
KENET

‘’…Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerin açı derinliğinden, 
çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığından söz edebilirim sana; ama şimdiden biliyorum, 
hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değil, kapladığı 
alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir.’’

‘’anılardan akıp gelen bu dalgayı bir sünger gibi emer kent ve genişler. ‘’

Görünmez Kentler / Italo Calvino

Proje alanı halikarnas surların bir kısmını içinde barındırır ve orta noktasında yer alır.  Etrafında 
ve içerisinde bu surlar gibi tarihi bir çok yapıya ev sahipliği yapar.
Proje; geçmişinden gelen izlerin yansıması ile bulabildiği tüm boşluklara sızar, yerleşir ve 
genişler. Sızdığı bu boşluklarla yere ‘‘kenet’’lenir. Kenetler ana ve alt odakaları oluşturur.

ANA ODAKLAR
Kentsel mekanda kullanıcıların toplandığı, buluştuğu kırılma içerisinde tarihi izler barındıran 
noktalarıdır. Meydanlar, meydancıklar, bazı yapıların önündeki genişlemeler bu kapsamdadır.

ALT ODAKLAR ( KENTSEL BOŞLUKLAR )
Yoğun kent dokusu ve dar sokakların arasında kendine yer edinebilmiş boşluklar tespit 
 edilmiştir. Bu boşluklar ihtiyaçlara cevap verecek şekilde programlanmıştır.  

PROJE ALANI VE TASARIM SÜRECİ

Bodrum Kent Merkezi’nde, Belediye Meydanından başlayıp Türkkuyusu Caddesini ve  Türkkuyusu 
Cami Meydanını kapsayan alandır. 

Planlama alanı içerisinde Bodrum Belediyesi, PTT, Askerlik Şubesi, Zabıta noktası gibi 
 resmi kurum alanları, Merkez Adliye Cami, Türkkuyusu Cami, Sarnıç, Çeşme ve Türkkuyusu 
 Caddesinde mevcut durumda olan Osmanlı son dönemine ait konut alanları gibi korunması 
gereken tescilli yapılar yer almaktadır.

3) Türkkuyusu caddesi yaya öncellikli servis yolu olacak 
şekilde düzenlenmiştir. Alan içerisinde bulunan otopark 
alanı kaldırılmıştır, oluşan kentsel boşluk alanında oturma 
alanları, çocuk oyun alanları gibi ihtiyaca yönelik tasarımlar 
yapılmıştır.1
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* Belediye meydanı ve Türkkuyusu meydanını birbirine bağlayan Türkkuyusu caddesinin 
dar olması,
* Türkkuyusu caddesi üzerinde kentsel boşluk alanlarının bulunması, caddesinin  aydınlatma 
bakımından güvenli bir ortam oluşturamaması ve sokak mobilyaları bakımınsan yetersiz 
olması,
* Meydan alanlarının işlevsiz olması ve ilgi çekici özelliklerinin bulunmaması,

Bu bağlamda;

* Açıklanan öncelikli sorunlara çözüm üretilmesi,
* İnsan ölçeğinde mekânsal engellerin giderilmesi,
* Planlama alanında mevcut durumda olan tarihi yapıların iyileştirilmesi ile alanın ilgi 
 çekici özelliklerinin arttırılması üzerinde kurgulanmış bir projedir.


