SAMANDAĞ SAHĠLĠ TURĠZM GELĠġTĠRME PROJESĠ
ETAP 1
ZĠYARET VE ÇEVRESĠ PARK-MEYDAN DÜZENLEMESĠ

Proje Yürütücüsü KuruluĢun Adı:
T.C. Samandağ Belediyesi
Proje Ortakları: Samandağ
Kaymakamlığı, DOĞAKA (Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı)
BaĢlangıç Tarihi: 11.11.2015
ĠletiĢim Bilgileri:
imar@samandag.bel.tr

Proje Ayrıntıları
Özet
Samandağ Belediyesi proje ekibi
tarafından Kasım 2014 tarihi itibariyle
çalışmaları başlatılmış olan “Samandağ
Sahili Turizm Geliştirme Projesi Etap 1
Ziyaret ve Çevresi Park-Meydan Düzenlemesi” projesi ile Samandağ sahilinin
turizm altyapısının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin yanı sıra,
bölgedeki turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamak, sahil şeridinin doğal
ve kültürel özelliklerinin korunarak ve bu
özellikleri yansıtarak herkes için eşit ve
serbest yararlanmanın gerçekleştirilmesi ile
daha rasyonel kullanımının sağlanması ile
bunları gerçekleştirirken deniz kum ve
güneş destinasyonunun çevresel ekosisteme zarar vermeden sürekliliğinin devam
ettirilmesi amaçlanmıştır.

Samandağ Belediyesi tarafından
hazırlanılan ve Kaymakamlığımız ortaklığı
ile DOĞAKA’ya sunulan proje “2015 Yılı
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”
kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.
Proje; meydan, çocuk oyun alanı,
park, seyir terası, yürüyüş yolları, ziyaret
etrafı ve 3’ü otobüs için olan 53 araçlık
otopark alanı düzenlemesini kapsamaktadır. 20000 metre karelik bu alanda 3000
metre kare meydan alanı, 2000 metre kare
otopark alanı, 5000 metre kare park alanı,
4000 metre kare çocuk oyun alanı ve
yürüyüş yolları bulunmaktadır.

Projenin Hedefleri
Proje ile güvenli yaya odaklı mekanların sirkülasyonu sağlanacak, oluşturulan meydan alanında düzenlenecek
küçük yerel gösteriler ve seyir teraslı park
alanları ile proje alanına çekicilik kazandırılacaktır.
Yeşil hattın merkezindeki dinlenme
alanları ile çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilebileceği özellikle geleneksel Evvel
Temmuz Festivali dönemi sokakta canlılık
yaratacak sanatsal faaliyetler ile turistlerin
ilgisini çekecek gösterilerin yapılacağı, yöreye özgü ürünlerin tanıtımlarının gerçekleşeceği bir meydan alanı planlanmıştır. Tek
basamaklı, iki basamaklı ve üç basamaklı
oturma duvarları ile seyir terasları ve
dinlenme alanları ile denize gelen vatandaşların tam zamanlı olarak bu bölgeden
yararlanmasını sağlayacak güvenli ve
bakımlı mekanlar oluşturacaktır.
Samandağ ilçesi sahip olduğu olağanüstü tarihi ve turistik cazibe merkezleri
sebebiyle 1993 yılında Turizm Bölgesi ilan
edilmiştir. Hatay ilinin en önemli turizm
noktalarından biri olan Hızır Türbesi gibi

Proje Faaliyetleri
-Proje alanının uygulama için hazırlanması
-Alandaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
-Projenin yapım işleri (yapısal peyzaj, bitkisel peyzaj ve elektrik tesisat işleri),
-Projenin tamamlanması ve açılışının yapılması,
-Proje sonuç raporunun yazılması,
-Projenin Etap-2 kısmı için projelendirme
altyapısının oluşturulması.

tarihi bir mekanın bölgesel ve ülkesel
önemini arttıracaktır.
Bölge halkının mevcut ihtiyaçlarının belirlenip bu ihtiyaçların karşılanıp iyileştirilmesi ile mevcut esnaf ve iş yerlerinin
kalitesini artacak, görsel çekicilik kazanacaktır.
Proje, alternatif turizm mekânları
oluşturarak, Sokak Sanatı, seyirlik mekânlar, fotoğrafçılık, kültürel yaşamın ve ürünlerin tanıtılması ile gelen misafirlere sunumu aktiviteleri oluşturacaktır.
Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması ile
Ilişkili
alternatif
turizm
olanakları
sağlayacaktır. Bu aktivitelerin deniz turizmi ile kombine olarak yapılması bölgeye
gelen ziyaretçi sayısını ve gelen misafirlerin kişi başı harcamalarını arttıracaktır.

Projenin Sonuçları
Beklenen sonuçlar:
-Hz. Hızır'ın ayak bastığı ve Musa ile buluştuğu rivayet edilen Ziyaret Alanının yöre halkı dışında şehir içinden ya da şehir
dışından gelen misafirlerin de ilgi odağı
halini alması,
-Hızır makamı ve çevresinin turizm değerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
-Yörenin kültürel değerlerinin tanıtılması
ile yurtdışı potansiyelinin artması,
-Düzenli ve sağlıklı bir turizm altyapısının
oluşturulması,
-Proje alanına görsel olarak çekicilik kazandırılması, esnaf ve iş yerlerinin kalitesinin arttırılması,
-Mekân kalitesine yapılan katkının, çevredeki binalarda da yenilenme ve kalite artışı
sağlaması,
-Bölgede turizm hareketliliği sağlanması
ve yöre halkı ile esnafın gelir düzeyinin
artmasının yolunun açılması,
-Bölgeye olan yatırımların arttırılması, potansiyel girişimcilerin ilgisinin çekilmesi,

-Kıyı ve sahil şeridinin daha gerçekçi temizliğinin ve bakımının gerçekleşmesi,
-Yaya odaklı mekânların sirkülasyonunun
sağlanması,
-Oluşturulan meydan alanında küçük yerel
gösterilerin yapılması (sokak tiyatrosu, sokak müziği vb.),
-Yöre halkının inanç duyguları yönünde
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
-Bölge faaliyetlerinin sadece deniz turizmi
ve balıkçılık ile sınırlı kalmayıp, bölgenin
sahil şeridinin de aktif olarak kullanılması,
-Seyirlik alanlar ile günbatımı-doğumu ve
fotoğrafçılık aktivitelerinin oluşturulması,
-Çevrede turizm değeri yüksek olan yöresel ürünlerin tanıtımı, üretim ve satış merkezlerinin oluşturulması,
-Samandağ sahil turizmi geliştirme 1.
etabın başarı ile sağlanması sonucu aynı
güzergâh doğrultusunda oluşturulacak 2.
ve 3. etap çalışmalarının önünün açılması
ve uygulamaya geçmesi.

Projenin Sürdürülebilirliği
Proje büyük bir programın parçasıdır. Proje, ilçemiz sahil şeridini kapsayan
Samandağ Sahil Şeridi turizm altyapısını
düzenleme ve geliştirme ile bölge turizmine katkı sağlama amacı ile düşünülen
programın başlangıç aşamasıdır. Bu projenin başarı ile gerçekleşmesi ile projenin
devamı olan 2. ve 3. etap Samandağ Sahil
Şeridini Düzenleme proje çalışmaları yapılacaktır.
Çarpan Etkileri
Proje uygulaması tamamlandıktan
sonra mevcut turizm faaliyetlerinden yararlanan kişi sayısı artacak ve turizm gelirlerinde kısa vadede yüzde yüzlük uzun vadede yüzde beş yüzlük bir artış beklenecek ve
turizme yönelik istihdamın artması sağlanacaktır.

Bu da hem bölge ekonomisine ve dolaylı
olarak ülke ekonomisine katkılar sağlayacaktır.
Sürdürülebilirlik
Proje tamamlandıktan sonra proje
başvuru sahibinin bölgede, yerel yönetim
olması nedeniyle proje tamamlandıktan
sonra sürdürülebilirliğinin sağlanması, faaliyetlerin korunması ve devam etmesi için
doğrudan kendisi sorumlu olacaktır.
Kurumsal boyut:
Proje başvuru sahibi adı geçen bölgede yerel yönetim olup proje sona erdikten sonra faaliyetlerin sürdürülmesinde, yerel sahiplenmesinde, söz sahibi ve sorumlu
kuruluş olup, bölge sivil toplum kuruluşları
ile iletişim ve yaygınlığın sağlanmasında
etkin rol alacaktır.

