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Öz
Kıyı alanları, güneş-kum-deniz-bitki-kayalık gibi farklı arazi dokularının içerisinde bulunduğu doğal ve yapay kaynaklardır.
Bu kaynaklar yaşamın hemen her döneminde koruma, savunma, ticaret, ulaşım, yerleşim, beslenme, enerji, sanayi, üretim, rekreasyon
ve turizm gibi ihtiyaçları karşılanmak için kullanılmıştır. Bununla birlikte yaşamsal işlevlerinin etkinliklerle birleşmesiyle de kentin bir
parçası haline gelmiştir. Kentlerdeki kıyı alanları, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkisini yansıtmasının yanı sıra toplumun
bu alanları neden, niçin, nasıl ve hangi amaçla kullanmak istediğine göre de şekillenmektedir. Zamanla bu şekillenmelerden kaynaklı
kıyı morfolojisi ve ekolojisinde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu kapsamda kıyı alanlarının bozulmaların önüne geçebilmek ve
kullanım alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için 2014 yılında çıkarılan "bütünleşik kıyı alanları planı" uygulanması
gerekmektedir. Bütünleşik kıyı alanları planı, kıyı alanlarının korunması ve biyolojik çeşitliliğinin devam ettirilmesini sürdürülebilir
kalkınma ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte kıyı alan kullanımında uyum ve dengeli olmaya teşvik etmek için bütünsel
politika uygulanması gerektiğini savunmaktadır.
Bu çalışmada doğal kıyı özelliği gösteren ve çeşitli rekreasyon imkanı sunan Giresun kıyı bandında bozulmalara engel olmak
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda alanın rekreasyonel olanaklarına yönelik peyzaj planlama ve tasarım kararları almak makalenin temel
amacını oluşturmaktadır. Giresun kentinin kıyı bandında Güre mahallesinde ana yol ile ayrıldığı kısımlar ve yakın çevresini tanımlayan
alanlarla 2 ay süre ile gözlem gerçekleştirilmiş, veri toplanmıştır. Davranış gözlemleri yapılarak alanda mevcutta gerçekleştirilen
etkinlikler, alanın kullanıcıları, kullanıcılarının alanda kalış süreleri, alana geliş zamanları (hafta içi-hafta sonu-öğlen tatili, vb.), kaç kişi
ile alana geldikleri gibi birçok durum incelenmiştir. Ayrıca kıyı bandı boyunca var olan işletmelerdeki çalışanlar ve iş yeri sahipleri ile
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde alanın kullanım durumu, geçmişi bugünü ve değişimi sorgulanarak alanın kullanıcı grubuna ait
veriler, yine ilkbahar-yaz-sonbahar-kış sunduğu rekreasyonel olanaklarına yönelik bilgiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kıyı Alanları, Rekreasyon Planlama ve Tasarımı, Gözlem Tekniği, Giresun.
Abstract
Coastal areas are natural and artificial resources in which different terrain textures such as sun-sand-sea-plant-rocky are found.
These resources have been used to meet the needs such as protection, defense, trade, transportation, settlement, nutrition, energy,
industry, production, recreation and tourism in almost every period of life. However, it has become a part of the city by combining vital
functions with activities. In addition to reflecting the economic, social and cultural relations of the society, coastal areas in cities are
shaped according to why, why, how and for what purpose the society wants to use these areas. In time, deterioration occurs in coastal
morphology and ecology due to these configurations. In this context, the all integrated coastal zone plan issued in 2014 should be
implemented in order to prevent deterioration of coastal areas and ensure the sustainability of usage areas. The integrated c oastal zone


4-5 Mayıs 2018 Tarihli 3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.
** Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, e-mail: banukurdoglu@gmail.com
*** Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, , e-mail: seyhanseyhan2@gmail.com
**** Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, e-mail: elifsol_@hotmail.com

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 68 Yıl: 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 68 Year: 2019

plan aims to ensure the preservation of coastal zones and the maintenance of biological diversity through sustainable development.
However, it argues that holistic policy should be implemented to encourage harmony and balance in coastal land use.
In this study, it is aimed to prevent deterioration in Giresun coastal band which has natural coastal characteristics and offers
various recreation opportunities. In this respect, the main objective of the article is to take landscape planning and design decisions for
recreational opportunities of the area. In the coastal band of the city of Giresun, observations were carried out for 2 months with the
sections where the main road was separated by the main road in Güre neighborhood and the areas defining its immediate surroundings
and data were collected. By conducting behavioral observations, many events such as the activities carried out in the area, the users of
the area, the length of stay of the users, the time of arrival (weekday-weekend-lunch break, etc.), and how many people came to the area
were examined. In addition, interviews were conducted with the employees and business owners in the existing businesses along the
coastal line. During the interviews, the usage status, past, present and change of the area were questioned and data related to the user
group of the area and information about the recreational opportunities offered by spring-summer-autumn-winter were obtained.
Keywords: Coastal Areas, Recreation Planning and Design, Observation Technique, Giresun.

1. GİRİŞ
Kara ve suyun birleştiği noktalar olan kıyı alanları, doğal kaynakların, farklı tür ve özellikteki bitki ve
hayvan topluluklarının yaşama, üreme, koruma ve gelişim alanları olmasının yanı sıra doğal kaynakların
kültürel yapıyla birleştiği alanlardır (Cengiz, 2009,2). Zamanla bu alanlar arazi dokusu, denizi, kumu,
kayalığı, bitkisi ve güneşiyle birlikte insanların koruma, savunma, ticaret, ulaşım, yerleşim, beslenme, enerji,
sanayi, üretim, rekreasyon ve turizm gibi alanlarda ihtiyaçlarını karşıladığı doğal çevrelere dönüşmüştür
(Hall ve Page, 2002,456; İncedayı, 2006,38).
Kıyı alanları yaşamın hemen hemen her döneminde hem yerli hem de yabancı kullanıcıları tarafından
çekim kaynağı olmuş, yaşamsal işlevlerinin etkinliklerle donatılmasıyla kentin bir parçası haline gelmiştir
(Kılıç, 1999,11-13). Kentler ve kentliler için ayrıcalıklı araziler haline gelen kıyı alanları (İncedayı, 2006,38)
insanoğlunun zamanla bu kaynaktan yararlanma isteği, kentleşme, sanayi, endüstriyel faaliyetler, politik
kararlar sonucunda yapılan yanlış uygulamalar, araç yolları, alt yapı tesis çalışmaları, ulaşılabilirlik,
rekreasyon, sel, çığ, yangın, heyelan gibi sebeplerden dolayı değişime uğramaktadır (Oğuztürk, 2016,7-10).
Bu değişim sonucunda suyun karayla birleştiği noktalarda hem karaya hem de suya bağlı olarak toplumsal,
kültürel, ekonomik, estetik ve rekreasyonel açıdan sosyal fırsatlar sağlayan kullanım alanları oluşmaktadır
(Yardımcı, 201, 20). Rekreasyon kullanım alanları; kentin baskısından, yoğun iş temposundan, günlük
hayattaki monotonluğundan uzaklaşmak isteyen bireylerin kaçış noktalarından bir tanesi olup fiziksel,
ruhsal ve bedensel açıdan yenilenebilecekleri, eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri alanlardır (Günaydın,
2009,35).
Kıyı alanlarında rekreasyonel kullanım ise hava, su ve karanın etkileşim halinde bulunan, doğal ve
kültürel kaynak değerleri bakımından zengin alanlardır. Bu özellikleriyle kıyı rekreasyon alanları yoğun
kullanıma maruz kalarak zaman içerisinde morfolojisinde ve ekolojisinde bozulmalar meydana gelmektedir
(Garipağaoğlu vd., 2014, 64). Bu kapsamda kıyı alanlarının bozulmaların önüne geçebilmek ve kullanım
alanlarının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için 2014 yılında çıkarılan "bütünleşik kıyı alanları planı"
uygulanması gerekmektedir. Bütünleşik kıyı alanları planı, kıyı alanlarının korunması ve biyolojik
çeşitliliğinin devam ettirilmesini sürdürülebilir kalkınma ile sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte
kıyı alan kullanımında uyum ve dengeli olmaya teşvik etmek için bütünsel politika uygulanması gerektiğini
savunmaktadır. Yine bu ülkemize yeni bir bakış açısı getirerek kıyılarda bütün sektörel faaliyet ve planları,
etkileşim alanlarını, sosyal ve ekonomik konuları içeren bütünleşik bir yaklaşımla ele almaktadır (Url-1,
2019).
Bu çalışma Giresun ilinin Güre mahallesi sınırları içerisinde bulunan kıyı bandında doğal kıyı özelliği
gösteren ve çeşitli rekreasyon imkanı sunan kıyı bandının bozulmalarını engellemek ve alanın rekreasyonel
olanakları doğrultusunda peyzaj planlama ve tasarım kararları almak amaçlanarak yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı olarak Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan Giresun ilinin Güre
mahallesinde bulunan kıyı bandı (Şekil 1) seçilmiştir. Giresun ili 37° 50' ve 39° 12' doğu boylamları ile 40°
07've 41° 08' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İlin doğusunda Trabzon ve Gümüşhane, batısında
Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güney-batısında yine Sivas şehirleri bulunmaktadır. Sahip olduğu 6.934
km'lik yüzölçümüyle ülke topraklarının binde 8,5'i oluşturmaktadır. İlin genel nüfusu ise 2018 yılında
yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre 456.912’dir (URL-2, 2019). Giresun ili ormanlarla kaplı, doğal plajların
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ve yaylarının içerisinde yer aldığı 122 km’lik kıyı bandı sahiptir. Kıyı bandı Karadeniz kıyısı boyunca dar ve
alçak düzlüklerden oluşmaktadır.

Şekil 1. Çalışma Alanı Sınırları (Url-3, 2019)

Makalenin amacı doğrultusunda çalışmaya yöntem olarak alanın rekreasyon olanaklarını tespit etmek
için mevcut alan kullanım haritası oluşturulmuştur (Şekil 4). Gözlem formları (Şekil 2 ve Şekil 3 )
oluşturularak alan içerisinde davranış gözlemleri yapılmıştır. Bu doğrultuda alanda mevcutta
gerçekleştirilen etkinlikler, alanın kullanıcıları, kullanıcılarının alanda kalış süreleri, alana geliş zamanları
(hafta içi-hafta sonu-öğlen tatili, vb.), kaç kişi ile alana geldikleri gibi birçok durum incelenmiştir.
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Şekil 2. Gözlem formu 1

Şekil 3. Gözlem formu 2

Çalışma alanında hafta içi 3 ve hafta sonu 2 olmak üzere toplamda 5 gün, bahar aylarında (MartNisan) belirlenmiş 4 haftada gözlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kıyı bandı boyunca var olan
işletmelerdeki çalışanlar ve iş yeri sahipleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde;
1. Alana ulaşım kolay mıdır?
2. Kullanıcıların alanı tercih zamanları nelerdir?
3. Kullanıcılar alana nasıl geliyorlar?
4. Alanı kimler tercih ediyor?
5. Kullanıcılar alanı bireysel olarak mı yoksa aileleriyle veya arkadaşlarıyla mı birlikte kullanıyorlar?
6. Kullanımın olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
7. Alan farklı mevsimlerde hangi etkinliklere imkan veriyor?
8. Alanın rekreasyonel çekiciliği mevcut mudur?
9. Alanın geçmişten bugüne değişen kullanım ve olanakları nelerdir?
10. Alanın geçmişten bugüne morfolojisindeki değişimle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
sorular sorularak alanın kullanım durumu, geçmişi bugünü ve değişimi sorgulanmıştır. Alanın kullanıcı
grubuna ait veriler, yine ilkbahar-yaz-sonbahar-kış sunduğu rekreasyonel olanaklarına yönelik bilgiler elde
edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda alınan peyzaj planlama ve tasarım kararları; alanın farklı 4
noktasında alınan kesitler üzerinde anlatılmıştır.
3. BULGULAR
Çalışma Giresun ilinin Güre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kıyı bandında gerçekleştirilerek,
doğal kıyı özelliği gösteren ve çeşitli rekreasyon imkanı sunan kıyı bandının bozulmalarını engellemek ve
alanın rekreasyonel olanakları doğrultusunda peyzaj planlama ve tasarım kararları almak amacıyla mevcut
alanın kullanım durumu tespit edilmiştir.
3.1.Gözlemler sonucunda elde edilen bulgular
Gözlem formları oluşturularak alan içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, alanın kullanıcıları,
kullanıcılarının alanda kalış süreleri, alana geliş zamanları kaç kişi ile alana geldikleri gibi birçok durum
incelenmiştir. Gerçekleştirilen veri toplama yöntem ve teknikleri sonucunda Giresun kıyı bandının doğal
görüntüsünün korunarak kullanımında çeşitlilik sağlayacak planlama tasarım kararları verilmiştir.
İncelemeler, yerinde gözlemler ve görüşmeler sonucunda alanda yüzme, yürüme, bisiklet sürme, futbol
oynama gibi sportif aktiviteler gerçekleştirildiği yanı sıra daha pasif olarak oturma, dinlenme, manzara
seyretme, yeme-içme gibi etkinliklerin de yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca yine bu alanlarda işletmelerde
düğün-nişan, doğum günü, kutlama vb. faaliyetlere imkân veren sosyal mekânlar bulunmaktadır (Şekil 4).

- 589 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 68 Yıl: 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 68 Year: 2019

Şekil 4. Çalışma Alanı mevcut etkinlikleri ve kullanım alanları

Alan boyunca yoğun bir araç yolu ve yürüyüş güzergahı boyunca da kesintili bisiklet yolu
bulunmaktadır. Bu durumda sahil bandına ulaşım yer yer üst geçitler ve yaya geçitlerle sağlanmaktadır. Bu
etkinlikler için Şekil 5’de verilen kesit üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 5. Çalışma Alanı mevcut durumu gösteren kesit

3.2.Görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular
Çalışma kapsamında alanda var olan işletmelerdeki çalışanlar ve iş yeri sahipleri ile görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmelerde sonucunda alana ulaşımın kolaylığı konusunda alanın şehirlerarası bağlantı
yolu üzerinde bulunması alan avantajlı hale getirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca kentsel alan ile bağlantı
sağlamak için yer yer yapılan alt geçitler ve üst geçitler, alana ulaşımı kolaylaştırdığını öne sürmüşlerdir.
Kullanıcıların alanı ne zaman tercih ettikleri sorulduğunda cazibe noktası haline gelen bölgenin kış ve
sonbahar mevsiminin ardından ilkbahar mevsimiyle birlikte yaz aylarında yoğun olarak kullanılma
olduğunu, hafta içi çalışma saatleri dışından kalan hafta sonu ise tüm zamanlarını burada geçirmeyi tercih
ettiklerini söylemişler. Bu alana nasıl geldikleri sorulduğunda daha çok özel araçlarının dışında şehir
içerisinde kullanılan dolmuş hatları kullanıcıları alana ulaştırmaktadır. Bununla yanı sıra alan kent yakın
çevresinde bulunduğu için bulunan alt ve üst geçitler sayesinde yürüyerek, bisikletle gelmekte olduklarını
belirtmişlerdir.
- 590 -

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 12
Sayı: 68 Yıl: 2019

The Journal of International Social Research
Volume: 12
Issue: 68 Year: 2019

Yapılan görüşmeler sonucunda alanın yaşlı, çocuk ve yetişkin olan bütün yerel halk, çevre şehirlerden
gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri belirlenmiştir. Kullanıcılar alanı daha çok ailesi ve
arkadaşlarıyla birlikte kullanmaktadır. Kullanım sırasında alanın olumlu ve olumsuz tarafları sorulduğunda
denizi, kumu, yeşiliyle birlikte doğal bir ortam sunan alan bunu besleyen etkinliklerin de bulunması alanın
kullanımını olumlu yönden etkilemekte olduğunu, ticaret alanlarının bulunmasıyla ekonomik bütçeye katkı
sağlamakta olduğu belirtilmiştir. Olumsuz olarak alanın bilinçsizce kullanmasından kaynaklı çevre, gürültü,
görüntü, koku gibi kirlilikler gösterilmiştir. Alanın kış ve sonbahar mevsimindeki iklimsel hava değişikliği,
kapalı mekanlarda yapılan etkinliklere(yeme-içme, oturma, sohbet etme, düğün ve nişan) imkan
vermektedir. İlkbahar ve yaz mevsimiyle birlikte yüzme, manzara seyretme, yürüyüş yapma, bisiklet sürme,
oyun oynama, uçurtma uçurma, yeşil ve kumsal alanlarda güneşlenme gibi etkinliklere olanak
sağlamaktadır (Şekil 6). Alanın rekreasyonel açıdan birçok farklı etkinliğe olanak tanıdığı ancak bu
etkinlikler için tasarlanmış mekanların bulunmadığı belirlenmiştir.

Şekil 6. Çalışma Alanının fotoğrafları

Alanın geçmişten bugüne değişen kullanım ve olanakları değerlendirildiğinde; geçmişte sadece
bağlantı yolu ve kayalıkların olduğu alan teknelerin kullanıldığı, ancak zamanla dolgu yapılarak doğal kıyı
görünümü verilmiştir. Bu durum ise zamanla yüzme, yeme-içme, oturma, yürüme, bisiklet sürme, spor
yapma, manzara seyretme gibi etkinliklere olanak tanımıştır. Bu doğrultu da farklı kullanım alanları
oluşarak alan olanaklı- kullanışlı alan hale dönüşmüştür. Alanın geçmişten bugüne morfolojisindeki
değişimle ilgili düşünceler sorulduğunda aslında şimdiki kullanımların olumlu olduğunu belirtmişlerdir.
Şöyle ki; kentin gelişmesine, dönüşmesine, kalkınmasına olumlu katkılar sağladığı için yapılan morfolojik
değişliklerin olumlu olduğu, doğal dengenin yeniden yansıtılması ve desteklenmesi konusunda önemli bir
adım atıldığı öne sürülmüştür.
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Şekil 7. Gözlem Bulguları

Yukarıda elde edilen gözlem bulguları (Şekil 7) sonucunda; 1 numaralı alan, açık yeşil alanlar olarak
kullanılmaktadır. Bu alanlarda oturma, manzara seyretme, güneşlenme, kitap okuma, oyun oynama, açık
mekanlarda yeme- içme etkinliklerinin yapıldığı tespit edilmiştir. 2 numaralı alan, ana ulaşım hattıdır.
Burası alana taşıt ile ana ulaşım sağlandığı, aynı zamanda şehirlerarası bağlantı yolu olarak kullanıldığı
görülmüştür. 3 numaralı alan, alanın kumsal ve deniz etkinliklerinin olduğu alandır. Burada su ile oynama,
yüzme, uçurtma uçurma, güneşlenme, fotoğraf çekme, kitap okuma, düğün ve nişan gibi organizasyonların
yapıldığı gözlemlenmiştir. 4 numaralı alanlar kapalı mekanlar olup, burada yeme-içme, düğün ve nişan gibi
organizasyonlarının yapıldığı tespit edilmiştir. 5 numaralı alan yürüyüş ve bisiklet yolu olarak
kullanılmaktadır. Bu güzergâhta yürüyüş yapma, bisiklete binme, spor yapma, hayvanlarını gezdirme gibi
etkinliklerin yapıldığı gözlemlenmiştir. 6 numaralı alan, gençlik merkezi ve polis noktasıdır. Buranın
içerisinde yeme-içme, çocuklar oyun oynama, futbol ve basketbol oynama, oturma, yüzme, manzara
seyretme ve otopark bulunduğu saptanmıştır.
Çalışma alanı olarak belirlenen bölgede yapılan gözlemler sonucunda alanda yüzme, yürüme, bisiklet
sürme, futbol oynama gibi sportif aktiviteler gerçekleştirildiği yanı sıra daha pasif olarak oturma, dinlenme,
manzara seyretme, yeme-içme gibi etkinliklerin de yapıldığı belirlenmiştir. Alan kıyı bandı olması sebebiyle
kullanıcılar daha çok deniz ile etkileşime geçebilecekleri aktif ve pasif etkinler yapmayı beklemektedir.
Ancak etkinlik çeşitliliği sadece ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde kalmıştır. Şimşek ve Korkut (2009) kıyı
şeridinin rekreasyonel potansiyelini belirlemeye yönelik yapmış oldukları çalışmada Tekirdağ kıyısı için
piknik ve kamp yapma, denize bağlı olarak; yüzme, voleybol, balıkçılık, yelken sporları, yürüyüş yolu
boyunca doğa ve bisiklet turları ve manzara ve seyir noktaları başlıkları altında etkinlikler belirlemiştirler.
Benzer şekilde Oktay ve ark. (2016) akarsu ve yakın çevresi rekreasyon olanakları ile ilgili yaptıkları
çalışmada suyun doğal peyzaj elemanı olarak oldukça anlamlı olduğu ve kıyı kentlerinin aktivite
olanaklılığının fazla olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumun kent kimliğine olumlu yönde etki ettiğini ve
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suyun kente şekil vererek kente hakim olma özelliği taşıdığını vurgulamışlardır. Bu anlamda en etkili
etkinliklerin suya dayalı olanlar oldukları sonucuna varılmıştır.
4.SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma mevcutta gerçekleştirilen etkinlikler için koruma-kullanma dengesini sağlayacak, taşıma
kapasitesini kontrol edecek mekân organizasyonları kurgulamaya yönelik planlama tasarım kararları almak
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kararlar verilirken dolgu sahası olan Giresun Kıyı Bandı’nın geçmişteki
morfolojisi önemli veri kaynağı olmuştur. Bu nedenle geçmiş görüntüler ve mevcutta doğal kalmış koylar
incelenerek bu görüntüyü yeniden yaratmaya yönelik kararlar verilmiştir. Bu kıyılarda yeniden doğallaşma
sürecinin başlayabilmesi, biyolojik çeşitlilik açısından alanın zenginleşebilmesi için planlanacak etkinlik
alanları ve buralarda oluşacak kullanımlar hem görsel hem de fiziksel taşıma kapasitesini aşmamalıdır. Bu
ve benzeri kıyılarda gerçekleştirilecek planlama ve tasarım kararlarında ‘bütünleşik kıyı alanları planları’
planlama modelinin de desteklediği sürdürülebilir yaklaşımlar ele alınmalıdır.
Bu kapsamda mevcutta var olan etkinliklere ilave olarak yeni öneriler getirilerek senaryolar
sunulmuştur. Mevcutta bulunan yürüyüş, bisiklet sürme etkinlikleri için ana yol kenarında yeşil bariyerle
birlikte standart ölçülere, yaya ve bisikletliye uygun yollar düzenlenerek tasarlanmıştır. Bununla birlikte
Şekil 8. ‘da verilen kesitte de görüldüğü gibi; arazinin doğal morfolojik görüntüsüne uygun yeşil ve kayalık
alanlar oluşturularak güneşlenme, sohbet etme, fotoğraf çekme ve birçok etkinlikler için olanak sağlayan
mekan organizasyonları kurgulanmıştır.

Şekil 8. Öneri 1

Şekil 9.’de gösterilen diğer bir öneri de ise mevcutta bulunan yeşil alan yeniden bitkilendirerek alanın
yeşil doku hâkimiyeti sağlanmıştır. Doğal peyzajın sürekliliğinin sağlanabilmesi için kullanıcılara kent
içerisinde doğal yaşam özlemi giderilmesi amaçlanmıştır Kumsal üzerinde güneşlenme ve yeme-içme
alanları oluşturulmuş, ahşap gibi doğal döşeme kaplamları kullanılarak teraslar oluşturulmuştur.

Şekil 9. Öneri 2

Şekil 10.’de verilen öneri de yeşil hakimiyet deniz ve yeşil alan etkinlikleri üzerinde yoğunlaşmıştır.
Denize ulaşımın daha kolay olduğu ve kumsal aktivitelerinin yoğun olduğu mekanlar oluşturulmuştur.
yüzmek, kumsalda top oynamak, uçurtma uçurmak, açık yeşil alanlarda kitap okumak, uzanmak,
dinlenmek gibi etkinlikler bir araya getirilmiştir.
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Şekil 10. Öneri 3

Şekil 11.’da mevcutta bulunan bazı sosyal etkinlik (spor, nişan, düğün, doğum günü vb.) için alan
düzenlenmeler yapılarak yaya yolu, bisiklet yolu, otopark, yeşil alanlar, gezinti yolları, spor kompleksleri,
oturma alanları önerilmiştir. Aynı zamanda bu alanlar içerisinde bulunan yeşil alanlar yeniden
düzenlenmiştir.

Şekil 11. Öneri 4
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