirecek ve faaliyetin tamamlanması sonrasında düzenlenen izleme 
ve değerlendirme raporları Alan Başkanlığına iletilerek faaliyetlerin gerçekleşme oranlarının ölçülebilmesi 
sağlanacaktır.  

İzmir Valiliği, İzBB, İl 
Kültür ve Turizm Md., 
Vakıflar Bölge Md. 

Alan Başkanlığı, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir 1 
No.lu KVKBK, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Yönetim Planında tanımlanan diğer sorumlu kurum ve 
kuruluşlar, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.5.5: Yönetim Alanında İlgili kurumlar tarafından yürütülen koruma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi, 
sürdürülen faaliyetlerin beklentileri karşılama düzeyinin anlaşılması, uygulama projelerinin hazırlama sürecinde yerel 
toplumun görüş ve önerilerinin alınması ve uygulama sonrasının değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar 
yürütülecek, oluşturulan odak gruplarla periyodik toplantıların düzenlenmesi sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, 
Alan Başkanlığı 

İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, Meslek 
Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.5.6: Alanda yaşayan nüfusun kültür varlıklarına yönelik işlenen suçları (tescilli eserden malzeme alımı, 
hırsızlık, vandalizm, kaçak kazı, izinsiz uygulamalar vb.) doğrudan ilgili kuruma aktarabileceği online "Miras İzleme 

İzBB, İl Kültür ve Turizm 
Md., İl Emniyet Md. 

İzmir Valiliği, İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Alan 
Başkanlığı, Yerel Toplum, İlgili Muhtarlıklar ve STK'lar 
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Platformu" kurulacaktır. 

Hedef 6.6: Kurumsal 
Kapasitenin Artırılmasına 
Yönelik Eğitim Programları 
Düzenlenecektir.  

Faaliyet 6.6.1: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Arkeolojik Değerlerin Korunması ve 
Yönetimi eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.2: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Alan Yönetimi ve UNESCO Süreçleri 
eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.3: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Tarihi ve Kültürel Değerlerin 
Korunması ve Yönetimi eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.4: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Çevre ve Doğa Koruma Politikaları 
Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.5: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
ve Uygulamaları Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İzmir 
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.6: Miras Değerlerini Koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Tespiti, Korunması ve Yaşatılması Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.7: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Planlama Mevzuatı ve Süreçleri Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.8: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Koruma Mevzuat Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.9: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Analiz Yöntemleri ve Raporlama Teknikleri eğitimi 
verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.10: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.11: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Risk Yönetimi Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
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İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

Faaliyet 6.6.12: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Atık Yönetimi Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.13: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Proje Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi 
verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.14: Uygulama Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verilecektir. İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.15: Tanıtım Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Alan Tanıtımı, Farkındalık ve Görünürlük Faaliyetleri, 
Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.16: Tanıtım Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtımı Eğitimi 
verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.17: Yönetişim Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Saha Çalışmaları ve Yerel Toplumla İlişki Eğitimi 
verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

 Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.18: Yönetişim Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Yönetim Süreçlerine Etkin Katılımın Sağlanması ve 
Gönüllülük Ağının Kurulması Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.19: Yönetişim Kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Yönetişim Teknikleri (Katılımcılık, Gönüllülük vb.) 
Eğitimi verilecektir. 

İzBB, İzmir Valiliği  

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri, Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., 
Koruma Alanında faaliyet gösteren diğer kurum personeli, 
İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.20: Yönetim Alanında yaşayan genç nüfus öncelikli olmak üzere Meslek Fabrikası ve Halk Eğitim 
Merkezleri'nde istihdam garantili meslek kursları kapsamında geleneksel zanaat eğitimleri verilecektir. 

İzBB, Halk Eğitim 
Merkezleri 

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Yerel Toplum, Zanaat 
Ustaları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.21:  İzBB tarafından Yönetim Alan Sınırları içerisinde belirlenen mekanlarda işletme sahipleri, esnaf, 
hizmet sektöründe çalışanlara yönelik sertifikalı Yabancı Dil Eğitimi kursları düzenlenecektir. 

İzBB 
Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Hizmet Sektörü 
Çalışanları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.22: Gıda üretimi ve satışı gerçekleştirilen işletmelere yönelik hijyen eğitimi verilecek ve hijyen denetimi 
etkinleştirilecektir. 

İl Tarım ve Orman Md., 
İzBB  

Konak Belediyesi, Eğitim Çalışma Grubu, Alan Başkanlığı, Gıda 
üretimi ve satışı yapan işletmeler, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.23: Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan otel ve pansiyon işletmelerinde çalışacak kalifiye 
elemanların alanda yaşayan genç nüfus arasından yetiştirilmesini sağlayacak sertifikalı eğitim programları 
oluşturulacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, İl 
Milli Eğitim Md. 

İZTO, EGİAD, Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, Yerel 
Toplum, Gençler ve Kadınlar, İlgili İşletme sahipleri ve İşçi 
Temsilcileri, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.24: Yönetim Alanı sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda "kültürel miras eğitimleri" verilerek düzenli 
alan ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

Alan Başkanlığı 
İzmir Valiliği, İzBB, Konak Belediyesi, Eğitim Çalışma Grubu, İl 
Milli Eğitim Md., İlgili Muhtarlıklar, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar  
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Faaliyet 6.6.25: İlgili kurumların afet yönetimi konusunda görevlendirilmiş personeline teknolojik donanım 
kullanımı, koordinasyon sağlama becerisi, hasar tespit, arama-kurtarma, iyileştirme çalışmaları konularında 
periyodik olarak kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.  

İzBB 

AFAD İl Md., Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, İzmir İl 
Kültür Turizm Md., Yerel Toplum, İZSU, Kandilli Rasathanesi, 
Dokuz Eylül DAUM., İZSU, İzmir Emniyet Genel Md., İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.26: Riskle ilgili çalışan personele düzenli bir şekilde risk önleme, müdahale ve sakınım planlaması 
eğitimleri verilecektir. 

İzBB, İl Sağlık Md. 
İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, 
Mevzuatla Yetkilendirilmiş Kurumlar, İlgili Üniversiteler, 
Meslek Odaları ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.27: İşbirliği yapılan kurumların ortak kullanımına açık olan İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı'nın 
yönetimi, veri girişinin ortaklaştırılması ve verinin güvenliğinin sağlanması konularında ilgili kurumlardan 
görevlendirilecek personele kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Vakıflar Bölge Md., ÇŞİ İl Md., İzmir 
Müze Md., Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 6.6.28:  İzmir Tarihi Liman Kenti arşivi, kütüphanesi ve dijital bilgi sisteminin yönetimi konusunda ilgili 
kurumlardan görevlendirilecek personele kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecektir. 

İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Vakıflar Bölge Md., ÇŞİ İl Md., İzmir 
Müze Md., Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları, Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler 

          

Faaliyet 6.6.29: Eğitimcilerin eğitimi kapsamında eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik sertifikalı 
İzmir'in kültürel mirası, mirasın korunması, farkındalık yaratma eğitimleri verilecektir. 

İzBB, Alan Başkanlığı 
İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim Md., Eğitim Çalışma Grubu, 
İlgili Üniversiteler ve STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.30: Tescilli yapıların bakım, onarım ve restorasyon uygulamalarına iyi örnekler oluşturmak amacıyla örnek 
uygulamalar ve restorasyon projeleri gerçekleştirilecek, yapılan koruma uygulama süresince paydaş katılımlı Atölye 
Çalışmaları düzenlenerek etki alanının alan geneline yayılması sağlanacaktır. 

İzBB, Konak Belediyesi, 
İzmir Vakıflar Bölge Md. 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Bayraklı ve Bornova Belediyeleri, Alan 
Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, İzmir Restorasyon ve 
Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İlgili 
Üniversiteler, Meslek Odaları 

          

Faaliyet 6.6.31: Yönetim Alanında bulunan tescilli cami, mescit ve benzeri dini yapılarda görev yapan din 
görevlilerine tescilli yapılarda koruma, bakım uygulamaları, koruma mevzuatı ve uygulamaları konularında eğitim 
verilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB  
Diyanet İşleri Başkanlığı, Konak Belediyesi, İzmir İl Müftülüğü, 
İzmir Vakıflar Bölge Md., Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma 
Grubu, İlgili Üniversiteler, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.32: Yönetim Alanında bulunan Han, Hamam gibi tescilli yapılarda faaliyet gösteren işletmeler ve mülk 
sahiplerine tescilli yapılarda koruma, bakım uygulamaları, koruma mevzuatı ve uygulamaları konularında eğitim 
verilecektir. 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığı, Eğitim Çalışma Grubu, İzmir Vakıflar Bölge 
Md., İzmir Müze Md., İzmir Rölöve Anıtlar Md., İlgili 
Üniversiteler, STK'lar 

          

Faaliyet 6.6.33: Kemeraltı çarşısında esnafa yönelik olarak Ziyaretçiye Yönelik Tutum ve Davranış Geliştirme 
Eğitimleri verilecek, hanutçuluk (çığırtkanlık) sorununun çözümüne yönelik eğitim çalışma yürütülecektir. 

İzBB, Alan Başkanlığı 
Konak Belediyesi, Kemeraltı esnafı, Kemeraltı Esnaf Derneği, 
Eğitim Çalışma Grubu, İlgili Üniversiteler, STK'lar 
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11.Projeler  

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı’nda belirlenen amaç, hedef ve eylemler 

doğrultusunda; İzmir Tarihi Liman Kenti’nin miras ögelerinin etkin korunmaları, belgelenmeleri, 

alanın tarihi kimliğine uyumlu şekilde alan ziyaretçilerine sunulmaları ve alanın sosyo-ekonomik 

yapısının güçlendirilmesi amacıyla projeler tanımlanmıştır. Projeler kapsamında görev dağılımları, 

tahmini bütçeler ve kaynak geliştirme yöntemleri belirtilmiştir. 

Projeler “Yarışma Projeleri”, “Tespit ve Belgeleme Projeleri”, “Koruma Projeleri”, “Tanıtım 

Projeleri” ve “Araştırma Projeleri” olmak üzere 5 ana başlık altında gruplandırılmıştır. Belirlenen 5 

ana proje başlığı içerisinde toplam 17 proje yer almaktadır.  

Tablo 65: İzmir Tarihi Liman Kenti Proje Başlıkları Özet Listesi 

Proje Konusu Sıra No Proje Adı 

Yarışma Projeleri 
(4) 

1 
Agora, Basmane ve Kemeraltı Bölgeleri Ziyaretçi Karşılama ve 
Bilgilendirme Merkezi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması 

2 
Roma Antik Yolu Ziyaretçi Bilgilendirme Noktası Ulusal Fikir Projesi 
Yarışması 

3 
Antik Dönem Mendirek Alanının (853 Sokak) Canlandırılması Ulusal 
Fikir Projesi Yarışması  

4 
İktisat Kongresi Binası Alanı Kemeraltı Ziyaretçi Karşılama Merkezi 
Ulusal Fikir Projesi Yarışması 

Tespit ve 
Belgeleme 

Projeleri (3) 

5 İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı 

6 İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Miras Dijital Veri Tabanı 

7 İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi 

Koruma Projeleri 
(5) 

8 
Altınpark ve Akıncı (Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel Sit 
Alanlarında Koruma Çatısı Projesi 

9 Anafartalar Caddesi İyileştirme Projesi 

10 Han Yapılarının Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi 

11 
İzmir Tarihi Liman Kenti Bütüncül ve Sürdürülebilir Tarihsel Peyzaj 
Projesi 

17 
İzmir Tarihi Liman Kenti Koruma Programı Yatırım Fonunun 
Oluşturulması 

Tanıtım Projeleri 
(3) 

12 Kemeraltı-Basmane Uluslararası Gençlik Merkezinin Kurulması 

13 
Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin Bölgeleri Ana Giriş 
Noktalarının Düzenlenmesi Projesi 

14 Günümüze Ulaşamamış Miras Ögelerinin Tanıtımı Projesi 

Araştırma 
Projeleri (2) 

15 Göç Odaklı Eylem Planı 

16 İzmir Tarihi Liman Kenti İktisadi Sektör Araştırması 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Yarışma Projeleri ile İzmir Tarihi Liman Kenti’nde yer alan ziyaret odaklarının ziyaretçi teknik 

altyapı gereksinimlerinin karşılanması ve miras alanlarının ziyaretçilere bütüncül şekilde sunulması 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda alanın tarihi ve mimari kimliğine uyumlu bir şekilde, miras 

alanlarının teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak olan ziyaretçi bilgilendirme merkezlerinin 

oluşturulması ve miras ögelerinin nitelikli bir çevrede ziyaretçilere sunulmasını amaçlayan ulusal ve 

uluslararası 4 yarışma projesi belirlenmiştir: 

• Agora, Basmane ve Kemeraltı Bölgeleri Ziyaretçi Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi 

Uluslararası Fikir Projesi Yarışması 

• Roma Antik Yolu Ziyaretçi Bilgilendirme Noktası Ulusal Fikir Projesi Yarışması 

• Antik Dönem Mendirek Alanının (853 Sokak) Canlandırılması Ulusal Fikir Projesi 

Yarışması 

• İktisat Kongresi Binası Alanı Kemeraltı Ziyaretçi Karşılama Merkezi Ulusal Fikir Projesi 

Yarışması 

Tespit ve Belgeleme Projeleri ile İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı 

Noktalarında sorumluluk sahibi farklı kurumların arşivlerinde yer alan veya kurumlar tarafından 

üretilen bilgi, belge, proje ve plan çalışmalarının bir araya getirildiği kurumlararası işbirliği düzeyini 

artıracak olan dijital veri tabanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda belge ve 

bilgilerin bir araya getirilmesi, arşivlenmesi, ilgililerin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasına 

yönelik 3 farklı arşiv ve dijital veri tabanı projesi tanımlanmıştır. 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Miras Dijital Veri Tabanı 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi 

Koruma Projeleri ile İzmir Tarihi Liman Kenti’nin doğal ve kültürel miras unsurlarının 

korunması konusunda yaşanan sorun alanlarının çözülmesi ve miras unsurlarında etkin korumanın 

sağlanması amaçlanmış olup amaç doğrultusunda 5 proje belirlenmiştir. 

• Altınpark ve Akıncı (Fettah) Mahallesi 369 Ada 38 Parsel Arkeolojik Sit Alanlarında 

Koruma Çatısı Projesi 

• Anafartalar Caddesi İyileştirme Projesi 

• Han Yapılarının Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Bütüncül ve Sürdürülebilir Tarihsel Peyzaj Projesi 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Koruma Programı Yatırım Fonunun Oluşturulması 
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Tanıtım Projeleri ile İzmir Tarihi Liman Kenti’nin ziyaret olanaklarının geliştirilmesi ve 

barındırdığı doğal ve kültürel mirasının alan ziyaretçilerine etkin şekilde sunulması amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda genç nüfusun alan ile etkileşimini artıracak olan Uluslararası Gençlik Merkezi’nin 

oluşturulmasını, ziyaret alanlarının ana giriş noktalarının düzenlenmesini ve günümüze ulaşamamış 

olan miras ögelerinin tanıtımını amaçlayan 3 proje belirlenmiştir: 

• Kemeraltı-Basmane Uluslararası Gençlik Merkezinin Kurulması 

• Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin Bölgeleri Ana Giriş Noktalarının 

Düzenlenmesi Projesi 

• Günümüze Ulaşamamış Miras Ögelerinin Tanıtımı Projesi 

Araştırma Projeleri ile Yönetim Alanı’nın göç alma eğilimi göz önüne alınarak göç gruplarının 

sosyal sorunlarının çözülmesine yönelik eylem planının hazırlanması ve Yönetim Alanı bütününün 

iktisadi yapısının araştırılarak işletmelerin sorunlarının giderilmesine yönelik destek sisteminin ve 

eylem programının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yönetim Alanı’nın sosyal ve 

ekonomik yapısının ve sorun alanlarının politika düzeyinde izlenebilir ve yönetilebilir olmasını 

amaçlayan 2 proje belirlenmiştir: 

• Göç Odaklı Eylem Planı 

• İzmir Tarihi Liman Kenti İktisadi Sektör Araştırması 
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1. Proje Adı: Göç Odaklı Eylem Planı 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Kent Merkezi, tarihsel süreç içerisinde bölgesel, ulusal ve uluslararası göçle 
gelen nüfus gruplarını barındıran bir demografik yapıya sahip olmuştur. Alan günümüzde de uluslararası 
göç alma eğilimini sürdürmektedir.  
Alanda göçle gelen nüfus grupları ve mülteciler kentin en kırılgan nüfusunu oluşturmaktadır. Hane gelirinin 
asgari yaşam standardını karşılamaya yetmemesi yoksulluğun derinleşmesine neden olmakta, sosyal 
yardımlara ihtiyaç duyma ve kentsel hizmetlere erişememe gibi sosyo-ekonomik ve kentsel sorunlar 
yaşamaktadır. Alanın değişken nüfus yapısı, farklı sosyal ve kültürel kimliğe sahip toplumsal gruplar 
arasında birlikte yaşama duygusunun geliştirilememiş olması sosyal uyumun sağlanmasını güçleştiren 
hususlardır.  
Göç gruplarının sosyo-ekonomik sorunları, sosyal uyumun sağlanamaması mekânsal aidiyeti zayıflatmakta 
ve koruma bilincinin gelişmesini de önlemektedir. Alana yönelik, göçle gelen grupları kapsayan bütüncül 
bir çalışma ve stratejik belge bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, göç gruplarının sosyal yapıya uyum 
sağlamasına yönelik politikalar üretilmesine, yoksulluk kaynaklı sorunlara yönelik istihdam odaklı çözümler 
geliştirilmesine ve çalışmalarda kurumlararası koordinasyonun artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Alana 
ulusal/uluslararası göçle gelen grupların kent yaşamına katılımı, istihdam koşullarının iyileştirilmesi, hane 
gelirinin yükseltilmesine yönelik çok yıllı planların hazırlanması ve uygulanması sosyal uyumun 
sağlanmasına, mekânsal aidiyetin güçlenmesine, koruma bilincinin geliştirilmesine ve sorunların 
yönetilebilir olmasına katkı sağlayacaktır. 
Projenin amacı göçle gelen nüfusun yoksulluk kaynaklı sorunlarını tespit etmek, yoksulluğun 
derinleşmesine neden olan sorunları azaltmak ve mümkün olanları ortadan kaldırmak, kent yaşamına 
katılımlarını arttırmak, sosyal yardımlara bağımlı yaşama sorununu istihdam odaklı çözümlerle azaltmak ve 
bu konularla ilişkili diğer sorun alanlarını politika düzeyinde izlenebilir ve yönetilebilir bir çerçeveye 
kavuşturmak için çok yıllı, kurumlararası koordinasyonu artırmayı hedefleyen Göç Odaklı Eylem Planı’nın 
hazırlanmasıdır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Göçle gelen nüfus gruplarının yoksulluk kaynaklı sorunlarının tespit edilmesi 

• Yoksulluğun azaltılmasına yönelik istihdam odaklı çözümler geliştirilmesi 

• Sosyal içerme odaklı politikaların geliştirilmesi ve uygulama sürecinin tanımlanması 

• Göçle gelen grubun yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmet ihtiyacının 
tanımlanması ve gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması 

• Göç gruplarının birbirlerinden farklılaşan sosyo-ekonomik sorun alanlarının 
belirlenmesi ve çözümüne yönelik programın oluşturulması 

• Göç gruplarının sosyal uyumunun güçlendirilerek kent yaşamına katılımlarının 
sağlanması 

• Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerin karşı karşıya 
kaldıkları sorun alanlarının çözümüne yönelik faaliyetlerin tanımlanması 

• İzlenebilir göstergelere dayalı strateji belgesinin üretilmesi 

• Kurumlararası işbölümünün tanımlanması, hizmet açıklarının azaltılması ve 
koordinasyonunun artırılması 

Sorumlu 
Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum 
ve Kuruluşlar 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İlgili 
Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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2. Proje Adı: Kemeraltı-Basmane Uluslararası Gençlik Merkezinin Kurulması 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Liman Kenti’nin genç nüfus tarafından tanınması, ziyaret edilmesi ve 
genç nüfus ile ilişkisinin güçlendirilmesi alana yönelik farkındalığın ve koruma bilincinin geliştirilmesi 
konusunda önem taşımaktadır. Genç nüfusun İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilişkilerinin güçlendirilmesi 
için genç nüfusun Yönetim Alanı’nı deneyimleme olanaklarının geliştirilmesine ve alanda yürütülen 
çalışmalara katılımlarına olanak sağlayacak araçların tarif edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yahudhane/Kortejo yapıları İzmir’in tarihsel süreç içerisinde kazandığı çok kültürlü kimliğinin önemli 
mekânsal/ mimari unsurlarından biridir. Yahudi toplumunun mimarisini ve yaşam kültürünü sunan 
kortejo yapıları tarihsel işlevi ve mekânsal organizasyonu ile bir arada yaşamaya ve konaklamaya 
imkân sunmaktadır. 
İzmir Tarihi Liman Kenti içerisinde yer alan ve koruma sorunları yaşayan Yahudhane/ Kortejo 
yapılarından uygun görülen birisinin restore edilerek uluslararası gençlik merkezi işlevine 
kavuşturulması ulusal ve uluslararası genç nüfusun alanla kuracağı ilişki için önemli bir fırsat 
sağlayacaktır. Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde alana gelen genç nüfusa yönelik gönüllü 
eğitmenler yürütücülüğünde alanın tarihi, arkeolojik, doğal ve mimari değerlerine yönelik 
düzenlenecek eğitimler koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Kültürel miras odaklı 
eğitimler, sosyo-kültürel etkinlikler ve atölyeler genç nüfusun alanı deneyimlemesine ve alanda 
yürütülen çeşitli araştırma ve belgeleme çalışmalarına katkıda bulunmalarına fırsat sunacaktır. 
Proje ile alanı ziyaret etmek isteyen, alanda yürütülen bilimsel çalışmalara gönüllü destek verecek 
olan gençlere konaklama olanağı sağlayacak bir mekân kurgulamak, alanda yaşayan yerel toplumun 
ve uluslararası göçle alan gelen gençlerin etkileşimini arttırmak mümkün olabilecektir. 
Uluslararası Gençlik Merkezi Projesi ile farklı kültürlerden gençlerin alanı bir arada deneyimlemesini 
sağlamak, sosyo-kültürel etkinlik ve atölyeler aracılığıyla alanı tanıma olanaklarını geliştirmek ve 
koruma sorunları yaşayan bir Yahudhane/Kortejo yapısının restore edilerek tarihsel kullanımına 
uygun şekilde işlevlendirilip korunması amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Koruma sorunları yaşayan bir Yahudhane/Kortejo yapısının restore 
edilerek tarihsel kullanımına uygun şekilde işlevlendirilip korunması 

• Uluslararası Gençlik Merkezinin Yönetim Yapısının Belirlenmesi ve 
Programının Oluşturulması 

• İzmir Tarihi Liman Kenti’ne yönelik farkındalığın arttırılması ve koruma 
bilincinin geliştirilmesi eğitimleri ve faaliyetlerin belirlenmesi 

• Ulusal ve uluslararası genç nüfusun İzmir Tarihi Liman Kenti ile kurduğu 
ilişkinin güçlendirilmesi 

• İzmir Tarihi Liman Kenti’nde yürütülen bilimsel çalışmalara genç nüfusun 
gönüllü katılımına olanak sağlayacak araçların geliştirilmesi 

• Uluslararası genç nüfusun eğitim, sosyo-kültürel etkinlik ve atölye 
çalışmalarının planlanması ve uygulanması 

Sorumlu Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Konak Belediyesi, Alan Başkanlığı, İzmir 
Musevi Cemaati Vakfı, İlgili Muhtarlıklar, Yerel Toplum, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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3. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları çeşitli kurum ve 
kuruluşların yetki sahibi olduğu ve faaliyet yürüttüğü bir alandır. Bu alanlarda görev ve sorumluluk 
üstlenen kurum ve kuruluşların arşivlerinde miras alanlarına ve korunan ögelere yönelik çeşitli belge, 
bilgi, proje ve planlama çalışmaları mevcuttur. Ancak, yetki sahibi olan ve alana yönelik faaliyet 
yürüten kurumlar arasında koordinasyon sağlanamaması ve ortak bir dijital veri tabanının 
bulunmaması veri üretimini ve alanın bütüncül korunmasını güçleştirmektedir. 
Alanın bütüncül bir şekilde, kurumlararası koordinasyon sağlanarak korunması ve yönetilebilmesi için 
güvenilir verinin sistematik olarak üretilmesi, izlenebilmesi, güncellenmesi ve kurumlararası ortak 
paylaşıma açık olması gerekmektedir. 
Tarihi belgeler, tarihi planlar, dönem haritaları, hava fotoğrafları, mekânsal planlar, mimari ve 
arkeolojik ögelere ilişkin belgeler gibi farklı kurumlar tarafından üretilen veya kurumların arşivlerinde 
yer alan güvenilir verilerin dijitalleştirilerek kurumlararası ortak platforma aktarılması kurumlararası  
bilgi ağının oluşturulmasına, verinin sistematik olarak üretilip güncellenmesine, izlenebilmesine ve 
kurumlar tarafından yürütülen plan çalışmalarında plan, analiz ve karar bütünlüğünün 
sağlanabilmesine olanak sağlayacaktır. Ortak dijital veri tabanı aynı zamanda kurumlar için veri 
yönetiminin güçlendirilmesine ve bu sayede kurumsal kapasitenin geliştirilmesine fayda sağlayacaktır. 
İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı Projesi ile Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının doğal ve 
kültürel mirasının korunmasına yönelik farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların bir 
arada izlenebildiği, analiz edilebildiği dijital veri tabanı oluşturularak kurumlararası entegrasyonun 
sağlanması ve bütüncül korumaya yönelik çalışmaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• İzmir Tarihi Liman Kenti dijital veri tabanının oluşturulması 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan miras alanlarına ve 
korunan ögelere yönelik bilgilerin, projelerin ve planlama çalışmalarının 
tasnif edilerek sayısal ortama aktarılması 

• Verilerin sistematik olarak güncellenmesi, geçmiş tarihli veya güncelliğini 
yitiren verilerin arşivlenmesinin sağlanması 

• Kurumlararası ortak bilgi ağının ve dijital veri sisteminin üretilmesi 

• Kurumlar tarafından yürütülen plan çalışmalarında plan, analiz ve karar 
bütünlüğünün sağlanması 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kurumlararası koordinasyon ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi 

• Veri yönetimi güçlendirilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Konak Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Bornova Belediyesi, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, Alan Başkanlığı 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Valiliği, 1 No.lu KVKBK, İzmir Müze Müdürlüğü, İzmir Rölöve Anıtlar Kurulu, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Diğer ilgili kurumlar, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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4. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Miras Dijital Veri Tabanı 

Projenin Amacı: Arkeolojik değerlerin korunmasındaki önemli etkenlerden birini tespit ve tescil ile 
birlikte arkeolojik bilgi ve bulguların belgelenmesi ve envanterlenmesi oluşturmaktadır. 
İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kazı çalışmaları gerçekleştirilen 
önemli arkeolojik miras alanları bulunmakta olup kazı çalışmalarından elde edilen eser ve buluntulara 
yönelik belgeleme ve envanter çalışmaları Kazı Başkanlıkları sorumluluğunda yürütülmektedir.  
Farklı kazı başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen belgeleme ve envanterleme çalışmalarının dijital ve 
ortak bir veri tabanı ortamında gerçekleştirilmiyor olması elde edilen bilgi, bulgu ve ögelerin bir arada 
tasnif edilmesini, belgelenmesini ve izlenmesini güçleştirmektedir. 
Kazı çalışmalarında elde edilen eserlerin ve bilginin bütüncül olarak algılanabilmesi, izlenebilmesi ve 
belgelenebilmesi için Kazı Başkanlıklarının kullanabileceği güncellenebilir dijital veri tabanına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
Arkeolojik mirasa yönelik dijital veri tabanı; kazılardan elde edilen eser, buluntu ve bilgilerin doğru ve 
sistematik bir şekilde kayıt altına almasına, mimari unsurlarda kayıp yaşanmasının önlenmesine, farklı 
tarihlerde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntu ve eserlerin bir arada 
izlenebilmesine ve kazı evlerinde sürdürülen tasnif ve belgeleme çalışmalarının desteklenmesine 
olanak sağlayacaktır. Arkeolojik mirasa yönelik dijital veri tabanı kapsamında üretilecek olan 
mekânsal veri tabanı ise arkeolojik alanların çevreleri ile kurdukları ilişkinin algılanmasına, çevresel 
etkileşimlerinin artırılmasına ve mekânsal olarak alanın farklı noktalarında yer alan arkeolojik 
alanların bir arada izlenip ele alınabilmesine fayda sağlayacaktır. 
İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Miras Dijital Veri Tabanı ile arkeolojik verilerin sistematik şekilde 
kayıt altına alınması, arkeolojik alanlar arasında bağlantı kurularak kentin tarihsel sürecinin bütüncül 
olarak algılanması, tarihsel katman bilgilerinin bir arada izlenebilmesi ve kazı başkanlıkları arasındaki 
etkileşim ve koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• İzmir Tarihi Liman Kenti arkeolojik miras dijital veri tabanının oluşturulması 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 
açığa çıkarılan eserlerin dijital veri tabanına aktarılarak belgelenmesi 

• Farklı dönemlerde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntu ve 
eserlerin tasniflenip bir araya getirilmesi 

• Alan içerisinde mekânsal olarak birbirinden ayrı konumlanan arkeolojik 
alanların çevresel bağlamlarıyla birlikte bir arada izlenebilmesi 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan arkeolojik alanlar arasında 
bağlantı kurularak kentin tarihsel sürecinin bütüncül olarak algılanmasının 
sağlanması 

• Kazı evlerinde sürdürülen tasnif ve belgeleme çalışmalarının desteklenmesi  

• Kazı Başkanlıkları arasındaki etkileşimin ve koordinasyonun geliştirilmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Kazı Başkanlıkları, İZKA, Alan Başkanlığı 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel 
Müdürlüğü, İzmir Müze Md., İlgili Üniversiteler 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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5. Proje Adı: Agora ve Basmane Bölgeleri Ziyaretçi Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi 
Uluslararası Fikir Projesi Yarışması 

Projenin Amacı: Smynra Agorası, Smyrna Antik Kenti’nin önemli bileşenlerinden biri olup, 
bazilikasının bodrum katında yer alan graffitolarıyla İzmir Tarihi Liman Kenti’nin kültürel önemine 
katkı sağlayan bir miras alanıdır.  1. Derece ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsüne sahip olan 
Smyrna Agorası Ören Yeri yoğun bir kentsel doku içerisinde yer almakta olup, ziyaretçi teknik altyapısı 
bakımından yetersiz durumdadır.  
Smyrna Agorası’nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı içerisinde yer alan Çankaya Katlı Otoparkının 
bulunduğu alan Agora Ören Yeri, Eşrefpaşa Caddesi ve Anafartalar Caddesi ile kurduğu ilişki nedeniyle 
iki alan için de ziyaret başlangıç noktası niteliği taşımaktadır. Ancak, bu alanda katlı otopark yapısının 
bulunması hem İzmir Tarihi Liman Kenti’nin önemli miras alanlarının siluetini olumsuz etkilemekte 
hem de geleneksel kent merkezi üzerindeki taşıt trafik yükünün artmasına neden olmaktadır.  
Katlı Otoparkın bulunduğu alanın ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme merkezi olarak düzenlenmesi 
İzmir Tarihi Liman Kenti’nin ziyaret edilebilirliğinin artırılmasına, ziyaretçi teknik altyapı kapasitesinin 
geliştirilmesine ve ziyaretçi yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına fayda sağlayacaktır. Agora ve 
Basmane Bölgeleri Ziyaretçi Karşılama ve Bilgilendirme Merkezi alan ziyaretçilerinin ziyaretlerinin 
kolaylaşmasına ve alanın tarihsel ve arkeolojik değerlerinin nitelikli bir çevre ile sunulmasına olanak 
tanıyacaktır. 
Uluslararası fikir projesi yarışması ile Çankaya Katlı Otoparkının bulunduğu alanın Agora, Basmane ve 
Kemeraltı ile kurduğu ilişki ve alan ziyareti başlangıç noktası potansiyeli taşıması özelliği göz önüne 
alınarak alan ziyaretçilerine yönelik tur aracı durağı, kiosk, bilgilendirme tabelaları, ziyaretçi karşılama 
üniteleri, tuvalet gibi düzenlemelerin yer alacağı alan karakteristiğine uygun tasarım projelerinin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Yarışma jürisinin tespit edilmesi 

• Yarışma şartnamesinin hazırlanması 

• Yarışmanın ilanı 

• Yarışmaya katılan projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi 

• Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi ve kolokyumun düzenlenmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili 
Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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6. Proje Adı: Roma Antik Yolu Ziyaretçi Bilgilendirme Noktası Ulusal Fikir Projesi 
Yarışması 

Projenin Amacı: Roma Antik Yolu, Roma Dönemi’nde inşa edilen ve Smyrna Antik Kenti’ni 
Ephesos ve Klazomenai kentlerine bağlayan en önemli ana caddelerden birini oluşturmaktadır. 
Roma Antik Yolu çevresinde yer alan Cici Park, Bahribaba Parkı, Varyant Bölgesi ve geleneksel 
konut dokusu içerisinde yer alan sivil mimarlık örnekleriyle birlikte İzmir Tarihi Liman Kenti’nin 
kültürel önemine katkı sağlayan önemli bileşenlerden biridir.  
Roma Antik Yolu’nun bulunduğu alan aynı zamanda Cici Park, Bahribaba Parkı, Konak Meydanı ve 
Varyant Bölgesi ile birlikte Yönetim Alanı’nın ziyaret başlangıç noktalarından birini 
oluşturmaktadır. Ancak alan içerisinde kurulan Eşrefpaşa Semt Pazarı ve otopark kullanımı Roma 
Antik Yolu’nun etkin korunmasını güçleştirmekte ve koruma altında olan miras unsuruna zarar 
vermektedir. Alanda ziyaretçilere yönelik düzenleme bulunmaması da alanın algılanabilmesini ve 
ziyaret edilmesini olumsuz etkilemektedir.  
Roma Antik Yolu’nun bulunduğu alanda kurulan semt pazarının İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2002 tarih ve 9728 sayılı kararı doğrultusunda 
kaldırılması ile birlikte ziyaretçi bilgilendirme noktası oluşturulması ziyaret edilebilirliğinin 
artırılmasına, ziyaretçi teknik altyapı kapasitesinin geliştirilmesine ve ziyaretçi yönetiminin 
etkinliğinin sağlanmasına fayda sağlayacaktır.  
Ulusal fikir projesi yarışması ile Roma Antik Yolu’nun bulunduğu alandan semt pazarı kullanımı 
kaldırılarak alanın kültürel önemine uygun düzenlemelerle ziyaretçilere yönelik ziyaretçi 
bilgilendirme noktasının yer alacağı tasarım projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Yarışma jürisinin tespit edilmesi 

• Yarışma şartnamesinin hazırlanması 

• Yarışmanın ilanı 

• Yarışmaya katılan projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi 

• Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi ve kolokyumun düzenlenmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi  

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İzmir 1 No.lu KVKBK, 
İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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7. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi 

Projenin Amacı: Çok katmanlı tarihsel bir geçmişe sahip olan İzmir kenti tarihsel, arkeolojik, 
mekânsal, toplumsal vb. konularda ulusal ve uluslararası çalışmalara konu olmaktadır. Ancak; alana 
yönelik çalışmaların ortak bir arşivde yer almaması ve çalışmalara ilişkin belgeleme ve sunum 
çalışmalarının yetersiz olması kaynaklara erişimde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 
Alana yönelik çalışmaları içeren ortak bir veri tabanının bulunmaması benzer konudaki çalışmaların 
sayısını artırmakta, daha az çalışılan konu başlıklarına yönlenmeyi ve bilginin derinleşmesini 
önlemektedir. 
Mevcut arşivlerin yetersiz olması, İzmir tarihine ilişkin araştırma, belge ve bilgilerin alanla etkileşen 
birçok ülkenin arşivine dağılmış olması ve çalışmalar için bilimsel denetim bulunmaması alanın 
tarihsel geçmişiyle uyumlu, güvenilir ve uluslararası çalışmaları da kapsayan geniş içerikli bir arşiv ve 
kütüphane oluşturulmasını gerektirmektedir. 
İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi Projesi ile İzmir’e yönelik tarihsel çalışmaların ve 
belgelerin bir arada yer aldığı ortak ve araştırmacıların erişimine açık bir arşiv ve kütüphane 
kurulması, oluşturulacak arşiv ile geçmiş dönemlere ait tarihsel çalışmaların ve belgelerin 
dijitalleştirilerek korunmalarının sağlanması ve arşivin farklı dil, farklı ülke ve kentlere ait belge ve 
koleksiyonlarla zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.  
 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi’nin kurulması 

• Alana yönelik tarihsel çalışmaların ve tarihi verilerin dijital ortama 
aktarılarak tasnif edilmesi 

• Geçmiş dönemlere ait tarihsel çalışmaların ve belgelerin dijitalleştirilerek 
korunmalarının sağlanması  

• Kütüphane arşivinin araştırmacılara erişilebilir hale getirilmesiyle tarihsel 
verilere erişimin kolaylaştırılması 

• İzmir tarihi ile ilgili bibliyografya çalışması gerçekleştirilmesi 

• İzmir’e ilişkin çalışmaların yer aldığı ulusal ve uluslararası arşiv veri 
tabanlarının entegrasyonunun sağlanması 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Kütüphanesi üzerinden farklı kent ve ülkelerde 
bulunan arşiv ve koleksiyonlara erişim olanaklarının geliştirilmesi 

• Bilimsel niteliğe sahip farklı dillerdeki yayınların Türkçe’ye çevrilerek İzmir 
Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi’ne eklenmesi 

• Alana yönelik çalışmalar üreten ulusal ve uluslararası çalışmacılar arasında 
koordinasyonun sağlanması 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi-APİKAM, Alan Başkanlığı 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konak Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, 
Bornova Belediyesi, İZKA, İlgili Üniversiteler, İZTO 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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8. Proje Adı: Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin Bölgeleri Ana Giriş Noktalarının 
Düzenlenmesi Projesi 

Projenin Amacı: Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin bölgeleri arkeolojik alanlar, cami, kilise, sinagog 
yapıları, han, hamam, sivil mimarlık örnekleri gibi İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın önemli miras 
unsurlarını barındıran ana ziyaret alanlarıdır. Yaya öncelikli düzenlemelerin gerçekleştirildiği Anafartalar 
Caddesi ve Mimar Kemalettin Caddesi ise Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin bölgelerinin ziyaret 
rotalarıyla ilişkilenen yoğun yaya sirkülasyonuna sahip akslarını oluşturmaktadır.  
Ana ziyaret alanlarının girişlerinde tabela, yönlendirici levha ve farklılaşan zemin döşemeleri gibi tasarım 
uygulamalarının bulunmaması alanların ve barındırdıkları önemli tarihsel arterlerin algılanamamasına ve 
ziyaretçilerin yönlendirilememesine neden olmaktadır. 
Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin Bölgeleri ana giriş noktalarının düzenlenmesi ziyaretçilerin 
tarihsel alana yönlendirilmesine, ziyaretçi ilgisinin artmasına ve ziyaret kalitesinin geliştirilmesine fayda 
sağlayacaktır. 
Proje ile Yönetim Alanı’nın önemli ziyaret odakları olan Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin 
Bölgeleri’nin ana girişlerinin ortak ve alanın tarihi, kültürel, arkeolojik, doğal değerlerine uygun tasarım 
projeleri ile tanımlı hale getirilmesi ve ziyaretçi yönlendirilmesinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Kemeraltı, Basmane ve Mimar Kemalettin Bölgelerinin ana girişlerinin tanımlı 
hale getirilmesi 

• Giriş noktalarına yönelik ortak tasarım dilinin oluşturulması 

• Ziyaret kalitesinin geliştirilmesi 

• Kemeraltı Çarşısı'nın kıyı yönünden ana girişlerini oluşturan Konak Meydanı ve 
Konak Pier iskelesi giriş noktalarında kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

• Kemeraltı Çarşısı'nın kuzey yönünde Mimar Kemalettin Caddesi ile de ilişkili 
olan ve Selvili Han, Mirkelamoğlu Han ile Hisar Camii'ne ulaşan giriş 
noktalarında kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

• Kemeraltı Çarşısı'nın Eşrefpaşa Caddesi üzerinden giriş noktalarından birini 
oluşturan Kestelli Caddesi girişinde kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

• Basmane Garı ile Anafartalar Caddesi'nin girişini oluşturan meydan çevresinde 
ve Anafartalar Caddesi'nin Kemeraltı ve Basmane yönünde Eşrefpaşa Caddesi 
ile kesiştiği noktalarda kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

• Mimar Kemalettin Caddesi'nin kıyı yönünde Cumhuriyet Bulvarı ve doğu 
yönünde Gazi Osman Paşa Bulvarı ile kesişen ve caddenin girişini oluşturan 
noktalarda kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

• Pasaport İskelesi ile Gazi Bulvarı arasında yer alan ve Mimar Kemalettin 
Bölgesi'ne uzanan Şehit Fethi Bey Caddesi'nin girişini oluşturan noktalarda 
kentsel tasarım projesi gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, Konak Belediyesi, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  



808 
 

9. Proje Adı: Altınpark Arkeolojik Alanı ve Konak-Fettah Mah. 369 Ada 38 Parsel Arkeolojik 
Alanında Koruma Çatısı Projesi 

Projenin Amacı: Altınpark ve Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel arkeolojik alanları Basmane 
Bölgesi’nde yer alan ve Smyrna Antik Kenti’nin konut alanlarına yönelik sınırlı bilginin elde edildiği iki 
önemli arkeolojik alandır. Roma Dönemi’ne ait peristilli konut yapısı bulunan Altınpark ve Roma 
Dönemi’ne ait konut yapısının mutfak mekânının bulunduğu Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parseller, 
parsel ölçeğinde arkeolojik sit alanları olup 1. Derece Arkeolojik Sit statüsü ile koruma altındadır. 
Her iki arkeolojik alan da koruma çatısı bulunmamasına bağlı olarak uzun süredir gün ışığı, yoğun bitki 
örtüsü, yağmur suyu ve rüzgâr gibi çevre ve iklim şartlarına maruz kalmaktadır. Koruyucu çatı 
bulunmaması arkeolojik alanların etkin korunmasını güçleştirmekte ve arkeolojik alanları çevresel 
faktörlerden kaynaklanabilecek risklere açık hale getirmektedir.  
Dış etkenlere maruz kalan Altınpark ve Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel arkeolojik sit alanlarında 
arkeolojik kalıntıların zarar görmelerini engellemek için koruma çatısının oluşturulması aciliyet 
taşımaktadır. Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel arkeolojik sit alanında açığa çıkartılan 
kalıntılardaki bitki oluşumu ile kalıntılarda yaşanan tahribatın giderilmesi için de koruma çatısı ile birlikte 
alanın ziyaret edilebilirliğini engelleyen diğer kullanımların (katlı otopark vb.) plan kararlarının gözden 
geçirilmesi gerekmekte ve konservasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Antik Dönem konut yapıları hakkında önemli bilgiler içeren iki arkeolojik sit alanında da koruma çatısı 
projesi uygulanması etkin korunmanın sağlanmasına ve Altınpark arkeolojik alanında çevre düzenleme 
projesi uygulanarak alanın ziyarete açılması Smyrna Antik Kenti’nin önemli bileşenlerinden birinin daha 
ziyaret edilebilmesine olanak tanıyacaktır. 
Koruma çatısı projesi ile çevre ve iklim şartlarına maruz kalan Altınpark ve Konak-Fettah mahallesi 369 ada 
38 parsel arkeolojik sit alanlarının bakım, onarım ve koruma ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve koruma çatısı 
projelerinin hazırlanıp uygulanmasıyla çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek risklerin minimize edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Dış etkenlere maruz kalan Altınpark ve Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 
parsel arkeolojik sit alanlarının bakım, onarım ve koruma ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi 

• Arkeolojik alanlara yönelik çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek risklerin 
minimize edilmesi 

• Altınpark Arkeolojik Alanı koruma çatısı projesinin hazırlanarak uygulanması 

• Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel Arkeolojik Alanı koruma çatısı 
projesinin hazırlanarak uygulanması 

• Altınpark Arkeolojik Alanı çevre düzenleme projesinin hazırlanıp 
uygulanması ile alanın ziyarete açılması 

• Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel Arkeolojik Alanında açığa 
çıkartılan arkeolojik kalıntılardaki bitki oluşumunun ve tahribatın önlenmesi 

• Konak-Fettah mahallesi 369 ada 38 parsel Arkeolojik Alanında konservasyon 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Kurum ve 
Kuruluşlar 

Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Konak 
Belediyesi, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Müze Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü, İlgili Üniversiteler, Meslek Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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10. Proje Adı: Tarihi Anafartalar Caddesi İyileştirme Projesi 

Projenin Amacı: Smyrna Antik Kenti’nin iç liman çevresinde oluşmaya başlayan ticari yaşamı denizin 
doldurulması sonucu kazanılan kara alanında gelişen Kemeraltı Çarşısı’nda da gelişimini sürdürmeye devam 
etmiştir. İç limanın doldurulması sonucu oluşan, antik dönemden günümüze kadar kentin ticaret işlevlerini 
barındıran ve Metropoliten İzmir kentinin tarihi ve geleneksel çarşısı olarak günümüzde hala varlığını 
sürdüren Kemeraltı Çarşısı, İzmir Tarihi Liman Kenti’nin kültürel önemine katkı sunan en önemli 
bileşenlerden biridir. 
“Kemeraltı Yayı” olarak da ifade edilen Anafartalar Caddesi aksı ise antik kentin iç limanının kıyı izinin 
görüldüğü ve Kemeraltı Çarşısı’nın ana omurgasını oluşturan akstır. Yoğun yaya sirkülasyonuna sahip olan 
aks Kemeraltı Çarşısı’nın Konak Meydanı girişinden Basmane Garı’na kadar uzanarak her iki bölgeyi 
birbirine bağlamaktadır. Aksın Kemeraltı Çarşısı bölgesinde kalan kısmında kentin ticaret ve sosyal 
yaşantısına dair önemli bilgiler sunan han, hamam ve cami yapıları bulunmaktadır. 
Anafartalar Caddesi’nde geçmiş dönemde sokak sağlıklaştırma projeleri gerçekleştirilmiş olup projelerde 
sürekliliği sağlayacak mekanizmaların kurulmaması ve denetim eksikliği gibi nedenlerle koruma 
müdahaleleri kısa sürede etkisini yitirmiş ve alan kullanıcıların müdahalelerine bağlı olarak yeniden 
şekillenmiştir. 
Anafartalar Caddesi’nde belirli bir tasarım kriterine bağlı olmadan kullanıcıların müdahaleleri ile ortaya 
çıkan üst örtüler, ticari birim cephelerinde kullanılan tabelalar, cephe kaplamaları ve izinsiz uygulamalar 
caddeye cephe veren tarihi yapıların algılanmasını olumsuz etkilemekte ve alanın tarihi kimliğine zarar 
vermektedir. 
Aks bütününde Anafartalar Caddesi’ne cephe veren parsellerde yer alan binalardaki izinsiz uygulamaların, 
yan ve ön bahçelerde gerçekleştirilen kapalı alan uygulamalarının ve alanın kimliği ile uyumsuz tabela, 
reklam panosu, üst örtü gibi eklentilerin kaldırılması gerekmektedir. 
Tarihi Anafartalar Caddesi İyileştirme Projesi ile alanın kimliğine zarar veren eklenti ve işgallerin 
kaldırılması, alan kimliğine ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/ plan notları/ kentsel 
tasarım rehberinde belirlenen tasarım kriterlerine uygun düzenlemeler yapılarak tarihi aksın iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Anafartalar Caddesi'ne cephe veren parsellerde yer alan binalardaki 
izinsiz uygulamaların ve parsellerin yan arka ve ön bahçelerinde 
gerçekleştirilen kapalı alan uygulamaların kaldırılması 

• Caddeye cephe veren parsellerde yer alan yapıların parsel dışına taşan 
işgallerin kaldırılması 

• Yaya yolunda geçişi engelleyecek biçimde mal indirme ve bindirme 
faaliyetlerinin önlenmesi ile yaya sirkülasyonunun iyileştirilmesi 

• Alanın kimliği ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/plan 
notları ve Kentsel Tasarım Rehberi ile uyumsuz tabela, reklam panosu 
gibi ögelerin tespit edilerek alandan çıkarılması 

• Alan kimliğine ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planı kararları/ plan 
notları/ kentsel tasarım rehberinde belirlenen tasarım kriterlerine uygun 
düzenlemeler yapılarak tarihi aksın iyileştirilmesi 

• Gerçekleştirilecek olan iyileştirme projesinin periyodik olarak izlenmesi 
• Projede sürekliliği saplayacak mekanizmaların geliştirilmesi 

Sorumlu Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Mülk Sahipleri, İlgili Üniversiteler, İlgili 
Meslek Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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11. Proje Adı: Antik Dönem Mendirek Alanının (853 Sokak) Canlandırılması Ulusal Fikir 
Projesi Yarışması 

Projenin Amacı: Kemeraltı Bölgesi’nde yer alan 853 Sokak, antik dönem mendirek alanı üzerinde 
gelişen ve antik dönemden itibaren önemini korumuş olan bir akstır. İktisat Kongresi’nin gerçekleştiği 
alan, 214 ada 1 parselde yer alan Liman Hamamı- gymnasium kompleksi ve Kemeraltı Camii sokağa 
cephe veren önemli arkeolojik ve mimari unsurlardır. Sokak, 861 Sokak bağlantısı ile Kızlarağası Hanı, 
866 Sokak bağlantısı ile de Ali Paşa Meydanı ve Balıkçılar Meydanı gibi önemli ziyaret noktalarına 
ulaşmaktadır. 
853 Sokak, antik dönem mendirek alanının ve kent makroformunun izlerini taşıması, Kemeraltı 
Çarşısı’nı limana bağlaması ve çeşitli ziyaret noktaları ile bağlantı kurması nedeniyle önem 
taşımaktadır. Ancak, sokağın Kemeraltı Çarşısı ve Konak Pier ile ilişkisi kısıtlı durumdadır. 
Tarihsel önemi nedeniyle 853 Sokak’ın Kemeraltı Çarşısı’nın ana gezi rotalarından biri haline 
getirilmesine ve Kemeraltı Çarşısı ve Konak Pier ile ilişkisinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Antik dönem mendirek alanının izlenebildiği sokağın ana gezi rotası olarak belirlenerek uygun işlevler 
ve tasarımlarla düzenlenmesi, sokağın canlandırılmasına ve antik dönem kıyı çizgisinin izlenebildiği 
Anafartalar Caddesi ile bütünleştirilmesine olanak sağlayacaktır. İki önemli tarihi aksın birbirleriyle 
ilişkilenmesi ziyaret sunumunun güçlenmesine fırsat sağlayacaktır. 
Proje ile 853 Sokak’ın Kemeraltı Çarşısı’nın ana gezi rotalarından biri olarak canlandırılması, 
geleneksel zanaatların alanla ilişkilendirilmesi, yol boyunca sunum olanaklarının geliştirilmesi ve 
Kemeraltı Çarşısı ve Konak Pier ile ilişkisinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
Antik Dönem Mendirek Alanının (853 Sokak) Canlandırılması Ulusal Fikir Projesi Yarışması ile alanın 
tarihsel kimliğine ve sokağın ziyaret rotası işlevine uygun fonksiyonlara sahip olmasına yönelik 
tasarım fikirlerinin ve kapsamlı restorasyon programı oluşturulmasına yönelik özgün, nitelikli 
çalışmaların elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Yarışma jürisinin tespit edilmesi 

• Yarışma şartnamesinin hazırlanması 

• Yarışmanın ilanı 

• Yarışmaya katılan projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi 

• Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi ve kolokyumun düzenlenmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Konak Belediyesi, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanlığı, İZTO, 
EGİAD, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve 
STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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12. Proje Adı: İktisat Kongresi Binası Alanı Kemeraltı Bölgesi Ziyaretçi Karşılama Merkezi 
Ulusal Fikir Projesi Yarışması 

Projenin Amacı: Kemeraltı Çarşısı İzmir metropoliten kentinin geleneksel ve tarihi çarşısı olması ve 
günümüzde de bu işlevini sürdürmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Geleneksel çarşı hem ticari hem 
tarihi kimliği ile İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri 
konumundadır. Yoğun bir çekim gücü olmasına karşın Kemeraltı Çarşısı turizm danışma ofisleri, 
ziyaretçi bilgilendirme ve karşılama merkezleri bakımından oldukça yetersiz durumdadır. 
Ziyaretçilere yönelik bilgilendirme ve karşılama merkezlerinin bulunmaması ziyaret yönetiminin etkin 
şekilde yürütülememesine ve alanın ziyaretçilere yeterli düzeyde tanıtılamamasına neden olmaktadır. 
Ziyaretçi bilgilendirme ve karşılama merkezlerinin doğru konumlarda, yeterli sayı ve içerikte olması 
turizm etkinliğinin ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılmasına fayda sağlamaktadır. 
İktisat Kongresi’nin gerçekleştirildiği alan, Konak Bölgesi’nden Kemeraltı Çarşısı’na erişim sağlanan 
önemli giriş noktalarından birini oluşturmaktadır. İktisat Kongresi’nin gerçekleştirildiği alanın 
Kemeraltı Bölgesi’ne yönelik ziyaretçi karşılama merkezi olarak düzenlenmesi ziyaretçi bilgilendirme 
ve sunum olanaklarının geliştirilmesiyle birlikte ziyaretçi teknik altyapı kapasitesinin 
güçlendirilmesine ve ziyaretçi yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına fayda sağlayacaktır. 
Oluşturulacak ziyaretçi bilgilendirme merkezinde kent tarihinde ve ülke ulusal tarihinde önemli bir 
yeri olan ve gerçekleştiği yapı günümüze ulaşamayan İktisat Kongresi’nin tarihinin anlatılması, İktisat 
Kongresi’nin kent belleğindeki yerini korumasına ve sürdürmesine olanak sunacaktır. 
Proje ile Kemeraltı Çarşısı’nın Konak kıyı yönünden ana giriş noktalarından biri olan İktisat Kongresi 
Binası alanının Kemeraltı Bölgesine hizmet edecek bir ziyaretçi karşılama merkezi olarak 
düzenlenmesi ve tarihi kent merkezi ile birlikte İktisat Kongresi tarihinin de anlatılması 
amaçlanmaktadır. 
İktisat Kongresi Binası Alanı Kemeraltı Bölgesi Ziyaretçi Karşılama Merkezi Ulusal Fikir Projesi 
Yarışması ile alanın tarihi, arkeolojik ve mimari niteliklerine uygun şekilde ziyaretçileri yönlendiren 
sunum ve anlatımlarla birlikte İktisat Kongresi’nin tarihinin de anlatıldığı Ziyaretçi Karşılama Merkezi 
tasarım projelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.   

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Yarışma jürisinin tespit edilmesi 

• Yarışma şartnamesinin hazırlanması 

• Yarışmanın ilanı 

• Yarışmaya katılan projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi 

• Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi ve kolokyumun düzenlenmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir 1 No.lu KVKBK, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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13. Proje Adı: Han Yapılarının Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi 

Projenin Amacı: 18. yüzyıl sonunda antik limanın doldurulması ile birlikte oluşturulan Kemeraltı Çarşısı’nda 
dolgu sürecini izleyen yıllarda pek çok anıtsal han yapısı inşa edilmiş ve han yapıları liman ticaretiyle ilişkili 
biçimde gelişme göstermiştir. Tarihsel süreç içerisinde konaklama, ticaret ve depolama gibi farklı işlevlere 
sahip olan han yapıları mimari, mekânsal ve tarihi nitelikleriyle İzmir Tarihi Liman Kenti’nin ticaret ve liman ile 
olan ilişkisinin algılanabilmesi ve izlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Günümüzde han yapılarının bulunduğu imar adalarında ve hanların avlularında hanların özgün görünümü ile 
uyumsuz eklentiler, gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela, reklam panoları ve müştemilat, üst örtü, yer 
döşemesi, aydınlatma elemanı, oturma grubu ve benzeri yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları bulunmaktadır.  
Hanların özgün görünümlerinin açığa çıkarılması için miras değeri ile uyumlu tasarım projelerinin hazırlanması 
ve uygulanması gerekmektedir. Bu doğrultuda han yapılarının bulunduğu imar adası bütününde cephe 
iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve han avlularında yer alacak 
peyzaj ögelerinin geleneksel üretim tarzlarını yansıtan işçilik, malzeme ve nitelikte yapının miras değeri ile 
uyumlu şekilde tasarlanması gerekmektedir. 
Han Yapılarının Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi ile han yapılarının acil ihtiyaçları doğrultusunda 
bakımlarının yapılması, bulundukları imar adalarının ve avlularının düzenlenmesiyle özgün görünümlerinin 
açığa çıkarılması ve tarihlerinin ziyaretçilere aktarılmasını sağlayacak pano, broşür ve bilgilendirme 
levhalarının hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Han yapılarının mevcut durumlarının, acil bakım ve onarım ihtiyaçlarının tespit 
edilmesi ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bakım, onarım ve iyileştirme 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

• Günümüze ulaşmış hanların bulunduğu imar adasında yer alan bütün yapıların han 
ile ilişkisinin değerlendirilmesi ve hanın özgün görünümü ile uyumsuz eklentiler, 
gölgelikler, vitrin düzenlemeleri, tabela ve reklam panolarının düzenlenmesine 
ilişkin projelerin hazırlanarak uygulanması 

• İmar adası bütününde cephe iyileştirme, sağlıklaştırma, bakım ve onarım 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

• Alanda varlığını sürdüren bütün han yapılarının geçmişte üstlendikleri işlevler, 
dönem içerisinde değişen isimleri, geçmiş dönem fotoğrafları, geçirdiği bakım ve 
onarım uygulamaları gibi tarihi bilgilerin kayıt altına alınarak kataloglanması 

• Alan ziyaretçilerinin hanların tarihine ilişkin bilgi edinmesini sağlayacak pano, 
broşür ve bilgilendirme levhalarının hazırlanması 

• Avlusu bulunan bütün han yapılarında günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış 
her türlü müştemilat, üst örtüsü, yer döşemesi, aydınlatma elemanı, oturma grubu 
ve benzeri yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarının han yapısının miras değeri ile 
uyumlu tasarıma sahip olmasına yönelik projeler gerçekleştirilmesi 

• Her han yapısının kendi tarihi ve niteliği temel alınarak yapısal ve bitkisel peyzaj 
elemanlarının özgün hale getirilmesi 

• Han avlularında yer alacak peyzaj ögelerinin geleneksel üretim tarzlarını yansıtan 
işçilik, malzeme ve nitelikte tasarlanması 

• Han yapılarının avlularının kamusal niteliklerinin geliştirilmesi 

Sorumlu Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mülk Sahipleri, Konak Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Kemeraltı Esnaf Derneği, İzmir 1 No.lu KVKBK, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir 
Rölöve Anıtlar Kurulu, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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14. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti Bütüncül ve Sürdürülebilir Tarihsel Peyzaj Projesi 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Liman Kenti, denizsel ekosistem barındıran ve kentin doğal eşiğini oluşturan 
İzmir Körfezi, geçmişte Yahudi Mezarlığı olan ve 2. Derece Doğal Sit statüsü ile korunan Bahribaba Parkı ve 
Varyant çevresi, kentin verimli topraklarla ilişkilendiğini ortaya koyan Yeşildere (Meles Çayı) gibi önemli 
doğal miras unsurlarına sahiptir. Alan, doğal miras unsurlarının yanı sıra çeşme, sarnıç, su kemeri, köprü, 
sur kalıntısı gibi peyzaj ile ilişki kurabilecek ögeleri de barındırmaktadır. Buna karşılık İzmir Tarihi Liman 
Kenti’nin doğal miras unsurları ve peyzaj karakteri yeterli düzeyde araştırılmamış ve tanımlanmamış 
durumdadır. Bu doğrultuda Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarının yapısal ve bitkisel peyzaj envanteri 
hazırlanarak doğal miras unsurlarının ve peyzaj karakterinin tanımlanmasına ve doğal miras alanlarının 
birbirleriyle ve alanın diğer miras unsurlarıyla bütünlüğünün sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
İzmir Tarihi Liman Kenti Bütüncül ve Sürdürülebilir Tarihsel Peyzaj Projesi ile alanın doğal miras unsurları ve 
peyzaj karakterine yönelik tespit ve belgeleme çalışmalarının üretilmesi, peyzaj sürekliliğinin sağlanması, 
yerele ve alana özgü bitki türlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve peyzaj karakterinin ziyaret rotalarıyla 
ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları’nın yapısal ve bitkisel peyzaj envanteri 
hazırlanarak doğal miras unsurlarının ve peyzaj karakterinin tanımlanması 

• Doğal miras alanlarının birbirleriyle ve alanın diğer miras unsurlarıyla 
bütünlüğünün sağlanması 

• Çeşme, sarnıç, su kemeri, köprü, sur kalıntısı gibi ögelerin peyzaj karakteri ile 
ilişkisinin güçlendirilmesi 

• Yeşildere’de peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilerek Kervan Köprüsü’nün ziyaret 
edilebilen ve deneyimlenebilen bir peyzaj ögesine dönüştürülmesi 

• Yönetim Alanı ve çevresinde yer alan jeolojik sakıncalı alanlar ve bu alanlarla 
ilişkili park alanlarında yürütülen bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının 
alanın tarihsel peyzajına uygun, alana özgü yerel ve bölgesel bitki türleri 
kullanılarak gerçekleştirilmesi 

• Yeşildere, Meles Çayı'nın fauna ve florası araştırılarak kayıt altına alınması 

• İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktalarında yerele ve alana özgü bitki 
türlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmesi 

• Konak tünelinin geçişinden etkilenen alanlarda (Bahribaba Parkı, Varyant, 
Cicipark ve Damlacık Bölgesini içerecek biçimde) ekolojik restorasyon çalışması 
gerçekleştirilmesi 

• Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları’nda yer alan gezi güzergahları, meydanlar, 
kentsel açıklıklar, tescilli yapıların bahçeleri, yaya yolları, park ve rekreasyon 
alanları arasında peyzaj bütünlüğünü sağlamaya yönelik çalışma yürütülmesi 

Sorumlu Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Konak Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Bornova Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü, İzmir 1 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Alan 
Başkanlığı, İlgili Kamu Kurumları, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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15. Proje Adı: Günümüze Ulaşamamış Miras Ögelerinin Tanıtımı Projesi 

Projenin Amacı: Çok katmanlı tarihsel geçmişe sahip olan İzmir Tarihi Liman Kenti, çok sayıda doğal 
ve kültürel miras unsurunu bir arada bulunduran zengin bir yapı sergilemektedir. Çok katmanlı 
tarihsel geçmişinden dolayı zengin ve çeşitli miras ögelerine sahip olmasına karşın yangın, yol açma, 
yıkım ve imar faaliyetleri gibi nedenlerle kışla, han, ferhane, hamam, cami, kilise, havra, tiyatro, 
sinema ve idari yapı gibi mimari miras unsurlarının bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. 
Geçmiş dönemde Yönetim Alanı’nda yer almış ancak günümüze ulaşamamış yapılar günümüzde var 
olan miras ögeleriyle dönemsel, tarihsel ve mekânsal olarak güçlü ilişkilere sahip olan ve kentin 
tarihinin bütüncül olarak algılanmasında önem taşıyan yapılardır. Bu nedenle günümüze ulaşamamış 
miras ögelerinin tespit edilmesi ve günümüzde mekânsal olarak varlıkları izlenebilen diğer miras 
ögeleriyle ilişkilendirilmesi ve sunulması gerekmektedir. 
Sunum için öncelikle geçmiş dönem haritalarının günümüz haritalarıyla çakıştırılması, günümüze 
ulaşamamış yapılara ait fotoğraf, çizim vb. materyallerin bir araya getirilerek kataloglanması 
gerekmektedir. Tespit ve kataloglama çalışmalarının ardından yapıların geçmişte bulundukları 
parsellerde tanıtılmasına ilişkin bilgilendirme tabelası, karekod, artırılmış gerçekliğe dayanan dolaylı 
fiziksel görünüm gibi sunum olanakları tarif edilmeli ve bir program çerçevesinde uygulama araçları 
belirlenmelidir. 
Günümüze ulaşamamış miras ögelerinin tanıtımı, Yönetim Alanı’nın günümüzde var olan ve olmayan 
bütün miras ögeleriyle birlikte bütüncül şekilde sunulmasına ve algılanmasına olanak sağlayacaktır. 
Yapıların günümüzde izlenebilir olması kent belleğinde edindikleri yerin korunmasına, gelişmesine 
katkı sağlayacak, ziyaretçiler için de zengin bir ziyaret deneyimi sunacaktır.   
Günümüze Ulaşamamış Miras Ögelerinin Tanıtımı Projesi ile geçmiş dönemde Yönetim Alanı’nda yer 
alan ancak yangın, yol açma, yıkım ve imar faaliyetleri gibi nedenlerle günümüze ulaşamamış miras 
ögelerinin tespit edilmesi, kendi parsellerinde tanıtılarak günümüze taşınmaları, alana yönelik ziyaret 
deneyiminin çeşitlendirilmesi ve İzmir kent tarihinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Geçmiş dönemde Yönetim Alanı’nda yer almış ancak yangın, yol açma, 
yıkım gibi faaliyetler nedeniyle günümüze ulaşamamış miras ögelerinin 
tespit edilmesi 

• Günümüze ulaşamamış miras ögelerine yönelik çizim, fotoğraf vb. 
bilgilerin derlenerek kataloglanması 

• Yapıların geçmişte bulundukları parsellerde tanıtılmalarına yönelik 
sunum olanaklarının belirlenmesi 

• Sunum projelerinin hazırlanarak uygulanması 

• Yönetim Alanı’nın günümüzde var olan ve olmayan bütün miras 
ögeleriyle bütüncül şekilde algılanmasının sağlanması 

• Alan ziyaretçilerinin ziyaret deneyimlerinin zenginleştirilmesi 

• Kent tarihinin, kent belleğinin ve mekânsal aidiyetin güçlendirilmesi 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir 1 No.lu KVKBK, Alan Başkanlığı, İlgili Üniversiteler, Cemaat Temsilcileri, 
İlgili Meslek Odaları 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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16. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti İktisadi Sektör Araştırması 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı, Kemeraltı Çarşısı, Mimar Kemalettin Bölgesi 
ve Akdeniz Mahallesi’nde yoğunlaşan ve farklı iktisadi sektörlerin yer aldığı alt ticaret bölgelerini 
içermektedir. Kentin tarihi ticaret alanı olan Kemeraltı Çarşısı geleneksel işkolları, çeşitli zanaatlar, 
kuyumcular, yeme-içme ve gıdaya yönelik ticaret alanları, hediyelik eşya satış birimleri, tekstil ve 
ilişkili işkollarını içermektedir. Mimar Kemalettin Bölgesi moda sektörüne yönelik bir merkez olma 
niteliği taşıyıp moda ve tekstil sektörüyle ilintili iş kollarını kapsamakta, Akdeniz Mahallesi ise hizmet 
sektörünün ve konaklama hizmetlerinin yoğunlaştığı bir kimlik sergilemektedir.  
İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı içerisinde yer alan iktisadi sektörler ve ticaret alanları alanın 
ziyareti, kullanımı ve ekonomik canlılığı için önemli bir rol üstlenmektedir. 
Tarihsel süreç içerisinde bazı işlevlerin alandan çıkarılması, kentin merkezi iş alanının kuzeyde 
Alsancak Bölgesi’ne doğru gelişmesi ve kamu yapılarının alandan ayrılması Yönetim Alanı’nın 
ekonomik canlılığı konusunda risk yaratmaktadır. Bu doğrultuda alan içerisinde yer alan iktisadi 
sektörlerin araştırılması, sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve sorun alanlarının 
giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörlere ilişkin araştırma projesinin gerçekleştirilmesi, 
sektörlerin sorun alanlarının politika düzeyinde izlenebilir ve yönetilebilir bir çerçeveye 
kavuşturulmasına ve iktisadi yapının alanın tarihi kimliğine uygun şekilde geliştirilerek niteliğinin 
artırılmasına fayda sağlayacaktır. 
İzmir Tarihi Liman Kenti İktisadi Sektör Araştırması Projesi ile Yönetim Alanı genelinde yer alan 
zanaat, kuyumculuk, yeme-içe, gıda, moda, tekstil, konaklama gibi iktisadi sektörlerin sorun 
alanlarının, mekânsal kullanımlarının, ihtiyaçlarının ve işgücü gereksinimlerinin tespit edilmesi ve 
sorunların giderilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi kapsamında programlar oluşturulmasıdır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı genelinde iktisadi sektör 
araştırmasının hazırlanarak belgelenmesi 

• İktisadi sektör araştırması kapsamında sektörlerin sorunlarının, 
mekânsal örgütlenmelerinin, ihtiyaçlarının ve işgücü gereksinimlerinin 
tespit edilmesi 

• Sektörlerin sorunlarına yönelik programların hazırlanıp uygulanması 

• İktisadi sektörlerin sorun alanlarının politika düzeyinde izlenebilir ve 
yönetilebilir bir çerçeveye kavuşturulması 

• Sorunların giderilmesine yönelik politikalar geliştirerek ekonomik 
canlılığın sürdürülmesi 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı’nda iktisadi yapının geliştirilmesi 
ve niteliğinin artırılması 

Sorumlu Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, EGİAD 

Paydaş Kurum ve 
Kuruluşlar 

Konak Belediyesi, Kemeraltı Esnaf Derneği, İlgili Üniversiteler, İlgili Meslek 
Odaları ve STK'lar 

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  
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17. Proje Adı: İzmir Tarihi Liman Kenti Koruma Programı Yatırım Fonunun Oluşturulması 

Projenin Amacı: İzmir Tarihi Liman Kenti tarih boyunca ulusal ve uluslararası ölçekte öneme sahip bir 
ticaret kenti olmuştur. Sahip olduğu ticaret kenti kimliğiyle de farklı kültürel gruplara ev sahipliği yapmıştır. 
Bu gruplar kent içerisinde çok katmanlı kültürel yapının oluşmasına vesile olmuş ve kültürel miras 
anlamında kente önemli sayıda kültür varlığı kazandırmıştır. Ticaret kenti olması nedeniyle birçok ticari ve 
endüstriyel yapıyı barındırmakla birlikte alanda çok farklı kültürlerin izlerinin taşıyıcısı konumunda olan 
birçok sivil mimarlık örneği de bulunmaktadır. Tescilli kültür varlığı açısından oldukça zengin olan İzmir 
Tarihi Liman Kenti’nde; 1.153 Sivil Mimarlık Örneği, 371 Endüstriyel ve Ticari Yapılar, 60 Dini Yapı, 59 
Kültürel Yapı, 52 İdari Yapı, 13 Arkeolojik Kalıntı, 7 Su Yapısı, 4 Mezarlık, 4 Anıt ve Abide, 3 Askeri Yapı ve 2 
Korumaya Alınan Sokak olmak üzere toplam 1730 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Ancak kültür 
varlıklarının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması 
güvence altına alınmalıdır. Alanda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları kültür varlıklarının korunması ve 
yaşatılması konusunda koruma uygulamaları gerçekleştirmektedir. Ancak koruma uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi uzun zaman almakta ve kaynakların sınırlılığı mirasın korunması sürecini 
geciktirebilmektedir. Mülk sahiplerinin sahip oldukları kültür varlıklarının bakım ve onarımı için kaynak 
ayırmaması/ayıramaması, mülkiyetin çok hisseli bir yapıda olması miras unsurlarının korunmasını 
güçleştiren etkenlerden birisi konumundadır. Ayrıca, kamu kurumları tarafından mülk sahiplerine sağlanan 
desteklere ulaşmanın güçlüğü de koruma sürecini yavaşlatan bir etken konumundadır. Bu doğrultuda, 
çöküntüleşme eğilimi gösteren dokuların geri kazanılması ve Yönetim Planında tanımlanan Koruma 
Programının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Kemeraltı ve Basmane bölgelerine öncelik veren bir 
fonun oluşturulması gerekli görülmektedir. Alan Yönetim Planının faaliyetleri, proje ve programlarında 
belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için merkezi ve yerel düzeyde kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektörün birlikte yer alabileceği İzmir Tarihi Liman Kenti Koruma Programı Yatırım 
Fonunun kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Projenin Ana 
Faaliyetleri 

• Fonun oluşturulması ve kullanılması konusunda gerekli yasal ve yönetsel 
düzenlemenin yapılması 

• Alanın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerin korunması ve yaşatılması 

• Fon içerisinde yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ve özel 
sektörün yer alacağı organizasyon şemasının kurulması 

• Proje içerisinde yer alacak kurumlardan ayrılacak fon miktarının belirlenmesi 

• Fonun kullanılmasında öncelik verilecek restorasyon projelerinin tanımlanması 
(barındırdığı riske göre kültür varlığının seçimi, kültür varlığının türü, restorasyon 
projelerinin yürütüleceği bölgelerin sıralanması) 

• Kültürel mirasın korunması konusunda fon/hibe veren uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğinin geliştirilmesi 

Sorumlu 
Kurum ve 
Kuruluşlar 

İzmir Valiliği, İzBB, Konak Belediyesi 

Paydaş Kurum 
ve Kuruluşlar 

İzmir Vakıflar Bölge Md., İZTO, EGİAD, TARKEM ve ilgili kamu/özel sektör kurum ve 
kuruluşları   

Süre 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

Toplam Bütçe  

 

 



817 
 

12. İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri ve Uygulama Modeli 

Yönetim Planı İzleme Göstergeleri 

Yönetim Planı izleme göstergeleri Eylem Planında tanımlanan amaçlara uygulama sürecinde 

ulaşılma düzeyinin ölçülebilmesi için oluşturulmuştur. Yönetim Planının onaylanması sonrasında 

başlayacak olan izleme ve değerlendirme süreci; planın etkinlik düzeyinin anlaşılmasına ve koruma 

altında olan alan ve ögelerin yapılan uygulamalardan olumlu ya da olumsuz etkilenme düzeylerinin 

belirlenmesine olanak sağlayacaktır. İzleme ve değerlendirme süreci yönetim planının güncellenmesi 

gereken konularının belirlenmesine de aracılık edeceği için ayrıca önem taşımaktadır.  

Yönetim Planının amaçları altında tanımlanan hedeflere gerçekleştirilen faaliyetler sonrasında 

erişilip erişilemediği, izleme göstergelerinden elde edilecek sonuçlara göre tanımlanabilecektir. 

İzleme faaliyetinin etkinleştirilmesi ile yönetim planının uygulama sürecinin alanın paydaşları 

tarafından da izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanabilecektir. İzleme süreci alanda karşılaşılan 

sorunların çözümüne yönelik karar alma süreçlerini kolaylaştıracak, geleceğe yönelik planlama ve 

uygulama süreçlerini yönlendirecek, sorun alanlarının tespit edilmesini kolaylaştıracak ve alanın 

paydaşlarıyla işbirliğinin düzeyinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan izleme ve 

değerlendirme süreci alan kullanıcıları ve ziyaretçilerinin memnuniyetinin ölçülmesi, alanın algılanma, 

sunum ve tanıtım etkinliğinin değerlendirilmesine de aracılık ederek, alanın hizmet sunum kalitesinin 

geliştirilmesinde etkin rol oynayacaktır.  

İzleme göstergeleri 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık periyodlarda raporlanarak kayıt altına alınacak 

ve Yönetim Planı izleme ve değerlendirme sürecinde elde edilen verilerin ve raporların düzenli 

aralıklarla kamuoyu ile paylaşılması sağlanacaktır.  
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Tablo 66: Alanın Doğal ve Kültürel Miras Değerlerinin Korunması İzleme Göstergeleri 
Amaç 1: İzmir Tarihi Liman Kentinin Doğal ve Kültürel Miras Değerleri Bütüncül Olarak Korunacaktır SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

1.1: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Tarihinin 
Araştırılmasına 
Yönelik Bilimsel 
Çalışmalar 
Desteklenecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırlarının güncellenmesine ait karar ve paftalar 1. Yıl Alan Başkanlığı 

İzmir Tarihi Liman Kenti tarihinin araştırılmasına yönelik iş birliği gerçekleştirilen kurum sayısı       İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti tarihinin araştırılmasına yönelik desteklenen bilimsel çalışmaların 
sayısı 

      İzBB 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde koruma altına alınıp, günümüze ulaşmayan kültürel miras 
ögelerine yönelik araştırma/belgeleme çalışmalarının sayısı 

      İzBB, İzmir 1 No.lu KVKBK 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları ile ilişkili aktörlerle gerçekleştirilen sözlü tarih 
çalışmalarının sayısı 

      İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Bağlantı Noktaları ile ilgili sualtı kültür mirasının tespitine yönelik 
gerçekleştirilen araştırma sayısı 

      İzBB 

Kıyı jeomorfolojisinin araştırılması ve antik dönem liman izlerinin belirlenmesine yönelik 
gerçekleştirilen çalışma raporu sayısı 

      
İzBB, Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları 

1.2: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Bilgi ve Belge 
Merkezi 
oluşturulacaktır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi faaliyet raporları       İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesi arşivinde yer alan doküman sayısı, kullanıcı 
sayısı 

   İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Tarih Araştırmaları Kurulu’nun oluşturulması, toplantı tutanakları       İzBB, Alan Başkanlığı 

İzmir Tarihi Liman Kenti Müzesi’nin kurulması, tematik serginin eklendiği müze sayısı, gezici 
müze etkinlik sayısı 

      
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Araştırma Merkezi’nin faaliyet raporları        İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Araştırma Merkezi arşivinde yer alan doküman sayısı, kullanıcı sayısı       İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilişkili sergi ve müze etkinliği sayıları       İzBB 

İzmir Tarihi ile ilgili yayınlanan eser sayısı       İzBB, İl Kültür Turizm Md.. 

İzmir Tarihi ile ilgili Türkçe’ye çevrilen bilimsel eser sayısı       
İzBB, İl Kültür Turizm Md.., 
İlgili Ünivesiteler 

İzmir Tarihi Liman Kenti dijital veri tabanının kapasitesi (bilgi/belge sayısı) SÜREKLİ 
İzBB, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 

Farklı kentlerde ve ülkelerde bulunan arşiv ve koleksiyonlara erişim için gerçekleştirilen ulusal 
ve uluslararası iş birliği protokollerinin sayısı 

      İzBB 



819 
 

İzmir Tarihi ile ilgili hazırlanan bibliyografyayı kullanan kişi sayısı, bibliyografyada yer alan eser 
sayısı 

      İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti tarihine ait çeşitli konu başlıkları altında hazırlanan koleksiyon 
sayısı/koleksiyonda yer alan eser, bilgi, belge sayısı 

      İBB, Konak Belediyesi 

İzmir Tarihi ile ilgili tarih araştırmalarının özendirilmesi amacıyla ayrılan kaynak miktarı, 
yararlanan araştırmacı sayısı 

      İzBB, İzmir Valiliği 

İzmir Tarihi Liman Kenti Arşivi ve Kütüphanesinde bulunan, İzmir’de yaşamış farklı topluluklara 
ait yayımlanmış gazete ve mecmuaların sayısı 

      
İzBB, İzmir Milli Kütüphane, İl 
Kültür Turizm Md. 

1.3: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Miras Yönetim 
Sistemi 
Oluşturulacaktır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı faaliyet raporu, veri tabanı kapasitesi (bilgi/belge 
sayısı) 

SÜREKLİ İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanın oluşturulmasına katkı sunan kurum sayısı, veri 
tabanından yararlanan kurum ve kişi sayısı 

SÜREKLİ İzBB 

Tarihsel geçmişleri ve önemlerine ilişkin ayrıntılı bilimsel araştırmalar yapılarak belgelenen ve 
envanter altına alınan kültürel miras değeri sayısı 

      
İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, 
Konak Belediyesi 

Detaylı rölövesi alınan kültür varlığı sayısı       İzBB 

Koruma statüsüne sahip yapı sayısı ve alan büyüklüğü       İzmir 1 No.lu KVKBK 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında bulunan su yapılarına yönelik hazırlanan restorasyon 
projesi sayısı 

      
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

1.4: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Miras Ögelerinin 
ve Alanlarının Koruma 
Etkinliği Artırılacaktır. 

Kültürel miras ögelerinin korunması ve yaşatılmasına yönelik gerçekleştirilen bakım, onarım 
sayısı 

SÜREKLİ 
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

Risklere karşı önlem alınmış kültürel miras ögesi sayısı    
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

Tescilli yapıların bakım ve onarım çalışmalarında ihtiyaç duyulan, yetiştirilen usta sayısı       İzBB, İzmir Rölöve Anıtlar Md. 

Anıt eserlerin onarım çalışmalarında yer alan kurum sayısı       İzmir Rölöve Anıtlar Md. 

Anıt eserlerin onarım çalışmalarında görev alan teknik ekip sayısı        İzmir Rölöve Anıtlar Md. 

Anıt eserlerin bakım ve onarımına ayrılan bütçe miktarı       
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

Günümüze ulaşamamış anıt eserlerin bulunduğu tespit edilen parsel sayısı ve düzenlenen 
bilgilendirme panosu sayısı 

      
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md., İzmir 1 
No.lu KVKBK 

1.5: Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları 
Mimari Mirasının 

İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberinin hazırlanması, rehbere uygun 
gerçekleştirilen uygulama sayısı 

      İzBB 

Acil bakım ihtiyaçları olduğu tespit edilen kültür varlığı sayısı SÜREKLİ İzBB 
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Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Bakım, Onarım ve Restorasyon çalışmaları tamamlanan kültür varlığı sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

Ziyaretçi rotalarına eklenen kültürel miras ögesi sayısı (Hanlar, su kemerleri, sur duvarı 
kalıntıları, tüm dini yapılar, hamamlar, oteller vb.) 

      İzBB 

Kültürel mirasın koruma etkinliğinin artırılması adına kamulaştırılan alan büyüklüğü       İzBB 

Kültürel mirasın tanıtımına ayrılan bütçe miktarı       İzBB 

Kültür varlıklarına yönelik olarak hazırlanan bilgilendirme panolarının sayısı       İzBB 

Tarihi kişiliklerle ilişkili anı değeri olan kültür varlıklarına yönelik belgeleme çalışmalarının sayısı       İzBB 

Smyran Antik Kenti Sur Duvarı kalıntılarını belgeleme, restorasyon, çevre düzenleme proje 
sayısı, uygulama alanı büyüklüğü 

      
İl Kültür ve Turizm Md., İzBB, 
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

Yönetim Alanı içerisinde yer alan ve bakım, onarım, restorasyon çalışması gerçekleştirilen su 
yapısı sayısı  

      İzBB, İl Kültür ve Turizm Md. 

Günümüze ulaşmış han/hamam gibi kültürel yapıların bulunduğu imar adalarına yönelik 
koruma faaliyetleri gerçekleştirilerek (izinsiz uygulamaların kaldırılması, miras değerleri ile 
uyumlu üst örtü, yer döşemesi, kentsel mobilyanın sağlanması vb.) özgün görünümüne 
kavuşturulan, özgün kimliği ile uyumlu işlev kazandırılan yapı sayısı 

      İzBB 

Kemeraltı yayında kalan ve antik dönem limanının sınırını belirleyen cami yapılarının 
bulunduğu imar adalarına yönelik koruma faaliyetlerinin tamamlandığı alan büyüklüğü (izinsiz 
uygulamaların kaldırılması, miras değerleri ile uyumlu üst örtü, yer döşemesi, kentsel 
mobilyanın sağlanması vb.) 

      İzBB, Vakıflar Böl. Md. 

Kemeraltı yayında kalan tarihi önemdeki cami yapılarının görünürlüğüne/vistasına yönelik 
gerçekleştirilen uygulama/çalışmaların tamamlandığı cadde/sokak sayısı 

      İzBB, Vakıflar Böl. Md. 

Restorasyonu tamamlanmış olanlar içerisinde afet riskleri açısından değerlendirilmesi 
tamamlanmış kültür varlığı sayısı  

      İzBB 

Alanda bulunan kültür varlıklarına yönelik hazırlanan koruma durumu izleme ve değerlendirme 
raporlarının sayısı  

      İzBB 

Cami, mescit yapılarının avlularında, bahçe duvarlarında bulunan, bakım ve onarımları 
tamamlanan, su akması sağlanan su yapılarının (şadırvan, çeşme, su havuzu) sayısı 

      
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md., İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

Miras değeri ile uyumlu yapısal ve/veya bitkisel peyzaj tasarımı gerçekleştirilen kültür varlığı 
sayısı 

      İzBB 

Koruma ve bakım hizmetlerinin düzenli olarak sağlandığı dini yapı sayısı SÜREKLİ 
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md., İzmir 
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Vakıflar Bölge Md. 

Koruma altına alınan kortejo yapısı sayısı, ziyaretçi ve kullanıcı sayıları       İzBB 

Yönetim Alanında Giriş Noktası olarak düzenlenen alan sayısı       İzBB 

Alliance Israélite Universelle Okulu'nun Yahudi toplumu ile olan ilişkisine dair sözlü ve yazılı 
belgeleme sayısı, yapıyı ziyaret eden kişi sayısı 

      İzBB 

1.6: Arkeolojik Miras 
Alanlarının Koruma 
Etkinliği Artırılacaktır. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Mirası Veri Tabanı yıl sonu raporu, veri kapasitesi, kullanıcı 
sayısı 

SÜREKLİ 
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
Alan Başkanlığı 

Dijital ortama aktarılan etütlük buluntu sayısı SÜREKLİ 
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

Arkeolojik alanların kamulaştırılması için ayrılan bütçe miktarı       
İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

Kamulaştırması tamamlanan arkeolojik alan büyüklüğü       
İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

Bakım, onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına ayrılan bütçe miktarı       İzBB, Konak Belediyesi 

Tamamlanan konservasyon ve restorasyon çalışmalarının sayısı       

İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB, 
Konak Belediyesi, Vakıflar Böl. 
Md., Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktaları Kazı 
Başkanlıkları 

Antik Dönem ve Osmanlı Dönemi Su Yollarının belgelenmesi, koruma altına alınması ve 
sunumuna yönelik çalışmalara ayrılan bütçe miktarı 

      İzmir Müze Md. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığının alanla ilgili gerçekleştirilen toplantılara katılım sayısı       Alan Başkanlığı 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında gerçekleştirilen jeofizik 
çalışmalarının sayısı 

      
İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

Kazı alanlarında açığa çıkarılan eser miktarı       
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

Çevre düzenleme projesi tamamlandıktan sonra Roma Antik Yolunu ziyaret eden kişi sayısı        
İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md. 

Kadifekale’yi çevrelediği tespit edilen sur duvarları sayısı/alanı/büyüklüğü SÜREKLİ 
Smyrna Antik Kenti Kazı 
Başkanlığı 

Yönetim Alanı ve Bağlantı noktalarında korunan alanlarda ve ziyaret odaklarında 
görevlendirilen güvenlik personeli sayısı, güvenlik kamerası sayısı 

      
KTB Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Gn. Md., İzmir Müze 
Md. 
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Arkeolojik araştırma ve kazı çalışmalarına ayrılan bütçe miktarı       
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

Kazı çalışmalarının yürütüldüğü alan büyüklüğü       
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları, 
İzBB 

Koruma etkinliğinin artırılması adına gerçekleştirilen altyapı projelerinin sayısı (koruma çatısı, 
kazı eser deposu, drenaj sistemi vb.) 

      
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

Yüzey araştırması gerçekleştirilen alan büyüklüğü       
Yönetim Alanı ve Bağlantı 
Noktaları Kazı Başkanlıkları 

1.7: Alanın somut 
olmayan kültürel 
miras değerleri 
yaşatılacaktır. 

Alanda veya yapılarda bulunan tarihi izleri ve tarihsel önemi anlatan bilgilendirme tabelalarının 
sayısı 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Tanıtımı gerçekleştirilen SOKÜM Taşıyıcısı kişi ve ürün sayısı       İzBB 

SOKÜM bağlamında geleneksel el sanatları ile ilgili meslek ve zanaatların kullanımına olanak 
verilen tescilli yapı sayısı 

      İzBB 

Ziyaretçi rotaları ile ilişkilendirilen yerel mutfak, coğrafi işaretli ürün üretimi ve/veya satışı 
gerçekleştiren işyerlerinin sayısı 

      İzBB 

Tanıtımı gerçekleştirilen SOKÜM Ulusal Envanterine kayıtlı unsurların sayısı       İl Kültür ve Turizm Md. 

1.8: Yönetim Alanı 
Doğal Mirasının 
Koruma Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Yönetim Alan sınırları içerisinde kayıt altına alınan fauna/flora sayısı       İl Tarım ve Orman Md. 

Doğal sit alanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bilimsel araştırma sayısı       
ÇŞİ İl Md., Tarım ve Orman İl 
Md. 

Doğal sit statüsü veya alan koruma statüsü bulunan alanların büyüklüğü       
Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 

Miras değeri ile uyumlu olarak hazırlanan peyzaj projelerinin sayısı       İzBB 

1.9: Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarının 
Tarihsel Peyzajı 
araştırılacak ve 
Günümüz Peyzajı 
Belgelenerek, 
Yaşatılmasına Yönelik 
Çalışmalar 
yürütülecektir. 

Envanterlenen yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarının sayısı       İzBB 

İzlenebilir dijital veri sisteminin oluşturulması, veri büyüklüğü, kullanıcı sayısı       İzBB 

Doğal Miras alanlarının korunması ve yönetimi konusunda iş birliği içerisinde görev yürüten 
kurumlarda konuyla ilgili personel sayısı 

      
İzBB, ÇŞİ İl Md., İl Tarım ve 
Orman Md. 

Doğal sit alanlarında tespit edilen kültürel miras unsuru sayısı       İzBB, İl Tarım ve Orman Md. 

1.10: Yönetim Alanı Yerele ve alana özgü olduğu tespit edilen bitki türü sayısı       İzBB 
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ve Bağlantı 
Noktalarının peyzajı 
yerel ve alana özgü 
bitki türleri ile 
güçlendirilecektir. 

Ekolojik restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği doğal alanların sayısı, alan büyüklüğü, 
kullanıcı sayısı 

      İzBB 

Yeşil alan kullanımına ayrılan alan büyüklüğü       İzBB, Konak Belediyesi 

Yönetim Alanında bulunan su sistemlerine dair üretilen bilgi, belge sayısı       İzBB 

Doğal su yolları ve sahip oldukları doğal peyzaja yönelik koruma ve sunum çalışmalarının 
gerçekleştirildiği alan büyüklüğü, kullanıcı sayısı 

      İzBB 

Yönetim Alanı ile ilişkili yeşil alanlar ve yakın çevresinin tarihsel peyzajı ile ilgili araştırmaların 
sayısı 

      İzBB 

Yönetim Alanı Doğal Mirası Gezi Rotasının oluşturulması, rotanın kullanıcı sayısı       İzBB 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Tablo 67: Alanın Mekânsal Planlama Süreçleri İzleme Göstergeleri 
Amaç 2: İzmir Tarihi Liman Kenti Mekânsal Planlama Süreçleri Etkinleştirilecektir SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

2.1: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Yönetim Alanı 
miras değerlerinin etkin 
korunmasına yönelik 
planlama ve uygulama 
araçları geliştirilecektir. 

Alan Yönetim Planı kararları doğrultusunda gerçekleştirilen plan ve plan notu 
değişikliklerinin sayısı 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri  

1/5.000 ölçekli Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarının tamamlanması, 
kesinleşerek uygulamaya geçmesi 

      İzBB 

Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı’nın revizyon çalışmalarının tamamlanması, 
planın kesinleşerek uygulamaya geçmesi 

      İzBB 

Alanda geçerli olan plan kararlarının uygulanma oranı       İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Kentsel Tasarım Rehberlerine uygun yapılaşmış alan büyüklüğü, 
yapı sayısı 

      İzBB 

Plan kararlarına yönelik olarak hazırlanan KÜMED raporları sayısı       
İzBB, Konak, Bayraklı ve 
Bornova Belediyeleri 

Kadifekale Görünüm Bölgesi kapsamında KÜMED raporu hazırlanmış proje, plan sayısı        İzBB 

Eski Smyrna Bayraklı-Tepekule Höyüğü Görünüm Bölgesi kapsamında KÜMED raporu 
hazırlanmış proje, plan sayısı 

      İzBB 

Yönetim Alanı ile etkileşen alanlarda (Ballıkuyu, Beştepeler) uygulamayı yönlendirmek için 
hazırlanmış Kentsel Tasarım Rehberinin onaylanması ve yürürlüğe girmesi 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Geçmiş dönemden günümüze varlığını koruduğu tespit edilen sokak ve dokuların alan 
büyüklüğü, korunma durum raporları 

      İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yapılaşma Koşulları Yönetmeliğinin onaylanması ve yürürlüğe 
girmesi 

      İzBB 

Alanda faaliyet yürüten kamu kurumu sayısı, bu kurumlarda çalışan personel sayısı, kamu 
kurumu hizmetinde olan tescilli yapı sayısı 

      İzBB 

Ekolojik Tasarım Rehberinin hazırlanması ve yürürlüğe girmesi       İzBB 

2.2: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Yönetim Alanı'nda 
koruma sınırları ve 

Etkileşim Geçiş Sahası olarak belirlenen alan büyüklüğü       İzBB 
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statüleri alanın kültürel 
miras ögeleri göz önüne 
alınarak bütüncül şekilde 
yeniden irdelenecektir. 

Sit alanı olarak tescil edilen alanların büyüklüğü       İzmir 1 No.lu KVKBK 

2.3: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Yönetim Alanı'nını 
tarihsel sürekliliği olan 
sokak, meydan ve 
alanlarının 
sağlıklaştırılması ve 
canlandırılmasına yönelik 
projeler uygulanacaktır. 

Ziyaretçi bilgilendirme noktalarının ve ziyaretçi merkezlerinin sayısı, kullanıcı sayıları ve 
memnuniyet anket sonuçları 

      İzBB 

Ziyaretçi memnuniyet anketi sonuçları    İzBB 

Ziyaret Odakları için hazırlanan kentsel tasarım, çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma 
projesi sayısı, sağlıklaştırılan sokak sayısı, çevre düzenlemesi yapılan alan büyüklüğü, 
kentsel tasarım uygulaması gerçekleştirilen alan büyüklüğü 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Açık alan düzenlemelerinin gerçekleştirildiği alan büyüklüğü       İzBB 

Açık alanlarda kullanılan kentsel mobilya sayısı        İzBB 

Kentsel sit alanında yer altına alınan trafo yapısı sayısı       İBB, GEDİZ TEİAŞ 

Yönetim Alanının ilişkili olduğu korunan alanlarda hazırlanan Yönetim Planlarının sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi ile hazırlanarak uygulaması tamamlanan Ana 
Giriş Noktası sayısı 

      İzBB 

Koruma etkinliğinin artırılması adına düzenlenen yarışma sayısı       İzBB 

2.4: Yönetim Alanı 
mevcut yapı stokunun 
mevzuata uygunluğunun 
denetimi 
gerçekleştirilecek ve 
sağlıklaştırma çalışmaları 
yürütülecektir. 

Alanda koruma ilkeleriyle uyumsuz olduğu tespit edilen izinsiz uygulama sayısı, kaldırılan 
izinsiz uygulama sayısı  

      İzBB, Konak Belediyesi 

Mevzuata aykırı yapılaşmış yapı sayısı, gerçekleştirilen denetim sayısı    İzBB, Konak Belediyesi 

2.5: Yönetim Alanı'nda 
kentsel ve mekânsal 
standartlar 
geliştirilecektir. 

Alan içerisinde bulunan kentsel ve sosyal hizmet alanlarının kapasitesi, sayısı, alan 
büyüklüğü  

      İzBB, Konak Belediyesi 

Ayrıntılı rölövesi alınan tescilli metruk yapı sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

Peyzaj özellikleri kayıt altına alınmış yapı ve parsel sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

Ekolojik restorasyon çalışması gerçekleştirilen yeşil alan büyüklüğü       İzBB 

Afet sonrası toplanma alanı büyüklüğü ve kapasitesi       İzBB 

Afet toplanma alanlarının konumu, erişim olanakları, kapasitelerini tanımlayan yönlendirici 
mobil aplikasyonun geliştirilmesi, kullanıcı sayısı 

      İzBB 



826 
 

Ören yerleri ve ziyaretçi odaklarında gerçekleştirilen engelli dostu uygulamaların sayısı, 
engelli ziyaretçi sayıları 

      İzBB, İzmir Müze Md. 

Yerel toplumun bisiklet kullanmayı öğrenmesine yönelik düzenlenen kurs sayısı, katılımcı 
sayısı, ücretsiz dağıtılan bisiklet sayısı 

      İzBB 

2.6: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarının 
ulaşım altyapısı 
güçlendirilecek ve 
erişilebilirlik düzeyi 
artırılacaktır. 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde kullanılan motorsuz ve düşük karbonlu ulaşım aracı sayısı       İzBB 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde yayalaştırılan alan büyüklüğü       İzBB 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları sınırları içerisinde oluşturulan bisiklet yolu uzunluğu, 
bisiklet kiralama noktası ve bisiklet sayısı, kullanıcı sayısı, bisiklet kullanıcılarının 
memnuniyet anketi sonuçları 

      İzBB 

Uygulamaya konulan trafik sakinleştirici önlemlerin sayısı, yaya memnuniyet anketine 
olumlu görüş veren kişi sayısı ve oranı 

      İzBB 

Ruhsatsız olduğu tespit edilerek faaliyetleri durdurulan otopark sayısı       İzBB 

Tur otobüsleri ve çevre dostu shuttle servislerinin kapasitesi (sayısı, sefer sayısı, kullanan 
sayısı vb.), hizmetten yararlananların memnuniyet anketi sonuçları 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Shuttle ve tur otobüsleri güzergâhlarına yönelik olarak gerçekleştirilen düzenlemelerin 
sayısı (yolcu bekleme-indirme-bindirme noktaları, shuttle park istasyonları vb.) ve ayrılan 
alan büyüklüğü 

      İzBB 

Kentsel+3. derece arkeolojik sit alanı dışında düzenlenen otopark kapasitesi       İzBB 

Kültür varlığına zarar veren, hatalı bilgi içeren ve alanla uyumsuz olarak tespit edilen pano 
ve levhaların sayısı, uyumsuz olduğu için kaldırılan pano sayısı 

      İzBB 

Kemeraltı Çarşısı’na giriş niteliği taşıyan odak noktalarda gerçekleştirilen uygulama ve 
düzenlemelerin sayısı (tasarım, tabela, konum haritaları vb.) 

      İzBB 

2.7: İzmir Tarihi Liman 
Kenti Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarının 
teknik altyapı sistemleri 
geliştirilecektir. 

Kentsel sit alanı içerisinde yer altına alınan elektrik hatlarının uzunluğu       İzBB 

Elektrik altyapısının kapasitesi       GEDİZ, TEİAŞ 

Trafo yapılarının kültür varlıkları ile olan ilişkisinin değerlendirildiği (siluet vb.) rapor sayısı, 
kaldırılan veya yer altına alınan trafo sayısı 

      İzBB 

Kemeraltı Bölgesi için hazırlanan "Yağmursuyu Terfi Merkezi ile Fevzipaşa Bulvarı –
Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ni Kapsayan (Kuşaklama Hattı) Atıksu ve 
Yağmursuyu Hatlarının Yapılması" Projesi sonuç raporu 

      İzBB 

Geri kazanımı sağlanan yağmur suyu miktarı       İZSU 

Çöp toplama sisteminin kapasitesi (çöp kutusu sayısı, temizlik elemanı sayısı, çöp toplama 
sıklığı vb.) 

      
İzBB, Konak, Bornova, 
Bayraklı Belediyeleri 
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Katı atık yönetiminin kapasitesi (toplanan katı atık miktarı vb.)       
İzBB, Konak, Bornova, 
Bayraklı Belediyeleri 

Pis su kanal sisteminin kapasitesi (sistemin uzunluğu, etkin olduğu alan büyüklüğü, 
toplanan pis suyun hacmi vb.) 

      İZSU 

İçme suyu sisteminin kapasitesi (içme suyu hacmi vb.)       İZSU 

Yer altına alınan telefon ve telekomünikasyon hatlarının uzunluğu       
İlgili Telekomünikasyon 
sağlayan kurumlar 

Kemeraltı Bölgesi için hazırlanan Aydınlatma Planı’nda aydınlatma sağlanan alan büyüklüğü       İzBB 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları için Aydınlatma Master Planı’nın hazırlanması, 
uygulandığı alan büyüklüğü 

      İzBB 

Alanda tespit edilen riskli alanlar içerisinde yer alan yangın hidrantlarının sayısı       İzBB 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Tablo 68: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Güçlendirme İzleme Göstergeleri 
Amaç 3: Yönetim Alanının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Güçlendirilecektir SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

3.1: Alandaki iktisadi 
sektörlerin Tarihi Liman 
Kenti dokusuyla uyumlu 
olacak şekilde koruma 
odaklı yapılandırılması 
sağlanacaktır. 

İktisadi sektör araştırmalarına yönelik hazırlanan rapor sayısı       İzBB 

Üretime Yönetim Alan sınırları içerisinde başlamış ve markalaşmış/alanda uzun yıllardır 
faaliyet yürüten, Yönetim Alan sınırları içerisinde yeri olan işletmelerin sayısı 

      İzBB 

Sunulacak teknik, mali ve tanıtım desteklerinden yararlanan işletmelerin sayısı       İzBB 

İktisadi sektörlerin fonksiyonlarını desteklemek üzere gerçekleştirilen sosyal ve 
kültürel etkinliklerin sayısı 

      İzBB 

Geçmişte kümelenmiş olarak bulunan özelleşmiş iş kollarının yoğunlaştığı alanlara 
yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin sayısı, faaliyetlere ayrılan bütçe miktarı 

      İzBB 

Esnaf ve işletmelere yönelik mesleki bilgi ve beceriyi yükseltecek sertifikalı eğitim 
programlarından yararlananların sayısı 

      İzBB 

Yerel bitki türü kullanılarak düğün sektöründe sunulan ürün çeşitliliği sayısı, satışı 
yapılan ürün sayısı 

      İzBB 

Mevcutta devam ettirilen işlevle, yapı strüktürü ve mekânsal olanakları açısından 
uyumsuz olduğu tespit edilen tescilli kültür varlığı sayısı 

      İzBB 

Kemeraltı-Basmane Turizm Sektörü Teşvik Programı’nın hazırlanması, yararlanan 
işletme sayısı 

      İzBB 

Oteller Bölgesi’nde hizmet veren otellere ortak hizmet sunacak işletmelerin sayısı, 
kullanıcı sayısı 

      İzBB 

Yöresel Mutfak Kültürü ile ilgili işletmelerin/işletmecilerin sayısı (özellikle kadın, genç)       İzBB 

Alanda faaliyetlerini sürdüren zanaat sahiplerinin düzenleyecekleri atölye 
çalışmalarına katılanların sayısı 

      İzBB 

İzmir’e özgü hediyelik eşya ürünleri üretimine yönelik düzenlenen kurslara katılan kişi 
sayısı 

      İzBB 

Alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin sayısı, kooperatif üyesi sayısı       İzBB 

3.2: Alanda yaşayanların 
kentsel/sosyal hizmetlere 
erişimi 
sağlanacak/güçlendirilec

Alan bütününde bulunan kentsel sosyal donatı alanlarının kapasitesi (alan büyüklüğü, 
yararlanıcı sayısı vb.) 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Sosyal destek projelerinden yararlananların sayısı ve profili (yaş, cinsiyet vb.)       İzBB, İzmir Valiliği 

Kreş/Gündüz Bakım Merkezlerinin kapasitesi (sayısı, alan büyüklüğü, yararlanıcı sayısı       İzBB, İzmir Valiliği, Konak 
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ektir. vb.) Belediyesi 

Mültecilere, sahip oldukları sosyal haklar konusunda bilgilendirici ve yönlendirici 
hizmet sunacak Danışma Merkezi’nin kapasitesi (personel, yararlanıcı, faaliyet 
gösteren STK sayısı vb.) 

      İzBB, İzmir Valiliği 

Semt merkezlerinin kapasitesi (sayısı, yararlanıcı sayısı, verilen kurs sayısı vb.)       İzBB, Konak Belediyesi 

Aşevlerinin kapasitesi (sayısı, yararlanıcı sayısı vb.)       İzBB, İzmir Valiliği 

3.3: Alanda sosyal 
uyumun geliştirilmesine 
yönelik sosyal-kültürel 
etkinlikler ve sosyal 
içerme odaklı politikalar 
hayata geçirilecektir. 

Sosyal yapıyı analiz etmeye yönelik çalışmaların sayısı       İzBB, İzmir Valiliği 

Göç Odaklı Eylem Planı sonuç raporu       İzBB, İzmir Valiliği 

Kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığı tespit edilenlerin sayısı       
İzmir SGK, İzBB, İzmir 
Valiliği 

Çeşitli nedenlerle okula devam etmediği tespit edilen çocukların sayısı       İzBB, İzmir Valiliği 

Dil Merkezleri’nin kapasitesi (sayısı, yararlanan ve personel sayısı vb.)       İzBB, İzmir Valiliği 

Kayıt dışı olduğu tespit edilen mülteci kişi sayısı       İl Göç İdaresi 

İhtiyacı olmasına rağmen sosyal yardımlara erişemediği tespit edilen ve sosyal destek 
sağlanan kişi sayısı 

      İzBB, İzmir Valiliği 

Alanda yaşayanlara mükerrer olarak sağlandığı tespit edilen yardımların sayısı/miktarı       İzBB, İzmir Valiliği 

Uluslararası göçle gelen zanaat sahipleri arasından ekonomiye dâhil olabilenlerin sayısı       İzBB, İzmir Valiliği 

Madde kullanımı ile mücadele kapsamında hazırlanan eylem planının raporu, erişilen 
kişi sayısı 

      İl Emniyet Md. 

Uluslararası Gençlik Merkezi’nin kurulması ve yararlanan kişi sayısı       İzBB 

3.4: Alanda yaşayan 
nüfusun kültürel miras 
konusunda 
farkındalığının artırılması 
ve bilinçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

Alanın kültürel değerlerini anlatmak üzere hazırlanan materyal sayısı/çeşitliliği       İzBB, İzmir Valiliği 

Kültürel miras odaklı etkinliklere katılım gösterenlerin sayısı/çeşitliliği       İzBB, İzmir Valiliği 

Etkinlikler için kullanılan yapı sayısı/alan büyüklüğü       İzBB 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Tablo 69: İzmir Tarihi Liman Kentinin Ziyaretçi Yönetim Sistemi İzleme Göstergeleri 
Amaç 4: İzmir Tarihi Liman Kenti Ziyaretçi Yönetim Sistemi Etkinleştirilecektir SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

4.1: İzmir Tarihi 
Liman Kenti ve 
Bağlantı Noktalarının 
Ziyaret Kalitesinin 
Artırılmasına Yönelik 
Çalışmalar 
Gerçekleştirilecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında kullanılan bilgilendirici ve yönlendirici 
materyallerin sayısı/çeşitliliği 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları Ziyaretçi Yönetim Planı’nın hazırlanması, ziyaretçi 
sayıları, ziyaretçi memnuniyet anketi sonuçları 

SÜREKLİ İzBB, İzmir Müze Md. 

Ücretsiz wifi sunulan ziyaret odağı sayısı SÜREKLİ 
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Kültürel etkinliklere katılım gösteren kişi sayısı       İzBB, İl Kültür ve Turizm Md. 

Miras değeri ile uyumlu olacak şekilde düzenlenen etkinliklerde etkinlik mekânı olarak 
kullanılan tescilli kültür varlıklarının sayısı 

      İzBB 

Ziyaretçi yönetimine yönelik gelen şikâyet sayısı       İl Emniyet Md. 

Artırlmış gerçeklik uygulaması ile sunum yapılan ziyaret odağı sayısı SÜREKLİ İzBB 

Yıl boyu gerçekleştirilen turizm hareketliliğinin izlenmesi adına hafta sonu, aylık ve yıllık 
ziyaretçi sayısı 

SÜREKLİ İzmir Valiliği, İzBB 

Kültürel mirasın tanıtımı ve arkeolojik alanların ziyaretine yönelik olarak düzenlenen tur 
ve katılımcı sayısı 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Ziyaret noktalarına yerleştirilen kentsel mobilya sayısı, açık-yeşil kamusal alanların 
büyüklüğü 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Alan içerisinde konumlanan sağlık birimlerinin kapasitesi (sayısı, yararlanıcı sayısı, 
büyüklüğü vb.) 

      Konak İlçe Sağlık Md. 

Turizm Danışma Ofislerinden yararlanan sayısı SÜREKLİ İzBB 

Turizm Danışma Ofislerinde hazırlanan materyallerin sayısı/çeşitliliği       İzBB 

Alan içerisinde ziyaret odaklarına yönelik olarak hazırlanan kentsel tasarım projelerinin 
sayısı (bakı noktaları vs.), kullanıcı sayısı 

      İzBB 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında hizmet sunan kamusal otopark alanı sayısı ve 
kapasitesi 

      İzBB 

Yönetim Alanında hizmet sunan özel sektör otopark alanı sayısı ve kapasitesi     

Arkeolojik alanların ve bu alanlara erişim sağlayan ziyaret aksları ve rotalarının bakım, 
onarım ve temizlik hizmetlerine ayrılan bütçe miktarı 

      
İzmir Müze Md., İzBB, Konak, Bayraklı 
ve Bornova Belediyeleri 

Engelsiz Ziyaretçi Güzergâhı Projesi’nin gerçekleştirilmesi, engelli ziyaret sayısı       
İzmir Müze Md., İzBB, Konak, Bayraklı 
ve Bornova Belediyeleri 
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Agora Çocuk Atölyesi Projesi’ne katılan çocuk sayısı       İzBB 

Ziyaretçi Bilgilendirme Noktalarının ve Merkezlerinin kapasitesi (sayısı, kullanıcı miktarı 
vb.) 

      İzmir Müze Md. 

Smyrna Agorası Ören Yeri içerisinde rehberlik hizmetinden yararlananların sayısı       İzBB 

4.2: İzmir Tarihi 
Liman Kenti ve 
Bağlantı Noktalarının 
Tanıtılmasına Yönelik 
Çalışmalar 
Gerçekleştirilecektir. 

Yönetim Alanı İletişim ve Tanıtım Stratejisi sonuç raporu, tanıtıma ayrılan bütçe miktarı       İzmir Valiliği, İzBB, İzmir Müze Md. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları için, alan içerisinde bulunan özellikli alanların 
tanıtımına yönelik harcanan bütçe miktarı 

      İzmir Valiliği, İzBB, İzmir Müze Md. 

İzmir Tarihi Liman Kenti ile ilgili çevrimiçi platformların kapasitesi (içerdiği bilgi düzeyi 
ve yararlanıcı/kullanıcı sayısı vb.) 

SÜREKLİ Çevrimiçi platformla ilgili kurumlar 

Yönetim alanı sınırları içerisinde bulunan müzelerin ziyaretçi sayıları/müzelerde 
düzenlenen etkinlik sayısı 

      İzmir Müze Md. 

Ziyaret odaklarına ulaşım hizmeti veren kişiler içerisinde alanın tanıtımına yönelik 
eğitimlere katılan sayısı 

      İzBB 

4.3: İzmir Tarihi 
Liman Kenti Yönetim 
Alanı ve Bağlantı 
Noktaları İçerisinde 
Kalan Ziyaret 
Odaklarının Tanıtımı 
ve Ziyarete Uygun 
Hale Getirilmesi İçin 
Çalışmalar 
Gerçekleştirilecektir. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları içerisinde ören yeri statüsünde olan alanların sayısı, 
ziyaretçi sayıları 

      İzmir Müze Md. 

Arkeolojik alanlara yönelik hazırlanan Çevre Düzeni Projelerinin sayısı       
İzBB, KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Gn. Md. 

Özellikli alanların yerel topluma tanıtımına yönelik düzenlenen etkinliklerin sayısı, 
etkinliklere katılım gösterenlerin sayısı 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Ziyaretçi Karşılama Merkezlerinin sayısı, merkezlerin kullanıcı sayısı       
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn. 
Md. 

Alanın erişilebilirliğinin ve tanıtımının artırılması için kamusal alanlarda konumlandırılan 
bilgilendirici/yönlendirici pano/tabela/levhaların sayısı 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Özellikli alanlar içerisinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilen alan büyüklüğü       
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi içerisinde yer alacak Sergi Salonu Projesi’nin 
gerçekleştirilmesi, ziyaretçi sayısı 

      Bornova Belediyesi 

Ziyaret odaklarının otopark kapasitesi       
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Özellikli alanların ziyaretçi sunumuna yönelik ayrılan bütçe miktarı (altyapı, bakım ve 
temizlik çalışmaları vb.) 

      
İzBB, Konak, Bayraklı ve Bornova 
Belediyeleri 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Tablo 70: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi İzleme Göstergeleri 
Amaç 5: İzmir Tarihi Liman Kentinin Risk Yönetimi Etkinleştirilecektir SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

5.1: Kurumlararası 
Koordinasyon 
Arttırılacak, Paydaşların 
risk yönetim kapasitesi 
güçlendirilecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Veri Tabanının oluşturulması/kapasitesi (Veri 
Tabanında kayıtlı olan Risk Türlerine ait bilgi düzeyi, kullanıcı sayısı vb.) 

      İzmir Valiliği, İzBB 

Tarihi Kent Merkezinin mekânsal yapısına uygun (dar sokaklar) afet müdahale 
araçlarının sayısı 

      İzBB, İl Sağlık Md. 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında risk altında olduğu tespit edilen doğal 
ve kültürel miras ögelerinin sayısı 

      İzmir 1 No.lu KTVKBK, İzBB 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında geçerli olacak Acil Müdahale Eylem 
Planlarının hazırlanması 

      İzBB, İl Sağlık Md. 

Su, Hava, Toprak, Gürültü Kirlilik düzeyleri ölçüm/tespit raporu       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Afet risklerine karşı dayanıklılığı değerlendirilen yapı sayısı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Afet güvenli hale getirilen kentsel teknik altyapı/alan büyüklüğü       İzBB 

Afet risklerine yönelik olarak hazırlanan önleme, iyileştirme, müdahale 
programlarının sayısı 

       İzBB, İl AFAD Md. 

Afetlerde zarar gören veya zarar görme riski taşıyıp onarım ve güçlendirme 
çalışmalarının gerçekleştirildiği kültür varlıklarının sayısı 

      İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB 

Ziyaret odaklarında bulunan acil durum ve afet uyarı sistemlerinin kapasitesi 
(ekipman sayısı, yararlanıcı sayısı vb.) 

      İzmir Müze Md., İl Sağlık Md., İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Tematik Çalışma Grubunun oluşturulması, 
toplantı tutanak sayısı 

      Alan Başkanlığı 

Risk yönetimi konusunda oluşturulan Gönüllü Sivil Toplum ekiplerinin 
kapasitesi (üye sayısı, gerçekleştirilen eğitim sayısı vb.) 

      İzBB, İl AFAD Md. 

Risk yönetiminde toplumsal bilincin gelişmesi ve farkındalığın artırılması 
amacıyla düzenlenen eğitimlerin ve katılım gösterenlerin sayısı 

      İl AFAD Md., İzBB 

5.2: Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarında 
mekânsal ve çevresel 
risklerin ortadan 
kaldırılması veya 

Yönetim Alanının hidrolojik ve jeolojik yapısına yönelik hazırlanan risk analiz 
çalışmalarının sayısı 

      İzBB, İZSU 

Yönetim Alanı yapı stokunun risklere karşı dayanıklılığı konusunda hazırlanan 
performans analiz raporu sayısı 

      İzBB 

Afet ve acil durum toplanma alanlarının kapasitesi (büyüklüğü, sayısı, kişi       İzBB, Konak Belediyesi 
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azaltılması sağlanacaktır. başına düşen alan vb.) 

Peyzaj iyileştirme çalışmaları tamamlanan ve peyzaj düzenlemeleri 
gerçekleştirilen açık-yeşil alan büyüklüğü 

      İzBB, İZSU 

Kemeraltı Kuşaklama Projesinin tamamlanması, uygulandığı alan büyüklüğü, 
izleme raporları 

      İzBB, İZSU 

Yönetim Alanında kişi başına düşen içme suyu miktarı       İZSU 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde tüketilen enerji miktarı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Yangın Söndürme Hidrantlarının sayısı       İzBB, İZSU 

Acil Durum Çağrı Ünitelerinin sayısı, kullanım sayısı       İzBB, İl Jandarma Komutanlığı 

Yönetim Alanı içerisindeki karbon salınım miktarı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Su, hava, toprak, gürültü kirliliği ölçümleri       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

5.3: Yönetim Alanı ve 
Bağlantı Noktalarında 
risk yaratan kullanımlar 
izlenecek ve risklerin 
ortadan kaldırılması ve 
azaltılması sağlanacaktır. 

Kültürel değere sahip metruk veya risk altında olduğu tespit edilen yapı sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

Alanda metruk veya risk altında olduğu tespit edilen yapı sayısı    İzBB, Konak Belediyesi 

Alanda bulunan acil durum ekipmanının kapasitesi (çeşitliliği, sayısı vb.)       İzBB, İl Kültür ve Turizm Md. 

Afet Risk Tespit, Önleme, Müdahale eğitimlerine katılan personel sayısı       İl AFAD Md. 

Kültür varlıklarında gerçekleştirildiği tespit edilen izinsiz uygulama sayısı       İzmir 1 No.lu KVKBK, İzBB 

Kültür varlıklarında mevzuat ve mekânsal planlara uygun bir biçimde 
gerçekleştirilen bakım, onarım çalışması sayısı 

      İzBB 

Alandan toplanan katı atık miktarı (günlük, aylık ve yıllık) SÜREKLİ 
İzBB, Konak, Bornova ve Bayraklı 
Belediyeleri 

Alanda yerinden edilen nüfus içerisinde konut edinenlerin sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

5.4: Toplumsal Risklere 
karşı içerme odaklı 
politikalar izlenecektir. 

Yoksul ve yoksullaşma riski altında bulunan nüfus büyüklüğü, hane sayısı       İzBB, Halk Eğitim Merkezi Md.leri 

Sertifikalı meslek edindirme kurslarına katılan kişi sayısı       
İzmir Sosyal Güvenlik İl Md., İzmir 
Valiliği 

Kayıt dışı çalışan işgücü oranı       
İzmir Valiliği, İzmir Sosyal Güvenlik İl 
Md. 

Kentsel dönüşüm, kültürel mirasın korunması, kadına karşı şiddetle mücadele, 
toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hazırlanan bilgilendirici yayın 
çalışması sayısı  

      İzBB 

Toplumsal risk konularına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerine katılan 
personel sayısı 

      İzBB 

5.5: Kamusal Yaşam ve Suç teşkil eden olayların sayısı, suç türleri       Konak İlçe Emniyet Md. 
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Mekân güvenliği 
sağlanacaktır. 

Alanda faaliyet yürüten görevli güvenlik elemanı sayısı       Konak İlçe Emniyet Md. 

5.6: Doğal Miras 
Alanlarının karşı karşıya 
kaldıkları Riskleri 
önlemeye yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 

Yangın, hatalı bakım ve vandalizm nedeniyle yok olduğu tespit edilen ağaç 
sayısı 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Doğal sit alanlarında görevli personel sayısı       ÇŞİ İl Md., İzBB 

Yangına karşı erken uyarı sistemi bulunan doğal alanların sayısı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Doğal alanlara yakın konumlandırılan basınçlı yangın hidrantlarının sayısı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Bakımı gerçekleştirilen doğal alan büyüklüğü        İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Doğal sit alanlarında yaşı, cinsi, konumu tespit edilen ağaç sayısı       İzBB, ÇŞİ İl Md. 

Doğal sit alanlarında envanter altına alınan bitki türü sayısı       İzBB, İl Tarım ve Orman Md. 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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Tablo 71:Yönetsel Yapı Geliştirme İzleme Göstergeleri 
Amaç 6: Yönetsel Yapı Geliştirilecektir   SIKLIK 

Sorumlu Kurum 
Hedefler İzleme Göstergeleri 

3 
Ay 

6 
Ay 

1 
Yıl 

6.1: Kurumlararası 
ve kurum içi ortak 
çalışmanın 
güçlendirilecek, 
uygulamada iş birliği 
ve eşgüdüm 
sağlanarak yönetsel 
etkinlik 
geliştirilecektir.   

Kurumlararası ortak kullanıma açık dijital veri tabanının oluşturulması sürecinde 
yetkilendirilen/görevlendirilen personel sayısı 

      İzmir Valiliği, İzBB 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlere ayrılan bütçe/personel 
miktarı 

      İlgili Kurumların tamamı 

Tarihi Kemeraltı Çarşı Yönetiminin oluşturulması ve içerisinde yer alacak kurum sayısı, 
toplantı tutanakları 

      İzmir Valiliği, İzBB, YİKOB 

Alanda yürütülen periyodik saha çalışması sayısı       
İzmir Valiliği, İzBB, Konak 
Belediyesi 

Alan Başkanlığının katılım gösterdiği toplantı sayısı SÜREKLİ Alan Başkanlığı 
İzmir Tarihi Liman Kentine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısı sayısı 

SÜREKLİ Alan Başkanlığı 

UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisinde tam zamanlı istihdam edilen personel sayısı       İzBB, Alan Başkanlığı 
UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisinin sahip olduğu bütçe       İzBB, Alan Başkanlığı 
Alan yönetimi çalışmalarının etkinleştirilmesi adına kullanılan fon miktarı       Alan Başkanlığı 
Arkeolojik kazı çalışmaları için ayrılan bütçe       İzBB 

6.2: Alan 
Yönetiminin 
katılımcı 
yöntemlerle 
sürdürülmesi için 
yönetsel yapı 
geliştirilecektir. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Valilik İcra Kurulu toplantı tutanakları       
İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Md. 

İzmir Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu toplantı sayısı ve toplantı raporları       Alan Başkanlığı 
Tematik Çalışma Gruplarına katılım gösteren sayısı, toplantı tutanakları       Alan Başkanlığı 

Tarihi Han Yapısı Yönetiminin oluşturulduğu han yapısı       
İzBB, Konak Belediyesi, İzmir 
Vakıflar Bölge Md. 

Alan ve yakın çevresinde alanı etkileyecek ölçüde müdahale kararı içeren plan, proje ve 
uygulamalara yönelik hazırlanan KÜMED raporlarının sayısı 

      İzBB 

6.3: Yönetim 
Alanının İzmir 
kentinin İdari 
Merkez kimliği 
güçlendirilecektir. 

Yönetim Alan sınırları içerisinde veya yakın çevresinde konumlanan kamu kurum ve 
kuruluşlarının sayısı 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Yönetim Alan sınırları içerisinde veya yakın çevresinde konumlanan Üniversite, Özel Sektör 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları ve STK’ların temsil mekânlarının sayısı 

      İzBB, Konak Belediyesi 

Alanda yer seçen kurum ve kuruluşların kullanımına verilen tescilli kültür varlıklarının sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 

6.4: Alan İzmir tarihi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak eğitim çalışmalarına katılım       Alan Başkanlığı, İzmir Valiliği, 
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yönetiminde yerel 
kapasite 
güçlendirilecektir. 

gösteren sayısı İzBB 

Kültürel mirasın korunması ve yönetilmesi kapsamında hazırlanan yayın çalışmalarının sayısı       
İzBB, İzmir Valiliği, İl Kültür 
Turizm Md. 

Tescilli yapıların bakım ve onarım çalışmalarına yönelik düzenlenen sertifikalı eğitim 
çalışmalarına katılım gösteren usta sayısı 

      İzBB, Konak Belediyesi 

6.5: Alan Yönetim 
Planının izleme ve 
değerlendirme 
etkinliği 
geliştirilecektir. 

Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından alandaki uygulamalara dair hazırlanan 
izleme ve değerlendirme raporlarının sayısı 

      Alan Başkanlığı 

Tespit edilen ve sonlandırılan izinsiz uygulamaların sayısı       İzBB, Konak Belediyesi 
Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerden sorumlu kurum tarafından yatırım programına 
alınan eylem sayısı 

      Alan Başkanlığı 

Yönetim Planında tanımlanan faaliyetten sorumlu kurumun, faaliyetin uygulanma süreci 
hakkında düzenlediği izleme ve değerlendirme raporlarının sayısı 

      Alan Başkanlığı 

Yürütülen koruma faaliyetlerine yönelik düzenlenen paydaş katılımlı toplantı sayısı, odak 
grup toplantı sayısı 

      Alan Başkanlığı 

Tescilli kültür varlıklarına yönelik işlenen suçların sayısı (tescilli eserden malzeme alımı, 
hırsızlık, vandalizm, kaçak kazı, izinsiz uygulamalar vb.) 

      
İzBB, İl Kültür ve Turizm Md., İl 
Emniyet Md. 

Miras İzleme Platformunun kurulması, veri büyüklüğü, yararlanıcı sayısı       İzBB 

6.6: Kurumsal 
Kapasitenin 
Artırılmasına Yönelik 
Eğitim Programları 
Düzenlenecektir. 

Miras değerlerini koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin 
sayısı 

      İzBB, İzmir Valiliği 

Miras değerlerini koruma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen eğitimlere 
katılım gösteren kişi sayısı 

      İzBB, İzmir Valiliği 

İstihdam garantili meslek kursları kapsamında düzenlenen geleneksel zanaat eğitimlerine 
katılan sayısı 

      İzBB, Halk Eğitim Merkezleri 

Sertifikalı Yabancı Dil Eğitimi kurslarına katılım gösteren sayısı       İzBB 
Gıda üretimi ve satışına yönelik düzenlenen hijyen eğitimlerine katılım gösteren kişi sayısı       İl Tarım ve Orman Md. 
Sertifikalı eğitim programları vasıtasıyla otel ve pansiyon işletmelerinde kalifiye eleman 
olarak çalışmaya başlayan kişi sayısı 

      İzBB, İl Milli Eğitim Md. 

Kültürel miras eğitimlerinin verildiği okul/öğrenci sayısı       Alan Başkanlığı 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 



837 
 

Varlığın Korunmasına Dair İzleme Stratejisi 

Yönetim Planı’nın hazırlanması sonrasında, ulaşılmak istenilen hedeflere yönelik olarak 

belirlenen faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair denetiminden sorumlu birimler “Alan 

Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tanımlanmıştır.  

Bu birimlerden ilkini Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu oluşturmaktadır. Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurulu, Alan Başkanı, Danışma Kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile hizmetine 

ihtiyaç duyulan idarelerden birer temsilci olmak üzere Bakanlıkça tespit edilen en az beş üyeden 

oluşmaktadır. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Yönetim Planı’nın uygulanmasını denetlemek amacıyla, 

yönetmelikte belirlenen görevleri kapsamında gündemi Alan Başkanı tarafından belirlenen kurul 

toplantısını yılda en az iki kere mahallinde gerçekleştirir. Yönetmelikte ayrıca, Eşgüdüm ve Denetleme 

Kurulunun denetim görevini yerine getirebilmesi amacıyla bir Denetim Birimi kurulabileceğinden 

bahsetmektedir.  

Yönetmelikte; Denetim Biriminin, yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde 

görev alan denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi, 

arkeoloji, kamu yönetimi, ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personel arasından 

Bakanlıkça görevlendirilecek en az beş üyeden oluşacağı şeklinde tarif edilmektedir. Denetim 

biriminin görevi, yönetim planıyla belirlenen yönetim, koruma, sunum, tanıtım ve ziyaretçi yönetimi 

stratejileri doğrultusunda denetim birimince alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans 

değerlendirmelerini yapmak ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlayarak Eşgüdüm ve 

Denetleme Kuruluna sunmak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, denetim birimi, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim planı ve uygulaması ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi 

isteme yetkisine sahiptir.  

Aynı yetkiye sahip Alan Başkanından, bu bilgi ve belgelerin arşivlenmesini sağlayarak yıllık 

denetim raporlarını hazırlanması beklenmektedir. İzleme göstergeleri ile alakalı olarak sorumlu 

atfedilen kurumlarla koordinasyonun kurularak faaliyetlerin başarı ya da başarısızlıklarının ölçülmesi 

gerekmektedir. Korunması öngörülen varlıkların koruma durumlarının ölçülmesi için belirlenen temel 

göstergeler aşağıdaki tabloda listelenmektedir.  
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Tablo 72: Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunma Durumu Temel Göstergeler 

Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunma Durumu Temel Göstergeler Yıl Birim 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kurumlar ve paydaşlarla yapılan toplantı 
sayısı, toplantı tutanakları 

2022 Tutanak 

Koruma statüsüne sahip alan büyüklüğü (Arkeolojik, doğal, tarihi, kentsel sit 
alanları) 

2022 Hektar 

Belirlenen Etkileşim Geçiş Sahası büyüklüğü 2022 Hektar 

Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alan büyüklüğü 2022 Hektar 

Yüzey araştırması gerçekleştirilen alan büyüklüğü 2022 Hektar 

Ören yeri statüsüne sahip arkeolojik alanların sayısı/alan büyüklüğü 2022 Sayı/Hektar 

Tescilli kültür varlığı sayısı 2022 Sayı 

Tescilli kültür varlıklarında tespit edilen izinsiz uygulama sayısı, İzinsiz 
uygulamaların kaldırıldığı yapı sayısı 

2022 Sayı 

Kentsel + 3. derece arkeolojik sit alanında tespit edilen izinsiz uygulama 
sayısı, izinsiz uygulamaların kaldırıldığı yapı sayısı 

2022 Sayı 

Çevre düzenleme projesi yapılan alan sayısı, hektar büyüklüğü 2022 Sayı/Hektar 

Kentsel tasarım uygulaması yapılan alan sayısı ve hektar büyüklüğü 2022 Sayı/Hektar 

İzinsiz uygulamaların kaldırıldığı tescilli kültür varlığı sayısı 2022 Sayı 

Koruma altına alınmış olmasına rağmen günümüze aktarılamayan kültürel 
miras ögesi sayısı 

2022 Sayı 

Tescilli kültür varlığı olmasına rağmen metruk durumda veya risk altında 
olduğu tespit edilen yapı sayısı 

2022 Sayı 

Tescilli kültür varlıklarına yönelik işlenen suçların sayısı 2022 Sayı 

Belgelenen ve envanter altına alınan kültürel miras değeri sayısı 2022 Sayı 

Detaylı rölövesi alınan kültür varlığı sayısı 2022 Sayı 

Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi sayısı, 
restorasyon uygulaması gerçekleştirilen yapı sayısı 

2022 Sayı 

Basit onarım görmüş kültür varlığı sayısı 2022 Sayı 

Esaslı onarım görmüş kültür varlığı sayısı 2022 Sayı 

Sağlıklaştırma projesi uygulanan sokak sayısı/uzunluğu 2022 Sayı/Uzunluk 

Kayıt altına alınan flora sayısı 2022 Sayı 

Yerele özgü türlerin kullanıldığı alan büyüklüğü 2022 Sayı/Hektar 

Tespit edilen sualtı kültür miras ögesi 2022 Sayı 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 

Alan Başkanlığı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Danışma Kurulu, Denetim Birimi gibi resmi 

kurulların yanı sıra katılımcı bir izleme-değerlendirme mekanizmasının kurulması İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Planının hedeflerinden biri olmuştur. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla, yönetim 

planı için hazırlanan amaç, hedef ve faaliyetlerden oluşan eylem planı İzmir Tarihi Liman Kentinin ve 

yönetim planının izleme ve değerlendirme etkinliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar içermektedir. 

Bu kararlar içerisinde yerel toplumun miras değerlerinin korunmasında etkin rol almasını sağlaması 

düşünülen online “Miras İzleme Platformu” kurulması öngörülmektedir. Bu platform sayesinde, 

alanda yaşayan nüfusun kültür varlıklarına yönelik tescilli eserden malzeme alımı, hırsızlık, vandalizm, 

kaçak kazı ve izinsiz uygulamalar gibi işlenen suçları doğrudan ilgili kuruma aktarabileceği bir izleme 

ve denetim mekanizması kurulacaktır.  
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Ayrıca, alanda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları tarafından 

alandaki uygulamalara yönelik izleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulması Alan Başkanlığı 

tarafından teşvik edilecektir. Ek olarak, TMMOB’a bağlı meslek odalarının İzmir Tarihi Liman Kentine 

yönelik ilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yine Alan Başkanlığı tarafından 

yürütülecektir. Bu çalışmaların kapsamı, Yönetim Alanında ilgili kurumlar tarafından yürütülen 

koruma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi, sürdürülen faaliyetlerin beklentileri karşılama düzeyinin 

anlaşılması, uygulama projelerinin hazırlama sürecinde yerel toplumun görüş ve önerilerinin alınması 

ve uygulama sonrasının değerlendirilmesi ve yerel toplumu, alanda faaliyet yürüten STK ve meslek 

odalarını da içerecek şekilde oluşturulacak odak gruplarla periyodik toplantıların periyodik olarak 

gerçekleştirilmesini içermektedir.  

Son olarak, Yönetim Planında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan 

kurum ve kuruluşlar; faaliyetin Kurumun yatırım programına alınması, faaliyetin uygulama 

sürecinin ilerleme durumu, gerçekleşme oranı hakkında Alan Başkanlığını periyodik olarak 

bilgilendirerek ve faaliyetin sonrasında düzenlenen izleme ve değerlendirme raporlarını Alan 

Başkanlığına ileterek faaliyetin gerçekleşme oranının ölçülebilmesini sağlayacaktır. Etkin bir izleme 

ve değerlendirme sürecinden beklentiler; 

• Eylem planı içerisinde tanımlanan faaliyetlerin tamamlanma oranı, uygulama sırasındaki 

deneyimin analiz edilmesi ve alanın varlık değerleri üzerindeki etkisinin izlenmesi, 

• Faaliyetlerin alan içerisindeki etkinlik düzeyinin ölçülmesi (koruma etkinliğinin artması, 

risklerin azalması, katılımı düzeyinin gelişmesi, mekânsal iyileşme-sağlıklaştırma ve 

sosyoekonomik iyileşme- gelişme), 

• Alanda faaliyet yürüten kurumlar arasında işbirliği ve bilgi birikiminin paylaşılmasının 

sağlanması, 

• Karar alma süreçlerinin katılımcı şekilde yürütülmesi ve çözüm konusunda kolaylaştırıcı 

olması, 

• Tarihi Liman Kentinin tarihi, kültürel, sosyal ve doğal değerlerinin tanıtımının ve değerlere 

ilişkin farkındalığın artırılmasının sağlanması, 

• İzleme ve değerlendirme sonuçları ile bağlantılı olarak Yönetim Planının güncellenmesi 

sürecine yön verilmesi, 

• Alan kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin memnuniyetinin artırılmasıdır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinin yürütülmesinde kullanılabilecek farklı araç ve yöntemler 

bulunmaktadır: 
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1. Dijital İzleme Teknolojileri 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Araştırma Merkezi: Arşivi ve kütüphanesi ile birlikte dijital bilgi 

sisteminin yer alması beklenmektedir. Merkez alanla ilgili yapılmış araştırma ve çalışmalardan 

elde edilen bilgi, belge ve dokümanların arşive aktarılması, dijital platformda araştırmacıların 

hizmetine sunulması ve ulusal ve uluslararası arşiv veri tabanlarının birbiri ile entegre 

edilmesine yönelik ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

• İzmir Tarihi Liman Kenti Dijital Veri Tabanı: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve 

Bağlantı Noktalarında koruma altına alınmış varlıklar ve bu varlıklarla ilişkili bütün ögelere 

ilişkin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli mekansal verileri ve alanın arazi kullanımını da 

içeren, varlığa ilişkin bilginin düzenli biçimde izlenmesini sağlayacak veri tabanı oluşturulması 

faaliyetler içerisinde tanımlanmıştır. 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Arkeolojik Mirası Veri Tabanı: Yönetim Alanı ve Bağlantı 

Noktalarında kazısı devam eden alanların kazı evlerinde sürdürülen tasnif ve belgeleme 

çalışmaları desteklenmesini, Kazı Başkanlıkları tarafından mevcut durumda oluşturulmuş veri 

tabanları arasında uyum sağlanarak, bilgisayar ortamında yayınlanan verileri de içerecek 

biçimde güncellenebilir veri tabanının oluşturulmasını ifade etmektedir.  

• Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Envanter Çalışması: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve 

Bağlantı Noktalarında (kamusal alanlar, sivil mimarlık örnekleri, park, bahçe ve rekreasyon 

alanları, yaya yolları, kordon boyu, meydanlar, arkeolojik sit alanları vb.) özelinde yapısal ve 

bitkisel peyzaj envanter çalışması yürütülerek, drone çekimleri yapılarak GIS tabanlı 

haritaların üretilmesi ve izlenebilir veri sistemidir. 

• Doğal Miras Alanlarının İzlenmesi: İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı 

Noktalarında Doğal Miras alanlarının korunması, yönetimi konusunda görev yürüten 

kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak kurumların ortak kullanımına açık akıllı veri 

sistemidir. 

• Su Yapılarının İzlenmesi: Yönetim Alanında su kemerleri, hamam, sarnıç, sebil, çeşme, su 

kanalı, tulumba gibi alanda bulunan su sisteminin dönemsel özellikleri, bu sistemle ilintili su 

iletim hatlarının tarihsel dönemde kullanım biçimlerinin CBS ortamında haritalanarak 

belgelenmesi sonucu izleme gerçekleştirilecektir. 

• İzmir Tarihi Liman Kenti Risk Veri Tabanı: Kurumlararası  işbirliği ile kurumların ortak 

kullanabileceği risk konusunda ayrı bir veri tabanı oluşturularak, yazılım, donanım ve ağ 

altyapısı, veri toplama ve güncelleme, verinin güvenilirliğinin sağlanması konuları 

tanımlanarak uzman kişilerce oluşturulacak dijital ortamda aktarılacak, risk yönetimine dair 

üretilmiş etütler, planlar, projeler, fay kırıkları, çakıştırılmış risk haritaları, geçmiş (antik 
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dönemden-günümüze) dönemlerde gerçekleşmiş farklı türlerdeki afetlerin etki alanları ve 

sonuçları gibi birçok belgenin izlenebilir ve erişilebilir hale getirilmesine olanak tanıyacaktır. 

• Miras İzleme Platformu: Alanda yaşayan nüfusun kültür varlıklarına yönelik işlenen suçları 

(tescilli eserden malzeme alımı, hırsızlık, vandalizm, kaçak kazı, izinsiz uygulamalar vb.) 

doğrudan ilgili kuruma aktarabileceği online bir platformdur. 

• Mobil Uygulamalar: İZKA tarafından geliştirilen İzmir Zaman Makinesi ve İzBB-İzmir Vakfı 

tarafından yürütülen Visitİzmir gibi uygulamalarla İzmir’e dair bilgi edinilmesi mümkündür. 

• Kamera ve Kayıt Sistemleri: Kamera ve kayıt sistemleri ile birlikte hem özellikli alanların 

güvenliğinin sağlanması hem de ziyaretçi yönetimine dair veri elde edilmesi olanaklı hale 

gelecektir. Ziyaretçi sayısının ve kullanıcı profilinin belirlenmesi, ziyaretçilerin tercih ettikleri 

ulaşım araçları ve yoğunlukların gün, ay ve yıl olarak tespiti, alanın kullanım biçimleri ve 

alanda yaşanan sorunların tespit edilebilmesi için gerekli görülmektedir.  

2. Yüz Yüze İletişim Uygulamaları 

Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarına yönelik izleme ve değerlendirme sürecinde alanın 

paydaşları ile yüz yüze iletişim olanaklarının geliştirilmesi, eylem planında tanımlanan faaliyetlerden 

etkilenen veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan aktörlerle periyodik odak grup 

toplantıları ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Danışma 

Kurulu’nun 3 ayda bir toplanması, gerekli görülen konularda Tematik Çalışma Gruplarının 

oluşturulması, yerel toplum, STK ve meslek odalarının alanda sürdürülen faaliyetler konusunda 

düzenli olarak bilgilendirilmesi ve düzenli odak grup görüşmelerinin yapılması eylemler arasında 

tanımlanmıştır.  

Alanda yetki, görev ve sorumluluğu bulunan merkezi yönetim, yerel yönetim ve ilgili kurum 

ve kuruluşların yönetim planında tanımlanan faaliyetleri yapmaktan sorumlu Daire Başkanlıkları, 

Müdürlükleri ve Birimleri arasında eşgüdümün sağlanması, farklı görev ve çalışma konularına sahip 

birimlerin yürütülen çalışmalar hakkında bilgilenmesinin sağlanacağı, birimler arası çalışmaların 

gözden geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Alan Başkanlığının dâhil edildiği aylık 

toplantıların düzenlenmesi faaliyetler arasında yer almaktadır. Bir diğer faaliyet ise İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktalarında yer alan Arkeolojik Sit Alanlarında gerçekleştirilecek 

olan altyapı çalışmaları ve uygulama projelerinin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirildiği toplantılara ilgili Kazı Başkanlığı’nın katılımının sağlanmasına yöneliktir. 
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3. Saha Araştırmaları ve Anket Çalışmaları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Alanı sınırları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etki 

düzeylerini ölçmek ve izlemek, sosyal ve ekonomik müdahale çerçevesini güncellemek amacı ile bir 

dizi saha araştırması tanımlanmıştır. Eylem planında tanımlanan saha araştırmalarından biri; alan 

sınırları içerisinde yaşayan nüfusun yoksulluk derecesini anlamak, yoksulluk düzeyini izlemek ve 

yoksulluğa neden olan sorunları analiz etmek amacıyla kurgulanmıştır. Saha çalışmalarından bir 

diğerini Yönetim Alanında yaşayan göçle gelen nüfusa yönelik sorunlarının tespit edilmesi, kent 

yaşamına katılımlarının artırılmasına olanak sağlayacak kavramsal çerçevenin oluşturulması amacını 

taşımaktadır. Ek olarak, yönetim alanında yaşayan kayıt dışı mülteci nüfusun tespit edilmesine yönelik 

saha çalışmaları ile “Göç Odaklı Eylem Planı” hazırlanması sürecine altlık oluşturulması sağlanmak 

istenmektedir. Tanımlanan bir diğer saha çalışması, kurumlararası ortak dijital veri tabanına girişi 

yapılan verilerin kurumların koordinasyonu ile oluşturulacak saha ekipleri tarafından yürütülen 

periyodik saha çalışmaları ile güncellenmesini ve alanın güncel bilgisinin veri tabanına aktarılmasını 

hedeflemektedir.  

Saha çalışmalarının yanı sıra, alanda alınan kararlar, gerçekleştirilen müdahaleler ve 

uygulamalara yönelik olarak yerel toplumun beklentilerinin ölçülmesini hedefleyen anket çalışmaları 

ile izleme ve değerlendirme süreci desteklenmektedir. Benzer şekilde, ziyaretçilere yönelik 

memnuniyet anketlerinin yapılması da etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşmasına 

katkı sağlayacaktır.  

Tarihi Kemeraltı Çarşı Yönetimi: İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, 

İZTO, Kemeraltı Esnaf Odası, Kemeraltı Çarşısı esnafı ve ilgili meslek odaları temsilcilerinin katılımı ile 

oluşturulması planlanan Tarihi Kemeraltı Çarşı Yönetimi’nin izleme ve değerlendirme mekanizmasına 

katkı sunması beklenmektedir.  
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13.*Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED)  

2022-2027 İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı’nda öngörülen faaliyetlerin bir kısmının 

gerçekleştirilmesi Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) Raporunun hazırlanmasına tabi 

tutulmuştur. Alanda uygulanması planlanan yeni altyapı yatırımlarının, arazi kullanım kararlarının 

değişiminin, aşırı yoğun veya uygun olmayan turizm yatırımlarının Yönetim Alanına etkilerinin neler 

olacağının Kültürel Miras Etki Değerlendirme raporları ile belirlenmesi gerekmektedir.  

Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde 

tanımlı olmamasına rağmen, ülkemizin de taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair Sözleşme’nin (DMS) Uygulanmasına İlişkin Rehber”in 110. maddesinde tüm Dünya 

Miras varlıklarına ilişkin önerilen müdahaleler için etki değerlendirmelerinin esas olduğu 

belirtilmekte, 172. Maddesinde ise DMS’ye Taraf Devletlerin, varlığın istisnai evrensel değerini 

etkileyecek kapsamlı restorasyon ya da yeni inşaat faaliyetleri konusunda Dünya Miras Merkezi’ni 

(DMM) bilgilendirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. DMS’nin Uygulama Rehberi’nin yukarıda 

zikredilen maddeleri uyarınca DML’de yer alan varlıkların üstün evrensel değerini etkileme potansiyeli 

bulunan büyük ölçekli çalışmalar öncesinde talep edilen KÜMED raporları, anılan varlıkların korunma 

durumlarının ele alındığı DMK toplantılarında değerlendirilmektedir.  

Ancak, ülkemizde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan varlıkların, DML’ye adaylık 

sürecine girme olasılıkları göz önünde bulundurularak, söz konusu alanlar için tasarlanan büyük 

ölçekli plan, proje ve uygulama çalışmaları öncesinde, uygulanması planlanan çalışmaların alanın 

potansiyel üstün evrensel değeri ile özgünlük ve bütünlüğüne olumsuz etkisinin önlenmesi adına 

KÜMED çalışması yapılması Kültür ve Turizm Bakanlığınca tavsiye edilmektedir. KÜMED çalışması 

sonucunda tespit edilen hususlar göz önüne alınarak, alanın özgünlük ve bütünlüğünü muhafaza 

edebilmek adına projeden vazgeçilmesi ve/veya projenin alana en az etki edecek şekilde revize 

edilmesi sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda, Geçici Liste’de yer alan varlıkların adaylık dosyalarında 

KÜMED Raporları ve sonucunda revize edilen proje çalışmalarının belgelerine yer verilmektedir. 

Böylelikle alanın özgünlük ve bütünlüğünün korunmasına ilişkin gayret ve çalışmalar DML kayıt 

sürecini değerlendirecek organlarla paylaşılabilmektedir. 

KÜMED raporu hazırlanırken; önerilen herhangi bir projenin ya da değişimin Yönetim Alanının 

sahip olduğu nitelikler üzerinde yaratacağı etki standart bir etki alanı üzerinden 

değerlendirilmemelidir. Söz konusu nitelikler hem tekil hem de toplu değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. Etki değerlendirme bağlamında “kabul edilebilir değişimin sınırları” ve “değişiklikleri 

kaldırma kapasitesi” ortaya konulmalıdır.  

 
* Bu bölüm ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirme Rehberi’nden alıntılanmıştır. 
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Bu doğrultuda KÜMED hazırlanması için gerekli araç, kaynak ve uzmanlıklar da tarif edilmiştir. 

Bu tür bir değerlendirmenin yapılması için özellikle alanın ihtiyaçlarına uygun analitik becerilere 

sahip, farklı disiplinlerden oluşturulacak bir KÜMED ekibi gerekli görülmektedir. Herhangi bir proje, 

uygulama ya da değişikliğin farklı boyutlarıyla ele alınması değerlendirmenin de etkili olmasını 

sağlayacaktır. Oluşacak etkinin önlenmesi, azaltılması, onarımı da KÜMED’in bir parçasıdır. 

Değerlendirme sürecinin başından sonuna kadar ilgili tüm paydaşlarla görüşülmesi risk unsurunun 

ortadan kaldırılması adına yararlı olacaktır. Bu kapsamda net ve verimli bir etki değerlendirmesi 

yapılabilmesi için gerekli birikimi sağlayacak araç Yönetim Planı’dır. KÜMED için hazırlanan rehberde 

KÜMED özeti de sayılabilecek bir Ön Rapor’un hazırlanması gerektiği de vurgulanmıştır. Ön Rapor ile 

hedeflenen, bir yol haritasının belirlenmesidir. Bu yol haritası KÜMED kapsamında neler yapılacağı, 

niçin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini içermektedir. Ayrıca, beklenen sonuçların neler olduğu 

ve ne zaman ortaya çıkacağı da belirtilmelidir.  

Hazırlanacak Ön Rapor’dan beklentiler şu şekilde özetlenmektedir; 

• Değişim veya yatırım projesinin getireceği değişiklikler ve gerekçesi 

• Yönetim alanı ve çevresindeki durumun özeti 

• KÜMED için kullanılacak yöntemin ana hatları ile tarif edilmesi, amaç ve kapsamı 

• Danışılacak kurum veya kişiler, paydaşlar, alanla ilgili toplulukların belirlenmesi 

• Uygun çalışma alanları ve hassas noktaların tanımlanması 

• Alanla ilgili mevcut bilginin ve veritabanının kapsamı, düzeyi/yeterliliği ve güvenilirliği 

Kültür mirasının değerine göre faaliyet sonucu oluşacak değişimin/etkinin ölçek ve şiddeti 

doğrultusunda kültür varlığı üzerinde oluşacak etkinin önemi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 73: Kültürel Miras Etki Kademeli Değerlendirme Sistemi 

Kültür Mirasının Değeri 

Değişimin/Etkinin Ölçek ve Şiddeti 

Değişim 
Yok 

Çok Az 
Değişim Az Değişim 

Orta Düzeyde 
Değişim 

Büyük Ölçekli 
Değişim 

Nötr Hafif Orta/Büyük 
Büyük Çok 
Büyük  Çok Büyük 

Değişimin Etkisinin Önemi (Olumsuz Ya Da Yararlı) 

Çok Yüksek  Nötr Hafif Orta/Büyük 
Büyük/Çok 
Büyük Çok Büyük 

Yüksek Nötr Hafif Orta/Hafif Orta/Büyük 
Büyük/Çok 
Büyük 

Orta Nötr Nötr/Hafif Hafif Orta Orta/Büyük 

Düşük Nötr Nötr/Hafif Nötr/Hafif Hafif Hafif/Orta 

İhmal Edilebilir Nötr Nötr Nötr/Hafif Nötr/Hafif Hafif 

Kaynak: ICOMOS KÜMED Rehberi, 2011 

Son olarak Kültür Mirası Etki Değerlendirme Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.  
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Tablo 74: Kültürel Miras Etki Değerlendirme Aşamaları 

KÜMED Aşamaları 

▪ İlk proje ve tasarım 
▪ Başta yapılan görüşmeler 
▪ İşleri üstlenecek uygun kurumların belirlenip devreye sokulması 
▪ Çalışma alanının belirlenmesi, işin kapsamının belirlenmesi 
▪ Verilerin toplanması ve incelenmesi 
▪ Kültür mirasının özelliklerinin tanımlanması,  
▪ Doğrudan ve dolaylı etkilerin modellenmesi, değerlendirilmesi 
▪ Hasarların hafifletilmesi için taslak hazırlanması – önleme, etki azaltma, iyileştirme ya da 

karşılama 
▪ Raporun taslağının hazırlanması 
▪ Danışma 
▪ Değerlendirme sonuçlarının irdelenmesi ve etki azaltma işlemi 
▪ Son rapor ve kararları açıklayan görsel sunum 
▪ Etki azaltma işlemi 
▪ Sonuçların ve edinilen bilgilerin dağıtılması 

Kaynak: ICOMOS KÜMED Rehberi, 2011 

2022-2027 İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı’nda KÜMED öngörülen faaliyetler aşağıdaki 

tablolarda listelenmiştir.  

YÖNETİM ALAN SINIRI İÇERİSİNDE KÜMED İSTENECEK FAALİYETLER 

EYLEM NO EYLEM AÇIKLAMASI 

2.1.3 

Teşvik ve yüksek emsal değeri içeren geçmiş plan kararları Yönetim Planı kararları 
doğrultusunda gözden geçirilecek, alanın silueti üzerinde olumsuz etkide bulunacağı 
belirlenen alan ve parsellerin plan kararları KÜMED çalışmaları tamamlanmadan 
uygulanmayacaktır. 

2.1.17 

Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı için yürütülen imar planı çalışmaları Yönetim Planı 
kararları da dikkate alınarak yeniden irdelenecek, Kadifekale ve surların siluetini 
etkileyen imar adalarının yapı yüksekliklerinin azaltılması, imar haklarının gözden 
geçirilmesi ve bu imar adalarında yapılacak yapıların yapı malzemesi, renkleri, cephe 
özellikleri, yapısal ve bitkisel peyzaj unsurlarının Kadifekale’nin görünümü ile 
yarışmayacak bir biçimde oluşmasını sağlayacak planlama kararları geliştirilecektir. 
Bu alanlarda bütün imar adalarında tek tip yapı projesi uygulanmayacak, plan KÜMED 
çalışmaları tamamlanmadan uygulanmayacaktır. 

2.1.18 

1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Antik Stadyum çevresinde yüksek katlı ve yoğun 
yapılaşma öneren ve alanın silueti üzerinde olumsuz etkide bulunacak olan 
Beştepeler Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı yeniden irdelenecek ve planın 
uygulama süreci KÜMED çalışmaları tamamlanmadan gerçekleştirilmeyecektir. 

2.1.19 

Yönetim Alanında simgesel değeri bulunan Kadifekale’nin zemin kotu ve 
Kadifekale’nin üzerinde bulunduğu Pagos Dağı’nın İzmir Körfezi yönünden en üst 
kotları İzmir Tarihi Liman Kenti ve Kadifekale Görünüm Bölgesi olarak belirlenecek 
ve bu alan içerisinde kalan ve Kadifekale görünümünü olumsuz yönde etkileyeceği 
öngörülen yapılar için İzmir Tarihi Liman Kenti ve Kadifekale siluet etki 
değerlendirme raporu istenecektir. Kadifekale siluetinin korunması esas alınarak bu 
alan ve yakın çevresinde yoğun yapılaşma öneren ve alanın silueti üzerinde olumsuz 
etkide bulunacak olan Uygulama İmar Planı kararları KÜMED çalışmaları 
tamamlanmadan uygulanmayacaktır. 
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2.1.22 

İzmir Tarihi Liman Kenti ve Kadifekale Görünüm Bölgesi ile Eski Smyrna Bayraklı-
Tepekule Höyüğü Görünüm Bölgesi içerisinde kalan alanlarda yürütülecek kıyı 
dolgusu, onaylı imar planlarında emsal artışı, alan içerisinden geçen tünel projeleri, 
kıyının deniz tarafında yapılacak marina, iskele ve benzeri yapı, büyük ölçekli dolgu 
veya kazı çalışmaları gibi projeler ve uygulamalar öncesinde sorumlu kurum ve 
kuruluşlar ile paydaşların görüşleri alınacak ve KÜMED raporu hazırlanacaktır. 

6.2.12 

Yönetim Alanı sınırları içerisinde çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi 
planlanan ve büyük ölçekli müdahale gerektiren veya alanın sosyal ve ekonomik 
yapısını büyük ölçüde etkileyebilecek plan ve projeler KÜMED raporu hazırlanmadan 
uygulamaya geçilmeyecektir. 

14. Yönetim Kapasitesi  

İzmir Büyükşehir Belediyesi  

2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 19 ilçe ve 38 ilk kademe 

belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine dâhil olmuştur. 2009 yılında ise Karşıyaka ve 

Bornova sınırları içinde Bayraklı ilçesi; Konak sınırları içinde Karabağlar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe 

daha kurulmuş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren ilçe sayısı 21 olmuştur. Ayrıca, 

2009 yılında ilk kademe belediyeleri de kaldırılmıştır. 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ile birlikte 

Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren 30 ilçe bulunmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, görev ve sorumlulukları 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile tanımlanmaktadır. İzmir Tarihi Liman 

Kenti Yönetim Planı kapsamında yoğun olarak yetki, görev ve sorumlulukları bulunan Büyükşehir 

Belediyesi birimleri; İmar ve Şehircilik, Etüt ve Projeler, Kent Tarihi ve Tanıtımı, Sosyal Projeler, 

Ulaşım, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarıdır. Bu daire 

başkanlıklarının görev ve sorumlulukları aşağıda ilgili birimlere yönelik hazırlanan yönetmeliklerle 

tanımlanmaktadır: 

• İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

• Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

• Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

• Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

• Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik, 

• Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 31.12.2020 tarihi itibariyle sahip olduğu taşınır mallar 

incelendiğinde toplamda 753.871.854,26 TL değerindedir. Taşınır mallar içerisinde en fazla değere 
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sahip olanın taşıtlar olduğu görülmektedir. 492.676.234,73 TL değeri bulunan taşıtlar içerisinde; 

karayolu taşıtları 398.155.500,89 TL değerinde, su ve deniz taşıtları 78.675.954,89 TL tutarında ve 

demiryolu ve tramvay taşıtları da 15.844.778,95 TL’dir. Taşınır malların 202.446.656,04 TL’sini 

demirbaşlar oluştururken, 58.748.963,49 TL’sini iş makineleri ve aletler oluşturmaktadır.  

Tablo 75: İzmir Büyükşehir Belediyesi Taşınır Mallar 

Karayolu Taşıtları 398.155.500,89 

Tüm Taşıtlar 492.676.234,73 Su ve Deniz Taşıtları 78.675.954,89 

Demiryolu ve Tramvay Taşıtları 15.844.778,95 

Büro Makineleri 106.686.303,63 

Tüm 
Demirbaşlar 

202.446.656,04 

Bilgisayar ve Sunucular 45.850.667,72 

Ses Görüntü ve Sunum Cihazları 23.193.453,32 

Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri 12.332.883,70 

Büro Makineleri (Diğer) 25.309.298,88 

Dozerler 11.452.873,04 
Tüm İş 

Makineleri ve 
Aletleri 

58.748.963,49 
Yükleyiciler 11.442.947,13 

Ekskavatörler 10.225.015,62 

Diğer İş Makineleri ve Aletler 25.628.127,70 

    

Diğer Tesis, 
Makine ve 

Cihazlar 
90,519,271.72 

    TOPLAM 753.871.854,26 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.12. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında gerçekleşen bütçe miktarı 7.524.584.751,89 TL 

olmuştur. Kültür varlıklarının korunmasına yönelik olarak ayrılan net bütçe 60.650.000 olarak 

belirlenirken, 48.754.052,32 TL’lik harcama gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak 2020 yılında İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından harcanan tutarın %0,6’sı kentin sahip olduğu tarihi kültür varlıklarını 

korumak ve şehir hayatına kazandırmak için kullanılmış durumdadır. Kültür varlıklarının korunarak 

yeniden şehir yaşamının bir parçası haline getirilmesi kapsamında en çok bütçe ayrılan hedef 

32.734.110,96 TL ile “Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları” olmuştur. Bu 

tutar kültür varlıklarının korunması için harcanan tutarın %67’sini kaplamaktadır. Sonrasında en fazla 

harcama gerçekleştirilen hedef 6.589.000 TL ile “Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Desteklenmesi” 

hedefidir. Bu hedef için belirlenen net bütçenin %97,6’sı gerçekleştirilmiş durumdadır. Net bütçeye 

göre gerçekleşme oranı %90,4 olan “Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Hizmetlerinin Yürütülmesi” için 

5.690.248,95 TL harcanmıştır. “Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, Canlandırma, Sağlıklaştırma Proje ve 

Uygulamaları” için ayrılan net bütçe (3.400.000 TL) hedef bütçenin (19.031.000 TL) %17,9’u 

olabilmiştir. Son olarak; “Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve Üstyapı Ortak Çalışması” için hedeflenen 

15.000.000 TL bütçe olmasına rağmen gerçekleşen harcama bulunmamaktadır.  
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Tablo 76: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Bütçe Hesaplamaları 

Hedefler Hedef Bütçe Net Bütçe 
Gerçekleşen 

Harcama 

Net Bütçeye 
Göre 

Gerçekleşme 
(%) 

Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları 
Hizmetlerinin Yürütülmesi 

6.687.000 6.293.000 5.690.248,95 90,4 

Diğer Restorasyon İşlerinin 
Yürütülmesi 

2.204.000 2.209.000 1.921.373,68 87,0 

Arkeolojik Kazı Çalışmalarının 
Desteklenmesi 

10.865.000 6.752.000 6.589.000,00 97,6 

Yapı ve Alan Ölçeğinde Koruma, 
Canlandırma, Sağlıklaştırma Proje 
ve Uygulamaları 

19.031.000 3.400.000 1.819.318,73 53,5 

İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı 
ve Çevresi Yenileme Alanı Etap 
Proje ve Programları 

63.329.000 41.995.000 32.734.110,96 77,9 

Kemeraltı Bölgesi Altyapı ve 
Üstyapı Ortak Çalışması 

15.000.000 1.000 0,00 0,0 

TOPLAM 117.116.000 60.650.000 48.754.052,32 80,4 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu’ndan çekilmiştir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplam 4563 personeli 

bulunmakta olup personelin 3678’i (%80,6) kadrolu memur, 447’si (%9,8) kadrolu işçi ve 438’i (%9,6) 

sözleşmeli personeldir. 4563 personelin 1799’u (%39,43) 6-10 yıl arası, 763’ü (%16,72) 11-15 yıl arası 

ve 477’si (%10,45) 16-20 yıl arası süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir 

(İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

Tablo 77: İzmir Büyükşehir Belediyesi İstihdam Türüne Göre Personel Dağılımı  

İstihdam Türü Personel Sayısı Oran (%) 

Kadrolu Memur 3678 80,6 

Sözleşmeli Personel 438 9,6 

Kadrolu İşçi  447 9,8 

Toplam 4563 100.00 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.22. 
 
Tablo 78: İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu İşçi Toplam Oran (%) 

0-5 Yıl 53 352 0 405 8,88 

6-10 Yıl 1708 84 7 1799 39,43 

11-15 Yıl 694 2 67 763 16,72 

16-20 Yıl 337 0 140 477 10,45 

21-25 Yıl 275 0 153 428 9,38 

26-30 Yıl 366 0 60 426 9,34 

31 Yıl ve Üzeri 245 0 20 265 5,81 

Toplam 3678 438 447 4563 100.00 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.23. 
 



849 
 

Belediye personelinin eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde toplam personel 

sayısının %62,04’ü (2831 personel) lisans ve önlisans, %20,36’sı (929 personel) lise ve dengi okul, 

%8,77’si (400 personel) ilköğretim ve %8,66’sı (395 personel) lisansüstü eğitim mezunudur.  Toplam 

personelin %0,18’i (8 kişi) ise okur-yazardır. 

Tablo 79: İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

Eğitim Durumu 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu İşçi Toplam Oran (%) 

Okur-Yazar 0 0 8 8 0,18 

İlköğretim 68 0 332 400 8,77 

Lise ve Dengi Okul 820 25 84 929 20,36 

Ön Lisans+ Lisans 2443 365 23 2831 62,04 

Lisansüstü 347 48 0 395 8,66 

Toplam 3678 438 447 4563 100.00 

Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.23. 

Konak Belediyesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. Konak Belediyesi’ne bağlı 111 

mahalle, 2905 sokak, 90 cadde, 19 bulvar ve 14 meydan bulunmaktadır. İzmir Tarihi Liman Kenti 

Yönetim Planı kapsamında yoğun olarak yetki, görev ve sorumluluğu bulunan müdürlükler; İmar ve 

Şehircilik, Etüt Proje, Kentsel Tasarım, Fen İşleri, Plan ve Proje, Emlak ve İstimlak, Kadın ve Aile 

Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ruhsat ve Denetim, Yapı Kontrol, Zabıta, Ulaşım Hizmetleri, Park ve 

Bahçeler Müdürlükleridir. Bu müdürlüklerin her birinin kendine özgü “Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikleri” doğrultusunda görev tanımları belirlenmiştir. 

Konak Belediyesi’nin 2021 yılı Aralık sonu itibariyle toplam 1951 personeli bulunmakta olup 

personelin 1368’i (%70,1) Belediye şirket personeli, 466’sı (%23,9) kadrolu memur, 79’u (%4) kadrolu 

işçi ve 38’i (%1,9) sözleşmeli personeldir (Konak Belediyesi, 2021). 

Tablo 80: Konak Belediyesi İstihdam Türüne Göre Personel Dağılımı 

İstihdam Türü Personel Sayısı Oran (%) 

Kadrolu Memur 466 23,9 

Sözleşmeli Personel 38 1,9 

Kadrolu İşçi  79 4,0 

Belediye Şirketi Personeli 1368 70,1 

Toplam 1951 100.00 

Kaynak: Konak Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, s.71. 
 

Konak Belediyesi bünyesinde çalışan toplam personelin hizmet sürelerine göre dağılımına 

bakıldığında 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 0-5 yıl arası hizmet süreleri ağırlıktadır. Toplam personelin 

569’u (%29,16) 6-10 yıl arası, 463’ü (%23,73) 11-15 yıl arası, 301’i (%15,43) 16-20 yıl arası ve 259’u 

(%13,28) 0-5 yıl arası süredir Konak Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir. 
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Tablo 81: Konak Belediyesi Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı 

Hizmet Süresi 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu 
İşçi 

Belediye Şirket 
Personeli 

Toplam Oran (%) 

0-5 Yıl 3 13 0 243 259 13,28 

6-10 Yıl 81 24 0 464 569 29,16 

11-15 Yıl 92 1 8 362 463 23,73 

16-20 Yıl 61 0 5 235 301 15,43 

21-25 Yıl 46 0 30 63 139 7,12 

26-30 Yıl 54 0 13 1 68 3,49 

31 Yıl ve Üzeri 129 0 23 0 152 7,79 

Toplam 466 38 79 1368 1951 100.00 

Kaynak: Konak Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, s.73. 
 

Personelin eğitim durumu incelendiğinde lise- meslek lisesi mezunu, ilkokul mezunu, lisans 

mezunu ve ön lisans mezunu personel sayısı ağırlıktadır. 1951 personelin %28,29’u (552 personel) 

lise-meslek lisesi, %23,94’ü (467 personel) ilkokul, %19,02’si (371 personel) lisans ve %15,58’i (304 

personel) ön lisans mezunudur. Yüksek lisans- doktora eğitim düzeyine sahip personel toplam 

personel sayısının 34’ünü (%1,74) oluşturmaktadır. 

Tablo 82: Konak Belediyesi Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

Eğitim Durumu 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu 
İşçi 

Belediye Şirket 
Personeli 

Toplam Oran (%) 

İlkokul 2 0 43 422 467 23,94 

Ortaokul- 
İlköğretim Okulu 

12 0 15 196 223 11,43 

Lise- Meslek 
Lisesi 

94 1 15 442 552 28,29 

Ön Lisans  109 7 0 188 304 15,58 

Lisans 222 29 6 114 371 19,02 

Yüksek Lisans- 
Doktora 

27 1 0 6 34 1,74 

Toplam 466 38 79 1368 1951 100.00 

Kaynak: Konak Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, s.72. 
 

Konak Belediyesi 2021 mali yılı gider bütçesi 520.000.000 TL olarak öngörülmüş ve 

503.931.455,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen harcamaların %0,04’ünü “Tarihi Dokunun 

Korunması İçin Tek Yapı Ölçeğinde veya Sokak Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri 

Hazırlamak” ve “Tarihi Yapıların Restorasyonlarını Gerçekleştirmek” oluşturmaktadır. Bu hedefler için 

gerçekleşen harcamaların hedef bütçeye göre gerçekleşme oranları %35,1 ve %12 seviyesindedir. 

“Tarihi Yapıların Restorasyonlarını Gerçekleştirmek” için belirlenen 15.795.000 TL’lik hedefin 

1.897.498,8 TL’si gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 83: Konak Belediyesi Kültür Varlıklarının ve Tarihi Dokunun Korunmasına Yönelik Bütçe 
Hesaplamaları 

Hedefler Hedef Bütçe Gerçekleşme 
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Tarihi Dokunun Korunması İçin Tek Yapı 
Ölçeğinde veya Sokak Ölçeğinde Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlamak 

550.000 193.055,51 35,1 

Tarihi Yapıların Restorasyonlarını 
Gerçekleştirmek 

15.795.000 1.897.498,82 12,0 

Kaynak: Konak Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu’ndan derlenmiştir.  

Bayraklı Belediyesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim 

Planı kapsamında yoğun olarak yetki, görev ve sorumluluğu bulunan müdürlükler; İmar ve Şehircilik, 

Plan ve Proje, Kent Tarihi ve Tanıtımı, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleridir. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik kapsamında kentsel sorumluluk sahası bütününde yapılaşma alanlarının onaylı imar 

planlarına göre gelişmesi, sağlıklı, güvenli ve estetik kent oluşturmak için gerekli iş ve işlemleri 

yürütmektedir (Bayraklı Belediyesi, 2022). 

Plan ve Proje Müdürlüğü; Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik’te tanımlanan yetki, görev ve sorumluluklara göre çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü; akla ve bilime dayalı çalışma esaslarını benimseyerek 

Bayraklı ilçesinin gelişimine katkı sunarak örnek ve çağdaş belediyecilik anlayışını geliştirmek 

hedefiyle Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen 

yetki, görev ve sorumluluklara göre çalışmalarını sürdürmektedir (Bayraklı Belediyesi, 2022).  

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik’te düzenlenen yetki, görev ve sorumluluklara göre çalışmalarını sürdürmektedir. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik doğrultusunda ilçe sınırları içerisinde doğal ve kültürel değerlerin korunması, sağlıklı, 

temiz, estetik bir çevre oluşturulması, nesli tükenmiş bitki türlerinin devamlılığının sağlanması ve 

halka sistematik bir çevre eğitimini projeler kapsamında verilmesini hedeflemektedir (Bayraklı 

Belediyesi, 2022).  

2021 yılı sonu itibariyle Bayraklı Belediyesi’nin toplam 1429 personeli bulunmakta olup 

personelin 1018’i (%71,2) KHK’lı personel, 314’ü (%22,0) kadrolu memur, 64’ü (%4,5) sözleşmeli 

personel ve 33’ü (%2,3) kadrolu işçidir (Bayraklı Belediyesi, 2021). 
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 Tablo 84: Bayraklı Belediyesi İstihdam Türüne Göre Personel Dağılımı 

İstihdam Türü Personel Sayısı Oran (%) 

Kadrolu Memur 314 22,0 

Sözleşmeli Personel 64 4,5 

Kadrolu İşçi  33 2,3 

KHK’lı Personel 1018 71,2 

Toplam 1429 100.00 

Kaynak: Bayraklı Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, s.18. 
 

Belediye personelinin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde ilkokul, lise, lisans ve 

ortaokul mezunu personel ağırlıktadır. Toplam personelin %26,17’si (374 personel) ilkokul, %25,61’i 

(366 personel) lise, %23,09’u (330 personel) lisans ve %12,74’ü (182 personel) ortaokul mezunudur. 

Tablo 85: Bayraklı Belediyesi Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

Eğitim Durumu 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu 
İşçi 

KHK’lı 
Personel 

Toplam Oran (%) 

İlkokul 1 0 12 361 374 26,17 

Ortaokul 7 0 4 171 182 12,74 

Lise 47 3 9 307 366 25,61 

Yüksek Okul  58 24 4 66 152 10,64 

Lisans 185 35 4 106 330 23,09 

Yüksek Lisans 16 2 0 7 25 1,75 

Toplam 314 64 33 1018 1429 100.00 

Kaynak: Bayraklı Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, s.18. 
 

Bayraklı Belediyesi 2021 yılı bütçe giderleri 313.466.235,60 TL olarak hesaplanmıştır. Faaliyet 

raporunda mali değerlendirmeler bulunamamakla birlikte Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü 

bünyesinde; 

• Bayraklı’nın sahip olduğu kültür varlıklarına dair tarih araştırmaları, mevcut durumunun 

belirlenmesi ve korunmasına yönelik envanter çalışmaları yapılmış, 

• Yerel halkın Bayraklı’nın tarihi hakkında bilgi sahibi olabilmesi amacıyla Eski Smyrna’ya 

geziler düzenlenmiştir (Bayraklı Belediyesi, 2020). 

Bornova Belediyesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim 

Planı kapsamında yoğun olarak yetki, görev ve sorumluluğu bulunan müdürlükler; İmar ve Şehircilik, 

Etüt Proje, Plan ve Proje, Kültür İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlükleridir.  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik kapsamında yetki, görev ve sorumluluklarına göre çalışmalarını sürdürmektedir. 

Etüt Proje Müdürlüğü; Etüt Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

doğrultusunda yetki, görev ve sorumluluklarına göre çalışmalarını sürdürmektedir. 



853 
 

Plan ve Proje Müdürlüğü; Bornova ilçe bütününde ilgili yasa ve Plan ve Proje Müdürlüğü 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde 

imar düzenlemelerinin yapılmasını sağlamaktadır (Bornova Belediyesi, 2022).  

Kültür İşleri Müdürlüğü; kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlemek, ayrıca kent kültürünün ve 

kentlilik bilincinin oluşması için kentin kültür miraslarına, tarihi değerlerine sahip çıkmak ve bu 

mirasların etkin kullanımını sağlamak amacıyla Kültür İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’te belirlenen yetki, görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir (Bornova 

Belediyesi, 2022). 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik kapsamında belirlenen yetki, görev ve sorumluluklarına göre çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Bornova Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu verilerine göre Bornova Belediyesi’nin toplam 459 

personeli bulunmaktadır. Toplam personelin 288’i (%60,4) kadrolu memur, 123’ü (%26,8) kadrolu işçi 

ve 48’i (%10,1) sözleşmeli personeldir (Bornova Belediyesi, 2020). 

Tablo 86: Bornova Belediyesi İstihdam Türüne Göre Personel Dağılımı 

İstihdam Türü Personel Sayısı Oran (%) 

Kadrolu Memur 288 60,4 

Sözleşmeli Personel 48 10,1 

Kadrolu İşçi  123 26,8 

Toplam 459 100.00 

Kaynak: Bornova Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.12. 
 

Bornova Belediyesi bünyesinde yer alan personelin eğitim durumlarına göre dağılımlarına 

göre en çok lisans mezunu personel bulunmakta olup lisans mezunu personel sayısını lise ve ön lisans 

mezunu personel sayısı izlemektedir. 459 personelin 227’si (%49,46) lisans, 88’i (%19,17) lise ve 74’ü 

(%16,12) ön lisans mezunudur. 

Tablo 87: Bornova Belediyesi Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

Eğitim Durumu 
Kadrolu 
Memur 

Sözleşmeli 
Personel 

Kadrolu 
İşçi 

Toplam Oran (%) 

İlkokul 1 0 33 34 7,41 

Ortaokul 0 0 12 12 2,61 

Lise 48 3 37 88 19,17 

Ön Lisans  57 6 11 74 16,12 

Lisans 167 35 25 227 49,46 

Yüksek Lisans 6 4 5 15 3,27 

Doktora 3 0 0 3 0,65 

Lisans Üstü 6 0 0 6 1,31 

Toplam 288 48 123 459 100.00 

Kaynak: Bornova Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, s.13-15-16. 
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Bornova Belediyesi 2020 yılı içerisinde 328.314.111,36 TL’lik bütçe harcamıştır. Faaliyet 

raporunda mali detay paylaşılmamakla birlikte “Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruyarak Modernize 

Etmek” hedefi içerisinde vatandaşların kullanımına açılması planlanan 166 ada 4 parsel tescilli yapı 

restorasyonu uygulama işinin tamamlanması planlanmış ve fakat 2020 yılı içerisinde 

gerçekleştirilememiştir (Bornova Belediyesi, 2022). 

15.Alan Yönetim Planı Koruma Eğitimi Programı  

Yönetim Planı Uygulama Modelinin Tanımlanması 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı’nın uygulanması sürecinde katılımcı bir süreç 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda resmi yetki, görev ve sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluşların 

yanı sıra üniversiteler, meslek odaları, STK’lar ve birlikler, yerel toplumu da kapsayacak paydaşlar 

belirlenerek paydaş katılım stratejisi tanımlanmıştır. İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim sisteminde 

temel bileşenler İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı ve Alan Başkanı, Eşgüdüm Denetleme Kurulu 

ve Danışma Kurulu’dur. Bu kurumların yetki, görev ve sorumlulukları “Alan Yönetimi ile Anıt Eser 

Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Alan Yönetiminin hedefleri (Madde 5); 

• Alan sınırlarının tarihi, sosyal, kültürel, coğrafi, doğal, sanatsal bir bütünlük içerisinde 

etkileşim geçiş sahaları ve tarihi, kültürel, sosyal, coğrafi ve sanatsal nedenlerle ilişkili 

bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

bakımından doğru tespit edilmesinin, 

• Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında 

uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile gösterilmesinin, 

• Alanın değerini artırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler, yöntemler ve 

araçların geliştirilmesi, mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılmasının, 

• Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik 

ağının kurulmasının, 

• Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan sit 

alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planlarının yaratılmasının, 

• Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil 

toplum örgütleri, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, gönüllü kişi ve kuruluşlar ile yerel halkın 

işbirliğinin, 

• Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim geçiş sahalarının bakım, onarım, restorasyon, 

restitüsyon, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları 
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doğrultusunda uluslararası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde 

korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının 

belirlenmesinin, 

• Kültür varlıklarının yönetiminde, konservasyon alanında, tasarım ve uygulamada, uzmanlık ve 

ekipmanda yüksek standartların kullanılmasının sağlanmasıdır. 

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için yürütülen katılımcı süreç sonunda hazırlanan yönetim planı 

taslağı, aynı Yönetmelik esaslarına göre kurulan Danışma Kurulunca değerlendirilir. Toplantı 

sonucunda Danışma Kurulunca önerilen ve karara bağlanan hususlar dikkate alınarak yönetim plan 

taslağında son hali verilerek yönetim planı tasarısı oluşturulur (Madde 11). 

Yönetim Planı’nın onaylanma süreci ise Madde 12’de aşağıda yer alan biçimi ile açıklanmıştır. 

• Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda gözden geçirilen yönetim planı taslağı, 

Bakanlıkça Danışma Kurulunun görüşleri ile birlikte Yönetmelik esaslarına göre oluşturulan 

Eşgüdüm ve Denetleme Kuruluna iletilir. 

• Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, planı inceler ve gerekirse plan hazırlama ekibine gerekli 

düzeltmeleri yaptırır. 

• Yönetim Planı onaylandıktan sonra Bakanlıkça çoğaltılarak sorumlu kurum ve kuruluşlara 

iletilir. 

Yönetim Planının uygulanması ve denetlenmesi ilgili Yönetmeliğin 13.maddesinde 

tanımlanmaktadır. Buna göre; 

• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Eşgüdüm ve Denetleme 

Kurulunca onaylanan yönetim planına uymak, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek 

ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri koymakla yükümlüdürler. 

• Yönetim planlarında tanımlanan görevlerin gerçekleştirilmesi sürecinde alan başkanı, 

uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık koordineli olarak çalışır. Bu 

koordinasyonu sağlamak Alan Başkanının görevidir.  

• Alan Başkanınca, yönetim planı kapsamında belirlenen yönetim hedef ve politikaları 

doğrultusunda alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans değerlendirmeleri ve bir 

sonraki yılın çalışma programı ile bütçe taslağı bir raporla birlikte hazırlanır. Hazırlanan 

raporlar Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca değerlendirilir ve bir sonraki yılın çalışma 

programı ve bütçesi onaylanır. 

• Yönetim alanı kapsamındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarında yönetim 

planı ile yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin her türlü inşai ve fiziki müdahale ve fonksiyon 
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değişiklikleri ile bunlara ait plan ve proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

izninin alınması zorunludur. 

Yönetmelikte tanımlanan uygulama yöntem ve araçlarına ek olarak; İzmir Tarihi Liman Kenti 

Alan Yönetimi kapsamında bir “Eğitim Çalışma Grubu” oluşturulması hedeflenmektedir. İzmir Tarihi 

Liman Kenti Danışma Kurulu tarafından oluşturulması öngörülen Eğitim Çalışma Grubu’ndan; yönetim 

alanında ilgili kurumların ve yerel toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim, bilgilendirme ve farkındalık 

yaratma çalışmalarını planlanması ve uygulanma sürecini koordine etmesi beklenmektedir. Ayrıca, 

Yönetim Planının hazırlanma sürecinde Mimari, Arkeolojik, İzmir Tarih ve Doğal Miras, Sosyal ve 

Ekonomik Yapı ve Risk Yönetimine yönelik oluşturulan Tematik Çalışma Gruplarının da Yönetim 

Planının uygulama süresi içinde Alan Başkanlığının ihtiyaç duyduğu dönemler ve konularda 

oluşturulması ve Yönetim Planının uygulama süreçlerine yönlendirici katkı sağlaması 

amaçlanmaktadır.  

Tematik Çalışma Grupları 

İzmir Tarihi Liman Kenti Yönetim Planı hazırlanması sürecinde çeşitli uzmanlık alanlarına dair 

Tematik Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Bu Çalışma Gruplarından temel beklenti; Yönetim Planının 

uygulama süresi boyunca Alan Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgilendirici ve yönlendirici 

rol üstlenmesidir. Yönetim Planı kapsamda belirlenen Tematik Çalışma Grupları; Arkeolojik Miras, 

Mimari Miras, Tarihi Miras, Doğal Miras, Sosyal ve Ekonomik Yapı ve Risk alanlarında ilgili uzmanların 

yer aldığı ve Alan Başkanlığının ihtiyaç duyduğu zamanlarda geçici süreler ve çalışma konularında 

oluşturacağı yapılar olarak kurgulanmıştır. Buna göre her bir Tematik Çalışma Grubu’nun özelinde ele 

alınabilecek konu başlıkları aşağıda özetlenmiştir. 

Arkeolojik Miras Tematik Çalışma Grubu: 1., 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanlarının 

bulunduğu İzmir Tarihi Liman Kenti sınırlarının önemli bir bölümü de Kentsel + 3. derece Arkeolojik Sit 

Alanı’dır. Arkeolojik alanlar içerisinde bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği 

Smyrna/İzmir Agorası Ören Yeri, Smyrna/İzmir Tiyatrosu, Eski Smyrna (Bayraklı-Tepekule), Yeşilova ve 

Yassıtepe Höyüklerinin yanı sıra kazı çalışması tamamlanmış Altınpark ve Cicipark ve Antik Stadyum 

1.derece Arkeolojik Sit Alanları bulunmaktadır. Arkeolojik Miras Tematik Çalışma Grubu; Yönetim 

Alanı ve Bağlantı noktalarında “Arkeolojik Sitlerin Sınırların Yeterliliği”, “Belgeleme Olanaklarının 

Yeterliliği”, “Koruma ve Bakım Durumları”, “Güvenlik Durumu- Karşı Karşıya Kalınan Riskler ve Alınan 

Önlemler” ve “Ziyaret Olanakları” gibi alt başlıklar kapsamında çalışmalar programlayacaktır. 

Mimari Miras Tematik Çalışma Grubu: İzmir Tarihi Liman Kenti’nde farklı dönemlere ait 

birçok kültür varlığı bulunmaktadır. Büyük bir kısmı tescilli olmak üzere anıt eserler ve sivil mimarlık 

örnekleri ile birlikte arkeolojik, tarihi ve doğal sit alanlarında da mimari miras unsurları yer 
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almaktadır. Mimari miras unsurları; Dini Yapılar, Ticaret Yapıları, Su Yapıları, Ulaşım Yapıları, Konut 

Yapıları, İdari Yapılar, Konaklama Yapıları, Kültür ve Sanat Yapıları, Endüstri Yapıları, Sağlık Yapıları ve 

Eğitim Yapıları gibi çeşitlilik göstermektedir. Mimari Miras Tematik Çalışma Grubu; “Koruma 

Alanlarının Yeterliliği”, “Koruma ve Planlama Çalışmaları”, “Belgeleme Çalışmaları”, “Koruma ve 

Bakım Durumları”, “Güvenlik Durumu ve İzinsiz Uygulamalar” “Karşı Karşıya Kalınan Riskler ve Alınan 

Önlemler”, “Ziyaret ve Tanıtım Olanakları”, “İhtiyaçlar ve Gelecek Dönem Programlanması” başlıkları 

altında incelemeler ve çalışmalar sürdürerek uygulama, izleme ve değerlendirme mekanizmasının 

işlemesini sağlayacaktır.  

Doğal Miras Tematik Çalışma Grubu: İzmir Tarihi Liman Kenti sahip olduğu doğal miras 

unsurları ve peyzaj özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Başlıca doğal değerleri; 2. derece Doğal Sit 

Alanı olarak koruma altına alınan Bahribaba Parkı ve Varyant Çevresi, kent içerisinde güçlü bir doğal 

peyzaj unsuru olan Kadifekale 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. derece Arkeolojik Sit Alanı Cici 

Park’tır. Bu alanlara ek olarak İzmir Tarihi Liman Kenti; bitki örtüsü, hayvan varlığı, topografya 

özellikleri, İzmir Körfezi ve kıyı aksı, dere yatakları ve su ögeleri, Melez Çayı ve çevresiyle zengin doğal 

miras unsurlarına sahiptir. Doğal miras unsurlarına yönelik çalışmalar; “Koruma Statüsü ve Sınırlarının 

Yeterliliği”, “Doğal Miras Unsurlarının Tanımlanması”, “Koruma ve Bakım Çalışmaları”, “Riskler, 

Güvenlik ve Önlemler”, “Ziyaret Olanakları ve Tanıtım” ve “Gelecek Dönem Programlanması ve 

İhtiyaçlar” kapsamında sürdürülecektir. 

Tarihi Miras Tematik Çalışma Grubu: İzmir Tarihi Liman Kenti sahip olduğu liman ve 

hinterlandı ile 8500 yıllık tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olmuştur. Helenistik ve Roma Dönemi, 

Bizans ve Ceneviz Dönemi, Beylikler Dönemi, Osmanlı Döneminden günümüze çeşitli dönemlere 

tanıklık etmiş ve farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Barındırdığı çok katmanlı kültürel 

yapısı ile Tarihi Miras açısından önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda oluşturulan Tarihi Miras 

Tematik Çalışma Grubu; “Tarihsel Araştırmaların Yeterliliği”, “İzmir Tarihi Belgeleri”, “İzmir Tarih 

Araştırmalarının Programlanması”, “İzmir Tarihinin Anlatılması/Tanıtılması”, “Tarihi Sit Alanları 

Sınırları ve Sunumu” ve “Gelecek Dönemde Programlanması Önerilen Konular” ile ilgili olarak ele 

alınması gerektiği düşünülen başlıklar konusunda bilgilendirici ve yönlendirici katkılarını sunmak 

üzere oluşturulmuştur.  

Sosyo-Ekonomik Yapı Tematik Çalışma Grubu: Bir liman kenti olarak Yönetim Alanı büyük bir 

ticari potansiyele sahip olması nedeniyle idari ve ticari birçok önemli hizmetin bir araya geldiği bir 

alan olmuştur. İnsan odaklı miras koruma yaklaşımı benimsenerek, alan kullanıcılarının sosyo-

ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik Sosyo-Ekonomik Yapı Tematik Çalışma Grubu 

oluşturulmuştur. Bu tematik çalışma grubu altında “Ticaret ve Yaşam”, “Konaklama Altyapısı”, 
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“Ziyaret ve Tanıtım”, “Geleneksel El Sanatı, Zanaat, Modern Sanat ve Hediyelik Eşya”, “İmalat 

Sektörü”, “Erişilebilirlik ve Lojistik”, “Nüfus, Demografik Yapı ve İstihdam”, “Hareketli Nüfus Yapısı”, 

“Sağlık Hizmetleri”, “Eğitim Hizmetleri”, “İdari Tesisler/Kamu Kurumları”, “Toplum Merkezleri/Sosyal 

Yardımlar”, “Kültür Merkezleri ve Kültürel Etkinlikler”, “Koruma Bilinci, Aidiyet ve Sahiplenme 

Duygusu” ve  “Gelecek Dönemin Programlanması ve İhtiyaçlar” başlıkları altında değerlendirmeler 

yapılacak ve çözüm önerileri geliştirilecektir.  

Risk Tematik Çalışma Grubu: Yönetim Alanı ve Bağlantı Noktaları birçok risk unsuru ile karşı 

karşıyadır. Geçmiş dönemlerde gerçekleşen deprem, yangın, salgın hastalıklar, heyelan gibi risk 

unsurları günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Tematik Çalışma grubu alanın karşı 

karşıya kaldığı risklerin azaltılması konusunda “Risk Unsurlarının Belirlenmesi”, “Uygulamaların 

İzlenmesi”, “Kültür Varlıklarının Karşı Karşıya Kaldığı Risklerin Tespiti ve Azaltılması” gibi konularda 

çalışmalar yürütecek, izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirecektir. 

Alan Yönetim Planı ve Koruma Eğitimi Programının Hazırlanması 

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı kapsamında çalışma yürüten ilgili aktörlerin 

kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim programı hazırlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda; 

Koruma, Uygulama, Tanıtım ve Katılım temalı farklı eğitimler tanımlanmıştır. Bu temalar içerisinde 

Uygulamaya yönelik eğitimler yoğunlukta bulunmaktadır. Uygulama teması altında 13 adet eğitim 

kurgulanmıştır. Sonrasında, ağırlık verilen tema 6 adet eğitimi kapsayan Koruma teması olmuştur. 

Katılıma yönelik 5 eğitim içeriği tariflenirken, Tanıtım teması altında da 2 eğitim başlığı 

bulunmaktadır. Bu eğitimlerin, İzmir Tarihi Liman Kenti Danışma Kurulu tarafından oluşturulacak 

Eğitim Çalışma Grubu koordinasyonuyla yönetim alanında ilgili kurumlara ve alanın paydaşlarına 

yönelik olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır.  

1. Koruma 

- Alan Değerlerinin Korunması ve Yönetimi 
- Alan Yönetimi ve UNESCO Süreçleri 

- Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması ve Yönetimi 

- Çevre ve Doğa Koruma Politikaları Eğitimi 

- Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon ve Uygulamaları 

- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti, Korunması ve Yaşatılması 

2. Uygulama 

- Planlama Mevzuat ve Süreçleri Eğitimi 
- Koruma Mevzuat Eğitimi 
- Analiz Yöntemleri ve Raporlama Teknikleri 
- Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 
- Risk Yönetimi 
- Atık Yönetimi 
- Proje Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim 
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
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- Uluslararası Koruma Mevzuatı Eğitimi 
- Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Eğitimi 
- Ziyaretçi Yönetim Sistemleri Eğitimi 
- Kurumsal Arşiv Yönetimi ve Belgeleme 
- Dijital Arşivleme ve Bilgi Teknolojileri Eğitimi 

3. Tanıtım 

- Alan Tanıtımı, Farkındalık ve Görünürlük Faaliyetleri, Kamuoyu Bilgilendirme 
Çalışmaları 

- İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtımı 

4. Katılım 

- Saha Çalışmaları ve Yerel Toplumla İlişki 
- Yönetim Süreçlerine Etkin Katılımın Sağlanması ve Gönüllülük Ağının Kurulması 
- Yönetişim Teknikleri (Katılımcılık, Gönüllülük vb.) 
- Göç Yönetimi 
- Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi 

 
Eğitim Programı kapsamında belirlenen eğitim başlıklarının amaçları ve içerikleri aşağıdaki 

tabloda özetlenmektedir.  

Tablo 88: İzmir Tarihi Liman Kenti Eğitim Programı 
Konu Amaç İçerik 

Arkeolojik, Tarihi 
ve Kültürel 
Değerlerin 
Korunması ve 
Yönetimi 

İzmir Tarihi Liman Kenti 
Yönetim Alanı sınırları 
içerisinde yer alan miras 
ögelerinin sahip olduğu 
arkeolojik, tarihi ve 
somut/somut olmayan kültürel 
miras değerlerinin öneminin 
bütüncül olarak korunması  

• Miras alanlarının güvenliğinin sağlanması ve koruma 
süreçlerinin etkinleştirilmesi 

• Koruma bilincinin alanın ilgili tüm paydaşlarına 
yaygınlaştırılmasını sağlayacak programın 
oluşturulması 

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde iş 
birliklerinin geliştirilmesi izleme- değerlendirme 
süreçlerinin örgütlenmesi 

• Miras değerlerinin korunması ve yönetimi, bilimsel 
araştırmaların yaygınlaştırılması, güncel teknolojinin 
takip edilmesi 

• Katılımcı, sürdürülebilir koruma politikalarının 
oluşturulması ve kurumsallaştırılmasının sağlanması 

•  Koruma süreçlerine yerel toplumun katılımı, miras 
değerlerinin içerisinde yer aldıkları doğal ve kültürel 
çevre ile birlikte korunması 

Alan Yönetimi ve 
UNESCO Süreçleri 

Alan yönetim planı hazırlama 
sürecinin, uygulamaların ve 
UNESCO Dünya Miras Listesine 
başvuru aşamasında izlenmesi 
gereken süreçlerin ve dünya 
genelinde gerçekleşen güncel 
UNESCO tartışmalarının ve 
eylemlerinin kurum 
personeline aktarılması 

• Doğal ve kültürel mirasın tanımı 

• Doğal ve kültürel miras değer analizi 

• Amaç/hedef/strateji/faaliyet programı oluşturma 

• Doğal ve kültürel miras yönetimi 

• Doğal ve kültürel mirasın korunması, tanıtımı ve 
farkındalığın artırılması  

• UNESCO Dünya Miras Listesi başvuru dosyasının 
hazırlanması 
İyi uygulama örneklerinin aktarılması 

Rölöve, 
Restorasyon, 
Renovasyon ve 
Restitüsyon 
Uygulamaları   

Yönetim Alanının karakterinin 
ve tarihsel kimliğinin korunması 
ve yaşatılması 

• Restorasyonda malzeme seçimi 

• Doğru uygulanmış restorasyon örnekleri 

• İyi uygulama örnekleri 

• Uygulamalarda yapılan hatalar 

• Taşınmaz kültür varlığının zaman içinde geçirdiği 
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müdahalelerin dönemlerine göre incelenmesi 

Koruma Mevzuat 
Eğitimi 

Yönetim Alanında yapılan 
bakım, onarım ve restorasyon 
proje ve uygulamalarında yer 
alan uzmanların koruma 
faaliyetlerindeki etkinliklerinin 
artırılması 

• 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu 

• Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği ve 
İlke Kararları 

• 5366 Sayılı Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanun 

Uluslararası 
Koruma Mevzuatı 
Eğitimi 

Doğal ve kültürel değerlerin 
korunmasında uluslararası 
tüzük ve sözleşmelere dair 
farkındalığın artırılması 

• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme 

• Tarihi Anıtların ve Yerleşmelerin Korunması ve 
Onarımı İçin Uluslararası Tüzük (Venedik Tüzüğü) 

• Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması 
Tüzüğü (Washington Tüzüğü) 

• Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi 

• Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü 

• Somut Olmayan Kültür Mirasının Korunmasına İlişkin 
Sözleşme 

• Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi ile İlgili 
Tüzük 

Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Eğitimi 
(GIS) 

Uzmanların CBS yazılımları ile 
coğrafi verilerin 
görselleştirmesi, yönetmesi, 
analiz etmesi 

• CBS Temel Kavramlar 

• Veri ve Tematik Haritalar 

• Veri Tabanı Tasarımı 

• Veri Güncelleme ve Doğrulama 

• Veri Raporlama ve Entegrasyonu 

• Harita Baskı İşlemleri 

• 3 Boyutlu veriler 

• Coğrafi Analizler 

• Görüntü Analizleri 

Risk Yönetimi 

Yönetim Alanında doğal ve 
kültürel alanlara yönelik 
risklerin analiz edilerek 
belirlenmesi, izleme ve 
değerlendirme süreçlerinin 
takip edilebilmesi, önleyici ve 
azaltıcı tedbirlerin üretilmesi 
 

• İnsan eylemlerinden ve/veya doğal etmenlerden 
kaynaklanabilen risklerin tespiti 

• Ziyaretçi yoğunluğu ve/veya ekonomik 
faaliyetlerinden kaynaklanan önlenebilir riskler için 
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi 

• Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi 

• Risk Yönetimi  

• İzleme ve değerlendirme süreçleri 

• Afet öncesi, afet müdahale anı ve afet sonrası 
durumlarda yerel yönetimin ve alan paydaşlarının 
müdahale kapasitesinin arttırılması  

• Risk Yönetimi ve kurumlararası  iş birliği ve 
eşgüdümün arttırılması 

Analiz Yöntemleri 
ve Raporlama 
Teknikleri 

Doğal ve kültürel varlıkların 
doğru bir biçimde 
belirlenmesinde uzman 
yeterliliğinin geliştirilmesi 

•  Somut ve somut olmayan kültürel mirasın, doğal 
alanların değerlerinin belirlenmesi, araştırılması, 
tanımlanması, tespiti ve belgelenmesinde kullanılan 
yöntemler ve uygulama araçları 

Saha Çalışmaları 
ve Yerel Toplumla 
İlişki 

Yerel halkın sosyo-kültürel 
özellikleri konusunda 
bilgilendirmek 

• Eğitim Yapısı 

• Kültürel yapı ve gelenekler, alışkanlıklar 

• Ekonomik düzey ve gelir yapısı 

• Aile yapısı ve gelenekleri 
•  Kadının statüsü 

• Sosyal ve ekonomik yapının araştırılması amacıyla 
anket çalışmaları ve grup toplantıları anket formu 
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tasarımı, veri analizi ve değerlendirilmesi  
• Grup toplantıları yönlendirici olmayan, objektif 
görüşme teknikleri, kolaylaştırıcılık, saha gözlemleme 
eğitimi 

Proje Yönetimi ve 
Fon Kaynaklarına 
Erişim 

Sosyal ve Ekonomik Kalkınma 
amacına yönelik olarak hibe ve 
fon kaynaklarına erişimin 
artırılması 

• Proje tanımı ve amaç/hedef/faaliyet setinin 
oluşturulması 

• Proje döngüsü 

• Paydaşların ve ortakların tanımlanması 

• Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı  

• Performans göstergelerinin belirlenmesi 

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Eğitimi 

Alanda yetki, görev ve 
sorumlulukları bulunan resmi 
kurum ve kuruluşların 
etkileşimde bulunduğu 
paydaşlarla iletişiminde ve 
paydaşlara hizmet sunumunda 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifinin benimsemesi ve 
bu yönde politikalar 
oluşturması 

• Eşitlik ve ayrımcılık kavramı 

• Uluslararası ve ulusal temel mevzuat, Yasalardaki 
tanımlar 

• Kadınların iş yaşamındaki eğitim, sağlık hakları 

• Kadınların karar alma süreçlerine katılımı 

• Çalışma hayatında cinsiyetçi iş bölümünün (kadın işi-
erkek işi ayrımı) toplumsal alandaki yansımaları 

• İşyerinde mobbing (yıldırma), taciz ve şiddet 
durumları ile ilgili bilgilendirme 

• Eşitliği sağlamış işyeri standartları  

• Kadın dostu işyeri olmak için çalışılması gereken 
alanlar 

• Kurumda eşitlik için İK, terfi süreçleri, kurum içi iş 
bölümü 

Alan Tanıtımı, 
Farkındalık ve 
Görünürlük 
Faaliyetleri, 
Kamuoyu 
Bilgilendirme 
Çalışmaları Eğitimi 

Katılımcıların Yönetim Alanının 
anlatımında kullanılacak ilke ve 
esaslara hâkim olması, Tarihsel 
geçmişe dair gerçekçi bir 
anlatım ve uluslararası barışçıl 
bir dil ile oluşturulacak 
bilgilendirme kaynaklarının 
hazırlanması, güncellenmesi 

• Alan tanıtımı  

• Farkındalık  

• Görünürlük Faaliyetleri 

• Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları 

İyi uygulama 
örneklerinin 
tanıtımı 

Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi ile ilgili 
ulusal/uluslararası başarılı 
örneklerin kurum personeline 
aktarılması 

• Yerel/Ulusal İyi Uygulamalar 

• Uluslararası İyi Uygulamalar 

• Kurumsal Kapasite Geliştirme Yöntemleri 

Analiz Yöntemleri 
ve Raporlama 
Teknikleri 

Kurumdaki uygulamaların 
belgelenmesine yönelik 
yazılması gereken raporların 
etkin, verimli, anlaşılabilir, 
kurum kültürüne uygun şekilde 
olması ve kurum içi dil birliğinin 
sağlanması  

• Raporlama Sistemi 

• Rapor Hazırlama Teknikleri 

• Rapordan Beklentinin Tespiti ve Raporda İletişim 

• Gerçeklerin Analizi ve Amacı 

• Raporların Sınıflandırılması 

• Başarılı Raporlama Biçimleri 

• Bölümlere Ayrılmak 

• Rapor Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 

• Anlatım Yöntemi 

• Tablo ve Grafik Yöntemi 

• Amaçlarına Göre Raporlar 

• Raporun Sunumu ve Sunum Teknikleri 

Yönetim 
Süreçlerine Etkin 
Katılımın 
Sağlanması ve 
Gönüllük Ağının 
Kurulması 

Gönüllülük ve sivil katılım ile 
çeşitli sosyal hizmetlere 
erişimin artırılması, koruma 
bilinci, farkındalık gibi alanlarda 
çok çeşitli aktivitelerin organize 
edilmesi, imece gibi geleneksel 

• Katılımcılık Esasları 

• İzleme-Değerlendirme Süreçlerinde Sivil Toplumun 
Rolü 

• Gönüllülük Ağı Tanıtımı 

• Gönüllülük ve Toplantı Organizasyonu 
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yardımlaşma etkinliklerinin 
yaşatılması 

Kültürel Miras ve 
Sürdürülebilir 
Turizm Yönetimi 
Eğitimi 

Kültürel mirası koruyabilmek ve 
sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmek için turizm ile 
ilişki halinde olan aktörlerin 
bilinçlendirilmesi 

• Kültürel miras yönetim süreci 

• Korunan alanların taşıma kapasitelerinin 
değerlendirilmesi 

• Kültürel miras alanlarında uyulması gereken 
standartlar, kriterler, temel tanımlar 

• Kültürel miras alanlarındaki fiziki olanakların 
geliştirilebilmesi için finansal kaynakların 
çeşitlendirilmesi 

Ziyaretçi Yönetim 
Sistemleri Eğitimi 

Korunan alanlarda etkili 
stratejiler geliştirmeye, 
uygulamaya ve sonuçlarını 
değerlendirerek kontrol 
etmeye yönelik kararlar ve 
faaliyetleri barındıran stratejik 
yönetim etkinliklerin 
belirlenmesi 

• Dış çevre koşullarının yarattığı fırsatlar ve risklere 
yönelik değerlendirmeler 

• Korunan alanlarda farklı olanaklar sunularak daha 
fazla sayıda ziyaretçi talebinin oluşturulması 

• Taşıma kapasitesinin kontrol edilebilmesi amacıyla 
ziyaretçi sayısının ve ziyaret sürelerinin 
sınırlandırılmasına yönelik karar ve uygulamalar 

• Korunan alanların sahip olduğu doğal ve kültürel 
kaynakların korunmasını etkinleştirmek adına 
yapılacak bakım çalışmaları, uygulamaları ve altyapı, 
üstyapı tesis ve olanaklarının geliştirilmesi 

• Korunan alanın sürdürülebilirliğine uygun olmayan 
faaliyetler ve ziyaretçi davranışlarının düzenlenmesi 

Dijital Arşivleme 
ve Bilgi 
Teknolojileri 
Eğitimi 

İzmir Tarihi Liman Kenti 
Yönetim Planı için etkin bir 
dijital veri tabanının 
oluşturulması 

• Sahip olunan evrak ve belgelerin tasnif edilmesi, 
düzenlenmesi, envanterinin çıkarılması 

• Evrak ve belgelerin taranması, indekslenmesi ve 
elektronik ortamda saklanması 

• Dijital sistem altyapısının kurulması ve yönetimi 

Göç Yönetimi 

Uluslararası göçle alana gelen 
mültecilerin kent yaşamına 
katılımlarının artırılması ve 
sosyal uyumun sağlanması 

• Göç ve uluslararası koruma konuları ile ilgili fon 
bulma ve projeler geliştirme 

• Göç kavramı ve uluslararası göç 

• Göç alanındaki gelişmeler ve ulusal mevzuat 

• Göç alanında ilgili kamu aktörleri ile STK’lar arasında 
işbirliğine yönelik çerçeve 

Mülteci Hukuku 
ve Uluslararası 
Koruma Eğitimi 

Uluslararası koruma ve geçici 
koruma kapsamındaki 
yabancılara yönelik destek 
kapasitesinin artırılması 

• 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

• Göç ve Uluslararası Koruma alanındaki uluslararası 
hukuki çerçeve 

• Göç alanında ilgili kamu aktörleri ile STK’lar arasında 
işbirliğine yönelik çerçeve 

• Çeşitli koruma statülerinin kapsamı 

• Mültecilere yönelik hukuki, sosyal ve psikolojik 
danışmanlık hizmeti 

Kaynak: Büro Çalışmaları, 2022 
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