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Ýzmir’in Güzelyalý Semtinde Ýzmir
Büyükþehir Belediyesince yapýmý tamamlanan, senfoniden operaya kadar
müziðin çeþitli türlerinde besteler yapan
Ýzmirli araþtýrmacý ve müzisyen Ahmed
Adnan Saygun'un ismini taþýyan sanat
merkezidir.
Sanat merkezi projesi 2000 yýlýnda
Belediye Baþkaný Ahmet Priþtina döneminde hazýrlanmýþ ve 2006 yýlýnda
yapýmýna baþlanarak 2008 yýlý sonunda
tamamlanmýþtýr. 26.000 m 2 alana
oturan binanýn mimari projesi Mimar
Tevfik Tozkoparan’a aittir.Yapýnýn elektrik projesi ARUP tarafýndan yapýlmýþ,
elektrik teknik uygulama sorumluluðu
ise E.Sabri Aksüt tarafýndan üstlenilmiþti.
“Kent Meydaný”, “Kültür Platformu”
ve “Sanat Merkezi” olmak üzere üç ana
bölümden oluþan Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde 1250 kiþilik
büyük salonun yaný sýra, 243 kiþilik
ikinci bir salon, üç kata yayýlan ve köprü
ile birbirine baðlanan sergi salonlarý, 45
kiþilik 4 toplantý salonu, 120 kiþilik açýk
hava sinemasý, 100 kiþilik açýk hava
tiyatrosu, açýk sergi alanlarý ve yeþil
alanlar bulunmaktadýr.
Eski yapýlarýn restore edilmesiyle
oluþturulan ve kitap-CD satýþý ile müzik
kütüphanesi ve kafeteryanýn yer aldýðý
“Kent Meydaný”nýn yaný sýra, “Kültür
Platformu” açýk alanda sergi, tiyatro,
konser gibi etkinliklere yönelik kullaným
alaný sunmaktadýr. Heykeltraþ Erkin Erman tarafýndan yapýlan Ahmed Adnan
Saygun’un 3 metre boyundaki heykeli
ise sanat merkezi giriþinde özel aydýnlatmasý ile sanatseverleri karþýlamak-
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tadýr. Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nin elektrik tesisatý aþaðýda
baþlýklar halinde incelenmiþtir.
ENERJÝ: Sanat merkezinin 1950
kW kurulu gücü 2000 kVA’lýk bir kuru tip
transformatörle karþýlanmaktadýr. Jeneratör gücü ise 1250 kVA’dýr. Jeneratör devreye girdiðinde oluþabilecek
sesin sahne akustiðini etkilememesi
için, mimari projeler hazýrlanýrken jeneratör sahneden uzak bir yerde konuþlandýrýlmýþtýr. Jeneratör devreye girdiðinde yüklerin bir kýsmý devre dýþý býrakýlmaktadýr.
ENERJÝ ÝLETÝMÝ: Þantiye aþamasýnda mekanik-elektrik gruplarýnýn
koordinasyon toplantýlarý sonucunda
kablo yollarý belirlenerek, tali panolar
belirlenen güzergahlarda halojenden
arýndýrýlmýþ ve yanmaz (FE180) kablolar kullanýlarak beslenmiþtir.
TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN
KORUNMA: Binada temel topraklamasý yapýlmýþtýr. Yýldýrýmdan korunma
da Faraday kafesi metodu ile gerçekleþtirilmiþtir. Binanýn yapýmýna devam
edilirken tarihi eserler için ayrýca bir topraklama ve yýldýrýmdan korunma projesi
hazýrlanarak bu binalarda da ilgili imalat
tamamlanmýþtýr.
CCTV ve ACÝL ANONS: Tesiste
tüm koridorlar, sergi salonlarý, fuayeler,
giriþ kapýlarý, otoparklar harici tip, dahili
tip ve dom kameralarla güvenlik merkezlerinden kontrol edilmektedir. Sahne
dýþýndaki tüm yerlerde gömme tip ve
harici tip hoparlörler ile acil anons
sistemi bulunmaktadýr.
YANGIN ALARM SÝSTEMÝ: Ahmed
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Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin tüm
alanlarý mimariyle uyumlu estetik
ürünlerden oluþan ve ayný zamanda
yangýna karþý erken ve doðru algýlamayý ve kontrolleri gerçekleþtirecek
akýllý analog adresli yangýn alarm
sistemi ile yangýna karþý korunmaktadýr.
Yangýn alarm sistemi 9 adet çevrim,
çevrimler üzerinde 506 adet optik
duman dedektörü, 112 adet sýcaklýk
dedektörü, 45 adet multisensör (çok
algýlayýcýlý dedektör, 8 adet ýþýn tipi
duman dedektörü, 89 adet yangýn ihbar
butonu, 78 adet elektronik siren, 38
adet 8 giriþli kontak izleme modülü, 6
adet gaz dedektörü, röle modülleri ve
bölge denetim modüllerinden oluþmaktadýr.
Yüksek tavanlý salonlarda ýþýn tipi
duman dedektörleri ile koruma saðlanmýþtýr. Tüm kaçýþ yollarýnda, çýkýþlarda,
salonlarda standartlarýn öngördüðü
ölçülerde yangýn uyarý butonlarý kullanýlmýþtýr. Yangýný fark eden insanlarýn
alarmý oluþturmasý için tesis edilmiþ olan bu butonlar kýrýlmasý halinde hiçbir
þekilde elde kesik yaratmayan özelliktedir.
Tüm mekanlarda ve koridorlarda
yangýn alarmýnýn duyulabilir ses ölçüsünde oluþmasýný saðlayacak sirenler
kullanýlmýþtýr.
Yangýn söndürme sisteminin akýþ anahtarlarý ve kelebek vana konum
anahtarlarý, havalandýrma sistemi damper konum bilgileri gibi diðer sistemlere
ait bilgiler kontak izleme modülleri ile
çevrimlere baðlanarak izlenebilir þekle
getirilmiþtir.
240x64 karakterin ayný anda
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görülebildiði LCD ekranlara sahip
santraller üzerinden tüm alarmlar ve hata mesajlarý görülebilmektedir. Yüksek
seviyede güvenilirlik ve geliþmiþ mikro
iþlemcilere sahip bu santraller üzerinden gerekli iþlemler gerçekleþtirilebilmektedir.
DATA VE TELEFON: Binada tüm
data, facility panel ve telefon altyapýsý fiber optik ve category 6 kablolar kullanýlarak tesis edilmiþtir. Telefon altyapýsý
IP telefon sistemine uyumludur. Sanat
Merkezi’nde sayýsal telefon santralý
kullanýlmýþtýr.
SAHNE VE AKUSTÝK: Özel akustik
sistemine sahip olan Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi`nin akustik projesi, dünyaca ünlü Sydney Opera Binasý
(Avustralya), Londra’daki Kraliyet
Opera Binasý (Ýngiltere) gibi dünyada
üst düzey birçok projeye imza atan Ýngiliz firmasý tarafýndan yapýldý.
Salonun duvarlarý, tavaný, havalandýrmasý ve sahne arkasý akustik koþullar için özel olarak tasarlandý. Salon
duvarlarýnýn farklý kesimlerine uygulanan özel karýþýmlý alçý panolarýn yaný
sýra, akustik açýdan yapýlan hesaplamalara baðlý olarak, yine özel olarak tasarlanýp üretilen ahþap panolar duvarlardaki yerlerine monte edildi. Sahne
üzerine yerleþtirilen ahþap yansýtýcýlar,
sahneden yükselen müziðin salon içine
daha iyi yayýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Bu yansýtýcýlar, içinden özel vinçlerle hareket ettirilen hoparlörlerle de
güçlendirilerek özel performanslarda
kullanýlmaktadýr. Herhangi bir yapay
güçlendirici olmadan verilecek konserlere göre ayarlanmýþ duvar akustik
panelleri, hoparlörlerin kullanýlacaðý
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etkinliklerde duvar boyunca uzanan bir
perde ile kapatýlýp ses düzeyi kontrol
altýnda tutulmaktadýr.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin Konser Salonu havalandýrmasý, yine özel olarak projelendirilerek akustiðe engel olmayacak þekilde
zeminden yapýlmýþtýr. Buna göre, delikli
koltuk ayaklarý aracýlýðý ile zeminden
çok düþük hýzla verilecek hava tavandan emilerek akustik deðerlerin üzerinde bir ses üretmeden salon içinde
dolaþmýþ olacaktýr. Salondaki asansörlü sahne önü platformu, en üst konumunda sahne ile eþit hale gelerek, çok
sayýda sanatçýnýn yer aldýðý performanslara olanak saðlarken, izleyici koltuklarý seviyesine getirilmesi halinde,
özel tasarlanmýþ sistemiyle ek koltuk
kapasitesi saðlayabiliyor. En alt düzeye
indirildiðinde orkestra çukuru iþlevi
gören platform, bale, modern dans ya
da opera performanslarýnýn gerçekleþtirilmesine olanak saðlýyor.
Sanat Merkezini açýlýþýndan önce
kontrole gelen Ýngiliz Akustik danýþmaný
uzmanlar, akustik açýsýndan eko, gürültü, berraklýk, parlaklýk, sýcaklýk, yansýma, ses yüksekliði gibi kriterleri çeþitli
testlerle kontrol ettiler. Bu kontroller
sýrasýnda bazý testler için sahnenin
tamamen izleyicilerle dolu olmasý
gerekiyordu. Bu nedenle Fast Trip Caz
Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý ve Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarý performanslarýný sergilerken
provalarý izleyen çeþitli liselerden gelen
öðrenciler testin bir parçasý oldu. Sahne
aydýnlatma ekipmanlarýnýn tamamý bir
kontrol odasýndan kumanda edilmek-
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tedir. Ayrýca büyük salon ve küçük
salonda brifing ve konferanslar için
simultane sistemi de içermektedir.
GENEL AYDINLATMA: Salonlarda
genel aydýnlatma için kullanýlacak
aydýnlatma elemanlarý seçiminde dikkat
edilen ögelerden biri de armatürlerde
yardýmcý elemanýn (balast) kullanýlmamasýdýr. Balastlý armaturler simultane
ses sisteminde çeþitli ses paraziti ve
gürültüye yol açabilecekti. Salonun asma tavanýnýn üstünde çelikten bir yürüyüþ yolu tesis edilmiþtir. Bu yürüyüþ
yolu ile tüm mekanik, elektrik ve sahne
ekipmanlarýna teknik müdahale yapýlabilmektedir. Genel aydýnlatma yapýlýrken de bu esasa göre özel tasarlanmýþ
üstten müdahale edilebilir lambalar kullanýlan armatürler tercih edildi. Bu
armatürler kontrol odalarýndan kumanda edilen loþlaþtýrma ünitelerinden
beslenmektedir. Sahne genel aydýnlatmasýnda tüm armatürler enerjili durumda iken yapýlan testlerde aydýnlýk seviyesi ortalama 195 lüx olarak ölçüldü.
Köprülerin üstünde köprü motiflerini ön
plana çýkaran armatürler kullanýldý.
Sergi salonlarýnda genel aydýnlatmanýn
dýþýnda ray üstüne monte edilen ve
ultraviole filtreli spotlarla sergilenecek
objeler ön plana çýkarýldý.
ÇEVRE AYDINLATMA : Merkezin
açýk alanlarý için þantiye aþamasýnda
çevre aydýnlatma projesi revize edildi.
Bu revizyondan sonra günün her saati
hareketliliðin yaþanacaðý kültür sanat
mekanýnda tüm bitki gruplarý, çiçek ve
aðaçlar aydýnlatýldý. Tarihi binalar, kent
meydaný, kültür platformu ve sanat
merkezi giriþinde farklý armatürler
kullanýldý. Armatürler çevre aydýnlatma
panosuna yerleþtirilen coðrafik zaman
röleleri ile dört ayrý senaryoyla kontrol
edilebilmektedir.
Merkez; açýlýþýndan bugüne kadar
16. Ýzmir Avrupa Caz Festivali, 23.
Uluslararasý Ýzmir Festivali gibi etkinliklere ev sahipliði yaptý. Sanat merkezinden Türkiye’nin teknik altyapýsý en
güçlü sanat merkezi olarak sözedilmesi
hem proje çalýþanlarý hem de Ýzmirliler
için bir gurur kaynaðý olmaktadýr.
Dileðimiz benzer kültür sanat
merkezlerinin artarak Ýzmirlilerin hizmetine girmesi.
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