
SİDE için düzenlenen «Uluslararası Tu-
rizm Planlama Yarışması» 1969 yılı Ağus-
tos ayında sonuçlanmış ve üyelerimiz 
Mehmet Çubuk, Nihat Gün er ve Ersen 
Gürsel ile ekonomist Ayhan Çalımlı ve 
grafik uzmanı Altan Gürman'ın hazırla-
dıkları proje birinci ödülü kazanmıştı. 

Projenin uygulanma safhasına geçmesini 
sağlayacak sözleşme, ancak 1971 yılı Ekim 
ayında yapılabilmiştir. MİMARLIK, bu 
sayısında yarışmaya gönderilen projeyi, 
jüri raporunun bazı bölümlerini ve uygu-
lama projesini hazırlayacak olan grubun 
kısa bir açıklamasını yayınlamaktadır. 

Mehmet Çubuk Nihat Güner Ersen Gürsel 
mimar, DGSA mimar, İTÜ mimar, DGSA 

jüri raporundan 

1. 
YARİŞMANİN HEDEFLERİ, GELEN 
PROJELER, JÜRİ ÇALIŞMALARI 

Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında, turistik 
potansiyelini geliştirmeye ve planlamaya ka-
rar veren ülkelerden biridir. 

Birbirini izleyen el değmemiş plâjlar, orman-
lar, senenin altı ayı deniz banyosuna müsait 
bir iklim, arkeolojik değerler ve hepsinin üs-
tünde, bütün bu elemanların yan yana ve bir 
arada bulunmaları. 
Antik Side kenti, Sorgun ormanı, plajlar, ır-
mak, Titreyen göl, çavlanlar. Küçük Manav-
gat Kenti, Sorgun, Kemer, Kumköy köyleri-
nin meydana getirdikleri bu bütün, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı tarafından, kitle turiz-
mine hizmet eden bir kompleksin kurulması 
için, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plan amaç-
larına uygun olarak seçilmiş ve gerçekleştir-
me için, tamamen bir yenilik olmak üzere, 
Türkiye'de ilk kez. Dünya Mimarlar Birliği'-
nin (UIA) tasvibi ile Uluslararası bir yarış-
maya gidilmiştir. 

Yarışmaya yaklaşık olarak 600 müellifin ka-
pasitesi anlamına gelen 171 proje katılmış, 
yarışmanlar yalnız projeleri ile katkıda bu-
lunmakla kalmamış, aynı zamanda Antalya 
bölgesini tanımış ve tanıtmışlardır. 

Ortalama kalitesi yüksek olan yarışmaya her 
projenin belli bir ilginçlikte çözüm getirmesi 
nedeniyle, jüri, yargı kriterlerinin saptanması 
ve değişik özellikteki projelerin karşılaştır-
malı ve eleştirili analizi için, Ankara'da ve 
yerinde uzun süre çalışmıştır. 

Side Uluslararası yarışma jürisi üyeleri, 16 
Temmuz 1969 Çarşamba gününden, 24 Tem-
muz 1969 Perşembe gününe ve 4 Ağustos 
1969 Pazartesi gününden, 9 Ağustos 1969 
Cumartesi gününe kadar olmak üzere, Anka-
ra'da, iki dönemde toplanmışlardır. 

Jüri üyeleri, yer görmeden önce hiç bir ele-
menin yapılmıyacağına karar vermişler ve 18 
Temmuz 1969 Cuma gününe kadar, tek tek 
veya gruplar halinde, takdim edilen 171 pro-
jeyi incelemişlerdir. 

Jüri üyeleri seçim kriterlerini saptamak ve 
değişik proje tekliflerinin özüne girebilmek 
için zorunlu olan yer incelemesini yapmak 
üzere 19 Temmuz 1969 Cumartesi günü Si-

He'ye gitmiş ve 23 Temmuz 1969 Çarşam-
ba gününe kadar çalışmalarına devam et-
miştir. 

Eleştirili analiz, projelerin tek tek incelenerek 
olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması 
şeklinde yapılmış ve gittikçe kesinleşen ka-
rarlara varan jüri, kontrollü bir seçim şekli-
ne ulaşmıştır; şöyle ki, üçüncü elemeden 
sonra 42 proje kalmış ve bunlar üzerindeki 
eleştirili analiz, ödül ve mansiyonların dağılı 
mı için en ayrıntılı değerler düzeyine kadar 
indirilmiştir. Jüri, 16 günlük bir çalışma ile, 
en doğru yargı ve seçimi yaptığından emin 
olarak sonuca varmıştır. Bölgenin planlan-
ması sorunları ve yarışmanın gelecek dönem-
leri üzerindeki genel kanıya, tartışmalar sis-
temiyle ulaşılmış ve bunlar rapordaki son 
tavsiyeler bölümüne konu olmuştur. 

2. 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Yarışmanın ilgilendiği alanın tarihi ve doğal 
ortamı ve kuruluşlar için saptanan program, 
yerinde ziyareti zorunlu kılan, dikkatli ve çok 
defa .tartışmalara yol açan yorumlar gerek-
tirdi. 

Side'deki konuşmalar, jüri üyeleri ve müşavir 
üyelerin katkılarından ve Ankara'daki devam-
lı tartışmalardan bazı ortak genel kriterler or-
taya çıktı. 

Bu kriterler, aşağıda sıralanmıştır. Kesin ge-
rekçeler ve şahsi yorumlar için ise eklere 
müracaat edilebilir. 

1 — Prensip olarak. Side gibi çok yönlü bir 
sorunda yalnız her tarihsel veya doğal un-
sur için analitik çözümleri incelemek değil, 
yaratıcılık ve fantazi ile tarihsel ve doğal po-
tansiyelin en iyi kullanılışını teklif edip, böy-
lece kütle turizmi için farklı ve daha sonrası 
için bir tercih unsuru yaratan çözürtılere en 
fazla ilgi göstererek, çeşitli projelerde bu un-
surların karşılıklı ilişkilerinin yorum ve kulla-
nılışının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 

2 — Her sorun hakkında daha ayrıntılı bir in-
celemeye geçince jüri Side'nin çekim kutbu 
olarak bütün çevrenin fiziksel ve kültürel ha-
reket merkezi sayılması hakkında genel kanı-
sını belirtti. Dolayısıyla Türkiye'nin en önem-
li arkeolojik parklarından birinin kurulmasını 
sağlıyacak eksiksiz bir tarihsel doküman ola-
rak gerçek değeri dikkate alınacak olursa, ge-
rek şehir duvarları içinde gerekse dışında tü-
müyle toprak altında olan Antik kentin, ön-

celikle ilmi bir inceleme, sonra da sistema-
tik kazılara konu olması gereklidir, özellikle 
Tiyatro, Antik Liman ve Sütunlu cadde ön-
celikle restore edilmelidir. Herhalde gaye bir 
müze şehir değil, devamlı ve aktüel bir bütün 
yaratmaktır. Bu bütün arkeolojik park, yat 
limanı, lokantalar ve çeşitli sosyal ve kültü-
rel tesislerle hayatiyet kazanmış olacaktır. 

3 — Side ve Turistik çevresinin değerlendi-
rilmesi sonucu, hava, kara, deniz ulaşımı için 
uygun bir alt yapı ağı kurmak gerekecektir, 
Sitlerin korunması ve genel ekonomi kriterle-
rine göre yeni kurulan tesislerle bugünkü ka-
saba ve köyler arasındaki karşılıklı ilişki ve 
ulaşımı sağlamak için en kısa güzergâh ve 
en az işçilik ile en fazla kolaylığı öngören 
çözümler tercih edilecektir. 

4 — Doğal sitlerin dikkatle korunması ve 
dinlenme için kullanılması oybirliğiyle gerekli 
görüldü. Ayrıca Sorgun ormanının bütünü 
ile korunması üzerinde duruldu. 

Orman özellikle kenarları ve içindeki boşluk 
alanlarla turistik yerleşmeler için kısmen kul-
lanılabilen, değiştirilebilen ve doğal olanak 
sağlıyan, canlı bir ekolojik bütünüdür. 

Bu bütün hiçbir şekilde bozulamaz ve istilâ 
edilemez ancak yeni dikimlerle genişletilebilir. 
Aynı şekilde turistik amaçlarla donatılması 
için plâj ve Titreyen Gölün bugünkü durumun-
da bazı değişiklikleri uygun görürken aşırı 
çözümlerin kabul edilmiyeceği kararlaştırıldı. 

Side yarımadasının doğusundaki kumullardan 
yararlanma olanaklarına da özel bir dikkat 
gösterildi. Şöyle ki; bu bölgede kumsalın çok 
geniş ve devamlı rüzgârlara açık olması siti 
cazibesiz kılmakta ayrıca yeraltında Antik 
kalıntıların bulunmasının kesinliği çok fazla 
dikkatli olmayı gerektirmektedir. Ancak bu 
yörenin Acısu'ya en yakın olan kısmı Side 
Kenti ile turistik tesisler arasında düzen-
li bir ilişkiyi sağlayacak hafif tesislerle kul-
lanılabilir. 

5 — Çeşitli projelerde değişik tesislerin arazi 
üzerinde hangi imkânlarla düzenleneceklerine 
bakılacak, korunan sahalar ile yeni yapılara 
ayrılan alanları kapsıyan çeşitli kısımları tu-
tarlı ve dengeli bir sistem dahilinde birleşti-
rebilen projelere öncelik tanınarak sorunlar 
gözönüne alınacaktır. Bütün tekliflerin böl-
gesel bir gelişme programı içinde birleştiril-
mesi aynı zamanda faaliyetlerin ve arazinin 
etkili bir şekilde kontrolü temeline dayanarak 
Manavgat kasabası ve diğer köylerin değer-
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lendirilmesini sağlıyacağından tercih olu-
nacaktır. 

6 — Tekliflerin mimarî kalitesi genel sentez 
içinde bir unsur olarak özellikle dikkate alı-
nacaktır. Bu konudaki görüşler farklı olmak-
la beraber mimarî çözümler farklı olmakla 
beraber mimarî çözümler hakkındaki değer-
lendirmede yalnız estetik nitelikler değil, bun-
ların ekonomik verimliliği gibi, site ve prog-
rama uygun bir teknoloji ile kütle turizmi po-
litikasına uygunluğu dikkate alınacaktır. 

7 — Sonuç olarak jüri tercih kriterlerini tar-
ışıp yerinde incelemelerde bulunduktan son-

re, kullanılabilecek alanları gösterir- bir hari-
tanın hazırlanmasına karar verdi. 

3. 
KAZANAN PROJE HAKKINDA 
JÜRİ GÖRÜŞÜ 

Proje, birincisi Titreyen Göl yanında, ikincisi 
Acısu yanında iki ana turistik merkez, bir de 
Side'nin batısında, Antik Kent ile Kumköy 
arasında olmak üzere 3 etap öngörüyor. 
Turistik istasyonlar, dayanak noktaları, plâj 
için hizmetler gibi çeşitli unsurların dengeli 
dağılımı genel planın özelliğini meydana ge-
tiriyor. 

Manavgat kenti, bölgedeki köylerin gelişme-
si ile yol sistemi uygun ve akla yakın görüldü. 
Sorgun ormanının bölgesel tabiat parkı ha-
linde korunması teklifi, bazı yeşil sahaların 
Acısu ile antik kent arasına konması, korun-
malı liman ile Acısu nehrinin genişletilmesi, 
nehrin yüzeyi küçük de olsa turistik deniz 

taşıtlarını alabilecek havuz olarak büyütül-
mesi kabul edilebilir görülmüştür. 

Titreyen Göl yanında, teklif edilip müellifler 
tarafından ayrıntılarıyla geliştirilen turistik 
yerleşmeye gelince jüri, bütünü ile prefabrike 
sistemde ve sütunlar üzerinde gerçekleştir-
me gayretlerini takdir ediyor ise de, biraz şe-
matik bulunan parseller ve strüktür hakkında 
belirli bir çekimserlik göstermektedir. 

Antik Side kenti için yapılan genel teklifler 
kabul edilebilir görülüyor ve daha geniş bir 
çalışma için ilk dokuyu meydana getiriyor. 
Yine de önce eski kentsel arazinin ve tarihsel 
kentin strüktürünün ilmi bir şekilde yeniden 
yapımı için derin bir araştırma gerekmek-
tedir. 

BİRİNCİ SEÇİLEN PROJE, GENEL TEKLİFLE-
RİNDEKİ GERÇEKÇİLİK VE DENGEYİ EK 
BİLGİLERLE EKONOMİK DÜZEYDE DE GÖS-
TERMİŞ, FAKAT GENEL OLARAK TEMKİN-
Lİ BİR TUTUM TAKINDIĞINDAN SONUCUN 
GENEL NİTELİĞİNİ YÜKSELTEBİLMEK İÇİN 
BUNU SAĞLIYACAK MİMARİ ÇÖZÜMLER 
VE FİKİRLER İLE UYGUN BİR ŞEKİLDE BİR-
LEŞMESİNİN DEVAMLI GELİŞMELERİ GE-
REKTİRDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. 

4. 
GERÇEKLEŞME İÇİN 
JÜRİ TAVSİYELERİ 

Jüri, Side projesi başarısının ülke ekonomi-
sinin turizm sektöründeki önemine değinerek 
bu işlemin bir «pilot proje» olarak ele alın-
masını tavsiye ediyor. 

Böylece pilot proje olarak gerçekleşmesinde 
karşılaşılacak sayısız güçlükleri yenmek için 
özel ve uygun bir kuruluş gerekli gözüküyor. 
Jüri, diğer ülkelerin sınamalarına dayanarak. 
Side için kararname ile, Bakanlıklar arası bir 
komite kurulması ve bu komite içinde ilgili 
dairelerin sorumlu temsilcilerinin bulunması 
görüşünü belirtti. Hızla ve etkili olarak ha-
reketini temin etmek için bu komiteye büyük 
bir karar verme yetkisi tanınmalıdır. 

Komite, bölgede bütün özel ve kamu teşeb-
büslerini kontrol etmeli ve inşaat müsaadele-
ri için ana makam olmalıdır. Ayrıca projelerin 
hazırlanmasıyla müteşebbislerin isteklerini 
bağdaştırma arasında planın bir engel değil, 
bunların işlerini kolaylaştıran bir rehber ol-
masını sağlıyacak bir şekilde koordinatör ola-
caktır. Bu ise, projenin bir gerçekleştiriciden, 
diğerine geçerken değişecek programlara uya-
bilecek esneklikte olmasını gerektirir. Komite-
nin diğer bir görevi de çalışmaların başlama-
sından önce, tüm proje alanını kontrol altına 
almak üzere gelişme planı kapsamındaki ki-
şilerin arazilerini satın almak için gerekeni 
yapmaktır. Komite, aynı zamanda arazinin 
uygun şekilde donatılması (Alt-Yapı) için 
Devletin çeşitli dairelerine ait güçleri de ko-
ordine etmek durumunda olacaktır. Jüri, bu 
alt yapının genel seviyede kalıp, gerçekleş-
tiricilere ayrıntılar için esneklik bırakması 
gerektiği görüşündedir. Jüri, Turizm Bakan-
lığının projenin gerçekleşme safhası için ge-
tirdiği teklifleri inceliyerek bunların ana hat-
larıyla kendi tavsiyelerine uyduğunu gördü. 

Ankara, 15. Ağustos. 1969 
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açıklama raporu 

— kıyı zonajı (sahilden itibaren 1 km 
mesafeye kadar) 

zonaj (1 km. den son-
kısım) 

Rapor Planı - A) Antalya Bölgesi turistik 
yerleşme düzeni kararları, 

B) Side-Sorgun-Manavgat ve 
civarının düzenlenmesi ka-
rarları (16000 yatak kapasi-
teli Turistik Merkez) 

C) Öncelikle uygulanacak 6000 
yatak kapasiteli TURİSTİK 
İSTASYON ile ilgili kararlar 

A) ANTALYA BÖLGESİ TURİSTİK GELİŞME 
DÜZENİ KARARLARI 
(1/400 000 ölçekli düzenlenme şemasının 
açıklanması) 

Düzenlemede ana düşünce : 

Antalya körfezini çevreleyen 450 km. uzun-
luktaki bölge kıyıları doğu ve batı kesimle-
rinde farklı bir fiziksel görünüm ve yapı ve-
rirler. Batıda dik sarp kayalıklar ve derin de-
niz, doğuda yumuşak arazi gösteren ve do-
ğal plaj olanakları veren kum bandı yer alır 
Bu bakımdan esas olarak TURİSTİK VE REK-
REATİF VOKASYON gösteren bölgede, tari-
hi-arkeolojik-doğal ve turistik verileri değere 
koyacak bir DAVET STRÜKTÜRÜ VE EKİP-
MANI konu olmaktadır 

Bu. strüktür ve ekipmanın dağılışı ise coğ-
rafik, topografik ve iklimsel özelliklere göre 
ayırdedilebilen iki zonlu düşünülmektedir. 

l:ttlU<l/tatjâr 

ıltterl 

, plajı ve denize bağlı yerleşme-
lerden, yani turistik ünitelerden-çoğunlukla 
batı yöresinde 145 km. uzunluktaki kumsal 
kenarında yer alan tesislerden; derinlemesine 
zonaj ise tarihi kalıntı ve eserlerin yer aldığı, 
aynı zamanda avcılık, dağcılık v.s gibi spor-
tif faaliyetlerin yapılabileceği orman, dağ gi-
bi doğal elemanlardan meydana gelmektedir 
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Turistik ünitelere ait yerlerin seçimi 

Turistik ünitelerin toplam 56.000 yatak kapa-
siteli konaklama tesislerini veren yerleşme 
alanlarının seçimindeki esas kriter, yakın 
mesafede bir DESTEK ŞEHİR bulunması, 
özellik gösteren sitin araştırılması, plaj ola-
naklarının varlığı şeklinde ortaya konmuştur 
Yerleşmelerden 'D' ve 'A' turistik üniteleri, 
her türlü sosyal, kültürel, ekonomik ve idari 
fonksiyonları içine alan, çevrelerine hizmet 
eden turistik ve rekreatif cazibe merkezleri 
olarak düşünülmüştür. 

B) MANAVGAT-SİDE VE SORGUN ORMANI 
ÇEVRENİN DÜZENLENMESİ KARARLARI 
(1/5000 ölçekli zonaj planı açıklaması) 

Manavgat-Si.de-Sorgun ormanı ,ve çevresiyle 
ilgili düzenleme kararlarını veren zoning esa-
sını, şematik olarak birbirine paralel üç band 
içinde özetleyebiliriz. 

1 — Sahilden itibaren 600-700 m. derinliğe 
kadar olan bölgede plaj tesisleri, turistik is-
tasyonlar v.s konaklama tesisleri yer almak-
tadır. 



2 — 700 m. den 1.000 metreye kadar olan 
bantta mevcut bazı köylerin (Kemer ve Sor-
gun köyleri) geliştirilerek hizmet sektörüne 
yatak mekân olması hedef tutulmuştur. 

3 — 1.000 metreden sonraki kısımda DES-
TEK ŞEHİRLER ve tarihi, arkeolojik, doğal 
değerleri olan diğer DESTEK ELEMANLARI 
yer almaktadır. 

1/5000 ölçekli planda turistik istasyonların 
üzerinde bulunduğu birinci zonaj bandı, Kum-
köyden başlayarak Manavgat çayı ağzına ka-
dar devam eden, takriben 8 km. uzunlukta 
bir TURİSTİK KOMPLEKS meydana getirmek-
tedir. Kompleksin yerleşme elemanları : 

• Titreyen Göl kenarındaki öncelikle uygu-
lanacak turistik .istasyon, 

• Acısu kenarındaki turistik istasyon, 

• Side'den nakledilecek nüfus için Kumköy 
yerleşmesi. 

• Kumköye komşu turistik istasyon, 

• Sorgun ormanı içinde günübirliğine geli-
nen dinlenme ve eğlence tesisleri, 

• Side yakınındaki özel konutlar (villalar) 
zonu, 

• Side girişine yakın idari siteler. 

8 km. uzunlukta ve 1 km. genişlikteki TU-
RİSTİK KOMPLEKS'in merkez fonksiyonları 
spatial şekilde : 

• Side'de ana sosyo-kültürel ve idari fonk-
siyonlar, 

• 1 no.lu Titreyen Göl yerleşmesinde ana 
ticarî, ekonomik, eğlence ve spor fonksi-
yonları dağıtılmıştır. Ayrıca herbir yeni 
yerleşme kendi bünyesinde bir merkeze 
sahip bulunmaktadır. 

1/5000 ölçekli planlamada turistik komplek-
sin idrakinde alınan landscape kararları, esas 
olarak sitelerin doğayı zedelemeden, doğal 
dokunun site, sitenin de doğa içine entegras-
yonuna imkân verecek şekilde olmasına gay-
ret sarfedilmiştir. Doğa verilerini geliştirerek 
yeşil doku ile arşitektonik bir bütünlük elde 
edebilmek için. Titreyen Göl yerleşmesi ile 
Manavgat çayı ağzına kadar olan kısım, böl-
gesel nitelikte bir botanik parkı olarak öne-
rilmiştir. Bu kısımda kampingler, bazı din-
lenme tesisleri yer alacaktır. Park aynı za-
manda Sorgun ormanının bir devamı olacaktır. 
Side ve Acısu yerleşmeleri arasında bulunan 
kumlarla örtülü kazı sahasında, ileride yapı-
lacak kazılardan sonra bu kesimin tekrar 
kumlarla örtülmesini önlemek ve aynı zaman-
da iki site arasında bir yeşil yaya bağlantısı 
elde edilmek için bir ağaçlandırma bölgesi 
önerilmiştir. 

1/5000 ölçekli planda başlıca yerleşmelerin 
alanlarının seçimini etkiliyen hususlar, esas 
olarak 

[I] Günlük ulaşım aralıkları(yaya olarak)na, 

• Arazinin doğal yapısına ve 
• Sit seçimine bağlanmıştır. 

özellikle de, imkânlar nisbetinde, yerleşme 
alanlarının hazine arazileri üzerinde olmaları 
araştırılmıştır. 

Yerleşmeler 

1) öncelikle uygulanacak Titreyen Göl turis-
tik istasyonu, tamamen hazine arazisi üze-

rindedir ve 6.000 yatak kapasitelidir. Göl ve 
su kenarı yerleşmesidir. 

2) Acısu turistik istasyonu 4.000 yatak ka 
pasitelidir, hazine arazisi üzerindedir; su ke-
narı yerleşmesi hüviyetindedir. Esas olarak 
Side antik sitesinin uzak bir mahallesi şeklin-
de ele alınmıştır. Yeniden yaratılacak yeşil 
ağaç dokusu ile yaya balantısını takiben 
Side'ye bağlanacaktır. 

3) Kumköye komşu turistik istasyon 4 000 
yatak kapasitelidir; bir taraftan kişilere özel 
konut yapma şansının tanındığı villalar zonu-
na, diğer taraftan da Side'deki nüfusun ço-
ğunluğunun taşınacağı Kumköy yerleşmesine 
komşudur. 

4) Kumköy yerleşmesi, mevcut olan çok 
küçük bir köyü geliştirmek suretiyle kazı 
sahalarının açılabilmesi için boşaltılması ka-
rarı verilen Side'deki nüfusa tahsis etme ka-
rarı alınmıştır. Planlamada bu kararın alınışın-
da ve bu yerin seçiminde, Side nüfusunun iş 
yerlerinin bu kesimde olması esas neden ol-
muştur. 

5) Side antik şehrinin mevcut iskândan arın-
dırılarak bir müze şehir haline getirilmesi ana 
gaye olmaktadır. Yalnız tamamen izole, ölü 
bir site haline düşmemesi için, bir kısım nü-
fusun (meselâ balıkçı aileler v.s için) kal-
ması da uygun bulunmuştur. Ayrıca Side'ye 
günlük yaşantısında yer alan ziyaretçilere hi-
tabedecek davet elemanları, dinlenme tesis-
leri yapılmıştır. Yine Side'nin tarihi bütünlü-
ğünü bozmayacak şekilde küçük iskân ma-
halleleri (arkeologlar ve müze şehir personeli 
için) tamamen demontabl ve prefabrike ele-
manlarla pilotiler üzerinde önerilmiştir. 

6) Side aynı zamanda ideal fonksiyonları da 
bünyesinde bulundurduğundan, tarihi ve ar-
keolojik alanları işgal etmemek ve her türlü 
sakıncayı ortadan kaldırmak gayesiyle sur-
ların dışında, Side'ye girişte ve aynı zaman-
da turistik kompleks girişinde bir idari site 
önerilmiştir. Burada komiserlik, P.T.T. mer-
kezi, jandarma komutanlığı, gümrük teşkilâtı 
merkezi, sivil bürolar, seyahat ve turizm acen-
taları v.s. yer almaktadır. 

7) Side ve batıda bulunan turistik istasyon 
arasında villalar zonu yer almaktadır. Kişilere 
özel imkânlar veren ve belirli kural ve ölçü-
lere riayet eden bir mimari anlayış içerisinde 
yapılacak konutlar, villalar peyzaj mimarisine 
müsbet bir katkıda bulunacaklardır. 

8) Hizmet sektörünün barınacağı ikinci zo-
naj bandında yer alan Kemer ve Sorgun köy-
leri, ilerde artacak olan nüfus fazlasını da 
alacak şekilde planlanmıştır. 

9) Manavgat ilçesi, mevcut imar planındaki 
ana fazlar esas alınarak, fakat yoğunluklar ar-
tırılmak suretiyle planlanmıştır. Şehrin daha 
ilerideki (1985'den sonraki gelişme için) ge-
lişmede yayılabileceği alan olarak kuzeydeki 
şelâleye yakın çay kıvrımı içinde kalan kısım 
tayin edilmiştir. 

C) ÖNCELİKLE UYGULANACAK 6000 
YATAK KAPASİTELİ TURİSTİK İSTASYON 

Yerleşme ile ilgili ana kavram 

Titreyen Gö lün değerlendirilerek yerleşme-
de cazip bir eleman haline gelmesi esas fi-
kirdir. Göl, deniz ve çay ile irtibatlandırılmış-

tır. Turistik üniteye ait destek şehir Manav-
gat ile su yolu irtibatı düşünülmüştür ve 
çamlık tepe mesire yerinde yapılan bir nehir 
limanı su istasyonu olarak değerlendirilmiş-
tir. Yerleşme iki aks (kuzey-güııey doğrul-
tusundaki büyük ticaret sokağı ve doğu-
batı istikametindeki sakin iskân sokağı) üze-
rine kurulmuştur. Ticaret sokağı tamamen 
yayalara ayrılmıştır, ortadan geçen bir kanal 
sokağa bir anlam kazandırmaktadır. Büyük 
oteller, lüks mağazalar, acentalar, sinema, 
çeşitli türden dükkânlar bu sokaktadır. Soka-
ğın girişinde bir enformasyon bürosu bu-
lunmaktadır. İskân sokağı hakim ve serinle-
tici rüzgara doğru devamlı açıklıklar ver-
mektedir. Sirkülasyon, yaya ve vasıta sir-
külasyonu ayırımına tabi tutulmuştur. İki 
aks ve dolayısıyle iki iskân bandının teşkil 
ettiği açı içinde kalan yeşil elemanlar bir ye-
şil deniz meydana getirmektedir. Bu kısım-
da çeşitli spor faaliyetleri (tenis, voleybol, 
golf, atıcılık v.s) yapılabilmektedir. Akslar-
dan biri (kuzey- güney istikametinde olan) 
bir meydan ve yat limanı ile nihayetlenir-
ken, diğeri (doğu-batı istikametinde olan) 
eğlence ve detant zonu ile (pisin, açık hava 
tiyatrosu, parklar, göl üstü eğlence ve din-
lenme tesisleri, v.s) bitmektedir. Kamping 
alanları umumiyetle yerleşmenin fon teşkil 
edeceği yeşillik içlerinde yer almaktadır. 

Mimari kavram 

Konstrüksiyon elemanları prefabrike inşaata 
imkân veren bir modüle bağlı olarak 4.00, 
6.00, 2.60 m. ebadında bir hacmin tekerrü-
ründen doğmaktadır. Sokak kenarında en 
yüksek (üç kat) irtifayı kazanarak otel gru-
bunu meydana getiren yükselti, uç kısımlar-
da tek katlı, kır evi, motel, dinlenme evi an-
lam ve ölçüsünde düşünülmüş, böylece iki 
ayrı eleman bir profil içerisine sığdırılabil-
miştir. Meydanda çadır mimarisi (kazı te-
sislerde, balıkçı lokantaları v.s) kullanıl-
mıştır. Bir diskotek ve gece klübü özellik ar-
zedecek şekilde gölün öbür tarafında teklif 
edilmiştir. 

Teknik servisler 

Yerleşmede uygulanacak sıhhi tesisat şebe-
ke sistemine göre, bir tasfiye merkezinde 
işleme tabi tutulan pis su ve lağım suları 
zararsız hale getirildikten sonra çaya verile-
cektir. Bütün turistik ünite ölçüsündeki çöp 
sorununu halledebilmek için Sorgun köyü ci-
varında bir ensinerrasyon fabrikası (en basit 
çalışan şekli olan) teklif edilmektedir. Bu 
çöp yakma fabrikasında elde edilecek enerji 
herhangi bir şekilde bir turistik istasyonun 
sıcak su ihtiyacını karşılayacak durumda 
olabilecektir. Bu fabrika aynı zamanda bütün 
turistik ünite tüketim artıklarının bir yerde 
toplanmasını sağlayacaktır. Titreyen göl tu-
ristik istasyonu ile ilgili rantablite orarıı % 
48 olarak bulunmuştur. 



DİNLENME EVLERİNDEN DETAY 

kesit 

ANA SOKAK 

plan şaması 

BU BİNALAR ESAS OLARAK TEK KATLI VE PUOTILER UZERİNDEOR. 
BAZI VERLERCe: İKİ KATLI BLOKLAR DA VARDIR. 

PLATO 



0 Rapor Eki : 1 

Projenin ilk yatırım tutarı ( * ) Bin TL. 

Düzenlenecek serbest alan 20.000 
İnşaat 100.000 
İç tefriş 30.000 

TOPLAM 150.000 

Projenin işletme giderleri Bin TL. 

işletme dışından alınan mal ve hizmetler 24.000 
Personel (300 kişi hesabıyla) 30.000 
Amortisman 10 000 

TOPLAM 64.000 

( * ) alt yapı harcamaları hesaplara katılmamıştır. 

Projenin iç iktisadi rantabilitesinin hesabı 
(BİN TL.) 

Yıllar Yatırım Üretilen hizmetin İşletme dışında Brüt Amortis- Net 
brüt değeri mal ve hizmet- katma man katma 

•er değer değer 

— 150.000 

1 96.000 24.000 72.000 10.000 62.000 

2 96.000 24.000 72.000 10.000 62.000 

3 
4 
5 

25 96.000 24.000 72.000 10.000 62.000 

25 
72.000 

150.000 = 
n—I (l + r) 

r = % 48 

# Rapor Eki : 2 

Frojenin iktisadi karakteristikleri: 

2 — iç iktisadi rantabilite 

150.000 
1 — Sermaye hasılatı oranı _ 2.08 TL. 

72.000 
r = % 48 
150.000 

3 — Çalışan şahıs başına sermaye yoğunluğu : = 50.000 TL. 

3.000 
150.000 

4 — Birim üretimi başına sermaye yoğunluğu : = 1156 TL. 
96.000 

96.000.000 
5 — Çalışan şahıs başına üretim = 32.000 TL. 

3.000 
62.000.000 

6 — Çalışan şahıs başına net katma değer : 1— =20.666 TL. 
3.000 

72000-30.000 
7—Akümülasycn oranı = o,58 TL. 

72.000 

ÎDE 
«Side Uluslararası Turizm Planlama Yarışma-
sı», 1969 yılının Ağustos ayında sonuçlan-
mış; uygulama projelerinin hazırlanmasını sağ-
layacak olan sözleşme, birinci seçilen pro-
jenin müellifleri ile Turizm ve Tanıtma Bakan-
lığı arasında, 1971 yılının Ekim ayında imza-
lanmıştır. 

Proje, gösterdiği kapasite ve program ba-
kımından, ülke ekonomisinin turizm sektö-
ründe bir hareket ve canlılık getirecek nite-
liktedir. Bir «pilot proje» olması nedeniyle de, 
uygulanmasında özenli davranılması ve za-
man kaybının önlenmesi gerekmektedir. 

Çeşitli sebeplerden ileri gelen uzun gecikme-
lerden sonra; uygulama projeleri, yarışmada 
birinci ödülü alan EPA (Şehircilik ve mimar-
lık etüd-planlama atölyesi) grubu tarafından 
hazırlanmaktadır. Geniş bir danışman kadro-
sunun ve çeşitli bakanlıkların ilgili kuruluşla-
rının da katılması ile yürütülmekte olan ça-
lışmaların anahatları, (yöredeki yatırımcıları 
yöneltecek ve plancılara yol gösterecek şe-
kilde) kısa zamanda kesinlik kazanacaktır. 

Proje (EPA'nın benimsediği ve jürinin de tas-
vibini gören, çevre morfolojisine uygunluk il-
kesine bağlı olarak) genel yerleşme ve köy 
yerleşmelerinde belirli düzenleme kriterleri 
getirmektedir. Yapılmakta olan çalışma, sa-
dece yüzeysel sorunlarla ilgili kılınmış bir fi-
ziksel planlama değildir; inceleme alanı için-
deki fiziksel verilerin, ekonomik ve sosyal ve-
rilere dayandırılarak değerlendirilmesi sonu-
cunu yansıtan ve ortaya koyan bir çalışma-
dır. 

Projenin hazırlanması sırasında ulaşılmak is-
tenen yan hedeflerden biri de, kıyı sal özel-
liklere bağlı turizm planlamasında ussal bir 
uygulama modelinin elde edilmesidir. Ger-
çekten, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz 
için, böyle bir modele ihtiyaç duyulmakta-
dır. Üstelik ülke kıyıları sorununun, yakın bir 
gelecekte kıyılarımızın düzenlenmesi zorun-
luluğunu da beraberinde getireceği bellidir. 

EPA 


