
İzmir Kemeraltı YUROKEM: Uluslararası
Yaratıcılık Merkezi, İzmir
Kestelli Caddesi, Konak, İzmir, Türkiye
Saha, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı
Yeniden Canlandırma Programı'nın bir
parçasıdır ve Kemeraltı'ndaki Kestelli
Bölgesi'nde yer almaktadır. Kestelli, Tarihi Şehir
Merkezi içinde gençler, sanatçılar, yeni nesil
şirketler ve çalışanları için bir cazibe merkezi
oluşturmayı planlayan alt bölgedir. Kestelli
Caddesi, günlük yaklaşık 200.000 ziyaretçisi
olan Kemeraltı Çarşısı'nı besleyen girişlerden
biridir. Arazi şu anda otopark olarak kullanılıyor
ve Reinventing Cities yarışması sayesinde
yenilikçi bir yaklaşımla orijinal eğitim işlevine
geri dönmesi gerekiyor.

Proje alanı iki parselden oluşmaktadır ve
yaklaşık 3000 metrekarelik izin verilen toplam
inşaat alanına sahiptir. Proje sahası 2019 yılında
özel bir alan olarak ilan edildi ve Yeniden
Canlandırma Programı ve 2020 yılında İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilen
İzmir Yeşil Kent Eylem Planı'na (GCAP) uygun
olarak bölgedeki sosyal, kültürel ve girişimci
değişim ve büyümeyi ateşlemeye odaklanan
yeni inşaatlara olanak sağladı. Saha, bölgedeki
en büyük boş arsadır ve İzmir'in tarihi
bölgesindeki ilk LEED sertifikalı yeşil bina
olmayı hedeflemektedir.

 

Arsa Alanı:
Proje alanı iki parselden oluşmaktadır; 1347 m²
ve 283m2 olup yaklaşık 3000 m² izin verilen
toplam inşaat alanına sahiptir.

Beklenen Arazi Kullanımı:
İmar, ofis ve perakende alanına, ticari alanlara,
konut birimlerine, turizme ve yeraltı otoparkına
izin verir. Şehir, yaratıcı endüstrilerdeki tüm
paydaşların birlikte çalışabileceği, alışveriş
yapabileceği ve yaşayabileceği uluslararası ve
yenilikçi bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.
Önerilen gelişme, sürdürülebilirlik ve yeşil
ekonomiye odaklanarak girişimcilerin ve
start-up'ların araştırma, tasarım ve
ticarileştirme faaliyetlerini desteklemelidir.
Eğitim, seminer ve sınıf kurulumu da gelişimin
bir parçası olarak gereklidir.

Saha Sahipliği:
Saha, TARKEM'in bir iştiraki olan YUROKEM,
''Yusuf Rıza Kemeraltı Pazarlama ve
Organizasyon Yönetimi A.Ş.''ye aittir.

Amaçlanan Mülk devri türü:
YUROKEM aşağıdaki modellerden birine
dayanarak kazanan ekiple çalışmayı önerir:
(ekipler seçilen modeli tanımlamalıdır):
- Tasarla-Yap-İşlet ve Devret (DBOT): Merkezi

tasarlamak, inşa etmek, işletmek ve
geliştirici tarafından önerilen operasyonel
sürenin sonunda mülkü Yurokem'e geri
devretmek. Tasarım ve İnşaat dönemi,
önerilen genel operasyonel döneme dâhil
edilecektir. Toplam yatırım tutarı ve işletme
süresi teklife dâhil edilmelidir.

- Yurokem tarafından geliştiriciye garantili
kira. Konu gelişimini operasyon süresince
önerilen bir ücret karşılığında Yurokem'e
kiralamak. Önerilen kira ve süre teklife
dâhil edilmelidir.

Yukarıdaki modellerin herhangi bir türevi talep
üzerine ekiplerle tartışılabilir.

İlgi Beyanının sunulması için son tarih:
17 Kasım 2022 Perşembe İzmir yerel saatiyle
15:00 (UTC+3)



Sitenin sunumu ve gelişim beklentileri

YUROKEM, TARKEM ve Yusuf Rıza Düvenci tarafından kurulmuş bir şirkettir. YUROKEM'in
amacı, mülk üzerinde yeşil bina ilkelerine sahip bir "Uluslararası Yaratıcılık Merkezi"
geliştirmektir. Saha, TARKEM'in bir yan kuruluşu olan YUROKEM'e aittir. Tarihi Kemeraltı
İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM), 2012 yılında özel-kamu sektörü işbirliği modeli olarak
kurulmuş ve tüm alanın korunması, restorasyonu ve bakımı için yeni stratejiler
geliştirmiştir.

İzmir, zengin tarihi kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir coğrafyaya sahiptir.
İzmir, kurulduğu günden bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve tüm bu
katmanların harmanlanması sonucunda nadir kültürlerden oluşan bir mozaik
geliştirilmiştir. Konak ilçesi İzmir'in ticaret ve iş merkezidir. İzmir'deki tarihi yapı stokunun
çoğunluğu Konak'taki tarihi şehir merkezindedir.

Kemeraltı, her gün binlerce kişinin alışveriş için ziyaret ettiği İzmir'in tarihi açık hava
alışveriş merkezidir. Kemeraltı, tarihi mirası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir. Kemeraltı Çarşısı ticaret merkezi olmaya devam ediyor ve yaklaşık 252
hektar alana sahiptir. 2007 yılında 5366 sayılı kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile
'İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı' olarak ilan edilmiştir.

Yusuf Rıza İlköğretim Okulu, Kemeraltı Çarşısı'nı besleyen en önemli girişlerden biri olan
Kestelli Caddesi üzerinde bulunuyordu. Proje alanı 2500 kayıtlı bina ile çevrilidir. Proje
alanı çevresinde çoğunlukla tekstil atölyeleri bulunmakta ve tekstil ticareti ön plana
çıkmıştır. Bölgede planlama faaliyetleri, bölgeyi bir iş bölgesi haline getirmeyi
amaçlamaktadır. Böylece bölgedeki tarihi yapıların orijinalliklerine uygun olarak restore
edilerek kullanıma açılması planlanmaktadır.

Sitenin dört tür ulaşım aracı vardır: otobüs, metro, feribot ve tramvay. Proje sahası
çevresinde çeşitli otobüs durakları bulunmakta ve bu nedenle otobüs ağı ile tüm şehre
ulaşmak mümkündür. İzmir Metrosu, İzmir'in önemli semtlerini mukavva edilebilir kılan
İzban (Banliyö Treni) ağına bağlıdır. Konak metro istasyonu proje alanına 500 metre
uzaklıktadır. Bostanlı, Göztepe ve Karşıyaka gibi kentin diğer merkezi yerleşim yerlerine
feribotla doğrudan ulaşmak mümkündür. Feribot iskelesi ile proje alanı arasındaki
mesafe 800 m'dir. Konak içinde hızlı işlemler sağlayan tramvay, sahaya 600 metre
mesafede yer almaktadır.

İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Proje,
gençler, sanatçılar, yeni nesil şirketler ve çalışanları için eğitim, seminer ve sınıf kurulumu
alanları da dâhil olmak üzere bir cazibe merkezi oluşturmayı planlıyor. Geliştirme aynı
zamanda LEED ilkeleri doğrultusunda tasarlanmalı ve sürdürülebilirlik ve yeşil
ekonomiye odaklanarak, girişimcilerin ve start-up'ların araştırma, tasarım ve ticarileştirme
faaliyetlerini desteklemelidir.

https://drive.google.com/file/d/1LrHV0B0xpv1GY2nWckukrzPqNeWK5n5Q/view
https://drive.google.com/file/d/1kFkQnlG63vOm5P96Wdkfi2vKPgYTSrPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFkQnlG63vOm5P96Wdkfi2vKPgYTSrPh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=todgwOzUm2k
https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43250/law-on-conservation-by-renovation-and-use-by-revitaliza-.html
https://www.youtube.com/watch?v=5wm4hTdMlxI


 

Özel planlama kuralları ve düzenlemeleri

Proje alanına dahil olan iki parsel İzmir İli, Konak İlçesi, Esnafseyh Mahallesi'ndedir. Arsa
numarası 184, parsel numarası 34 (283 m2) ve 35 (1347 m2)'dir. Her iki parsel (34 ve 35)
birlikte tasarlanmalı ve bina yükseklikleri yerden 9,80 metre yükseklikle
sınırlandırılmalıdır.

Parseller, koruma ve imar planında 3 katlı inşaatı olan bir iş bölgesi olması planlanan
alandadır. 35 numaralı parselde bodrum katı inşa edilebilir. Arsa 35 üzerindeki bina avlulu
bir yapı olarak tasarlanmalıdır. Arsa 34 üzerine bir arka bahçe inşa edilebilir. Koruma ve
imar planına göre iki parsel aynı anda tasarlanmalı ve iki binanın etkileşimi sağlanmalıdır.



Proje alanı, kentsel koruma alanı içerisinde 3. derece arkeolojik sit alanı olup, 2019 yılında
özel proje alanı olarak ilan edilmiş, Koruma ve imar planı tasarım kılavuzu kurallarına
uyulmadan alanda mimari tasarım yapılabilmektedir. Böylece çağdaş tasarımlar hayata
geçirilebilir.

Her türlü işlem için İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarının Korunması Bölge Kurulu'ndan izin
alınması gerekmektedir. Ekipler, veri odasında sağlanan belgelerde tanımlanan
arkeolojik ve miras izinleri doğrultusunda bir proje tasarlamalıdır.

Yapı çizimleri hazırlanmadan önce gerekli olacak arkeolojik sondaj kazıları için gerekli
uygulamalar yapılmıştır. 1. aşamada, ekipler mevcut imar kurallarına göre bir konsept
proje sunacaklar. Kazı çalışmalarının Eylül 2022'de sonuçlandırılması ve yarışmanın 2.
aşamasının başlangıcına kadar tamamlanması bekleniyor. Kazı raporu ve nihai projenin
koşulları hakkında ekiplere bilgi verilecektir.

Şehir iklimi öncelikleri ve çevresel zorluklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin İklim gündemine öncelik vermek için 2020 yılında
Yeşil Kent Eylem Planı'nı (GCAP) kabul etti. Proje, LEED Sertifika Programı ilkelerine
uygun olarak tasarlanmalıdır. Bu nedenle proje, tarihi bölgede ilk Gold LEED sertifikalı
gelişme olarak İzmir şehrinde örnek teşkil etmelidir.

Projenin hedefleri aynı zamanda iklim değişikliğine genel katkıyı azaltmak, sağlığı ve
refahı artırmak, su kaynaklarını korumak ve restore etmek, biyolojik çeşitliliği ve
ekosistem hizmetlerini geliştirmek, yeşil bir ekonomi yaklaşımı oluşturmak ve GCAP
2020'ye uygun olarak YUROKEM sahasında toplumun yaşam kalitesini artırmak olmalıdır.
Yeşil bina kavramı, mahallenin tüm gelişimini ve yaşamını kökten değiştirebilecek güce
sahiptir ve yaşam tarzı ve kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte zamanla
topluma yayılacaktır.

Projenin daha az enerji, daha az su tüketmesi, çöp sahalarından daha fazla atık
yönlendirmesi, her yıl kömür eşdeğeri tasarrufunu en üst düzeye çıkarması ve tonlarca
CO2 emisyonundan kaçınması gerekecek. Proje, aşağıdaki stratejilerden bazılarına uygun
olarak tasarlanmalıdır:

- Entegre proje yönetimi (bina sistemi tasarımını kapsamlı ve çok disiplinli bir
şekilde ele almak için tasarım sürecini yapılandırmak);

- Sürdürülebilir araziler (saha değerlendirmesi ile tasarım, bina kullanıcıları için
açık alanlar tasarlama, yeşil çatı tasarımı, yağmur suyu yönetimi, ısı adasının
en aza indirilmesi, bina dışı için ışık kirliliğinin azaltılması);

- Ulaşım (kompakt gelişmeyi teşvik etmek, alternatif ulaşım sağlamak,
olanaklara bağlanmak, mevcut altyapıyı kullanmak, park kapasitesini
sınırlamak, yürüyüş için erişim, elektrikli araçların park edilmesi ve şarj
alanları);

- Su verimliliği (dış mekan su kullanımının azaltılması, iç mekan su
kullanımının azaltılması, su kullanımı ölçümü, soğutulmuş su kullanımı,
yağmur suyu ve gri suyun yeniden kullanımı);

- Enerji ve atmosfer (enerji kullanımını azaltmak, enerji verimliliğini artırmak,
devreye almak, enerji ölçümü, enerji dostu ekipman seçimi, enerji
optimizasyonu seçenekleri, yenilenebilir enerji kullanımı, güneş enerjisiyle
ısıtma);

- Malzeme ve kaynaklar (ihtiyaç duyulan malzemeyi azaltmak, daha az
çevresel etkiye sahip malzemeler kullanmak, yeşil malzemeler, inşaat
aşamasından atıkları geri dönüştürmek, atıkları azaltmak ve yönetmek);

https://docplayer.biz.tr/1904702-Kemeralti-1-etap-1-koruma-amacli-rev-zyon-mar-plani-plan-notlari-2-kemeralti-kentsel-tasarim-rehber-3-tesc-ll-ve-uyumlu-yapilar-l-stes.html
http://skpo.izmir.bel.tr/content.aspx?MID=113
http://skpo.izmir.bel.tr/content.aspx?MID=113


- İç mekan hava kalitesi (kaliteli bir iç ortam, hava kalitesi, termal, görsel ve
akustik konfor sağlamak, kirleticileri ortadan kaldırmak, azaltmak ve
yönetmek için sistemler sağlamak).

Geçici Zaman Çizelgesi
İlgi Beyanının sunulması için son tarih: 17 Kasım 2022
Finalistlerin ilan tarihi: Ocak 2023
Nihai tekliflerin sunulması için son tarih: tbc
Kazanan projenin ilan tarihi: tbc

Dil Gereksinimleri
EOI'nin tüm belgeleri Türkçe veya İngilizce olarak sunulmalıdır.

EOI'nin ikinci belgesi (projenin sunumu) İngilizce ve Türkçe olarak sunulmalıdır.


