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1. ÖDÜL 
(17 SIRA NUMARALI PROJE) 

Jürice önemle gözetilen kriterler yönünden 
olumlu karşılanan bu proje, başlıca : 

• Kentsel ölçeğin iyi kavranmış olması; 

• Günübirliğine tesisler ve konaklama tesis-
lerini gerek yakın kentsel parça ve orman 
gerekse birbirleri ile olan ilişkilerindeki tu-
tarlık; 

• Yakın kentsel parçanın düzenlenmesinde 
sahile paralel olarak gelişmesi ve turis-
tik hizmetlere açılması düşünülen alanla-
rın (yanısıra eğlence ve ticaret merkez-
lerinin) sahil bandı ve gezi yolu ile bü-
tünleşmesinin sağlanması; 

• öte yandan motorlu ulaşım yoğunlaşma-
larının (hafta sonu) gerek sahil bandını 
gerekse kentsel parçayı zedelemeyen bir 
askı sistemi ile çözümlenmesi; 

• 14.50 m. dış yolun Sahil bandına yaklaş-
tığı batı kesimlerinde cul-de-sac sistemi-
ne yer verilmesi; 

• Mevcut Karataş Merkezinin denize doğru 
gelişmesinde, bugünkü rıhtıma inen mo-
torlu ulaşımın doğu yönünde devam etti-
rilmesinden ve merkezi zedeleyecek bir 
transit trafik olasılığından dikkatle kaçı-
nılmış olması; 

v.b. bağlayıcı kararları ile ortaya çıkmakta-
dır, 

Değerlendirme süreci içinde projenin özellik-
lerine ve ayrıntılarına inildiğinde, yukarıdaki 
genelliklerde sağlanan projelendirme düzeyi-
nin devam ettiğinin görülmesi, Jürice olum-
lu karşılanmıştır. 

Bu olumlu özellikler şöylece sıralanabilir : 

• Kuzeydeki kentsel parçanın sahil bandı ile 
bütünleşmesinde yaya bağlantılarının gezi 
yoluna kolaylıkla ulaşabilmesi ve gerek 
batıdaki teraslardan gerekse plaj tesisleri 
arasından kumsala inme olanağı; 

• önerilen plaj tesislerinin, gezi yolu kotu-
nun altında kalmasına özen gösterilmiş 
olması; 

Otel, Yalak Kat: planı 

t u r i s t i k tesisler yer leşme 
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Kamp, Vaziyet planı. 
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öte yandan bu proje, mimari çözüme bağlı 
ekonomiler yönünden incelendiğinde son ele-
meye kalan projeler arasında en olumlu ve 
ekonomik çözümü getirmiş olduğu görülmüş-
tür. 

Yapılan oylama sonunda bu projeye (4-1) 
ile (1)'inci ödül verilmesi uygun görülmüş-
tür. 
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• Tesis grupları arasındaki açık mekânların 
pahalı müdahaleler ve abartılmış düzenle-
melerle zedelenmesinden dikkatle kaçınıl-
mış olması; 

• Tesis gruplarının birbirinden bağımsız ve 
kendi başlarına çevre düzeni yaratabilme 
olanağı; 

• Otel grubunun yer seçiminde ve otelin 
kitlesel karakterinde günübirliğine tesisler 
ile konaklama tesisleri arasındaki geçiş 
sorununu gözetilmesi; kentsel parça, or-
man ve sahil bandının ara kesiti olan stra-
tejik bir noktada odaklanma isteği; 

• Yanısıra, otelin yönlendirilmesinde ve to-
poğrafya verilerinin değerlendirmesindeki 
olumluluk; doğal eğime bağlı olarak otel 
giriş katı, lokanta, kulüp ve yüzme havu-
zu kademelenmesi ile sağlanan bütünlük; 

• Sahil bandının doğu kesiminde önerilen 
motel ve k&mp tesislerinin doğal çevre 
verileri ile sağladığı ilişki; batı kesiminin 
kalabalıklığından ayrılan kendi başınalık; 

• Motel ve kamp gruplarının bağımsız bi-
limlerden oluşan mimari bütünleşmesinin 
sağladığı etaplar halinde gelişme esnekli-
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2. ÖDÜL 
(24 SIRA NUMARALI PROJE) 

Son derece ilginç bir kararla, sahil bandının 
sınırsız görünümünü gidermeyi amaçlayan bu 
proje, gerek kentsel ölçeğin kavranmasında, 
gerek turistik tesislerin yakın etkilerinin be-
lirlenmesinde, gerekse bu etkilerin ulaşım 
sistemine yansımasında 17 sıra numaralı 
projenin ulaştığı kavrama, sezgisel bir yakla-
şım göstermektedir. Sezgi yolu ile vardığı bu 
düzeyin yanı ara : 

• Turizm çekiciliğine sahip yeni bir çevre 
yaratmaktaki kararlılığı; 

• Aynı kararlılığı tesis gruplarının mimari 
bütünlüğünde araması ve sürdürmesindeki 
başarı; 

• Çeşitli ölçek ve ayrıntılarda getirdiği mi-
mari çözüm önerileri; 

ile olumlu bulunmuştur. 

Büyük bir ağırlık kazanan bu özelliklerine 
karşılık, olumlu bulunan kararlılığın, yer yer, 
gerçek amaç ile çevre verilerine uymayan ve 
giderek mimari plan çözümlerini abartılmış 
veya olumsuz sonuçlara vardırabilen bir tut-
ku içinde sürdürmesi düşündürücü olmuştur. 

örneğin : 

• Plaj kabinleri düzeninin ortaya çıkarabile-
ceği yapım ve bakım giderleri; 

• Otel yerinin seçimindeki kararsızlığın ya-
nı sıra, geceleme ünitelerinin konumu; 

• Motel grubunun planlanmasında daha çok 
rastlantılarla açıklanabilecek düzenleme; 

• Kamp ünitelerinin kavramında, yatırım-
işletme verileri ilişkisi ile bağdaşmıyan 
çözümler; 

sakıncalı bulunmuştur. 

Olumlu ve sakıncalı yönleri ile kendi içinde 
ve öteki projelerle yapılan karşılaştırma so-
nucu : 

• Sahil bandı ve yakın çevre planlamasının 
bütünü; 

• Gerek planlamanın bütünündeki gerekse 
tesislerdeki turistik çekicilik; 

• Tesislerin mimari kalitesi; 

bakımlarından ortak ve belirli bir düzeyin üze-
rinde olduğu saptanarak bu projeye oy çok-
luğu (4-1) ile (2)'nci ödül verilmesi uygun 
görülmüştür. 
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Kamp, Genel Yerleşme. 
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Kamp, Geceleme Ünitesi. 
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Motel, 200-300-700 Kotu Planlan. 

Kamp Ünitesi, Plan, Kesit ve Görünüşü. 

3. ÖDÜL 
(10 SIRA NUMARALI PROJE) 

öteki yarışmanlardan değişik olarak, getirdi-
ği toplu yerleşme düzeni, ve sadece denize 
yönelme alternatifine bağlı kalmadan, tesis 
gruplarının kendi içlerinde de yaşayabilme 
olanaklarını getiren bu proje : 

• Denize doğru gelişen mevcut Karataş mer-
kezinin rıhtım kullanışlarının gerek yarış-
ma konusu sahil bandına, gerekse kuzey-
deki kentsel parçaya bağlanmasındaki tu-
tarlılık; 

öte yandan sahil bandının doğusunda ge-
liştirilen konaklama tesislerinin ormanla 
bütünleşmesi ve batı kesimi ile bağlantı-
nın sağlanması; 

• özellikle otelin yer seçiminde, değişik 
perspektiflerden yararlanabilme ve kendi 
başına kalabilme olanağı; 

• Yer yer abartılmış olmakla beraber (ör-
neğin tatil oteli karakterindeki açık teras-
lar) mikro çizgi klimatik özelliklerin önem-
le gözetilmiş olmasındaki kararlılık; 

v.b. özellikleri ile başarı kazanmıştır. 
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Böyle olumlu yanlarına karşılık; 

• Plaj tesislerinin fazlası ile yoğunlaşmış ol-
ması ve kişi başına kumsal gereksinme-
lerinin yeteriyle karşılanamamış olması; 

• Tesis gruplarının arasındaki açık mekân-
larda gereksiz ve abartılmış teraslamala-
ra gidilmiş olması; 

• Bu teraslamaların yer yer denize sokula-
rak kumsal bütünlüğünün zedelenmesi; 

• Mimari fonksiyonların çözümlenmesinde 
yer yer karşılaşılan etüd yetersizlikleri; 

• Standart yapı elemanlarının kullanılması-
na elverişli bir modüler sistemin olumlu-
luğu yanında, örneğin gerek döşeme ge-
rekse çatı çözümlerinde çift katlı öneriler 
ve benzeri noktalarda Jürinin çeşitli eleş-
tirileri olmuştur. 

17 ve 24 sıra numaralı projelerle birlikte bu 
proje, getirdiği güçlü fikirlerle öteki yarış-
manlardan sıyrılan projelerden biri olarak dik-
kati çekmiş, ve yapılan oylama sonucunda, 
oy çokluğuyla (3-2) (3) 'üncü ödül verilmesi 
uygun görülmüştür. 

Kamp Tesisleri. 

Plaj Tesisleri. 
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