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Bodrum, geçmişiyle birlikte bugününü var eden kale ve limanın etrafında gelişen bir kentin hikayesidir. “Bodrum: 2 Meydan 1 Cadde” yarışmasından yola çıkarak ele aldığımız Bodrum, bir deneyim ve aktivite odağıdır. İnsan Bodrum’a gelince başka hayallerin içine sürüklenir.
Buranın ritmine kendi hayallerini de ekler ve duyduğu sesleri kendi zihninde akort eder. Bodrum içinde farklı birçok ses barındırır. Bodrum’un var olmasında geçmişten bugüne kadar önemli rolü olan farklı sanatçılara sahip olması kendisine ait ve kente ait bir özellik
katmaktadır. Tüm bu var olan katmanlarla oluşan ritim ise Bodrum’un ritmini oluşturmaktadır. Bodrum’un ritmini analiz ederek başladığımız bu süreçte Bodrum kentindeki odak noktalarını, ulaşımını ve yoğunluğunu ele aldık. Üst ölçek analizlerimiz doğrultusunda yarışma
alanımızın kentin odak noktalarının, merkezi ulaşım noktalarının ve yoğunluğunun yakınında olup ancak cadde ve meydanlarının bu etkileşimden kopuk olduğunu analiz ettik. Bu noktada biraz eskiye dönüp Bodrum’da önceden etkileşimi sağlayan unsurları tespit ettik.
Bunlar da bizim için balkon, avlu ve aynı zamanda yol kotunda bulunan ticari mekanlar oldu. Bu üç mekan sokak ve özel alan arasında bir geçiş olup aynı zamanda iki alana da hizmet eden ara mekanlardır ve cadde ile mekanlar arasındaki insan üzerinden etkileşimi
sağlamaktadır. Ardından analizlerimizi üst ölçekten alt ölçeğe inerek Bodrum’un yarışma alanımız özelinde var olan balkonları, avluları ve yol kotundaki ticari alanları inceleyerek gerçekleştirdik. Bu üç mekana birer katsayı vererek balkon:5, avlu:10, sıfır kotundaki
ticariler:15 olmak üzere yarışma alanımızda yer alan her bir yapının belli bir etkileşim puan değerini hesapladık. Senaryomuzu kurarken ise karşılıklı olarak yer alan iki cephedeki yapıların puan değerlerini inceleyerek puan farklılığının çok olduğu, orta olduğu ve az olduğu
olmak üzere üç kısımda ele aldık. Bu noktada amacımız yarışma alanımızın bulunduğu 2 meydan 1 caddenin ritmini arttırmak ve karşılıklı olarak da dengeli bir hale getirerek Bodrum’un var olan ritmini yeniden ele almaktı. Tasarımlarımız ve buraya ait dokunuşlarımız
ritmin metronomu olacaktır ve sonucunda da kullanıcılarımızın sanatçılar olması halinde buradaki iletişim ve aktiflik derecesi artacaktır.

