kontur

Amﬁ Tiyatro

Mausoleum

Milas

Denizli

Yatağan

Myndos Kapısı

Menteşe

Kalimnos

Ula

Bodrum

Burdur
Marina

Köyceğiz

Marmaris

Kos

Dalaman
Fethiye

Datça

Seydikemer

Ortaca

Girit

Bodrum Kalesi

Antalya

Mevcut dokunun korunan yapılarının kent
kamusallığı için farklı fonksiyonlarla yeniden
işlevlendirilmesi ve kurgulanan aksta öneminin
vurgulanması hedeﬂenmiştir.
Kent Meydanı
Cadde-Deniz İlişkisi

Meydanları tanımlamak adına kamusal boşluklar
yaratabilecek yapı dilleri bakımından da niteliksiz
ve yeni fonksiyonlara açık olmayan yapıların
kaldırılması önerilmektedir.
Türkkuyusu Meydanı
Ticari Yapı(lar)

İç Meydan

Cep

İç Meydan
Kent Meydanı

Yapı

Sağır Ek Yapı(lar)

Kaldırım

Araç Yolu

Kaldırım

Yapı

Ticari Yapı

Simbiyotik Kurgu

Yaya Yolu

G1

Sağır Konut(lar)

Tabela

Ticari-Konut

G2

Çocuk Parkı

Trafo

Tescilli Çeşme

Yoğun Yeşil Doku
Türkkuyusu Camisi

Zemin Aydınlatma

Meydanda niteliği olmayan hacimlerin kaldırılarak Türkkuyusu Camisi, tescilli çeşme ve
sarnıcın yer aldığı bir anı meydanına dönüşmesi hedeﬂenmiştir. Yine zemin aydınlatmaları ile meydanın konturlarını çizmek ve yapıları belirginleştirmek önemsenerek meydandaki kullanıcıları yoğun yeşil dokuya yönlendirerek meydan tanımlanmıştır.
Türkkuyusu Meydanı

Mevcut Sokak Kesiti

Dere Aksı

Zemin Aydınlatma

Öneri Sokak Kesiti

Türkkuyusu Camisi

Sarnıç

Meydan Dinamiği
Alanda hem donatı hem
de fonksiyonların farklı
bir aradalığını sağlayan
gridal zemin önerisi.

Sarnıç

Tescilli yapılar

Meydan tanımını oluşturmak adına kaldırılan yapı ve kaldırımların ardından Türkkuyusu
Caddesi’nin denizle kuracağı ilişkiyi arttırabilen kütle ve donatı organizasyonları
oluşturulmuştur. Meydanın önemli bir kamusal görevini üstlenen Belediye Sarayı’nı da
içine alan ve gerek iç avlusunda gerekse ön alanını bir meydan olarak tanımlayarak
kamusallığını vurgulamak hedeﬂenmiştir. Kaldırılan yapılar yerine de kentlilerin birbiriyle
karşılaşabildiği, tören, kutlama, konser, yaz sineması gibi işlevleri de barındırabilecek kent
meydanı önerilmiştir. Bu meydanı hem çeşitli alandan dahil olunabilen bir yarı-açık alan
kurgusu, hem de zemin aydınlatması ile sınırlandıran kontur öğeler oluşturur.
Olasılık Zemini

Meydan ve caddelerin birbiriyle kurduğu ilişkileri
arttıran zemin üzerinde yapılacak aktivite ve
fonksiyonlara esnek bir altlık sağlayan olasılık
zemini önerilmektedir.

Zemin Aydınlatma

Belediye Meydanı

Zemin Aydınlatma

Olasılık Zemini Tanımlanan Alanlar

Türkkuyusu Caddesi
Gölgelikler

Alanın çevresi ile kurabileceği ilişki senaryoları incelendiğinde Eski Otogar’dan
Marina’ya inen kullanıcıların ilk olarak karşılaştığı alanın bir kent meydanı
tanımı ile ifadelendirilmesi ve bu meydanın Türkkuyusu Caddesi ve Meydanı’na
bağlanması ile kullanıcılara kamusal bir kent parçası sunmak önemsenmiştir.

Kaldırılan Yapılar

Türkkuyusu Caddesi üzerindeki dokulardan arta
kalmış alanların iç meydan ve cep alanlar olarak,
yalnızca ticari işlevli yapılar ve belirlenen yapıların
sağır cepheleriyle ilişki kurulması hedeﬂenmiştir.

Belediye Sarayı

Vittoria Dancing

Alanın kentle ve çevresi ile kurduğu ilişkiler önemsenmiştir. Alanın
yalnızca meydan ve cadde çevresinde değil bunların bağlanabileceği ve devamlılığını sağlayabilecekleri akslar ile kurgulanarak
ilişkiler ağına katılan bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır.

Negatif Alanlar ve İlişki Kurulabilecek Yapılar

Dokudaki Tescilli Yapılar

Taksi Durağı

Eski Osmanlı Tersanesi

Bodrum’un çevre kentlerle kurduğu ilişkiler ve kentin rolü
incelendiğinde hem tarihi hem de turizm faaliyetlerindeki
belirginliği ile öne çıkmaktadır. Bu belirginliğin oluşturduğu
özelleşme etkisi kamusallığı zedelemektedir.

Deniz yolu ile ticaretin sağlandığı Bodrum, Kos, Kalimnos ve
Girit adalarının sağladığı ilişkiler ağı incelenerek kentlerin
sosyo-ekonomik ve morfolojik yapıları incelenmiştir. Proje
planlanırken bu bağlantılardan referans alınmaktadır.

Proje Alanı

Kavaklıdere

Aydın

Bodrum

Bodrum Zabıtası

Eski Otogar

Yoğun Yeşil Doku

Tabela

Tabela

G1 Görünüşü

Tabela

Tabela

Tescilli Çeşme

G2 Görünüşü

Anı Peyzajı

Türkkuyusu Camisi

Tescilli Çeşme

Meydanda kullanılan peyzajın yine anı meydanını
destekleyen nitelikle turunç ve mandalina ağaçları ile
meydanın kokusu tanımlanarak ﬁkir desteklemiştir.

Tören-Kutlama

Donatılar
Oturma birimleri

Yönlendirici
zemin aydınlatma

Peyzaj öğeleri

Aydınlatma
elemanları

Konser

Sinema

Tescilli Yapılar

Türkkuyusu Meydanı

Simbiyoz(lar)

Belediye Meydanı

Kent Meydanı

İç Meydan(lar)

AKSONOMETRİ
Eski Bodrum Otogarı’ndan ve Marina’dan gelen kullanıcıyı
karşılayan bir kent meydanı, meydan deneyiminin ardından zemin
izleri ve donatılarla hem caddenin hem de Türkkuyusu Meydanı’nın
kentli ve ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesi önemsenmektedir. Zemin konturları ile alanın neresinden dahil olunursa olunsun
takip edilecek farklı rotalar ve deneyimler önerebilen alan önerisi,
kullanıcı ile değişen ve yerel yönetimler yardımıyla dinamikleşen
alanlara dönüşebilmektedir. Gerek kenti sürekli kullanan kentliye
gerekse kısa süreliğine gelen kullanıcılara her dönem farklı
kamusallıklar sunabilecek bir altlık sunulmak ve izlerin takip edilebileceği bir kontur kurgulamak istenmiştir.

