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öner�s�

02.1I Türkkuyusu caddes� mevcut 
drenaj s�stem�
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_Program

05.1I B�s�klet park b�r�m�

      05.2I Sokak hayvanları b�r�m� 

05.3I Sokak rampası b�r�m�

07| Türkkuyusu Meydanı mevcut koşullar
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04.1| Türkkuyusu Caddesi sokak önerisi

Bu paftada Beled�ye Meydanından 
Türkkuyusu Meydanına doğru yol-
culuk deney�m� gözlemlen�r. En 
üstte yer alan lejantı tak�p ederek 
alana a�t yapısal �l�şk�ler okunur. Bu 
okumalarda alana bakış açısı sürekl� 
değ�şmekted�r. Bazı noktalarda 
perspekt�f, gerçekç� ve ç�zg�sel 
bakış açıları yer alırken, bazı nokta-
larda da plan ve kes�t düzlem�nden 
tekn�k okumalar yapılır. Bu okuma-
nın sonuna ulaşıldığında �k� meydan 
ve b�r cadde arasındak� bütünsel 
olarak ele alınan kent parçasının 
mekansal farklılaşmaları anlaşılır.
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09| Türkkuyusu Meydanı çocuk parkı rev�zyon tasarım

02.2| Türkkuyusu Caddes� sokak tasarım öner�ler�
_ cadden�n su �le �l�şk�s� ve drenaj tasarım öner�s� kes�t 

08.2| Türkkuyusu Meydanı tasarım kararları ve öner� durum
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Bodrum Beled�ye Meydanı

Türkkuyusu
Meydanı

Otopark

telekomün�kasyon 
hattı

atıksu kanal�zasyon hattı

yağmursuyu kanal hattı

�çme suyu hattı

gaz hattı

elektr�k 
dağıtım 
hattı

�çme suyu hattı

gömlek tabaka

üst tabaka

yastık tabaka

yere gömülü
led ışık b�r�m�

oturma b�r�m�

60x25 cm andez�t doğal taş karoları

yem b�r�m�
b�s�klet 
park b�r�m�

drenaj s�stem�

yeş�l alan 
b�r�m�

%2 eğ�m
60cm 25cm
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60X60X25 zem�n plakalara alternat�f olarak 
üret�len b�s�klet bağlama modüller�, yayalaşan 
Türkkuyu Caddes�ʼnde b�s�klet kullanımını teşv�k 
etmek- kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Tasarım, zem�nde gerçekleşen tüm müdahale �le 
tar�h� bodrum evler�n� ön plana çıkaran proje 
kararının b�r uzantısı olarak zem�nde çözülmüş,b�-
s�klet parkı olmasına karar ver�len yerlerde zem�n-
dek� karolaj alternat�f b�s�klet modülü �le değ�şerek 
oluşturulur. Karolaj üstünde açılan yarık ortada 
doluluk bırakarak, b�s�klet k�l�d�n�n bağlanacağı 
boşluğu oluşturur.

60X60X25 zem�n plakalara alter-
nat�f olarak sokak hayvanları �ç�n 
üret�len karolojın orta kısmında 
yaratılan eğ�m, yağışlı havalarda su 
b�r�kmes�ne olanak sağlar, d�ğer 
şartlar altında hayvanlar �ç�n yem 
konulacak alan tanımlar.

60X120X25 zem�n plakalara 
alternat�f olarak bodrum florası �ç�n 
özel tasarlanan b�r�m, 4 köşeden 
ortaya doğru eğ�mlenerek suyun 
toprağa g�tmes�ne olanak sağlar-
ken, b�tk� �ç�n boşluk tanımlar.

Türkkuyusu Meydanında yer alan oyun parkı, esk� mevcut durumun aks�ne sınırları 
kaldırılarak tasarlanmıştır. Bu alan, mahalledek�lere  bağlı olarak tanımlanab�len 
park alanı b�r�mler� ve serbest meydan dolaşımını sağlayan hemzem�n karolajlar �le 
oluşturulmuştur. Park alanı �ç�n öner�len s�stem klas�k oyun b�r�mler�nden z�yade, 
çocukların daha özgür davranab�leceğ�, oyunu kuran, oynayab�len durumu ön 
planda tutulmuştur. Park alanı meydan �le 
bütüncül tasarlanmıştır.

Türkkuyusu Meydanında kubbe yapısı ve cam� öngörülen yaşantıda ön plana  çıkarılarak meydanın 
b�leşenler� olarak ele alınmıştır. Ayrıca meydanda var olan oyun alanı tekrar tasarlanarak meydanla bütün-
leşt�r�lm�şt�r. Tüm meydan zem�nde cadden�n �z�n� taşıyarak devam ederken, mahallel� �ç�n buluşma 
noktası tanımlamaktadır. Meydanda karolaj ve kot �l�şk�s� kurulurken cam� �ç�n açık namaz alanı, park 
alanında ebeveynler �ç�n oturma alanı g�b� çevresel faktörler göz önüne alınmıştır. Mevcut peyzajın korun-
masına d�kkat ed�lm�şt�r.

60X120X25 zem�n plakalara alternat�f olarak 
üret�len rampa b�r�m�, cadde boyunca 
katmanlaşan düzlemde er�ş�leb�l�rl�ğ� herkes 
�ç�n arttırır.

Meydandak� sınırlar ve er�ş�leb�l�rl�k

Değ�şen zem�n, düzens�z kot farklı-
lıkları, bölünmüş alanlar

Meydan, otopark, araç traf�ğ�

Oyun alanı
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