BODRUM BELEDİYESİ BODRUM’DA İKİ MEYDAN BİR CADDE FİKİR YARIŞMASI

FLOW*

Yarışma alanında tanımlanan alanlar Türkkuyusu Meydanı, Türkkuyusu Caddesi ve Eski Bodrum Meydanı ’dır. Caddenin, önerilecek kurguda önemli iki düğüm noktasını [meydanı] birbirine bağlayan, tali yollara sızarak etkileşimi arttıran, ortak paydaşlar için
her mevsim yaşayan kamusal zemin haline gelmesi öngörülmüştür. Bu anlamda, bölgenin geçmişten beri taşıdığı su kültürünün ve
taşıdığı kültürel peyzaj öğelerinin kentlinin günlük hayatına adapte edilmesi ve kent belleğinde varlığını sürdürülmesi amaçlanmıştır. Türkkuyusu Meydanı’nda yer alan Sarnıç, çeşme ve Eski Bodrum Meydanı’nda yer alan çeşme gibi su kültürünün bir parçası
olan yapıların günümüzde kullanışsız bir durumda olduğu gözlemlenmektedir. Bu mekanların yeniden kullanılabilirliğini arttırmak
adına, atıl durumda olan bu yapılara fonksiyonlar önerilmiştir. Caddenin geçmişte barındırdığı yer altı kaynağını görünür kılmak
ve gündelik hayatın bir parçası yapmak adına stratejik olarak sokak boyunca devam eden nişlerde ve meydanlarda genişleyen su
ögeleri tasarlanmıştır. Tasarlanılan mekan kurgusu, yörenin yerel dilini oluşturan en önemli unsur olan suyun sürekliliğine vurgu yapan bir akış hareketini referans alır. Planimetrik ve üç-boyut ekseninde zayıflayan ilişkiler arasında belli
bir dengeyi kurmayı sağlayan bir geçişlilik yaratır. Alana bakıldığında kullanımsız alt boşlukların, sınırlar ile sokaktan ayrılanbölgelerin varlığı görülür. Akış caddenin belirli noktalarında genişleyerek, toplanır, birikir; farklı yapısal elemanların izin verdiği ölçüde diğer mekanlara sızar. Genişlediği bu alt mekanlar kentsel ilişkilerini güçlendirecek, bellekteki izlerin biriktiği ve ortaya çıktığı
noktalar olacaktır. Bu noktada yapılacak eklemlenmeler suyun mekan kurucu özelliğinin kurgulanmasıyla beraber tasarlanmıştır.
Geliştirdiğimiz öneride kullanıcının Bodrum’un geleneksel karakterini oluşturan unsurlarla olan iletişim ve deneyimi irdelenmiştir.
Yörenin sahip olduğu mimari sadeliğin korunması, yörenin mimari dokusunun keskin sınırları ve sade tutumunun önerilecek yeni
elemanlar ile devam ettirilmesi amaçlanmıştır. Kullanılan düz yapısal elemanlar, belirgin formlar; yörede ve bellekte bulunan
Bodrum’un karakteristik özelliklerine referans verir. Bodrum’un sahip olduğu karakteristik mimari-yerel yapılaşmaya ait özgün
elemanların simgesel tekrarlarının ve barındırdığı özelliklerin sokak ve meydanlarda kullanılması öngörülmüştür. Yerel dilde yer
alan elemanlar günümüz kullanım durumlarına adapte edilmiştir. Bu ögelerin ve tarihsel referansların izlerini devam ettirmek,
bodrumun kültürel sürekliliği için önemli bir girdi oluşturur.
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Türkkuyusu Meydanı, mahallelilin düğün, oyun
gibi etkinliklerine ev sahipliği yapar. Bu anlamda
meydanın bütüncül bir zemin olarak çalışabilmesi
amacıyla kamusallığı zedeleyebilecek yüzlerinde
tampon yeşil düşünülmüş, sarnıcın sergi işlevi ile
yeniden kullanılması önerilmiş, Balıkçılar sokak ile
Türkkuyusu Caddesini birbirine bağlayan yeni bir
aks tasarlanmıştır.
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Turizmin tüketerek kimliksizlestirdiği mekanlara karşı Bodrum’un yüzyıllara dayanan
kimliğini hala sokak aralarında okumak mümkün. Halikarnasos’a hükmetmiş kral
Mausalus`un mezarının parçalari belki de Türkkuyusu`nda bir avlunun duvarlarında
duruyor. Türkkuyusu Caddesi yeniden ele alınırken alanın sivil ve arkeolojik değerleri
göz önünde bulundurularak, bugünün Bodrum`unda kentin kimliğini oluşturan mekansal ögeler bulunup ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Mahallelinin sokak kullanımını kısıtlayan ve görsel kirliliğe
neden olan kısa duvarların böldüğü niteliksiz alanlar yeniden düzenlenerek sokağın genişlediği bütüncül bir alan
elde edilir.

.SU SİSTEMLERİ

Proje alanı, Bodrum yarımadasının barındırdığı su sistemini fiziki olduğu kadar kültürel bir sürekliliğin izi olarak da ele alır. Türkkuyusu Caddesi üzerinden geçen Gökçedere Su Akış Yolu’nun hafızadaki izinin korunması amaçlanarak su izinin yüzeye çıkarılması düşünülmüştür. Bu bağlamda strateji olarak toplanan yağmur suyu
akışını konsantre etmek ve iletmek adına bioswale sisteminin kullanılması önerilmiştir.
Yarışma alanında yer alan çeşmeler ve sarnıçlar su ağının birer katmanı olarak değerlendirilmiş, atıl durumdaki sarnıçların yeniden işlevlendirilmesi önerilmiştir. Tüm
bu önermeler, bölgenin su miraslarına dair kültürel farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.

Çıkmaz sokaklar ile Türkkuyusu
Caddesi’nin kesişiminde bulunan
alt odak noktasının vurgusunu arttırmak adına sokağın görsel niteliğini arttıracak ve sokak hayvanlarına aktif olarak su sağlayacak bir
havuz tasarlanmıştır.
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Mevcutta çıkmaz sokak niteliğinde
olan ve otopark olarak kullanılan
alan ana aksa doğru genişleyerek
geçirgen, su ile etkileşimi yüksek bir
kamusal alana dönüşür.

palmiye

Türkkuyusu Caddesine bağlanan
sokaklar ile caddenin ilişkisinin kuvvetlendirilmesi amacıyla, su izi bu sokaklara sızar ve kullanımsız cephelere
doğru genişler.
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.DOKUNUN KARAKTERİ

Bölgenin geçmişten beri taşıdığı su kültürünün ve
kültürel peyzaj öğelerinin kentlinin günlük hayatına
adapte edilmesi ve kent belleğinde varlığını sürdürülmesi amaçlanır. Bu anlamda sokak boyunca devam
eden, meydanlarda genişleyen su, sınırlar oluşturan
ögelere eklemlenen ve onu parçalayan elemanlar,
yeşil dokuyu sürdüren peyzaj ve gündelik hayattan referansla kentsel mobilyalar tasarlanmıştır.
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Sokak zemininin boşluklara doğru genişlemesi ile kamusal nişler oluşturulur. Kamusal yapıların mülkiyet sınırlarını tanımlayan duvarların geçirimli hale gelmesi
ile kentlinin sokakta geçirdiği zamanın
arttırılması hedeflenir.
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Türkkuyusu Caddesi; Turgut Reis Caddesi ve Cevat Şakir Caddesini birbirine bağlayan, denize açılan, yerel
ve turistik sakinlerin bir arada görülebildiği dikey kamusal bir akstır. İki ucunda kültürel anlamda önemli iki
meydan barındırır. Ana aksa bağlanan tali sokaklar ile
kentsel dokunun içine sızma potansiyeline sahiptir. Tasarım kurgusu, farklı nitelikteki kamusal alanları desteklerken yerel karakteristiğini ve mahalleli ilişkilerini
korumayı hedeflemektedir.
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.KENTSEL BAĞLAYICI OMURGA
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Türkkuyusu Meydanı ve Eski Bodrum Meydanı farklı kültürel öge ve karakterleri bünyesinde barındırır.
Önerilen tasarım kurgusunda, Türkkuyusu Caddesi’nin
önemli iki düğüm noktasını [meydan] birbirine bağlayan, ortak paydaşlar için her mevsim yaşayan kamusal
zemin haline gelmesi öngörülmüştür. Meydanlara yapılan büyük ölçekli müdahalelere ek olarak cadde boyunca kamusal-yerel profillerin etkileşimini sağlayacak
çeşitli düzenlemeler tasarlanmıştır.
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Meydan, Türkkuyusu Caddesi, Adliye
Camisi ön alanı ve Cevat Şakir Caddesi
aksını birleştirici bir zemin olarak çalışır.
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.YAYALAŞTIRMA

.SU AKIŞI

Caddeyi mekansal olarak geçmişten bugüne kadar
barındırdığı su hafızası ile farklı mekansallıklar üzerinden buluşturmak hedeflenmiştir. Bu anlamda görsel
bütünlüğü sağlamak, kentsel karakteri vurgulamak ve
sokak yaşantısını desteklemek adına Türkkuyusu Meydanından başlayarak Eski Bodrum Meydanına kadar
uzanan bir akış tasarlanmıştır. Su hattının devamlılığını
sağlaması ile, yapılı çevre, doğa ve diğer insanlarla
olan iletişim de güçlenecektir.

Yaya dolaşımı ve geçişleri üzerinden yapılan
dolaşım kurgusuna eklemlenen gözenekli
duvar total kullanımsız hacmi bölerek,
çevresindeki farklı işlevlerin kullanımına
yönelik alt odaklar oluşturur.

.OMURGA

Sokak üzerinde ilerleyen omurga, zemin katta yer
alan duvarlara ve sokak girişlerine göre parçalanır,
yön değiştirir. Var olan kullanımsız boşluklara doğru
genişleyerek alt birikim noktaları oluşturur. Tasarlanan
alt mekanlar yapının sokak ile konumuna ve işlevine
göre mesafelenir. Ara kesişim yollarında genişler ve
odaklar oluşturur. Sokak boyunca kurgulanan su ve
sınır elemanlarının kullanımlarına ek olarak, yeşilin
görsel devamlılığı ve yaya hattının sürekli sirkülasyonu önerilen kurgu ve kent mobilyaları ile sağlanmıştır.
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Türkkuyusu Caddesi, merkez ile yakın bağlantısı olan
ve yürüme mesafesinde ticaret, kültür, sosyalleşme imkanları sunan, yayalaşma potansiyeli yüksek bir akstır.
Caddenin yayalaştırılması ile insanların fiziksel hareketinin caddeyi canlandırmesı ve dokunun algılanabilirliğini arttırması hedeflenmiştir. Sokak boyunca üretilen
yeni potansiyel mekanlar, geçmişten alınan referanslarla beraber “mahalleli kültürü”nü canlandırır. Meydanlarda yapılan düzenlemeler ile birlikte kentlinin ve
mahallelinin dış mekanda geçirdiği vakit artar.
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Yapı/Avlu Girişleri
Cephe Rehabilitasyonu Önerilen Yapılar
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