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1. ODAK
Bodrum’un Değerleri Müzesi
Anı Bırakma 
Müze Satış Birimleri
Sanat Duvarı
Dinlenme Alanı
Modüler Kent Mobilyaları

2. ODAK
Modüler Kent Mobilyaları
Toplanma Mekanı

II. ODAK
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•   Ruh sağlığını olumlu 
etkileyecek kamusal alanlar
•   Yayalaştırılmış cadde
•   Etkinlik alanları

•  Caddede yeşil koridorun 
oluşturulması

 •  Kent mobilyalarında solar 
teknolojilerin kullanılması

 •     Kadınların iş gücüne 
katılımlarının artırılması

 •    Türkkuyu Caddesi’ndeki 
mazgallara suyun drene 
edilmesini sağlayacak alternatif 
bir çözüm getirilmesi 
 •    Yağmur bahçeleri ile yağmur 
suyu akışının kontrol edilmesi

• Geçirimli yüzeylerin arttırılmasıyla 
suyun emiliminin gerçekleşmesi
• İklime uyumlu, gölgelik ve rüzgar 
alan kamusal alanların yaratılması
•  Motorlu taşıtların azaltılması

•  Türkkuyusu Meydanı ve Bodrum 
Kalesi’nin kültür rotası ile bağlantısının 
güçlendirilmesi ve turizme katılması
•  Türkkuyusu Caddesi’nin canlanmasıyla 
bu akstaki ticaret faaliyetlerinin 
canlanması
•  Türkkuyusu Meydanı’nda 
gerçekleşecek pazar ile yerel ürünlerin 
satışının arttırılması ve tanıtılması 

• Modüler, esnek kullanıma olanak sağlayan 
kent mobilyalarının kullanılması
•  Bodrum Kalesi’nin önemini vurgulanması 
için seyir terasının yapılması
• Sarnıcın zemini eski kotuna getirilerek ve 
amfi yapılarak geçmişle bağ kurulması  

• Atıl yapılara verilen işlevlerle 
ekonomik faaliyetin arttırılması ve 
kente katılması
• Kültür rotası oluşturularak 
kentin geçmişinde önemli yer 
tutan tarihi yerlerin turizm 
faaliyetlerine katılması ve 
değerlerinin korunması

•   Yağmur suyunun geri 
dönüştürülerek kentsel 
peyzajda yeniden kullanılması 

•  Kamu yapılarında yeşil çatıların 
kullanılması 
• Dar sokaklarda ve bakımsız 
duvarda yeşil sarmaşıklarla  yeşil 
sistemin sağlanması

•  Kapsayıcı tasarım ilkelerinin 
benimsenmesi
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Türkkuyusu Camii

Türkkuyusu 
Sarnıcı ve diğer tarihi su elemanları
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tabela sınırlandırması

beyaz renk ve tonları 
tente kullanımı

dar sokaklarda yeşil örtü 
olarak kullanılan 
sarmaşıklar

varış alanları ve ticaret yoğun 
alanlarda bisiklet parklarının 
konumlandırılması

araç yönelimini sınırla-
yıcılar ile sağlayarak 

cadde boyunca 
ağaçlandırma

yağmur bahçeleri

yayalaştırılan cadde 
döşemesi 

çok fonksiyonlu kentsel modül

avlu duvarlarında ve atıl 
yapıların cephelerinde 

oluşturulan sanal sergi ile 
sokakta akışın sağlanması

avlu duvarlarında 
oluşturulan yeşil 

duvarlar

yaya sirkülasyonu yüksek 
odak bölgelerde geçici kent 
mobilyalarının kullanılması

suyla teması ve 
suyu tatmayı 
sağlayan sokak 
boyu çeşme 

Tasarım, mevcut yapıların 
kolon orta noktaları referans 

alınarak oluşturulan aksiyal 
gride yerleşiyor. Satış 

birimleri, yarı-açık, esnek 
alanları meydana getiriyor.

Oluşturulan geleneksel taş 
duvar, hem alandaki yapılarla 

aynı dili konuşuyor, cephe 
bütünlüğüne katkıda 

bulunuyor. Aynı zamanda 
sokağı bünyesine alarak 

davetkar bir giriş alanı 
tanımlıyor.

Seyir terası önünde oluşturulan 
yeşil bant odağımızı daha geniş 

perspektiflere yönlendiren bir 
sınır ögesi.

yeşil
saçaklar
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toplama birimi
-üst örtü

seyir terası

satış
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yeşil
saçaklar

yağmur suyu
toplama birimi
-üst örtü

membran
ile kapatılmış

üst örtü

seyir terası

satış
birimleri

Mevcutta performatif müzik etkinlikleri 
için kullanılan alan, alanla uyumlu, 

açık-yarı açık-kapalı birimleri ve üst 
kottaki seyir terasıyla gece ve gündüz 

farklı kullanımlara cevap verebilecek 
şekilde tasarlandı.
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modülerlik - ihtiyaca adaptasyon

bir akış dahilinde yönlendirici ve ilgi artırıcı eklentiler

su toplama ve dağıtım şeması

cephe tespit ve önerileri

Tip 1: Eklenti ve Doku Uyuşmazlığı Tip 2: Farklı İşlevlerin Bir Arada Kullanımı Tip 3: Atıl Yapılar

alanla uyumsuz
materyal/tasarım

Niteliksiz Ek:
PVC doğramalı mekan

klima ünitesi
kirliliği

oransız
tabele kullanımı

düzensiz
tesisat

sabit düzen

sabit - gölgelikli // yağıştan korunmalı düzen

sabit - gece aydınlatmalı düzeni

SENARYOLAR

pazar yeri düzenisöyleşi // tören düzeni

spor // müsabaka düzeni

festival düzeni

açık hava sinema düzeni 

atölye (workshop) düzeni acil durum düzeni

Aydınlatma

evelere 
bahçelere

meydanlara
kamusal yapılara

devasa mazgallar porlu zemin döşemesi ve su toplama işlevi 
olan çok işlevli kentsel elemanlar ile oluşan drenaj sistemi

Öneri 1: Eklenti ve Doku Uyuşmazlığı 

Alanla uyumlu malzeme ve form
seçerek yarı-açık / açık mekan tasarımı

Tabelanın oransal olarak boyutlandırılması
Klima ünitesinin hizalanması ve gizlenmesi
Tesisatın tek bir hizadan geçmesi
“Tesisat-klima ünitesi gibi mekanik ögelerin
estetik çözümüne olanak sağlayacak çok
fonksiyonlu gölgelik tasarımı”

Atıl yapıların cephesinin sergiler, bilgilendirici
elementler sunan birtakım dijital paneller
olarak kurgulanması

Öneri 2: Farklı İşlevlerin Bir Arada Kullanımı Tip 3: Atıl Yapılar


