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Bursa kentinin Marmara Denizi’ne açıldığı önemli kapılardan biri olan Mudanya ilçesi, 80’li
yıllarla birlikte Bursa kenti için önemli bir sayfiye merkezi haline gelmiştir. İlçenin yaz aylarında
nüfusu, kış aylarına oranla önemli ölçüde artmaktadır. İlçedeki yerleşik nüfus da giderek
çoğalmaktadır. Mudanya ilçesi, sayfiye mekanı olma özelliğiyle, Bursa kentinden ve civardaki
daha küçük yerleşim birimlerinden göç almakta, artan yerleşik nüfus ilçe içinde yeni
yapılanmaları gerektirmektedir. Bu kapsamda kentin gündelik ihtiyaçlarının karşılanacağı bir
alışveriş merkezi gereksinimi doğmuş, bu konuyu dikkate alan Mudanya Belediyesi yetkilileri,
2000 yılında Mudanya Hal Bölgesi’nde bir alışveriş merkezi projesi hazırlanmasını gerekli
görmüşlerdir. Bu proje Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermayesi aracılığıyla, Mimarlık
Bölümü öğretim elemanları Neslihan Dostoğlu, Özgür Ediz, Levent Arıdağ ve Tülin Vural
tarafından hazırlanmıştır.
Proje bağlamında, Mudanya’da küçük esnafın yer aldığı çarşı alanı olarak kullanılan hal
bölgesinin ve yakın çevresindeki kentsel mekanın tasarlanması istenmiştir. Bu tasarımın
geliştirilmesi sürecinde alanın o dönemki yerleşimcileri olan küçük esnafın dikkate alınması
önemle vurgulanmıştır. Tasarım ekibi alanda önerilecek alışveriş merkezinin, ticari aktivitenin
ötesinde sosyal ve kültürel amaçlı olarak kullanılmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda, konuyu
ele alırken hal bölgesinde açık hava gösterilerinin yapılabileceği bir seyir alanı ve bir cep
sinemasının yer almasını istemişlerdir. Bunlara ek olarak, kahvehane, kafe ve lokal türü
mekanların bulunmasının, bu alanda toplanma ve sosyal etkileşimi teşvik edeceğini
öngörmüşlerdir. Proje alanı üzerinde yer alan hamam ve cami gibi tescilli yapılar ve anıtsal
değeri olan ağaçlar da tasarımda önemli elemanlar olarak ele alınmıştır. Söz konusu yapıların
kendi kimliklerinin korunmasına ve alanın kullanımı ile ilişkilendirilmesine önem verilmiştir.
Projenin oluşturulması sürecinde tasarımcılar, tarih boyunca geçerliliğini korumuş avlulu ticaret
mekanları fikri üzerinde yoğunlaşmışlar ve bu anlayışı çağdaş bir yaklaşımla yorumlamışlardır.
Hal Bölgesinde oluşturulan ticari ve kültürel amaçlı merkezin tasarlanmasında avlu fikrinden
yola çıkılmış; çeşitli aktiviteler avlular aracılığıyla birbirleriyle kimi zaman bağlanmış, kimi
zaman ise kopartılmışlardır. Avlu fikrinin alışveriş mekanlarındaki içe dönüklüğü sağlamada
önemli bir mekansal düzenleme olduğunu düşünen tasarımcılar, bu avluları yarı açık mekanlar
olarak değerlendirmiştir. Böylelikle ilçedeki kullanım ölçeği ve kullanıcı potansiyeli dikkate
alınarak, kente sırtını dönmeyen, aksine içinden geçilen, yaşanılan bir kentsel mekan elde
etmişlerdir. Buna ek olarak arazi üzerideki kot farkı da dikkate alınmış, bu kot farkından
yararlanılarak, bodrum katta Mudanya’nın merkezinde çok ihtiyaç duyulan kapalı bir otopark
oluşturulmuştur. Zemin üzerinde ise bu kot farkları kullanılarak seyir alanları oluşturulmuştur.
Avluları oluşturan kitleler deniz ile ilişki kurmak amacıyla denize dik olarak düzenlenmiş ve
böylece doğal klima oluşturulması düşünülmüştür.
Hal Bölgesi alanında yer alan tescilli yapılar ve anıt ağaçlar tasarımın önemli unsurları olarak
ele alınmıştır. Bu yapılardan hamam binası seyir alanının bir parçası olarak kullanılmış, bu
kapsamda hamamın yan duvarı açık hava gösterileri için bir yansıtma düzlemi olarak
değerlendirilmiştir. Alanda yer alan anıt ağaçlar ise projedeki ana aksı tariflemiştir. Alan
üzerinde yer alan ve 1999 depreminde minaresi yıkılan cami için projenin mimari kimliğine
uygun, simgesel niteliği olan bir minare tasarlanmıştır.

Söz konusu projenin, aynı zamanda Mudanya’nın en önemli kentsel alanlarından biri olan ve
denize paralel uzanan sahildeki yürüyüş aksı ile de ilişki kurması amaçlanmıştır. Böylelikle
Mudanya için önemli sosyalleşme akslarından biri olan sahil bandının sosyal ve ticari açıdan
sürekliliği de bu meydanla hem desteklenmiş, hem de güçlendirilmiştir.
Projenin ana fikrini oluşturan avlular ve sahile dik uzanan mekan dizilerinde, geçmişi kopya
etmeyen, çağdaş bir mimarlık anlayışının izlerini taşıyan soyut bir yaklaşım benimsenmiştir.
Bu yaklaşımın ürünü olan projenin Mudanya’nın kentsel dokusu içinde bir alternatif oluşturması
ve kentteki yeni yapılaşmalar için bir jeneratör olması düşünülmüştür. Proje ekibinin, Mudanya
ilçesi için alternatif bir merkez olarak önerdiği proje, değişen yerel yönetimlerin farklı öncelikleri
nedeniyle hayata geçirilememiştir. Günümüzde, alan üzerinde halihazırda yer alan ticari
birimler faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak, bunların içerdiği ticari ve sosyal aktivite
Mudanya’nın değişen ve yenilenen sayfiye kimliğiyle uyum sağlayamamaktadır. Mudanya için
canlı bir ticari ve sosyal merkez gereksinimi de bu bağlamda devam etmektedir.
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