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1.   Projenin temelleri: 

Artur sitesinde yaşayan insanların sahilleri kullanımlarındaki yaşam biçimleri ve davranış özellikleri 70’li yıllardan bugüne geçen yarım 

asırda çok fazla değişmiştir. Bu arada sahilde yer alan yapılar eskimiş ve şu anın gereksinmelerine yanıt veremez hale gelmiş ve zamanında 

yapılan yanlış uygulamalardan dolayı sorunlar oluşmuştur.

Zamanında yapılmış olan sahil düzenlemesi (özellikle Gemiyatağı Koyu’nda) insanların kıyıdan denize girmelerine engel olmakta, insanlar 

iskelelerde yığılmakta; çocukların denize alışma alanları oluşmamaktadır. Tatile gelen insanların, evde değil daha çok sahilde yemek yeme 

talepleri ve yeme içme işinde kalite, hijyen ve marka arayışları da çağdaş bir eğilimdir.

Büyüyen genç nüfusun hem kara hem de deniz sporlarına olan ilgisi çok artmıştır. Artur komşularımız sörf, yelken ve tekneye karşı büyük 

bir ilgi duymaya başlamışlardır.  Ayrıca pandemi sürecinde insanlar bu sitenin yaşanabilir özelliklere sahip olduğunu görmüş ve kışlarını da 

burada geçirmeye başlamışlardır. Burada kışın yaşayan komşularımızın Migros’tan başka bir sosyal donatıları olmadığı da ortadadır. 

a) Gemiyatağı Koyu’nda oturanların gidebilecekleri kaliteli bir yeme içme servisi olmadığı gibi, diğer koylarda en az 2 tane olan 

restoranlardan, burada bulmak olanaksızdır. Yani insanlara bu güzel koya bakan bir restoran bile tesis edilmemiştir.

b) Genç ve orta yaşlı kuşağın voleybol, basketbol oynayacağı uygun bir tesis yoktur. Ayrıca özellikle deniz sporlarına yönelik büyük ilgi 

karşısında ne sörf ve yelken okulu ne de artan tekne kullanma talebine uygun bir iskele bulunmamaktadır.

c) Sahil kullanımının önündeki duvar, insanların (örneğin Güvercin Koyu’ndaki gibi) denize girmelerinin önündeki en büyük engeldir. Ayrıca 

engellilerin denize girebilmeleri için de uygun uygulamalar yapılmamıştır.

d) Bu koyda sadece yazın değil bahar ve hatta kışın bile yaşayan insanların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşebilmelerini sağlayacak 

mekanlar yoktur.

e) Soyunma kabini ve duş alanları olmasına karşın, bunların daha çağdaş tasarımlarla değiştirilmesi acil çözülmesi gereken konulardan 

biridir.

f) Otopark kullanımındaki kaosu ortadan kaldıracak, uygun park yerleri tasarlanmalıdır.



2.   Projenin ilkeleri: 

a) Projede kullanılan malzeme ve yapım teknikleri seçilirken dikkat edilmesi gereken ana ilke, sağlamlık, ekonomi, zamana 

karşı dayanaklı ve yerel-doğal malzeme kullanımıdır. 

b) Proje, tüm sosyal donatı eksikliklerini karşılayacak olan yeni mekanları etaplı olarak üretilebilmeye uygun olmalıdır. 

Mümkünse mevcut yapılar gerekli biçimde dönüştürülerek, yeniden kazanılmalıdır.

c) Projede üretilen mekanlar ve örtüler, çevreyi olumsuz etkilememeli ve evlerin görüntüsünü kesmemelidir.

d) Projede üretilen mekanlarda insan ergonometrisine dikkat edilmelidir.

Amaç, Artur sitesinin yerleşim planı ve mimari çözüm kararlarına uygun çözümler üretmektir.



3. Projenin özellikleri: 

a) Kumsal ve iskeleler: Geliştirilen proje ile, deniz ile kumsal arasında bir engel kalmamıştır. Engellilerin denize girmelerini 

sağlayacak bir engelli platformu tasarlanmıştır. Taş iskele, teknelerden arındırılmış, tekneler için ayrı bir dalgakıran 

düzenlenmiştir. Taş iskelenin üstü ahşap ile kaplanmış, kuzey yönündeki yığma taş blokların üzerine bir ahşap platform 

tasarlanmıştır. Amaç, şemsiyede oturmak yerine iskeleden denize girmek ve güneşlenmek isteyenler için ergonometrik

ahşap oturma platformları yapmak olmuştur.

Ayrıca sahil kullanımındaki şezlong sorununa son vermek ve birbirinden daha uzakta konumlanmış şemsiyeli gölge alanlar 

yapabilmek için, sahilin güney yönündeki alt ve üst platformların kullanıma açılması için gereken yenileştirmeler 

düzenlenmiştir.

b) Yeme içme mekanları ve restoran: Mevcut garsonlu kullanım ve yeme içme ürünlerindeki kalitesizlik yerine, herkesin en 

kaliteli kahveyi, dondurmayı, mısır, pizza veya pideyi satın alacağı büfe tarzı standlar önerilmiştir. Bir yüklenicinin her şeyi 

servis etmesi mantığının yerine, en kaliteli yeme-içme uzmanlarından oluşan parçalı bir yapı önerilmiştir. Ayrıca koyun 

güney ucundaki üst platformdaki doğal girinti alanı kullanılarak, o bölgede güneşlenenlerin merkeze yürüme zorluğunu göz 

önünde tutan, bir yeme-içme alanı tasarlanmıştır.

Gemiyatağı ile Martı Koylarının birleştiği burunda 2 terasa oturan, altta bir kafe, üstte ise bir Balık Restoranı tasarlanmıştır. 

Hem evlerden hem de kumsaldan uzak, sessiz ve muhteşem deniz manzarası olan bu nokta, bu işlev için en uygun alandır. 

c) Kara ve deniz sporları: Mevcut basketbol alanının olduğu düzlem kumsal kotuna indirilmiş hem voleybol hem de 

basketbol oynanabilmesi için gerekli donatılara ilave olarak çevresi yeşil tel çit ile kapatılmış, kumsal ile arasına çimden bir

seyir alanı oluşturulmuştur. Yelken ve sörf sporlarını yapmak isteyenler için deniz kıyısında bir okul alanı tasarlanmıştır.

d) Sosyal mekan: Mevcut fırın yapısı kaldırılarak, dış kabuğunu ve çatısını/tavanını değiştirerek tasarladığımız bu mekan, 

okuma, bilardo veya kağıt oyunları için ideal bir mekan olarak,  yaz ve kış kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.
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ARTUR GEMİYATAĞI KIYI DÜZENLEMESİ İNŞAAT İŞLERİ TOPLAM İŞLER TABLOSU

1. KAFETERYA VE YARI KAPALI ÖRTÜ ALANI: 609 250.- TL

2. SPOR SAHASI, DUŞ, SOYUNMA KABİNLERİ, SİRKÜLASYON ZEMİN KAPLAMASI: 196 050.- TL

3. BİLARDO SALONU VE WC ALANLARI: 62 600.- TL

4. ÜST PLATFORMDA YAPILAN SERVİS VE İŞÇİ YATAKHANESİ ALANLARI: 54 500.- TL

5. SEYİR TERASI+BALIKÇI MEYHANESİ+ KAFETERYA ALANLARI: 393 340.- TL

6. SURF VE YELKEN OKULU: 35 710.-T

7. TAŞ İSKELE RENOVASYONU: 41 400.-TL

8. DALGAKIRAN İSKELE RENOVASYONU: 350 000.- TL

9. KUMSAL DÜZENLEMESİ: 93 300.- TL

TOPLAM İŞLER BEDELİ: 1 836 150.- TL



1.   KAFETERYA VE YARI KAPALI ÖRTÜ ALANI: 609 250.- TL

1A. Kaba inşaat işleri: 382 250.- TL

A. Temel, Perde, kolon ve zeminde kullanılacak C30 hazır beton işleri: 283 M3

B. İnce ve kalın İnşaat demirinin işlenmesi işleri: 28 TN

C. Tüm betonarme işlerinin kalıp işleri: 1200 m2

D. Kazı yapılması: 1918 m3   

1B. Duvar işleri: 62 000.- TL

A. 19 cm tuğla Duvar işleri: 50 m2

B. Çimentolu sıva işleri: 100 m2

C. Taş kaplama işleri: 156 m2

D. Seramik duvar kaplama işleri: 100 m2

E. Dış duvarların izolasyonu: 250 m2

F. Duvarlarda Akrilik boya işleri: 150 m2

1C. Çatı işleri: 115 000- TL

A. 1. Sınıf çam keresteden ahşap kirişlerle çatı yapılması: 15 m3

B. Kamış çatı yapılması: 850 m2

1D. Yer seramik kaplama işleri: 50 000- TL

A. 1051 m2 yer seramiği



2.   SPOR SAHASI, DUŞ, SOYUNMA KABİNLERİ, SİRKÜLASYON ZEMİN KAPLAMASI: 196 050.- TL

2A. Betonarme perde ve temel işleri: 82 900.- TL

A. Temel, Perde C30 Hazır beton işleri: 60 m3

B. İnşaat demiri işleri: 6 TN

C. Kalıp işleri: 350 m2

2B. Zemin betonu işleri: 35 630.- TL

A. 15 cm kalınlığında, 595 M2 C30 zemin betonu: 90 m3

B. Helikopter perdah yapılması: 595 m2

C. R 131 çelik hasır döşenmesi: 1 TN

2C. Spor alanı çevresi 86mt x 4mt (h) çit yapılması işleri: 10 320.- TL

2D. Sirkülasyon alanlarında 263 m2bdökme mozaik yapılması işleri: 21 000.- TL

2E. 8 adet ahşaptan soyunma kabini yapılması işleri: 31 200.- TL

2F. Duş alanlarında yer + duvar toplam 182 m2 seramik yapılması işleri: 15 000.- TL

3.    BİLARDO SALONU VE WC ALANLARI: 62 600.- TL
3A. Tuğla duvar + sıva işleri: 39 m2
3B. Zemin ve duvar seramik işleri: 258 m2
3C. Plastik boya işleri: 156 m2
3D. Alüminyum veya PVC doğrama işleri: 28 m2
3E. 4+4 Isıcam yapılması: 28 m2
3E. Alçıpan Asma tavan işleri: 150 m2



4.   ÜST PLATFORMDA YAPILAN SERVİS VE İŞÇİ YATAKHANESİ ALANLARI: 54 500.- TL

4A. Tuğla duvar + sıva+ boya işleri: 48 m2

4B. Çelik çatı yapılması: 1TN

4C. OSB çatı kaplama+ su izolasyonu yapılması: 62 m2

4D. Alçıpan asma tavan yapılması: 62 m2

4E. Ahşap örtü yapılması: 2 m3

4F. Kamış çatı yapılması: 50 m2

4G. Seramik yer &Duvar döşemesi yapılması: 70 m2

4H. Ahşap deck yapılması: 50 m2



5.   SEYİR TERASI+BALIKÇI MEYHANESİ+ KAFETERYA ALANLARI: 393 340.- TL

5A. Kaba inşaat işleri: 273 200.- TL

A. Temel, Perde, kolon ve zeminde kullanılacak C30 hazır beton işleri: 300 M3

B. İnce ve kalın İnşaat demirinin işlenmesi işleri: 30 TN

C. Tüm betonarme işlerinin kalıp işleri: 1000 m2

D. Mutfak üstü Su izolasyonu: 54 m2

E. Kazı  işleri: 962 m3 kazı

5B. Duvar işleri: 14 760- TL

A.19 cm tuğla Duvar işleri:90 m2

B. Çimentolu sıva işleri :180 m2

C. Seramik &Plastik boya duvar kaplama işleri: 108 m2

5C. Döşeme+ Tavan işleri: 38 780- TL

A. Tüm alanlarda 353 m2 kaymaz seramik kaplama

B. Mutfakta 54 m2 alçıpan asma tavan yapılması

5D. PVC Doğrama işleri: 35 000- TL

4 kapı + Pencere = 27 m2

5E. Ahşap pergole işleri: 31 600- TL

5,4 m3 1.Sınıf Çam kereste



6.   SURF VE YELKEN OKULU: 35 710.-TL

6A. Kaba inşaat işleri: 35 710.-TL

A. Temel, Perde ve zeminde kullanılacak C30 hazır beton işleri: 40 M3

B. İnce ve kalın İnşaat demirinin işlenmesi işleri: 0,4 TN

C. Tüm betonarme işlerinin kalıp işleri: 182 m2

D. Kazı işleri 200 m3

7.   TAŞ İSKELE RENOVASYONU  41 400.-TL

7A. Çelik karkas kurulması: 575 kg

7B. Ahşap deck yapılması (Alt karkas dahil):100 m2

8.   DALGAKIRAN İSKELE RENOVASYONU   350 000.- TL



9.   KUMSAL DÜZENLEMESİ: 93 300.- TL

9A. Kumsalın Proje düzeyine getirilmesi için kazı ve reglaj yapılması: 3000 m3

9B. Mevcut beton perdenin kırılması: 100 mt

9C.Üçüncü iskelenin önündeki beton sahanın kırılması, kum doldurulması :350 m2

9D. Üçüncü iskelenin kumsal kısmına basamaklı beton yapılması, 65 mt

9E. Üçüncü iskelenin arkasına 10 adet, 3x4 mt ahşap örtü üstüne kamış çatı kurulması,  

9F. Çim alanların rulo çim ile düzenlenmesi: 800 m2


