
Türkkuyusu Meydanı   Kesit

Ayırdığımız birimlerden en çok fark olan alanları bordo renkle gösterdik. Etkileşim değeri az olan yapıya doğru olacak şekilde yerleştirdiği-
miz tasarım birimlerimizi çoklu çalışma alanları, toplu üretim mekanları ve kolektif ilham noktaları olarak ele aldık. Birimlerimizi, sokakla 
etkileşime daha çok ihtiyaç duyduğu için dışardan bir dikey sirkülasyon sağlayarak oluşturduk. Dışarıdan sağladığımız dikey sirkülasyonlarda 
rastlaşma olasılığını arttırarak aynı zamanda sahanlıklarda durma alanları tanımlayarak etkileşimi hem kişiler arasında hem de kişi ve 
sokak arasında maksimum olabilecek şekilde kurguladık. Böylelikle cadde ve meydanlarla birimlerimiz arasında karşılıklı beslenme daha 
yoğun gerçekleşecektir. Ayrıca bu noktalarda zemin kotunda giden yatay elemanlar ile bu birlikteliği gösterdik. İkinci kısım olan farkın orta 
olduğu alanları ise gri renkle gösterdik. Etkileşim değeri az olan yapıya doğru olacak şekilde tasarım birimlerimizi bireysel çalışma alan-
ları ve inziva ilham noktaları olarak kurguladık. Bu noktada tasarım birimlerimizin dikey sirkülasyonlarını yapıların içinden tanımladık ve 
yapılarla olan bütünlüğü korumaya çalıştık. Aynı zamanda caddedeki mekanların etkileşim kurgusunu da daha aktif olabilecek şekildese-
naryomuzu ilerlettik. Son olarak farkın az olduğu kısımları ise sarı renk ile gösterdik. Burada var olan etkileşimi kaybetmek istemeyerek ve 
aralarında bütünlüğü korumaya çalışarak çatı kotunda giden yatay elemanlar tasarladık ve bu elemanlardan inen gece de etkileşimin ko-
runması için aydınlatma olarak kullanılan dikey elemanlar elde ettik. Ayrıca bu elemanlardan afişler ve sanat eserleri de asılarak duyuru ve 
sergi ortamına dönüştürmeyi hedefledik. 3 ayrı ritim kurgusuyla ilertlettiğimiz mekanlarda farklı programlar ve farklı derecelerde etkileşim 
yoğunlukları sunmayı hedefledik. Tasarım birimlerimizin ve kısımlarımızın burada var olan sanatçılar ve burayı ziyaret edecek sanatçılar 
için kurguladık ve birer ilham mekanlarına dönüştürdük. Bodrum’un hem üretim hem de tüketim mekanlarını çoğalttık ve var olan ritmini 
bozmadan arttırmaya çalıştık. Tasarım prensibimiz burada var olan insanlarla yapılar arasındaki etkileşim ve iletişimi arttırmak olduğu için 
caddemizi yayalara özel hale dönüştürdük ve meydanlardan başlayan cadde de devam eden yürüme yolu aksı, bisiklet yolu aksı, yeşil aks ve 
gece de etkileşimi devam ettirmek için aydınlatma noktaları elde ettik. Eskiden otopark olarak kullanılan alanları oyun alanları ve insanlar 
için etkileşim puan farkın çok olduğu birinci kısımda yer alan zemin kotunda giden yatay elemanları oturma alanları olarak dönüştürdük.  
Yapmış olduğumuz üretimlerle, “2 Meydan 1 Cadde” yarışmasına yaklaştığımız tasarım anlayışımız ve kendi müdahalemizi metronom aracı 
olarak görme eğilimiz ile Bodrum’da şimdiye kadar var olan ve var olmakta olan tüm seslere ve beraberinde oluşturduğu ritimlere yönelik bir 
tasarım gerçekleştirmeyi hedefledik.
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Modül 1 | Oluşum Diagramı

Modül 2 | Oluşum Diagramı

Modül 1 | mevcut durum- tasarlanan durum Modül 2 | mevcut durum- tasarlanan durum
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