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	Text16: 2019
	Text14: 31
	Text15: 05
	Text17: 14
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 293170
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Peyzaj Mimarlığı]
	yeri: Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Şbp-3 Dersliği
	Text1: Nihan AKTAŞ
	Text12: Kıyı Parklarının Tasarım İlkeleri ve Kullanıcı Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi: Trabzon Arsin Sahil Dolgu Alanı Parkı Örneği
	Text20: Kıyılar; doğal kaynakların en özel sınıflarından biri olup kentsel kimlik, kamu yararı ve ekonomik gelişmeler için topluma çeşitli fırsatlar sunmada nadir potansiyellere sahip olan ve suyla karanın buluştuğu alanlardır. Bir kıyı kenti olan Trabzon'un kıyı kullanımına bakıldığında bazı faktörlerden dolayı bu şansını çok iyi değerlendiremediği görülmektedir. Bu nedenle çalışma alanı olarak seçilen Trabzon Arsin Sahil Dolgu Alanı Parkı, alan büyüklüğü, kıyı-taşıt yolu arası mesafesi ve etkinlik çeşitliliği açısından Trabzon ili için önemli bir kıyı parkıdır. Bu bağlamda “kentli için önemli fırsatlar sunan kıyıda yer alan kıyı parkları nasıl tasarlanmalıdır?” sorusundan yola çıkarak tez kapsamında;  kentteki kıyı parkı kavramını ve kentle ilişkisini ortaya koymak, kıyı parklarının kullanıcılar için sunduğu fırsatları ve kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek, Türkiye'de ve dünyadaki nitelikli kıyı parklarını inceleyerek peyzaj tasarım kriterlerini belirlemek ve Trabzon Arsin Sahil Dolgu Alanı Parkı'nı değerlendirmek amaçlanmaktadır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Türkiye ve Dünyadaki bazı tasarlanmış kıyı alanı örnekleri değerlendirilmiştir. İkinci aşamada çalışma alanının mekânsal analizi yapılmış, üçüncü aşamada ise 110 kullanıcı ile anket yapılmıştır. Sonuçta hem genel olarak kıyı parkları hem de çalışma alanı olan Arsin Sahil Dolgu Kıyı Parkı örneği peyzaj tasarımı açısından ele alınarak önerilerde bulunulmuştur.   Anahtar Kelimeler: Kıyı Parkı, Kıyı Parkı Tasarım Kriterleri, Peyzaj Tasarımı, Trabzon 
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