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Çarşı Yangını

Ulaşım Kararları Raylı Sistem Kararları Kentsel Makroform Rotalar ve Sızıntılar Yaya Erişim Peyzaj Sürekliliği Kentli Davranışları Yapısal Müdehale Kararları

Kentsel Ana Omurgalar Kentsel Büyüme Eğrileri

Üst Ölçek Ulaşım Miras Alanları

B U R S A  H A N L A R  B Ö L G E S İ  Ç A R Ş I B A Ş I  K E N T S E L  T A S A R I M  P R O J E  Y A R I Ş M A S I

Bursa Kenti, tarih boyunca barındırdığı çeşitli özellikleriyle önemli bir odak olmayı başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde yeni bir toplumsal yaşantının 
ve kentsel mekanının güçlü izlerini taşımaktadır. Sahip olduğu jeopolitik konum ve coğrafya nedeniyle, kentsel devinim bazı dönemlerde yavaşlasa da hiç durmamıştır.
Bu devinimin enerjisiyle ve dönemin öncelikleriyle yapılan müdahalelerin birbiri üstüne binmesiyle ve arasında çözünmesiyle organik şekilde gelişen bir kent dokusuna kavuşmuştur.
Çarşıbaşı bölgesi, bu organik dokular arasında var olan sürekliliklerin yeniden kurulabilmesi adına önemli bir eşik alan özelliğine sahiptir. Bu tasarım önerisi; kamulaştır-
ma sonrası ortaya çıkan kentsel boşluğun, üst ölçekte kentsel süreklilikleri yeniden tesis eden bir odak potansiyeli olarak görmektedir. Bu süreklilikler üst ölçekte Unesco Miras alan-
ları arasında kurulan ve açık müze güzergahı işlevi taşıyan rota ile alanın kuzey-güney doğrultusunda kat eden Fevzi Çakmak Caddesi aksıdır. Alt ölçekte ise Hanlar Bölge-
si ile Sur içi arasında tarihsel süreçte izleri okunaklılığını yitirmiş olan bağlantıdır. Bu doğrultuda yarışma alanı ve çevresindeki ulaşım güzergahları düzenlenerek alandaki yaya dolaşım 
ve erişim niteliği arttırılmış ve bu sayede Hanlar Bölgesi ve Suriçi’ndeki kentsel boşlukların ilişkileri güçlendirilmiş ve tüm alan içinde bir kamusal boşluklar sistematiği önerilmiştir.
Tasarım Girdileri - Katmanlar – Süreklilikler - Süreksizlikler Bursa Osmanlı hakimiyeti öncesinde bir suriçi yerleşimi olarak yaşantısını  sürdürmektedir. Osmanlıların hakimiyeti 
sonrası kent, sur sınırlarını aşmak zorunda kalarak sultan külliyelerinin etkisiyle arkasını Uludağ’a vererek hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Bu büyümenin bir uzantısı olarak hemen sur dışın-
da konumlanan hanlar bölgesi farklı dönemlerde inşa edilen yeni han, hamam, medrese ve camilerle kozmopolit bir yaşam merkezine dönüşmüştür. Fiziksel varlığı sürekli olarak dönüşen alan; 
eski ve yeni izlerin iç içe geçmesiyle kendi bağlamını üretebilmiştir. Bazı süreklilikler ilk günkü önemiyle kendini muhafaza edebilmişken bazıları bir sonraki kuşakta görünürlüğünü yitirmektedir.         
Topografya- Bursa, karakterini topografyasından alan bir kenttir. Kentin birçok noktasında hissedilen sistem kesiti Bursa ile ilgili birçok şeyi açıklamak-
ta kullanılabilir. Sosyal yaşamın önemli bir parçası olan bu coğrafya sunduğu olanaklar ile zengin mekânsal ifadeler içinde bir kaynak teşkil etmektedir. Tasarım yaklaşımı 
bu doğrultuda topografyanın olanaklarını kullanarak, tasarım alanı içerisinde kot ilişkileri, görsel ve fiziksel ilişkiler olarak ilişkilendirilerek süreklilik arz etmesi önerilmiştir.
İz’ler/Öz’ler - Çarşıbaşı Bölgesi, etimolojik olarak ismini alanın ana yaklaşımına işaret etmektedir.  Hanlar Bölgesi bu bağlamda Suriçi yaşamının bir uzantısı olar-
ak gelişmiştir. Bu ilişki zaman içinde daha da güçlenerek kendi iç odaklarını oluşturmuştur. Kentin büyümesi ve planlamanın bu ilişkileri muhafaza etmek üzere yapılmaması so-
nucu bu ilişki zayıflamış ve anlamsal bağını yitirmiştir. Tasarımın amacı kentsel hafızanın tazelenmesi ve bu ilişkinin açığa çıkarılarak kentsel okumada bir bütünlük sağlanması olmuştur.
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Merkez Bankası alt fuaye yaklaşımı

KESİT PERSPEKTİFİ 

CADDE GÖRÜNÜŞÜ

Merkez Bankası etkinlik amfisi / boşluğu

Merkez Bankası ve Balibey Han’ı yaklaşımı

BELLEK CEPHENİN KORUNMASI

MASİF CEPHE MÜDAHALESİ

KAMUSAL KOT İLİŞKİSİ

Merkez Bankası Binası, sahip olduğu niteliklerle yapıldığı dönemin (1967) koşul 
imkan  ve  yaklaşımlarına  dair   taşıdığı bilgi ve  kent hafızasındaki yeri ile korunması 
zorunlu bir       yapıdır.      Plastiği        yüksek      cephe  kurgusu, özgün planimetri ve  çağdaş
bir iç mekâna sahiptir. Yapının kamulaştırma sonrası işlevsel bir dönüşüm geçirm-
esi ve ortaya çıkan kentsel boşluğu organize eden kamusal bir alan niteliği kazan-
ması amaçlanmaktadır. Mevcut görünür yapı kabuğu olduğu gibi korunurken or-
taya çıkan sağır cepheler şeffaflaştırılarak yaya dolaşımı mekan içine alınmıştır. İki 
farklı kottan mekan içine alınan kamusal dolaşım üst kotlarda devam ettirilmiştir.
Mevcut bodrum ve zemin katlar arasında var olan galeri boşluğu düşeyde devam et-
tirilerek bağlanmış, Topografya sürekliliği yapı içerisinde devam ettirilmiştir. İki Farklı 
zemin girişi arasında sergi hacmi kurgulanmıştır. Düşey sirkülasyon hattı yapının kuzey-
batı ve güneybatı köşelerinde düzenlenmiştir. Üst kotlarda özgün planometri ve cephe 
dilini zedelemeden kurgulanan araştırma ve çalışma alanları ve kütüphane işlevine yer 
verilmiştir. +9.90 kot planı, özgün işlevi sürdürülerek restoran olarak düzenlenmiştir.
Tasarlanan bu işlev dönüşümü süreci, yapının fiziksel yapısında açılacak 
bir galeri boşluğuyla sağlanırken, yapının özgün ve korunmaya değer 
olan cephe ve iç mekan unsurlarını ön plana çıkarmayı amaçlanmaktadır.
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Timurtaş Paşa Türbesi ve Cemal Nadir Caddesi

Hanlar ve çayır boşluğu

Tescilli Yapılar Öneri Dönüşüm Biçimleri
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Ulu Çarşı Giriş Meydanı

Bakırcılar Çarşısı ve İpek Han

Balibey Han’ından Merkez Bankası...
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Bakırcılar Çarşısında bir dükkan...

İpek Han’da bir öğlen vakti...

İki han arasında bir kentli...


