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Özet – Düzensiz kentleĢme ve hızlı nüfus artıĢı özellikle son günlerde yeĢil alanları tahrip etmektedir. Bu durum
kent kullanıcısının rekreatif etkinlik olanağını sınırlandırmakta ve kent insanını yeni etkinlik alan fırsatı aramaya itmiĢtir.
Oysakiaçık yeĢil alanlar insanların doğal yaĢamlarını sürdürebilecekleri ve kentlerin kimliklerini yansıtabilecek önemli
noktalardır.Doğal ve doğala yakın kalmıĢ kıyı alanları ise kentlinin bahar ve yaz aylarında aktif olarak kullandıkları
mekânlar olarakkarĢımıza çıkmaktadır. Kıyı alanları ise bu anlamda kentlerin mekânsal tasarım olanaklılığı açısından, flora ve
fauna çeĢitliliğive görsel peyzaj değeri açısından zengindir. Ancak nüfus artıĢına bağlı olarak kentleĢmenin hızlanması ile
kıyı alanlarındatahribatlar oluĢmuĢtur. Sert zemin yüzeyleri artmıĢ, yeĢil alan kullanımları azalmıĢ ve ekolojik denge
bozulmaya baĢlamıĢtır.Bu durum kıyı alanlarındaki rekreatif olanaklılığını da olumsuz etkilemektedir. Kıyı alanlarında
oluĢan bilinçsiz kullanımsonucu kullanıcının rekreatif olanağı sınırlanmıĢ ve kıyı kimliği kaybolmuĢtur. Bu çalıĢmada kıyı
kenti olan Trabzon sahil yo luve rekreatif alanında mevcut kullanım durumu alana ait her türlü gözlem ve analizler
yapılarak belirlenmiĢtir. Gözlemlermevcut kullanım olanağı tespit edilerek sorun ve sorunlara yönelik çözüm önerileri
geliĢtirilmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.Mevcut alanda kullanıcı çeĢitliliğine ait gözlemler ve değerlendirmeler yapılarak
ele alınmıĢtır. Gözlemler sonucu alandasorunlar ve sorunlara yönelik geliĢtirilmesi düĢünülen öneriler SWOT analizi
yapılarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucundaTrabzon kentinin zaten var olan kıyı kimliği geliĢtirilerek, kendisiyle ve
çevresiyle uyumlu bir planlama önerileri sunulacaktır. Bu sayede Trabzon kent insanı için sahil yürüyüĢ alanları sorunlarına
yönelik çözüm planları oluĢturulacaktır.
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I. GĠRĠġ
Günümüzde plansız kentleĢmeler sonucu sert ve geçirimsiz
yüzeylerin artması yağmur suyundan kaynaklanan sorunlar
yaĢamaya sebep olmaktadır. Bununla birlikte sert
yüzeylerdeki artıĢ ve yeĢil alan miktarındaki azalma
evapotranspirasyon miktarının azalmasına ve yüzey akıĢına
geçen yağmur suyu miktarını önemli derecede arttırmaktadır.
Bu nedenle geçirimsiz yüzeylerde oluĢan kontrolsüz yüzeysel
akıĢa geçen yağmur suları kentsel alanlarda; sellere,
taĢkınlara, yeraltı su tabakasındaki su miktarında azalma,
drenaj altyapısın ait yatırım ve iĢletim maliyetinde artma,
yüzey sularının kalitesinde bozulmaya sebep olmaktadır [1].
Kentler, antropojenik faaliyetlerin yoğunlaĢtığı alanlar
olmalarının yanı sıra doğal yapı ve sistemleri barındıran,
kültürel ve doğal yapıların karĢılıklı etkileĢimini içeren
ekosistemlerdir. Kentlerin ekosistem fonksiyonlarını dengeli
ve sağlıklı Ģekilde sürdürebilmesi, kentleri ekosistem
algısıyla ele alan planlama pratikleriyle mümkün olabilir [2].
Kentsel alanlardaki kentsel doku organizasyonları ile alt yapı
sistemleri arasında bir iliĢki vardır. Bu iliĢki özellikle kentsel
alanlardaki yeĢil alanların azalması ve geçirimsiz yüzey
kaplamalarının tercih edilmesi ile daha da önemli hale
gelmiĢtir. Bu tercihler sonucunda ulaĢım ve yapılaĢma ile
kentsel peyzaj alanlarında yüzeysel akıĢ oluĢumu meydana
gelmiĢtir. Buna paralel olarak kısıtlılık ve problemleriyle
süregiden mevcut altyapı sistemleri, ani yağıĢlar ile yüksek
miktar ve hızda suyu yönetemez hale gelmiĢtir. Bütün bu
tablonun sonucunda ise; yeraltı su seviyelerinde düĢme, nehir

koridoru ve setinde erozyon ve kirlilik konsantrasyonu
artıĢları [3] sel felaketleri (Samsun sel felaketi 2012,
Ayamama deresi taĢkını 2009, Mersin büyük sel taĢkını
2001), altyapı sistemlerinde suyun toplanması, dağıtımı,
içilebilir ve atık su bakımı için çok fazla enerji tüketimi, su
havzalarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulma ve
içilebilir tatlı suyun herkes için eriĢilebilir olmaması türünden
yakıcı problemler ile karĢılaĢılmıĢtır [4].
Yağmur suyunu yönlendirmek, yavaĢlatmak ve arıtmak
için kullanılan; yağmur bahçeleri (rain gardens), peyzaj
kanalları (landscape swales), yapılandırılmıĢ sulak alanlar
(constructed wetlands), bitkilendirilmiĢ çatı örtüleri
(vegetated roofs) vb. pek çok sistem vardır. Son 10-15 yıldır
bu anlamda kullanılan teknikler bütünü “DüĢük Etkili
Tasarım” olarak da adlandırılmaktadır (Low Impact
Development-LID). Topraktaki suyu yeraltı su seviyesi
üzerine çıkarabilmek amacıyla yakalamak ve depolamak,
sucul ekosistemdeki yeĢil su seviyeleri ile toprak nemini
arttıran uygulamalardır [5,6].
KentleĢme ile birlikte nüfus artıĢı ve geçirimsiz yüzeyler
arasında doğru bir iliĢki vardır. Geçirimsiz yüzey miktarı
(geçirimsiz yüzeyle kaplı olduğu yollar, çatılar, beton
yüzeyler vb. alan miktarı) kentsel arazi kullanımının
etkilerinde anahtar bir çevresel göstergedir. Doğal peyzaj
geçirimsiz yüzeylerle değiĢtirildiğinde bu su döngüsü
bozulmakta; suyun iletim ve depolanması da olumsuz
etkilenmektedir. Geçirimsiz yüzeylerle kaplı kentlerde, daha
az yüzey suyu, terleme ve buharlaĢma için yüzeyde tutulabilir
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 Alanda yer alan levhalar net bir Ģekilde okunmadığı için
kullanıcılar tarafından bilinçsiz bir Ģekilde kullanılarak
tahribata yol açması,
 Kullanıcıların üst geçit ve alt geçitlere ulaĢmasının
oldukça zor, alt ve üst geçitlerin sayısının az olması ve
güvenli olmaması,
 Zemin malzemesi olarak kullanılan küp parke taĢlarının
engelli kullanıcıların kullanımını zor hale getiriyor
olması,
 Mevcut otopark sayısının alana gelen kullanıcının
ihtiyacını karĢılayacak büyüklükte olmaması,
 Alanda geçirimli tabakada yer alan bitkilendirmenin
yetersiz olması,
 YürüyüĢ yolunda kullanılan kauçuk malzemesinin
zamanla deforme olarak özelliğini kaybetmesi,
 Oturma birimlerinin sayısının yeterli ve kullanıĢlı
olmaması,
 WC sayısının yeterli olmaması ve alanda hijyen
sorununun olması,
 Yaya ve bisiklet yolunun dolgu alanı üzerinde
yapılmasından dolayı tehlike arz etmesi,
 YeĢil alanların yetersiz ve bakımsız olması,
 Zemin kaplaması olarak kullanılan parke taĢının
bitkilerin geliĢimine engel olması,
 Bisiklet yolunun kullanıma elveriĢli olmaması,
 Aydınlatma elemanlarının yetersiz olması,
 Temizliğin yetersiz olması,
 Spor aletlerinin yetersiz olmasıdır.
Alanda gerçekleĢtirilen rekreatif etkinlikleri ve kullanıcı
grubunun tespiti için günün belli saatlerinde yapılan
gözlemlere göre; alanı her yaĢ grubundan kullanıcılar dört
mevsim özellikle saat 17.00-22.00 arasında yoğun olarak
yaya Ģeklinde kullanmaktadır. Bisikletli kullanıcılar daha çok
13.00-17.00 arasını tercih etmektedir. Alanda yürüyüĢ
yapma, koĢu yapma, bisiklete binme, yemek yeme, oturma,
dinlenme, sohbet etme, balık tutma, manzara seyretme,
fotoğraf çekme, evcil hayvan gezdirme, çekirdek çitleme,
müzik dinleme, denize taĢ atma, kayalıklarda oturma, müzik
aleti çalma etkinliklerini gerçekleĢtirmektedir.
ÇalıĢma alanı için yapılan yol analizinde (ġekil 2), alana
motorlu taĢıt ile ulaĢım sağlanmakta alan içerisinde ise
ulaĢım yaya olarak sağlanmaktadır.

çünkü su geçirimsiz yüzeylerden hızla drene edilir. Bu da
kentsel enerji dengesini etkilemektedir.
Kentsel alanlarda geçirimsiz sert yüzeylerin aĢırı bir
Ģekilde artmasının ve açık-yeĢil alanların bu artıĢa ters
orantılı olarak azalmasının sonucunda, yağıĢ sonrası yağmur
suları toprağa yeterli oranda sızamamaktadır. Bu durumla
birlikte; ortaya çıkan fazla yağmur suyu, sert yüzeyler
boyunca yüzey akıĢa geçmekte ve düĢük kotlu alanlarda
toplanmaktadır [6,7]. Tüm bu tahribatlar kıyı alanlarındaki
rekreatif kullanımları olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu çalıĢmanın amacı; kıyı kenti olan Trabzon sahil yolu ve
rekreatif alanının mevcut kullanım durumunu ortaya
koymaktır. ÇalıĢma kapsamında; mevcut kullanım durumunu
ve sorunları tespit etmek için alana ait her türlü gözlem ve
analizler yapılmıĢtır. Tespit edilen sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca, alanda kullanıcı çeĢitliliğine
ait gözlemler ve değerlendirmeler de yapılmıĢtır.
II. MATERYAL VE METOT
ÇalıĢma alanı olarak; 40°59‟22”- 40°59‟55”Kuzey
enlemleri ile 39°46‟10”- 39°46‟39” Doğu boylamları
arasında, Trabzon BüyükĢehir Belediyesi Ortahisar ilçe
sınırlarındaki sahil yürüyüĢ yolu (Trabzon sahil yolunun
Ayasofya kavĢağı ile BeĢirli son cep kısmı arasında kalan
rekreatif alanı) seçilmiĢtir (ġekil 1). Trabzon kıyı alanı ilk
olarak 1967 yılında Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Sahil
GeçiĢi projesi kapsamında doldurulmaya baĢlanarak Ģu
andaki halini almıĢtır. Bu süreçte kıyı alanı doldurularak sahil
yolunun yapımı tamamlanmıĢ ve bu kapsamda rekreatif
amaçlı yeĢil alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüĢ yolları,
bisiklet yolları, yeme-içme alanları, dinlenme mekânları
tasarlanmıĢtır. Ancak günümüzde sahil kıyı alanındaki sert ve
geçirimsiz yüzeylerinin fazlalığı iklimsel değiĢimlere bağlı
olarak ani ve Ģiddetli yağıĢlar sonucunda drenaj yetersizliği
yaĢamaktadır.

ġekil 1. ÇalıĢma alanı
ÇalıĢmada
kentsel
altyapı,
yağmur
bahçesi,
bitkilendirilmiĢ su kanalları, yağmur tankları kavramları
hakkında literatür taraması yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanına ait
doğal ve kültürel veriler elde edildikten sonra mevcut
kullanıma dair sorunlar, alanda gerçekleĢtirilen rekreatif
etkinlikler ile kullanıcı grubunun tespiti için günün belli
saatlerinde gözlem yapılmıĢtır. Elde edilen literatür bilgileri
doğrultusunda ve mevcut durum incelenerek yol analizi,
kitle-boĢluk analizi, malzeme analizi, yeĢil alan analizi,
mevsimsel kullanım analizi ile SWOT analizi yapılmıĢtır.
Gözlem ve analizler doğrultusunda alanda kentsel yeĢil
altyapı eksikliklerinden oluĢan sorun ve tespitler belirlenerek
bu alanlara en uygun yer durumu doğal drenaj ilkeleri
doğrultusunda su döngüsünü bozmadan yeĢil alt yapı
önerileri oluĢturulmuĢtur.

ġekil 2. Alanın yol analizi
ÇalıĢma alanı için yapılan kitle-boĢluk analizinde (ġekil 3),
alan içerisinde yapı bloğunun bulunmadığı görülmektedir.

III. BULGULAR
ÇalıĢma alanına ait mevcut sorunlar Ģu Ģekildedir:
 Bisiklet yolunun belli bir noktadan sonra kesintiye
uğraması,

ġekil 3. Alanın kitle-boĢluk analizi
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Tablo 1. Alanın SWOT Analizi

ÇalıĢma alanı için yapılan malzeme analizinde (ġekil 4),
çimlerin alt tabakasında beton malzeme gibi geçirimsiz yüzey
kullanıldığı için çimlerin kök salınımını engellediği
görülmektedir. Alan içerisindeki yollarda zemin malzemesi
olarak dökme beton ve kilitli parke taĢı kullanıldığı için
yollar bakımsız görünmektedir. Ayrıca, parke taĢı yeĢil
alanların bakımsız görünmesine ve bitkilerin sağlıklı
geliĢimine de engel olmaktadır. Damlama sulama sistemi
boruları alan içerisinde görünür ve kopuk Ģekilde yer
almaktadır.

Güçlü Yönler
Farklı etkinliklere elveriĢli olması
Topoğrfik yapısı
Rekreasyon alanı olması
Deniz kenarı olması
Her yaĢtan kullanıcıya hitap etmesi
Kent merkezine ve Trabzon Sahil Yolu‟na yakın olması
Zayıf Yönler
YeĢil alanın az olması
Alanın gürültü zonunda yer alması
Alanın yol sirkülasyonunu sıkıĢtırması
Deniz kenarında olması nedeniyle dalga sonucu tahribat olması
Denize ulaĢımının zor olması
Bitki türleri sayısının az olması
Fırsatlar
Spor yapma, seyir etme, oturma, dinlenme etkinliklerine olanak
sağlaması
Tehditler
Alana bisiklet giriĢinin olmaması
Aydınlatma elemanlarının her an kesilmesi
Alt geçitlerin güvensiz olması
Alanda yer alan levhaların okunur olmaması

ġekil 4. Alanın malzeme analizi
ÇalıĢma alanı için yapılan yeĢil alan analizinde (ġekil 5),
alanın çoğunluğunu sert zemin yüzeyler oluĢturmaktadır.
YumuĢak zeminler deniz kıyısında parça parça yer
almaktadır.

IV. SONUÇ
Hızlı kentleĢme, sanayileĢme, nüfus artıĢına bağlı olarak
kentlerde solunum vazifesi gören açık ve yeĢil alanlar her
geçen gün azalmaktadır. Bu duruma bağlı olarak kentlerde
biyolojik düzen değiĢmekte, yapısal alanlar ile doğal alanlar
arasındaki denge bozulmakta, geçirimsiz yüzey alanları
atmakta, kıyı kenar çizgisi ile kıyı kullanımı değiĢmektedir.
Trabzon sahil yürüyüĢ yolu da zaman içerisinde birçok
değiĢim meydana gelmiĢtir.
ÇalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen gözlem ve analizler
doğrultusunda Trabzon sahil yürüyüĢ yolu için oluĢturulan
yeĢil alt yapı önerileri Ģu Ģekildedir:
 Tuzlu su serpintisine dayanıklı Acacia dealbata, Albizia
distachya, Betula verrucosa, Erica cornea, Fagus
sylvatica, Hibiscus syriacus, Laburnum alpinum,
Mahonia japonica, Populus alba, Sorbus aria, Tamarix
gallica, Ulmus glabra, Washingtonia filifera, Yucca
filamentosa gibi bitki türleri tercih edilmelidir.
 Geçirimsiz yüzey miktarı azaltılarak yarı geçirimli ve
geçirimli yüzeyler haline dönüĢtürülmelidir.
 Su toplama kanalları ve yağmur bahçesi yapılarak
ekolojik sürdürülebilir yaklaĢımla yağmur suyuyla geri
dönüĢümü sağlanmalıdır.
 Kent ekosistemini iyileĢtirmek amacıyla yeĢil alan
miktarı arttırılmalı ve parçalanmıĢ yeĢil alanlar
birleĢtirilerek sürekliliği sağlanmalıdır.
 Bisiklet yollarının baĢlangıç ve bitiĢ noktalarını belli
eden uygun tasarımlar yapılmalıdır.
 Bilgilendirme ve iĢaret levhalarının sayısı arttırılmalı ve
algılanabilir olmalıdır.
 Yağmura dayanıklı örtü sistemi olan park alanları
yapılmalıdır.
 Güvenli bir Ģekilde denize ulaĢım sağlanmalıdır.
 Dört mevsim kullanımı için yağmur ve rüzgâra dayanıklı
iĢlevsel ve estetik donatılar seçilmelidir.

ġekil 5. Alanın yeĢil alan analizi
ÇalıĢma alanı için yapılan mevsimsel kullanım analizinde
(ġekil 6), alanın yaz mevsiminde çok yoğun, ilkbahar
mevsiminde yoğun, sonbahar mevsiminde az yoğun ve kıĢ
mevsiminde çok az yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir.

ġekil 6. Alanın mevsimsel kullanım analizi
GerçekleĢtirilen SWOT analizine göre çalıĢma alanının
güçlü yönlerinin farklı etkinliklere elveriĢli olması,
topoğrafik yapısı, rekreasyon alanı olması, deniz kenarı
olması, her yaĢtan kullanıcıya hitap etmesi, kent merkezine
ve Trabzon Sahil Yolu‟na yakın olması, zayıf yönlerinin yeĢil
alanın az olması, alanın gürültü zonunda yer alması, alanın
yol sirkülasyonunu sıkıĢtırması, deniz kenarında olması
nedeniyle dalga sonucu tahribat olması, denize ulaĢımının zor
olması, bitki türleri sayısının az olması, fırsatlarının spor
yapma, seyir etme, oturma, dinlenme etkinliklerine olanak
sağlaması, tehditlerin ise alana bisiklet giriĢinin olmaması,
deniz dalgalarının Ģiddetinin yıkıma yol açabilir olması,
aydınlatma elemanlarının her an kesilmesi, alt geçitlerin
güvensiz olması, alanda yer alan levhaların okunur
olmamasıdır (Tablo 1).
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malzeme, yeĢil alan, mevsimsel kullanım ve SWOT analizleri
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