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‹zmir Büyük Efes Oteli
Yenileme Projesi
Ayﬂe Hasol Erktin

Emekli Sand›¤›’n›n sahibi oldu¤u otelleri yenileﬂtirme kapsam›nda ele al›nan Büyük
Efes Oteli, “Swissôtel The Grand Hotel Efes, ‹zmir” ad›yla ‹zmir’in yaﬂam›na yeniden
kat›lacak.
Yap›lmas› öngörülen Otelin projeleri ilkin 1950’lerde Paul Bonatz taraf›ndan tasarlanm›ﬂt›. ‹lk proje 1960’larda mimar Fatin Uran taraf›ndan ele al›narak yeniden haz›rlanm›ﬂ ve otel buna göre inﬂa edilmiﬂti. Bütünüyle yenilenmesine karar verilen otelin 2003
tarihli yeni mimari projeleri bu kez Has Mimarl›k ve ABD’li mimarl›k firmas› NBBJ iﬂ
ortakl›¤› taraf›ndan haz›rland›. Yap›m iﬂlerinin ihale edilmesi ve ard›ndan inﬂaat›n baﬂlamas› bekleniyor. Otelin, 2005 y›l›nda ‹zmir’de yap›lacak olan Gençlik Olimpiyatlar›’ndan önce bitirilmesi hedefleniyor.
Yenilenecek otelde, sigara içilen, sigara içilmeyen ve engelli odalar› olarak s›n›fland›r›lan 406 konuk odas› bulunuyor. Türk hamam›n›n da dahil olaca¤› “Amrita Spa”, sauna,
olimpik ölçülerde kapal› havuz, aç›k havuz, tenis kortu, dört restoran, özel yemek odalar›, 21 dükkân ve dört bar hizmet verecek.
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Çok Uzmanl›kl›, Çokuluslu Proje...
Emekli Sand›¤›, sahibi oldu¤u otellerin kapsaml› yenileme iﬂleri için çok olumlu yaklaﬂ›mla, sa¤l›kl› bir proje yapt›rma yolunu benimsemiﬂtir. Bir proje yönetim kuruluﬂu olan TurnerPro^ge birlikteli¤iyle hareket ederek önyeterlilik ve sonra da
teklif alma prosedürüyle projeleri gerçekleﬂtirecek profesyonel
gruplar belirlenmiﬂtir. Böylece Büyük Efes Oteli’nin yeni projeleri çok say›da uzman›n katk›s› ile çokuluslu bir ekip taraf›ndan
haz›rland›. Türk-ABD ortakl›¤›yla kurulan proje yönetim ekibi
ve Singapurlu iﬂletmeci, Türk ve ABD’li mimar ve mühendislerden oluﬂan proje ekibi ile birlikte, elektronik iletiﬂim olanaklar›n› da kullanarak, kat›l›mc› ve verimli bir ortamda, çok k›sa sürede amaca uygun bir tasar›m oluﬂturulmas›n› sa¤lad›lar.

Kent Ölçe¤inde Tasar›m
Yeni projeler haz›rlan›rken en çok Büyük Efes Oteli’nin ‹zmir
için taﬂ›d›¤› anlam ve önem üzerinde duruldu. Bilindi¤i gibi, ‹zmir’in çok önemli bir noktas›nda yer alan otel, ‹zmirlilerce çok
benimsenmiﬂ mimari simgelerden biri, belki de en önemlisidir.
Bu nedenle, uluslararas› üslubun güzel örneklerinden birini de
oluﬂturan otelin kütlelerine ve cephe karakterine herhangi bir
müdahalede bulunulmamas› daha baﬂlang›çta ilke olarak benimsenmiﬂtir. Vaziyet plan›na kent ölçe¤inde yaklaﬂ›ld›¤›nda,
Cumhuriyet Meydan›’ndaki Atatürk heykeli ile Efes Oteli A blo¤unun ayn› eksen üzerinde oldu¤u saptand›. Bu nedenle, daha
önce A ve B bloklar›n›n birleﬂti¤i köﬂede yer alan otelin ana giriﬂi, A blo¤u orta eksenine taﬂ›nd›. Giriﬂ holü arkadaki bahçeyle görsel ba¤lant› sa¤layacak ﬂekilde saydamlaﬂt›r›ld› ve ara kat›n kald›r›lmas›yla da giriﬂ hacmi daha görkemli ve daha iﬂlevsel hale getirildi. Böylece, meydan ve Cumhuriyet An›t›’yla otelin ön ve arka bahçesi görsel yoldan ba¤lanm›ﬂ oldu.

Vaziyet plan›
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Zemin Kat Plan›

Kesit
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Kat Plan›

Suit Oda Plan›

Giriﬂ holünün ana blok niteli¤indeki A blo¤unun orta eksenine
al›nmas›yla birlikte, otelin eski kullan›m›nda s›k›nt› yaratan
araç giriﬂ-ç›k›ﬂ› ve s›ralanmas› da çözüme kavuﬂturulmuﬂ oldu.

‹nsan Ölçe¤inde Tasar›m
Has Mimarl›k-NBBJ, tasar›mlar›nda iﬂlevsel ve yal›n bir anlat›m
tarz›n› benimsediler. Otelin mimari karakteriyle bütünleﬂen,
olabildi¤ince yal›n içmimarl›k çözümleri araﬂt›r›ld›. Otel yap›lar›ndaki ça¤daﬂ teknolojiler ve iﬂletme sistemleri dikkate al›narak, gerek turistik gerekse iﬂ amac›yla otelde kalan konuklar›,
çok yal›n ama iyi tasarlanm›ﬂ mekânlarda a¤›rlamak hedeflendi. Konuklar›n oteldeki gereksinimleri ve dolaﬂ›mlar› bir senaryo halinde incelendi ve tasar›m buna göre ﬂekillendirildi. Bu
amaçla, odalarda gereksiz ayr›nt› ve aksesuarlardan kaç›n›ld›;
konuklar›n özel eﬂyalar›n› yerleﬂtirecekleri iﬂlevsel ve yal›n elemanlara yer verildi.
Yatak baﬂlar›nda, Ege’nin tarihsel motiflerini stilize eden, (gerekti¤inde silinebilir) panolar kullan›larak, konuklar›n, yap›n›n
bulundu¤u bölgeyle etkileﬂimine olanak sa¤land›. Odalara ulaﬂan koridorlarda, deniz taraf›nda mavi renk kullan›larak, d›ﬂar›n›n görülemedi¤i bir ortamda d›ﬂ mekân›n hissedilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Crest Suit Oda Plan›

Esnek, Zamana ve ‹ﬂlevlere Uyumlu Tasar›m
‹ﬂletmeci kuruluﬂun da yönlendirmesiyle, otel odalar›na, eklenme ya da eksiltmeye yönelik, esnek bir düzen getirildi. Bu ﬂekilde, odalar küçük süitlere, küçük süitler büyük süitlere, büyük
süitler kral dairesine dönüﬂebilecek ﬂekilde planland›. Lokantalar, bütün gün hizmet verecek, sabah, ö¤le ve akﬂam yeme¤i
koﬂullar›na uyum gösterebilecek ﬂekilde tasarland›. Lokantalarda ayr›ca çok amaçl› davetlere olanak sa¤layacak esnek yerleﬂimler esas al›nd›. t

Tip Oda Plan›
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