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Dünden Bugüne Pasaport İskelesi ve
Yolcu Bekleme Salonu
Mimari Tasar›m:

Deniz DAYANGAÇ

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, ‹mar ‹ﬂleri Daire Baﬂkanl›¤›
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü
Statik:

Abdullah UZUN
Tamer ERGENEKON

Toplam ‹nﬂaat Alan›:

‹lke Mühendislik
550 m2.

Ana Strüktür:

Çelik Karkas

Proje Tarihi:

2002

Proje Süresi:

6 ay

Yap›m Tarihi:

2003

Yap›m Süresi:

6 ay

Uygulama:

‹zmir, jeopolitik koﬂullar›n›n elveriﬂli olmas› nedeniyle,
kuruldu¤u tarihten itibaren canl› bir ticaret ﬂehri olarak
yaﬂam›ﬂt›r. XV. yüzy›la kadar ‹zmir, iç liman› kolay girilir
ç›k›l›r halde ve f›rt›nalardan muhafazal› olmas›ndan dolay›, Ege Denizi k›y›lar›ndaki kentler içinde en elveriﬂli konuma sahip bir kentti. Fakat XV. yüzy›l baﬂlar›ndan itibaren iç liman, kullan›ﬂl› olma özelli¤ini kaybetmeye baﬂlad›. 1631’de ‹zmir’e gelen Tavernier iç liman›n küçük bir
girinti halinde oldu¤undan bahseder. 1765’de ‹zmir’i ziyaret eden Chlandler Pagos Da¤›’n›n kuzey ete¤ine kadar uzanan iç liman›n hemen hemen kapand›¤›n›, çok zaman kuru halde oldu¤unu, ancak çok ya¤mur ya¤d›¤›nda
geçici olarak doldu¤unu kaydeder.
Bu tarihten sonra ‹zmir Liman›’na gelen ve aç›kta demirleyen gemilerin yükleri, ﬂadlar ve mavnalar ile k›y›daki
küçük iskelelere getirmekte, ihraç edilecek mallar gene
ayn› ﬂekilde gemilere yüklenmekteydi. Bu durum hem
zaman al›yor, hem de mallar›n tahribat›na sebep olmaktayd›.
XIX. yüzy›la girilmesiyle, ‹zmir ve Bat› Anadolu’nun tarihsel serüveninde çok önemli dönüﬂümler gözlenmektedir.
Bu dönüﬂümü yaratan en önemli etken, ‹ngiltere ile Osmanl› Devleti aras›nda imzalanan ve Serbest Ticaret Antlaﬂmas› olarak bilinen Balta Liman› Ticaret Antlaﬂmas›’d›r. 1838 y›l›nda imzalanan ticaret anlaﬂmas›ndaki
gümrük indirimleri, hükümet denetiminin azalmas›, hüküEGEM‹MARLIK 49
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met d›ﬂ› korumac›l›k ve yarg› alan›n›n geniﬂlemesi, yabanc› tüccarlar›n ‹zmir’e yo¤un biçimde gelmesine neden
olmuﬂtur.
Ticaretteki geliﬂmelere paralel olarak, 1850’li y›llar› takiben ‹zmir’e büyük bir sermaye ak›m› olmuﬂtur, Ticari güvence kazanan kapital sahibi kiﬂiler, ticari faaliyetlerini
‹zmir’den yürütmeye baﬂlam›ﬂlar, d›ﬂ dünya ile iliﬂkilerin
en yo¤un yaﬂand›¤›, haberleﬂmenin iyi sa¤land›¤›, deniz
nakliye ﬂirketlerinin bulundu¤u bir bölge olan günümüzdeki Pasaport civar›na yerleﬂmekteydiler. 1850’li y›llarda
‹zmir’de yirmi de¤iﬂik ülkenin tüccarlar› büyük ticaret evleri kurmuﬂlar ve bu ülkelerin on yedi tanesi ﬂehirde konsolosluk açm›ﬂlard›r. O y›llardan itibaren h›z kazanan bu
de¤iﬂim, I. Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlad›¤› 1914 y›l›na kadar
aral›ks›z devam etmiﬂtir. (1)
‹zmir’deki bu ekonomik geliﬂim ve dönüﬂüm, hiç kuﬂkusuz demiryollar›n›n yap›m› ile baﬂlam›ﬂ, liman ve r›ht›m›n
yap›m›yla h›z kazanm›ﬂt›r. ‹zmir-Ayd›n, ‹zmir-Kasaba (Turgutlu) aras›nda aç›lan demiryolu hatlar›, Türkiye’nin ilk
demiryolu ba¤lant›lar› olmuﬂtu. Bu demiryolu hatlar›, ‹ngiliz ve Frans›zlar›n Bat› Anadolu’nun zengin tar›msal ürünlerini elde edebilmek, kontrolleri alt›na alabilmek, son
derece zengin bir tar›msal hinterland›n liman› olan ‹zmir’e ba¤lamak için kurulmuﬂlard›r.
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XIX. yüzy›l›n ortas›na kadar, liman› olmayan ticaret kenti
‹zmir’e gelen gemiler, k›y›dan aç›kta demirlemekte, yükler Pereme tabir olunur sandallarla ve ﬂatlarla gemilerden k›y›ya, k›y›dan gemilere naklolunmaktayd›. Bu çok
zor bir taﬂ›ma iﬂi oldu¤u gibi, mallar›n gümrüklenmesi
aç›s›ndan da sorun yaratmakta ve Osmanl› maliyesi ciddi zarara u¤ramaktayd›.
1867 y›l›nda inﬂas›na baﬂlanan R›ht›m, Konak civar›ndaki Sar› K›ﬂla’dan baﬂlay›p, Ayd›n Demiryolu Kumpanyas›n›n Gar binas›n›n bulundu¤u Tuzla Burnu’na (Punta) kadar 3800 metre uzunlukta ve 18 metre geniﬂlikte olacak-
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Görünüﬂ

t›. R›ht›m ﬁirketi, r›ht›m üzerinde demiryolundan gümrü¤e, gümrükten demiryoluna mal naklini kolaylaﬂt›rmak
için, bir de tramvay hatt› döﬂeyecek ve bunu iﬂletecekti.
‹zmir ticaretinin kalbi olan liman ünitesi, Gümrük ile Pasaport aras›nda 600 metre uzunlu¤unda ve 400 metre geniﬂli¤indeydi ve yaklaﬂ›k on dokuz hektarl›k bir havuz yarat›lm›ﬂt›. Güneyden ve kuzeyden iki giriﬂi olan liman›n Konak taraf›nda gümrük ve depolar› bulunmaktayd› ki, buran›n boﬂ b›rak›lmas› tercih edilirdi, bu yüzden gemiler, daha çok Pasaport mendire¤ine do¤ru ve k›çtan alt› ile sekiz metre su derinli¤i olan r›ht›m k›y›s›na yanaﬂ›rlard›.
1876 y›l›nda, 75 metrelik bir alan d›ﬂ›nda büyük bir k›sm› tamamlanan ‹zmir R›ht›m›, liman› ve di¤er yat›r›mlar,
‹zmir ve hinterland›n›n ticaretinde önemli art›ﬂlar yaratm›ﬂt›. Bunun üzerine 9 Nisan 1878 tarihinde ve beﬂ senede tamamlanmas› koﬂuluyla; 75 metrelik alan›n da limana dahil etmesi için yap›mc› firmaya ek imtiyaz verildi.
‹mtiyaz›n 3. maddesinin 8. f›kras› kuzey mendire¤inde
karantina, fenerler, posta ve telgraf idaresi ile Pasaport
ve bal›khane binalar›n›, 9. f›kras› bat› mendire¤inde gemiler için kömür depolar›, bat› r›ht›m›n›n bitiminde baﬂlayan güney mendire¤i üzerinde de gümrük depolar› inﬂas›n› öngörürken, 10. f›kra da köﬂeleri ve söveleri taﬂtan, kiriﬂleri demirden ve sair yerleri tu¤ladan kagir bir bina olarak inﬂa edilecek gümrük binas›n› tan›mlamaktayd›.
‹mtiyaz gere¤i kuzey mendire¤inde Pasaport binas›, liman iﬂletme binalar›, telgraf ve fenerler idare binalar› inﬂa edilmiﬂti. Bu mendirek ve üzerindeki tesisler liman›n
kuzey ucunda bulunmaktayd›. Yunan iﬂgali döneminde
(1919-1922) ﬂimdiki Gümrük Muhafaza Baﬂ Müdürlü¤ü’nün bulundu¤u binalar bu dönemde "Liman Dairesi
Baﬂkanl›¤›" olarak kullan›l›yordu. Deniz Fenerleri Bürosu,
Pasaport Kontrol Bürosu ve Liman Bürosu söz konusu
yap›lar grubu içinde yer almaktayd›., 1922 büyük ‹zmir
yang›n›nda sözü geçen yap›lar yanarak harap olmuﬂtur.
Ancak ‹zmir Kenti’nin böyle bir tesise acilen ihtiyac› bulunmaktayd›. Bundan dolay› Cumhuriyet Hükümeti 1923
sonras›nda liman›n yeniden yap›lanmas› karar›n› alm›ﬂ
ve inﬂaat›n› baﬂlatm›ﬂt›r. Yeni yolcu salonunun aç›l›ﬂ›
1926 y›l›nda dönemin Baﬂbakan› ‹smet Paﬂa taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve bu tarihten sonra bina yolcu salonu
olarak hizmet vermiﬂtir. (2)

Kaynaklar
1) Yrd. Doç. Dr. Sabri YETK‹N ile yap›lan söyleﬂi (2003)
D.E.Ü. E¤itim Fakültesi, Tarih Bölümü
2) Cevat KORKUT (1992) Belgelerle ‹zmir R›ht›m ‹mtiyaz›, ‹zmir,
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1- Aç›k Ön Bekleme
2- Giﬂe
3- Ofis
4- WC
5- Kapal› Bekleme
6- Aç›k Bekleme
7- Yolcu Ç›k›ﬂ Aks›

Plan

2000’li y›llara gelindi¤inde kordon yolu ve cumhuriyet
meydan› düzenlemelerle yeni bir kimlik kazanmaktad›r.
Günümüzde kordon yolu yeﬂil band›n›n geniﬂli¤iyle aralarda oluﬂan meydanlar›yla tam bir rekreasyon alan› olmuﬂtur. Cumhuriyet meydan› ise bu rekreasyon alan›n sonunda yer alan bir tören ve kutlama alan› konumundad›r. Söz
konusu bu mekanlar kent içinde çok önemli bir kesiﬂme
noktas›n› oluﬂturmaktad›rlar. Kentsel tasar›m ölçe¤inde
yap›lan çal›ﬂmalarla bu kesiﬂme noktas›n› Konak Meydan›’yla bütünleﬂtirmek ve sahil band›n› daha yaﬂan›l›r bir
yer haline getirmek, eski iskeledeki fiziksel ve psikolojik
s›k›nt›lar›n giderilmesi hedeflenmektedir.

Detay

Pasaport ‹skelesi Yolcu Bekleme Salonu Projesi

Bu amaçlar do¤rultusunda Pasaport ‹skelesi kente daha
yak›ﬂ›r bir konuma getirilmek üzere tasar›m çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂt›r. ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve
Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü proje alan›nda her iki tescilli
binay› da ön plana ç›karmak ve iskeleyi daha modern ve
kullan›ﬂl› bir yer haline getirmek amac›yla ﬂu kararlar› alm›ﬂ ve uygulam›ﬂt›r:
• Tasar›m›n ana fikrini, tarihi iki yap› aras›nda 150 y›la
varan bir süredir yer alan yüksek dalga k›ran duvar›n›n
kald›r›larak Mendirek ve Kordon Boyu aras›nda ﬂeffafl›¤›yla görsel bütünlük sa¤lanmas› oluﬂturmuﬂtur.

Kesit

[140 AﬁIK
ELEKTROSTAT‹K BOYALI 1.5mm LEVHA
50'L‹K ALUM‹NYUM G‹YD‹RME CEPHE PROF‹L
100X50X2.5mm KUTU PROF‹L

ALUM‹NYUM SANDV‹Ç PANEL
ÇATI KAPLAMASI
[140 AﬁIK
K1 K‹R‹ﬁ‹

POL‹KARBONAT -U- CONNECTOR
8mm POL‹KARBONAT KAPLAMA
40/40/2mm. ÇEL‹K K‹R‹ﬁ
K2 I 120
I 140
END CUP (BT KAPA⁄I)
PK4 I 140
ANT‹-DUST BANT
ALU. U-B‹T‹ﬁ PROF‹L‹

ELEKTROSTAT‹K BOYALI 1.5mm LEVHA
100X50X2.5mm KUTU PROF‹L
100'LÜK ALUM‹NYUM SÜRME PROF‹L
6mm+12mm+6mm DÜZ ISICAM

Üst Örtü Detay›
I 140 PAYANDA
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Yenileme Öncesi

Yenileme Sonras›

• Kald›r›lan dalga k›ran duvar›n›n yerine dalgalar›n olumsuz etkisini engellemek amac›yla uygun kot mesafesinde
kroman betonu uygulamas› yap›lm›ﬂt›r.

• Daha önceden üstü aç›k bekleme bölümünün olumsuz
hava koﬂullar›n›n engellenmesi ve yap›lan yeni bekleme
salonunun bütünlü¤ünün sa¤lanmas› için tek e¤imli yekpare ve hafif bir çat› yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca e¤imden dolay›
oluﬂan al›n k›sm› ise reflekte cam kullan›larak giydirilmiﬂ
ve tarihi binalar› birbirine ba¤layan bir yans›t›c› bant oluﬂturmuﬂtur. Uygulanan bu cam bant ve kapal› bekleme salonundaki mavi camlar güneﬂin aç›s›na göre günün belirli saatlerinde dalgalar› binan›n içine alacak bir ›ﬂ›k oyunu
oynamakta ve ayn› etkiyle binan›n kamufle olmas›n› sa¤lamaktad›r.

• Farkl›laﬂan tasar›m, malzeme ve renk seçimiyle yeni iskele ﬂeffaf bir görünüm kazanm›ﬂt›r. Kullan›lan çelik ve
cam malzemeyle kontrast bir etki yakalanm›ﬂ , bu etki deniz mavisine yak›n bir rengin seçilmesiyle kuvvetlenmiﬂ
ve tarihi Gümrük Binas› ile Karantina Binalar› vurgulanm›ﬂt›r.
• ﬁeffafl›¤› yakalamadaki kayg› nedeniyle oldukça yal›n
bir modüler çelik konstrüksiyon tasarlanm›ﬂ ve mekanlar
bu modüler konstrüksiyonun bölüntülerle ay›r›m›ndan
oluﬂmuﬂtur.
• ‹skelenin inﬂaat› s›ras›nda ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
Tarihsel Çevre ve Kültür Varl›klar› Müdürlü¤ü’nce rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri haz›rlanan tarihi
Gümrük Binas› ve Rölöve ve An›tlar Müdürlü¤ü’nce projelendirilen Karantina Binas› da basit bak›m, onar›m kapsam›nda çat› onar›m› ve d›ﬂ cephe boya iﬂlerinin yap›lmas›yla daha da ön plana ç›km›ﬂ ve Pasaport ‹skelesi bir bütün olarak ele al›nm›ﬂt›r.

• Yolcu giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda yaﬂanan sorunlar›n giderilmesi
için iskelenin güney cephesinde, Mendirek taraf›nda yer
alan bölümü kullan›ma aç›larak çelik "I" profillerle 180
cm’lik bir konsol yap›lm›ﬂ giriﬂ-ç›k›ﬂ aks› 400 cm’ye
ç›kar›lm›ﬂt›r.
• Ayn› aks daha s›cak ve dayan›kl› bir malzeme olan ahﬂap traverslerle kaplanarak farkl›laﬂm›ﬂ, fakat bütünle
uyumu kuvvetlendirilmiﬂtir. Bu uygulama aks›n sonunda
yer alan gemi yanaﬂma platformunda da tekrarlanm›ﬂ ve
bütünlük yakalanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
• Alt yap› s›k›nt›s› çeken iskelede döﬂeme seviyesi önceki kotundan 35 cm yükseltilmiﬂ ve yal›t›lm›ﬂt›r. Bu uygulamayla oluﬂan kot farkl›l›¤› ise iskele bekleme
bölümünün hem ahﬂap traverslerle hem deniz mavisiyle
uyum sa¤layacak, do¤al taﬂ görünümlü seramikle kaplanm›ﬂt›r.
• Yeni yap›daki tasar›m dengesini sa¤lamak ve k›smen
korunak olmas› amac›yla, yolcu ç›k›ﬂ aks›nda çelik ve
polikarbon sundurma yap›lm›ﬂt›r.
• Ofis, bilet giﬂesi ve önceden iskele bünyesinde bulunmayan tuvaletler modüler çelik konstrüksiyonun içerisinde bölücü duvarlar yard›m›yla yerleﬂtirilmiﬂ ve yap›n›n tek
masif bölümünü oluﬂturmuﬂtur.
Tasar›m›na 2002 y›l›n›n Nisan ay›nda baﬂlanan proje ‹zmir 1. No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurlunun 2.8.2002 tarih ve 10061say›l› karar› ile onaylanm›ﬂ, uygulamas› May›s-Kas›m 2003 tarihleri aras›nda
gerçekleﬂtiriﬂmiﬂ ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Ahmet Piriﬂtina taraf›ndan 15.12.2003 tarihinde kullan›ma aç›lm›ﬂt›r. t
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