
Bodrum, deniz, güneş, kültür, tarih ve ılımlı iklim
özellikleri; misafirlerine sunduğu özellikli dinlence
olanakları ile önce yaz aylarının özlenen bir çekim
merkezi, sonra her yaştan insanın ait olmak istediği
bir “marka” yarımada olmuştur. Bodrum’a olan sevgi
çok yoğundur. Ancak hızla oluşan olağanüstü heves ve
yaz kış Bodrum’da yaşamanın çekiciliği, yarımadayı
yapılaşma baskısıyla karşıya bırakmıştır. Artan talebin
tetiklediği rant ise planlama ve denetim süreçlerinin
yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu durum,
Bodrum’da yaşayanları ve Bodrum’u sevenleri
kaygılandırmaktadır.

Ahmet Aras
Bodrum Belediye Başkanı

Bodrum gençlerle
geleceğe bakalım...

Ün�vers�te öğrenc�ler� �le beraber, 
yaratıcı f�k�rlere yol açma prens�b� �le

uygulamaya aldığımız “Bodrum’un
Kalb�ne Dokunuş”, “İk� Meydan B�r Cadde

Kentsel Tasarım ve M�marlık Öğrenc�
Yarışması”; Bodrum’un geleceğ�n�

emanet edeceğ�m�z gençlerle tasarlama
�steğ�m�zd�r. 

 
Kentler�n geleceğ�n�n düzenlenmes�nde 
ve planlanmasında gençl�ğ�n söz sah�b�

olması hedeflenmekted�r. 

İnsanlık tarihi boyunca, duygu ve düşüncelerin ifadeleri
sanat ile var olmuştur. Edebiyat dil ve sözcüklerle,
müzik seslerle, plastik sanatlar biçim, hacim ve
renklerle, tiyatro - sinema imge, zaman ve hareketlerle,
tasarım ise çizim ve maketlerle anlatımlarını topluma
iletmişlerdir. 
 
Bodrum kenti, sevenlerinin düşüncelerini
tasarım ve “oluşum” diliyle beklemekte, bu
arayışı gençlerin yeteneklerine ortam sunarak
aramaktadır. 
 
Kullanılan model “Yarışma” olarak seçilmiştir. Kentsel
kesim iki meydan ve bir cadde olarak belirlenmiş,
bunun dışında herhangi bir sınırlama konmamıştır.
Kısacası bir “ihtiyaç programı” yoktur. Bu alanda
nelerin olması, ya da olmaması gerektiği, bağımsız
katılımcı gençlere bırakılmıştır. Etik bir değer olan
“Anıtlar Kurulu’nun belirlediği tescilli yapıların
korunması dışında bir kısıtlama yoktur. Amaç,
gençlerin özgür düşüncelerini, özlemlerini sunacakları
bir tasarım ortamı oluşturmaktır.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine çağrı
yaptı: “Gençlerimizin istek, fikir ve görüşlerinin özgürce
ifade edileceği ortamlar ne yazık ki yok denecek kadar
azdır. Bodrum'un seçilmiş yerel yöneticileri olarak
kentimizi, yaşayanlarıyla birlikte yönetiyoruz.
Gençlerimiz başta olmak üzere halkımızın etkin olarak
yerel yönetime katılması için çaba harcıyoruz. Daha
yaşanabilir bir Bodrum'u tasarlama konusunda ortak
aklı rehber ediniyoruz. Üniversite öğrencileri ile yaratıcı
fikirlere yol açma ilkesi çerçevesinde uygulamaya
aldığımız “Bodrum’un Kalbine Dokunuş” öğrenci
yarışması, bu anlayışımızın ve çabamızın sonucu
oluşturulmuştur. Amacımız Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde var olan 100'ü aşkın Mimarlık,
Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj
Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin
‘Dönem Projesi’ olarak gündemlerine girmek ve
Bodrum'un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin
üretilmesini sağlamaktır.”

Amaç Bodrum sevgisini yaygınlaştırmak ve
derinleştirmektir. Sadece Bodrum’u sevmek değil,
sevilen Bodrum’un farklılıklarını anlamak ve bir kenti
oluşturan özgünlüklerini kaydetmektir. 
Üniversiteli gençliğin Bodrum’u yakından
tanımasının, analitik bakış açısı geliştirmesinin
olanaklarını yaratmaktır. 

www.bodrumyarisma.com

Kolaylık, şeffaflık ilkeli ve lider bir
“çevrimiçi” ortam…
Bodrum Belediyesi yarışma web sayfası, yarışma
takvimi boyunca tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu
ortamdır. Yarışma buradan izlenecek ve sonucu da 
bu sayfalardan duyurulacaktır. “Onur Kurulu” ve
“Seçici Kurul” seçkin kişilerden oluşmaktadır. 

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen “İki
Meydan bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık
Öğrencileri Proje Yarışması” kentsel tasarım ve
mimarlık öğrencilerinin yenilikçi, toplum yararı öncelikli,
geleceğe yönelik görüş ve tasarımlarıyla katılmalarını
hedefleyerek düzenlenmiştir. Deneysel, özgür,
düşünme ve üretme ortamı sunmayı hedefleyen
yarışma, kentlerin geleceğinin düzenlenmesinde ve
planlanmasında gençliğin de söz sahibi olmasını
hedeflemektedir. İstek; beklenti ve görüşlerin özgürce
anlatımına olanak sağlamak, Bodrum’dan başlayarak
birçok kentimizde yer alabilecek “Fikir Projeleri”
sunum ve yarışmalarını özendirmektir. Gençlerimizin
söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Öncü
olduğumuz için gururluyuz.

Yarışma bir araç, kenti sevmek için…
Daha çok anlamak, anlatmak için…

 
Uygulamaya aldığımız proje ya da
imar planı edinme süreci değildir.

 
Bu bir öğrenci yarışması, ödülü

Bodrum olacak. 
 

20 öğrencinin projesi, eğitimlerini
desteklemek için ödüllendirilecek ve

halkımıza sunulacak.

Bodrum genç
f�k�rlerle yaşamalı...

Bodrum sevg�s�
gençlerle buluşuyor...

Bodrum'un özlem�
özgünlük ve bağlılık...

Sevg�l� Bodrumlular 
 

B�r demokras� şölen�yle, Bodrum halkının
sıcacık güven�n� alarak, 1 N�san 2019

tar�h�nde Bodrum’u cesur, kararlı, adaletle
yönetmek �ç�n göreve başladım. İnsan ve

doğa öncel�kl� bakış, şeffaflık, hesap
ver�leb�l�rl�l�k, karar alma süreçler�nde
çoğulcu ve demokrat�k katılım, kent�
yaşayanları �le b�rl�kte yönetmek, 
h�zmetler�n yer�ndel�ğ� ve kal�tes�, 

Bodrum’un sürdürüleb�l�r geleceğ�n�n
planlanması ve kültürel değerlere sah�p
çıkarak geleceğe taşınması s�ze ver�lm�ş

sözümdür.




