
sürekli değişen kot seviyeleri 
ve erişilebilirlik sorunu

01.1_Programlar
Aks Kullanımı
ile birlikte yayalaştırılan caddede 
birlikte öngörülen aktiviteler

   Zem�n, Bodrum Beled�yes� tarafından Türkkuyusu caddes� ve 2 meydan �ç�n tasarlanan 
proje b�r kentsel tasarım projes�d�r. Tar�h� kuyunun bulunduğu Türkkuyusu meydanı, 
yukarısında bulunan Türkkuyusu mahalles�n� proje kapsamındak� cadde üzer�nden 
beled�ye meydanına ve kente bağlayan öneml� b�r aks oluşturur. Proje farklı kullanıcılara, 
çeş�tl� zamanlarda sosyal, kültürel b�r platform sunarken, altyapısa, f�z�ksel sorunlara çözüm 
öner�s� üretmekted�r. 
   Projey� ele alırken kente ve tasarıma da�r verd�ğ�m�z temel karar sonuç olarak b�tm�ş b�r 
tasarımdan z�yade b�r sürec� tasarlamak olmuştur. Bu bağlamda kentte öngördüğümüz 
azam� müdahaleler �le zaman tasarımın b�r parçası hal�ne gelecek, süreç �çer�s�nde ver�len 
kararlar doğrultusunda caddede ve meydanlarda tasarlanan dönüşümler gerçekleşecekt�r.

Türk Kuyusu

Yaya yolu

Gerence
deresi

Ege Denizi

Türkkuyu caddes�n�n 
mahalley� doğrudan l�mana 
bağlayan b�r aks görev� 
görmes� neden�yle üzer�nde �lk 
karar cadden�n yayalaştırılması 
olmuştur. Bu karar alınırken 
caddey� besleyen yolların 
yeterl�l�ğ�ne d�kkat ed�lm�şt�r.

Ver�len tüm kararlar zem�n üze-
r�nden çözülmüş ve zem�n düz-
lem�nde bırakılmış, cadde bo-
yunca zem�n�n b�r bütün olarak 
algılanması ve seç�len malzeme 
�le b�rl�kte tar�h� bodrum evler�n-
den ayrışarak 
yapıların ön plana çıkması 
amaçlanmıştır. Bu tutum �le proje 
kent 

Proje suyu anında tahl�ye ed�lmes� gere-
ken b�r sorun olarak ele almak yer�ne böl-
gen�n b�r dere yatağı üzer�ne kurulması, 
Türk Kuyusunun den�ze doğru aktığı 
cadde aksını doğal ver�ler olarak ele 
alarak sorunu bölge �ç�n kültürel ve 
sosyal b�r avantaja dönüştürmey�, suyun 
n�tel�ğ�n� bağlayıcı, d�nam�k ve bütünleşt�-
r�c� b�r b�ç�mde ele almayı amaçlamıştır. 
Proje, kentsel mekanın h�ss�n�, su �le des-
tekleyerek, mekansal belleğ� güçlend�r-
mey� hedeflem�şt�r.

Dağıtıcı - Toplayıcı ÖneriDere Yatağı İzi

01_Aks Kullanımı

ZEMİN

02_Öner� ve Cadde İl�şk�s�

04_Cadden�n su
 �le �l�şk�s�
Caddede yaratılan katmanlaşma sa-
yes�nde cadde gen�şl�ğ� su �le sürekl� 
olarak �l�şk� �çer�s�nded�r. Yağmurlu 
günlerde suyun katmanlarda yüksel-
mes� �le daralan cadde ölçüler�, gü-
neşl� günlerde farklı kotlarda ve gen�ş-
l�klerde kullanıma olanak sağlar. 
Zem�n malzemes� �ç�n seç�len doğal 
taş �se sürece bağlı olarak katmanlar-
da doku farklılığı oluşturur. Bu farklılık-
lar en alt katmanda suyun b�r�kmes�, 
en üst katmandan sürekl� yaya akışı-
nın olması g�b� zamanın tasarımı f�kr�-
n�n b�r parçasıdır.Bodrum traverten 
taşı kent dokusunda yaygın kullanılan 
yerel b�r malzemed�r. 

03_Mevcut Kullanım ve 
İzler �le İl�şk�s� 

Cadde boyunca devam eden katmanlaşma, sıklıkla farklılaşarak, 
kamusal alandak� zeng�nl�ğ� arttırmaktadır. Er�ş�leb�l�r, yürüneb�l�r 
olan katmanlaşma her yaştan ve statüden b�rey�n kullanab�leceğ�, 
özgür b�r sürekl�l�k sunarken, mahallel� �ç�n b�r arada olma h�ss�n� 
desteklemekted�r. 
Muğlak var olan kent parçası �ç�n özgün b�r k�ml�k tanımlamayı 
hedeflem�şt�r.

05_Türkkuyusu Caddes�nde 
katmanlaşma ve sosyal �l�şk�ler

01_Yağmur Suyu B�r�k�nt�s� 02_doku değ�ş�m� 03_Aydınlatma Durumu 04_Zem�nden Gece 
Aydınlatmaları

06_ Proje Alanı ve Mevcut Koşullar
Bodrum Beled�yes�n�n önünde bulunan meydana yapılan 
müdahale olab�ld�ğ�nce m�n�mumda tutulmuştur. Bu 
meydanda çok sayıda tesc�ll� yapı ve Bodrum sah�l yoluna 
açılan çok sayıda aracın kullandığı Cevat Şak�r Caddes� 
bulunmaktadır. Yoğun traf�k akışını yönlend�reb�lecek alternat�f 
b�r yol hattı bulunmadığından dolayı caddeye yapılacak olan 
müdahale zem�n düzlem�nde bırakılmıştır.
 Türkkuyusu mahalles�n�n bodrum l�manına doğrudan �nen 
Türkkuyu Caddes� yayalaştırılarak öneml� b�r kamusal alan zen-
g�nl�ğ� elde ed�lm�ş, kent ve beled�ye �le mahalle �l�şk�s�n�n artırıl-
ması hedeflenm�şt�r. 

06.1

06.2
kot farklılıkları, erişilebilirlik 
sorunu

06.3

06.4

06.6
06.5 su baskınlarına 

karşı geliştirilen 
mazgal çözümü

1
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yağmursuz havada cadde kullanımı

yağmurlu havada, su baskını anında cadde kullanımı

1_kes�nt�s�z yaya yolu zem�n� gündel�k olarak en sık kullanılan katman olması dolayısıyla zem�n dokusunun farklılaşması.
2_ara katman 
3_en alt katman suyun b�r�kt�ğ�, uzun süre kalması �le zaman �le dokunun d�ğer katmanlar �le farklılaşması.


