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4 4 Ö Z E T

Alsancak’ın 2017 yılında “kentsel sit alanı” ola-

rak ilan edilmesi bölgenin koruma öyküsünde 

yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu kararla Alsan-

cak, tarihi sokakları ve bu sokaklardaki tescilli 

yapıları ile ilk sit kararının kaldırılmasından 33 

yıl sonra yeniden sit statüsüne ulaşmış durum-

dadır. Bu makale güncel gelişmelerin ışığında Al-

sancak’ın korunması sürecine ilişkin bir tartışma 

açmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 

Alsancak’ın “kentsel sit alanı” olarak korunması 

sürecinde dikkat edilmesi gereken konular; sınır 

meselesi, özgün işlevlerin sürdürülmesi sorunu, 

koruma planının kentin planlama süreçleri ile 

bütünleşmesi ve sosyal farklılıkların korunma-

sı başlıkları altında tartışılmıştır. Sonuç olarak, 

kentin önemli müşterek alanlarından birisi olan 

Alsancak’ın tarihsel özelliklerinin; bütünleşik ko-

ruma ve planlama yaklaşımları çerçevesinde, di-

siplinlerarası diyaloğa dayalı katılımcı modellerin 

uygulanması ile korunması gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Alsancak, Kentsel Sit, Bü-

tünleşik Koruma, Planlama, Tarih 
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4 5A B S T R A C T Giriş

Discussions and Suggestions about 

Alsancak’s Being Protected  

Area and Conservation Process of 

the Region

The declaration of Alsancak as an “historical ur-

ban site” in 2017 has started a new era in the 

conservation process of the region. This article 

aims to open a discussion on the conservation 

process of Alsancak in the light of current de-

velopments. Within the scope of the study, the 

issues to be considered to conserve Alsancak 

as an “historical urban site” has discussed un-

der the following headings; borders of the con-

servation area, maintaining original functions, 

integration of the city plans and the preserva-

tion of sociological characteristics. As a result, 

it has been suggested that Alsancak, one of the 

important common areas of the city, should be 

conserved with the implementation of participa-

tory models based on interdisciplinary dialogue 

within the framework of integrated conservation 

approaches.

Keywords: Alsancak, Historical Urban Site, Inte-

grated Conservation, Planning, History 

Günümüzde İzmir Limanı dolayısıyla hizmet ve 

ticaret sektörünün yer aldığı, modern ve eski 

yapıların iç içe olduğu bir bölge olan Alsan-

cak’ın 09.05.2017 tarihinde 5948 Sayılı İzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından kısmen “kentsel 

sit alanı” olarak ilan edilmesi ile bölgenin ko-

ruma öyküsünde yeni bir dönemin başladığını 

belirtmek olanaklıdır (şek. 1). Alsancak 1976 

yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) gerçekleştirdiği 

ilk tespit-tescil çalışmaları sırasında kentsel sit 

olarak ilan edilmiş ancak 1984 yılında alınan 

Koruma Yüksek Kurulu kararı ile bölgenin sit 

statüsü kaldırılmıştır. Bu kararla birlikte ala-

nın günümüze kadar tek yapı ölçeğinde koru-

ma kararları ve “korunacak sokak” gibi kesin 

bir yasal zemine oturmayan statüler altında 

korunmaya çalışıldığı görülmektedir. Alanda-

ki parçalı koruma yaklaşımı, bölgenin özgün 

dokusunda tahribatlara sebep olsa da tarihsel 

kaynaklar, alandaki özgün niteliklerin günü-

müze kadar önemli ölçüde korunarak geldi-

ğini göstermektedir. Alsancak tarihi sokakları 

ve bu sokaklarda yer alan tescilli yapıları ile 

ilk sit kararının kaldırılmasından 33 yıl sonra 

kısmi de olsa, sit statüsüne yeniden ulaşmış 

durumdadır. Bu kapsamda makale, tam da bu 

güncel gelişmelerin ışığında Alsancak kentsel 

sit alanı olarak ilan edilen bölgenin ve yalnız-

ca bu bölgenin de değil, tümüyle tarihsel bir 

karakteri olan Alsancak’ın ve yakın çevresinin 

korunmasına dair bir tartışma açmayı amaç-

lamaktadır.
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Şekil 1. Alsancak Kentsel Sit Alanı sınırları ve içindeki tescilli yapılar. [İzmir Konak Belediyesi Arşivi, 2020]

Çalışmanın amacı çerçevesinde öncelikle Alsancak bölgesinin bir kentsel sit alanı niteliğine 

sahip olmasını sağlayan tarihsel mekânsal özelliklerinin neler olduğu, bölgenin tarihsel gelişim, 

planlama ve koruma süreçleri aktarılacaktır. Sit alanını, Alsancak’ın bütünsel öykü ve dokusun-

dan bağımsız olarak ele almak, koruma açısından doğru bir perspektif sunmayacaktır. Nitekim 

değerlendirmeler bölümünde kentsel sit alanına ilişkin sınır meselesi tartışılırken bu kapsamın 

gerekliliği detaylı olarak açıklanmıştır. Koruma çalışmalarının aktarımında yerel yönetimler ve 

Koruma Kurulu’ndan bilgiler istenmiştir. Bununla birlikte kurumsal arşivlere, özellikle geçmiş 

tescil kararları ve sit sınırları vb. önemli bilgilere ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu bağlamda 

yasal çerçevedeki koruma öyküsü ulaşılabilen veriler kapsamında aktarılmıştır. Tarihsel ince-

leme sonucunda koruma süreçlerinde geleceğe taşınması gereken ortak değerler ortaya konu-

lacak, ardından alanın sit statüsünde korunması hususunda dikkat edilmesi gereken konular 

tartışmaya açılacaktır. Tartışma başlıkları; sit sınırlarının belirlenmesi, planlama çalışmalarının 

bütünleşmesi, sosyal açıdan kollektif yaklaşımlara duyulan gereksinim ve disiplinlerarası diya-

log ekseninde kurgulanmıştır. 

Alsancak’ın Tarihçesi ve Kent İçin Önemi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Doğu Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olan İz-

mir, bu özelliğinden dolayı çeşitli ulusların ticaretle uğraşan zümresine yüzyıllarca ev sahipliği 

yapmıştır. Özellikle 17. yüzyılın başlarından itibaren limanın öneminin artmasıyla kent, liman 

çevresinde gelişmeye ve genişlemeye başlamıştır. Bu süreçte ticaret amacıyla Rumlar, Ermeni-

ler, Yahudiler ve kapitülasyonlardan faydalanmak amacıyla Frenkler/Levantenler olarak anılan; 

Venedikliler, Cenevizliler, Fransızlar, İngilizler ve Hollandalılar kente gelerek yerleşmişlerdir.1 

1   M. Çınar Atay, Tarih İçinde İzmir (İzmir: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1978); Rauf Beyru, 19. Yüzyılda İzmir Kenti (İstanbul: 
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Kozmopolit nüfusu ve bölgesel merkez olması, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini gerek-

li kılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında demiryollarına kavuşan İzmir, çekim gücünü giderek 

arttırmıştır. Öyle ki, Tavernier, seyahatnamesinde İzmir’i hem deniz hem de kara ticaretinde 

Levant’ın en ünlü kenti ve Avrupa’dan Asya’ya ve Asya’dan Avrupa’ya giden malların toplandığı 

en büyük pazar olarak betimlemektedir.2 Tüm bu sürecin mekânsal karşılığı olarak Alsancak 

Bölgesi’nde bu dönemde önemli bir kentsel gelişme yaşanmıştır. 

Bu makaleye konu olan Alsancak Kentsel Sit Alanı, Alsancak’ın kuzeyindeki geçmişte “Pun-

ta” olarak anılan yerdir. İzmir Rumcası Sözlüğü’ne göre; “Burun” ve “Bugünkü Alsancak’ta bir 

mevki” diye tanımlanan “Punta”, Avrupa’dan ticaret yapmak için gelmiş Frenklerin/Levanten-

lerin İzmir’de yerleştikleri bölgeye verilen isimdir.3 Adını Körfez içerisindeki uç niteliğindeki 

konumundan alan bölgenin morfolojik karakterinin oluşmasında da limanla ilişkili fonksiyonlar 

oldukça etkili olmuştur. Eski harita ve planlar, Alsancak’ın bu morfolojik gelişimini ortaya ko-

yar niteliktedir. Bu haritalar günümüzde “Alsancak Kentsel Sit Alanı” olarak tescillenen alanın 

sokak dokusu ve ada yapılarının oluşumunun 19. yüzyıla dayandığını göstermektedir (şek. 2). 

Şekil 2. 1870’lerde Punta’dan Pasaport’a doğru bir görünüm. 
[Fikret Yılmaz ve Sabri Yetkin, haz., İzmir Kartpostalları 1900 (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2003), 34.] 

1856 yılında İzmir hinterlandının liman ile ilişkisini kurmak üzere İngilizler tarafından inşa 

edilen ülkenin ilk demiryolu hattı olan Aydın-İzmir demiryolu, bölgede arsa spekülasyonlarının 

doğmasına sebep olmuş ve bu yeni arsalarda yeni konut üretim yöntemlerinin denenmesi de 

İzmir konut kültüründe önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.4 Alsancak Garı ve tesislerinin 

Literatür, 2011);  İlhan Pınar,  “Levant, Levanten ve Levantenlik ya da Öteki’ni Tanımlama Bağlamında Kavramların Yeniden 

Üretimi,” Avrupalı mı Levanten mi? içinde, haz. Arus Yumul ve Fahri Dikkaya (İstanbul: Bağlam, 2006).

2   Pınar, “Kavramların Yeniden Üretimi.”

3  A Lexicon of Smyrneika - İzmir Rumcası Sözlüğü (2012), “Punta” maddesi.

4   Özen Eyüce, “Türkiye’deki İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı ve Alsancak Garı,” İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, Mart/
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tamamlanmasıyla garın doğusu sanayi bölgesi (Darağacı), batısı ise konut bölgesi (Punta) ola-

rak gelişimini sağlamıştır. Punta (Alsancak) civarında, orta ve yüksek gelirlilerin, daha geride 

Darağacı, Halkapınar ve Gaziler mahallesi kesiminde de, işçiler ve düşük gelirli grupların ko-

nutları yer almıştır.5 

Bugün Alsancak Kentsel Sit Alanı’nı oluşturan ve 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgedeki ilk yer-

leşim yeri olarak gelişen Punta, kendi içinde dik kesişen sokakları ve denize dik sokaklarda 

oluşturulan sıra ev düzeni ile yapılaşmıştır. 1865’ten itibaren günümüzdeki Konak Meydanı’ndan 

Alsancak Garı’na kadar ortalama 230-250 metre genişliğinde deniz doldurulmuş, rıhtımın geri-

sinde kalan alanlarda da mevcut ince uzun parseller denize dik olarak uzatılarak yeni parsellerin 

oluşması sağlanmıştır. Dolgu alanında eski yapı dizisinin önünden bir yol geçirilerek, denize para-

lel yeni bir imar şeridi oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan bu ince uzun parseller, günümüzde 1. ve 

2. Kordon’a bakan dar cepheli, derin, bitişik nizam apartman dokusunu ve mimarisini belirleyen 

başlıca unsur olmuştur.6 Bu süreçte bölgede gelişen İzmir konutu, iki katlı sıra ev düzeninde, 

çoğu kez asimetrik cepheli ve ahşap cumbalıdır. Yapılara sokak üzerinde bulunan cephesinden 

girilmektedir.7 Konutların arka bölümlerinde yer alan küçük avlular, yüksek duvarlarla çevrilmiş 

küçük ölçekli arka bahçeler niteliğindedir. Bitişik nizam düzeninden dolayı iki yanları kapalıdır. Bu 

konutların özellikleri Batılı gezginlerin seyahatnamelerinde de ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Bu 

aktarımlarda, liman çevresinde bulunan Frenk ve Levanten mahallelerinde evlerin beyaz bada-

nalı ve avlulu olduğu, bu avluların yeşilliklerle bezendiği, evlerin iç kısmının oldukça konforlu ve 

temiz olduğu tarif edilmektedir. Yine seyahatnamelerde konut dokusu dışında Pasaport’tan Cum-

huriyet Meydanı’na kadar olan bölgenin rıhtım tarafında, Avrupa’da en son moda olan ürünleri 

bulunduran İngiliz ve Fransız mağazaları, kitabevleri, galeriler, eczaneler ve fotoğraf stüdyolarının 

varlığından ve İzmir’in Batılı görünümünden de söz edilmektedir.8 Konsolosluklar ve yabancı 

okullar da bu bölgedeki Batılı görünümün birer parçasıdır. Bugün kentsel sit alanı olarak belirle-

nen alanın kıyılarında da 19. yüzyılda ağırlıklı olarak konut kullanımının yer aldığı bilinmektedir. 

Liman'a yakın kesimlerinde depo ve antrepolar yer almaktadır. Ayrıca Saint Joseph Fransız Lisesi 

ile İtalyan Anaokulu ve İlkokulu gibi yabancı okullar da kentsel sit alanı sınırları içindedir. 

İzmir’de ilk planlama çalışmaları da 19. yüzyılın ikinci yarısında Alsancak çevresinde yapılmış-

tır. 1854-56 tarihli Luigi Storari Planı’nda Alsancak Bölgesi’nde düzenli yerleşimlerin başlangıç 

süreci okunabilir durumdadır. 1876 tarihli Lamec Saad Planı’nda, yerleşim düzeninin genel an-

lamda oluştuğu ve yapılaşmanın başladığı görülmektedir. 1905 yılında hazırlanan Goad Sigorta 

Planları’ndan ise Alsancak Bölgesi’nde yapılaşmanın 19. yüzyılın son çeyreğinde hızlandığı an-

laşılmaktadır (şek. 3, 4, 5).

Nisan 1999.

5   Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent: İzmir’de İş Hayatının Yapısı ve Yerleşme Düzeni (Ankara: Sosyal Bilimler Derneği, 

1972), aktaran İlhan Tekeli, İzmir Tarih - İzmirlilerin Tarih ile İlişkisini Güçlendirme Projesi, haz. H. Gökhan Kutlu vd. (İzmir: İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, 2015), 21. 

6   Gülnur Ballice, “İzmir Konut Mimarisinin Mekânsal Dönüşüm Kavramı Bağlamında Kordon Örneğinde İncelenmesi,” Mekânlar 

/ Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi içinde, der. Çağla Caner Yüksel ve Ceren Katipoğlu Özmen (Ankara: ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi, 2019), 191. 

7   Şeniz Çıkış, “‘Modern Konut’ Olarak XIX. Yüzyıl İzmir Konutu: Biçimsel ve Kavramsal Ortaklıklar,” METU Journal of the Faculty 

of Architecture 26, s. 2 (2009): 211-33.

8   Pınar, “Kavramların Yeniden Üretimi.”
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Şekil 3. 1854-56 tarihli Luigi Storari planı.  [İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Arşivi, 2021]

Şekil 4. 1876 tarihli Lamec Saad planı.  [İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Arşivi, 2021]
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Şekil 5. 1905 tarihli Charles Edward Goad sigorta haritaları.
[İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Arşivi, 2021]

Alsancak Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen bölgeyi kapsamamakla birlikte Alsancak Bölgesi’nin 

tarihinde 2600 dönümlük bir alanı kül eden 1922 Büyük İzmir Yangını, önemli bir dönüm noktası 

oluşturmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk kez 1924 yılında yangın alanı için bir plan ha-

zırlanması gereği gündeme gelmiş ve “İzmir Şehri Müstakbel Planı” Fransız mimar Henri Prost’un 

danışmanlığında René ve Raymond Danger tarafından hazırlanarak 1925 yılında yürürlüğe gir-

miştir.9 Planda, 1934 yılında yapılan değişiklikle Kültürpark alanı oluşturulmuştur.10

Yangın sonrası kentin yeniden yapılanması, 20 yıllık bir sürece yayılmıştır. Bu süreçte yeni yollar 

açılmış, kentin kanalizasyon haritası çıkarılmış ve yeni konutların inşası hızlanmıştır. 1950 yılın-

da şehrin ilk bütünsel planını elde etmeye yönelik olarak düzenlenen “Uluslararası İzmir Şehri 

İmar Planı” yarışmasını Prof. Mimar Kemal Ahmet Arû, Mimar Emin Canbolat ve Mimar Gün-

düz Özdeş’ten oluşan ekip kazanmıştır. Bu ekip tarafından hazırlanan Alsancak Kordonboyu, 

Mithatpaşa Caddesi ve diğer ana caddeler kenarında 21.80-24.80 metre yüksekliğinde 7 ya da 

8 katlı yapılaşmaların önerildiği imar planları 1955 yılında yürürlüğe girmiştir. Böylece bölgede 

apartmanlaşma süreci başlamış ve bu süreç 1970’li yıllara kadar sürmüştür.11 1970’li yıllar bölge 

için aynı zamanda ilk kapsamlı tescil ve tespit çalışmalarının da başlangıç tarihi olmuştur. 

Alsancak Bölgesi İçin Geliştirilen Koruma Kararları

Alsancak ilk olarak GEEAYK’ın 10.07.1976 tarihli A-9283 sayılı kararları ile sit alanı olarak belir-

lenmiş, ancak bu kararlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 14.12.1984 

tarihli 516 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 14.12.1984 tarihli 516 sayılı kararla aynı zamanda 188 

9   Cânâ Bilsel, “Cultures et fonctionnalités: l’évolution de la morphologie urbaine de la ville de Izmir aux XIXe et début XXe 

siècles”  (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Université Paris-X, 1996); Cânâ Bilsel,  “Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Liman Kenti 

İzmir’de Kültürler, Mekân Üretim Biçimleri ve Kent Mekânının Dönüşümü,” Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras” 

içinde, der. Nur Akın, Afife Batur, ve Selçuk Batur (İstanbul: YEM, 2000).

10   Hülya Koç, “1940-1960 Döneminde İzmir-Alsancak’ta Konut Yapı Kooperatifleri ve Konut Sunumu,” Ege Mimarlık, s. 98-99 

(2018): 20-23.

11   Bilsel, “Osmanlı Liman Kenti İzmir’de”; Koç, “İzmir-Alsancak’ta.”  
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adet yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermediği gerekçesi ile tescil-

den düşürülmesine, 162 adet yapının tescilinin devamına, 146 adet yapının bilgi ve belgeler gel-

dikten sonra yeniden değerlendirilmesine ve 6 adet sokağın (1443, 1448, 1453, 1462, 1469, 1482 

sokaklar), köşe başı parseller dahil olmak üzere korunacak sokak olarak belirlenmelerine ilişkin 

hükme varılmıştır (şek. 6). Bu karardan kısa bir süre sonra Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Yüksek Kurulu 25.01.1985 tarihinde 599 sayılı yeni bir karar daha almıştır. Buna göre, 14.12.1984 

tarihli 516 sayılı kararın ve ekli listelerin de iptal edilmesine, 11 adet sokağın (1448, 1449, 1450, 

1451, 1453, 1462, 1460-1143 sokaklar arası, 1469, 1480, 1481, 1482 sokaklar) korunacak sokak 

olarak, 196 adet yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve 

265 adet taşınmazın ise korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşımadığına karar 

verilmiştir. Böylelikle, 1976 yılında GEEAYK tarafından kentsel sit alanı olarak ilan edilen bölge, 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 1984 ve 1985 yıllarında art arda aldığı 

kararlarla kentsel sit statüsünden çıkarılmış ve çok sayıda yapı da tescilden düşürülmüştür. 

Bu önemli karar, bölgenin doku ölçeğinde bütüncül korunmasını engellemiş ve bugün kentsel 

sit alanı olarak belirlenen bölgede bitişik nizamlı apartmanlaşmaların oluşarak dokunun de-

ğişmesine yol açmıştır. Çalışma kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

taşımadığına karar verilen 265 adet taşınmazın ve GEEYAK tarafından belirlenen kentsel sit 

sınırının bilgisi araştırılmış ancak ilgili kurul arşivinden ulaşılamamıştır. Bölgedeki esas değişim 

bu taşınmazların tescilden düşürülmesi ile başlamıştır.

Şekil 6.  Alsancak Kentsel Sit Alanı ve yakın çevresi tescil kararları.  [İzmir Konak Belediyesi Arşivi, 2018]
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Yukarıdaki süreçle eşzamanlı olarak halen yürürlükte bulunan ve alanın ilk imar planı olan 

1/1000 Ölçekli Alsancak İmar Planı, Merkez İlçe Belediye Meclisi’nin 09.08.1984 tarihli 88-63 

sayılı kararı ile uygun bulunarak 24.01.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten hemen 

bir gün sonra 25.01.1985 tarihinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

yukarıda detayları verilen kararları alması düşündürücüdür. Söz konusu plan doğrultusunda 

bölgede yoğun ve yerleşik bir kentsel doku oluşmaya başlamıştır. 

Alsancak’ta böyle bir planlama ve koruma süreci yaşanırken TMMOB Mimarlar Odası İzmir 

Şubesi, 10.09.1991 tarihinde bölgenin hemen yanı başında yer alan Konak-Gümrük binaları ve 

Pasaport ile Alsancak Limanı arasındaki Kordonboyu olarak adlandırılan bölgenin sit olarak 

tescil edilmesi için İzmir 1 No’lu KTVKK’ya başvurmuştur.12 Bu girişimler gerçekleşirken, 1994 

yılından itibaren kıyı otoyolu tartışmalarının kentin gündemine gelmesi süreci etkilemiştir. Dö-

nemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura’nın Alsancak’tan sahile inerek kıyı 

boyunca devam edip Çeşme’ye uzanacak otoyol projesi ve bu bağlamda 1997 yılında Kordon 

boyunca denizi doldurarak projeyi uygulamaya girişmesi karşısında; kentin kanaat önderleri, 

üniversitelerin ilgili bölümleri ve ilgili meslek odaları etkili bir mücadele başlatmışlar ve işlemin 

iptali için yargı yoluna gitmişlerdir. Kıyı otoyoluna karşı gösterilen bu direnç üzerine 1 No’lu 

KTVKK’nın 20.1.1994 gün ve 4841 No’lu kararıyla Konak Meydanı’nın, aynı gün 4840 No’lu 

kararıyla Eski Balık Hali-Cumhuriyet Meydanı arasının tarihi sit alanı olarak ilan edilmesi gibi 

27.02.1998’de de 7089 sayılı kararla Kordon’un Cumhuriyet Meydanı’ndan Alsancak’a kadar 

uzanan kesimi, tarihi sit kapsamı içine alınmış ve bu karar gereğince yürürlükteki imar planının 

yürütmesi durdurularak proje uygulanmamış ve dolgu işlemine son verilmiştir. Tüm bu gelişme-

lerden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina döneminde 18.5.2000 tarihinde 

“Alsancak Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı İmar Planı” yürürlüğe girmiş ve bu plan doğrultusunda 

Kordonboyu bir rekreasyon alanı olarak düzenlenmiştir. Yakın çevresinde de planlama çalışma-

ları devam eden Alsancak Kentsel Sit Alanı’nın parsel sayısı itibariyle günümüzde %36,1’i tescilli 

taşınmazlardan oluşmakta ve yine %45,2’si tescilli parsel koruma alanında kalmaktadır. 1999 

tarihli 664 No’lu İlke Kararı (Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı) uyarınca parsellerin %81,3’ünde uygulamaların Ko-

ruma Kurulu denetiminde gerçekleşmesi gerekli olmaktadır. Koruma alanı dışında kalan parsel 

oranı ise %18,7 gibi küçük bir orandır. Buna karşın 664 No’lu İlke Kararı’nın bugün Alsancak 

kentsel sit alanını kapsayan bölge için gecikmiş bir karar olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

gecikme dolayısıyla alanda imar planı koşulları çerçevesinde 1970’lerden 1990’ların sonuna ka-

dar büyük ölçüde yeni yapılaşmalar gerçekleşmiştir. Bu yapılaşmalar, Alsancak Sit Alanı olarak 

belirlenen alanda Kıbrıs Şehitleri ve Atatürk Caddeleri üzerinde 7-8 katlı apartmanlar, pasajlar, 

iş hanları vb. bitişik nizamlı yapılar ve bu ana aksların dışındaki sokaklarda da 4-5 katlı bitişik 

nizamlı apartmanlar şeklinde gerçekleşmiştir (şek. 7, 8, 9). 

   

12   Hasan Topal, “Kordonyolu, Yargı Süreci ve Koruma Kurulu Kararları Kronolojisi,” Ege Mimarlık, s. 27 (1998): 5-7. 
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Alsancak’ın tarihsel süreçte geçirmiş olduğu değişiklikleri anlamak için Konak ve İzmir Büyük-

şehir belediyelerinden alanın geçmişe yönelik arazi kullanımı belgeleri araştırılmış, ancak bu 

belgelerin kendilerinde bulunmadığı, yalnızca kent rehberinin ellerinde olduğuna ilişkin bilgi 

alınabilmiştir. Konak Belediyesi, kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı hazırlanması 

sürecinde alanda detaylı bir çalışma başlatacağını aktarmıştır. Bölgenin bu kadar göz önünde 

olmasına karşın ilgili kurumlarca alandaki arazi kullanım değişimlerinin belgelenmemiş ve iz-

lenmemiş olması düşündürücüdür ve önemli bir eksikliktir. Diğer taraftan akademik literatür 

araştırmalarında bu alana ilişkin arazi kullanım değişiminin bütüncül anlamda incelemesinin 

yapılmadığı görülmüştür. Kurum arşivlerinde geçmişe yönelik olarak yalnızca 1990’lara ait tam 

tarihi belli olmayan bir rehber ile 2014 tarihli kent rehberlerine ulaşılmıştır.

Mevcut ada bazında arazi kullanımın ve kent rehberlerinin incelenmesi sonucunda alanda ko-

nut ve ticari hizmet kullanımlarının yaygın olduğu görülmektedir. Plan kararları gereğince alt 

katlar ağırlıklı olarak perakende ticaret kullanımındadır. 1970’lerden itibaren Kordonboyu’nda 

inşa edilen apartmanların altında bar, kafe, restoran gibi kullanımlar yer almıştır. Kordon’dan 

başlayan bu kullanım Alsancak’ın iç kesimlerine doğru yayılmıştır. Bu kullanımların yaygın 

olduğu sokaklar zamanla yayalaştırılmıştır. İlk yayalaştırılan sokak, aynı zamanda günümüzde 

kentsel sit alanının içinde kalan ana aks olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’dir. Yine sit alanı içinde 

kalan diğer yayalaştırılmış ara sokaklar, Kıbrıs Şehitleri’ni doğudan kesen 1444 Sokak, 1447 

Sokak, 1448 Sokak, Prof. Dr. Nusret H. Fişek Caddesi, Can Yücel Sokağı, Gazi Kadınlar Sokağı, 

Muzaffer İzgü Sokağı ve Kıbrıs Şehitleri’ni batıdan kesen Haşmet Uslu Sokağı, 1441 Sokak ve 

Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’dir. Bu sokakların bir kısmının korunacak sokaklar olarak belir-

lenen sokaklar olduğu görülmektedir. Sit alanı dışındaki bölgede diğer yayalaştırılmış sokaklar; 

Dominik Cumhuriyeti Caddesi, Gül Sokak ve bu sokağı kesen dik sokaklar ile Sevgi Yolu’dur. Bu 

sokak ve çevreleri kıyı alanı ile birlikte ticari ve kamusal kullanımın yoğun olduğu alanlardır. 

Şekil 7.  
Alsancak Kentsel Sit Alanı bölgesinde 
yer alan 1450 Sokak’tan bir görünüm.

[Yazarların Kişisel Arşivleri, 2020]

Şekil 8. 
Alsancak Kentsel Sit Alanı bölgesinde 
yer alan Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
üzerindeki tescilli yapılar ve 
çevresindeki 7-8 katlı apartmanlar.

[Yazarların Kişisel Arşivleri, 2020]

Şekil 9.
Alsancak Kentsel Sit Alanı bölgesinde 
yer alan 1460 Sokak üzerindeki 
apartmanlar ve arkasında görülen 
tescilli yapılar.

[Yazarların Kişisel Arşivleri, 2020]
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de yer alan apartmanların üst kotlarının da zamanla ticari ve 

hizmet kullanımlarına dönüştüğü söylenebilir. Bu karma kullanım tipi Alsancak genelinde yay-

gındır. Bölgenin sit alanı içinde kalan ve limana yakın olan kesimlerinde karşımıza çıkan özgün 

depo ve antrepo fonksiyonları da zaman içinde dönüşerek yerlerini, eğlence, ofis ve perakende 

ticaret fonksiyonlarına bırakmıştır. Bugün sit alanı olan bölgede ağırlıklı olarak ticarete dönüş-

müş depo ve antrepo ile konut kullanımlarının yer aldığı görülmektedir. Tescili devam eden 

konutlar, tek ya da iki katlı sıra ev düzenindedir. Kurulun 1985 yılında aldığı kararla tescilden 

düşen 265 yapının yer aldığı parseller bitişik nizamlı apartmanlara dönüşmüştür. Bu bölgedeki 

apartmanlar Alsancak’ın Kültür Mahallesi’ndeki apartmanlar kadar yüksek ranta sahip değildir. 

Kültür Mahallesi’nde ağırlıklı olarak üst gelir grubu otururken, bu bölgede kozmopolit bir sos-

yal yapı bulunmaktadır.

Alsancak’ta sit alanı dışındaki bölgeler için hazırlanan revizyon nazım ve uygulama imar planı 

çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. Bölge için yapılan nazım plan çalışmaları 

sonucunda 2010 yılında bir plan onaylanmış ancak bu planın iptali üzerine, 2013, 2015, 2018 

ve 2021 yıllarında yeniden revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Konak İlçesi’nde Alsancak Limanı’nın 

giriş kısmından başlayarak, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda İzmir Körfezi, güneyde 

Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri ile sınırlanan alanda; 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü 

Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan (plan açıklama raporunda yer alan maddi ha-

taların düzeltilmesine yönelik) Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 Ölçekli 

Nazım İmar Planı 12.07.2021 tarihinde 05.751 Meclis Karar No ile 13.08.2021 tarihinde onanmış, 

11.10.2021-9.11.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bu planın analiz çalışmaları kapsa-

mında alana yönelik ada ölçeğinde bir arazi kullanım çalışmasının yapıldığı görülmektedir. Bu 

plan kapsamında yapılan analizler nazım imar planı ölçeğine uygun olarak hazırlandığı için 

parsel ve yapı bazında arazi kullanım bilgilerine erişilememektedir. Alanın zemin kat kullanımı-

nın neredeyse tümüyle hizmet ve ticaret kullanımında olduğu görülmektedir. 

Alsancak Kentsel Sit Alanı’nın Geleceğine Yönelik Değerlendirmeler

Alsancak’ın koruma ve gelişme öyküsü limanın bölgenin kentsel karakterinde hem morfolojik, 

hem arazi kullanım, hem de sosyo-kültürel açılardan önemli bir yeri olduğunu ortaya koymak-

tadır. Alsancak bölgesi oluştuğu dönemden bu yana limanın etkisiyle çok kültürlü, arazi kulla-

nım çeşitliliğine sahip, kentin trend öncüsü niteliğinde bir müşterek mekân olmuştur. İzmir’in 

ilk Batılı plan dokusuna sahip olan ve bu dokuyu günümüze kadar sürdüren bölgesidir. Bu özel 

niteliklere sahip olan alanın korunmasına yönelik adımlar atıldığı ancak değerli bir bölge olma-

sının bu adımlarda gerilemelere yol açtığı anlaşılmaktadır. Buna karşın bölgenin kısmi de olsa 

2017 yılında yeniden sit alanı olarak ilan edilmesini yeni bir dönemin başlangıcı olarak görmek 

olanaklıdır. Bu yeni süreçte bölgenin tarihsel karakteristiklerinin korunmasına yönelik olarak 

yapılması gerekenler bu başlık altında tartışılacaktır. 

Rant odaklı yaklaşımlarla bölgenin özgün dokusunda bozulmalar yaşansa da özellikle par-

sel düzeni, ada formları ve sokak dizininin günümüze kadar sürdürüldüğü görülmektedir. Bu 

mekânsal öğeler alanın bir kentsel sit alanı olarak koruma altına alınmasını sağlayan morfolojik 
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unsurlardır. Bu unsurlar alandaki bağlamsallığı ve ilişkiselliği temsil etmektedir. Bölgede yapı 

ölçeğinde koruma çalışmalarının gerçekleşmesi, yeni yapıların eski-yeni dengesini sağlayacak 

şekilde planlanması ve liman kullanımı çerçevesinde biçimlenen parsel-ada-sokak düzeni mor-

folojisinin dokusal özelliklerinin korunması önem taşımaktadır. Nitekim koruma disiplini açı-

sından öncü bir niteliği olan Venedik Tüzüğü, anıtların korunmasında esas amacın sürekliliğin 

sağlanması olduğunu belirtmekte ve tarihsel çevrelerin tarihsel bağlam oluşturma açısından 

sahip oldukları önem dolayısıyla korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede tüzükte 

kültür varlıklarının yalnızca yapılarla sınırlandırılamayacağı ortaya konulmakta; yapının içe-

risinde yer aldığı parsel, parselin içerisinde yer aldığı yapı adası ve adalardan oluşan sokak 

dizininin bir bütün olarak tarihsel belge niteliği taşıdığı ifade edilmektedir. Alsancak’ın Şekil 3, 

4, 5 ve 6’da yer alan kentin en eski planlarında görüldüğü üzere sahip olduğu parsel, ada ve 

sokak düzeninin korunuyor olması önemli bir avantajdır ve bu düzenin aktarılan ilkeler doğrul-

tusunda sürdürülmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki güncel mevzuat Venedik Tüzüğü’nü izleyen uluslararası tüzük ve anlaşmaların 

etkisinde biçimlenmiştir. Bugün gelinen noktada “2863 Sayılı Koruma Yasası”nda kentsel sit 

kavramı; tarihsel alanların sözü edilen tarihsel belge niteliklerinin korunması yönünde tescil 

edilmesi amacıyla ortaya konulan bir koruma kategorisidir. Alsancak Bölgesi, her ne kadar 

koruma kararlarında atılan geri adımlarla tarihsel doku özelliklerinin bir bölümünü kaybetmiş 

olsa da 19. ve 20. yüzyıla ait harita ve planlarda görüldüğü gibi tarihsel özgün dokusunu büyük 

ölçüde korumuştur. Yine alanda yer alan sayısı 200’ü bulan tescilli yapı ve her ne kadar kesin 

bir yasal zemine oturmadığı için 1997 tarihinde Koruma Yüksek Kurulu ilke kararıyla iptal edil-

diyse de “korunacak” olarak belirlenen sokaklar da özgün nitelikleriyle günümüze ulaşmıştır. 

Bu bağlamda Alsancak’ın kentsel sit olarak belge niteliği ile korunması doğru bir yaklaşımdır. 

Alsancak’ın kentsel sit statüsünde korunması yönünde birtakım hassasiyetler de mevcuttur. 

Çalışmanın bu bölümünde kısmi olarak kentsel sit alanı, ilan edilen Alsancak’ın korunması sü-

recinde dikkat edilmesi gereken konular; sınır meselesi, özgün işlevlerin sürdürülmesi sorunu, 

koruma planının kentin planlama süreçleri ile bütünleşmesi ve sosyal farklılıkların korunması 

başlıkları altında tartışılacaktır.  

Koruma Sınırlarının Belirlenmesi Sorunsalı

Tarihsel belge ve kentsel hafıza/bellek mekânı niteliğiyle Alsancak’ın, İzmir’in bir liman kenti 

olarak gelişim sürecinin ve farklı dönemlere ait mimarlık mirasının tanığı olarak bütünsel ko-

runması ile ilgili en büyük sorun koruma alanı sınırının belirlenmesi meselesidir. Nitekim sit 

alanı sınırları belirlenirken alanın yakın çevresindeki kentsel, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile 

arasındaki süreklilik ilişkisinin tanımlanmamış ve sınırların nasıl belirlendiğine ilişkin bilimsel 

bir raporun oluşturulmamış olması, üzerinde tartışılması gereken önemli bir durumdur. Sınırın 

tescilli yapıların yoğun olduğu bölgeyi kapsadığı ancak sınırların hemen yakınında da tescilli 

parseller ve Alsancak Garı ve Yerleşkesi, St. Jean Kilisesi gibi önemli yapıların bulunmasına rağ-

men bu alanlarla bütüncül değerlendirilmediği görülmüştür. Yine yalnızca yapı değil, ada-parsel 

ve sokak düzeni de bölge genelinde tarihsel niteliğini sürdürmektedir. Bu durumun da sınır 

belirlenirken göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmaktadır. İzmir Limanı’nı, parsel bazında 
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tescilli tarihi endüstri yapılarını (Eski Tekel 

Fabrikası ve Binaları, Tütün Depoları, Alsan-

cak Garı ve Yerleşkesi, Havagazı ve Elektrik 

Fabrikaları, Şark Sanayi vb.), Geç Osmanlı, 

Erken Cumhuriyet ve Modern Mimarlık Mi-

rası’nı birlikte kapsayan, tarihi sit (Kordon-

boyu) ve doğal sit (Kültürpark) alanlarını 

içeren, yangın bölgesi ve kentin ilk planlı 

gelişim alanını (Punta) içinde bulunduran 

Alsancak Bölgesi için sit sınırının daha uzun 

soluklu ve kapsamlı bir şekilde tartışılarak 

karar verilmesi gerektiği açıktır. 

Ayrıca Alsancak Kentsel Sit Alanı’nın yakı-

nındaki Kemeraltı ve Basmane Bölgesi’nde-

ki sit alanları ile sınırlarının birleştirilmesi, 

uygulama sorunları nedeniyle bu çözüm 

mümkün olamayacaksa etkileme geçiş alanı 

çerçevesinde bütünleşik değerlendirilmeleri, 

alanın tarihsel sürdürülebilirliği adına önemlidir (şek. 10, 11, 12, 13). Nitekim Alsancak’ın, 2020 

yılında “tarihi liman kenti” statüsüyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne giren Kemeral-

tı’nın Alan Yönetim Planı sınırları içerisine “bağlantı noktası” olarak dahil olması gerektiği açık-

tır. Bütüncül yaklaşımın geliştirilmesi için bu durum önemli bir avantaj olacaktır. 

Şekil 10. Alsancak Kentsel Sit Alanı ve yakın çevresindeki 
tescilli parseller. [İzmir Konak Belediyesi Arşivi, 2018]

Şekil 11.
Alsancak Bölgesi koruma alanları ve 
tescilli parseller.

[Hande Tepe, “Mekân-Kullanıcı İlişkileri 
Bağlamında Alsancak-İzmir Sıra Evlerinin 
İncelenmesi” (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, 2018).]
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Şekil 13’de görüldüğü üzere İzmir tarihi kent merkezi içerisinde pek çok kentsel, arkeolojik 

ve tarihi sit alanı yer almaktadır. Bu alanları yalnızca sınırları kapsamında değerlendirmek 

doğru olmayacaktır. Sit alanları arası etkileşimler ve çevrelerindeki plan kararları da alanları 

Şekil 12. Alsancak Bölgesi sit alanları. [İzmir Büyükşehir Belediyesi Arşivi, 2021]

Şekil 13. Konak (İzmir) ilçesi kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları haritası. [İzmir Konak Belediyesi Arşivi, 2021]
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etkilemektedir.  Bu nedenle esasen İzmir tarihsel kent merkezi bütününün etkileme geçiş alanı 

çerçevesinde değerlendirilerek kararların geliştirilmesi önem taşıyacaktır. 

Özgün İşlevlerin Sürdürülmesi Sorunsalı

Güncel kullanımlar dolayısıyla Alsancak’ın tarihi konutları ilk fonksiyonlarını hızla kaybetmek-

tedir.  Bu durum da yapılarda aykırı uygulamalara neden olmaktadır. Ülkemizin de taraf oldu-

ğu, uluslararası alanda koruma ilkelerinin temelini oluşturan 1964 tarihli Venedik Tüzüğü ve 

1979 ICOMOS Burra Burra Şartı ilkeleri gereğince koruma çalışmalarında mekânsal nitelikleri 

oluşturan işlevlerin özgünlüğünün mümkün olduğunca korunması ve tarihi yapının nitelikleri 

ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi esastır. Buna karşın Alsancak’ta yaşanan deneyimde bu 

ilkeye uyulmaması sıra evlerin ticaret, eğlence, ofis ve turizm kullanımında özgün yapılarının 

bozulmasına yol açmıştır. Yapılar genel itibariyle cephe karakterini korumuş olsa da, işlev de-

ğişiklikleri, tarihi yapıların özgün kurgusu ve mimari elemanlarının geri dönüşümü olmayacak 

şekilde kaybına neden olmuştur.13 İzleyen süreçte öncelikli olarak yapıların ilk işlevleriyle ya-

şatılması desteklenmeli, zorunlu işlev değişikliklerinde yapılacak müdahaleler mutlaka kontrol 

edilmelidir.

Koruma Planı ile Diğer Planların Birlikteliği Sorunsalı

Alsancak, günümüzde merkezi nitelik taşıması itibariyle kent ve bölge ölçeğinde önem arz eden 

bir bölgedir. Bu gibi alanların korunabilmesi ancak kentsel ve bölgesel ölçekte alınacak koruma 

tedbirleri ve yaklaşımlarla gerçekleşebilecektir. Bu gereklilik uluslararası koruma ilkelerinde de 

yer almaktadır. Nitekim Avrupa’da Mimari Miras Yılı olarak ilan edilen 1975 yılında yayınlanan 

Amsterdam Deklarasyonu’nda korunması gerekli tüm yapı ve çevrelerin; kasıtlı yıkım, düzensiz 

yeni yapılaşma ve aşırı trafik vb. tehlikelere karşı korunmasının, ortak sorumluluk çerçevesinde 

kent ve ülke planlamasının hedefi olarak ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Yine deklaras-

yonun “Genel Prensipler” başlığı altında, tarihi veya geleneksel alanların çevresi ile bir bütün 

olduğu, durumu kötü de olsa “insan faaliyetleri” dahil tüm unsurların korunması gerekliliği, 

uygun olmayan kullanım ve eklentilerin kaldırılması gerektiği, yenileme çalışmalarının bilimsel 

verilere dayanması, modern kentleşmenin tarihi anıt ve alanlara zarar vermesinin engellenmesi 

hususlarına değinilmiştir.

1987 Tarihli Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü’nde (Washington Tüzüğü) de 

tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunmasının ekonomik ve sosyal gelişme politikaları ile 

şehir ve bölge planlama çalışmalarının bir parçası olması gerektiği, tarihi kentin veya kentsel 

alanın karakterini; parsel ve sokaklar ile tanımlı dokunun, bina-açık alan ilişkisinin, binanın 

ölçek, boyut, yapım tekniği, malzeme gibi iç ve dış biçimlenmesinin, alanın doğal çevre ve in-

sanlarla olan ilişkisi ile zaman içerisinde yüklendiği işlevlerin oluşturduğu ve bu özgün nitelik-

lerin korunmasının da esas olduğu belirtilmektedir. Tüzüğün “Yöntem ve Araçlar” bölümünde; 

“koruma planlarının disiplinlerarası araştırma ve çalışma gerektirdiği, tarihi kentlerin şehrin 

bütünü ile uyum sağlamasının esas olduğu, koruma planlarının yapılara müdahaleleri tanım-

13   Eti Akyüz Levi, Müjgan Bahtiyar Karatosun, ve Nezihat Köşklük, “İzmir Kenti Bakımlı Cepheler Projesi Alsancak 1448 ve 

1449 Sokaklar Cephe Renovasyonu,” Ege Mimarlık, s. 51 (2004): 17-19. 
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laması gerektiği, yeni işlev yüklenen alanların tarihi karakterle uyumlu olması, iyileştirme ve 

bakımın esas olduğu, tarihi alanlardaki yeni yapılarda ölçek ve parsel ilişkisine dikkat edilerek 

dokunun kaybolmasının engellenmesi, alana ilişkin arkeolojik araştırmaların desteklenmesi, 

trafiğin denetlenmesi, ulaşımın kontrol altına alınarak tarihi kente yeni ulaşım bağlantılarının 

eklenmemesi, korumanın katılımcı olması gerektiği dikkate alınarak halkın her yaşta bilgilendi-

rilmesi için programların hazırlanması gerektiğinden” söz edilmektedir. Bu gerekliliklerin ancak 

bütünleşik bir koruma amaçlı imar planı çalışması, hatta alan yönetimi süreçleri içinde ger-

çekleşebileceğini ifade etmek olanaklıdır. Alan yönetimi süreçleri ve koruma amaçlı imar planı 

çalışmaları uluslararası literatüre göre bir sit alanının kentin bütünü ile ilişkisini, bu ilişki çerçe-

vesinde üstlenebileceği işlevleri, sürecin sosyal ve ekonomik boyutlarını birlikte değerlendiren 

nitelikte çalışmalardır. Alanın tarihsel değişiminin anlaşılması, süreklilik gösteren unsurların 

saptanması, bellek mekânlarının ortaya konması, kentsel ve bölgesel ilişkilerin tarif edilmesi 

interdisipliner bir koruma uzmanları ekibince gerçekleştirilebilecektir. 

Bu bağlamda Alsancak’ın yukarıda çerçevelenen önlemlerin alınarak korunabilmesi, ancak ko-

ruma amaçlı imar planı çalışmalarının kentsel ve bölgesel ölçekte farklı kademelerdeki planla-

ma çalışmalarına entegre edilmesi ile mümkün olabilecektir. Bununla birlikte günümüze kadar 

alanın planlama açısından oldukça parçalı bir şekilde değerlendirilmiş olduğu görülmektedir. 

Alsancak’ın güneyinde Kemeraltı Kentsel Sit Alanına ilişkin 2004 tarihli 1/5000 Ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı, doğusunda 2011 yılı onay tarihli 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi 

Nazım İmar Planı, 2016 onay tarihli “İzmir Yük Limanı’na İlişkin” 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Pla-

nı Değişikliği, 2017 onay tarihli Konak Tramvay Güzergahı’nın Konak Pier-Halkapınar arasında 

kalan kısmına ilişkin 1/5000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği planları Alsancak Bölgesi ve yakın 

çevresini kapsayan planlama çalışmalarıdır. Tüm bu planların alanın koruma sürecine etkisinin 

bütüncül olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Alsancak Kentsel Sit Alanı için de belirlenen yasal sürelerde koruma amaçlı imar planının 

ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Ancak koruma amaçlı imar planı tek başına yeterli ola-

mayacaktır. Alsancak’ın yakın çevresindeki diğer alanların planlama kararlarıyla ulaşım ve arazi 

kullanım ilişkileri yönünden de uyum sağlaması önemlidir. Alsancak, kentin karayolu, demir-

yolu ve deniz ulaşımı açısından bir kesişim noktası olduğundan tüm bu ulaşım planlaması ile 

birlikte trafik yoğunluğu ve otopark düzenlemelerinin de korunacak alanlar üzerindeki etkile-

rinin düşünülmesi gerektiği açıktır. İzmir Kemeraltı, Basmane ve Alsancak Bölgesi’ndeki parçalı 

koruma alanlarının çevresinde kalan bölgeler etkileme geçiş alanı statüsünde ele alınabilecek 

niteliktedir. Bu statü alanın bütünleşik ve koruma odaklı yaklaşımlarla ele alınmasını destek-

leyebilecektir. 

Alsancak için çeşitli risk faktörlerini dikkate alarak önlemsel koruma stratejilerinin uygulama-

ya geçirilmesi de önem taşımaktadır. Bu bağlamda son dönemde iklim değişikliği nedeniyle 

yaşanan deniz kabarmalarının ve su baskınlarının Alsancak Kentsel Sit Alanı’nı etkilediği bilin-

mektedir. İzmir’in birinci derece deprem bölgesi olması dolayısıyla da tarihi alan risk altındadır. 

Tarihi yapıların bu tür doğal afetlerden görmesi olası zararlara ilişkin araştırmaların yapılması 

ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gereklidir. 
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Kentin değişen ekonomik ve mekânsal yapısı da bölge için birtakım riskleri beraberinde ge-

tirmektedir. Örneğin alışveriş merkezleri ile değişen ticaret kültürü, Alsancak’ta da dokusuyla 

uyumlu olmayan işlev değişikliklerine ve yapı yenileme taleplerine yol açmaktadır. Yine yeni 

kent merkezinin Bayraklı’da gelişiyor olması, bir yandan bölgedeki yüksek yapı baskısını azal-

tırken, diğer yandan bazı fonksiyonların alandan çekilmesine sebep olmaktadır. Alsancak’ın 

canlılığını sürdürebilmesi için, giden fonksiyonların yerine ne geleceği, değişen fonksiyonların 

neler olabileceği geniş kapsamlı ve katılımcı bir perspektifte tartışılmalıdır.

Sosyal Farklılıkların Korunması ve Katılım Sorunsalı

Alsancak’ta günümüzde; konut, çarşı, büro, perakende ticaret, eğlence yerleri, turistik tesisler, 

yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, iş merkezleri, çok katlı mağazalar, otel ve diğer konaklama 

tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, kitabevleri, gibi sosyal ve kültürel te-

sisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, 

banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve 

hizmet sektörüne ilişkin çeşitli arazi kullanım fonksiyonlarının birlikte yer aldığı görülmektedir. 

Alandaki arazi kullanım çeşitliliği, bölgenin liman ve çevresi dolayısıyla sahip olduğu karma 

kullanıma dair tarihsel karakterinin sürekliliği olarak okunabilir. Bu zengin arazi kullanımı, 

farklı kullanıcıların alanda yer seçmesini beraberinde getirmiş ve sosyal çeşitlilik bölgenin kim-

liğini oluşturan önemli unsurlardan biri olmuştur. Bu bağlamda Alsancak’ın korunması süreci 

sosyal dokunun özelliklerini de kapsayacak nitelikte olmalıdır. Alanın konut ve ticaret fonksi-

yonunun yanında tarihsel süreçte eklemlenen sanat, kültür ve eğlence fonksiyonları ile bohem 

ve avangart kültürünü, özgün mimari dokusunu koruyarak sürdürmeye yönelik stratejiler de 

belirlenmelidir. 

Koruma sürecinin ayrılmaz bir parçası olan katılımcı yaklaşımların uygulanması, farklı sosyal 

grupları bir arada bulunduran alanda gerekliliğini daha da çok hissettirmektedir. Bunun yanı 

sıra planların uygulanabilirliği açısından yaşanacak mülkiyet kaynaklı sorunlar da katılım ve 

ortaklaşa planlama süreçlerinin izlenmesiyle çözülebilecektir. Nitekim 2863 Sayılı Koruma Ka-

nunu ve bağlı yönetmeliklerine göre alan yönetimi ve koruma amaçlı imar planları katılımcı bir 

yaklaşımla yapılmalı, alanın ekonomik ve sosyal sorunlarına da yanıt vermelidir.

Son olarak, İzmir Tarihi Kent Merkezi Kemeraltı Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi 

adaylığı kapsamında hazırlanmakta olan alan yönetimi çalışmalarına, Alsancak’ın liman fonk-

siyonu dolayısıyla gelişen bir bölge olarak mutlaka dahil olması gerektiği dile getirilmelidir. 

Kemeraltı - Basmane Bölgesi ve 18. yüzyılda bu bölgenin çeperinde gelişen Alsancak, bütünle-

şik olarak kentin tarihsel merkezini oluşturmaktadır. Kemeraltı ve Basmane Bölgesi’ne ilişkin 

koruma çalışmaları 1970’lerin sonunda alınan tescil kararları ile başlamış, 1984 yılında ilk ko-

ruma amaçlı imar planı yapılmıştır. Bu çalışmaların ardından uzun dönem kendi dinamiklerine 

bırakılan tarihsel alan Ahmet Priştina Dönemi’nde yeniden ele alınmış ve korunması yönünde 

plan ve projeler geliştirilmeye başlanmıştır. 2000’lerin başında gelişen bu sürecin devamında 

İzmir Tarih Projesi ortaya konulmuş, 2012 yılında özel sermaye ve kamu ortaklığı modeli çerçe-

vesinde TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) kurulmuş ve alanın “tarihi liman 

kenti” konsepti çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası adayı olarak, 14 Nisan 2020 tarihinde geçi-
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ci miras listesine girmesi başarılmıştır. Adaylık kapsamında çalışmalara hız verildiği günümüzde 

alan yönetim planı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda; özellikle adaylık konseptinin tarihi liman 

kenti olması çerçevesinde, Alsancak’ın alan yönetimi süreçleri içinde değerlendirilmesi ve Al-

sancak Sit Alanı’nın asgari olarak “bağlantı noktası” olarak tanımlanması gerekmektedir. Alsan-

cak’ın alan yönetimi çalışmaları kapsamına ele alınması kentin tarihsel merkezindeki parçalı sit 

alanlarının bütüncül planlama stratejileriyle ele alınması açısından bir fırsat sunacaktır. Ayrıca 

bölgenin interdisipliner ve katılımcı yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmasına olanak sağlaması 

açısından da doğru bir yaklaşım olacaktır. 
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