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Selimiye’ de Çarşı Tasarımı- Colorful Çarşı Kompleksi  

Tasarlanan çarşı merkezi Üsküdar Selimiye’de Selimiye Cami ve Selimiye 

Hamamı’nın yanındadır. Yapı tarihsel özellikler taşıyan bir bölgede konumlandırılmıştır. 

Yere özgü davranmak, var olan izleri takip ve idrak etmek projenin çıkış 

noktalarındandır. Yerel doku, malzeme, parselin tarihi çevresini araştırıp algılamak 

tasarım sürecinin birinci aşamasını oluşturmuş; tasarım aşamasında tarihi çevre ile ilişki 

ön planda tutulmuştur. İlk aşamada tarihi çevre, mahalle ölçeği, bulunan çevredeki 

yaş dağılımı, çevre yapılar ve özellikleri, çevredeki mimari eserler ve mimari tavırlar 

araştırılmış, analiz edilmiştir. İkinci aşama parselde bulunan üç tarihi ahşap yapı ile 

kurulacak ilişki üzerine düşünmek ve tasarlamak olmuştur. Tasarımın bulunduğu 

parselde bulunan tarihi üç ahşap yapı korunarak sanat atölyesi, mahalle evi ve 

çalışma alanı olarak tekrar düzenlenerek kullanılmıştır. Tasarlanan yapı en fazla iki katlı 

tutularak tarihi dokuya saygı gösterilmiş var olan tarihi yapıları gölgesinde bırakmayıp 

onlarla birlikte çalışma ve yüceltme görevi üstlenmiştir. Eklemlenilen üç tarihi yapıyı 

kopyalamak yerine renkli çelik kaplamalar ve betonarme yüzeyler ile bir uyum 

yakalamak ve birlikte çalışmalarını sağlamak hedeflenmiştir.  

Tasarlanan çarşı kompleksi üç ana avlu etrafında şekillenmiş ve avlulaşma, özel 

mekanlar oluşturmaya önem verilmiştir. Avluların her biri farklı bir kota oturtularak 

kotlar ve birbirleri arasındaki geçişler tasarlanmıştır. Dükkan birimleri modüller halinde 

tasarlanarak bu modüller hareketli bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu sayede hareketli bir 

plan yapısı ortaya çıkmış, tek düzelikten belli noktalarda kaçınılmıştır. Cumbayı 

andıran çıkıntılarla cephede ahşap yapılara göndermeler yapılmış, ilişki kurulmuştur. 

Tasarlanan çarşı ticari bir yer olmasının yanı sıra bir sosyal merkez, toplanma yeri 

haline getirilmiştir. İnsanların her zaman vakit geçirebileceği sosyal alanlara önem 

verilmiş; bu sayede çarşının sürekli olarak canlı kalması hedeflenmiştir. Avlular 

yeşillendirilmiş, yapının doğa ve çevre ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulmuştur. 

Zemin katlar genellikle betonarme bırakılmış, üst katlarda ise renkli çelik paneller 

kullanılmıştır. Bu sayede renkli ve canlı bir atmosfer yaratma imkanı bulunmuştur. Çatı 

eğimleri de projeye hareket kazandırmıştır. Çarşı hem içe hem dışa dönük bir yapı 

topluluğudur. Açık, yarı açık ve kapalı alan birlikteliğine önem verilerek tasarlanmıştır. 

Projede sanat atölyesi, mahalle evi, çalışma alanı, cafeler ve yeme içme 

alanları, eczane, kırtasiye, kasap, aktar, terzi, kuyumcu, kuaför ve berber gibi çeşitli 

işlevlerde dükkanlar bulunmaktadır. Yapıların birinci katında bulunan teraslar da 

denize ve caddeye; bir kısmı da Selimiye Cami ve Selimiye Hamamı’na bakmaktadır. 

Bu sayede açık alanlar seyir terasları sayesinde keyifli mekanlara dönüştürülmüştür. 

Projede ticari bir amaç bulunduğu için cephelerdeki açıklıklar ticari işleve uygun hale 

getirilmeye çalışılarak ritimli bir cephe üzerine çalışılmıştır.  








