TASARIM
KARARLARI
YÜRÜYÜŞ ISKELESI
TAŞINABILIR BIRIMLER

1/2000 ÖLÇEKLI
YERLEŞIM PLANI
Otopark

Tarihi
Yapı
Türkkuyusu
Camii

Meydan

Bisiklet
Parkı

Yaklaşık 2 km olarak yürüyüş ve bisikletliler için erişim bandı
olması planlanan yürüyüş iskelesinin genişliği 3-10 metre
aralığında yer yer değişmektedir.

Yürüyüş iskelesi için geneli ceviz-kahverengi renk
tonlarında ahşap malzemelerin kullanılması önerilmektedir.
Ahşap iskele 3 farklı işleve sahip bölümden oluşmaktadır.
Bunlar Türkkuyusu Meydanı, Türkkuyusu Caddesi ve
Belediye-Çarşı Meydanı bölümleridir.

Taşınabilir
Birim

Asansör

Türkuyusu
Meydanında
Türkkuyusu
Camisi
ile
park-çocuk oyun alanları ve
otopark alanları bulunmaktadır.

Türkkuyusu
Meydanı

Tarihi
Yapı
Taşınabilir
Birim

Türkuyusu Caddesi bölümünde
geneli
itibariyle
farklı
fonksiyonlara sahip taşınabilir
birimler ile tarihi yapılar
bulunmaktadır.

Türkkuyusu
Caddesi

Taşınabilir
Birim
Taşınabilir
Birim

Belediye ve Çarşı Meydanında,
Tarihi
Yapı

Asansör

Belediye
Çarşı
Meydanı

Taşınabilir
Birim

1

2- Kapalı Seyir Terası
3

4

5

Tarihi
Yapı

Taşınabilir
Birim

1- Kent içi mini bir orman
alanı ve bu alana bağlı
bulunan festival alanı,

2

Asansör

3,4- Yürüyüş Iskelesine Giriş
5- Açık Seyir Terasları
bulunmaktadır.

ASANSÖR
Tarihi
Yapı

Taşınabilir
Birim
Taşınabilir
Birim

Meydan
Asansör

Taksi
Durağı

Seyir
Terası
Çarşı

Özel
Mülkiyet

Panelleri

Taşınabilir
Birim

Yeşil
Teras

Yeşil
Teras

Yeşil
Teras

Özel
Mülkiyet

Teras

Taşınabilir Özel
Birim
Mülkiyet
Güneş
Panelleri

Uzak
süreçte kente
Özel
Mülkiyet enerji üretebilmek ve
Taşınabilir
sürdürülebiir enerji
Birim
kaynaklarının yönetilmesi açısından
örnek bir proje olması beklenmektedir.

Taşınabilir birimlerin yürüyüş iskelesi ile doğrudan bağlantısının olması ancak, özel mülkiyet alanlarının iç cephelerinde kalan kısımlarına erişimin dışarıdan
engellenmesi ile birlikte amaçlanmaktadır. Bu nedenle gerekli görüldüğü takdirde, özel mülkiyet binası üzerinde teras alanlarının bir kısmı şahsi kullanıma imkan
yaratabilmektedir. Bu durum özel mülkiyet ile kamu mülkiyeti arasındaki uyuma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

TARIHI BINALAR
Proje alanı Kentsel Sit Alanı ve
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
içerisinde yer aldığı için tarihi
ve kültürel değerler ön plana
çıkmaktadır. Bununla birlikte
proje alanı içerisinde 10 tane
tarihi yapı bulunmaktadır.
Bu nedenle tarihi yapılar
restore edilerek proje alanına
kazandırılması gerekmektedir.
Kazandırılacak tarihi yapıların
her
biri
yürüyüş iskelesi
üzerinden görülmektedir. Bu
nedenle
yürüyüş
iskelesi
Türkkuyusu Caddesi üzerinde
bulunan farklı tarihi yapıların
konumlarına göre tasarlanmış
ve tarihi yapılara yeni bir
perspektiften bakış imkanı
yaratacaktır.
Taşınabilir
birimlerin
kafe-restaurant
bölümleri
tarihi
yapılar
izleyebilme
imkanı
yaratacak
şekilde
konumlandırılması
gerekmektedir. Bu sayede
taşınabilir birimlerde tarihi
binaları izleyebilmek imkanı
yaratılmalıdır.

YAPILAŞMA SINIRI

Korunacak
Yapılaşma

Yüyürüş iskelesinin belirlenen yapılar üzerinden sürekliliğini sağlayabilmesi
Öneri
için Türkkuyusu Caddesi üzerinde bulunan iskelenin geçtiği binaların belirli
Yapılaşma
Gözlem
Mevcut
bir yapılaşma sınırı olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise yürüyüş iskelesinin Yapılaşma
Noktası
öneri olarak sunulduğu hatta devam edebilmesi için binaların öngörüldüğü
Gözlem
yapılaşma sınırları içerisinde kalmaları gerekmektedir.
Noktası
Geneli itibariyle yapılaşma sınırı öngörüsü getirilen binaların proje ve
Öneri
kamusal alan kullanımının arttırılabilmesi için gerekli imar planlarında
Yapılaşma
Mevcut
Yapılaşma
belirtilmesi gerekmektedir.
Mevcut durumda kamu ve özel mülkiyet alanlarında bulunan toplamda 46
bina üzerinden geçen yürüyüş iskelesinin, 20 bina üzerinde daha uygun
şekilde kurgulanabilmesi gerekmekte bu nedenle yapılaşma sınırı 20 bina için
Gözlem
Noktası
öneri olarak projeye dahil edilmiştir. Bu bağlamda 20 bina yenilenme
Öneri
süreçlerinde mevcuttaki yapılaşma durumları yürüyüş iskelesi ile uyumlu hale Korunacak
Yapılaşma
getirilmelidir.
Yapılaşma
Öneri
Gözlem Yapılaşma sınırı önerisi yürüyüş iskelesinin daha entegre ve özel mülkiyetler
Yapılaşma
Noktası için mahremiyeti sağlayabilmesi için öneri olarak getirilmiştir. Bununla birlikte
yapılaşma sınırları önemsenmeden mevcut durumda önerilecek yürüyüş
iskelesi sistemi kendi içinde işleyebilen ancak projenin bütünüyle entegre
olamamaktadır.
Mevcut
Gözlem
Yapılaşma
Yapılaşma sınırı önerisi, yürüyüş iskelesinin geçmesi için belirlenen 20 binanı
Noktası
özel mülkiyetinde kullanılabilmesi ve kamu-özel mülkiyet kavramının uyumlu
işleyebilmesi için mevcut durumlarından daha fazla taks oranı verilerek özel
Mevcut
mülkiyet ile kamu mülkiyetinin arasındaki etkileşimde uzlaşmaya varılabilmesini
Yapılaşma
sağlayacaktır.
Gözlem
Noktası

BOD
RUM

2 Metre

Seyir
Terası

Yürüyüş Iskelesi

Tarihi Binalar

Ada

Taşınabilir Birimler

Bisiklet Parkları

Parsel Sınırları

Yapı - Bina

Asansör

Yapılaşma Sınırı

KA
LE
SI

Belediye ve Çarşı meydanı
için
aktivitive
alanları
oluşturulması amacıyla
festival alanı bölgesi
önerisi getirilmiştir.
Farklı
kültürel
etkinliklerin
olacağı
alanda aynı
zamanda bir
şehir
ormanı
bulunmaktadır.

Şehir
Ormanı

Yeşil Teras / Çatı

Güneş Panelleri

Seyir
Terası

ASANSÖR

Engelli Dostu Erişim
Tarihi Yapı

Güneş panelleri yürüyüş iskelesinin planlanmadığı her bir konut üzerinde proje kurgusu gereği,
taşınabilir biri, ışıklandırma ve diğer tüm enerji ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

Kuş
Yuvası

Gölgelikler
Türkkuyusu Caddesinin üstü kapalı
bir örtü ile mikroklima etkisini
azaltması amaçlanmaktadır.

Türkkuyusu Caddesi
Türkkuyusu Caddesi geneli itibariyle 5 metre taşıt
yolu ile sağ ve solda değişen toplamda 3 metre
genişliğinde kaldırım bulunmaktadır. Mevcut durum
göz önüne alındığında, sol kaldırım şeridi kesintisiz
olarak 3 metre asansörlerin bulunduğu yerde ise 1
metre olacak şekilde devam etmektedir. Bununla
birlikte 3 metrelik yol üzerinde hem bisiklet hem
yürüyüş yolu olarak kullanılabilecektir.

Gölge

+

Yeşil Teras / Çatı

Yürüyüş iskelesi üzerinde gölgelik
oluşturabilmesi açısından güneş
panelleri yürüyüş iskelesi üzerine
paralel olarak yükselti oluşturacak
şekilde gölge alanları önerilmektedir.
Yürüyüş iskelesi boyunca gece
aydınlatmaları
için
güneş
enerjisinden
faydalanılması
amaçlanmaktadır.

=

Eko-Yaşam

ASANSÖR

Güneş Panelleri

Engelli dostu bir yüyürüş iskelesi için hissedilebilir
zemin ile birlikte Asansörler, Bedensel Engelliler,
Bodrum Mandalina Kokusu ise Görme Engeliler
için farklı çözüm önerisi olarak önerilmektedir.

ASANSÖR

Atık Su
Dönüşümü

Bougainvillea Glabra

Atık Su
Dönüşümü

Laurus Nobilis

Kirli
Su

Şehir
Ormanı

Mikro klima ve coğrafi konum dikkate alınarak Akdeniz Iklimi bitki türlerinin
kullanılması amaçlanmıştır. Su tüketiminin az olacağı ağaç türleri ile çim türleri
önerilmektedir.
Citrus Reticulata

Iletim
Hattı

Festival
Alanı

Tarihi Yapı

Peyaj Değerleri // Bitki Türleri

Olea Europaea sp.

Atık Su Dönüşüm Sistemi

Peyzaj değerlerinin hem coğrafi hem de tasarım sürecinde korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak, yeşil teras/çatı yürüyüş iskelesi
ve tarihi yapılar dışındaki binalar için önerilmektedir.
Su tüketiminin atık sulardan karşılanabileceği bina ve atık su sisteminin her bir birimde kurgulanması ile yeşil teras/çatının
Zoysia sp. (Çim) sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır.

Temiz
Su

Korunacak
Yapılaşma

Festival Alanı

Proje Alan Sınırı

Yeşil Teras

Öneri
Yapılaşma

Mevcut
Yapılaşma

Yürüyüş iskelesinin motorlu araçlar dışında tüm yeşil
ulaşım için desteklenebilir olması temel amaç
olarak düşünülmektedir. Bu nedenle bisiklet
parkları önerisi getirilmiş ve yürüyüş
iskelesinin kuzeyde, Türkkuyusu Camisi ve
Türkkuyusu Meydanna; güneyde
Belediye-Çarşı Meydanlarında ve
Türkkuyusu Caddesi üzerinde
asansörler
ile
bütüncül
olarak bisiklet parkları
önerisi getirilmiştir. Bu
sayede yeşil ulaşım
öncelikli bir proje
amaçlanmıştır.

Taşınabilir
Birim

Otopark

ASANSÖR

Özel
Mülkiyet

BISIKLET PARKLARI

Festival
Alanı

Belediye
Seyir
Terası Meydan

1 Metre

KALDIRIM

Kuzey ve Güney bölgelerinde
rampa yürüyüş yolları ile
yürüyüş iskelesine çıkabilme
imkanı bulunurken, Türkkuyusu
Cadde iskelesi üzerinde 6
adet asansör bulunmaktadır.
Mevcut yol ve özel mülkiyet
sınırlarna
göre
asansörler
mevcut kaldırımlar üzerinde
yaya
erişimine
engel
olmayacak,
2x2
metre
ölçülerinde, 10’ar kişilik, 800 kg
kapasiteli
olarak
önerilmektedir.

2 Metre

2 Metre

Tarihi
Yapı

Taşınabilir
Birim

Yeşil
Teras

Özel
Mülkiyet

Taşınabilir
Birim

Asansör

Asansör

Yüyürüş iskelesi üzerinde taşınabilir
15-30 m2 falana sahip sosyo-kültürel ve ticari
birimler için ayrılmış kapalı birimler bulunmaktadır.
Her birim kendi özel mülkiyet üzerinde kalacak şekilde
geliştirilebilir ve tasarlanabilir olarak önerilmektedir. Bununla
birlikte mevcut Bodrum kent dokusuna ve imar plan kararlarına terslik
oluşturabilecek herhangi bir gelişmeye izin verilmeyecektir. Her konut üstü
terasın yeşil teras olması önerilmekte ve her bir terasın mevcut planına göre, kendi
enerjisini üretebilmesi için güneş panelleri konulacaktır. Bununla birlikte proje öncelikli
olarak kendi enerjisini ve özel mülkiyetinde kalan konut için sürdürülebilir enerji kayaklarını
kullaacaktır.
Güneş
Yeşil

Kafe - Restaurant

Mevcut

Öneri

Güneş Panelleri

1-2
Metre

Yürüyüş iskelesi üzerinde yaratıcı
güneş panelleri ile hem gölgelik hem
de güneş enerjisiden yararlanabilecek
kent mobilyaları önerilmektedir.

Dinlenme Alanları

1-2

3-10

Metre

Metre

3

5

Metre

Metre

1
Metre

Türkkuyusu Caddesi - Cephe Görünümleri
Bodrum
Beyazı

Taşınabilir Birimler

Yürüyüş iskelesi boyunca farklı kent
mobilyaları
önerilmektedir.
Kent
Ahşap
mobilyaları Bodrum’a ilişkin kent ve
yerleşme dokusuna aykırı olmayacak,
mevcut binalarda bulunan beyaz ve mavi
tonları dışında yürüyüş iskelesine uygun ahşap
malzemesine uygun tonlarda kent mobilyaları
kullanılması amaçlanmaktadır.

Türkkuyusu Caddesi üzerinde bulunan bina ve yapıların cephe görünümleri,
Bodrum kent imajına uygun şekilde düzenlenecektir. Güneş Paneller, Yeşil Çatı,
Taşınabilir Birimler, Bisiklet Parkı ile bağlantı sağlayan Yürüyüş Iskelesi cadde ve
çevresine Bodrum için bir imaj cephesi oluşturacaktır.

Yeşil Çatı

1160 Ada // 17 Cephe Gelişimi
Taşınabilir Birimler

Asansör

Güneş Panelleri

Bodrum Beyazı

Bodrum Mavisi

Ahşap

5
Metre

Yürüyüş
Iskelesi
Kaldırım
+Bisiklet
Taşıt
Yolu
Kaldırım

Taşınabilir Birimler

Kaldırım
Taşıt
Yolu
Kaldırım

Güneş Panelleri

Yürüyüş Iskelesi

Bisiklet Parkı
Mevcut

Öneri

