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Meydanlar; kent sakinlerinin 
toplandığı, birbiriyle karşılaştığı, 
kendilerini ifade ettikleri, 
özgürlük ve toplumsal uzlaşma 
alanlarıdır. 

Meydanların ve alanların en 
önemli fonksiyonu; dağılmış 
ve yayılmış kent parçacıkları 
arasında bütünlüğü ve 
erişebilirliği sağlayarak sosyal 
hayat dokusu yaratmaktır. 

Şehir yaşayan bir organizmadır 
ve sokakları her zaman aktif 
olmalıdır. Sokaklar; evleri ve iş 
yerlerini birbirlerine bağlayarak 
yaşam alanlarını oluştururken, 
alanlar ve meydanlarla birleşerek 
kent bütünlüğünü oluşturur ve 
şehri fark edilir kılar. 

Meydanları; yalnız toplanma ve 
dağılma işlevi için değil, çekim 
merkezi olan, gece ve gündüz 
yaşanabilen, sosyal yönden 
güçlü ve kimlikli alanlar olarak 
ele alıyoruz.

Demokrasinin meydanlardan 
geçtiğini biliyoruz. Halkımız kendi 
özgür ve hür iradesini bu 

meydanlardan aktaracak ve 
demokrasi şöleni bu alanlarda 
yaşanacaktır.   

Bodrum Belediyesi, Bodrum 
halkının nefes alabileceği yeni 
meydanlar oluşturmak ve 
kıyı sahil bandı düzenlemeleri 
yapmak için çalışmalarını yoğun 
bir şekilde sürdürmektedir. 

Bodrum’da sosyal ve kentsel 
dokuyu bir bütün olarak ele 
alıyoruz. Kentsel kaliteyi 
artırmak ve peyzaj eksikliklerini 
gidermek için Kent Konseyimizle 
birlikte çalışıyoruz.

Bodrum, Türkiye’nin medeni 
insanlarının yaşadığı marka 
şehirdir ve rantın yüksek olduğu 
bir kenttir. Unutmamamız 
gereken, başka bir Bodrum 
olmadığıdır. Ellerimizi birleştirelim 
ve modern Bodrum’u birlikte 
yaratalım.

Sürdürülebilir ve yaşanabilir 
Bodrum, hepimizin eseri 
olacaktır.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

Meydanlar, halkın ve demokrasinin 
bir araya geldiği yerlerdir.
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Sokakların ve meydanların 
kalitesi, bir kentin kimliğini 
oluşturmada önemli role 
sahiptirler.

Meydanlar, kentin tasarlanması 
sürecinde öncelikli yer alması 
gereken kamusal alanlar olup, 
kentin bugününü ve geleceğini 
yönlendirirler.

Alt ve üstyapı çalışmalarıyla 
yeniden hayat bulan Bodrum 
meydanları, kıyı ve sahil 
düzenlemeleri, Bodrum 

markasına yakışır tasarımlarla 
yeniden yapılandırılmaktadır. 

Bodrum, kent tasarımının ve 
sürdürülebilir kentleşmenin 
örnekleri arasındadır.

Doğal plajları, 175 kilometrelik 
sahil bandı, özgün mimarisi ve 
beyaz evleri ile kent kimliğini 
oturtmuş Bodrum’u, “Bütüncül 
ve Planlı Gelişim” hedefimize 
bağlı kalarak yüz akıyla 
gelecek nesillere aktarmak için 
uğraşıyoruz.

Meydanlar şehrin omurgasıdır
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“Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için
cennet yapılmaya değer.”                                                                                                                 
                                                                                                             

Mustafa Kemal Atatürk

“Bodrum, Türkiye’nin dünyaya açılan medeni kapısıdır.
Kent estetiğini, mekan kalitesini ve kültürel değerlerimizi
çevreye duyarlı bilincimizle ele alıyoruz.”                                                                                                                          
                                                                                                                        

Mehmet Kocadon
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Doğaya ve çevreye saygılı, kent 
kimliğini ve mimari bütünlüğü 
koruyarak, yaşanabilir çevre 
bilinci ile Bodrum’un kentsel 
gelişimine ve dönüşümüne 
katkıda bulunmak.

Kıyı ve sahil bandını daha 
modern bir görüntüye 
kavuşturmak için sahil, çevre ve 

peyzaj düzenlemelerini yapmak.

Vatandaşlarımızın daha rahat 
nefes alabilecekleri, betona 
boğulmamış, kent kimliğine 
uygun meydan ve alanlar 
planlayarak sağlıklı, huzurlu, 
daha modern bir Bodrum 
yaratmak.

Hedefimiz
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Bodrum yeşilini çoğaltacağız ve 
mavisini koruyacağız.  

“Bütüncül ve Planlı Gelişim” 
hedefine bağlı kalacağız.

Bütünleşik kıyı planlamasını 
yapacağız.

Bodrum’un doğal dokusuna ve 
kent kimliğine zarar verecek her 

türlü yapılaşmanın karşısında 
olacağız.

Kentsel tasarım ve 
uygulamalarımızda, Bodrum’un 
estetik değerlerinin 
korunarak geliştirilmesine 
ve güzelleştirilmesine özen 
göstereceğiz. 

İlkelerimiz
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Belediye Meydanı, kent 
dokusuna ve markasına yakışır 
şekilde yeniden düzenlendi ve 
Bodrum 2.500 metrekarelik yeni 
bir toplanma ve tören alanına 
kavuştu.

Bodrum Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
kanalizasyon ve su şebekesini 
yenilediği alanda, yağmur 
sularını denize ulaştıran kanallar 
genişletilerek su baskınlarının 
önüne geçildi. 

Adliye Camisi ve çevresini 
yeniden düzenleyen ekipler, 
meydanla olan uyumu ve ilişkiyi 
sağlayarak zemini Bodrum’a 
özgü yeşil diyabaz taşıyla 
kapladı. 

Alanda yer alan ve Heykeltraş 
Nusret Suman’ın Bodrum’a 
armağanı olan Atatürk Heykeli 
ile Belediye Meydanı Bodrum’un 
simgesi haline geldi.

Bodrum Belediye Meydanı
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Belediye Meydanı’ndan sonra 
Tepecik Camisi ve çevresi de 
düzenlenerek, Bodrum halkının 
kullanabileceği yeni bir meydan 
oluşturuldu.

İstanbul’daki tarihi Ortaköy 
Camisi ve meydanının örnek 
alındığı projede, bin metrekarelik 
alan Bodrumlulara kazandırıldı.

Belediye Meydanı ile Neyzen 
Tevfik Caddesi üzerinden 
ulaşılan Tepecik Camisi etrafı, 
hem denizden gelenler hem 
de o bölgede oturanların gezip 
dinlenebileceği, kent içi butik 
bir alan olarak tasarlandı. Alan 

zemini, Belediye Meydanı’nda 
kullanılan yeşil diyabaz taşıyla 
kaplandı.

Bodrum Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından alt yapı çalışmaları 
yapılan Tepecik Meydanı, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerinin peyzaj çalışmalarını 
tamamlaması ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD) 
kurucusu ve eğitimci Türkan 
Saylan’ın heykelinin alana 
yerleştirilmesinden sonra 15 
Şubat 2017 tarihinde kullanıma 
açıldı. 

Tepecik Meydanı
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, Mumcular 
Mahallesi Meydan düzenleme 
çalışmalarına 2014 yılının son 
aylarında başladı. 

Meydanı çevreleyen yol ve 
kaldırımlarla birlikte toplam 4 bin 
metrekarelik alanda revizyon, 
iyileştirme ve peyzaj çalışması 
yapıldı. Yağmur suyu drenajı 
için “korige” borular döşendi 
ve demir mazgallarının yapımı 

gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 
meydana açılan sokaklarda 
ki ortak yaşam alanlarının 
düzenlenmesi de 
projelendirilerek uyum 
çalışmaları tamamlandı. 

Meydana Atatürk Anıtı 
yerleştirilerek,  2 Eylül 2016 
tarihinde halkın kullanımına 
açıldı. 

Mumcular Mahallesi 
Meydan Düzenlemesi
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Bodrum Belediyesi, Çamlık 
Mahallesi sakinlerinin talebi 
doğrultusunda inşasına başladığı 
Çamlık Meydanı’nı tamamlayarak 
hizmete açtı.

Çamlık Mahallesi Muhtarlığı 
ve Regnum Golf Country’nin 
destekleri ile Bodrum Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından yapılan meydan, 
1.500 metrekare alan üzerine 
inşa edildi.

Alanın altyapı çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra etrafı 
dekoratif taş duvarla örüldü ve 
alan zemini renkli parke taşlarla 
döşendi.

Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 
peyzaj çalışması yaptığı Çamlık 
Meydanı, alan aydınlatmasının 
tamamlanması ve granit kaide 
üzerindeki Atatürk Anıtı’nın 
alana yerleştirilmesi sonrası 
törenle kullanıma açıldı.

Çamlık Meydanı
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Gümbet Meydanı, 600 
metrekarelik bir alan olarak 2010 
yılı içinde yapılan düzenlemelerle 
Bodrumlulara kazandırıldı. 

Alana açılan sokaklarda altyapı 
yenileme çalışmalarının yapıldığı 
ve meydanla uyumunun 
sağlandığı düzenleme 
sonrasında, bir kadın ve 
bir erkeğin el ve ayaklarını 
arkalarında birleştirerek kalp 

figürü oluşturduğu “Yansımalar 
Heykeli” alana yerleştirildi ve 
peyzaj çalışmaları tamamlanarak 
alan kullanıma açıldı. 

Heykeltıraş İlker Çalışkan’ın 
“Barış, kardeşlik ve dostluğun 
yansıması” olarak tasarladığı 
krom-nikel heykel, Gümbet 
Mahallesi’nin sembolü haline 
geldi.

Gümbet Meydan Düzenlemesi



13

Kumbahçe Meydanı

2013 yılında Kumbahçe 
sahilinde yapılan düzenleme ve 
genişletme çalışmaları, Bodrum 
halkına nefes alabileceği yeni bir 
meydan kazandırdı. 

Bodrum Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, meydan 
bağlantılarını sağlayan 
sokaklardaki insan sağlığına 
zararlı asbestli su borularını 
poliüretan borularla değiştirdi.

Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
ise alanı halk arasında 
“Bodrum Ağacı” olarak bilinen 
Ficus Retusa Nitida, selvi ve 
limoni selvi ağaçları dikerek 
ağaçlandırdı. 

Alan zemini mermerle 
kaplanarak meydan kullanıma 
açıldı. 
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Kadıkalesi Meydan Düzenlemesi

Kadıkalesi Meydanı altyapı, 
çevre düzenlemesi ve 
aydınlatma çalışmaları 
tamamlanarak yeniden 
yapılandırıldı. 

Adalar ve eşsiz deniz 
panoramasının öne çıkarıldığı 
düzenleme çalışmaları 
sonrasında Kadıkalesi Meydanı, 
yarımadanın modern ve gözde 
meydanlarından biri haline geldi. 

Meydan, tasarım bütünlüğü 
içerisinde 1.260 metrekare 
parke döşenerek Turgutreis 

Şevket Sabancı Caddesi sahil 
bandına bağlandı ve çevresel 
uyumu ile peyzaj çalışmaları 
tamamlanarak kullanıma açıldı.  

Kadıkalesi sahil düzenlemesi, 
sahip olduğu doğal coğrafi 
değerleri referans alan, 
çevresiyle kesintisiz ilişki kuran, 
yaya ağırlıklı ve alternatif araç 
yolları ile beslenen bütünsel bir 
tasarım anlayışıyla tasarlandı. 

Sahil bandında, yaya ve 
bisiklet yolları ağırlıklı olarak 
projelendirildi. 
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“Şevket Sabancı Caddesi Sahil 
Bandı Düzenleme ve Yapım 
Çalışmaları”nın ilk etabı, 7123 
Sokak ile Akardere Sokağı 
arasındaki kaçak yapılaşmaların 
yıkılması, Akardere üzerine 10 
metrelik köprü yapılması ve 
alanın düzeltilerek sahil bandında 
kesintisiz yürüyüş olanağı 
yaratılmasıyla tamamlandı.

İş adamı Şevket Sabancı’nın da 
desteklendiği projenin uygulama 
çalışmaları, Bodrum Belediyesi 
Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yürütülüyor. 

Proje, Kadıkalesi Meydanı ile 
Şevket Sabancı Caddesi’nin 
yürüyüş ve bisiklet yolları 
ile birbirine bağlanmasını 
öngörüyor.

Düzenleme alanına, 380 
metre taş duvar örülerek 2 bin 
metrekare bulvar taşı ve 1.200 
metre bordür taşı döşendi. 

Sulama sistemi kurulan ve 
bin adet “Sosyete Sarımsağı” 
dikilen alanın renkli ve canlı bir 
görünüme kavuşması sağlandı. 
Sahil bandının aydınlatılması 
tamamlandı.

SAHİL DÜZENLEMELERİ 

Turgutreis
Şevket Sabancı Caddesi
Sahil Bandı Düzenlemesi
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) ve 
Elektrik Dağıtım Şirketi AYDEM 
ekipleri tarafından 2016 
yılı Ocak ayında başlatılan 
“Turgutreis Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı Sahil Bandı Düzenlemesi” 
çalışmaları devam ediyor.  

Altyapı yenileme ve elektrik 
hatlarının yer altına alınması 
çalışmalarının tamamlandığı 
projede, 8 bin metrekarelik 
alanda yüzey sathi kaplamasına 
başlandı.

Projenin tamamlanmasıyla sahil 
bandı yaklaşık 1.5 kilometre 
uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş 
yollarının yer aldığı modern bir 
görünüme kavuşacak.

Turgutreis Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı Sahil Bandı Düzenlemesi
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Torba sahili ve çevre düzenleme 
çalışmaları kapsamında, 
vatandaşların güvenli bir şekilde 
denize girebilmelerini sağlamak 
için doğayla uyumlu, sökülüp 
takılabilen ahşap merdivenlerin 
kurulumu gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
de sahilde biriken kuru otları 
temizleyerek ağaçlandırma ve 
peyzaj çalışması yaptı. 

Torba Sahil Düzenlemesi
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“Bitez Sahil Yolu ve Meydan 
Düzenlemesi”, sahil esnafı 
ve Bitez halkıyla toplantılar 
yapılarak ve esnafın onayı 
alınarak projelendirildi. 

Projesinin ilk etabı, sahil 
şeridinin merkez noktası olan 
Bitez Yalı Camisi Meydanı’ndan 
başlatıldı. Alanın altyapı 
çalışmaları tamamlandı ve görsel 
uyumu sağlanarak sahil yolu 

düzenlemesine geçildi.

“Bitez Sahil Yolu Düzenlemesi” 
projenin ikinci etabı olarak 
uygulamaya alındı. Bir buçuk 
kilometre uzunluğundaki sahil 
yolu; geçiş köprüsü, yağmur 
kanalı yenileme, taş duvar 
örme, altyapı, elektrik ve peyzaj 
çalışmaları tamamlanarak 
kullanıma açıldı.

Bitez Sahil Yolu Düzenlemesi
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Gölköy, Gündoğan ve Yalıkavak 
sahillerinde yer alan halk 
plajlarında temizlik, kumlama 
ve çevre düzenleme çalışmaları 
yapıldı. 

Bodrum Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 

sahil drenaj ve sahil kaldırımı 
çalışmaları da yaptığı Gölköy, 
Gündoğan ve Yalıkavak’ta sahil 
yürüyüş yollarına parke taşı 
döşendi ve bozulan bordür 
taşları yenilendi. 

Gölköy, Gündoğan ve Yalıkavak 
Sahil Düzenlemeleri 
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Bodrum Belediyesi ekipleri, 
her yıl turizm sezonu öncesi 
halk plajlarının bakım ve çevre 
düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Bodrum yarımadası genelinde 
ekipler, kış aylarında şiddetli 
rüzgar ve dalgaların plajlarda yol 
açtığı kirlenmeyi periyodik olarak 
temizliyor, kumlama ve çevre 

düzenlemesini yaparak turizm 
sezonuna hazır hale getiriyor.

2009 yılından bu yana turizm 
sezonu öncesi plajlara yaklaşık 
sekiz bin adet şezlong ve 
şemsiye yerleştiren Bodrum 
Belediyesi, kırılan ve kullanılmaz 
hale gelen şezlong ve 
şemsiyeleri her yıl yeniliyor.

Sahillerin Bakımı
Her Yıl Yapılıyor
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2017
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