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Çevre ve Şehircilik Eylem Planı Sürecine Katılım Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar

Çevre Teması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Mühendisleri Odası
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü
İlbank Samsun Bölge Müdürlüğü
İlkadım Belediyesi
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Organize Sanayi Müdürlüğü
Sağlık İl Müdürlüğü
Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı
^ĂŵƐƵŶBüyükşehir Belediyesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
^D'
SASKİ Genel Müdürlüğü
TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü
Şehircilik Teması

T.C. Devlet Demiryolları
Emniyet İl Müdürlüğü
İlkadım BelediǇĞƐŝ
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Karayolları Bölge Müdürlüğü
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Makina Mühendisleri Odası
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
K<
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
KDm–dĞŬŶŽůŽũŝdƌĂŶƐĨĞƌKĨŝƐŝ
^D'
^ĂŵƐƵŶ&
^ĂŵƐƵŶBüyükşehir Belediyesi
Samsun Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
SASKİ
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü
^ĂŵƐƵŶdĞŬŶŽƉĂƌŬ
Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü
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zPNETİCİ PZETİ
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin Ϯϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳtarihinde hayata geçirdiği ϮϬϭϴ–ϮϬϮϯ
yıllarını kapsayan Samsun İli Sektörel Eylem Planları çalışması çerçevesinde 11 çalışma grubu
oluşturulmuştur. Çevre ve Şehircilik alışma 'ƌƵďƵ ďƵŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝƐŝĚŝƌ͘ ƵŵŚƵƌŝǇĞƚŝŵŝǌŝŶ ϭϬϬ͘ Ǉılı olan
2023’ü odak ĂůĂƌĂŬ ƺůŬĞŵŝǌŝŶ ǇĞŶŝ şehircilik ǀŝǌǇŽŶƵŶĂ ƵǇƵŵůƵ ŬĞŶƚƐĞů ǀĞ ĕĞǀƌĞƐĞů ƉŽůŝƚŝŬĂ ǀĞ
uygulamaların ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĞ ǇƂŶĞůŝŬ ƚĞŵĞů ĨĞůƐĞĨĞĚĞŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞ͕ ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ Ondokuz Mayıs
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ’ŶŝŶ akademik

yönlendiriciliği

ve

^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir

Belediyesi’ŶŝŶ ŬƵƌƵŵƐĂů

ŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶƵǇůĂ͕14 kişiden oluşanÇevre ve Şehircilik Çalışma Grubuoluşturulmuştur.
Çalışma grubu oluşturulduktan sonraakademik moderatörler tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilen
hazırlık toplantılarında çevre ve şehircilik kapsamındaĂůƚçalışma temaları ƚĞƐƉŝƚedilmiştir. Alt konuların
belirlenmesinde bilimsel ölçütlerin yanısıra Samsun kentine özgü kentsel ve çevresel gerçeklikler dikkate
alınmıştır. Çevre ve şehircilik olmak üzere iki ayrı kategoride belirlenen alt çalışma temaları şöyůĞĚŝƌ͗
Çevre Teması 
ϭ͘ĞǀƌĞƐĞůƚŬĞŶůĞƌ
▪ ĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ
▪ Enerji Kullanımı
▪ ^ƵdƺŬĞƚŝŵŝ
2. Çevre Sorunları
▪ İklim Değişikliğinin Etkileri
▪ Kıyı ve Deniz Kirliliği
▪ Katı Atıklar ve Bertarafı
Şehircilik Teması
ϭ͘DĞŬąŶƐĂůKƌŐĂŶŝǌĂƐǇŽŶ
▪ Konut Alanları
▪ <ĂŵƵƐĂůůĂŶůĂƌ
▪ <ĞŶƚƐĞů>ŽũŝƐƚŝŬůĂŶůĂƌ
▪ Kentsel Dolaşım ve Erişebilirlik
▪ Kentsel Altyapı ve Üstyapı Kullanımları
2. Kent Sorunları
▪ <ĞŶƚƐĞů'Ƃĕ
▪ <ĞŶƚƐĞů'ƺǀĞŶůŝŬǀĞ^Ƶĕ
▪ <ĞŶƚƐĞů<ŽƌƵŵĂǀĞƐƚĞƚŝŬ
▪ Atıksu Yönetimi ve Arıtımı
▪ <ĞŶƚ<ƺůƚƺƌƺ

evre ve şehirciliğin alt temaları belirlendikten sonra koordinatör kurum olan Samsun BŞB’deki çalışma
grubu üyeleri ile 5 Aralık 2017’de OMÜ İİBF’de ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. Ϯϲ DĂƌƚ ϮϬϭϴ ƚĂƌŝŚŝŶĞ
kadar çalışma grubu olarak ^ĂŵƐƵŶBüyükşehir ĞůĞĚŝǇĞƐŝŝůe Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ŶĚĞƚŽƉůĂŵϳ
toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda alt temalar ve bu temalarla ilgili Samsun’daki kurum ve
kuruluşlar belirlenmiştir. Koordinatör kurum Samsun BŞB, belirlenen kurum ve kuruluşların çalıştaya
davet işini üstlenmiştir.
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,azırlık toplantıları ďŝƚƚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ OKA ile temasa geçilmiş ve OKA’nın hizmet binasında 16–ϭϳ KĐĂŬ
ϮϬϭϴ ƚĂƌŝŚůĞƌŝŶĚĞ ĂŬĂĚĞŵŝƐǇĞŶ͕ ƵǌŵĂŶ ǀĞ sivil toplum kuruluşlarının ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝŶden oluşan ϯϬ farklı
kurumdan 70 katılımcıylaďŝr çalıştay gerçekleştirilmiştir. 
İki gün süren çalıştayın ilk gününde şehircilik teması, ikinci gününde de çevre teması ele alınmıştır.
alıştayůĂƌĚĂ ilgili kurumların temsilcileriyle ŚĞƌ ďŝƌ ƚĞŵĂƚŝŬ ƐŽƌƵŶĂ ŝlişkin ƂŶĐĞ ŵĞǀĐƵƚ ĚƵƌƵŵ
değerlendirmesi ŝůĞƐŽƌƵŶĂŶĂůŝǌŝyapılmış, ƐŽŶƌĂĚĂƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞŶƐŽƌƵŶůĂƌĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞĕƂǌƺŵƂŶĞƌŝůĞƌŝ
ve eylem planları tartışılmıştır. Akademik moderatörler tarafından çalıştaylarĚĂ tartışılan ĞǇůĞŵ
planlarının HABITAT III ve Amsterdam Paktı gibi Türkiye açısından bağlayıcılığı bulunan uluslararası
ďĞůŐĞůĞƌůĞ ƵǇƵŵůƵ Žůmasına özen gösterilmiştir. Çalıştay sonunda farklılaşmış amaçlar setine yönelik
olarak çevre teması altında 61 adet, şehircilik teması altında da ϭϬϰ tane eylem planı belirlenmiştir.
Çalıştaydabelirlenen eylem planları, daha sonra akademik moderatörler tarafından düzenlenerek, eͲŵĂŝů
yoluyla çalıştaya katılan kurum ve kuruluş temsilcilerinin tekrar eleştiri ve önerilerine sunulmuş ve
onlardan geri dönüş yapmaları istenmiştir. Geri dönüşler neticesinde eylem planlarına son biçimi verilmiş
ve rapor yazımına geçilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Raporu’nun yazımı aşamasında, öncelikle ilgili sektörün dünya ve Türkiye perspektifli
bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye perspektifinde ulusal ve yerel ƂůĕĞŬůŝ ƉŽůŝƚŝŬĂ ďĞůŐĞůĞƌŝ
incelenmiştir. Bu çerçevede; 10. Kalkınma Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı misyonu, Şehircilik Şurası
ϮϬϭϳ͕ ^ĂŵƐƵŶBüyükşehir BelediyesiStratejik Planı ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Ana Planı’nda
ďĞůŝƌƚŝůĞŶƐƚƌĂƚĞũŝŬamaç ve öncelikler irdelenmiş ve eylem planları bunlarla ilişkilendirilmiştir.
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ULUSLARARASI ÖLÇEKTE YENİ <EdVİZYONh
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 54.5’i kentlerde yaşamlarını
sürdürmektedir. (United Nations, 2016, s.ii) BM’nin raporladığı bu istatistik 4 milyardan fazla insana
tekabül eden bir büyüklüğü ifade etmektedir. İnsanlık tarihinde ilk kez görünen bu değişim kuşkusuz geri
döndürülemez bir dönüşümü işaret etmektedir. BM, yakın gelecekte kentlerde yaşayan insan
yoğunluğunun yüzde 60’lık bir seviyeye ulaşacağını ve her beş insandan birinin nüfusu 1 milyondan az
olmayan kentlerde ikamet edeceğini öngörmektedir. (United Nations, 2016, s.3) Yapılan araştırmalara
bakıldığında kentleşme oranlarının yalnızca gelişmiş coğrafyalarla sınırlı olmadığı gelişmekte olan
bölgeler için de aynı durumun gözlendiği dikkat çekmektedir. 
Pek çok insan için erişilmez olarak görülen kentler özellikle de küreselleşmenin etkisi ile bugün sayıları 1
milyon insanın üzerinde 512, 10 milyon insanın üzerinde ise 37 olan birer mega çekim alanları olarak
yeniden tanımlanmaktadır. (Demographia, 2017, s.18) Böyle bir tabloda Hollanda asıllı ABD’li sosyolog
^ĂƐŬŝĂ^ĂƐƐĞŶ͕ŬĞŶƚůĞƌŝŶulus devletlerin sınırlarını aşan bir konumda bulunduklarını söyleyerek günümüz
kentlerine stratejik manadan önem atfetmektedir. (Sassen, 2003, s.20) Küreselleşmenin biçimlendirdiği
‘dünya sistemi’ içerisinde kentlerin geçmişe oranla çok daha karmaşık bir yapı içerisinde yeniden
yapılandığına dikkat çeken İspanyol sosyolog Manuel Castells bu noktada kentlerin ortaya çıkan yeni
fonksiyonları üzerinde durmaktadır. ;ĂƐƚĞůůƐ͕ϮϬϭϬ͕Ɛ͘ϯϱϮ͘Ϳ
21. Yüzyılın en önemli görünümlerinden biri olan kentlerin yeniden yapılanma sürecini ‘postmetropolit
geçiş’ olarak adlandıran ABD’li şehir plancısı Edward W. Soja, postͲmodernite ile kentler arasındaki
etkileşime dikkat çekerek kentleri çok daha karmaşık mekânsal uzamlar olarak tasvir etmektedir. (Soja,
2000, s.194) Yapılan teorik girişle birlikte tam da bu noktada HABITAT III ve Amsterdam Paktı gibi
uluslararası kentsel politika belgeleri kentlerde meydana gelen büyük dönüşüm ve değişimi
anlamlandırma çabalarının tezahürü olarak değerlendirilebilir. 2016 yılında Ekvator’un KŝƚŽ ;YƵŝƚŽͿ
ŬĞŶƚŝŶĚĞ ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌůŝŬ ĂŶĂ ŐƺŶĚĞŵŝǇůĞ ƚŽƉůĂŶĂŶ ,/dd /// Konferansında ƂǌĞůůŝŬůĞ ŬĞŶƚ ǀĞ ŬŽŶƵƚ
başlıklarıĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞyukarıda atıf yapılanŬƵƌĂŵƐĂůtartışmalarıŝĕĞƌĞŶŐƺŶĚĞŵůĞ 20 yıllıkďŝƌŐĞůĞĐĞŬ
ƉƌŽũĞŬƐŝǇŽŶƵ ŽƌƚĂǇĂ konulmuştur. HABITAT III Konferansında kabul edilen Yeni Kentsel Gündem (The
EĞǁhƌďĂŶŐĞŶĚĂͿ<ŝƚŽĞŬůĂƌĂƐǇŽŶƵŶĚĂŬĞŶƚůĞƌin geleceğiŝĕŝŶŝŬŝƚĞŵĞůŶŽŬƚĂǇĂĚŝŬŬĂƚĕĞŬŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͗
Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık.
Eşitsizlikler ve çevresel sorunların sürdürülebilirlik açısından en temel konular olduğuna vurgu yapılan
<ŝƚŽĞŬůĂƌĂƐǇŽŶƵŶĚĂsosyal dışlanma ve mekânsal ayrışma ŬĞŶƚůĞƌve insan yerleşimlerinin küresel bir
ŐĞƌĕĞŬůŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŶŝƚĞůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Bu bakımdan “herkes için sürdürülebilir kentler” mottosu Yeni
<entsel Gündem’ĚĞ ŽƌƚĂŬ ǀŝǌǇŽŶ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů edilmiştir͘ ƵƌĂĚĂŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞ Yeni Kentsel Gündem’de
kentler ve insan yerleşimlerine yönelik olarakşuŶŽŬƚĂůĂƌĂƂŶĞŵĂƚĨĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͗
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•

Yer, salt ekolojik işlevi olan Ŭavramsallaştırma değildir. Yer aynı zamanda sosyolojik bir
ƂƌƺŶƚƺĚƺƌ͘

•

Konut, içilebilir su, gıda güvenliği, altyapı, ŚĂǀĂŬĂůŝƚĞƐŝgibi başlıklar en temel kentsel haklardır.

•

Kentlerin en önemli işlevleri arasında; katılım, aidiyet, kapsayıcılıkŐŝďŝŬĂǀƌĂŵůĂƌyer almalıdır.

•

<ĞŶƚůĞƌĐŝŶsiyet eşitliğini sağlayan, kadınların katılımını teşvik edenǀĞŚŝĕďŝƌayrımcılığın olmadığı
ǇĞƌůĞƌŽůĂƌĂŬdüşünülmelidir.

•

<ĞŶƚƐĞů ĞŬŽŶŽŵŝŬ göstergelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı olabilmesi ancak yerel ŬĂǇŶĂŬůĂƌůĂ
ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ͘

•

Kentsel ulaşım yaş ve cinsiyet dostu bir planlamayla herkes için erişilebilir kılınmalıdır.

•

İklim değişikliğine uyum kentler için en önemli ödevlerden biridir. Özellikle doğal ve insan
kaynaklı afetler karşısında dayanıklı, koruyucu ve duyarlı kentler inşa edilmelidir.

•

ĞǀƌĞ ƐŽrunlarının olumsuz etkilerine karşı kentler ve yerleşim yerlerinde; ĞŬŽƐŝƐƚĞŵŝŶ͕ ďŝǇŽ
çeşitliliğin ve doğal yaşam alanların korunması ƐŽŶĚĞƌĞĐĞƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘

,/dd///’te olduğu gibi ǇŝŶĞϮϬϭϲyılında kabul edilen Amsterdam Paktı’ŶĚĂŬĞŶƚƐĞůĂůĂŶůĂƌĚĂayrışma,
işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlara dikkat çekilmiştir. Avrupa Birliği’nin ;Ϳ Kentsel Ajandası ;hƌďĂŶ
ŐĞŶĚĂͿŽůĂƌĂŬŶŝƚĞůĞŶĚŝƌŝůĞŶďƵbelgede atıf yapılan ayrışma, işsizlik ve yoksullukŝůĞďŝƌůŝŬƚĞŵƺůƚĞĐŝǀĞ
ŐƂĕŵĞŶŬƌŝǌŝŶŝƂŶĐĞůŝŬůŝĕƂǌƺůŵĞƐŝŐĞƌĞŬĞŶsorunlar arasında gösterilmiştir. 
Avrupa Birliği’nin 2020 hedeflerini͖ akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kavramları perspektifinde
tanımlandığı“ŝĕŝŶ<ĞŶƚƐĞů'ƺŶĚĞŵ” başlıklı belgede öncelikli ŬĞŶƚƐĞůŬŽŶƵůĂƌşu şekilde sıralanmıştır:
•

'ƂĕŵĞŶůĞƌǀĞŵƺůƚĞĐŝůĞƌ

•

,ĂǀĂŬĂůŝƚĞƐŝ

•

<ĞŶƚƐĞůǇŽŬƐƵůůƵŬ

•

<ŽŶƵƚ

•

zĞƌĞůĞŬŽŶŽŵŝ

•

İşsizlik

•

İklim

•

ŶĞƌũŝdönüşümü

•

^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌůŝŬ

•

<ĞŶƚƐĞůŚĂƌĞŬĞƚůŝůŝŬ

•

Dijital dönüşüm

•

<ĂŵƵƐĂůŚŝǌŵĞƚůĞƌ
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TÜRKİYEDE ŞEHİRCİLİK^KZhE>Z/sPOLİTİKALAR
Ülkemizde 50’li yıllardan itibaren devam eden hızlı kentleşme sonucunda şehirlerde yaşayan nüfusun
oranı 1950 yılında %25 iken, 1980 yılında %44’e, 2000 yılında %65’e ve 2012 yılında %77’ye kadar
çıkmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla ise dünya nüfusunun %54’ü, ülkemiz nüfusunun %88’i şehirlerde
yaşamaktadır. 2050 yılında ise dünya nüfusunun üçte ikisinin, Türkiye nüfusunun ise %95’inin şehirlerde
yaşayacağı öngörülmektedir (ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĞŚŝƌĐŝůŝŬƐƵƌĂƐŝ͘ĐƐď͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
1950 yılında nüfusu 500 binden fazla olan şehir sayısı 2 iken, günümüzde bu sayı 40’ı aşmıştır. Buna bağlı
olarak 1984 yılında kabul edilen ilk Büyükşehir BelediyesiYasası ile İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝolarak ilan edilmişlerdir. İlk on yıl içinde büyükşehir belediye sayısı 8’e, yirmi yıl içerisinde ise
16’ya yükselmiş, 2016 yılı itibariyle 6360 sayılı Kanun kapsamında 30’a, köylerin mahalle statüsü
kazanması ile birlikte kentleşme oranı da %88’e ulaşmıştır (http://sehirciliksƵƌĂƐŝ͘ĐƐď͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
Türkiye’de kentleşme hızının görece yüksek olduğu tespit edilebilir. Avrupa’da yaklaşık 200 yılda
gerçekleşen kentleşmenin Türkiye’de 50 yıl gibi bir sürece cereyan ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Dolayısıyla böylesine hızlı ve kısa sürede gerçekleşen kentleşmenin ciddi bir takım sorunları olması da
kaçınılmazdır. Ülkemizdeki kentleşme sorunlarını ekonomik ve sosyal sorunlar olarak sınıflandıran bir
yaklaşıma göre başlıca sorunlar (Es; Ateş, 2010):
•

ŬŽŶŽŵŝŬ ^ŽƌƵŶůĂƌ͗ İşsizlik, sektörler arası dengesizlik, bölgeler arası kentleşme dengesizliği,
altyapı hizmetlerinde tıkanma, konut sorunu. 

•

^ŽƐǇĂů ^ŽƌƵŶůĂƌ͗ Çevrenin tahribi, fiziki plansızlık ve yerleşme düzensizliği, gelir dağılımındaki
eşitsizlik, sosyal tabakalaşmanın veya sınıflaşmanın artması, kültür değişmesi ve boşluğu, toplum
hayatında çözülme ve intibaksızlık, planlama ve yönetim sorunlarından oluşmaktadır.

ϵ. Kalkınma Planı (2007Ͳ2013) YerleşmeͲŞehirleşme Özel İhtisas Komisyonu’nun 2006’da yayınladığı
ƌĂƉŽƌĚĂ ŝse mevcut kentsel sorunlar, “yerleşme ve kentleşme sorunları” başlığı altında şöyle
ďĞůŝƌƚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĂůŬŝŶŵĂ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͗Yaşam kalitesi sorunları, afete duyarlı yerleşme ve
şehirleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kaçak yapılaşma, kentsel yenileme/dönüşüm, teknik
ve sosyal altyapı yetersizliği͘
ϭϬ. Kalkınma Planı’nda (2014Ͳ2018) ise bir önceki planda yer alan sorunların kısmen devam ettiği kısmen
de yeni gerekliliklerin doğduğu görülmektedir. Buna göre kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma
hâlihazırda önemini yitirmekle birlikte, şehirlerde ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması ve doğal
afet kaynaklı risklerin azaltılması yönünde mevcut şehir dokusunun yenilenmesi daha fazla ağırlık
ŬĂzanmaktadır. 
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Şehirlerin daha rekabetçi ve yaşanabilir kılınması; yeni ve nitelikli iş ve yaşam alanları oluşturulması;
sosyal ve fiziki altyapıya, kaliteli ve güvenli kentsel ulaştırma sistemlerine kavuşturulması yönünde
politika ve uygulamaların etkinleşƚŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉďŬ͘ƚďŵŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
Öte yandan, “ülkemizde sürdürülebilir kentleşmenin önünde duran sorunlar”ın tespiti ve politika
seçenekleri konusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı için 2007 yılında hazırlanan bir raporda, kentsel
sorunlar “teknik alanlar” ve “ekonomik, sosyal, kurumsal alanlar” üst başlıkları altında toplanmıştır
;ǁǁǁ͘ďĂǇŝŶĚŝƌůŝŬ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ ϮϬϭϬͿ  Daha önceki kalkınma planlarında yer alan temel tespitlere paralel
ƚĞƐƉŝƚůĞrin yer aldığı bu raporun içeriği Tablo ϭ.’ĚĞŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽϭ͘Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşmenin Önünde Duran Sorunlar

Kalitesinin ĞŶŐĞƐŝǌ
Kentsel Yaşam Kalitesinin Yetersizliği
Bölgesel Gelişme

Teknik altyapının yetersizliği,

Kentsel Yaşam
Düşük Olması

<ƵƌƵŵƐĂůůĂŶůĂƌ

ŬŽŶŽŵŝŬ͕^ŽƐǇĂůǀĞ

dĞŬŶŝŬůĂŶůĂƌ



Somut ve somut olmayan kültürel mirasta çeşitliliğin korunamaması

Kent içi ulaşılabilirliğin yetersiz olması ve çevre odaklı olmaması
Kentlerimizde kalitesiz, sağlıksız ve güvenliksiz mekânların giderek artması
Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin bir planlama sisteminin ve
örgütlenmesinin olmayışı
Tarihi ve kültürel mekânların karakterinin kaybolması
Žğal varlıkların yitirilmesi ve ekolojik dengenin bozulması
Kentlerde afetlerin felaketlere dönüşmesi

Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin planlama, uygulama, izleme ve
ĚĞŶĞƚůĞŵĞyapılmasına uygun idari yapıların olmayışı
Kentsel işsizliğin yüksek olması

Halkın kentin sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecine katılımının
ve sorumluluk bilincinin eksikliği

Fiziksel, sosyal ve kültürel olarak sağlıksız gelişen ve güvenli olmayan
kentlerin ve bozulan kentsel alanların oluşması


<ĂǇŶĂŬ͗ǁǁǁ͘ďĂǇŝŶĚŝƌůŝŬ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕;Ϭϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϬͿ͘
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Yukarıdaki farklı sorun tespitlerinden hareketle, yakın dönemden bugüne Türkiye’deki kentsel sorunlar
şöyle ifade edilebilir(Altay;Tokman;Tanrıkulu, 2010):
•

Kentsel fiziksel çevrenin bozukluğu,

•

Nüfus yoğunlaşması veyoksullaşma,

•

Tarihi dokunun yok olması,

•

Düzensiz ve çarpık büyüme,

•

Kentsel hizmetlerin yetersizliği,

•

Aşırı trafik yükü,

•

Ses, hava ve toprak kirliliği,

•

Kentsel yaşamın kalitesizliği,

•

Konut fiyatlarının yüksekliği,

•

Sosyal sorunlar ve sağlık sorunları,

•

Kuşakçatışmaları,

•

<ĞŶƚĞǀĞŬĞŶƚŬƺůƚƺƌƺŶĞƵǇƵŵƐŽƌƵŶƵ͕

•

Sosyal gruplar arası farklılıklar ve hoşgörü eksikliği,

•

Özellikle gençlerin yüksek oranda işsiz olması,

•

Birbirine yabancılaşmış çevreler,

•

İşsizlik, zararlı alışkanlıklar ve barınma sorunlarına bağlı suç ve şiddet içeren ilişkilerin
yaygınlaşması.

•

Tarım ve endüstri sektörleri arasındaki dengesizlik,

•

Bölgeler arası kentleşme dengesizliği,

•

Özellikle deprem gibi doğal afetler karşısında kırılganlık.


Yukarıdaki sorunlar, aynı zamanda ülkemizin gelişmesini olumsuz etkileyen sorunlardır. Dolayısıyla
Türkiye şehirleri, büyümenin, sanayileşmenin ve ekonomik gelişmenin lokomotifi olarak değerlendiren
kentlerdeki söz konusu sorunların azaltılması hedeflenmiştir.Ƶçerçevede, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın öncülüğünde, imar ve yapı mevzuatının geliştirilmesi, mekânsal planlama pratiğinin
etkinleştirilmesi, çevresel kirliliğin önlenmesi için kentsel altyapı yatırımlarının desteklenmesi, farklı gelir
grupları için toplu konut üretimi yapılması, organize sanayibölgelerinin kurulması gibi şehir ve mekâna
yönelik pek çok tedbir uygulanmıştır (http://sehirciliksurasi.csb.gov.tr, 2018).
Öte yandan 10. Kalkınma Planında da insanların iş ve yaşam ortamlarının kalitesi, temel kalkınma ve
ƌĞĨĂŚŐƂƐƚĞƌŐĞůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝŽůarak nitelendirilmiştir.
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İnsanı ve yaşam kalitesini merkeze alarak, bölgesel gelişmenin sağlanması, yerel ekonomilerin ve kırsal
kesimin güçlendirilmesi, mekânsal gelişme ve şehirleşmenin dengeli oluşmasının sağlanması, her kesim
için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi hedeflerini belirlemiştir. Yaşam
mekânlarının, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği desteklemek yanında afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı,
kültürel değerleri esas alacak, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı teşvik edecek şekilde tasarlanması ve
inşa edilmesinin önemine değinilmiştir;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉďŬ͘ƚďŵŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
Ülkemizin coğrafi koşullarına, kentͲkır ayrımına, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine uygun; insan ve
toplum ihtiyaçlarına cevap veren, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda
yaşanabilir mekânlara kavuşturulması temel amaç olarak gösterilmiştir. Bu maksatla Kentsel Dönüşüm,
Kentsel Altyapı, Kırsal Altyapı, Çevrenin Korunması, Mahalli İdareler ve Afet Yönetimi hakkında
problemler tespit edilmiş, temel amaçlar ve politikalar belirlenerek, programlar oluşturulmuştur
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉďŬ͘ƚďŵŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
10. Kalkınma Planında sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı,
değişen mekân tercihleriyle işlev ve değer kaybeden alanların oluşması ve üretim ve hizmet alanlarının
sıkışması gibi faktörler şehirlerde yapıların ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırdığı tespit edilmiştir. Bu
ihtiyaçtan dolayı şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini
kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak
yenilemek;

kentsel refahı, yapı ve

yaşam kalitesini yüksĞůƚŵĞŬ ƚĞŵĞů ĂŵĂç

edinilmiştir

;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉďŬ͘ƚďŵŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
10. Kalkınma Programında, 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi
açısından önem taşıyan Kentleşme ile doğrudan alakalı olarak Yerelde Kurumsal Kapasitenin
'ƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝWƌŽŐƌamı ve Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı adında
iki “Öncelikli Dönüşüm Programı” tasarlanmıştır. Rekabetçiliğin ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel
Dönüşüm programı, hızlı şehirleşme ve imarsız yapılaşma ile ortaya çıkan altyapı, çevre ve güvenlik
sorunlarının yol açtığı sorunlarla mücadele etmek maksadıyla oluşturulmuştur. Bu program ile şehirlerin
ekonomik, sosyal ve fiziki dezavantajlarının azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.
WƌŽŐƌĂŵĚąŚŝůŝŶĚĞǇĞŶŝkentsel dönüşüm programlarının geliştirilmesi, kentsel dönüşüm ile ortaya çıkan
değer artışından kamuya kaynak sağlanması, orta ve alt gelir gruplarına odaklanan konut üretim
modellerinin geliştirilmesi, planlamalarda sosyal boyutun güçlendirilmesi ve Büyükşehirlerde sosyal
ƵǇƵŵƵŶŬolaylaştırılması hedeflenmiştir (https://pbk.tbmm.gov.tr, 2018).
^Ƃǌ ŬŽŶƵƐƵ WůĂŶ’da, kentsel dönüşüme paralel olarak, hızlı şehirleşme nedeniyle artan altyapı
ihtiyaçlarının karşılanmasında kayda değer ilerlemeler sağlanmakla biƌůŝŬƚĞ͕ ŚŝǌŵĞƚ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ
yükseltilmesi, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması ihtiyacının devam ettiği belirtilmiştir.
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Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre
sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek,
konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temeů
amaçlar olarak belirlenmiştir (https://pbk.tbmm.gov.ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
Plan’daki ŚĞĚĞĨůĞƌĞǇĞƌĞůǇƂŶĞƚŝŵůĞƌŝŶuyum sağlayabilmesi maksadıyla, bu kurumlarındaha etkin, hızlı
ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını
gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Büyükşehir
belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her
kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemĞůĞƌŝŶ
ǇĂpılması öngörülmüştür (https://pbk.tbmm.gov.tr, 2018).
Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması;
afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler
oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiş. Bu amaçla, bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha
dayanıklı olarak inşa edilmesinin sağlanması ve inşaatların denetiminin bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve
kurumlar aracılığıyla güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda, afet risklerinin belirlenmesine
yönelik mikro bölgeleme çalışmaları gerçekleştirilmesi, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel
önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme
gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilmesi; kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı,
güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulması hedeflenmiştir
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉďŬ͘ƚďŵŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
ϭϬ͘<alkınma Planı hedef ve amaçlarıyla uyumlu olarak, ĞǀƌĞǀe Şehircilik Bakanlığı’nın “Sürdürülebilir
çevre ile uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; planlama, yapım,
dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir
anlayışla yapmak” (ǁǁǁ͘ĐďƐ͘ŐŽǀ͘ƚƌ͕ ϮϬϭϴͿ ŵŝƐǇŽŶƵ͕ ülkemiz kentleşme hedeflerinin belirlenmesi
bakımından ƂŶĞŵĂƌǌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yukarıdaki misyonunun “Kentleşme Şuraları”nda ƉůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵ
biçiminde hedeflere dönüştüğünü görmek mümkündür. 2009 yılında gerçekleştirilen Kentleşme
Şurası’nda yaşam kalitesi, afetlere duyarlı yerleşme, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel
Ěönüşüm, teknik ve sosyal altyapı, yerel kalkınma, kentlilik bilinci, yönetişim ve yerel yönetimler
konularında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, yerel yönetimlerin yönetici ve çalışanları, siǀŝů ƚŽƉůƵŵ͕ ƂǌĞů ƐĞŬƚƂƌ ǀĞ ŵĞƐůĞŬ ƂƌŐƺƚůĞƌŝŶŝŶ
mensupları yer almış ve Ülkemizin sürdürülebilir kentsel gelişme hedeflerine ulaşılmasına yönelik
önerilerde bulunmuşlardır (http://sehirciliksurasi.csb.gov.tr, 2018).
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9 Kasım 2017 yılında gerçekleştirilen ǀĞ“Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenen diğer Şehircilik
Şûrası’nda ĚĂ͕ Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonu, “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım”,
“Kentsel Dönüşüm”, “Şehirleşme, Göç ve Uyum” ve “Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel YönetimůĞƌŝŶ
ZŽůƺ”adlı ŬŽŵŝƐǇŽŶůĂƌĚĂ tartışılmıştır. Ƶ ŚƵƐƵƐƚĂ͕ insan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, tarihi ve
kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren,
yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf veçözüm odaklı ilkeler belirlenmiştir.
2017 tarihli Şehircilik Şurası’nda yapılacak işler şöyle tespit edilmiştir (http://sehirciliksurasi.csb.gov.tr,
ϮϬϭϴͿ͗
•

Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonuna geçiş için tüm paydaşların katılımı ile Türkiye’nin ortak aklı
yeniden canlandırılacaktır.

•

Son dönemde gelişen ve dönüşen şehirlerde ortaya çıkan öncelikli konular olarak belirlenen
“kimlikli şehirler”, “Türkiye’nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı”, “toplumsal bütünleşme ve
sosyal uyum”, “güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları” konularına yönelik tedbirler ve
mevzuat önerileri ortaya konulacaktır.

•

Çalışmaları devam etmekte olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES)
revizyonu, Şura Sonuçları dikkate alınarak tamamlanacaktır.

•

Şehirleşme alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası belgeler katılımcı bir süreçle
değerlendirilerek ülkemizde şehirleşme stratejilerine ve uygulamalarına aktarılacaktır.

Şüphesiz ki Şura kapsamında yapılacak işler, özellikle yerel yönetimleri ilgilendirmektedŝƌ͘ K ŶĞĚĞŶůĞ
kentsel ölçekteki uygulamaların lokomotifinin belediyeler ve büyükşehir belediyeleri olduğu açıktır.
TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALAR
Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla, çevre mevzuatı ve standartlarının
geliştirilmesiŶĞ, kurumsal ve teknik altyapının iyileştirilmesiŶĞ ǀĞ ĕĞǀƌĞ ǇƂŶĞƚŝŵŝŶŝŶ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ
yönelik önemli projeler gerçekleştirilmiştir. ƵĂŵĂĕůĂ͕Kalkınma Planları, İklim Değişikliği Strateji Belgesi
ve Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi gibitemel strateji belgeleri hazırlanarak çevre politikasına ve uygulamaya
ǇƂŶ ǀĞƌĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌ geliştirilmiştir. Böylece başta emisyonların kontrolü, korunan alanların
genişletilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması olmak üzere çevre kirliliğinin önlenmesi,ĕĞǀƌĞŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ
iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.
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ŶĂƐƚƌĂƚĞũŝďĞůŐĞůĞƌŝŶĚĞŶ10. Kalkınma Planında;ϮϬϭϰͲϮϬϭϴͿĕĞǀƌĞŝůĞŝůŐŝůŝŚĞĚĞĨǀĞƉŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
“Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında toplanmıştır. Bu çerçevede çevreye duyarlı
yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin
sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki
ŚĞĚĞĨǀĞƉŽůŝƚŝŬĂůĂƌĂǇĞƌǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Kentsel Altyapı alt başlığı altında mevcut durum incelendiğinde hızlı şehirleşme nedeniyle artan
altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kayda değer ilerlemeler sağlanmakla birlikte, ŚŝǌŵĞƚ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ
yükseltilmesi, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması ihtiyacının devam ettiği görülmektedir.
2010 yılı itibarıyla içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam
belediye nüfusuna oranı % 99 seviyesine ulaşmıştır. Yenileme ve bakım çalışmaları dışında içme suyu
şebeke inşaatı ihtiyacı azalırken içme suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. Ayrıca içme suyunun kalitesinin
iyileştirilmesi ve halen yüksek düzeyde olan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması önemini korumaktadır.
Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı
2013 yılında % 91’e ulaşmıştır, hedef 2018’de bu oranı % 95’e çıkarmaktır.Atık su arıtmayla hizmet
ǀĞƌŝůĞŶ ďĞůĞĚŝǇĞ ŶƺĨƵƐƵŶƵŶ ƚŽƉůĂŵ ďĞůĞĚŝǇĞ ŶƺĨƵƐƵŶa oranı, 2013 yılında %68’dir ve 2018 hedefi bu
oranın % 80’e çıkartılmasıdır. Yatırım ve işletme maliyetleri, personel, teknoloji seçimi ve denetim gibi
nedenlerle atık su altyapı hizmetlerinde yeterli etkinlik sağlanamamaktadır. Tarifelerin uygun düzeyde
ayarlanması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi de önem arz etmektedir.
Katı atık alanında ise,düzenli depolamadan yararlanan belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı
2013 yılında % 65 iken,2018’de % 85’e çıkartılması hedeflenmektedir.Katı atık yönetimŝŶĚĞƂŶĞŵůŝďŝƌ
boyut olan geri dönüşümün faydalarının yeterince bilinmemesi, geri kazanılmış ikincil ürüne ait
standartların yetersizliği, teşvik ve yönlendirme sisteminin eksikliği gibi hususlar geri dönüşüm
çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
EƺĨƵƐƵŶƐağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve
çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi
kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği
yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının
oluşturulması temel amaçlardır.Bu amaçlar doğrultusunda,yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu
ŝŚƚŝǇĂĕůarının tamamının karşılanarak, su kayıpͲkaçaklarının önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilerek
sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımının yaygınlaştırılıp içme ve kullanma suyunun tüm
yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesinin sağlanması
hedeflenmektedir. Bunun yanısıra içme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında
mali sürdürülebilirliğin gözetilerek şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısının geliştirilmesi, bu
altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmalarının
sağlanması ve arıtılan atık suların yeniden kullanımının özendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
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Katı atık yönetiminin ise atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve
bertaraf safhalarınınteknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilerek͕ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞŶŝŶǀĞŬƵƌƵŵƐĂů
kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilmesi ve

geri dönüştürülen malzemelerin üretimde

kullanılmasının özendirilmesi de planın hedefleri arasındadır.
Çevrenin Korunmasıkapsamında küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal şartlar
çerçevesinde alınan tedbirlerle 1990ͲϮϬϬϳĚƂŶĞŵŝŶĚĞŬƺŵƺůĂƚŝĨŽůĂƌĂŬϭ͕ϰŵŝůǇĂƌƚŽŶĞŵŝƐǇŽŶƚĂƐĂƌƌƵĨƵ
sağlanmıştır. 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyonu 401,9 milyon ton
ŬĂƌbondioksit eşdeğeri, kişi başına sera gazı emisyonları ise yıllık 5,51ton karbondioksit eşdeğeridir.
ϮϬϬϳͲ2012 döneminde havadaki kükürt dioksit miktarında % 50, partikül madde miktarında ise % 36
oranında azalma sağlanmıştır. Korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı, 2006 yılında % 4,99 iken 2012
yılında % 7,24’e yükselmiştir.
Bu gelişmelere rağmen ekonomik büyüme, nüfus artışı, üretim ve tüketim alışkanlıklarının çevre
üzerindeki baskıları devam etmektedir. Çevre ve doğal kaynak yönetiminde planlama, uyguůĂŵĂ͕ŝǌůĞŵĞ
ve denetimin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kurumlar arası yetki çakışmalarının giderilmesi ve
işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevresel yatırımlar için finansman kaynaklarının
geliştirilmesi ve kaynakların etkili kullanımı ile çevreye ciddi etkisi olabilecek proje ve programların
etkilerinin değerlendirilerek

önlem

alınmasını sağlayacak araçların güçlendirilmesine ihtiyaç

duyulmaktadır. Çevre dostu yöntem ve teknolojilere yönelik ArͲGe ve yeniliğin geliştirilmesi deĞŬŽŶŽŵŝŬ
büyümeyi desteklemek açısından önem arz etmektedir.
Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması,
bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekildĞ
çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçlar olarak belirtilmektedir. Enerji, sanayi,
tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı
yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek
yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.
Bu hedeflere ulaşılması için öncelikli olarak ĕĞǀƌĞ ǇƂŶĞƚŝŵŝŶĚĞŬŝ ŐƂƌĞǀ͕ ǇĞƚŬŝ ǀĞ
ƐŽƌƵŵůƵůƵŬůĂƌĚĂŬŝ ďĞůŝƌƐŝǌůŝŬ ǀĞ ǇĞƚĞƌƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶ ŐŝĚĞƌŝůĞƌĞŬ Ěenetim mekanizmalarının güçlendirilmesi;
özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün artırılması gerekmektedir. Bu ulusal politikanın
devamı olarak sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma,
ĞŶĞƌũŝ͕ ƐƵ ǀe kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu
malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılabilir. Üretim ve
ŚŝǌŵĞƚůĞƌĚĞǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ͕ĞŬŽͲǀĞƌŝŵůŝůŝŬ͕ƚĞŵŝǌƺƌĞƚŝŵƚĞŬŶolojileri gibi çevre dostu uygulamaların
desteklenmesi, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşmasının teşvik edilmesi planın
Ăŵaçları arasında yer almaktadır.
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Planda sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemek üzere kamu alımlarında çevre ĚŽƐƚƵ
ƺƌƺŶůĞƌŝŶ ƚĞƌĐŝŚŝŶŝŶ ƂǌĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değerinin ölçülerek,
politika

oluşturma

ve

uygulama

süreçlerinde

dikkate

alınması

hedeflenmektedir.

Tüketim

alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin
artırılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması da planlanmaktadır. Enerji, sanayi, tarım,
ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatlarının değerlendirilerek,
ĕĞǀƌĞǇĞĚƵǇarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, ArͲGe ve yenilikçiliğin desteklenmesi planın
önerileri arasında yer almaktadır.
Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık % 39
olup, bu kaynağın 32 milyar m³’ü (% 73) sulamada, 7 milyar m³’ü (% 16) içme ve kullanmada, 5 milyar
m³’ü (% 11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³
kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030yılında kişi başına düşen
1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir.
Su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı yanında doğal kaynakların korumaͲŬƵůůĂŶŵĂĚĞŶŐĞƐŝŶŝŶ
havza bazında gözetilmesi öncelikli ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ͕ ƺůŬĞŵŝǌĚĞ ƐŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ƐƵůĂŵĂ
altyapısı ve su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi önlemler alınmış;
su yönetim yapısı havza bazlı yaklaşımlarla geliştirilmeye başlanmıştır.Su yönetiminde etkinliği sağlamak
üzere havza bazında entegre koruma ve kontrollü kullanma ilkeleri ile kentsel, endüstriyel, tarımsal
faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan baskı ve etkilerin belirlendiği ve tedbirlerin ortaya konulduğu 26
havzanın tamamı için koruma eylem planları hazırlanmıştır.
Ülkemizde mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenme
sonucunda giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmektedir. Planlama, izleme, değerlendirme ve
denetim yetersizliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı olmaması, kuruluşlar arası eşgüdümün zayıflığı gibi
hususlar, su kaynakları yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardır.
Su kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu
tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin
geliştirilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu amaçlara ulaşılabilmesi için uygulanacak politikalar doğrultusunda su yönetimine ilişkin
ŵĞǀǌƵĂƚƚĂŬŝ ĞŬƐŝŬůŝŬ ǀĞ ďĞůŝƌƐŝǌůŝŬůĞƌŝŶ ŐŝĚĞƌŝůĞƌĞŬ ŬƵrumların görev, yetki ve sorumluluklarının
netleştirilmesi, su yönetimiyle ilgili tüm kurum vekuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ulusal havza sınıflama sisteminin, su kaynaklarının
korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirilmesi, yeraltı ve yerüstü su
kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının
korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır.
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Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesi,iklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su
miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve
kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasıgerektiği belirtilmektedir. Sulamada
sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı
fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilmesi de planlanmaktadır.
Ayrıca toprak ve su kaynaklarının korunması için aşırı gübre ve tarımsal ilaç kullanımının önüne
geçilmesi, toprak kirliliğinin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, su kirliliği ölçümlerinin bir
merkezde toplanarak değerlendirilmesi ve kirliliği azaltıcı önlemlerin uygulanması öneriler arasında yer
almaktadır.
Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak hazırlanan temel belge hůƵƐĂů
ŝǇŽůŽũŝŬÇeşitlilik Stratejisi'dir. Strateji ile “Tabiatın bir parçası olarak yaşayan, biyolojik çeşitliliğe değer
veren, doğanın yerine koyabileceğinden fazlasını tüketmeyen ve gelecek nesillere biyolojik çeşitlilik
açısından zengin bir doğa bırakan toplum oluşturmak” amaçlanmaktadır.Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi
biyolojik çeşitlilikle ilgili mevcut yasal sorumlulukları tanımlamakta, politika yaratmak amaçlı uluslararası
işbirliğinin önemi ve ekosistem yönetiminin geliştirilebilmesi için gerekli araştırma koşullarının önemini
vurgulamakta, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini, hedeflere yönelik
stratejileri ve öncelikli eylem planlarını içermektedir.
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, küresel çabalara,
sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve
Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır.Türkiye, yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm
vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmak için enerji verimliliğini
yaygınlaştırmayı; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı ve iklim değişikliği
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmeyi hedeflemektedir. Ulusal İklim Değişikliği Eylem
Planı (İDEP) bu temel yaklaşım ışığında, 2010 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nin uygulamasına yönelik olarak hazırlanmıştır.Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve sera gazı emisyonlarına ilişkin göstergelerine bakıldığındagerek ekonomik
kalkınmışlık düzeyi, gerekse sera gazı emisyonları açısındangelişmiş ülkelerle benzer durumda olmadığı
görülmektedir.Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketimi ve kişi başı sera gazı emisyonları, OECD
ƺůŬĞlerininyaklaşık üçte biri oranındadır. Diğer taraftan, Türkiye’de ekonominin enerji yoğunluğu,
OECDülkelerindekinden yaklaşık üçte bir oranında daha fazladır. Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
(GSYİH), 1990 ile 2008 yılları arasında %171 oranında artarken, toplam sera gazı emisyonlarının sadece
%96 oranında artması, ekonominin gelişiminin giderek daha az sera gazı emisyonu yaratacak faaliyetlere
dayandırılması bakımından olumlubir eğilime işaret etmektedir.
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Diğer taraftan, ekonominin enerji yoğunluğundaki düşüş 1990Ͳ2008 yılları arasında %30 olurken,
aynı yıllar arasında ekonominin karbon yoğunluğunun sadece %28 oranında düşmesi, enerji arzındaki
karbon yoğunluğunun ise %16 oranında artması, enerji arzından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının
azaltılması konusunda hala yapılması gerekenler olduğuna işaret etmektedir. 
İklim değişikliğine yönelik olarak hazırlanan en temel belge, iklim değişikliği ile mücadele
kapsamında ilgili sektörlerde öncelikli olarak yapılması gereken çalışmaları ve iklim değişikliğŝŶĞƵǇƵŵĂ
yönelik önlemleri tanımlayan ve 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan
“Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi (2010Ͳ2020)”dir.
Türkiye’nin temel ilkeler kapsamındaki ^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨůĞƌŝise Strateji Belgesi’nde aşağıdaki
gibisıralanmıştır:
•

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile önlemlerini, ulusal kalkınma planlarına dâhil
ĞƚŵĞŬ͕

•

Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla geliştirilen küresel politikalar ve önlemlere
ŝŵŬąŶůĂƌ ƂůĕƺƐƺŶĚĞ͕ ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ ŬĂlkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış kalkınma programını
sekteye uğratmadan, sera gazı emisyon artış hızını sınırlayarak katkıda bulunmak,

•

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve bu etkilere uyum sağlama
doğrultusunda, ulusal hazırlık seviyesi ve kapasitesini artırmak; bu çabalarla elde edilecek
tecrübe ve kazanımları bölge ülkeleri ile paylaşmak, azaltım ve uyuma yönelik ikili ve çok taraflı
ortak araştırma projelerigeliştirmek,

•

Azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman ana başlıklarındaki küresel stratejik
amaçların,tarafların sorumlulukları göz önünde bulundurularak tasarlanması ve yürütülmesine
uyum sağlamak ve uluslararası faaliyetlerde etkin rol oynamak,

•

Azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara erişimi
artırmak,

•

Mevcut teknolojik ve kalkınma düzeyimiz göz önüne alınarak temiz üretim teknolojisiaraştırmaͲ
geliştirme ve inovasyon kapasitesini geliştirmek ve bu alanda rekabet ve üretimin artırılmasını
sağlayacak ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını ve teşvikmekanizmalarını oluşturmak,

•

İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki faaliyetleri etkin ve sürekli eşgüdüm
sağlayarak, şeffaf, katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçleri ile geliştirmek,

•

<ĂŵƵ͕ ƂǌĞů ƐĞŬƚƂr, üniversite, sivil toplum kuruluşları gibi tüm kesimlerin ortak çabalarıile
tüketim kalıplarının iklim dostu olacak şekilde değiştirilebilmesi için kamuoyu bilincini artırmak,

•

Ulusal iklim değişikliği çalışmalarında, bilgi akışını ve paylaşımını artırmakamacıyla bütüncül bir
bilgi yönetim sistemini oluşturmaktır.
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^D^hE’DAsZ–ŞEHİRCİLİK^KZhE>Z/szZ>POLİTİKA BELGELERİ
Samsun ekonomisi ve nüfusu ile Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kentidir. 1͘Ϯϵϱ͘ϵϮϳ kişilik nüfusu ile
Türkiye’nin en kalabalık 16. ili konumundaki Samsun, 9083,39 km² yüzölçümü ile Türkiye’nin yaklaşık
%1,2’sini oluşturmaktadır. Kilometrekareye düşen nüfus 1927 yılında 29 kişi iken, 2016 yılında 143 kişiye
yükselmiştir. Nüfus artış hızı 2013’ten bu yana artış göstermiş ve 2016 yılında binde 12,5 olarak
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Samsun ilinin ülke nüfusu içerisinde payı 1965 sonrası düşüş
göstermiştir ve 2016 itibariyle %1,62 olarak tespit edilmiştir. 2016 yılında Türkiye geneli genç nüfus oranı
%16,3 olarak gerçekleşmiştir. Samsun ili genç nüfus oranı ise aynı yıl yıl için %15,9 olarak tespit
edilmiştir. Samsun ilinin genç nüfus oranı Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Doğum sayısındaki
düşüş de dikkat çekmektedir. 2009ͲϮϬ16 yılları arasında Türkiye’deki doğum sayısı %3,40 oranında
artarken, aynı dönemde Samsun’da %9,05 oranında azalma gözlenmiştir(Samsun İktisadi Raporu, 2017).
Farklı göstergelerde Samsun ilinin Türkiye genelindeki sıralaması şu şekildedir; kişi başına gaǇƌŝ ƐĂĨŝ
yurtiçi hâsıla 8,790 ABD doları ile 38. sırada, kişi başına kamu yatırımı 315 TL ile 69. sırada, nüfus
yoğunluğunda 143 kişi/km² ile 16. sırada, bin kişi başına özel otomobil sayısında 47. sırada, bir milyon
nüfusta trafik kazası sayısında 32. sırada, trafik kazalarında bir milyon nüfusta trafik kazalarında ölü
sayısında 36. sırada, kişi başına toplam elektrik tüketiminde 42. sırada, yüzbin kişi başına hastane yatak
sayısında 13. sırada yer almaktadır (Samsun İktisadi Raporu, 2017).
Kamu yatırımları bakımından Samsun’a ayrılan pay 2010’dan bu yana gerilemektedir. 2009 yılında tüm
kamu yatırımlarında Samsun’unun payı %1.36 iken, 2016 itibariyle %0.53 olmuştur. Samsun’un kamu
yatırımlarından faydalanma sıralaması da benzer şekilde düşüş göstermiş 2009’da 9. sırada yer alırken,
2016’da 23. sırada yer almıştır (Samsun İktisadi Raporu, 2017).
Samsun’da konut satışları 2013Ͳ2016 döneminde %19,89 oranında artış göstermiş ve Türkiye
ortalamasının (%15,92) üzerinde yer almıştır. Yapı ruhsatı alınan bina sayısı 2014ͲϮϬϭϲ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ
%26,05 oranında, yapı ruhsatı alınan daire sayısı ise yine aynı dönemde %74,72 oranında artış
göstermiştir. Kullanma amacına göre tamamen veya kısmen biten yeni ve ilave yapıların yüzölçümü
bakımından 2002 yılında toplam 411 Bin 677 m² alana sahip olan Samsun, 2016 yılında toplam 2 Milyon
759 Bin 720 m² alana sahiptir. Bu alanda 14 yıllık dönemde Türkiye’deki genel artış %376,6 olarak
gerçekleşirken, Samsun’da bu oran %570,4 olarak tespit edilmiştir (Samsun İktisadi Raporu, 2017).
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^ĂŵƐƵŶ͕ ^ŽƐǇŽͲEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasında 81 il arasında 2003 yılında 32. sırada,
2011 yılında ise 33. sırada yer almıştır. Samsun 2015 yılı yaşam endeksleri incelendiğinde 0.5746ŐĞŶĞů
endeks değeri ile 33. sırada, 0.7942 konut endeks değeri ile 31. sırada, 0.5804 çalışma hayatı endeks
değeri ile 41. sırada, 0.4495 gelir ve servet endeks değeri ile 40. sırada, 0.6801 sağlık endeks değeri ile
18. sırada, 0.6332 eğitim endeks değeri ile 22. sırada, 0.6193 çevre endeks değeri ile 38. sırada,Ϭ͘ϲϮϳϭ
güvenlik endeks değeri ile 40. sırada, 0.4599 sivil katılım endeks değeri ile 26. sırada, 0.4848 altyapı
hizmetlerine erişim endeks değeri ile 30. sırada, 0.4590 sosyal yaşam endeks değeri ile 29. sırada, 0.4590
sosyal yaşam endeks değeri ile 29. sırada, 0.5334 yaşam memnuniyeti endeks değeri ile 37. sırada
bulunmaktadır(Samsun İktisadi Raporu, 2017).
2016 yılına kadar Samsun net göç veren bir ildir. Samsun 2014 yılında 3,462 ve 2015 yılında 2,909 kişi net
göç verirken, 2016 yılında 41,187 verilen göçe karşın 41,687 alınan göç rakamı ile 500 kişi net göç
almıştır. Samsun’un en fazla net göç verdiği iller sırasıyla İstanbul, Çorum, Sinop, Sivas ve Rize olurken,
en fazla net göç aldığı iller Ordu, Bursa, Tekirdağ, Ankara ve Eskişehir olmuştur (Samsun İktisadi Raporu,
ϮϬϭϳͿ͘
Metropol bir kent olması nedeniyle Samsun’da kentleşme sorunlarının Türkiye’de var olan kentleşme
sorunlarının pek çoğuyla örtüştüğü söylenebilir. Söz konusu sorunları uzun uzun zikretmek yerine, ana
başlıkla halinde değinmek daha anlaşılır olacaktır. Buna göre Samsun’daki başlıca kentleşme sorunları
şöyle sıralanabilir: Kentsel fiziksel çevrenin bozukluğu, nüfus yoğunlaşması ve buna bağlı betonlaşma,
kentsel hizmetlerin yetersizliği, trafik yükünün artmakta oluşu, gürültü kirliliği, konut fiyatlarının
yüksekliği, sosyal sorunlar, kentsel güvenlik sorunları, sağlık sorunları, kuşak çatışmaları, kente ve kent
kültürüne uyum sorunu, sosyal gruplar arasında hoşgörü eksikliği, özellikle yüksek oranlı genç işsizliği,
zararlı alışkanlıklar, suç ve şiddet içeren ilişkilerin yaygınlaşması, ekolojik çevrenin hızlı tahribi, kıyı
tahribi, sel gibi doğal afetler karşısında kırılganlık.
Samsun’daki kentleşme sorunları hususunda bazı araştırma raporlarında çeşitli tespitler yapılmıştır.
Örneğin; 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yürütücülüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın (OKA) desteğiyle hazırlanan Metropol Kent Samsun’da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi
sonuç raporunda geçtiğimiz 40Ͳ50 boyunca kırsaldan aldığı yoğun göç sonucunda Samsun’da kentlilik
bilincinden uzak, kırsal hemşerilik ilişkilerine dayalı bir kültürünün baskınlığının, ortak kent kültürü
yaratma ve kentlileşme konularında ciddi sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu olumsuzluklara
rağmen mevcut kentsel altyapı ve üst yapılar, tarihsel ve kültürel zenginlik ile kozmopolit yapı birlikte
değerlendirildiğinde, Samsun’da kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi konusunda ciddi bir
potansiyel olduğu söylenebilir. Tüm bu potansiyelin harekete geçirebilmesŝ͕ŬĞŶƚŝŶƐŽƐǇŽͲkültürel yapısı
üzerinde biçimlendirici etkiye sahip aktör ve faktörlerin, bu konuda harekete geçmesiyle olanaklıdır.
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Rapor’a göre Samsun’da kent kültürü ve kentlilik bilinci potansiyelini harekete geçirebilmek bakımından
ŬĞŶƚƐĂŬŝŶůĞƌŝŶŝŶpotansiyelini bilmek de hayati önem taşımaktadır (Mutlu, Özaydın, 2011). 
Rapor’a göre Samsun’da kentlilik bilincinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kentlilik bilinci düşük
olanların oranı, orta düzeyde olanlardan çok az olmakla birlikte, yüksek düzeyde olanların iki katı
kadardır. Kente özgü tutum ve davranış düzeyinin düşük, Samsunluluk bilincinin orta ve kent sorunlarına
duyarlılığın yüksek düzeyde oluşu, Samsun’daki bazı sosyoͲkültürel çelişkileri açıklamaktadır (Mutlu,
Özaydın, 2011).
Samsun’un göçlere bağlı olarak kozmopolit bir yapıda oluşu, bir yandan kente özgü tutum ve
davranışların gelişmesini olumsuz etkilemekte, bir yandan da Samsunluluk bilincinin oluşmasını
güçleştirmektedir. Gerek göçle Samsun’a gelenlerin gerekse doğma büyüme Samsunlu olanların kent
kültürünün evrensel özellikleri (kente özgü tutum ve davranışları) konusundaki eksiklikleri, Samsun’da
bir arada yaşama ruhunu güçlendirecek ortak bir duyarlılığın gelişmesini yavaşlatmaktadır (Mutlu,
Özaydın, 2011).
Rapor’da, farklı yerlĞƌĚĞŶŐĞůĞŶůĞƌůĞ^ĂŵƐƵŶůƵŽůĂŶďŝƌĞǇůĞƌŝŶ͕ŬĞŶƚƐĞůĂůĂŶĚĂŬĞŶƚĞƂǌŐƺŽƌƚĂŬŶŝƚĞůŝŬůŝ
tutum ve davranışlar üzerinden “ortak bir dil” geliştirememiş olması nedeniyle, tarafların iletişim dili
Samsun üzerinde değil, “kendi kentleri üzerinden” kurulduğu ifade edilmektedir (Mutlu, Özaydın, 2011).
Öte yandan 2013 yılı Nisan ayında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürütücülüğü ve OKA’nın
desteğiyle gerçekleştirilen Güvenli Okul Yaşanılabilir Kent Araştırma Projesi’nin sonuç raporunda
okullardaki güvenlik sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri kapsamında Samsun ilinin güvenlik
sorunlarına değinilmiş ve bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususlar kentin önemli güvenlik sorunları
olarak öne çıkmıştır (Mutlu, Özaydın, 2013).
Güvenli Okul Yaşanılabilir Kent Araştırma Raporu’nda kent merkezinde kentsel kalitenin ve
yaşanabilirliğin çeperlere göre oldukça düşük düzeyde kaldığı ve özellikle yüksek yoğunluklu yapılaşma
ile sosyal ve teknik altyapıdaki yetersizlikler kentin merkezinde yaşam kalitesinin ve yaşanabilirliğin
ƂŶƺŶĚeki en büyük engelleri oluşturduğuna değinilmiştir (Mutlu, Özaydın, 2013).
Samsun’un hem yerel ve kentsel ölçekli sorunlarıyla hem de bunlar üzerinde etkili olan bölgesel
sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli politika belgeleri üretilmiştir. Bunların en önemůŝůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝƐŝ
YeşilırmakHavza Gelişim Projesi’Ěŝƌ͘
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nin Mekânsal, Sosyal ve Ekonomik Yapının Dönüştürülmesi ve
Geliştirilmesi başlığı altında çeşitli stratejik amaçlar belirlenmiştir. 
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ƚŬŝŶ bir mekânsal organizasyonun oluşturulması stratejik amacı kapsamında, beůŝƌůĞŶĞŶ ƂŶĐĞůŝŬůĞƌ
şunlardır; bölgesel altyapının etkin bir mekânsal organizasyon anlayışına uygun olarak geliştirilmesi;
Ŭentlerin güvenli ve planlı biçimde geleceğe hazırlanması; kırsal yerleşim deseninin rasyonel bir yapıya
dönüştürülmesi (ǁǁǁ͘ǇĞƐŝůŝƌŵĂŬ͘ŽƌŐ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
Diğer bir stratejik amaç ise ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun iyileştirilmesiŽůĂƌĂŬ
ifade edilmiş ve iki öncelikli hedef ile tanımlanmıştır; Hava, toprak, su ve orman ekosistemlerinin
korunması kontrolü, kentsel tarımsal kirleticilerin ektilerinin azalması; Biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması;ǁǁǁ͘ǇĞƐŝůŝƌŵĂŬ͘ŽƌŐ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͘
ĞůŝƌƚŝůĞŶ ƐƚƌĂƚĞũŝŬ ĂŵĂĕůĂƌ ĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ͕ ƚĞŵĞů ƐƚƌĂƚĞũŝŬ ŚĞĚĞĨ ise “mĞŬąŶƐĂů͕ ƐŽƐǇĂů ǀĞ ĞŬŽŶŽŵŝŬ
yapının dönüştürülmesi ve geliştirilmesi” olarak belirlenmiş ve üç ana başlıkta tanımlanmıştır. Bu ana
başlıklar, mekânsal yapı dönüşümleri, toplumsal yapı dönüşümleri ve ekonomik yapı dönüşümleridir 
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesinde Karadeniz'deki kirliliğin deniz canlı yaşamını tehdit ettiği
belirtilmekte, bölgede yaşam kalitesini yükseltmek üzere hava, toprak ve su kaynaklarının korunması,
kentsel ve tarımsal kirleticilerin kontrol altına alınması öngörülmektedir. Planda bölgede erozyonun ciddi
boyutlarda olduğu, bunun sonucunda barajların aktif hacimlerinde zaman içinde meydana gelecek
azalmanın enerji üretimini ve sulama alanlarına verilen su miktarını olumsuz etkileyeceği, arıtılmadan
deşarj edilen atıksuların nehirlerin kirlenmesine neden olduğu, katı atık ve endüstriyel atıkların düzensiz
depolanmasının ise toprak ve yeraltı suyu kirliliğine neden olduğu belirtilmektedir.Bölgede, yerleşim
yoğunluğunun yüksek olduğu kentlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayısının arttırılması, toprak
ve su kaynaklarının korunması için aşırı gübre ve tarımsal ilaç kullanımının önüne geçilmesi, toprak
kirliliğinin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, su kirliliği ölçümlerinin bir merkezde
toplanarak değerlendirilmesi ve kirliliği azaltıcı önlemlerin uygulanması planın önerileri arasında yer
almaktadır. Plan ayrıca bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması sulak alaŶ ĞŬŽƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ
meydana gelecek bozulmaların önlenmesi ve bu kaynaklardan sürdürülebilir biçimde yararlanılmasını
ƂŶŐƂƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Yeşilırmak Havza Gelişimi Projesi ile ortaya konan planın uygulanmasıyla;ǁǁǁ͘ǇĞƐŝůŝƌŵĂŬ͘ŽƌŐ͘ƚƌ͕ϮϬϭϴͿ͖
•

Kentleşme hızlanacak ve kentsel merkezler güçlenerek sunduğu hizmet çeşitliliği ve kalitesi
gelişecek, bölgenin dışarıya vermekte olduğu göç, plan dönemi sonuna doğru bölgenin kentsel
merkezlerine doğru çekilebilecek 
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•

Merkezi kırsal yerleşimlerin sağlayacağı hizmetlerle, kırda yaşam kalitesi gelişebilecek 

•

Kır ve kentte, daha verimli üretim altyapısı ve daha yüksek kişi başına gelir elde edilebilecek

•

Bu gelişmelere daha hızlı ve daha az kamu ve özel yatırım maliyetiyle ulaşılması sağlanacaktır.
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^ĂŵƐƵŶBüyükşehir BelediyesiϮϬϭϱͲ2019 Stratejik Planı
^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir Belediyesi ϮϬϭϱͲ2019 Stratejik Planında͕“Kentsel Gelişim ve Kentsel Planlama”
stratejik alanlar olarak belirlenmiştir. Kentsel Gelişim stratejik alanının alt alan öncelik sıralaması; doğa
ve çevre düzenleme, kent ekonomisi (ekonomik yapı), kentleşmeͲkent bilinci, kentsel gelişim, kentsel
yaşam, kentsel dönüşüm, enerji (ısınma, doğal gaz …), göç, kentsel rant ve dezavantajlı yöreler olarak
belirlenmiştir. Kentsel Planlama stratejik alanının alt alan öncelik sıralaması ise; kentsel mimari, üst
ölçekli mekânsal planlama, kentsel tasarım, kentsel doku uygulamaları, imar planları, kentseůƉůĂŶůĂŵĂ
yönetimi, kentsel yeniden yapılanma, kentsel (mekânsal) planlama (imarͲŝƐŬąŶͿ͕ ŬŽŶƵƚͲinşaat plan
tadilatları olarak belirlenmiştir (Samsun BB 2015Ͳ2019 Stratejik Planı).
^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir Belediyesi ϮϬϭϱͲ2019 Stratejik Planında da Kentsel Altyapı stratejik bir alan olarak
belirlenmiş ve şu öncelik sıralaması ile yer verilmiştir; İçme suyu/kanalizasyon/yağmur suyu, katı atık
yönetimi, sıvı atık yönetimi, teknik alt yapı, kara ulaşımı (ilͲĚĞǀůĞƚͲŽƚŽďĂŶ ǇŽůůĂƌ), doğal yapı (depremͲ
ũĞŽůŽũŝͿ͕ĚĞŶŝǌͲŚĂǀĂͲdemir yolları, doğalgaz zemin etüdü, teknik alt yapı yönetimi, teknik ulaşımͲiletişim
olarak belirlenmiştir.
^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir Belediyesi ϮϬϭϱͲ2019 Stratejik Planında, Kentsel Yönetim stratejik ďŝƌ ĂůĂŶ ŽůĂƌĂŬ
belirlenmiş ve Ăůƚ ĂůĂŶ ƂŶĐĞůŝŬůĞƌŝ͖ ďĞůĞĚŝǇĞ ǇƂŶĞƚŝŵŝ͕ ĂĨĞƚͲrisk yönetimi, yapı denetimi, kent imajı
yönetimi, kent markası yönetimi, bağlı birimler yönetimi, sivil yönetim, çevre yönetimi, kentin varlıkları,
öğrenen kent, iklim yönetimi olarak belirlenmiştir.
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^D^hEΖhEDshdsZ^>hZhDh
ϭ. SU KİRLİLİĞİ
1.1.Samsun İlinin Su Kaynaklarının Durumu
ϭ͘ϭ͘ϭ͘zƺǌĞǇƐĞůƐƵůĂƌ
ŬĂƌƐƵůĂƌ
Samsun ili sınırları içerisinde yer alan önemli akarsular; Kızılırmak Nehri, Yeşilırmak Nehri, Terme Çayı,
Abdal Irmağı, Mert Irmağı, Kürtün Irmağı, Engiz Deresi, Tersakan Çayı ve bunların yan kollarından
oluşmaktadır. Çizelge 1.1’de Samsun ilinin akarsularının özellikleri ve kullanım amaçları özetlenmiştir.
Çizelge 1.1. Samsun ilinin akarsuları
AKARSUİSMİ

İLSINIRLARİÇİ
EUZUNLUĞU
;ŬŵͿ

YAĞIŞALANI
;ŬŵϮͿ

KZd>D
EBİ
;ŵϯͬƐͿ

KOLUOLDUĞ
h
;EͿ
<Z^h
KARADENİZE

<h>>E/D
D/

ULUÇAYDERESİͲ
ALAÇAMİLÇEMERKEZİ
TAŞKELİKÇAYIͲ>D
<ZzK>h
BEDEŞKANALIͲ&Z

Ϯϳ͕ϯ

Ϯϳ͕ϯ

ϭϯϬ͕Ϭ

Ͳ

ϯϲ͕ϯ

ϯϲ͕ϯ

ϭϮϬ͕Ϭ

ϭ͕ϬϮϰ

KARADENİZE

Ͳ

ϭϳ͕Ϭ

ϭϳ͕ϯ

ϴϵ͕Ϭ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

İLYASLIÇAYIͲ&Z

ϰϭ͕ϱ

ϰϭ͕ϱ

Ϯϰϰ͕ϳ

Ͳ

<//>/ZD<

Ͳ

ÇAĞŞURÇAYIͲ&Z

ϯϰ͕Ϭ

ϯϰ͕Ϭ

ϯϭϴ͕ϳ

ϭ͕ϴϮϮ

<//>/ZD<

Ͳ

KIZILIRMAKNEHRİͲ
ZEdZ:/͘
ENGİZÇAYIͲϭϵDz/^

Ͳ

ϴϬ͕Ϭ

ϳϱϭϮϬ

ϭϴϰ͕Ϭ

KARADENİZE

ϯϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϭϱϭ͕ϰ

Ϯ͕ϱϵϰ

KARADENİZE

Ͳ

TAFLANDERESİͲ
d<hD<ZzK>h
<mZdmEz/Ͳd<hD
<ZzK>h
MERTIRMAĞIͲ
CANİKKARAYOLU
>>/<E>/d<<<Pz

ϭϯ͕ϯ

ϭϯ͕ϯ

ϰϭ͕Ϭ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

ϰϮ͕Ϭ

ϰϮ͕Ϭ

ϯϮϬ͕Ϭ

ϭ͕ϰϳϳ

KARADENİZE

Ͳ

ϳϰ͕ϱ

ϳϰ͕ϱ

ϴϭϯ͕Ϭ

ϰ͕ϯϲϰ

KARADENİZE

Ͳ

ϯϭ͕Ϯ

ϯϭ͕Ϯ

ϲϰ͕ϰ

Ͳ

SELYERİKAN.

Ͳ

'm>>mZ<E>/Ͳ
d<<<Pz
BÜYÜKLÜDERESİͲ<,z>/

ϮϮ͕Ϭ

ϮϮ͕Ϭ

ϱϭ͕ϱ

Ͳ

SELYERİKAN.

Ͳ

ϭϲ͕ϱ

ϭϲ͕ϱ

ϰϴ͕Ϭ

Ͳ

'>DE<E͘

Ͳ

SELYERİKANALIͲd<<<Pz

Ϯϰ͕Ϭ

Ϯϰ͕Ϭ

ϵϯ͕Ϭ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

'>DE<E>/Ͳ
d<<<Pz
APTALIRMAĞIͲ
ÇARŞAMBAKARAYOLU
GÖKSUDERESİͲÇARŞAMBA

ϯϳ͕Ϭ

ϯϳ͕Ϭ

ϭϵϴ͕Ϭ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

ϲϴ͕Ϭ

ϲϴ͕ϬϬ

ϱϬϮ͕Ϭ

ϱ͕Ϯϴϭ

KARADENİZE

Ͳ

ϭϵ͕Ϭ

ϭϵ͕Ϭ

ϱϭ͕ϱ

Ͳ

YESİLIRMAK

Ͳ

Ͳ

ϯϱ͕Ϭ

ϯϱϵϱϬ

ϭϴϭ͕Ϭ

KARADENİZE

YEŞİLIRMAKNEHRİͲ
ÇARŞAMBA



UZUNLUĞU
;Ŭŵ͘Ϳ
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Ͳ

ENERJİ+SULA

ENERJİ+SULA


www.oka.org.tr

28

SAMSUN İLİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI

DEĞİRMENDERESİͲ
^>/WZ/
KONAKÖRENDERESİͲ
^>/WZ/
YEŞİLDERE–
^>/WZ/
KIRGILDERESİͲ^>/WZ/

Ϯϰ͕ϯ

Ϯϰ͕ϯ

ϳϱ͕ϱ

Ϯ͕ϱϲϱ

dZDz/

Ͳ

ϰϭ͕ϱ

ϰϭ͕ϱ

ϭϮϰ͕Ϭ

Ͳ

dZDz/

Ͳ

ϯϱ͕Ϭ

ϯϱ͕Ϭ

ϭϭϬ͕Ϭ

Ͳ

dZDz/

Ͳ

ϮϬ͕ϱ

ϮϬ͕ϱ

ϰϳ͕Ϭ

Ͳ

dZDz/

Ͳ

dZDz/Ͳ
^>/WZ/
dZDz/Ͳ
TERMEİLÇEMERKEZİ
MİLİÇDERESİTERMEKARAY
K>h
KOCAMAN+MİLİÇKARAYOL
h
EVİZLİKIRMAĞIͲKAVAKİLÇE
MERKEZİ
KARATAŞDERESİͲ
<s<<>>/
LADİKGÖLÜͲLADİK

ϯϱ͕Ϭ

ϯϱ͕Ϭ

ϮϯϮ͕ϴ

ϳ͕ϬϰϬ

KARADENİZE

Ͳ

ϱϰ͕Ϭ

ϱϰ͕ϰ

ϰϯϲ͕ϰ

ϭϬ͕ϰϲϮ

KARADENİZE

Ͳ

ϭϵ͕ϯ

ϭϵ͕ϯ

ϵϭ͕Ϭ

Ͳ

<KDE'͘

Ͳ

Ϯϱ͕Ϭ

Ϯϱ͕ϱ

ϭϵϭ͕ϱ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

Ϯϭ͕Ϯ

Ϯϭ͕Ϯ

ϭϰϲ͕ϴ

Ͳ

MERTIRMAĞI

Ͳ

ϯϮ͕ϳ

ϯϮ͕ϳ

ϭϲϲ͕Ϭ

Ͳ

MERTIRMAĞI

Ͳ

ϭϲ͕Ϭ

ϭϲ͕Ϭ

ϭϰϱ͕ϭ

ϭ͕ϳϳϬ

dZ^<E͘

Ͳ

HACIOSMANDERESİͲ
HAVZAİLÇEMERKEZİ
DERİNÖZDERESİͲ
,sd<
dZ^<Ez/Ͳ
HAVZAÇIKIŞI
İSTAVLOZ ÇAYIͲ
VEZİRKÖPRÜBARAJI
SUSUZÇAYVEZİRKÖPRÜ

Ϯϭ͕Ϭ

Ϯϭ͕Ϭ

ϲϬ͕ϰ

Ϭ͕ϯϰϭ

dZ^<E͘

Ͳ

ϯϬ͕Ϭ

ϯϬ͕Ϭ

ϭϮϬ͕Ϭ

Ϭ͕ϵϳϬ

dZ^<E͘

Ͳ

ϰϵ͕Ϭ

ϰϵ͕Ϭ

ϱϭϯ͕Ϭ

ϰ͕ϬϬ

YEŞİLIRMAKN.

^h>DͲİÇME

ϰϰ͕Ϭ

ϰϰ͕Ϭ

ϯϭϳ͕Ϭ

ϯ͕Ϭϴϳ

>d/E<z͘

^h>D

ϭϰ͕ϱ

ϭϰ͕ϱ

ϳϴ͕Ϯ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

<mZd>Zz
VEZİRKÖPRÜ
GİRLANÇAYVEZİRKÖPRÜ

ϰϮ͕ϴ

ϰϮ͕ϴ

ϭϴϵ͕ϲ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

ϭϯ͕ϲ

ϭϯ͕ϲ

ϰϵ͕Ϯ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

ESENLİÇAYIͲVEZİRKÖPRÜ

ϭϵ͕Ϯ

ϭϵ͕Ϯ

ϲϴ͕ϱ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

<hzDz/ͲVEZİRKÖPRÜ

ϯϬ͕ϴ

ϯϬ͕ϴ

ϭϰϵ͕Ϭ

Ͳ

VEZİRKÖPRÜB.

Ͳ

h>hzͲVEZİRKÖPRÜ

ϯϱ͕ϳ

ϯϱ͕ϳ

ϭϮϭ͕Ϭ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

ULUÇAY+ESENLİÇ.

ϯϲ͕ϰ

ϯϲ͕ϰ

ϭϵϬ͕Ϭ

Ͳ

>d/E<z͘

Ͳ

GÜNEMEZDERESİAKAKENT

Ϯϳ͕ϯ

Ϯϳ͕ϯ

ϳϰ͕ϲ

Ͳ

KARADENİZE

Ͳ

KÜPLÜAĞIZDERESİYAKAKE
Ed

Ϯϲ͕ϱ

Ϯϲ͕ϱ

ϭϬϲ͕Ϭ

Ͳ

KARADENİZE.

Ͳ


'ƂůůĞƌ
Samsun ilindeki göller zaman zaman değişen akarsu yataklarından meydana gelmiştir. Yörenin gölleri
Bafra, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde toplanmıştır. Samsun İli sınırları içinde birçok doğal göl mevcuttur.
Bafra yöresinin en büyük su birikintileri; AltınkaǇĂ;ϭϭϴ͘ϯϭŬŵϮͿǀĞĞƌďĞŶƚ;ϭϲ͘ϱϬŬŵϮͿďĂƌĂũŐƂůůĞƌŝŶŝŶ
saha içinde kalan kısımlarıdır. 
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Yeşilırmak üzerinde yer alan Hasan Uğurlu ( 22.2 kmϮ) ve Suat Uğurlu ( 9.60 kmϮͿďĂƌĂũŐƂůůĞƌŝƂŶĞŵůŝ
suni göl alanlarıdır. Bunların dışında Çarşamba’daki Çakmak Baraj Gölü ve Simenit, Dumanlı, Kargalı,
Akarcık, Koca adlarıyla bilinen delta gölleri de önemli su birikintileridir (Samsun Çevre Durum Raporu,
ϮϬϭϲͿ͘Diğerönemli yüzey suyu elemanı olan göletlere ilişkin veriler ise Çizelge 1.2’de verilmiştir.Çizelge
1.3’te ise, Samsun ilinde yapımı planlanan ve yapımı devam eden sulama göletleri yer almaktadır.

ŝǌĞůŐĞϭ͘Ϯ͘^ĂŵƐƵŶŝůŝŶĚĞŬŝŵĞǀĐƵƚƐƵůĂŵĂŐƂůĞƚůĞƌŝ

'ƺǀĞŶ
'ƂůĞƚŝ
Kozansıkı
'ƂůĞƚŝ
dĂĨůĂŶ
'ƂůĞƚŝ
<ĂƌĂďƺŬ
'ƂůĞƚŝ
'ƺůĚĞƌĞ
'ƂůĞƚŝ
Hacıdede
'ƂůĞƚŝ
ĞƌĞŬƂǇ
'ƂůĞƚŝ

ŞebekeyeAlı
ŶĂŶ^ƵDŝŬƚ
arı
;ŚŵϯͿ


'ƂǀĚĞ
ŽůŐƵ
dŝƉŝ

ŬƚŝĨ'Ƃů
,ĂĐŵŝ
;ŚŵϯͿ

dŽƉƌĂŬŽůŐƵ

Ϯ͕ϬϬϮ

ϭϱϬ

Ϭ͕ϭϰϭ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

<ĂǀĂŬĞůĞĚŝǇĞƐŝ

<ĂǇĂŽůŐƵ

Ϭ͕Ϯϵϲ

ϭϱϬ

Ϭ͕Ϭϭϴ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

KöyTüzelKişiliği

<ĂǇĂŽůŐƵ

Ϯ͕ϬϵϬ

ϮϭϬ

Ϭ͕ϮϴϮ

ŽƌƵůƵ^ƵůĂŵĂ

SulamaBirliği

dŽƉƌĂŬŽůŐƵ

ϭ͕ϵϰϭ

ϯϳϴ

Ϭ͕ϰϵϯ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

^ƵůĂŵĂ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ

YarıGeçirimli
ŽůŐƵ
<ĂǇĂŽůŐƵ

Ϭ͕ϲϳϵ

ϭϬϬ

Ϭ͕ϭϭϴ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

KöyTüzelKişiliği

ϯ͕ϵϳϭ

ϱϬϬ

Ϭ͕Ϭϵϵ

ŽƌƵůƵ^ƵůĂŵĂ

^ƵůĂŵĂ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ

YarıGeçirimli
ŽůŐƵ

ϭϬ͕Ϯϯϵ

ϭϬϰϬ

Ϭ͕ϭϬϰ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

^ƵůĂŵĂ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ


GöletinAdı

EĞƚ^ƵůĂŵĂ
Alanı
;ŚĂͿ


Kullanım
Amacı


ĞǀƌĂůĂŶ
<ƵƌƵŵͬPƌŐƺƚ


Çizelge 1.3. Samsun ilinde yapımı planlanan ve yapımı devam eden sulama göletleri
Proje Adı

İl/İlçe

Amacı

Aşaması

sĂŬƚŝĨ

sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ'ƂůĕĂǇ
(Narlısaray) Barajı
WůĂŶůĂŵĂZĂƉŽƌƵ
Vezirköprü Kapaklıçeşme
Barajı Planlama Raporu
Alaçam Taşkelik Barajı
WůĂŶůĂŵĂZĂƉŽƌƵ
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺŽůƵĐĂ'ƂůĞƚŝ

^ĂŵƐƵŶ
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

^ƵůĂŵĂ

WůĂŶůĂŵĂ

ϰ͕ϬϵϱŚŵϯ

Sulama Sahası
;ĂǌŝďĞͲƌƺƚͿ
ϭϬϵϵŚĂ

^ĂŵƐƵŶ
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ
^ĂŵƐƵŶ
ůĂĕĂŵ
^ĂŵƐƵŶ
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

^ƵůĂŵĂ

WůĂŶůĂŵĂ

ϱ͕ϴϭŚŵϯ

ϭϱϬϵŚĂ

^ƵůĂŵĂ

WůĂŶůĂŵĂ

Ϯϯ͕ϴϭŚŵ

ϰϵϴϱŚĂ

^ƵůĂŵĂ

İnşaat

Ϭ͕ϮϳϴŚŵϯ

ϴϴŚĂ
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1.1.2. Yeraltı Suları
Çizelge 1.4’te Samsun’da bulunan yer altı suyunun işletme rezervi ve amacına bağlı olarak kullanılan su
miktarı gösterilmektedir.
Çizelge 1.4.Samsun İlinin Yeraltı Suyu Potansiyeli
SAMSUN İLİ YER ALTI SUYU POTANSİYELİ VE KULLANIM DURUMU (2016 sonu itibariyle)

EK

İLİN
/

ϭ

YEŞİLIRMAK
EK͗ϭϰ


ϰ
ϱ
ϲ

^D^hE

Ϯ
ϯ

,s/s
EK^h



<//>/ZD<
EK͗ϭϱ

dKW>D

Ks/s
EK^h
,sͲ
LADİKͲϮϯ
^D^hE
ÇEVRESİͲϮϰ
'P<Z
VADİSİͲϮϱ
ÇARŞAMBAͲ
Ϯϳ
VEZİRKÖPR
mͲϱϵ
&ZͲϲϬ

İŞLETME
REZERVİ
;Śŵϯ/yıl)

z^
^h>D
<KKW͘

TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI (hmϯ/yıl)

İÇMͲ
SANAYİ
^h>D
<h>
dĂŚƐŝƐ
dĂŚƐŝƐ
dĂŚƐŝƐ

dKW>D
TAHSİS
;Śŵϯ/yıl)

ϳ͕ϱϬ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϲϲ

Ϭ͕ϲϯ

Ϭ͕ϭϯ

ϭ͕ϱϯ

Ϯϱ͕ϬϬ

Ϭ͕ϰϯ

Ϯ͕ϱϱ

Ϭ͕ϳϴ

Ϭ͕ϳϮ

ϰ͕ϰϴ

ϭ͕ϱϬ



Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮϱ͕ϬϬ



ϭϳ͕ϴϬ

ϭϲ͕ϯϮ

ϳ͕ϲϯ

ϰϭ͕ϳϱ

ϳ͕ϬϬ

Ϭ͕ϳϬ

Ϭ͕ϳϮ

ϭ͕ϭϯ

Ϭ͕ϰϲ

ϯ͕ϬϮ

ϵϱ͕ϮϬ
Ϯϲϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͕Ϯϱ

ϯϭ͕ϵϴ
ϱϯ͕ϳϮ

ϭ͕ϴϵ
ϮϬ͕ϳϱ

ϭϭ͕ϮϮ
ϮϬ͕ϭϱ

ϰϱ͕Ϭϵ
ϵϱ͕ϴϳ


ϭ͘ϭ͘ϯ͘ĞŶŝǌ^ƵǇƵ
İlimizde Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 6 plaj bulunmaktadır. Çizelge 1.5’te,belde adı ve plaj isimleri
verilmiştir. Mavi bayraklı marina ise bulunmamaktadır.
Çizelge 1.5. Samsun’da mavi bayrak olmaya hak kazanmış plajlar
<ĂƚĞŐŽƌŝ

Belde Adı

Plaj Adı

WůĂũ

ƚĂŬƵŵ

Omtel Plajı

WůĂũ

ƚĂŬƵŵ

Körfez Plajı

WůĂũ

ƚĂŬƵŵ

Güzelyalı Plajı

WůĂũ

ƚĂŬƵŵ

İnci Plajı

WůĂũ

İlkadım

Fener Plajı

WůĂũ

dĞƌŵĞ

Milli Çevre Eğitim Plajı

1.2. Samsun İlinin Su Temini ve Kanalizasyon Altyapısı
1.2.1.Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı ve arıtma tesisi durumu
Sağlıklı içme kullanma suyu temini amacıyla 1996 yılında DSİ’den devralınarak işletmeye alınan ve 4
merkez ilçeye (Atakum, Canik, İlkadım, TeŬŬĞŬƂǇͿ ƐƵ ƚĞŵŝŶ ĞĚĞŶ ϮϬϬ͘ϬϬϬ ŵϯͬŐƺŶ ŬĂƉĂƐŝƚĞůŝ ^ĞůĂŚĂƚƚŝŶ
Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi, Samsun’a 25 km mesafede Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik mevkiinde yaklaşık
ϯϬϬĚƂŶƺm arazi üzerinde bulunmaktadır.
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Arıtma Tesislerine 13.346 m mesafede bulunan Çakmak Barajından gelen hamsu cazibeli olarak içme
suyu arıtma tesisine gelmekte; havalandırma, dinlendirme, filtreleme ve klorlama işlemlerinden sonra
arıtılan su Samsun’da bulunan ana depolara cazibeyle gönderilmektedir. Bunun yanı sıra 2005 yılından
ďĞƌŝ ^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Büyüklü İçme
Suyu Arıtma tesisi, Samsun’a 35 km. mesafede olup sadece Büyüklü Beldesine hizmet ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ŝǌĞůŐĞϭ͘ϲ’de TÜİK 2016 verilerine göre Samsun ilindeki içme ve kullanma suyu miktarları açıklanmıştır.
ŝǌĞůŐĞϭ͘ϲ͘^ĂŵƐƵŶBüyükşehir BelediyesiŝĕŵĞǀĞŬƵůůĂŶŵĂƐƵǇƵǀĞƌŝůĞƌŝ
Kişi Başı Çekilen Günlük Su Miktarı (Litre/KişiͲ'ƺŶͿ
Toplam Belediye Sayısı
İçme ve KullanmaSuyu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısı
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Kapasitesi (Bin M3/Yıl)
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Sayısı
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı (Bin M3/Yıl)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Dağıtılan Suya Cevap Veren Belediye Sayısı
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye EƺĨƵƐƵŶdŽƉůĂŵĞůĞĚŝǇĞEƺĨƵƐƵŶĂ
Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısı
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Çekilen Toplam Su Miktarı (Bin Mϯ/Yıl)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Çekilen Yeraltı Suyu Miktarı (Bin Mϯ/Yıl)
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Çekilen Yüzey Su Miktarı (Bin Mϯ/Yıl);ϭͿ

ϮϮϬ
ϭϴ
ϭϭϭϮϮϬϯ
ϴϲ
ϴϲ
ϭϬ
ϭϭϯϱϮϯ
ϮϬ
ϴϵϮϯϭ
ϭ
ϭϮϯϭϭϯϭ
ϵϱ



ϵϱ
ϭϴ
ϵϴϳϳϮ
ϭϰϯϳϰ
ϴϰϯϵϴ

ŝǌĞůŐĞϭ͘ϳ͘ϮϬϭϬͲ2016 yılları arasında samsun merkez ilçelere verilen temizsu miktarları 
SELAHATTİN EREREN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
z/>/

BÜYÜKLÜ İÇME SUYU
ARITMA TESİSİ

Hamsu Giriş Debisi

Temizsu Çıkış Debisi

Temizsu Çıkış Debisi

ŵϯ/yıl

ŵϯ/yıl

ŵϯ/yıl

ϮϬϭϬ

ϰϵ͘ϯϰϭ͘ϱϯϬ

ϰϮ͘ϯϯϱ͘ϵϬϬ

ϯϯϲ͘ϯϰϬ

ϮϬϭϭ

ϱϯ͘ϰϴϲ͘ϮϬϬ

ϰϰ͘ϲϬϲ͘ϯϬϬ

ϯϲϱ͘ϱϬϬ

ϮϬϭϮ

ϱϰ͘ϯϮϴ͘ϬϬϬ

ϰϰ͘ϯϬϮ͘ϬϬϬ

ϯϴϬ͘ϮϱϬ

ϮϬϭϯ

ϱϴ͘ϬϮϱ͘ϯϬϬ

ϰϴ͘ϲϴϰ͘ϱϬϬ

Ϯϯϵ͘ϯϱϬ

ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ

ϱϵ͘ϵϱϳ͘ϴϬϬ
ϲϮ͘Ϯϳϵ͘ϬϬϬ

ϱϮ͘ϳϲϰ͘ϯϬϬ
ϱϱ͘ϳϴϵ͘ϬϬϬ

Ϯϱϴ͘ϯϬϬ
ϯϰϰ͘ϮϬϬ

ϮϬϭϲ
'E>
dKW>D

ϲϰ͘ϳϳϲ͘ϲϬϬ

ϱϴ͘ϭϳϲ͘ϰϬϬ

ϮϱϬ͘ϴϭϬ

ϰϬϮ͘ϭϵϰ͘ϰϯϬ

ϯϰϲ͘ϲϱϴ͘ϰϬϬ

Ϯ͘ϭϳϰ͘ϳϱϬ



SASKİ Genel Müdürlüğü 31.12.2016 tarihi itibari ile 17 ilçede 1.295.927 kişilik nüfusa hizmet vermekte
olup bu nüfusun %95,22 sine (1.233.933 kişi) su hizmeti götürmektedir.
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ŝǌĞůŐĞ ϭ͘ϴ. Samsun ilinin yer altı ve yerüstü su kaynaklarının temin edilen su miktarları ve içmesuyu
arıtma tesisi durumu.
EK

İLÇE ADI

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ



Asarcık
Ayvacık

Çarşamba
,ĂǀǌĂ
Salıpazarı

dĞƌŵĞ
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

TESİS ADI

KAPASİTESİ

HAM SU KAYNAĞI

zĂǇůĂͲKılavuzlu Paket Arıtma Tesisi
Osmanlı Paket Arıtma Tesisi
EĞďŝǇĂŶİçme Suyu Arıtma Tesisi
Kaynatma Paket Arıtma Tesisi
Sofdal Paket Arıtma Tesisi
Batı Sahası Paket Arıtma Tesisi
ƵƌƵƐƵWĂŬĞƚArıtma Tesisi
Sefalı Paket Arıtma Tesisi
Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi
Çiftlik Paket Arıtma Tesisi
Bazlamaç İçme Suyu Arıtma Tesisi
Evci İçme Suyu Arıtma Tesisi
Kocaman İçme Suyu Arıtma Tesisi
Sakarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi
Emiryusuf Paket Arıtma Tesisi
Başalan Grubu İçme Suyu Arıtma Tesisi

ϯϰϲŵϯͬŐƺŶ

<ĂƌĂĚĞƌĞ
ĞĕŝůĞƌĞƐŝ
ŶŐŝǌĞƌĞƐŝ
<ĂǇŶĂƚŵĂĞƌĞƐŝ
^ŽĨĚĂůĞƌĞƐŝ
Taşkelik Çayı
'ƂŬƐƵĞƌĞƐŝ
Çakmak Barajı
Bakırçay Deresi
^ŽǇƵŬĂŬƚĞƉĞĞƌĞƐŝ
ŝůŝĨƚĂƌĞƌĞƐŝ
zƺŬƐĞŬǇĂǇůĂĞƌĞƐŝ
ĐĞƌĞĞƌĞƐŝ
İkizce Deresi
Çağlayan Deresi
ƵƌƵĕĂǇ'ƂůĞƚŝ

ϯϰϲŵϯͬŐƺŶ
ϭϯ͘ϴϮϰŵϯͬŐƺŶ
ϱϭϴŵϯͬŐƺŶ
ϲϵϭŵϯͬŐƺŶ
Ϯ͘ϭϲϬŵϯͬŐƺŶ
ϯ͘ϰϱϲŵϯͬŐƺŶ
ϭϮ͘ϵϲϬŵϯͬŐƺŶ
ϲ͘ϬϰϴŵϯͬŐƺŶ
Ϯ͘ϭϲϬŵϯͬŐƺŶ
Ϯ͘ϯϯϯŵϯͬŐƺŶ
ϭ͘ϵϴϳŵϯͬŐƺŶ
ϵϱϬŵϯͬŐƺŶ
Ϯ͘ϭϲϬŵϯͬŐƺŶ
ϲ͘ϰϴϬŵϯͬŐƺŶ
ϱ͘ϭϴϰŵϯͬŐƺŶ

Yer altı su kaynağından su temin eden 2 adet içme suyu arıtma tesisi yer almakta olup tesiƐůĞƌĞĂŝƚ
ďŝůŐŝůĞƌŝǌĞůŐĞϭ͘ϵ’da verilmiştir.

ŝǌĞůŐĞϭ͘ϵ. Samsun ilinde yer altı suyundan temin edilen içmesuları ve arıtma tesisleri durumu
EK
ϭ

İLÇE ADI
ĂĨƌĂ

TESİS ADI
Dedeli İçme Suyu Arıtma Tesisi

KAPASİTESİ
ϰϬ͘ϬϬϬŵϯͬŐƺŶ

Ϯ

19 Mayıs

Merkez Paket Arıtma Tesisi

ϰ͘ϳϱϮŵϯͬŐƺŶ

HAM SU KAYNAĞI
ϭϯĚĞƚ^ŽŶĚĂũ
ϴ^ŽŶĚĂũϭ<ĞƐŽŶ
ŬƵǇƵ

Samsundaki içmesuyu potansiyelinin arttırılmasına yönelik inşa halinde ve tamamlanan projeler ÇizelŐĞ
ϭ͘ϭϬ’da verilmiştir.
ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϬ͘^ĂŵƐƵŶŝůŝŝĕŵĞƐƵǇƵƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝ
Sıra No

Planlaması dĂŵĂŵůĂŶĂŶWƌŽũĞůĞƌ
Samsun Terme Projesi Terme, Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba İçme Suyu
dĞŵŝŶŝ
Samsun Alaçam Taşkelik Barajı
Samsun Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı

&ĂǇĚĂ;hm³/yıl)

Sıra No
ϭ

İnşa Halindeki Projeler
Samsun Bafra ve 19 Mayıs İlçeleri İçme Suyu Temini

&ĂǇĚĂ;hm³/yıl)
ϮϮ͕Ϯϳ

Sıra No
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

İşletmedeki Projeler
sĞǌŝƌŬƂƉƌƺƵƌƵĕĂǇWƌŽũĞƐŝ
Havza Hacıdede Projesi
>ĂĚŝŬĞƌŝŶƂǌWƌŽũĞƐŝ
<ĂǀĂŬ'ƺǀĞŶWƌŽũĞƐŝ
Samsun İçme Suyu (ÇakmakBarajı) Projesi

&ĂǇĚĂ;hm³/yıl)
ϭ͕ϴϵ
Ϭ͕ϱϳ
ϯ͕ϴϬ
Ϭ͕ϲϯ
ϭϮϲ͕ϱϬ

ϭ








Ϯ
ϯ

Ϯϱ͕ϳϰ
Ϯ͕ϱϬ
ϭ͕ϴϮ
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Samsun İlinde salma sulama yapılan net sulama alanı; 34.704 ha’dır. Bu alanların 16.764 ha’ı fiili olarak
salma sulama yöntemiyle sulanmaktadır.Enerji üretimi amacıyla kullanılan su miktarı ve üretilen enerji
miktarı Çizelge 1.1ϭǀĞŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϮ’de detaylı olarak açıklanmıştır.
ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϭ͘DSİ Samsun İli Enerji Projeleri
ĞƉŽůĂŵĂ
ƵƌƵŵƵ

Açık
ǀĞͬǀĞǇĂ
Kapalı
<ĂŶĂů

dƺŶĞů

ŽƌƵ

WƌŽũĞůĞƌŝŶƵƌƵŵƵ

İlçe

^Ƶ
kaynağı

WƌŽũĞ
ĞďŝƐŝ
;ŵϯͬŚͿ

İşletmede Olan
HES’ler















ϭ <hD<PzZ'͘s
,^
Ϯ ÇARŞAMBA REG.
s,^
 
 İnşaat
aşamasındaki
HES’ler
ϭ GENERJİ REG VE
,^
 
 PŶŝŶĐĞůĞŵĞ͕
WůĂŶůĂŵĂǀĞWƌŽũĞ
aşamasındaki
HES’ler
ϭ <hzD,^

Çarşamba

Yeşil
ırmak
Yeşil
ırmak
dŽƉůĂŵ


ϮϭϬ

zŽŬ





ϮϭϬ

zŽŬ

ϭ͘ϭϬϬ







Karakuş
Çayı
dŽƉůĂŵ


ϯ͕ϱ





Çarşamba


Salıpazarı



sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

Ϯ BEŞPINAR REG. VE
,^
 

sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ







ϭϳ͕ϱϬ

ϵϳ͕ϳϭϬ





ϭϭ͕ϯϭ

ϲϮ͕ϮϮϬ










Ϯϴ͕ϴϭ


ϭϱϵ͕ϵϯϬ


zŽŬ



ϭ͕ϱϲϱ



ϰ͕ϲϰ

ϴ͕ϳϯϬ













ϰ͕ϲϰ


ϴ͕ϳϯ


ϭ͕ϵϳϰ





ϵ͕ϭϬ

Ϯϳ͕ϴϬϬ







ϱ͕ϭϬ

ϭϰ͕ϯϴϬ



ϭϰ͕ϮϬ
ϰϳ͕ϲϱ

ϰϮ͕ϭϴϬ
ϮϭϬ͕ϴϰ

İstavroz
Ϯ͕ϱ
zŽŬ
Çayı
<ƺƌƚůĞƌ
ϯ͕ϱ
zŽŬ
Çayı
dŽƉůĂŵ
SAMSUN İLİ GENEL TOPLAM



ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϮ͘Samsun İli Enerji Projeleri
^͘EK



ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
dKW>D

Proje Adı
>d/E<z
HASAN UĞURLU
SUAT UĞURLU
ZEd
LADİK BÜYÜKKIZOĞLU




ŶĞƌũŝ
Kƌƚ͘
<ƵƌƵůƵ
Yıllık
'ƺĐƺ
mƌĞƚŝŵ
;DtͿ
;'tŚͿ


Su Kaynağı
Kızılırmak
Yeşilırmak
Yeşilırmak
Kızılırmak
'ƺůĂďĚĂůĞƌĞƐŝ


<ƵƌƵůƵ'ƺĐƺ
;DtͿ
ϳϬϬ
ϱϬϬ
ϳϲ
ϱϴ͕ϯ
Ϭ͕ϰϬ
ϭϯϯϰ͕ϳ

ŶĞƌũŝ
Ortalama Yıllık
ŶĞƌũŝmƌĞƚŝŵŝ;'tŚͿ
ϭϲϯϮ
ϭϮϭϳ
ϯϰϱ
Ϯϱϳ
Ϯ͕ϬϬ
ϯϰϱϯ


1.2.2. Samsun İlinin Kanalizasyon Sistemi Durumu 
Samsun ili 17 ilçeden oluşmaktadır. Samsun İlinde 14 adet ilçenin ve 2 adet Mahallenin (Evci ve
Hüseyinmescit) projeye dayanan kanalizasyon şebekesi tamamlanmıştır. Yakakent ilçesinde ise
kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisi inşaatı eş zamanlı olarak devam etmekte olup atıksu arıtma
tesisi henüz işletmeye alınmamıştır. Kanalizasyon tesisinin ise %50 lik kısmı tamamlanmıştır. Salıpazarı
ilçesinde kanalizasyon şebekesi inşaatı tamamlanmış ve tesisin işletmeye alınması ile Samsun ili
ŐĞŶĞůŝŶĚĞŬĂŶĂůŝǌasyon hizmetinden yararlanan nüfus 906.440 kişiye yükselmiştir͘
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Kanalizasyon sisteminden 2007 yılında 688.520 kişi hizmet almakta iken 2016 yılında 906. 440 kişi hizmet
almıştır. Atıksu arıtma tesislerinden 2007 yılında 127.153 kişi hizmet almakta iken 2014 yılında Canik,
Tekkeköy, İlkadım, Atakum, belediyelerine ait atıksu arıtma tesisi inşaatı Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝnce tamamlanmış olup işletmeye alınmıştır. Ayrıca Kavak,Ladik ve Vezirköprü Atıksu arıtma
tesislerine ait ön proje çalışmaları devam etmektedir. 
ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϯ͘^ĂŵƐƵŶBüyükşehir Belediyesiatık su miktarları ve atıksu arıtma tesisi verileri 
Alıcı Ortamlara Göre Şebekeden Deşarj Edilen Atıksu Miktarı(Bin Mϯ/Yıl) 
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı(%)
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı(%)
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısı
Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı
Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılan Atıksu Miktarı (Bin Mϯ/Yıl)
Belediyelerde Deşarj Edilen Kişi Başı Günlük Atıksu Miktarı (Litre/KişiͲ'ƺŶͿ
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusu
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı (%)
<analizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Sayısı
Toplam Belediye Sayısı



ϱϴ͘ϯϱϭ
ϭ͘ϬϬϴ͘Ϭϯϳ
ϳϳ͕ϴ
ϳϳ͕ϴ
ϭϮ
ϭϯ
ϱϴ͘ϭϵϭ
ϭϱϴ
ϭ͘ϬϭϬ͘ϴϮϯ
ϳϴ
ϳϴ
ϭϴ
ϭϴ

ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϰ. Samsun ilinde 2016 yılı OSB’lerde atıksu arıtma tesisi durumu 
OSB Adı
DĞƌŬĞǌK^
ĂĨƌĂK^
<ĂǀĂŬK^



DĞǀĐƵƚ
ƵƌƵŵƵ

<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
;ƚŽŶͬŐƺŶͿ

ddƺƌƺ

Çevre İzni
Bulunmaktadır.

ϭϬ͘ϬϬϬŵϯͬŐƺŶ

ŝǇŽůŽũŝŬ

dĂŵƵƌƵ
Miktarı
;ƚŽŶͬŐƺŶͿ


Deşarj
Ortamı 

Deşarj
Koordinatları




DSI kanalı
ŝůĞ
<ĂƌĂĚĞŶŝǌ


ĂĨƌĂdŶĞ
bağlı
zŽŬ
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97.023
8.624

24.826

VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT

ONDOKUZMAYIS

SAKARLI

EVCİ

71.577

20.112
16.390
18.714

KAVAK
LADİK
SALIPAZARI

MERKEZ

40.892

HAVZA

137.739

141.552

BAFRA

ÇARŞAMBA

20.178

16.997

ASARCIK

AYVACIK

25.863

655.440

NÜFUS
(2016)

ALAÇAM

Altınkum
Çatalçam
Taflan

Atakum
İlkadım
Canik
Tekkeköy

YERLEŞİM YERİ ADI

İl MERKEZİ

SAMSUN İLİ İLÇELERİ

MERKEZ

ATAKUM

www.oka.org.tr

TERME

2018 - 2023
X

X

Terme Sakarlı Paket AAT

19 Mayıs DDD

X

X

X

X

X

X

X

X

Var

Terme Evci AAT

Terme Merkez AAT

Çarşamba Merkez AAT
Çakmak Barajı Koruma
Havzası

Biyolojik AAT

Biyolojik AAT

Paket AAT

Biyolojik AAT

Batı İleri Biyolojik AAT ve
DDD

Doğu İleri Biyolojik AAT ve
DDD

AAT ADI

X
X

X
X
X

X

X

İnşa/plan
aşamasında
Yok

Belediye Atıksu Arıtma Tesisi/
Deniz Deşarjı Olup Olmadığı?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiziksel Biyolojik

X

X
X

X
X
X

X

X

İleri

Belediye Atıksu Arıtma
Tesisi Türü

3.450

600

899

8.878

3.555

173

35.000

500

600

2.952

105.000

Mevcut Kapasitesi
(m³/gün)

3.300

400

885

8650

3383

150

9.100

496

400

2.900

143.250

Miktarı (m /gün)

3

Arıtılan /Deşarj
Edilen Atıksu

X:41°31'3.36"
Y:36° 7'3.34"

X: 41°13'8.55"
Y: 37° 1'17.86"
X:41°10'7.19"
Y:37° 2'25.09"
X:48°8'24.34"
Y:37°4'20.89"

X: 41° 6'59.18"
Y: 36°36'45.87"
X: 40°56'51.64"
Y: 35°39'21.52"

X : 41° 37’ 43,36
Y : 35° 40’ 1,420
X:41°01'39.90"
Y:36° 13'57.90"
X:41° 0' 37.98"
Y:36°37' 40.92"
X:41° 35' 0.30"
Y:35° 53' 35.13"

X : 53° 66’ 23,4099
Y : 45° 70’ 38,2969

Deşarj Noktası koordinatları

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN İLİNDE 2016 YILI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DURUMU

ŝǌĞůŐĞϭ͘ϭϱ. Samsun ilinde 2016 yılı kentsel atıksu arıtma tesisi durumu

VAR

YOK

YOK

VAR

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

VAR

Deniz
Deşarjı

48,57%

4,19%

2,76%

41,13%

49.14%

69,00%

62,76%

14,31%

17,60%

34,38%

91,73%

Hizmet Verdiği
Nüfus

Yok

1

0,2 t/yıl

0,83

0,25

15

0,4

2,61

80

Oluşan AAT
Çamur Miktarı
(ton/gün)
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Ϯ͘d/<>Z
2.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)
^ĂŵƐƵŶ ŝůŝŶĚĞ ^ĂŵƐƵŶ Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesinde düzenli depolamatesisi
bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesinde düzenli depolama tesisi sızıntı
suları arıtma tesisi bulunmakta olup, arıtılan bu sızıntı suları tekrar depodaki atıklar üzerine
ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Diğer ilçelerdeki evsel atıkları almak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından
Bafra Mobil Transfer İstasyonu (Yakakent, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs) ve Kavak Mobil Transfer
İstasyonu (Kavak, Havza, Asarcık) kurulmuştur. Samsunili atık miktarları ÇizeůŐĞ2,1’deverilmiştir͘
ŝǌĞůŐĞϮ.1. Samsun ili atık miktarları
Belediye Çöplüğünde
ĞƉŽůĂŵĂ
ƺǌĞŶůŝĞƉŽůĂŵĂ

ϰϴϱϴϬ
ϯϭϵϵϲϳ

Půĕƺŵbazında

ϴϯ

Ölçüm bazında

ϴϯ

Atık,ŝǌŵĞƚŝsĞƌŝůĞŶĞůĞĚŝǇĞEƺĨƵƐƵ

Ölçüm bazında

ϭϬϳϳϭϱϲ

Atık,ŝǌŵĞƚŝsĞƌŝůĞŶĞůĞĚŝǇĞSayısı

Ölçüm bazında

ϭϴ

KişiBaşıKƌƚĂůĂŵĂĞůĞĚŝǇĞAtıkMiktarı(Kg/KişiͲ'ƺŶͿ

Ölçüm bazında

ϭ͕Ϯϵ

dŽƉůĂŵĞůĞĚŝǇĞSayısı

Ölçüm bazında

ϭϴ

dŽƉůĂŶĂŶĞůĞĚŝǇĞAtıkMiktarı(Ton/Yıl)

Ölçüm bazında

ϱϬϴϲϰϯ

AtıkĞƌƚĂƌĂĨYöntemine Göre Atık Miktar(Ton/Yıl)
Atık,ŝǌŵĞƚŝsĞƌŝůĞŶĞůĞĚŝǇĞ
EƺĨƵƐƵŶƵŶdŽƉůĂŵĞůĞĚŝǇĞEƺĨƵƐƵŶĂOranı;йͿ
Atık,ŝǌŵĞƚŝsĞƌŝůĞŶĞůĞĚŝǇĞ
EƺĨƵƐƵŶƵŶdŽƉůĂŵEƺĨƵƐĂOranı;йͿ


Metan gazından elektrik üretim tesisi işletimi kapsamında gaz kalitesinin arttırılabilmesive biyogaz
tesisi öncesi atık kompozisyonunun daha net saptanabilmesi için geçici birAmbalaj Ayrıştırma ve
Analiz Tesisi kurulmuş ve işletilmiştir.Tesise gelen toplam atık veayrıştırılan geri dönüşüm atığı
dikkate alındığında geri dönüşebilir atık oranı %4civarındadır. Katı atık kompozisyonunun belirlenmesi
amacıyla yapılmış olan çöpayrıştırma çalışmalarında sonuç Şekil 2.ϭ’deki ŐŝďŝĚŝƌ͘Ƶçalışmalara göre
de kaynağında ayrıştırılmamış çöpteki geri dönüşebilir atık oranı %43’tür. Bu sonuçlaƌ ĚŝŬŬĂƚĞ
alındığında kaynağında ayrışma oranının %39 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
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Şekil 2.1͘^ĂŵƐƵŶŝůŝnde 2016 yılı atık kompozisyonu
ŝǌĞůŐĞ Ϯ͘Ϯ. Samsun ilinde 2016 yılında İl/ilçe belediyelerince toplanan ve birliklerce yönetilen katı
atık ŵŝŬƚĂƌǀĞŬŽŵƉŽǌŝƐǇŽŶƵ

İl/İlçe
ĞůĞĚŝǇĞ
veya Birliğin
Adı

ƚĂŬƵŵ

ĂŶŝŬ

dĞŬŬĞŬƂǇ

İlkadım

dĞƌŵĞ

Çarşamba

Ayvacık

Salıpazarı

ĂĨƌĂ

ůĂĕĂŵ

zĂŬĂŬĞŶƚ

ϭϵ͘DĂǇ

Asarcık

,ĂǀǌĂ

<ĂǀĂŬ

sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

>ĂĚŝŬ

SBB İl Geneli



2018 - 2023



EƺĨƵƐ





dŽƉůĂŶĂŶ
Ortalama Katı Atık
Miktarı
;ƚŽŶͬŐƺŶͿ


Kişi Başına
Geri Kazanılan
mƌĞƚŝůĞŶ
Ortalama Atık Ortalama Katı
Miktarı
Atık Miktarı
;ƚŽŶͬŐƺŶͿ
;ŬŐͬŐƺŶͿ


Atık Kompozisyonu
(yıllık ortalama, йͿ



zĂǌ

Kış

zĂǌ

Kış

zĂǌ

Kış

zĂǌ

Kış

KƌŐĂŶŝ
Ŭ

ϭϴϭ͘ϯϬϮ

ϭϴϭ͘ϯϬϮ

ϭϲϱ

ϭϰϱ

ϮϮ͘ϱ

Ϯϭ͘ϱ

Ϭ͘ϵϭ

Ϭ͘ϴϬ

ϰϮ͕ϰ

ϳ

Ϭ͘ϭ

ϵϴ͘ϯϮϯ

ϵϴ͘ϯϮϯ

ϳϴ

ϳϰ

ϭϯ͘ϱ

ϭϮ͘ϵ

Ϭ͘ϳϵ

Ϭ͘ϳϱ

ϰϮ

ϴ͘ϰ

ϭ͘ϰ

ϱϬ͘ϭϰϵ

ϱϬ͘ϭϰϵ

ϱϮ

ϰϰ

ϲ͘ϴ

ϲ͘ϳ

ϭ͘Ϭϰ

Ϭ͘ϴϴ

ϰϯ͕ϯ

ϲ͘ϯ

ϯϮϱ͘ϲϲϲ

ϯϮϱ͘ϲϲϲ

ϯϬϱ

Ϯϴϱ

ϱϬ

ϰϲ͘ϵ

Ϭ͘ϵϰ

Ϭ͘ϴϴ

ϱϯ

ϳϭ͘ϱϳϳ

ϳϭ͘ϱϳϳ

ϯϲ

ϯϯ

ϴ͘ϭ

ϴ͘ϱ

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϰϲ

ϭϯϳ͘ϳϯϵ

ϭϯϳ͘ϳϯϵ

ϵϯ

ϳϰ

ϮϬ͘ϯ

ϭϳ͘Ϯ

Ϭ͕ϲϴ

ϮϬ͘ϭϳϴ

ϮϬ͘ϭϳϴ

ϰ͕Ϯ

ϯ͕ϯ

ϭ͘ϳ

ϭ͘ϲ

ϭϴ͘ϳϭϰ

ϭϴ͘ϳϭϰ

ϲ͕ϲ

ϰ͕ϵ

ϭ͘ϵ

ϭ͘ϲ

ϭϰϭ͘ϱϱϮ

ϭϰϭ͘ϱϱϮ

ϭϵ͘ϵ

ϭϴ͘ϯ

Ϯϱ͘ϴϲϯ

Ϯϱ͘ϴϲϯ

Ϯ͘ϰ

Ϯ͘ϯ

ϴ͘ϲϮϰ

ϴ͘ϲϮϰ

Ϯϰ͘ϴϮϲ

Ϯϰ͘ϴϮϲ

Ϯ͘ϯ

Ϯ͘Ϯ

ϭϲ͘ϵϵϳ

ϭϲ͘ϵϵϳ

ϭ͘Ϯ

ϭ͘Ϯ

ϰϬ͘ϴϵϮ

ϰϬ͘ϴϵϮ

ϲ͘ϭ

ϱ͘ϰ

ϮϬ͘ϭϭϮ

ϮϬ͘ϭϭϮ

Ϯ͘ϳ

Ϯ͘ϯ

ϵϳ͘ϬϮϯ

ϵϳ͘ϬϮϯ

ϳ͘ϴ

ϵ͘ϲ

ϭϲ͘ϯϵϬ

ϭϲ͘ϯϵϬ

ϭ͘ϴ

ϭ͘ϰ

ϭϲϵ

ϭϲϬ

ϭ͘Ϯϵϱ͘ϵϮϳ

Yaklaşık 134 t/gün
atık çıkmaktadır

Yaklaşık 120 t/gün
atık çıkmaktadır
;DĞƌŬĞǌƐĂŚĂĚĂ
ďĞƌƚĂƌĂĨĞĚŝůĞŶϭϵ
ƚͬŐƺŶͿ

ϭ͘Ϯϵϱ͘ϵϮϳ ϴϲϲ͘ϴ

ϳϵϬ͘
Ϯ

Ϭ͘ϲ

Ϭ͘ϱ

Kağıt Ăŵ DĞƚĂů WůĂƐƚŝŬ
ϭ͘Ϯ

ϰ͘ϱ

Ϯ͘ϯ

ϱ͘ϳ

ϭ͘ϯ

ϭ͘ϭ

ϰ͘ϰ

ϳ͘ϱ

ϭ͘ϲ

ϭ͘ϵ

ϰϮ͕ϯ

ϭϮ͘ϱ

ϭ͘ϱ

ϭ͘ϳ

Ϭ͕ϱϰ

ϰϵ͕ϲ

ϵ͘ϳ

Ϯ͘ϯ

Ϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϭϲ

ϰϯ͘Ϯ

ϭϵ

ϰ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕Ϯϲ

ϰϭ͘Ϯ

ϭϱ͘ϰ

Ϯ͘ϱ

Ϭ͕ϲϳ

Ϭ͕ϲϳ

ϱ͘ϲ

38

ϰϰ͘ϴ
ϰϬ͘Ϯ
ϰϯ͕ϲ
ϯϬ͕ϰ

ϳ

ϯϱ

ϳ͘ϯ

Ϯϴ͘ϳ

ϰ͘ϲ

ϭϯ͘ϯ

ϭϱ͘ϵ

ϯ͘ϰ

ϳ͘ϵ

Ϯϵ͘ϲ

Ϯ͘ϰ

6360 sayılı Kanunla Samsun Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝkapsamına alınan ilçe belediyelerde
ayrıştırma ile ilgili sonuç bulunmamaktadır.

Ϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϲϳ

Ϭ͕ϲϬ

ϰϰ͘ϲϮ

ϭϬ͘ϳϮ ϭ͘ϴϯ

Ϯ͘ϯϮ

ϲ͘ϵϲ
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2.2. Tıbbi Atıklar
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi EMS (Erhan Makina Sistemleri Taah.İnş. Taş. San. veDış Tic.Ltd.Şti.)
tarafından işletilmektedir. 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği” EKͲ2/A ‘da yer
alan Bertaraf Yöntemleri kapsamında, Tıbbi atık bertaraf yöntemi“Buhar ile Sterilizasyon –D9“ĚƵƌ͘
2016 yılında Samsun İli sınırları içerisinde bertaraf edilen toplam tıbbi atık miktarı 2.007.603 kg’dır. Yıl
içerisinde çalışılan toplam gün sayısı baz alındığında günlük ortalama tıbbi atık miktarı yaklaşık 6.500
kg’dır.





ĞƌƚĂƌĂĨ
dĞƐŝƐŝ
^ƚĞƌŝůŝǌĂƐǇŽŶͬ
zĂŬŵĂ

PǌĞů

<ĂŵƵ

PǌĞů

<ĂŵƵ

ton/yıl

zĂŬŵĂ

^ƚĞƌŝůŝǌĂƐǇŽŶ


ĞůĞĚŝǇĞŶŝŶ


Yetkili Firmanın

dĞƐŝƐŝŶ
Bulunduğu İl

ĞƌƚĂƌĂĨ
zƂŶƚĞŵŝ

Toplanan tıbbi
atık miktarı

zŽŬ

Tıbbi Atık
Taşıma Aracı
Sayısı *

sĂƌ

İůͬŝůĕĞ
Belediyesinin Adı

Tıbbi Atıkların
Taşınması

Tıbbi Atık
Yönetim Planı

ŝǌĞůŐĞϮ͘ϯ.Samsun İlinde 2016 Yılında İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan TıbbiAtıklar

İlkadım Belediyesi
ƚĂŬƵŵĞůĞĚŝǇĞƐŝ
ĂŶŝŬĞůĞĚŝǇĞƐŝ
dĞŬŬĞŬƂǇ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
19 Mayıs
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ









y
y
y





ϯ
ϯ
ϯ





ϵϭϰ͘ϯϯϮ
ϱϱϭ͘Ϯϲϴ
ϭϬϭ͘ϯϯϲ





y
y
y

y
y
y





^ĂŵƐƵŶ
^ĂŵƐƵŶ
^ĂŵƐƵŶ





y



ϯ



ϱ͘ϲϬϲ



y

y



^ĂŵƐƵŶ





y



ϯ



ϱ͘ϭϭϵ



y



^ĂŵƐƵŶ

ůĂĕĂŵĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϲ͘ϯϯϰ



y



^ĂŵƐƵŶ

Asarcık Belediyesi





y



ϯ



ϰ͘ϱϯϯ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

Ayvacık Belediyesi





y



ϯ



ϱ͘ϯϬϯ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

ĂĨƌĂĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϮϬϱ͘ϭϴϴ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

Çarşamba
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϳϲ͘Ϭϯϭ



y



,ĂǀǌĂĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



Ϯϲ͘ϵϴϰ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

<ĂǀĂŬĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϴ͘ϵϰϱ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

>ĂĚŝŬĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϳϱϰϬ



y

y



^ĂŵƐƵŶ

Salıpazarı
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



ϱ͘Ϯϯϲ



y



dĞƌŵĞĞůĞĚŝǇĞƐŝ





y



ϯ



Ϯϳ͘ϮϴϮ



y







y



ϯ



ϱϯϵϲϱ



y









Ͳ







sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
zĂŬĂŬĞŶƚ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ







y
y

y

y
y
y


^ĂŵƐƵŶ

^ĂŵƐƵŶ
^ĂŵƐƵŶ
^ĂŵƐƵŶ
^ĂŵƐƵŶ
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Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ATHİSA Çev. Sağ. Hiz. San.veTic.Ltd.Şti. tarafından 4 Ağustos 2008
tarihinde kurulmuştur. Tesisin kapasitesi 450 kg/saat’dır. Samsun Büyükşehir Belediye sınırları
dahilindeki sağlık kuruluşlarından alınan ortalama tıbbi atık miktarı 4,9 ton/gün’dür. Bugüne kadar
yaklaşık 12.111,71 ton tıbbi atık bertaraf edilmiştir,

Ϯ͘ϯ. Ambalaj Atıkları
2016 yılı sonu itibariyle Ambalaj Bilgi Sistemine kayıtlı 25 ambalaj üreticisi, 349 piyasaya süren, 10
toplama ayırma tesisi, 20 geri kazanım tesisi ve 13 tedarikçi bulunmaktadır͘ Onaylı Ambalaj Atık
Yönetim Plan sayısı 11’dir͘
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϰ. Samsun İlinde 2016 Yılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları
ŵďĂůĂũ
ŝŶƐŝ
WůĂƐƚŝŬ
DĞƚĂů
<ŽŵƉŽǌŝƚ
Kağıt Karton
Ăŵ
Ahşap
dŽƉůĂŵ



mƌĞƚŝůĞŶ
ŵďĂůĂũ
Miktarı 
;ŬŐͿ
ϯ͘ϭϬϵ͘ϯϯϮ
Ϭ
Ϭ
ϯ͘ϲϭϯ͘ϲϱϬ
ϯϳϱ͘Ϯϲϰ
Ϯϯ͘ϱϱϮ
ϳ͘ϭϮϭ͘ϳϵϴ

WŝǇĂƐĂǇĂ
^ƺƌƺůĞŶŵďĂůĂũ
Miktarı (kg)

'Ğƌŝ
Kazanım
Oranları
;йͿ
ϱϮ
ϱϮ
ϱϮ
ϱϮ
ϱϮ
ϳ
Ͳ

ϭϬ͘ϱϱϳ͘ϵϱϯ
Ϯ͘ϴϰϲ͘ϵϯϯ
ϮϮϱ͘ϲϱϵ
ϰ͘ϲϵϴ͘ϰϭϵ
ϰϱ͘ϵϰϯ
ϭ͘Ϯϳϵ͘ϳϵϬ
ϭϵ͘ϲϱϰ͘ϲϵϳ

Geri Kazanılması
'ĞƌĞŬĞŶDŝŬƚĂƌ
;ŬŐͿ

'Ğƌŝ
Kazanılan
DŝŬƚĂƌ;ŬŐͿ

Gerçekleşen
Geri Kazanım
Oranı (%)

ϱ͘ϰϵϬ͘ϭϯϱ
ϭ͘ϰϴϬ͘ϰϬϱ
Ϭ
Ϯ͘ϰϰϯ͘ϭϳϳ
Ϯϯ͘ϴϵϬ
ϴϵ͘ϱϴϱ
ϵ͘ϱϮϳ͘ϭϵϮ

Ϯ͘Ϯϴϳ͘ϵϭϲ
ϯ͘Ϯϰϵ͘ϱϴϬ
Ϭ
ϭ͘ϰϱϵ͘ϴϵϯ
Ϭ
Ϭ
ϲ͘ϵϵϳ͘ϯϴϵ

ϰϭ͘ϲ
Ϯϭϵ
Ϭ
ϱϵ͕ϳ
Ϭ
Ϭ
Ͳ

Ϯ͘ϰ. Tehlikeli Atıklar
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϱ͘^Ămsun İli Tehlikeli Atık Durumu


Geri Kazanım

ĞƌƚĂƌĂĨ

2015 Yılı
2016 Yılı

ϭϯ͘ϯϮϱ͘ϯϴϭ
ϭϵ͘ϵϴϰ͘ϵϳϴ

Ϯ͘Ϭϴϯ͘ϴϭϭ
Ϯ͘ϬϮϬ͘ϲϳϵ

dĞƐŝƐ
İçi
ϯ͘ϵϮϬ
Ϭ

^ƚŽŬ

İhracat

dŽƉůĂŵ

ϰϱ͘ϵϯϴ
ϵϲ͘ϵϰϭ

ϮϬϯ͘Ϭϵϵ
ϭϱϰ͘ϳϴϲ

ϭϱ͘ϲϲϮ͘ϭϰϵ
ϮϮ͘Ϯϱϳ͘ϯϴϰ



Atık Madeni Yağlar,Samsun ilinde 2016 yılı içerisinde 320.116 kg toplanmıştır. Samsun ilinde 2016
yılında 169.118 kg atık motor yağı, 111.070 kg atık endüstriyel yağ beyanı yapılmıştır͘
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϲ. Samsun ilinde 2016 yılı için atık madeni yağ gerikazanım ve bertaraf miktarları



Geri kazanım* 
;ƚŽŶͿ

EŝŚĂŝďĞƌƚĂƌĂĨ
;ƚŽŶͿ

İhracat 
;ƚŽŶͿ

^ƚŽŬ
;ƚŽŶͿ

ϯϮϬ͕ϭϭϲ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Atık Minimizasyonu
(Tesis İçi)
;ƚŽŶͿ
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Ϯ͘ϱ. Atık Pil ve Akümülatörler
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϳ. Samsun ilinde 2016 yılında ƚŽƉůĂŶĂŶĂŬƺŵƺůĂƚƂƌůĞƌůĞŝůŐŝůŝǀĞƌŝůĞƌ
d/<<mDm>dPZ>Z
Atık Akümülatör Geçici
Depolama İzni Verilen
ĞƉŽ
Sayısı


<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
;ƚŽŶͿ


Geri kazanım Tesislerinde
İşlenen Atık Akümülatör
Miktarı

İldeki Atık Akümülatör
Geri Kazanım Tesisleri 

Toplanan Atık
ŬƺŵƺůĂƚƂƌ
Miktarı (ton)

Sayı

ϭ͘ϮϮϯ͕Ϭϴϰ



<ĂƉĂƐŝƚĞ
(ton/yıl)


Miktarı (ton)

й

ϭ͘ϮϮϯ͕Ϭϴϰ

ϭϬϬ


ŝǌĞůŐĞϮ͘ϴ. Samsun İlinde Yıllar İtibarıyla Atık Akü Geri Kazanım Miktarı (Ton)


Kurşun
WůĂƐƚŝŬ
ƺƌƵĨ
Ɛŝƚůŝ^Ƶ
dKW>D

ϮϬϭϭ
ϱϴϮ
ϱϴ͕Ϯϱ
Ϯϵϭ͕Ϯϱ
ϭϱϭ
ϭϬϴϯ

ϮϬϭϮ
ϭϬϲϳϯ
ϵϳϵ͕Ϯϱ
ϱϯϯϲ͕ϳϱ
Ϯϳϳϱ
ϭϵϳϲϰ

ϮϬϭϯ
ϭϭϮϬ
ϭϭϮ
ϱϲϬ
Ϯϵϭ
ϮϬϴϯ

ϮϬϭϰ
ϯϬϵϵ
ϭϮϴϭ
ϲϭϴϵ
Ͳ
ϭϬϱϲϵ



ϮϬϭϱ
ϴϬϬ
ϭϱϵ
ϳϵ
Ϯϵϯ
ϭϯϯϭ

ϮϬϭϲ
ϳϯϰ
ϭϰϳ
ϳϯ
Ϯϲϵ
ϭϮϮϯ

ŝǌĞůŐĞϮ͘ϵ. Samsun İlinde Yıllar İtibarıyla Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg)
ϮϬϭϭ
ϯϮϲ͘ϱϳϲ

ϮϬϭϮ
ϯϱϴ͘ϵϬϴ

ϮϬϭϯ
ϲϯϱ͘ϲϴϱ

ϮϬϭϰ
ϯϲϳ͘ϱϲϱ

ϮϬϭϱ
ϭ͘ϯϯϯ͘ϵϱϬ

ϮϬϭϲ
ϭ͘ϮϮϯ͘Ϭϴϰ


ŝǌĞůŐĞϮ͘ϭϬ. Samsun ilinde Yıllar İtibarıyla Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg)



ϮϬϭϮ
ϰϮϬ

ϮϬϭϯ
ϰϴϵϬ

ϮϬϭϰ
ϯϮϳϵ͕ϯϳ

ϮϬϭϱ
Ϯϵϲϳ

ϮϬϭϲ
Ϯϯϳϱ

Ϯ͘ϲ. Bitkisel Atık Yağlar
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϭϭ. Samsun ilinde 2016 Yılı İçin Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Veriler 
Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama
Lisansı Verilen Tesisϭ



Sayısı

<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ;ƚŽŶͿ





Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı
;ƚŽŶͿϮ

Lisans Alan Geri Kazanım
dĞƐŝƐŝ

Kullanılmış
Kızartmalık
Yağ
;ϮϬϬϭϮϲΎͿ

Kullanım Ömrü
Dolmuş Yağlar
;ϮϬϬϭϮϱͿ


Sayısı


<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
(ton/yıl)







ϮϬϯ͕ϱ
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Ϯ͘ϳ. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)
ŝǌĞůŐĞϮ͘ϭϮ. Samsun ilinde 2016 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İleİlgili Veriler
Pd>
'ĞĕŝĐŝ
ĞƉŽůĂŵĂ
Alanı
,ĂĐŵŝ
Sayısı
;ŵϯͿ


ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)
'ĞĕŝĐŝ
ĞƉŽůĂŵĂ
Alanlarındaki
ÖTL Miktarı
;ƚŽŶͿ

Sayısı

<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
(ton/yıl)



Ϯ





ÖTL Geri Kazanım
dĞƐŝƐŝ

Pd>ĞƌƚĂƌĂĨdĞƐŝƐŝ

Geri Kazanılan
ÖTL Miktarı
;ƚŽŶͿ

Sayısı

<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
(ton/yıl)





ϵϳϮ

ĞƌƚĂƌĂĨĚŝůĞŶ
ÖTL Miktarı (ton)




ŝǌĞůŐĞϮ͘ϭϯ. Samsun ilinde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento FabrikalarınaGönderilen Toplam ÖTL
Miktarları (ton/yıl)


ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

Geri Kazanım Tesisi









ϮϮ͘ϵϱϬ

Çimento Fabrikası









ϮϬ͘ϴϳϬ


Ϯ͘ϴ. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE)
Samsun ilinde AEEE İşleme Tesisi bulunmamaktadır.2016 yılı AEEE miktarı Şekil 2.2ΖĚĞǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Toplanan AEEE (kg/yıl)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2014

2015

2016



Şekil 2.2. Samsun ilinde 2016 Yılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Miktarları(ton)
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ϯ͘HAVA KİRLİLİĞİ
Samsun ilinde hava kirliliğinin önemli nedenleri; evsel ısınma amacıyla yakılan kömür ve fuel –Žŝů
emisyonlarının alçak bacalardan atmosfere atılması, kullanılan yakıtın yüksek oranda SOϮ ǀĞ Ŭƺů
içermesi vb nedenlerden dolayı kış aylarında görülen yüksek kirletici konsantrasyonlarının ortaya
çıkmasıdır.Samsun genelinde, Atakum, İlkadım Hastane, Canik, Tekkeköy, Yüzüncüyıl ve Bafra olmak
üzere 6 tane hava izleme istasyonu bulunmaktadır. Hava kirliliği ölçümleri, SO Ϯ͕ WDϮ͘ϱ͕ WDϭϬ͕
EK͕EKϮ͕EKy͕Kϯve CO düzeyinde yapılmaktadır.
ϯ͘ϭ͘Samsun’da Hava Kalitesi ile İlgili Veriler
Çizelge 3.1.Samsun ilinde 2016 yılında kullanılan doğalgaz miktarı
Yakıtın Kullanıldığı Yer
<ŽŶƵƚ
^ĂŶĂǇŝ



Tüketim Miktarı (mϯͿ
ϮϭϯϳϮϳϵϳϳ
ϴϱϮϴϱϲϭϭϳ

ŝǌĞůŐĞϯ͘Ϯ͘^ĂŵƐƵŶŝůŝŶĚĞŚĂǀĂŬĂůŝƚĞƐŝƂůĕƺŵŝƐƚĂƐǇŽŶǇĞƌůĞƌŝǀĞƂůĕƺůĞŶƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ
İSTASYON YERLERİ



Samsun İlkadım Hastane
^ĂŵƐƵŶdĞŬŬĞŬƂǇ
^ĂŵƐƵŶĂŶŝŬ
^ĂŵƐƵŶƚĂŬƵŵ
^ĂŵƐƵŶĂĨƌĂ
Samsun Yüzüncüyıl

KOORDİNATLARI
;ŶůĞŵ͕ŽǇůĂŵͿ
ϰϭ͕ϭϲϲϳϱΣ<͕ϯϲ͕ϮϬϮϴϲΣ
ϰϭ͕ϭϯϯϲϴΣ<͕ϯϲ͕ϮϳϱϬϮΣ
ϰϭ͕ϭϱϳϲϴΣΖ<͕ϯϲ͕ϮϭϭϴϳΣ
ϰϭ͕ϭϵϱϯϭΣΖ<͕ϯϲ͕ϭϳϳϵϵΣ
ϰϭ͕ϯϯϳϮϯΣΖ<͕ϯϱ͕ϱϰϰϵϬΣ
ϰϭ͕ϭϳϰϰϵΣΖ<͕ϯϲ͕ϭϵϲϵϵΣ

^KϮ
y
y
y
y
y


HAVA KİRLETİCİLERİ
EKy
K
KϮ



y
y

y


y

y
y


y
y
y

,







WD
y
y
y
y
y
y

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal mevzuatımız ve sınır değerlerimize
uyarlayarak oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır.
ƵŶůĂƌ͖ƉĂƌƚŝŬƺůŵĂĚĚĞůĞƌ;WDϭϬͿ͕ŬĂƌďŽŶŵŽŶŽŬƐŝƚ;KͿ͕ŬƺŬƺƌƚ ĚŝŽŬƐŝƚ;^KϮͿ͕ĂǌŽƚĚŝŽŬƐŝƚ;EKϮͿǀĞ
ŽǌŽŶ;Kϯ) dur. Çizelge 3.3’te parametrelerin sınır değerleri yer almaktadır.
ŝǌĞůŐĞϯ͘ϯİndeks Hesaplanan Parametrelerin Sınır Değerleri

WĂƌĂŵĞƚƌĞ
hůƵƐĂůSınırDeğer
mǇĞÜlkeleriSınırDeğeri

^KϮ;ђŐͬŵϹͿ

EKϮ;ђŐͬŵϹͿ

K;ђŐͬŵϹͿ

Kϯ;ђŐͬŵϹͿ

WDϭϬ;ђŐͬŵϹͿ

ϭ^Ă͘Kƌƚ͘

ϭ^Ă͘Kƌƚ͘

ϴ^Ă͘Kƌƚ͘

ϴ^Ă͘Kƌƚ͘

Ϯϰ^Ă͘Kƌƚ͘

ϯϴϬ
ϯϱϬ

ϮϲϬ
ϮϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϮϬ
ϭϮϬ

ϲϬ
ϱϬ
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ŝǌĞůŐĞ ϯ͘ϰ͘ ^ĂŵƐƵŶ ƚĂŬƵŵ İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri AylıkOrtalama
Değerleri 


ϮϬϭϳ
KĐĂŬ
Şubat
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
Mayıs
,ĂǌŝƌĂŶ
dĞŵŵƵǌ
Ağustos
Ǉůƺů
Ŭŝŵ
Kasım
Aralık

WDϭϬ
;ђŐͬŵϹͿ
ϯϲ
ϱϬ
ϱϲ
ϰϱ
ϰϭ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϳ
ϯϰ

^D^hEATAKUM İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z
WDϮ͘ϱ
^KϮ
EK
EKϮ
;ђŐͬŵϹͿ ;ђŐͬŵϹͿ ;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
ϭϮ
ϮϮ
ϭϯ
ϰϭ
ϭϮ
ϭϲ
ϭϲ
ϰϭ
Ϯϭ
ϴ
Ϯϰ
ϳϬ
ϭϳ
ϳ
ϭϳ
ϲϯ
ϭϵ
ϱ
ϲ
ϯϰ
ϰ
ϰ
Ϯϲ

ϳ
Ϯ
ϮϮ

ϭϰ
ϳ
Ϯ
ϭϵ
ϭϮ
ϱ
ϴ
ϰϰ
ϭϯ
ϭϮ
ϭϲ
ϱϰ
ϭϴ
ϭϮ
ϯϴ
ϳϬ
ϭϰ
ϭϰ
ϰϬ
ϲϵ



EKy
;ђŐͬŵϹͿ
ϱϰ
ϱϴ
ϵϰ
ϴϬ
ϰϬ
Ϯϵ
Ϯϰ
Ϯϭ
ϱϮ
ϳϬ
ϭϬϴ
ϭϬϴ

Kϯ
;ђŐͬŵϹͿ
ϯϮ
ϯϭ
Ϯϰ
Ϯϳ
ϯϮ
ϯϳ
ϰϮ
ϰϱ
ϯϮ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϳ

^ĂŵƐƵŶ ƚĂŬƵŵ istasyonunda 2017 yılında PM10, PM2.5, SOϮ͕ EK͕ EKϮ͕ EKǆ ǀĞ Kϯ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ
ölçülmüştür. PM10 değeri en düşük Haziran ayında en yüksek ise Mart ayında görülmüştür. Isınma
dönemi olan ŞubatͲMart aylarında kömür kullanımının da yaygın olmasıyla PM10 değeri AB Üye
Ülkeleri ulusal sınır değerin (50 ђŐͬŵϹͿ ƺƐƚƺŶĚĞ ďƵůƵŶŵuştur. SOϮ değeri Ocak ayında en yüksek
değerine ulaşırken Haziran ayında 4 ђŐͬŵϹŝůĞen düşük değeri görülmüştür. Diğer bir parametre olan
EKϮise Mart ve Kasım ayında 70µg/m³ değerinde elde edilmiştir ve bu değer yılın en yüksek değeri
olmuştur. dƺŵĂǇůĂr için ölçülen parametreler (PM10 hariç), Çizelge 3.3.’te verilen Ulusal Sınır Değer
ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin altında bulunmuştur.
Çizelge 3.5. Samsun Bafra İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri AylıkOrtalama Değerleri 





2018 - 2023

ϮϬϭϳ
KĐĂŬ
Şubat
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
Mayıs
,ĂǌŝƌĂŶ
dĞŵŵƵǌ
Ağustos
Ǉůƺů
Ŭŝŵ
Kasım
Aralık

WDϭϬ
;ђŐͬŵϹͿ
ϰϵ
ϲϯ
ϳϳ
ϲϰ
ϱϭ
ϰϲ
ϰϱ

ϰϵ
ϱϴ
ϲϰ
ϰϲ

^D^hE&RA İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z
^KϮ
EK
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
ϯϬ
ϭϯ
ϯϯ
ϭϱ
ϭϴ
ϭϳ
ϭϮ
ϭϭ
ϲ
ϲ
ϭϬ
ϮϬ
ϭϵ
Ϯ

ϴ
ϭϬ
ϵ
ϭϰ


ϱ
ϲ
ϳ
ϱ

EKϮ
;ђŐͬŵϹͿ
ϳϴ
ϴϯ
ϳϰ
ϱϲ
ϰϭ

EKy
;ђŐͬŵϹͿ
ϵϭ
ϵϴ
ϵϬ
ϲϳ
ϰϳ


ϳ


ϵ


ϭϭ
ϭϳ
Ϯϯ
ϵ


ϭϲ
ϮϮ
ϯϬ
ϭϰ
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^ĂŵƐƵŶ ĂĨƌĂ ŝƐƚĂƐǇŽŶƵŶĚĂ WDϭϬ͕ ^KϮ͕ EK͕ EKϮ ǀĞ EKy değerleri elde edilmiş ve Çizelge 3,5’te
verilmiştir. PM10 değeri en yüksek Mart ayında en düşük değeri ise Temmuz ayında görülmüştür. Bu
değerin kış aylarında daha yüksek olmasında Bafra ilçesinde evlerin çoğunun ısınma amaçlı olarak
kömür kullanımının ĞƚŬŝƐŝ ŽůĂďŝůŝƌ͘ Diğer bir parametre olan SOϮŬŽŶƐĂŶƚƌasyonu en yüksek değerini
Şubat ayında gösterirken, en düşük değeri Mayıs ayında olmuştur. NOϮdeğeri Şubat ayında 83 µg/mϯ
ile en yüksek değere ulaşırken Temmuz ayında 7 µg/mϯ en düşük değerine inmiştir. NO
konsantrasyonu ise en yüksek değeri Haziran ayında, en düşük değeri de Temmuz ayında
görülmüştür. Bafra istasyonunda tüm aylarda elde edilen değerler SOϮ͕EK͕EKϮǀĞEKyƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ
için hem Ulusal Sınır Değer ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin oldukça altındadır.
Çizelge 3.6. Samsun Canik İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri AylıkOrtalama Değerleri 



ϮϬϭϳ
KĐĂŬ
Şubat
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
Mayıs
,ĂǌŝƌĂŶ
dĞŵŵƵǌ
Ağustos
Ǉůƺů
Ŭŝŵ
Kasım
Aralık

SAMSUN CANİK İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z
WDϭϬ
^KϮ
EK
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
ϲϭ
ϳϯ
ϭϬϴ
ϴϬ
ϲϱ
ϰϰ
ϰϲ
ϰϱ
ϱϬ
ϱϳ
ϳϭ
ϲϬ

ϱϯ
ϱϬ
ϰϲ
ϯϯ
ϭϲ
ϭϭ
ϭϯ
ϴ
ϴ
ϭϰ
ϭϰ
ϭϰ

ϯϵ
ϱϭ
ϵϮ
ϲϰ
ϰϯ
ϮϬ
ϮϮ
ϭϵ
ϭϭ
ϭϱ
Ϯϭ
Ϯϳ

EKϮ
;ђŐͬŵϹͿ

EKy
;ђŐͬŵϹͿ

ϲϯ
ϲϳ
ϭϬϱ
ϴϰ
ϳϰ
ϲϬ
ϰϵ
ϰϱ
ϮϮ
ϮϮ
Ϯϲ
ϯϯ

ϭϬϮ
ϭϭϴ
ϭϵϲ
ϭϰϴ
ϭϭϳ
ϴϬ
ϳϭ
ϲϯ
ϯϯ
ϯϴ
ϰϳ
ϱϵ

Samsun Canik istasyonunda, 2017 yılında yapılan ƂůĕƺŵůĞƌĚĞ WDϭϬ͕ ^KϮ͕ EK͕ EKϮ ǀĞ EKy 
konsantrasyonları elde edilmiştir ve Çizelge 3.6’da verilmiştir. PM10 parametresi 44ђŐͬŵϹ ŝůĞ ĞŶ
düşük Haziran ayında; SOϮƉĂƌĂŵĞƚƌĞƐŝϴђŐͬŵϹile en düşük Ağustos ve Eylül ayında; NO, NO ϮǀĞEKǆ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶŝŶŝƐĞĞŶdüşük değerleri sırasıyla 11, 22, 33 ђŐͬŵϹolarak Eylül ayında bulunmuştur.
WDϭϬ͕ EK͕ EKϮ ǀĞ EKǆparametreleri Mart ayında, SOϮ ise Şubat ayında en yüksek değerine
ulaşmıştır. PM10 değerinin yaz dönemi haricindeki diğer aylarda hem Ulusal Sınır Değer hem de AB
Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin oldukça üstünde olmasının nedeni, ısınma amaçlı kömürün
kullanılmasının yanısıra, ŬƵƌƵŵ͕ ƵĕƵĐƵ Ŭƺů͕ ďĞŶǌŝŶ ǀĞ ĚŝǌĞů ĂƌĂĕ ĞŐǌŽǌ ƉĂƌƚŝŬƺůůĞƌŝnin varlığına
bağlanabilir.
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Çizelge 3.7. Samsun İlkadım Hastane İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri
AylıkOrtalama Değerleri 
SAMSUN İLKADIM HASTANE İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z
WDϭϬ
^KϮ
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
ϮϬϭϳ
ϲϱ
ϭϯ
KĐĂŬ
ϳϭ
ϭϮ
Şubat
ϵϮ
ϭϲ
DĂƌƚ
ϳϮ
ϭϯ
EŝƐĂŶ
ϱϳ
ϳ
Mayıs
ϯϭ
ϰ
,ĂǌŝƌĂŶ
ϭϳ
ϰ
dĞŵŵƵǌ
ϰϴ
ϯ
Ağustos
ϱϱ
ϯ
Ǉůƺů
ϲϱ
ϰ
Ŭŝŵ
ϴϰ
ϵ
Kasım
ϱϱ
ϭϭ
Aralık



Samsun İlkadım İstasyonunda 2017 yılında PM10 ve SOϮparametrelerine bakılmıştır. PM10 değeri en
yüksek Mart ayında (92 µg/mϯͿ͕ĞŶdüşük ise Temmuz ayında görülmüştür (17 µg/mϯͿ͘ƵŝƐƚĂƐǇŽŶĚĂ
da, ısınmanın ihtiyaç olduğu aylarda PM10 değeri, sınır değerlerini aşmıştır. Ayrıca, trafik
yoğunluğunun bu bölgede fazla olması da değerlerin yükselmesi üzerinde etkili olmuş olabilir. SO Ϯ
ƉĂƌametresi, Mart ayında en yüksek değerine ulaşırken (16µg/mϯ), Ağustos ve Eylül ayında ise en
düşük değeri (3 µg/mϯ) okunmuş, Ulusal Sınır Değer ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin altında
kalmıştır.
Çizelge 3.8. Samsun Tekkeköy İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri AylıkOrtalama
Değerleri 




2018 - 2023

^D^hE
d<<<Pz
KĐĂŬ
Şubat
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
Mayıs
,ĂǌŝƌĂŶ
dĞŵŵƵǌ
Ağustos
Ǉůƺů
Ŭŝŵ
Kasım
Aralık

WDϭϬ
;ђŐͬŵϹͿ
ϲϮ
ϴϮ
ϭϮϭ
ϴϮ
Ϯ
ϲϳ
ϴϴ
ϳϭ
ϴϬ
ϲϵ
ϳϮ
ϳϯ

SAMSUN İLKADIM HASTANE İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z
^KϮ
EK
EKϮ
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
;ђŐͬŵϹͿ
ϭϯ
ϭϴ
Ϯϳ
ϯϬ
ϮϬ
ϯϬ
Ϯϳ
ϭϵ
Ϯϱ
Ϯϯ
ϭϬ
ϮϬ
Ϯϲ
ϵ
ϭϲ
ϮϮ
ϰ
ϭϮ
ϳ
ϯ
ϭϮ
ϰ
ϱ
Ϯϭ
ϵ
ϴ
Ϯϱ
ϴ
ϰ
ϭϬ
ϭϰ


ϭϱ
ϯϯ
Ϯϱ

EKy
;ђŐͬŵϹͿ
ϰϱ
ϱϬ
ϰϰ
ϯϬ
Ϯϱ
ϭϱ
ϭϱ
Ϯϲ
ϯϯ
ϭϯ

ϱϳ

K
;ђŐͬŵϹͿ
ϴϭϳ
ϴϭϰ
ϳϭϬ
ϱϴϭ
ϯϭϵ
ϯϰϰ
ϯϲϮ
ϰϳϮ
ϰϴϬ
ϰϯϬ
ϳϬϬ
ϴϴϳ
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^ĂŵƐƵŶdĞŬŬĞŬƂǇistasyonunda 2017 yılına ait hava kalitesi parametreleri olarak PM10, SOϮ͕EK͕EKϮ͕
NOx ve CO değerlerine bakılmıştır. PM10 parametresi Mart ayında ısınmadan kaynaklı en yüksek
değerine ulaşmıştır. Ayrıca bu bölgede sanayinin olması ve trafik yoğunluğu diğĞƌ ĂǇůĂƌĚĂ ĚĂ WDϭϬ
değerinin sınır değerin üzerinde çıkmasında etkili olmuş olabilir. Şubat ayında ise en yüksek SO Ϯ͕EK͕
EKϮǀĞEKǆdeğerleri okunmuştur. CO parametresi Mayıs ayında, NOϮǀĞEKǆdeğeri Ekim ayında, SOϮ
değeri Ağustos ayında, NO değeri ise Temmuz ayında düşük seviyelerde ölçülmüş olup Ulusal Sınır
Değer ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin altında olduğu görülmüştür.
Çizelge 3.9. Samsun Yüzüncüyıl İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri Aylık KƌƚĂůĂŵĂ
Değerleri 
^D^hEzmmEmz/>İSTASYONU
P>m>EWZDdZ>Z



ϮϬϭϳ

WDϭϬ
;ђŐͬŵϹͿ

WDϮ͘ϱ
;ђŐͬŵϹͿ

EK
;ђŐͬŵϹͿ

EKϮ
;ђŐͬŵϹͿ

EKy
;ђŐͬŵϹͿ

Kϯ
;ђŐͬŵϹͿ

K
;ђŐͬŵϹͿ

KĐĂŬ

ϳϵ

ϯϳ

ϭϵϰ

ϭϴϱ

ϯϳϴ

Ϯϲ

ϭϭϵϳ

Şubat
DĂƌƚ

ϵϭ
ϵϱ

Ϯϴ
ϯϭ

ϭϳϯ
ϭϳϵ

ϭϴϳ
ϭϴϲ

ϯϱϵ
ϯϲϱ

Ϯϲ
ϮϬ

ϭϬϳϲ
ϭϬϱϴ

EŝƐĂŶ

ϳϱ

ϭϯ

ϭϭϴ

ϭϲϲ

Ϯϴϰ

Ϯϳ

ϴϵϲ

Mayıs

ϱϵ

ϭϰ

ϳϵ

ϭϰϳ

ϮϮϳ

ϯϳ

ϱϯϵ

,ĂǌŝƌĂŶ

ϰϯ

ϭϲ

ϰϯ

ϱϵ

ϭϬϭ

ϯϬ

ϰϰϮ

dĞŵŵƵǌ
Ağustos

ϰϳ
ϲϮ

ϭϴ
ϮϮ

Ϯϵ
ϯϲ

ϱϮ
ϱϳ

ϴϭ
ϵϯ

Ϯϳ
ϭϴ

ϰϮϵ
ϱϬϵ

Ǉůƺů
Ŭŝŵ

ϱϯ
ϲϰ

ϮϬ
Ϯϱ

ϱϯ
ϴϵ

ϲϰ
ϱϳ

ϭϭϲ
ϭϰϲ

Ϯϭ
ϭϲ

ϰϳϯ
ϱϵϬ

Kasım

ϴϲ

ϰϮ

ϭϬϳ

ϱϳ

ϭϲϱ

ϭϰ

ϵϵϱ

Aralık

ϳϮ

ϯϱ

ϭϭϭ

ϱϮ

ϭϲϯ

ϭϲ

ϭϬϭϰ

^ĂŵƐƵŶYüzüncüyıl İstasyonunda 2017 Yılı Hava Kalitesi Parametreleri olarak PM10, PM2.5, NO, NO Ϯ͕
EKǆ͕Kϯve CO değerlerine bakılmıştır. Ocak ayında NO, NOx ve CO parametreleri, Şubat ayında NO Ϯ͕
Mart ayında PM10, Mayıs ayına Oϯ, Kasım ayında PM2.5 parametreleri en yüksek değeri göstermiştir.
EK͕EKϮ͕ EKǆve CO değerleri en düşük Temmuz ayında görülürken, Oϯdeğeri Kasım ayında, PM10
değeri Haziran ayında, PM2.5 değeri ise Nisan ayında en düşük seviyede olmuştur. PM10 değeri diğer
parametrelerden farklı olarak Ulusal Sınır Değer ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinden yüksek
bulunmuştur. Özellikle Isınma dönemi olan KasımͲNisan ayları arasında kömür kullanımının da yaygın
olmasıyla PM10 değeri yükselmiş, akabinde havaların ısınmasıyla sınır değerin altına düştüğü
gözlenmiştir.Sonuç olarak, 2017 yılı boyunca tüm istasyonlarda PM10 parametresinin en yüksek
değeri Mart ayında görülmüştür. SOϮ değerinin en yüksek olduğu aylar ise Ocak, Şubat ve Mart
aylarıdır. NOϮdeğeri ise yıl boyunca en yüksek değerini Şubat ayında göstermiştir. Yıl boyunca izlenen
parametrelerin tümü Ulusal Sınır Değer ve AB Üye Ülkeleri Sınır Değerlerinin oldukça altındadır.
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4. TOPRAK KİRLİLİĞİ 
ϰ͘ϭ͘Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında;
^ĂŵƐƵŶ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce toplam onaylanan faaliyet ön bilgi formları sayısı 471
olup, 2016 yılı içerisinde Toprak Kirliliği konulu denetim yapılmamıştır.1 adet Dolum Tesisi tesisi kendi
inisiyatifiyle Toprak Konulu Saha Örnekleme Analiz çalışmaları gerçekleştirerek 2017 yılınĚĂ
sonuçlandırılmıştır (Samsun Çevre Durum Raporu, 2016).
Çizelge 4.1. Samsun ilinde 2016 Yılı İçin Tespit Edilen Noktasal KaynaklıToprak Kirliliğine İlişkin Veriler 
Tespit Edilmiş
Kirlenmiş Sahanın
zĞƌŝ



Tespit Edilmiş
<ŝƌůĞŶŵĞŶŝŶ
EĞĚĞŶŝ

1.Bafra Ovası

EŝƚƌĂƚͲWĞƐƚŝƐŝƚ

2.ÇarşambaOvası
3.Vezirköprü Ovası

EŝƚƌĂƚͲWĞƐƚŝƐŝƚ
EŝƚƌĂƚͲWĞƐƚŝƐŝƚ

Kirlenmiş sahaların
ƚĞŵŝǌůĞŶŵĞƐŝŝůĞŝůŐŝůŝ
çalışma var mı?
sĂƌ
zŽŬ
y


y
y




Kirlenmiş sahaların temizlenmesi ile ilgili
çalışmalarda ne tür temizleme faaliyetleri
yapılıyor? 
İl Müdürlüğümüzce her üç ovadaki toplam 43
ĂĚĞƚ ǇƺǌĞǇƐĞů ǀĞ yer altı su kaynağından (25
adet yüzeysel,18 adet yer altı) su numuneleri
alınarak nitrat analizi için laboratuara
gönderilmekte,
sonuçlar
Bakanlığımıza
gönderilerek ovalardaki toprak kirliliğinin
ƐĞǀŝǇĞƐŝŝůĞŝůŐŝůŝǀĞƌŝůĞƌĞůĚĞĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Ϳ



4.2. Arıtma Çamurlarının Bertarafı
Samsun Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (SDİBAAT ) ve Samsun İli sınırları içerisindeki diğer
(Alaçam. Ayvacık. Bafra. Havza ve TermeͲǀĐŝ ǀď͘ ) Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin arıtma işlemi
sonucu olan biyolojik arıtma çamurlarının yürürlükteki çevre mevzuatına uygun olarak Kurutma.
zĂŬŵĂ ǀĞǇĂ <ƵƌƵƚŵĂͲYakma yöntemlerinden biriyle nihai olarak bertaraf edilmektedir. Arıtma
Tesislerinde oluşan %1ϳͲ25 katı madde oranına sahip yaklaşık 126 ton/gün arıtma çamuru Enerji
Üretim Tesisinden çıkan atık ısıyla kurulan prosese maruz bırakılması ile kurutulmakta sonrasında ise
çimento fabrikalarında veya düzenli depolama alanlarında nihai olarak bertaraf ediůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Maden Sahalarında
Dolgu Amaçlı Kullanılan

ϯϯ͕ϯϯ

ƺǌĞŶůŝĞƉŽůĂŶĂŶ

ϲϲ͕ϲϳ


Şekil 4.1. Samsun İlinde 2016 Yılında Belediyelerden Kaynaklanan ArıtmaÇamurunun Yönetimi 

4.3. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği
Çizelge 4.2. Samsun ilinde 2016 Yılında Kullanılan Ticari Gübre TüketimininBitki Besin Maddesi
Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları 
Bitki Besin Maddesi Bazında 
Kullanılan Miktar 
;ƚŽŶͿ
ϭϮϱ͘ϴϳϲ͕ϯϬ
Ϯϰ͘ϳϯϮ͕ϯϲ
ϳ͘ϱϰϱ͕ϳϲ
ϭϱϴ͘ϭϱϰ͕ϰϮ

ŝƚŬŝĞƐŝŶDĂĚĚĞƐŝ
;E͕W͕<ŽůĂƌĂŬͿ
ǌŽƚ
&ŽƐĨŽƌ
WŽƚĂƐ



dKW>D

İlde Ticari Gübre KullanılaraŬ
Tarım Yapılan Toplam Alan 
;ŚĂͿ
ϰϯϮ͘ϳϭϴ

ϰϯϮ͘ϳϭϴ

Çizelge 4.3. Samsun ilinde 2016 Yılında Tarımda Kullanılan GirdilerdenGübreler Haricindeki Diğer
Kimyasal Maddeleri (Tarımsal İlaçlar vb) 
<ŝŵǇĂƐĂůDĂĚĚĞŶŝŶ
Adı

Miktarı
;ƚŽŶͿ

Kullanım Amacı

İnsekdisitler
,ĞƌďŝƐŝƚůĞƌ
&ƵŶŐŝƐŝƚůĞƌ
ZŽĚĞŶƚŝƐŝƚůĞƌ
EĞŵĂƚŽƐŝƚůĞƌ
ŬĂƌŝƐŝƚůĞƌ
Kışlık ve Yazlık Yağlar
Diğer

dKW>D

İlde Tarımsal İlaç
Kullanılarak Tarım
Yapılan Toplam Alan (ha)



ŝƌĂŝDƺĐĂĚĞůĞ

ϰϮ͘ϵϰϯ͕ϳϵ
ϱϰ͘Ϯϴϯ͕Ϭϲ
ϱϵ͘Ϯϵϳ͕ϭϬ
ϭϱ͕ϵϬ
Ͳ
ϭϱϮ͕ϬϬ
Ͳ
ϲ͘ϭϴϴ͕Ϯϰ

ϰϯϮ͘ϰϯϴ



ϭϲϮ͘ϴϴϬ͕Ϭϵ

ϰϯϮ͘ϰϯϴ
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DĂŚĂůůŝĞǀƌĞ<ƵƌƵůƵŶĚĂ
ĕĞǀƌĞŝůĞŝůŐŝůŝĂůƚĨĂĂůŝǇĞƚ
alanlarına yönelik
komisyonlarının
oluşturulması

Faaliyet alanına göre
kurumlar arasındaki bilgi
paylaşımının artırılması

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Okullarda öğrencilere çevre
sorunları ve çevrenin
korunması konularında
eğitimler verilmesi͕
uygulamalı çalışmalar
yapılması
Kamu kurumlarında, toplu
taşıma araçlarında, alışveriş
ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĚĞŚĂůŬĂǇƂŶĞůŝŬ
bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması


^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, SAMULAŞ

Toplu taşıma araçlarındaki LCD ekranlar ve ilan
panoları aracılığıyla ve ayrıca tramvay gazetesinde
halkı bilinçlendirmeye yönelik yayınlar yapılması

sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlgili diğer
ŬƵƌƵŵůĂƌ

DĂŚĂůůŝĞǀƌĞ<ƵƌƵůƵŶĚĂĂůƚkomisyonlar oluşturularak
spesifik konuların daha ayrıntılı incelenmesi

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ
Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi
<ƵƌƵŵůĂƌarası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili
Açıklama
Kuruluş
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
Büyükşehir ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ Kurumlar arası bilgi paylaşımının artırılması amacıyla
Çevre ve Şehircilik İl
çevre ile ilgili verilerin ortak bir veri tabanında
Müdürlüğü, İlgili diğer
paylaşılması ve kurumlar arası yazışmalarda EBYS'nin
ŬƵƌƵŵůĂƌ
daha etkin kullanılması

sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ
Çevre bilincinin geliştirilmesi
Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili
Açıklama
Kuruluş
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
İl Milli Eğitim
Okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim ve
Müdürlüğü, ĞǀƌĞǀĞ
bilinçlendirme çalışmaları yapılması, çevre kulüplerinin
Şehircilik İl Müdürlüğü͕ kurulması, çevre ile ilgili proje yarışmalarının
SASKİ, DSİ, İlçe
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Alt çalışma
gruplarının
oluşturulması

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Veri tabanı
oluşturulması

Afiş sayısı 
Yayın süresi


WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Eğitim verilen
öğrenci ve
öğretmen sayısı
Yapılan proje sayısı
<ƵƌƵůĂŶŬůƺƉsayısı
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DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü

İçme suyu temin edilen
kuyuların miktar ve kalite
ǇƂŶƺŶĚĞŶĚƺǌĞŶůŝŽůĂƌĂŬ
ŝǌůĞŶŵĞƐŝ



















SASKİ 

SASKİ

DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Kuruluş

Kuruluş

Yeraltı suyu koruma
alanlarının belirlenmesi, su
kaynakları etrafında koruma
bantları oluşturularak yeraltı
su kaynaklarının koruma
altına alınması

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

İçme suyu temin edilen kuyuların su kalitesinin
kullanıma uygunluğunun belirlemesi amacıyla ĚƺǌĞŶůŝ
olarak numune alınması ve yeraltı suyu seviyelerinin
ƂůĕƺůŵĞƐŝ

İçme suyu temini amacıyla kullanılan yeraltı suları için
;ŬĂǇŶĂŬŬƵǇƵĚƌĞŶĂũǀ͘ď͘ͿŬŽƌuma haritalarının
oluşturulması, koruma alanlarının belirlenmesi, su
kaynaklarının etrafında koruma bantlarının
oluşturulması ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı
korunması amacıyla önlemler (tarım ve hayvancılık
faaliyetlerinin engellenmesi vb.) alınması
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

Küçük yerleşim birimlerinde içme suyu temininde kullanılan yeraltı sularında su kirliliğininŝǌůĞŶŵĞƐŝǀĞŬŽŶƚƌŽůƺ

,ĞĚĞĨϭ
Açıklama

Su kirliliğininŝǌůĞŶŵĞƐŝǀĞŬŽŶƚƌŽůƺ

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ

ŵĂĕϯ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ



İzlenen kuyu sayısı

Koruma alanı
ďĞůŝƌůĞŶĞŶŬĂǇŶĂŬ
sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Şehir içi akarsularda ıslah ve
rekreasyon çalışmalarının
yapılması

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

SASKİ

<ŝƌůĞŶŵĞƉƌŽďůĞŵŝŽůĂŶ
ĂŬĂƌƐƵůĂƌĚĂŬŝƌůŝůŝŬŬŽŶƚƌŽů
önlemlerinin planlanması

Kuruluş

Kuruluş

DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü,ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü,İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
SASKİ

SASKİ, ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü͕
İlçe Belediyeleri

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

DSİϳ͘ƂůŐĞ
Müdürlüğü

Şehir içi akarsularda su kirliliğinin izlenmesi ve kontrolü

,ĞĚĞĨϮ

^ƵŬĂůŝƚĞƐŝŝǌůĞŶŵĞƐŝƂŶĞŵ
ĂƌǌĞĚĞŶǀĞƐƵŬĂůŝƚĞƐŝ
verileri olmayanşehir içi
ĂŬĂƌƐƵůĂƌĚĂƐƵŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ
ƚĞƐƉŝƚŝŶĞǇƂŶĞůŝŬĞŶǀĂŶƚĞƌ
ve izleme çalışmaları
yapılması

Su kirliliğinin izlenmesi ve kontrolü

ŵĂĕϯ

Şehir içi akarsularda doğal akışı ĞŶŐĞůůĞŵĞǇĞĐĞŬ
şekilde ıslah ve rekreasyon çalışmalarının yapılması

Su kalite sınıflandırmasına göre uygun su kalitesine
ƐĂŚŝƉŽůŵĂǇĂŶĂŬĂƌƐƵůĂƌĚĂŬŝƌůŝůŝŬŬŽŶƚƌŽůƂŶůĞŵůĞƌŝŶŝŶ
planlanması ve uygulanması

İl sınırları içerisindeki akarsularda envanter çalışmaları
yapılarak izleme noktalarının belirlenmesi ve denetim
mekanizmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması

Açıklama

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

/ƐůĂŚĞĚŝůĞŶĚĞƌĞ
sayısı

<ŝƌůŝůŝŬŬŽŶƚƌŽů
ƂŶůĞŵůĞƌŝ

İzlemenoktası
sayısı
^ƵŬĂůŝƚĞƐŝǀĞƌŝůĞƌŝ

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

DĞƌŬĞǌŝısıtma
sistemlerinde katı yakıt
kullanımın azaltılması, doğal
gaz kullanımının
yaygınlaştırılması

İmar planlarının yapılması
sırasında meteorolojik
faktörlerin dikkate alınması





Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Katı yakıt kullanılan
ďĂĐĂůĂƌĚĂƚŽǌĞŵŝƐǇŽŶƵŶƵŶ
azaltılması

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Katı yakıt denetimlerinin
arttırılması

Kuruluş

Kuruluş

İlçe Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕dĞŵŝǌ
Hava Merkezi, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
Belediyeleri, Doğalgaz
dağıtım firmaları

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

sĂůŝůŝŬ

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü

,ĞĚĞĨϭ

Isınma amaçlı kullanılan
kömürlü kazanların yakma
ƐĂĂƚůĞƌŝŶĞƵǇŐƵŶ
çalıştırılmasının ve doğru
yakılmasının sağlanması

Hava kirliliği kontrolü

ŵĂĕϰ

Yeni yerleşim alanlarında ve kentsel dönüşüm
alanlarında meteorolojik faktörlerin dikkate alınması͕
şehir içinde hava akımının sağlanmasına imkan
verecek şekilde planlama çalışmalarının yapılması

Merkezi ısıtma sistemlerinde katı yakıt kullanımın
azaltılması ve doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
amacıyla teşvik edici ve/veya zorlayıcı önlemler
alınması

Evsel kullanımda katı yakıt yakan binalarda kazan çıkış
filtrelerinin düzenli temizlik ve bakımı

Katı yakıtların kalitesinin kontrolü amacıyla katı yakıt
satıcılarının denetimlerinin artırılması

Bir program çerçevesinde ateşleyicilerin sağlıklı kazan
yakımı konularında yeniden eğitime alınması,
ateşleyici belgesi olmayanların kazan yakmamaları için
gerekli idari ve cezai tedbirlerin uygulanması.
Kömürlü kazanların yakma saatlerinin uyŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ
şekilde belirlenmesi ve denetimlerinin sağlanması,
Merkezi ısıtmada otomatik beslemeli kazanların
kullanılması

Açıklama

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ


ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

ŵŝƐǇŽŶƂůĕƺŵůĞƌŝ

Doğal gaz kullanım
oranı



Filtre kullanım oranı

Denetim sayıları

Eğitimden geçirilen
ateşleyici sayısı

Ateşleyici belgesine
sahip kişi sayısı

Denetim sayıları

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
Karayolları

sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ

Alternatif yollar planlanması

Şehir içi trafiğin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Toplu taşımanın
yaygınlaştırılması

ůĞŬƚƌŝŬůŝǀĞĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ
enerjili araç kullanımının
toplu taşımacılıkta
yaygınlaştırılması

Elektrikli araç kullanımına
yönelik fizibilite ve altyapı
çalışmalarının yapılması

www.oka.org.tr





sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir Belediyesi͕
İlçe Belediyeleri, Tüm
ŬĂŵƵkuruluşları

SAMULAŞ

SAMULAŞ

Büyükşehir Belediyesi͕
h<KD͕ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Büyükşehir Belediyesi͕
UKOME, Karayolları,
Emniyet Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri

Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının planlanması,
Kamu kurumlarına araç alımlarında ve kiralamalarında
elektrikli araçların tercih edilmesi

Toplu taşımacılıkta tramvay, ĞůĞŬƚƌŝŬůŝǀĞͬǀĞǇĂ
sıkıştırılmış doğal gazlı otobüslerin kullanılması.

Trafik yoğunluğunun ve emisyon miktarının azaltılması
amacıyla halkı toplu taşıma araçlarını kullanmaya
teşvik edecek uygulamaların planlanması.

Şehir merkezine araç girişinin sınırlandırılması. Şehir içi
trafik akışının düzenlenmesi amacıyla
altgeçit/üstgeçitli kavşak uygulamalarının
yaygınlaştırılması.

Kent içerisinde anayolların az olması ve sabah ve
akşam saatlerinde bu yolların tıkanması sebebiyle
oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨǇŽůůĂƌƉůĂŶůĂŶması. 

Sinyalizasyon sistemlerinin şehir içi hız limitlerine göre
düzenlenerek trafiğin sürekli akışının sağlanması

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ
Hava kirliliği kontrolü
Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili
Açıklama
Kuruluş
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
Çevre ve Şehircilik İl
Eksoz gazı denetimlerinin artırılması, rutin trafik
Müdürlüğü͕ŵŶŝǇĞƚ
denetimleri sırasında emisyon açısından şüpheli
Müdürlüğü
görülen araçların denetimlerinin yapılması

^ŝŶǇĂůŝǌĂƐǇŽŶƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ
ƵǇŐƵŶŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

Eksoz gazı denetimlerinin
ĞƚŬŝŶŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϰ
,ĞĚĞĨϮ
ǇůĞŵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dƌĂĨŝŬƚĞŬŝĞůĞŬƚƌŝŬůŝ
araç sayısı

ŬƐŽǌĞŵŝƐǇŽŶ
ƂůĕƺŵůĞƌŝ

ŬƐŽǌĞŵŝƐǇŽŶ
ƂůĕƺŵůĞƌŝ

dƌĂĨŝŬ
yoğunluğunun
azalması

dƌĂĨŝŬ
yoğunluğunun
azalması

ŬƐŽǌĞŵŝƐǇŽŶ
ƂůĕƺŵůĞƌŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
ŬƐŽǌĞŵŝƐǇŽŶ
ƂůĕƺŵůĞƌŝ
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sĂůŝůŝŬ

ŵŝƐǇŽŶŝǌŶŝŶĞƚĂďŝƐĂŶĂǇŝ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶ
artırılması





















sĂůŝůŝŬ

Sanayi tesislerinde doğal gaz
kullanımının
yaygınlaştırılması

Kuruluş

Kuruluş

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

Büyükşehir ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕K^
Yönetimleri, Doğal gaz
dağıtım firmaları

İlçe Belediyeleri

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Sanayi tesislerinden ve işyerlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü

,ĞĚĞĨϯ

Şehir içi işyerlerinde baca
denetim sıklıklarının
artırılması

,ĂǀĂkirliliği kontrolü

ŵĂĕϰ

Sanayi tesislerinde bacalardan salınan emisyonlar ve
baca dışı kaçak emisyonların azaltılmasına yönelik
ĚĞŶĞƚŝŵůĞƌ

Sanayi tesislerinde katı yakıt kullanımının azaltılması
ve doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi

Şehir içindeki işyerlerinde (fırınlar, restoranlar vb.)
baca denetimlerinin artırılması

Açıklama

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

Denetim sayısı

^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞ
doğal gaz kullanım
oranı

Denetim sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ

'ƺƌƺůƚƺƐĞǀŝǇĞƐŝŶŝŶǇƺŬƐĞŬ
olduğu bölgelerdekonut
alanlarınaizin verilmemesi

Konut alanlarında bulunan
işyerlerinde gürültü kontrol
önlemlerinin alınması

Eğitim, kültür ve sağlık
alanlarının planlanmasında
ŐƺƌƺůƚƺƐĞǀŝǇĞƐŝŶŝŶĚŝŬŬĂƚĞ
alınması

ŶĚƺƐƚƌŝǇĞůĂůĂŶůĂƌĚĂŐƺƌƺůƚƺ
ŬŽŶƚƌŽůƺ

www.oka.org.tr





Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

zĞŶŝŬŽŶƵƚalanlarında gürültü
azaltıcı önlemlerin planlanması

Yeni kurulacak işyerlerinin
gürültü açısından
değerlendirilmesi

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Gürültü eylem planının
hazırlanması

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕ŝůŝŵ͕
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕<ƺůƚƺƌǀĞ
Turizm İl Müdürlüğü,
ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
Bitiş Tarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Yeni kurulacak işyerlerinin gürültü açısından değerlendirilmesi ve
uygun olmayan durumlarda işletmenin kurulmasına izin
ǀĞƌŝůŵĞŵĞƐŝ

ŶĚƺƐƚƌŝǇĞůƚĞƐŝƐůĞƌĚĞŐƺƌƺůƚƺĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶĞƚŬŝŶŚĂůĞ
getirilmesi, gerekli gürültü kontrol önlemlerinin uygulanmasının
sağlanması

Eğitim, kültür ve sağlık binaları planlanırkenŐƺƌƺůƚƺƐĞǀŝǇĞƐŝŶŝŶ
ölçülerek imar izinlerinin buna göre verilmesi, bu tip binaların
ana yollara çok yakın planlanmaması

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

<ŽŶƵƚalanlarında bulunan gürültü oluşturan işyerlerinde gürültü ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ
seviyesinin azaltılmasına yönelik önlemlerinin alınması, mümkün
olduğunca gürültülü eğlence yerlerinin müstakil binalarda olması

Gürültüye maruz kalma seviyesinin orta derecede olduğu
alanlarda (B ve C kategorisi) inşa edilecek binalarda ses izolasyon
ƂŶůĞŵůĞrinin planlanması
Gürültüye maruz kalma seviyesinin yüksek olduğu ďƂůŐĞůĞƌĚĞ;
kategorisi) konut alanlarına izin verilmemesi

Gürültü eylem planları hazırlanarak gürültü seviyesinin
azaltılmasına yönelik önlemlerin planlanması

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Stratejik gürültü haritalarının
ǇĞŶŝǀĞǇĂƌĞǀŝǌĞĞĚŝůĞĐĞŬŝŵĂƌ
planlarına entegre edilmesi
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ
'ƺƌƺůƚƺŬŽŶƚƌŽůƺ
Gürültü kirliliğinin azaltılması ve kontrolü
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili
Açıklama
Kuruluş
Kuruluş
Büyükşehir Çevre ve Şehircilik İl
Nazım imar planlarının ve uygulama imar planlarının
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ Müdürlüğü, İlçe
hazırlanması sırasında stratejik gürültü haritalarının dikkate
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ
alınması

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϱ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ

ĞŶĞƚŝŵ
sayısı

'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ

'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ

'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ
'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ

Eylem planı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
'ƺƌƺůƚƺ
ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ
ĂǌĂůŵĂ
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sĂůŝůŝŬ

^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
bulunduğu alanların
yerleşime açılmasından
ƂŶĐĞƌŝƐŬ
değerlendirmesinin
yapılması





sĂůŝůŝŬ

ZŝƐŬůŝĂůĂŶůĂƌĚĂŬŝƌůŝůŝŬ
ŬŽŶƚƌŽůƂŶůĞŵůĞƌŝŶŝŶ
planlanması

sĂůŝůŝŬ

Toprak kirliliği risk
haritalarının oluşturulması

Kuruluş

Kuruluş

Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕ŝůŝŵ͕
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü 
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü͕
^ĂŶĂǇŝǀĞdŝĐĂƌĞƚ
İlMüdürlüğü, Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi͕
İlçe Belediyeleri, ĞǀƌĞ
ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕ŝůŝŵ͕
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, Gıda Tarım
ǀĞHayvancılık İl
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕ŝůŝŵ͕
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

sĂůŝůŝŬ

Toprak kirliliği risk alanlarının belirlenmesi ve kontrolü

,ĞĚĞĨϭ

Yeraltı depolama tanklarının
bulunduğu alanlarda izleme
çalışmalarının yapılması

Toprak kirliliğiŶŝŶŬŽŶƚƌŽůƺ

ŵĂĕϲ

Yerleşime açılan alanlarda daha önce sanayi
tesislerinin bulunması durumunda risk
değerlendirmesi yapılarak riskli görülen alanlarda
iyileştirmeye yönelik önlemlerin planlanması

Tehlikeli kimyasallar mevcut olması ve insana yönelik
risklerin söz konusu olması durumunda kirletici
kaynağın kontrol altına alınması

Toprak kirliliği risk haritalarının oluşturulması ve riskli
alanların belirlenmesi

Yeraltı depolama tanklarının bulunduğu alanlarda
izleme çalışmaları yapılarak varsa noktasal ve yayılı
ŬŝƌůĞƚŝĐŝůĞƌŝŶƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

Açıklama

ϭ͘ϭĞǀƌĞ<ĂůŝƚĞƐŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

İzleme ve
değerlendirme
çalışmaları

<ŝƌůŝůŝŬŬŽŶƚƌŽů
ƂŶůĞŵůĞƌŝ

Risk haritaları

İzleme noktası
sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Sanayide enerji kullanımında
verimliliğin artırılması

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

ŝŶĂůĂƌĚĂĞŶĞƌũŝ
kullanımında verimliliğin
artırılması

Kuruluş

Kuruluş

Büyükşehir Belediyesi͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕ŝůŝŵ͕
^ĂŶĂǇŝǀĞdĞŬŶŽůŽũŝİl
Müdürlüğü͕ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü͕
KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝ
ƂůŐĞƐŝzƂŶĞƚŝŵůĞƌŝ

Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Büyükşehir Belediyesi͕
Milli Eğitim
Müdürlüğü, ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü͕
İlçe Belediyeleri, Sivil
Toplum Kuruluşları

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

sĂůŝůŝŬ

Enerji tüketiminin doğru yönetilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması

,ĞĚĞĨϭ

ŶĞƌũŝƚĂƐĂƌƌƵĨƵŶĂǇƂŶĞůŝŬ
eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılması

Enerji kullanımında verimliliğin artırılması

ŵĂĕϭ

Merkezi ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması. Isı ƉĂǇ
ölçerli sistemin merkezi ısıtmalı tüm binalarda zorunlu
hale getirilmesi. Katı yakıtlı sistemlerde yakıt
beslemesinin otomasyonu. Binalarda ısı yalıtımının
mutlaka yapılması ve binaların enerji kimlik belgesi
alma süreçlerinin teşvik ve takip edilmesi.
Belediyelerce merkezi ısıtma yapan binalar içinde
tüketimi düşük olan binalara makul miktarda teşvik
uygulanması.Yeni yapılan binalarda mimari planların
binaların güneş ışığından maksimum derecede
faydalanacağı şekilde düzenlenmesi.
Yakma tesisleri için verim düşüklüğü cezası
uygulanması. Kojenerasyon sistemleri ile özellikle
imalat süreçlerinde ortaya çıkan atık ısı enerjisinin geri
kazanılması için danışmanlık hizmetleri verilmesi.
KƚŽƉƌŽĚƺŬƚƂƌƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŝůĞƐĂŶĂǇŝĐŝŶŝŶŬĞŶĚŝĞŶĞƌũŝƐŝŶŝ
üretmesi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi


Okullarda bilinçli enerji kullanımına yönelik derƐ͕
seminer, kulüp faaliyetleri, projeler planlanması. Yerel
radyo ve televizyon kanallarında kamu spotu şeklinde
bilinçlendirme reklamlarının yapılması. Otobüs,
tramvay gibi toplu taşıma araçlarında bilgilendirme
reklamlarının olması

Açıklama

1.2 Enerji Kullanımı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ŶĞƌũŝƚƺŬĞƚŝŵ
miktarı

<ŽũĞŶĞƌĂƐǇŽŶ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞƐĂŚŝƉ
sanayi tesisi sayısı

KƚŽƉƌŽĚƺŬƚƂƌ
ƐŝƐƚĞŵŝŝůĞŬĞŶĚŝ
ĞŶĞƌũŝƐŝŶŝƺƌĞƚĞŶ
sanayi tesisi sayısı

Merkezi ısıtŵĂǇĂ
geçen bina sayısı

ŝŶĂĞŶĞƌũŝƚƺŬĞƚŝŵ
miktarları

ŶĞƌũŝŬŝŵůŝŬďĞůŐĞƐŝ
alan bina sayısı

Isı pay ölçer
kullanan bina sayısı

KŬƵůůĂƌĚĂ
ŐĞrçekleştirilen
faaliyet sayısı, 

ZĞŬůĂŵǀĞŬĂŵƵ
spotu sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş
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sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Güneş ışığından maksimum
fayda sağlanması

Fotoselli aydınlatmanın
yaygınlaştırılması





















Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ͕

Kent içi aydınlatmada enerji
kullanımında verimliliğin
artırılması

Ulaşım sektöründe enerji
tüketiminin azaltılması

Büyükşehir Belediyesi͕
İlgili Kurum ve
kuruluşlar 

Tüm kamu kurumları
ve özel kuruluşlar

İlçe Belediyeleri,
Elektrik Yatırımlarından
Sorumlu Kuruluşlar

Büyükşehir Belediyesi͕
İlçe Belediyeleri

Kamu binalarında, eğitim kurumlarında, konutların
genel kullanım alanlarında, ǀŝƚƌŝŶǀĞƚĂďĞůĂ
aydınlatmalarında fotoselli sistemlerin
yaygınlaştırılması

Çalışma saatlerinin güneş ışığından maksimum
faydalanacak şekilde düzenlenmesi

<ĞŶƚŝĕŝaydınlatmada LED ve güneş şarjlı
aydınlatmanın yaygınlaştırılması

Halkı toplu taşımaya teşvik edecek uygulamaların
planlanması ve böylece trafik kaynaklı enerji
ƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶĂǌĂltılması.Toplu taşıma araçları için
tahsisli şerit uygulaması ile daha az bireysel araç
kullanılmasının teşvik edilmesi. Ulaşımda elektrikli ve
hibrit araçların kullanımının teşvik edilmesi, Bisiklet
kullanımının artırılmasına yönelik düzenlemeler
yapılması

ůĞŬƚƌŝŬƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶ
azalması
ůĞŬƚƌŝŬƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶ
azalması

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

<ĞŶƚŝĕŝ
aydınlatmadaki
ĞŶĞƌũŝƚƺŬĞƚŝŵ
miktarı

Toplu taşıma
kullanan kişi sayısı

dƌĂĨŝŬƚĞŬŝďŝƌĞǇƐĞů
araç sayısında
ĂǌĂůŵĂ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
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Altyapı tesislerinde
(İçmesuyu, kanalizasyon ve
arıtma tesislerinde) enerji
tüketimin azaltılması

SASKİ

SASKİ 

Büyükşehir Belediyesi͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

sĂůŝůŝŬ

zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌenerjinin üretim ve kullanımdaki payının artırılması

,ĞĚĞĨϭ

<ŽŶƵƚůĂƌĚĂ͕ƚŝĐĂƌŝďŝŶĂůĂƌǀĞ
kamu binalarında
yenilenebilir enerji kullanım
payının artırılması

Yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması

ŵĂĕϮ

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kullanım oranı

Çatılarda kurulu
güneş paneli güç
miktarı 

Sıcak su için güneş
ƉĂŶĞůŝŬƵůůĂŶĂŶ
bina sayısı

Kamu binalarında
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kullanım oranı
IE3 verim sınıfına
sahip motorların
oranı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

Altyapı tesislerinde (İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞͿ ƂǌĞůůŝŬůĞ ĕŽŬ ĞŶĞƌũŝ ƚƺŬĞƚĞŶ ŵĞǀĐƵƚ
motorların yenilenerek yerine IE3 verim sınıfına sahip
motor montajının yapılması ve yeni alınacak
motorların şartnamesine IE3 verim sınıfı şartı
konulması

Alternatif yakıtlı (pelet, briket vb) yakma sistemlerine
verilecek teşvikle kullanımının cazip hale getirilmesi.
Binaların çatılarında güneş kollektörü ve panelleri
kullanımının yaygınlaştırılması (teşvik ve/veya yasal
ǌŽƌůĂŵĂǇŽůƵŝůĞͿ͘
Güneş panellerinin kullanımı konusunda bilgilendirme,
teşvik ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Bina ruhsatları
verilirken temiz enerji kullanımının teşvik edilmesi


Açıklama

1.2 Enerji Kullanımı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
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<ĂŵƵŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶĚĞ
yenilenebilir enerji kullanım
payının artırılması

^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞ
yenilenebilir enerji kullanım
olanaklarının araştırılması

zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝƺƌĞƚŝŵ
kapasitesinin geliştirilmesi

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir Belediyesi͕
İlgili kurum ve
kuruluşlar

Büyükşehir ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Büyükşehir Belediyesi͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Karadeniz’de enerji üretimi açısından önemli bir ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
ŬĂǇŶĂŬ ŽůĂďŝůĞĐĞŬ ĚĂůŐĂ ǀĞ ĚŝƉ akıntılarından uygun
sistemlerle elektrik üretim potansiyelinin araştırılması.
Deniz üzerinde rüzgâr türbin çiftlikleri kurulmasının
ĨŝǌŝďŝůŝƚĞƐŝŝůĞŝůŐŝůŝĞƚƺĚͲproje çalışmalarının yapılması. 
Karadeniz tabanında yoğun olarak bulunan HϮ^ΖĚĞŶ
ĞŶĞƌũŝƺƌĞƚŝmi üzerine araştırma
çalışmalarının yapılması. 
Yenilenebilir enerjinin üretimi ve depolanması ile ilgili
araştırmalar ve enerji haritası oluşturma çalışmalarının
yapılması.
Bitkisel veya hayvansal atıkların ekonomiye
kazandırılması
amacıyla
yenilenebilir
ĞŶĞƌũŝ
kooperatifleri
kurulması
için
bilgilendirme
programlarının düzenlenmesi
Sanayide mevcut yakma sistemlerinde fosil yakıtlarla
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
birlikte güneş enerjisinin ve biyokütlenin
kullanılabilirliğinin araştırılarak özel sektör
kuruluşlarının temiz enerji yatırım ve ARͲ'
konularında teşvik edilmesi

Kamu hizmetlerinin olduğu her alanda (hastaneler,
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
okullar, belediye hizmetleri) başta güneş enerjisi
ŽůŵĂŬƺǌĞƌĞǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ
enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması

<ĂŵƵ
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶĚĞ
ĞŶĞƌũŝƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶ
azalması

zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kullanan tesis sayısı

^ĂŶĂǇŝĚĞ
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kullanım oranı

zĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
üretim miktarı

ŝǇŽĚŝǌĞůƺƌĞƚŝŵ
miktarı
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
SASKİ

SASKİ

SASKİ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Akıllı şebeke yönetim
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞŐĞĕŝůŵĞƐŝ

SASKİ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

SASKİ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Eğitim, sağlık binaları ve
alışveriş merkezlerinde
sensörlü muslukların
kullanılması
<ŽŶƵƚůĂƌĚĂƐƵƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶ
azaltılması amacıyla teşvik
ĞĚŝĐŝƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌyapılması

SASKİ

SASKİ

İçme suyu pompalarının
ĚĞƉŽƐĞǀŝǇĞƐŝŶĞŐƂƌĞ
otomatik olarak çalışmasının
sağlanması
ĞƉŽůĂƌĂƐƵƐĞǀŝǇĞ
şamandıralarının takılması

SASKİ

Kuruluş

ǇůĞŵ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Kuruluş

^ŽƌƵŵůƵ

,ĞĚĞĨϭ

Kırsal alanlarda abonelik
ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶyaygınlaştırılması

Yerleşim alanlarında su kayıp ve kaçaklarının azaltılması

ŵĂĕϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

Su kayıplarının azaltılması için eskiyen şebeke
borularının ve su sayaçlarının değiştirilmesi ve
şebekelerde basınç kontrolü

İçme suyu şebekesine debi ölçüm cihazları
yerleştirilerek ve online olarak kayıp ve kaçakların
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝǀĞƂŶůĞŶŵĞƐŝ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Konutlarda fiyatlandırma politikaları ve teknik araçlarla ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
(düşük su tüketimli cihazlar, armatürler, rezervuarlar
vb.) su tüketimini azaltıcı uygulamaların teşvik edilmesi

Su tüketiminin fazla olduğu eğitim, sağlık binaları ve
alışveriş merkezlerinde sensörlü musluklar kullanılarak
su kullanımının azaltılması

İçme ƐƵǇƵŶƵŶĚĂŚĂǇƺŬƐĞŬďŝƌŬŽƚƚĂďƵůƵŶĂŶĚĞƉŽǇĂ
pompa vasıtasıyla gönderilmesi durumunda,
pompanın deponun seviyesine göre otomatik olarak
çalışmasınınsağlanması
Depolara su seviye şamandıraları takılarak su
kayıplarının kontrolü

Kırsal alanlarda abonelik sistemi uygulanarak su
kullanımının sınırlandırılması

Açıklama

<ĞŶƚƐĞůƐƵƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶĞƚŬŝŶǇƂŶĞƚŝŵŝ
İlgili

ϭ͘ϯ^ƵdƺŬĞƚŝŵŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

^ƵƚƺŬĞƚŝŵŝŶĚĞŬŝ
ĂǌĂůŵĂ

Şebekedeki
debimetre sayısı

Teşvik edici
ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌ

^ĞŶƐƂƌůƺŵƵƐůƵŬůƵ
bina sayısı

Seviye şamandırası
bulunan depo sayısı

KƚŽŵĂƚŝŬŚĂůĞ
ŐĞƚŝƌŝůĞŶƉŽŵƉĂ
sayısı

Abone sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ



SAMSUN İLİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI

2018 - 2023

2018 - 2023

www.oka.org.tr

64

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Alternatif su kaynakları ile
ilgili araştırma çalışmalarının
yapılması















DSİ Bölge
Müdürlüğü

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

DSİ 7. Bölge
Müdürlüğü, SASKİ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
KƌŵĂŶƂůŐĞ
Müdürlüğü

Yeraltı sularının geliştirilmesi
ile ilgili çalışmalar yapılması

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Kuruluş

ǇůĞŵ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Kuruluş

^ŽƌƵŵůƵ

,ĞĚĞĨϭ

Barajların göl sahalarında
buharlaşmanın azaltılmasına
ǀĞĞŶĞƌũŝƺƌĞƚŝŵŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ
bilimsel çalışmaların
yapılması
Derelerin yukarı
havzalarındaerozyon kontrol
çalışmalarının yapılması

Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması 

ŵĂĕϮ

Yağmur sularından faydalanma imkanlarının (yağmur
suyu hasadı vb) arttırılması konusunda çalışmalar
yapılması

Yeraltı su seviyesinin artırılması amacıyla
yeraltısularının suni beslenmesi ile ilgili araştırmaların
yapılması

Havzalarda erozyon kontrol çalışmaları yapılarak,
ağaçlandırma, tersip bendi, seki vb çalışmalarının
yapılarak rüsubatın engellenmesi

Barajların göl sahalarına dubalı güneş panelleri
yerleştirilerek buharlaşmanın azaltılması ve enerji
üretimi amacıyla yeni teknolojik çözümlerin
araştırılması ve uygulanması

Açıklama

^Ƶkaynaklarının geliştirilmesi
İlgili

ϭ͘ϯ^ƵdƺŬĞƚŝŵŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

Su kaynakları
geliştirme projeleri

Yeraltısuyu
geliştirme projeleri

ƌŽǌǇŽŶǀĞƌƺƐƵďĂƚ
ŬŽŶƚƌŽůƂŶůĞŵůĞƌŝ

&ŝǌŝďŝůŝƚĞ
çalışmaları, pilot
ƵǇŐƵůĂŵĂůĂƌ

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

^ƵƚĞŵŝŶŝŶĚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ
kaynaklarla ilgili araştırma
çalışmaları yapılması

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Mevcut içme suyu arıtma
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞƂŶĐĞůŝŬůŝ
ŬŝƌůĞƚŝĐŝůĞƌŝŶŝǌůĞŶŵĞƐŝ

SASKİ

SASKİ, Üniversite

SASKİ

SASKİ

Kuruluş

ǇůĞŵ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Kuruluş

^ŽƌƵŵůƵ

,ĞĚĞĨϭ

Mevcut içme suyu arıtma
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶŝůŐŝůŝ
ǇƂŶĞƚŵĞůŝŬůĞƌĚĞďĞůŝƌƚŝůĞŶ
ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂ
ƵǇŐƵŶçalışmalarının
sağlanması

Sağlıklı içme suyu temini için gerekli tesislerinin planlanması

ŵĂĕϯ

Su depolarına online ölçüm cihazları yerleştirilerek su
kalitesindeki değişimlerin sürekli olarak izlenmesi

Gelecekte su ihtiyacının karşılanması amacıyla deniz
suyundan tatlı su elde edilmesine yönelik fizibilite
çalışmalarının yapılması

Mevcut içme suyu arıtma tesislerinde öncelikli
ŬŝƌůĞƚŝĐŝůĞƌǀĞŵŝŬƌŽŬŝƌůĞƚŝĐŝůĞƌŝŶŝǌůĞŶŵĞƐŝǀĞŐĞƌĞŬůŝ
olması durumunda arıtma tesislerinin revize edilmesi

Mevcut içme suyu arıtma tesislerinde ham su
kalitesindeki mevsimsel değişimlerin izlenmesi ve
arıtma tesislerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik'te ďĞůŝƌƚŝůĞŶƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĚĂŝĕŵĞ
suyu temini sağlayacak şekilde çalıştırılmalarının
sağlanması

Açıklama

hǇŐƵŶŬĂůŝƚĞĚĞŝĕŵĞƐƵǇƵƚĞŵŝŶŝ
İlgili

ϭ͘ϯ^ƵdƺŬĞƚŝŵŝ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĂƌŝŚŝ

BaşlamaͲBitiş

İzlenen depo sayısı

Araştırma
çalışmaları

İçme suyu kalitesi

İçme suyu kalitesi

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

^ĂŵƐƵŶŬĞŶƚǀŝǌǇŽŶƵŶƵŶ
;ŬĞŶƚƉůĂŶůĂŵĂ͕ĂĨĞƚǀĞĂĐŝů
ĚƵƌƵŵƂŶůĞŵůĞƌŝĞŬŽŶŽŵŝŬ
sektörler, tarım gibi) ŝŬůŝŵ
değişikliği etkileri dikkate
alınarak belirlenmesi

^ĂŵƐƵŶǀĞĕĞǀƌĞŝůůĞƌŝ
kapsayan iklim değişikliği
stratejik eylem planının
hazırlanması

Kuruluş

Kuruluş
KDm͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ,İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕K<͕
ĞǀƌĞǀĞŞehircilik İl
Müdürlüğü, İlgili diğer
kamu kurumları, Sivil
toplum kuruluşları,
ŬŽŶŽŵŝŬƐĞŬƚƂƌ
ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝ
KDm͕K<͕
^ŝǀŝůƚŽƉůƵŵkuruluşları,
İlgili kamu
kurumları(ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü
ǀĚ͘Ϳ͕ŬŽŶŽŵŝŬƐĞŬƚƂƌ
ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝ
K<͕ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü͕
KDm

İlgili

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

sĂůŝůŝŬ

Samsun üzerinde iklim değişikliği etkilerinin incelenmesi ve kent vizyonun belirlenmesi

,ĞĚĞĨϭ

^ĂŵƐƵŶǀĞ<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ďƂůŐĞƐŝŶĚĞŝŬůŝŵ
değişikliğinin etkilerini
ŝŶĐĞůĞŵĞŬƺǌĞƌĞ
toplantılardüzenlenmesi

İklim değişikliğinin Samsun üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

ŵĂĕϭ

İklim değişimi eylem planları ulusal bağlamda yapılsa
da bölgesel ölçekteyapılmamaktadır. Bu nedenle
Samsun ve çevre illeri kapsayan bir iklim değişikliğinin
ďŽǇƵƚƵŶƵŶǀĞĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŶƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬŝŬůŝŵ
değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik stƌĂƚĞũŝŬ
eylemplanı hazırlanması önem arzetmektedir. 

Yeni kentsel alanların iklim değişikliğŝ
Etkileridikkate alınarak planlanması, 
tarım ve sanayi politikalarının değerlendirilmesinde
vekentle ilgili planların hazırlanmasında iklim
değişikliğinin temel bir unsur olarak göz önünde
bulundurulması

İklim değişikliğinin Karadeniz ve Samsun üzerinde
etkilerini belirlemek amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşların katılımıyla toplantılardüzenlenmesi,
Samsun’un mevcut durumunun iklim ve
ekolojikaçıdandeğerlendirilmesi, kurumlar arası
ŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶƵŶĚĂŚĂĞƚŬŝůŝŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

Açıklama

2.1 İklim Değişikliğinin Etkileri

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BitişTarihi

BaşlamaͲ

^ƚƌĂƚĞũŝŬĞǇůĞŵ
planı

<ĞŶƚǀŝǌǇŽŶƵ
çıktıları

Toplantı sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

sĂůŝůŝŬ͕
BüyükşehirBel
ĞĚŝǇĞƐŝ

Atık azaltımı ve katı atıkların
geri kazanımının
yaygınlaştırılmasına
İlişkineğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması
Katı atık geri kazanım
faaliyetlerinin İl geneline
yaygınlaştırılması

Katı atık sahalarında sera
gazı emisyonunun
azaltılmasının
etkinleştirilmesi

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕Dŝůůŝ
Eğitim İl Müdürlüğü,
Sağlık İl Müdürlüğü

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ǇůĞŵ

İlgili Özel Firmalar

Mevcuttaki sera gazı emisyonunun azaltılmasına
ǇƂnelik çalışmaların devamlılığının sağlanarak
teknolojik gelişmelere bağlı olarak revize edilmesi

Katı atıkların kaynakta ayrılarak ayrı toplanmasının
sağlanması, katı atık geri dönüşüm tesislerinin
yaygınlaştırılması

Bu konuda öncelikle okullarda eğitim faaliyetlerinin
verilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, 

Açıklama

Katı atıkların sera gazı emisyonuna katkısının azaltılması

,ĞĚĞĨϭ
İlgili
Kuruluş

İklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması

2.1 İklim Değişikliğinin Etkileri

ŵĂĕϮ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
BitişTarihi

Katı atık
sahalarında
ĞŵŝƐǇŽŶƂůĕƺŵůĞƌŝ

Geri kazanılan atık
oranı

Eğitim verilen
öğrenci sayısı

zĂpılan eğitim
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Bisiklet yollarının ve bisiklet
kullanımının arttırılması,
halkın ŬŽŶƵŝůĞŝůŐŝůŝ
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

Toplu taşımada raylı
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶǀĞ
hibrit/elektrikli araçların
payının arttırılması
Araç kullanıcılarının
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕
ŚŝďƌŝƚͬĞůĞŬƚƌŝŬůŝaraçların
teşvik edilmesi

Toplu taşıma araçlarının
yaygınlaştırılması

Ulaşım konusunda çalışmalar yapılması

,ĞĚĞĨϮ

Büyükşehir Belediyesi͕
İlçe Belediyeleri, Sivil
toplum kuruluşları

Büyükşehir Belediyesi͕
İlçe Belediyeleri, Sivil
toplum kuruluşları

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir Belediyesi

sĂůŝůŝŬ

Büyükşehir Belediyesi

Bisiklet yollarının arttırılması ve şehir içi ulaşıma
entegre edilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
ƚƌĂŵǀĂǇůĂƌĚĂďŝƐŝŬůĞƚůĞƌŝĕŝŶƵǇŐƵŶǇĞƌůĞr ayrılması,
bisiklet parklarının planlanması

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları planlanması

Raylı sistem ağının genişletilmesi, toplu taşım
araçlarının hibrit/elektrikli araçlarla değişiminin
planlanması

Toplu taşıma araç sayıları ve hatlarının arttırılması ve
halkın toplu taşıma araçlarının kullanımı konusunda
teşvik edilmesi

Açıklama

İklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması

ŵĂĕϮ
İlgiliKuruluş

2.1 İklim Değişikliğinin Etkileri

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ŝƐŝŬůĞƚǇŽůƵ
uzunluğu, Bisiklet
park yeri sayısı

Toplu taşımada
raylı sistem ve
ĞůĞŬƚƌŝŬůŝͬŚŝďƌŝƚĂƌĂĕ
kullanım oranı
Şarj istasyonu sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐ
ĞƐŝ
Toplu taşıma
kullanım oranı
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İmar planlarında doğal
çevrenin korunması ve yeşil
alanların arttırılması

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

ǇůĞŵ
İlçe ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ


İmar planlarının yeşil alanlar dikkate alınarak
yapılması, kent parklarının ve ormanlarının
yaygınlaştırılması, Kentsel dönüşüm alanları
planlanırken yeşil alan oranının artırılması

Açıklama

Yeşil dokunun korunması ve çoğaltılması

,ĞĚĞĨϰ
İlgili Kuruluş

İklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması

ŵĂĕϮ

Doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi, güneş enerjisi
kullanımının teşvik edilmesi

dĂƐĂƌƌƵĨůƵǀĞǀĞƌŝŵůŝaydınlatma sisteminin
kullanımının sağlanması, kamu binalarında gereksiz
elektrik kullanımının azaltılması, eski sistemlerin
yenilenmesi, binaların izolasyonununsağlanması
Sanayide hem üretim hem de salınım aşamasında
emisyon azaltıcı çalışmaların yapılması ve denetimlerin
sıklaştırılması

2.1 İklim Değişikliğinin Etkileri

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕KƌŐĂŶŝǌĞ
^ĂŶĂǇŝƂůŐĞƐŝ
Müdürlüğü,
^ĂŶĂǇŝkuruluşları
Büyükşehir Belediyesi͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕Dŝůůŝ
Eğitim İl Müdürlüğü,
İlçe Belediyeleri, Sivil
ƚŽƉůƵŵƂƌŐƺƚůĞƌŝ

dƺŵŬĂŵƵŬƵƌƵŵǀĞ
kuruluşları

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ



Halkın temiz enerji kullanımı sĂůŝůŝŬ
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ve teşvik edilmesi

Kamu kurumlarında enerji
verimliliği ve enerji tasarrufu
konusunda çalışmalar
yapılması
Sanayi tesislerinde sera gazı
emisyonlarının azaltılması

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ

ǇůĞŵ

Açıklama

ŶĞƌũŝƚĂƐĂƌƌƵĨƵŶƵŶsağlanması

,ĞĚĞĨϯ
İlgili Kuruluş

İklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması

2.1 İklim Değişikliğinin Etkileri

ŵĂĕϮ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐ
ĞƐŝ
Kişi başına düşen
yeşil alan oranı
Kent parkı sayısı

Sera gazıŝĕŝŶ
ƌĂƉŽƌůĂŵĂǇĂƉĂŶ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶyıllık sera
gazısalınımındaki
ĂǌĂůŵĂ
Doğal gaz ve güneş
enerjisi kullanım
oranı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
ŶĞƌũŝƚƺŬĞƚŝŵŝ



SAMSUN İLİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI

sĂůŝůŝŬ͕
İlgili tesislerin
ǇƂŶĞƚŝŵůĞƌŝ

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, Ulaştırma
ve Haberleşme İl
Müdürlüğü, Sahil
'ƺǀĞŶůŝŬƂůŐĞ
Komutanlığı, mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Deniz kirliliğinin kontrolü ve deniz canlılarının
korunması amacıyla atık kabul tesislerinin kurulması ve
ŵĞǀĐƵƚƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŐƺŶĐĞůƚĞŬŶŽůŽũŝǇĞŐƂƌĞƌĞǀŝǌĞ
ĞĚŝůŵĞƐŝ
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2.2 Kıyı ve Deniz Kirliliği
Samsun sahilinde yüzmeyeuygun plaj sayısının artırılması
Mevcut mavi bayrak sayısının korunması ve sayılarının arttırılması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
Atıksuarıtma tesislerinin
Büyükşehir
Çevre ve Şehircilik İl
İnşaatı devam eden arıtma tesislerinin tamamlanması,
kurulması ve başlamış
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
Müdürlüğü͕mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ mevcut arıtma tesislerinin verimli çalışmalarının
olanların tamamlanması
SASKİ
sağlanması, eski arıtma tesislerinin geliştirilmesi 
Halkın mavi bayrak
Büyükşehir
Çevre ve Şehircilik İl
Mavi bayrak konusunda tanıtım faaliyetlerinin
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
Müdürlüğü͕<ƺůƚƺƌǀĞ
yapılması
Turizm İl
Müdürlüğü͕^ŝǀŝůƚŽƉůƵŵ
kuruluşları
sĂůŝůŝŬďƺŶǇĞƐŝŶĚĞŬƵƌƵůĂŶ
sĂůŝůŝŬ
Büyükşehir Belediyesi͕ Mavi bayraklı plajların arttırılması konusunda ilgili
ŵĂǀŝďĂǇƌĂŬŬŽŵŝƐǇŽŶƵŶĂ
Çevre ve Şehircilik İl
ŬƵƌƵŵůĂƌın koordinasyonunun arttırılması
bağlı ŬƵƌƵŵǇĞƚŬŝůŝůĞƌŝŶŝŶďƵ
Müdürlüğü, Sağlık İl
ŬŽŶƵĚĂŬŽŽƌĚŝŶĞůŝďŝƌ
Müdürlüğü, <ƺůƚƺƌǀĞ
şekilde çalışmasının
Turizm İl Müdürlüğü
sağlanması
Kırsal yerleşimlerdekiatık
Büyükşehir
Çevre ve Şehircilik İl
Kırsal yerleşim alanlarındaki atıksu arıtıma
sularınĞƚŬŝŶǇƂŶĞƚŝŵŝ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
Müdürlüğü
sistemlerinin yaygınlaştırılması

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ



Atık kabul tesislerinin
kurulması ve geliştirilmesi


^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

Kuruluş

Limanlar, yatlimanları, balıkçı barınakları atık kabul tesislerinin kurulması

,ĞĚĞĨϭ
Açıklama

Mavi kart uygulamasına geçebilmek amacıyla atık kabul tesislerinin kurulması

ŵĂĕϭ
İlgili Kuruluş

2.2 Kıyı ve Deniz Kirliliği

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

Mavi bayraklı plaj
sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Arıtma tesisi sayısı

ŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ
toplantısı sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Atıksu arıtma tesisi
sayısı

Atık kabul tesisi
sayısı

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BitişTarihi

BaşlamaͲ
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Müdürlüğü

Tarım ve Hayvancılık İl

yapılması

^ĂŚŝů'ƺǀĞŶůŝŬƂůŐĞ
Komutanlığı, 'ıda,

sĂůŝůŝŬ

ĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶŝŶĞƚŬŝŶ

Balık çiftliklerinin

Denetimlerle ilgili kuruluşların daha etkili çalışması

endemik türlerin korunması

ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü

kum zambağının ve tespit edilmesi muhtemel diğer

^ĂŵƐƵŶƐĂŚŝůůĞƌŝŶĚĞĞŶĚĞŵŝŬƚƺƌŽůĂƌĂŬƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞŶ

yönelik olarak üniversite ile ortak projeler geliştirilmesi

^ĂŵƐƵŶƐĂŚŝůůĞƌŝŶĚĞĞŶĚĞŵŝŬƚƺƌůĞƌŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĞ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕Gıda, Tarım

Büyükşehir Belediyesi͕

Kıyılarda ve denizlerde

varolan türlerin korunması

Müdürlüğü

envanterininçıkarılması

sĂůŝůŝŬ

Tarım ve Hayvancılık İl

ƚƺƌůĞƌŝŶ

Büyükşehir Belediyesi͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕K<͕Gıda,

sĂůŝůŝŬ

kıyılarındaki endemik

^ĂŵƐƵŶĚĞŶŝǌǀĞ

Kuruluş

^ŽƌƵŵůƵ

ǇůĞŵ

Açıklama

Deniz ve kıyılardaki endemik türlerin tespiti ve korunmasına yönelik önlemlerin alınması

,ĞĚĞĨϭ
İlgili Kuruluş

Deniz ve kıyı ekosisteminin korunması

2.2 Kıyı ve Deniz Kirliliği

ŵĂĕϯ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BitişTarihi

BaşlamaͲ

Denetim sayısı

ƂŶůĞŵůĞƌŝ

ĚƂŶƺŬŬŽƌƵŵĂ

ŶĚĞŵŝŬƚƺƌůĞƌĞ

Envanter çıktıları

'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
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Katı atıkların ŬĂǇŶĂŬƚĂ
ayrıştırılması konusunda
teşvik edici yöntem ve
uygulamaların geliştirilmesi
Katı atık geri kazanım ve
ayrıştırılması konusunda
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
yapılması

Kaynakta gerikazanım
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂŝůĕĞ
belediyelerinin etkin çalışma
ve uygulamalar yapması

Katı atıklarınkaynakta geri kazanım oranının arttırılması

,ĞĚĞĨϭ

İlçe Belediyeleri, ĞǀƌĞ
ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İlçe Belediyeleri, ĞǀƌĞ
ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕Dŝůůŝ
Eğitim İl Müdürlüğü

sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

İlçe Belediyeleri, ĞǀƌĞ
ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

Katı atıkların kaynakta ayrıştırılmasına yönelik teşvik
edici uygulamaların yaygınlaştırılması (belediye
hizmetlerinde indirimler, marketlerde kumbaraların
kullanımı vb.) ve ikili atık toplama sistemine geçilmesi.
Katı atık geri kazanım ve ayrıştırılması konusunda toplu
taşıma araçlarında ve reklam panolarında
bilgilendirmeler yapılması, kamu spotlarından
yararlanılması, sosyal medyanın etkili şekilde
kullanılması, okullarda eğitim çalışmalarının yapılması.

Belediyelerin kaynakta gerikazanım uygulamalarını
etkinleştirmesi ve bu konuda belediyeler arasında
koordinasyon ve uygulama birliği sağlanması.

Açıklama

Katı atıkların kaynakta geri kazanımın yaygınlaştırılması

ŵĂĕϭ
İlgili Kuruluş

2.3 Katı Atıkların Bertarafı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Geri kazanılan katı
atık miktarı

Geri kazanılan katı
atık miktarı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Geri kazanılan katı
atık miktarı
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Mevcut arıtma tesislerindeki
arıtılmış atıksuların yeniden
kullanım potansiyellerinin
araştırılması

SASKİ, Üniversite

SASKİ, DSİ, ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

SASKİ, DSİ, ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl Müdürlüğü

SASKİ

SASKİ

SASKİ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Kırsal alanlardaki atıksuların
uygun yöntemlerle bertarafı

Atıksu arıtma tesislerinin
deşarj kriterlerine
ƵǇŐƵŶçalıştırılmalarının
sağlanması
Atıksu arıtma tesiƐůĞƌŝŶŝŶ
öncelikli kirleticiler açısından
ŐƂǌĚĞŶŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Birleşik kanalizasyon
ƐŝƐƚemlerinin ayrık sisteme
dönüştürülmesi

<ĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ
kaçak bağlantı noktalarının
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

ǇůĞŵ

Atıksu arıtma tesislerinin arıtılmış çıkış sularının
soğutma suyu vb amaçlarla kullanım olanaklarının
araştırılması

Atıksuarıtma tesislerinin alıcı su ortamlarında öncelikli
kirleticiler için belirlenen çevresel kalite standartlarının
sağlanabilmesi açısından gözden geçirilmesi͕ŐĞƌĞŬůŝ
durumlarda arıtma tesislerinin revize edilmesi

Atıksu arıtma tesislerinin hassas alanlar için belirlenen
deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde çalıştırılmalarının
sağlanması

Kırsal yerleşim alanları için verimli işletilebilen atıksu
arıtma tesislerinin planlanması

Birleşik kanalizasyon sistemlerinin ayrık sisteme
dönüştürülmesi için yeni altyapı sistemlerinin inşa
ĞĚŝůŵĞƐŝ

Kanalizasyon ve yağmur suyu toplama şebekelerine
kaçak bağlantılıların tespitedilmesi veönlenmesi

Açıklama

İl sınırları içerisinde altyapı sistemlerinin atıksu arıtma tesisine ulaştırılması ve arıtımının sağlanması

,ĞĚĞĨϭ
İlgili Kuruluş

Evsel atıksularınaltyapı sistemlerine ulaştırılması ve arıtımı

2.4 Atıksu Yönetimi ve Arıtımı

ŵĂĕϭ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲ
BitişTarihi
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Su geri dönüşüm
oranı

İzleme sonuçları

Alıcı ortam kalitesi

Arıtma tesisi sayısı

Ayrık sistem oranı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Kaçak bağlantı
sayısı
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Kuruluş
Büyükşehir
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K^
zƂŶĞƚŝŵůĞƌŝ

K^
zƂŶĞƚŝŵůĞƌŝ

Sanayi tesislerinde oluşan
atıksuların geri dönüşüm
olanaklarının araştırılması

^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞƚĞŵŝǌ
üretim olanaklarının
geliştirilmesi









K^
zƂŶĞƚŝŵůĞƌŝ

KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝ
Bölgelerinde atıksuların
arıtılması

<ĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶƐŝƐƚĞŵŝŶĞ
deşarj bağlantısı olan sanayi
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶ
artırılması

Sanayi tesislerinde atıksu oluşumunun azaltılması ve atıksuların uygun tekniklerle arıtılması

,ĞĚĞĨϭ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Çevre ve Şehircilikİl
Müdürlüğü

SASKİ

Sanayi tesislerinde temiz üretim uygulamalarının
yaygınlaştırılması amacıyla araştırma ve proje
çalışmaları yapılması

Su tüketimi yoğun olan sektörlerde proses sularının
geri kazanımına yönelik projelerin geliştirilmesi ve pilot
uygulamaların teşvik edilmesi

Atıksu arıtma tesisi bulunmayan Organize Sanayi
Bölgeleri için atıksu arıtma tesislerinin planlanması,
tüm sanayi kuruluşlarının atıksularının arıtma
tesislerine bağlantılarının sağlanması

Kanalizasyon sistemine deşarj bağlantısı olan oto
ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝǀĞŬƺĕƺŬƐĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞ
denetimlerin artırılması, bu tesislerden yapılan atıksu
deşarjlarının mevzuatta belirtilen kriterlere
uygunluğunun sağlanması

Açıklama

^ĂŶĂǇŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞatıksu yönetimi

ŵĂĕϮ
İlgili Kuruluş

2.4 Atıksu Yönetimi ve Arıtımı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

dĞŵŝǌƺƌĞƚŝŵ
ƵǇŐƵůĂŶĂŶƐĂŶĂǇŝ
tesisi sayısı

Su geri dönüşüm
oranı

Arıtma tesisi sayısı
Arıtma tesisine
deşarjbağlantısı
olan firma sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
Denetim sayısı
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^ĂŵƐƵŶŝůŝŶŝŶĂƌƐĂƺƌĞƚŝŵǀĞ
ƚƺŬĞƚŝŵĚƂŬƺŵƺŶƺŶ
yapılarak ileri yönelik
kullanım haritaları ve
envanter çalışmalarının
yapılması




Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕sĂůŝůŝŬ͕

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
İlçe
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
^ĂŵƐƵŶdĂƉƵ
ǀĞ<ĂĚĂƐƚƌŽ
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ, İlçe
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
^ĂŵƐƵŶdĂƉƵ
ǀĞ<ĂĚĂƐƚƌŽ
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ

Arazi kullanımlarının imar planlarına uygun
olmadığı bilinmektedir. Bu durum planlı
şehircilik anlayışı açısından temel bir problemdir.
Bu arazilerin başka şekilde kullanımına sebebiyet
ǀĞƌŵĞŵĞŬŝĕŝŶöncelikle envanter çalışmasının
yapılması gerekmektedir. 

İmar Planlarında düzenlenen alanların planlara
uygun olmadığı gözlenmektedir. Bununla birliktĞ
planlar üzerinde çok sık değişiklik yapılmaktadır.
Bu sorunlar sürdürülebilir bir kent anlayışı
açısından problem teşkil etmektedir. Bu
bakımdan uzun vadeli imar planlarının yapılması
gerekliliğine ihtiyaç vardır.

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕sĂůŝůŝŬ͕

İmar planının revize edilerek
özellikle kamu arsalarının ve
tapu/kadastroların yeniden
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

ϭ͘ϭ<ĞŶƚPlanı

Yaşanabilir şehir alanlarının planlanması
Kentsel mekânların planlanması 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

MEKÂNSAL ORGANİZASYON ÇALIŞTAYI

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ



İmar planlarında yer alan
ancak kapsam dışında
kullanılan arazilerin öncelikle
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

Uzun vadeli imar planlarında
Türkiye ortalamasının
tutturulması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
^ĂŵƐƵŶdĂƉƵ
ǀĞ<ĂĚĂƐƚƌŽ
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Çevre ve Şehircilik İl
İlçe
Müdürlüğü͕sĂůŝůŝŬ͕
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
Büyükşehir Belediyesi ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝǀĞ
Teknoloji İl
Müdürlüğü,
^ĂŵƐƵŶdŝĐĂƌĞƚ
ve Sanayi Odası

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕sĂůŝůŝŬ͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕


^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌŬĞŶƚƐĞůŵĞŬĂŶ
politikalarının geliştirilmesi 

<ĞŶƚŝĕŝŶĚĞŬĂůĂŶƐĂŶĂǇŝ
ƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶkentsel dönüşüm
kapsamında ŬĞŶƚdışına
çıkartılması

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü͕ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕

Verimli tarım arazilerine
ticari tesislerin kurulmasının
kontrol altına alınması 

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

Samsun’da özellikle son yıllarda artan nüfus
yoğunluğuŝůĞďŝƌůŝŬƚĞƐĂŶĂǇŝƐŝƚĞůĞƌŝŬĞŶƚ
ŵĞƌŬĞǌŝŶin içine dahil olmaya başlamıştır. Bu
durum özellikle kentin gelişimini ve
dönüşümünü olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayrıca ĞƐƚĞƚŝŬǀĞŬĞŶƚŝĕŝƚƌĂĨŝŬsorunları da ǇŝŶĞ
bu bağlamdaƂŶĞçıkan önemli kentsel sorunlar
arasında gösterilebilir. Sanayi sitelerinin kent
merkezinin dışına taşınmasıŝůĞďŝƌůŝŬƚĞyalnıza
kentsel gelişmeyi değil aynı zamanda ticari
faaliyetlerin de çok daha sağlıklı şartlarda
gelişme göstereceği muhakkaktır. 

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

Samsun Türkiye’nin önemli cazibe
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
merkezlerinden biridir. Aynı zamanda Karadeniz
bölgesinin en büyük şehridir. Son derece
dinamik bir nüfus yapısına sahip olması
nedeniyle kentsel mekanların kullanım öǌĞůůŝŬůĞƌŝ
değişime uğramaktadır. Bu bakımdan kentsel
mekanlar toplumsal gereksinimler açısından
yetersiz kalmaktadır. 

Samsun Türkiye’nin önemli tarım arazilere sahip
şehirlerinden biridir ve bu arazilerin yanlış
şekilde kullanıma açıldığı görülmektedir. Bu
ĚƵƌƵŵŝse sadece Samsun için değil bölge
açısından da sorun oluşturmaktadır. 



Kent dışına taşınacak sanayi
sitesi sayısının Türkiye
ortalamasına göre oranı

<ĞŶƚŝĕŝŶƺĨƵƐ
ŚĂƌĞŬĞƚůŝůŝŬůĞƌŝŶŝŶƚĂŬŝƉ
ĞĚŝůŵĞƐŝǀĞďƵŬĂƉƐĂŵĚĂ
mekansal projeksiyonların
oluşturulması 

Verimli tarım arazilerinin
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ
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Valilik, SAMULAŞ,
İlçe Belediyeleri 

Açık ve kapalı otopark
Büyükşehir
ihtiyaçlarına yönelik olarak
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
tasarım standartlarını da içeren
ilçe bazlı otopark
yönetmeliklerinin hazırlanması 

www.oka.org.tr







İlçe Belediyeleri, 

İlçe Belediyeleri,
Trafik Şube
Müdürlüğü, 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
sĂůŝůŝŬ

İlçe merkezlerinde katlı
otoparkların yapılması 

Açık ve kapalı otopark alanların
otopark yönetmeliğine ek
olarak katsayıların ilçe bazında
araç yoğunluğu gözetilerek
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
sĂůŝůŝŬ

Samsun da araç yoğunluklarına bakıldığında ilçeler
arasında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu
nedenle kent içi trafik sorununa tüm kent bazında
çözümler üretmek yerine ilçe bazlı yaklaşımların
ŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Özellikle İlkadım ve Canik ilçelerinde trafik yoğunluğu
kaynaklı önemli bir otopark problemi olduğu
görülmektedir. Şu an uygulanmakta olan yol kenarı park
Ƶygulaması şehir içi trafiğini doğrudan olumsuz
ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Samsun ilinin araç yoğunluğu ilçeler bazında önĞŵůŝ
farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle açık ve kapalı
otopark ihtiyaçları araç yoğunlukları gözetildiğinde
yeterli olmadığı görülmektedir. 

Yaşanabilir şehir alanlarının planlanması
Otopark alanlarının düzenlenmesi 
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
Büyükşehir
sĂůŝůŝŬ
Binalarda yer alan kapalı otoparklar genel olarak
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ, İlçe
yönetmeliğe uygun olmadığı için sürücüler açısından
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
kullanım kolaylığı sağlamadığı görülmektedir. Bu
nedenle kapalı otoparkların tercih edilmediği sürücülerin
ŐĞŶĞůůikle açık alanlara park ettiği görülmektedir. 

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϮ
ǇůĞŵ

Mevcut kapalı otopark
alanlarının yönetmeliğe
uygunluğunun denetlenmesi, 
Yapı kullanım izni için
yönetmeliğe uygunluk şartının
aranması ve otopark
alanlarının kullanılabilirlik
açısından denetlenmesi

ϭ͘ϭKent Planı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



İlçe bazlı mevcut otopark
sorunlarının tespit
ĞĚŝůŵĞƐŝ

İlkadım ve Canik
ŝůĕĞůĞƌŝŶĚĞĂŶŬĞƚ
çalışmaları yapılarak katlı
ŽƚŽƉĂƌŬĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶŝŶ
yapılması 

İlçe bazında araç
yoğunluklarının
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝǀĞŽƚŽƉĂƌŬ
ihtiyaç haritaların
çıkartılması 


Mevcut kapalı
ŽƚŽƉĂƌŬůĂƌĂǇƂŶĞůŝŬ
ŽůĂƌĂŬƐŽƌƵŶĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶŝŶ
çıkartılması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ŝůĕĞ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕sĂůŝůŝŬ

Kent, mahalle parkları, çocuk
oyun alanlarının yapılması ve
bunların hava koridorları
dikkate alınarak tasarlanması 



Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ

Açık ve kapalı semt pazar
alanlarının planlaması ve bu
alanların diğer zamanlarda
kamusal amaçlı kullanılacak
şekilde tasarlanması 

Şehirler yapıları gereği son derece hareketli bir nüfus yapısına
sahiptir. Samsun insan hareketliliği bakımından son yıllarda
Türkiye’nin öne çıkan illerinden biridir. Bu noktada önceden
planlanmış kamusal ve/veya sosyal donatı alanlarının kullanım
yoğunluğunun değiştiği gözlenmektedir. Sadece ilçe bazında
değil mahalle bazında da kullanım yoğunluğu bakımından dikkat
çekici değişikliler gözlenmektedir. 

Dinamik bir nüfus hareketliliğine sahip samsun da doğal olarak
yeni yerleşim alanları ortaya çıkmaktadır. Yeni yerleşim
alanlarındaki nüfusun sosyal donatı alanları açısından ihtiyaçları
karşılamamaktadır. 



Uluslararası kuruluşların belirlediği kişi başına düşen erişilebilir
rekreasyon alanlarının oranlarına bakıldığında Samsun ili için
yetersiz olduğu görülmektedir. 

Açıklama

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕
ŵĂŚĂůůĞ
muhtarlıkları 

Uluslararası standartlara göre her mahallede yeşil ve çocuk oyun
alanlarının planlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Samsun’a
bakıldığında önemli bir eksikliğin olduğu gƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Ƶ
bakımdan nüfus projeksiyonu gözetilerek erişilebilir çocuk oyun
ve yeşil alanların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

İlçe belediyeleri,  Bazı pazar alanları kenttaşlartarafından yoğun olarak kullanılan
akslar üzerine kurulmaktadır. Bu durum kent akışını olumsuz
ǇƂŶĚĞĞƚŬŝůĞǇĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘PǌĞůůŝŬůĞĂŵďƵůĂŶƐ͕ŝƚĨĂŝǇĞŐŝďŝ
araçların acil müdahalesini gerektiren durumlarda sorunlar
yaşanabilmektedir.

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
DƺĚƺƌůƺğü

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ŝůĕĞ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ŝůĕĞ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕sĂůŝůŝŬ

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ŝůĕĞ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Var olan rekreasyon alanların
ǇĞŶŝĚĞŶŐƂǌĚĞŶŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ
yeni alanların oluşturulması 

Yeni yerleşim alanları için
kentsel planlarda sosyal donatı
alanlarının belirlenmesi ve
erişilebilirlikte eşitliğin
sağlanması 

sĂƌŽůĂŶŬĂŵƵƐĂůǀĞƐŽƐǇĂů
donatı alanlarının kullanım
ihtiyaçlarının yeniden
belirlenmesi ve kullanım
sıklığının göz önünde
ďƵůƵŶĚƵƌƵůĂƌĂŬďƵǀĞǇĞŶŝ
alanların planlanması 

ϭ͘ϭKent Planı
Yaşanabilir şehir alanlarının planlanması
Erişilebilir kamusal alanların planlanması 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ
ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϯ
ǇůĞŵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ



ͲKişi başına düşen aktif yeşil
alan miktarının 15 mϮ
olmasının sağlanması
ͲÇocuk oyun alanlarının
(ÇOA) kullanıcı yaş grupları
dikkate alınarak her bir
mahalle için tanımlı ÇOA
oluşturulması 
ͲBu alanların haftalık olarak
ĚĞŶĞƚůĞŶŵĞƐŝ

Mevcut açık ve kapalı semt
pazarlarının ihtiyacı
karşılayıp karşılamadığına
ǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶ
yapılması 

Mahalle bazlı sosyal donatı
kullanım yoğunluklarının
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝǀĞǇĞŶŝ
ƉůĂŶůĂŶĂĐĂŬĂůanların bu
doğrultuda oluşturulması 

Uluslararası rekreasyon
standartları incelenerek
ŬĞŶƚĞƵǇŐƵŶǇĞŶŝ
ƐƚƌĂƚĞũŝůĞƌŝŶŽůuşturulması 
Yeni yerleşim alanlarında
ƐŽƐǇĂůĚŽŶĂtı alanlarının
uluslararası standartlara
uygun olarak erişilebilir bir
şekilde planlanması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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<ĞŶƚƐĞůƉůĂŶůĂƌĚĂŚŝĕďŝƌ
suretle dere yataklarının
doğal akış yönlerine
ŵƺĚĂŚĂůĞĞĚŝůŵĞŵĞƐŝǀĞ
imar planlarının buna
göre yapılması 

sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

<ĞŶƚŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ
(altyapı, üstyapı vb.)
ƐƵŶƵŵƵŶĚĂŐƂƌĞǀ
tanımlarının açıkça
tanımlanması ve kurumlar
arası koordinasyonun
sağlanması

ĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬĂůĂŶůĂƌĂ
menfez boşlukları
yerleştirilmesi 


sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕ĞǀůĞƚ
Su İşleri

sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Kent planı hiyerarşisinin
ƺůŬĞ͕ďƂůŐĞĚŝŶĂŵŝŬůĞƌŝ
dikkate alınarak bütüncül
bir şekilde yapılması 

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕
İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕

ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕
İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕

İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
ŵĂŚĂůůĞ
muhtarlıkları 

Bilindiği üzere Samsun Türkiye’nin yoğun yağış alan
bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle özellikle doğal dere
yatakları üzerine inşa edilen yapılar önemli kentsel
ƐŽƌƵŶůĂƌĂneden olmaktadır. Bilimsel çalışmalar
göstermektedir ki dere yatakları kapatılmış olsa bile yoğun
yağış aldığı dönemlerde kapatılan bu dere yatakları doğal
ŽůĂƌĂŬĂŬƚŝĨŚĂůĞŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵĚƵƌƵŵĚĂƐĞů͕ŚĞǇĞůĂŶŐŝďŝ
doğal afetler meydana gelmektedir.

Özellikle altyapıyı ilgilendiren konularda farklı kurum ve
kuruluşların çalışmaları yolların sürekli olarak kazılıp ve daha
sonrasında dolgu yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum
hem kenttaşların yaşam kalitesi hem de kaynakların
ŽƉƚŝŵum kullanımı açısından sorunlar yaratmaktadır. 

Sunulan bazı benzer kent hizmetleri farklı kurum ve
kuruluşlar tarafından sağlanabilmektedir. Bu durum kamu
kaynaklarının israfına yol açmaktadır. Aynı zamanda
sunulan kamusal hizmetlerin koordinasyonsuzluğuna ve bu
nedenle hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. 

^ĂŵƐƵŶ<ĂƌĂĚĞŶŝǌďƂůŐĞƐŝŶŝŶŵĞƌŬĞǌŝŬŽŶƵŵƵŶĚĂ
bulunmasından dolayı ilin planlamasına yönelik çalışmaların
bölgedeki illerden bağımsız olması düşünülemez. Bununla
birlikte Samsun’a komşu illerin kent üzerindeŬŝƐŽƐǇŽͲ
ekonomik, mekansal etkileri düşünüldüğünde planlamanın
salt kent ölçeğinde yapılması kentin sürdürülebilirliği
açısından sorunlar yaratmaktadır.

^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌŬĞŶƚƐĞůƉůĂŶůĂŵĂ
Sürdürülebilir kent hizmetleri planlamasının yapılması 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ
İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
K<͕

ϭ͘ϭKent Planı

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



Mevcut dere yatakları
üzerine bulunan yapıların
envanterin çıkarılması ve
risk haritaların
hazırlanması 

Menfez boşluk alanlarının
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

<ĞŶƚƐĞůŚŝǌŵĞƚůĞƌĞ
ǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬ
ŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶďŝƌŝŵŝŶŝŶ
oluşturulması ve
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶďƵƌĂĚĂŶ
ƚĂŬŝƉĞĚŝůŵĞƐŝ

hůƵƐĂůƂůĕĞŬƚĞŬĞŶƚƐĞů
ƉůĂŶůĂŵĂǇĂǇƂŶĞůŝŬ
olarak hazırlanmış
çalışmaların güncel
ĞŶǀĂŶƚĞƌůĞƌŝŶŝŶ
çıkartılması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Karayolları
ƂůŐĞ
Müdürlüğü,
Trafik Şube
Müdürlüğü

Karayolları
ƂůŐĞ
Müdürlüğü,
Trafik Şube
Müdürlüğü 

sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Trafik hacim katsayıların
günlük, aylık, mevsimsel ve
yıllık olarakďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝǀĞ
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ




Valilik, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

Karayolları Bölge
Müdürlüğü,
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Mevcut imar planlarında
Atakum, İlkadım͕ĂŶŝŬǀĞ
Tekkeköy ilçelerinin ulaşım
bağlantısallığını sağlayan
işlenmiş çevre yolu var ise
ƵǇŐƵůĂŵĂǇĂŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝǇŽŬƐĂ
ǇĞŶŝďŝƌĕĞǀƌĞǇŽůƵŶƵŶ
planlanması 

<ĞŶƚŝĕŝǇŽůĐƵůƵŬƚĂůĞƉ
ǇƂŶĞƚŝŵƐƚƌĂƚĞũŝƐŝŶŝŶ
belirlenmesi ve uygulanması 

Kent içi trafik hacimleri anlık olarak değişebilmekle
beraber dönemsel etkenlere bağlı olarak da farklılık
göstermektedir. Ayrıca kentin birnoktasında yaşanan
trafik yoğunluğu diğer merkezleri de etkilemektedir. 

Türkiye’nin hızlı büyüyen ŬĞŶƚůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝŽůĂŶ^ĂŵƐƵŶ
da nüfus yoğunluğu artmakla birlikte yeni yerleşim
alanları ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan altyapı ve
üstyapı hizmetlerinin dışında ulaşım hizmetlerinde de
gereksinimler değişebilmektedir. Bu bakımdan yolculuk
ƚĂůĞƉǇƂŶĞƚŝŵŝstratejileri mümkün olduğunca mevcut
altyapıyı kullanarak yolculuk taleplerinin karşılanması
ƐŽŶĚĞƌĞĐĞƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘

Samsun’da kentleşme ağırlıkla topografik nedenlerle kıyı
şeridi üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum ise kent içi
alternatif yol güzergahlarının kısıtlı kalmasına neden
olmakta ve kenti yoğun trafik problemleriyle karşı
karşıya getirmektedir. Özellikle transit geçiş yapan
araçların kent merkezine girmeden alternatif yollar
aracılığıyla geçişlerinin sağlanması kent içi trafik
yoğunluğu açısından önem arz etmektedir.

Trafik yoğunluğunu azaltıcı önlemler
Alternatif ulaşım yollarını ve araçlarının geliştirilmesi 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ϭ͘ϮUlaşım 

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



Trafik hacim katsayı
oranlarının belirlenmesi 

<ĞŶƚŝĕŝǇŽůĐƵůƵŬƚĂůĞƉ
ǇƂŶĞƚŝŵƐƚƌĂƚĞũŝƐŝŶŝŶ
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

ůƚĞƌŶĂƚŝĨĕĞǀƌĞǇŽůƵ
ŝŚƚŝǇĂĕĂŶĂůŝǌŝŶŝŶ
hazırlanması ve çevre
yolunun ana güzergahı ile
bağlantı yollarının tespit
ĞĚŝůŵĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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h<KD͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Deniz yolunun kent içi ulaşım
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞĞŶƚĞŐƌĞĞĚŝůŵĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
SAMULAŞ

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

Kavşakların kent içi ulaşıma
göre yeniden tasarlanması 

Batıpark’taĨĂĂůŝǇĞƚŐƂƐƚĞƌĞŶ
ƚĞůĞĨĞƌŝŬƐŝƐƚĞŵŝŶĞďĞŶǌĞƌ
özellikle kent içi ulaşıma
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŽůĂďŝůĞĐĞŬ
planlamaların yapılması 

sĂůŝůŝŬ͕Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Yaya ve bisiklet kullanımının
trafik türel dağılımındaki
oranının arttırılması 

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ͕

sĂůŝůŝŬ͕ĞǀƌĞ
ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕

Trafik Şube
Müdürlüğü,
İlçe
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Teleferik, günümüzde hem kent içi ulaşım
sağlanmasında alternatif bir sistem hem de turistik
ĂŵĂçlı kullanılan araçlardır. Bu bakımdan teleferik
çözümlerinin Samsun’a birden fazla yönden katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Samsun’un kent içi ulaşımında karayolları tek alternatif
olarak kullanılmaktadır. Bir deniz kenti olarak Samsun’da
muadil kentlere göre deniz ulaşımına yeterli ilginin
gösterilmediği dikkat çekmektedir. Bu bağlamda deniz
ulaşımının kent içi ulaşım alternatŝĨŝŽůĂƌĂŬ
planlandığında trafik yoğunluğu açısından önemli
derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kent içi kavşakların daha çok şehirlerarası yollarda
kullanılan kavşak tipine uygun şekilde tasarlandığı ve bu
ĚƵƌƵŵƵŶŬĞŶƚŝĕŝƚƌĂĨŝk yoğunluğuna sebep olan
etkenlerden biri olduğu gözlenmektedir. 

Şehir planlamasında yollar ağırlıklı olarak araç merkezli
yapılmakta yaya ve bisiklet yolu kullanımı ikincil planda
kalmaktadır. Son yıllarda artan trafik yoğunluğu göz
önüne alındığında yolda geçen sürelerin artışı dikkat
çekmektedir. Bu nedenle insanlar alternatif ulaşım
araçlarına ve yollarına ihtiyaç duymaktadır. 

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



ůƚĞƌŶĂƚŝĨƚĞůĞĨĞƌŝŬ
hattının belirlenmesi ve
diğer ulaşım araçları ile
olan bağlantısallığının
planlanması 

Kent içi ulaşımda deniz
yolunun kullanımına
ǇƂŶĞůŝŬĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶ
yapılması ve hatların
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ

<ĞŶƚŝĕŝŶĚĞŬŝŵĞǀĐƵƚ
kavşakların envanterinin
çıkartılması 

zĂǇĂǀĞďŝƐŝŬůĞƚ
kullanımında trafik türel
dağılımındaki mevcut
oranların tespit edilmesi 
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Tramvay ulaşımında ekspres
hat uygulamasının getirilmesi 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
SAMULAŞ

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Samsun da faaliyet gösteren tramvay hattı kent içi
ulaşım bakımından önemli ölçüde bir rahatlık
getirse de ulaşım hızı açısından beklentiyi
karşılamamaktadır.Bu bakımdan bazı belediye
otobüsü uygulamalarında olduğu gibi tramvay hattı
ƺǌĞƌŝŶĚĞĚĞĞŬƐƉƌĞƐƐĞĨĞƌůĞƌŝŶĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Son yıllarda Samsun’da görülen insan hareketliliği
ve trafik yoğunluğu karşısında belediye otobüsleri
ve tramvayların yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu
bakımdan kent içi ulaşıma önemli ölçüde katkı
sağlayacağı düşünülen metrobüs uygulamasının
gerekliliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
SAMULAŞ

Yalnızca belediye ŽƚŽďƺƐůĞƌŝŶŝŶ
kullanacağı özel şeritli yolların
ƚĂŚƐŝƐĞĚŝůŵĞƐŝ;DĞƚƌŽďƺƐͿ
ve/veya yoğun saatlerde bu
araçlara şerit tahsisi yapılması
ve bu şeritlerin kamera,
ŵŽďĞƐĞǀď͘ƐŝƐƚĞŵůĞƌůĞ
ŬŽƌƵŶĂƌĂŬƐĞƌǀŝƐǀď͘ƚƺŵƚŽƉůƵ
taşıma araçlarının bu şeritleri
ŬƵůůĂŶĂďŝůmesinin sağlanması

ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

ϭ͘ϮUlaşım

Toplu taşıma sistemlerinde alternatif önlemlerin alınması 
Kent içi toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ




Tramvay ulaşımı için
ƂŶĞƌŝůĞŶĞŬƐƉƌĞƐŚĂƚ
uygulamasına yönelik olarak
zaman analizinin yapılması

Kent içi trafik yoğunluğunun
azaltılmasına yönelik özel
şeritli toplu ulaşım yoluna
ǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬŐƺǌĞƌŐĂŚ
analizinin yapılması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
SAMULAŞ

Toplu taşımada ağırlıklı yolcu
ŐƺǌĞƌŐĂŚŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬůĞƌŝŶŝŶ
tutulması, toplu taşıma
güzergahlarının bu verilere
ŐƂƌĞŐƺŶĐĞůůĞŶŵĞƐŝǀĞƚŽƉůƵ
taşıma ücretlerinin tramvayda
olduğu gibi mesafeye göre
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕
SAMULAŞ

Toplu taşıma araçlarına bisiklet
taşıma aparatlarının
yerleştirilmesi 

sĂůŝůŝŬ͕

sĂůŝůŝŬ͕ŝƐŝŬůĞƚ
&ĞĚĞƌĂƐǇŽŶƵ
^ĂŵƐƵŶ
Temsilciliği

Kent içi trafik yoğunluğunun anlamlandırılabilmeƐŝ
açısından toplu ulaşım yolcu kullanım
alışkanlıklarının izlenmesi son derece önem arz
etmektedir. Yolcuların ağırlıkla hangi güzergahları
takip ettiği belirlenerek kent içi ulaşım stratejisi
anlık ve hızlı bir şekilde belirlenebilir. Bu bakımdan
ƚƌĂŵǀĂylarda uygulandığı gibi belediye
otobüslerinden de yolcuların inerken kartlarını
okutabileceği bir sistemin geliştirilmesi ve bu
sistemin GPS ile bütünleşik çalışarak yolcu
güzergahlarının tespiti önerilmektedir. 

Kent içi ulaşıma alternatif olarak planlanan bisiklet
yolları kullanabilirdik açısından tek başına yeterůŝ
çözüm değildir. Buradan hareketle bisiklet
kullanımının kent içi ulaşımda yaygınlaştırılmasına
yönelik olarak yurtdışı örneklerinde olduğu gibi
toplu taşıma araçlarına gerekli taşıyıcı aparatların
yerleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

İlk olarak pilot yolcu
ŐƺǌĞƌŐĂŚŝƐƚĂƚŝƐƚŝŬůĞƌŝŶŝŶ
hazırlanması 



Bisiklet aparatlarının
öncelikle hangi toplu taşıma
hatları üzerinde
kullanılacağına yönelik
ŽůĂƌĂŬƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ

dƌĂĨŝŬŬŽŶƚƌŽůŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ
kurulması 







h<KD͕
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕

<ĞŶƚŝĕŝƚƌĂĨŝŬƐŝŶǇĂůŝǌĂƐǇŽŶ
sisteminin kurulması 

İlçe
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕

sĂůŝůŝŬ͕

Kent içi trafik yoğunluğu anlık gelişen durumlardan
etkilenmekte ve ortaya çıkan sorun tüm kenti olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Bu bakımdan anlık gelişmeler
karşısında eşzamanlı olarak kent içi trafik yoğunluğunu
ƚĂŬŝƉǀĞĚƺǌĞŶůĞǇĞĐek akıllı bir trafik kontrol merkezinin
kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca yönelik olarak
kent genelinde ulaşım, trafik hacmi vb. verilerin kayıt
altına alınarak problemlere hızlı ve sürdürülebilir
ĕƂǌƺŵůĞƌďƵůƵŶĂďŝůŝƌ͘

Kent içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla son yıllarda
kullanılan akıllı kent uygulamalarının başarıya ulaşması
şüphesiz kullanıcıların bu sistemlere entegre olmasıyla
mümkündür. Kent içi ulaşıma yönelik olarak hazırlanacak
akıllı kent uygulamaları sayesinde kullanıcılar anlık
olarak ulaşmak istedikleri güzergahları veya
alternatiflerini belirleyerek ulaşım sürelerini kısaltmaları
mümkündür. Bu bakımdan toplu taşımaya yönelik olarak
trafik yoğunluğunu, toplu ulaşım bekleme sürelerini
ŐƂƐƚĞƌĞŶǀď͘ŵŽďŝůƵǇŐƵůamalara ihtiyaç olduğu
düşünülmektedir. 
Günümüz kentlerinde kent içi trafik yoğunluğuna yönelik
olarak kullanılan modern çözümlerden biride
sinyalizasyon sistemidir. Trafik akış yoğunluğuna göre
ŵĞƌŬĞǌŝďŝƌƐŝƐƚĞŵĚĞŶŬŽŶƚƌŽůĞĚŝůĞŶƐŝŶǇĂůŝǌĂƐǇŽŶ
sisteminin kent içi trafik akışını devamlılığını oůƵŵůƵ
yönde sağladığı bilinmektedir. 

SAMULAŞ,
Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Toplu taşımaya yönelik mobil
uygulamaların hazırlanması 

dĞŬŶŽƉĂƌŬ͕
KŶĚŽŬƵǌ
Mayıs
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ

Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi 
Kent içi ulaşımına yönelik olarak alternatif akıllı kent uygulamaların geliştirilmesi 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ϭ͘ϯErişilebilirlik 

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ



ĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬƉŝůŽƚ
ĂůĂŶůĂƌĚĂƵǇŐƵůĂŵĂǇĂ
ŐĞĕĞĐĞŬŽůĂŶĂƌĂĕƚĂŬŝƉ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞŶĞůĚĞ
ĞĚŝůĞĐĞŬǀĞƌŝůĞƌŝŶŵĞƌŬĞǌŝ
ďŝƌƐŝƐƚĞŵĚĞ
değerlendirileceği ve ilgili
ŬƵƌƵŵůĂƌůĂŬŽŽƌĚŝŶĞůŝďŝƌ
şekilde çalışacak trafik
ŬŽŶƚƌŽůŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ
kurulması 

<ĞŶƚŝĕŝƐŝŶǇĂůŝǌĂƐǇŽŶ
çalışmasına yönelik
olarak ilk aşamada pilot
alanların belirlenmesi ve
ĂƌĂĕƚĂŬŝƉƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ
kurulması 

Toplu taşımaya yönelik
ŽůĂƌĂŬdƺƌŬŝǇĞĚĞŬŝŝǇŝ
mobil uygulamaların
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬ
ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ŵĂĕϯ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Kentsel donatı alanlarına
ulaşımda eşitliğin sağlanması 

DĂŚĂůůĞĂůĂŶďƺǇƺŬůƺŬůĞƌŝŶŝŶǀĞ Büyükşehir
merkezlerinin erişilebilirlik
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕
bağlamında yeniden planlanması 



İlçe belediyeleri,
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕

ϭ͘ϯErişilebilirlik

Mekânsal erişilebilirlikte eşitliğin sağlanması 
Kenttaşların kamusal alan/mekânlara eşit derecede erişiminin sağlanması 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama
İlçe belediyeleri,
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü͕

Kent planlamasının dezavantajlı
ŐƌƵƉůĂƌĂǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬĞůĞ
alınması ve tasarım/politikaların
Ͳkamusal mekanları da
kapsayacak şekildeͲǇĞŶŝĚĞŶ
ŐƂǌĚĞŶŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝ

Son yıllarda artan göç oranı ile birlikte özellikle İlkadım ve
Atakum gibi ilçelerin mahalle merkezleri genişlemektedir. Bu
durum tüm ilçeler bazında düşünüldüğünde mahalleler
arasında fiziki ve nüfus açısından büyük farklılıklara neden
olduğu söylenebilir. Bu bakımdan erişilebilirlik eşitliği göz
önüne alınarak büyüyen mahalleler için birden çok merkez
planlamasına ihtiyaç olduğu/olacağı ifade edilebilir. 

Kent içindeki yeşil, kamusal alanlar ve kamu binalarının
yerleşimi parçalı bir sistemde değil tüm kenti kapsayacak
şekilde planlanmalıdır. Bu anlayış erişilebilirlikte eşitlik
açısından son derece önemlidir. Çünkü her vatandaşın kamusal
alanlara eşit derecede erişilebilirlik hakkı vardır. Ancak
uygulamaya bakıldığında bazı vatandaşlar yeşil, kamusal
alanlar ve kamu binalarına ulaşmak için birden çok ulaşım aracı
kullanırken bazı vatandaşlar ise çok daha kolay
erişebilmektedir. 

Son yıllarda oldukça kullanılan engelli/çocuk/yaş dostu kentler
kavramsalları özellikle dezavantajlı grupların kent yaşamına aktif
dahil olmasını ifade etmektedir. Kentsel yaşam kalitesi
bakımından da bu olgu son derece ƂŶĞŵůŝŐƂƐƚĞƌŐĞĚŝƌ͘Ƶ
doğrultuda Samsun’da iyi niyetli çalışmalar sürdürülse de
uluslararası standartlar bakımından hala istenen seviyede
değildir. Yaya kaldırımlarının yükseklik seviyeleri, rampaların
eğim derecesi, toplu taşıma araçlarının teknik özelliŬůĞƌŝ͕ƺƐƚ
geçit asansörleri, kent içi engelliler için yönlendirme işaretleri vb.
konularda çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Dezavantajlı grupların kent yaşamına aktif katılımını sağlamak 
Dezavantajlı bireyler için kent içi donatı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ
İlçe belediyeleri,
ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂů
Politikalar İl
Müdürlüğü, 

ϭ͘ϯErişilebilirlik

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ
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Mahalle bazlı demografik
ǀĞƌŝůĞƌŝŶĐĞůĞŶĞƌĞŬŬĂŵƵƐĂů
alan işlevlerinin yeniden
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝǀĞŝŚƚŝǇĂĐĂ
ǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬǇĞŶŝ
planlamaların yapılması 

Uluslararası normların
öngördüğü 5 ile 20 dakikalık
ǇƺƌƺŵĞŵĞƐĂĨĞƐŝŶĚĞ
ulaşılabilirliğin sağlanması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

Kent planlaması aşamasında
dezavantajlı grupların
görüşlerinin alınacağı anket
çalışmalarının yapılması 

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Halkın yerel düzeyde
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞŬĂƌĂƌ
alma mekanizmalarında
görüşünün alınması 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕
İlçe Belediyeleri 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕
İlçe Belediyeleri 

Kent konseylerinin sayısının
arttırılması ve halkın
katılımının sağlanması 

DĂŚĂůůĞ
muhtarları, 

DĂŚĂůůĞ
muhtarları, 

Yerel düzeyde karar vericilerin planlamalarında yer alan
politikaların/hizmetlerin eyleme geçmĞĚĞŶƂŶĐĞ
kenttaşlarla paylaşılması şeffaflık, siyasal katılım,
yönetişim ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir siyasal
davranış biçimidir. Bu davranış biçimi yerel politikaların
halk tarafından benimsenmesi ve sürdürülebilirliği
bakımından son derece ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘PǌĞůůŝŬůĞƂŶĞŵůŝ
kamusal hizmetlerin ve/veya yerel politikaların hayata
geçmeden önce plebisit gibi yöntemlerle yerel halkın
görüşünün alınması tavsiye edilmektedir. 

21. yüzyılın en önemli kavramlarından biri de şüphesiz
dijitalleşmedir. Dijitalleşme hem şeffaflık hem de
hizmetlerin hızı bakımından son derece önemli bir
değişimi ifade etmektedir. Birçok devletin özellikle ulusal
düzeyde dijitalleşmeye yönelik sürdürdüğƺƉŽůŝƚŝŬĂůĂƌ
kuşkusuz yerel düzeyde de yürütülmelidir. Bu durum hem
erişilebilirlik hem de kaynakların verimli kullanımı
açısından kolaylıklar getirmektedir. 
Kent konseyleri yerel düzeyde siyasal katılım açısından en
önemli kurumsal yapılanmaların başında gelmektedir.
Konseylerin sayılarının arttırılması ve halkın katılımının
sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması kuşkusuz
ǇĞƌĞůŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌůiği ve kentsel yaşam
kalitesi açısından önem arz etmektedir. 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕

Kamuda dijitalleşmeye
ŐĞĕŝůĞƌĞŬŚŝǌŵĞƚůĞƌĚĞ
erişimin kolaylaştırılması 

İlçe
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
dĞŬŶŽƉĂƌŬ͕
KŶĚŽŬƵǌ
Mayıs
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ

Kentsel politika planlamasında yerel katılımın sağlanması 
Yerel halkın karar alma süreçlerinde aktif katılımını sağlamak
^ŽƌƵŵůƵKuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ϭ͘ϯErişilebilirlik

ŵĂĕϰ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ



dƺƌŬŝǇĞĚĞŬŝƚƺŵ
büyükşehirlerden
hareketle nüfusa oranlı
ŬĞŶƚŬŽŶƐĞǇůĞƌŝŶŝŶŶŝĐĞů
analizlerinin yapılarak
samsun için bu bağlamda
projeksiyon hazırlanması 
<ĞŶƚƐĞůƉůĂŶůĂŵĂ
aşamasında ve
sonrasında yerel halkın
çeşitli kanallar aracılığıyla
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ
görüşlerinin alınması 

ŝũŝƚĂůŬĂŵƵŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶĞ
ǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬdƺƌŬŝǇĞ
deki iyi uygulamaların
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬ
ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Yurtdışından gelen
ŐƂĕŵĞŶůĞƌŝŶŬĂůŝĨŝǇĞ
iş gücünün
değerlendirilmesi

^ƵƌŝǇĞůŝĕŽĐƵŬůĂƌ
üzerinde savaşın
yarattığı travmatik
etkilerin azaltılması

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

BŞB 
KDm
Halk Eğitim
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve
STÖ’ler
BŞB
KDm
STÖ’ler
Göç İdaresi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
d^K
K<
d^K
K<
İŞKUR
Halk Eğitim
Milli Eğitim
KDm
BŞB
Halk Eğitim
Milli Eğitim
KDm
d^K
BŞB
K<
İl Sağlık
Müdürlüğü
Gençlik Spor İl
Müdürlüğü
Rehberlik, Psikolojik Danışma Merkezleri eliyle bu çocukların
rehabilite edilmeleri, bu çocuklara yönelik Gençlik Spor İl
Müdürlüğü bünyesinde kültür, spor ve sanat etkinliklerinin
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ

Suriyeliler arasında kalifiye olan ve olabilecek nüfusun tespit
edilmesi ve bunların Samsun ekonomisine eklemlenme
olanakları yaratılması

Samsun halkında Suriyeliler hususunda var olan önyargıların
giderilmesi için Suriyelilere sunulan sağlık olanakları, ekonomik
yardımlar ve diğer olanaklar hususunda merkezi ve yerel
yönetim politikaları ve uygulamaları hususunda halkın şeĨĨĂĨǀĞ
ĞƚŬŝůŝďŝĕŝŵĚĞďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

^ƵƌŝǇĞůŝgöçmenlerin iletişim ve iş birliği sorunlarını azaltmak
üzere gönüllü katılımlarına açık dil kurslarının yaygınlaştırılması;
bu kurslar yerel yönetimler, üniversite ve valilik iş birliği ile
gerçekleştirilebilir. Bu kurslar zorunlu olmayıp, Suriyelilerin
Őönüllü olarak katılımına dayalıdır.

hůuslararası ŐƂĕŵĞŶůĞƌŝŶĚƵƌƵŵƵ
Uluslararası göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi ve insanca yaşam koşullarına kavuşturulması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
Göç İdaresi
Samsun’da haliz hazırda yaşayan Suriyelilerin sayısı, demografik
Büyükşehir
bilgileri, ikametgâh bilgileri, yaşam yerleri ve yaşam olanakları
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ
ŝůĞŝůŐŝůŝǀĞƌŝůĞƌŝŶĞůĚĞĞĚŝůŵĞƐŝ
TÜİK Bölge
Müdürlüğü

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Samsun’daki ǇƵƌƚ
dışından gelen
ŐƂĕŵĞŶůĞƌŝŶ
varlığıǇůĂilgili sağlıklı
ǀĞƌŝůĞƌŝŶĞůĚĞ
ĞĚŝůŵĞƐŝ
Yurtdışından gelen
ŐƂĕŵĞŶůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬ
gönüllü dil öğrenme
desteğinin verilmesi
(Türkçe dil öğrenme)

Yurtdışından gelen
ŐƂĕŵĞŶůĞƌŚƵƐƵƐƵŶĚĂ
ǀĂƌŽůĂŶƚŽƉůƵŵƐĂů
önyargıların
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ


Ϯ͘ϭ<ĞŶƚƐĞů'Ƃĕ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

BaşlamaͲBitiş Tarihi

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

www.oka.org.tr



Rehabilitasyon programlarına katılan
çocuk sayısı, açılan rehabilitasyon
programı sayısı, bu çocuklara yönelik
ĚƺǌĞŶůĞŶĞŶŬƺůƚƺƌ͕ƐƉŽƌǀĞƐĂŶĂƚ
etkinliklerinin sayısı

Verilen eğitim sayısı, SuriyelileriŶ
yaptığı yatırım sayısı, açtıkları iş yeri
sayısı, Suriyeli istihdam sayısı

Düzenlenen seminer, konferans sayısı,
bu hususta yapılan proje ͲƉƌŽŐƌĂŵ
sayısı, hazırlanan kamu spotu sayısı,
yerel medyada çıkan olumlu haberler

Açılan kurs sayısı, kursa başvuran ve
Türkçe öğrenen Suriyeli sayısı

Suriyelilere yönelik çeşitlendirilmiş
veri sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Ϯ͘ϭ<ĞŶƚƐĞů'Ƃĕ

Samsun’a iç göçle gelen nüfusun niteliği
Samsun’a iç göçle gelen nüfusun niteliğinin ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
Samsun’da
sĂůŝůŝŬ
İŞKUR 
Samsun dışından kente gelen vasıfsız iş gücünü kalifiye
ƐĞŬƚƂƌĞůŽůĂƌĂŬ
BŞB
kılabilmek üzere uzmanlaşılmış alanlardaki meslek kursları
ďĞůŝƌůŝ
d^K
düzenlenerek bu kişilerin buralarda eğitim alması
ĂůĂŶůĂƌĚĂ
Milli Eğitim Halk sağlanabilir, bu kurslar aktif iş saatleri dışındĂ
uzmanlaşmaya
Eğitim
düzenlenebilir ve bu kursları başarı ile bitirenler başarı
ŬĂƌĂƌůĂƌ
^'<
sertifikası ile TSO, Meslek Odaları ve İŞKUR gibi kurumlar
ǀĞƌŝůŵĞƐŝǀĞ
KDm
vasıtasıyla ilgili oldukları sektörlere refere edilebilirler.
ďƵĂůĂŶůĂƌůĂ
ŝůŐŝůŝƐƉĞƐŝĨŝŬ
ŵĞƐůĞŬ
kurslarının
açılması
'ĞŶĕůĞƌĞ
sĂůŝůŝŬ
d^K
Samsun’da gerçekleştirilen her türlü kültürel faaliyete
ǇƂŶĞůŝŬŬƺůƚƺƌ
BŞB
;ƐŝŶĞŵĂ͕ƚŝǇĂƚƌŽ͕ŽƉĞƌĂ͕ŬŽŶƐĞƌǀĞŐƂƐƚĞƌŝůĞƌ͕ǀď͘ͿŐĞŶĕůĞƌŝŶ
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
<ƺůƚƺƌǀĞdƵƌŝǌŵ erişebilirliğini sağlayacĂŬŽůĂŶĂŬůĂƌǇĂƌĂƚŵĂŬ͕ŬĂŵƵ
teşvik edici
İl Müdürlüğü
kurumları ve özel sektörün bu hususta gençlerin bütçesini
olması
KDm
zorlamayacak ücret politikaları belirlemeleri; gençlerin

ŝůŐŝƐŝŶŝĕĞŬĞĐĞŬŬƺůƚƺƌĞůƉƌŽŐƌĂŵůĂƌĚƺǌĞŶůĞŵĞůĞƌŝƂŶĞŵůŝ

ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘


ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ



'ĞŶĕůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬĚƺǌĞŶůĞŶĞŶ
Ŭƺltürel faaliyet sayısı, kültürel
faaliyetlere sunulan teşvik
miktarı/oranı, kültürel faaliyetlere
katılan gençlerin sayısı/oranı

Açılan kurs sayısı, kursiyer sayısı,
istihdam edilen sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ

BaşlamaͲBitiş Tarihi

SAMSUN İLİ
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sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

<ŽůůƵŬŬƵǀǀĞƚŝŶĞ
halk desteğinin
sağlanması


Çarpık ve kaçak
yapılaşma,
gecekondulaşma
ŐŝďŝĞŶĨŽƌŵĞů
kentleşmenin
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ

sĂůŝůŝŬ

93

BŞB
K<
Mimarlar Odası

BŞB
ŵŶŝǇĞƚ'ĞŶĞů
Müdürlüğü
K<
zĞƌĞůDĞĚǇĂ

BŞB
ŵŶŝǇĞƚ'ĞŶĞů
Müdürlüğü
K<

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

Çarpık ve kaçak yapılaşma, gecekondulaşma gŝďŝĞŶĨŽƌŵĞů ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
kentleşme biçimleri sağlıksız bir kentleşmeyi doğurduğu
gibi güvenlik sorunlarına da yol açmaktadır bu nedenle
Samsun’da çarpık ve kaçak yapılaşma, gecekondulaşma
gibi hususlara göz yumulmaması, yasal mevzuatın
uygulanması ve belediyenin etkindenetim yapması

Polisin kolluk görevi sırasında halkın şikâyet, tanıklık ve
ihbar gibi yollarla polise destek olması ve bu hususta
halkın bu yöntemlere başvurduğunda “başıma bir şey
gelir” endişesini azaltıcı yöntemler geliştirilmesi (tanık
koruma, kimliğinin gizli kalacağı güvencesinin
hatırlatılması, bu hususlarda kamu spotları kullanılması
ǀď͘Ϳ

Kentin riskli bölgelerinden başlamak üzere mobese
sistemlerinin arttırılması; Samsun’daki ticari işletmelerin,
konutların güvenlik sistemlerinin İl Emniyet Müdürlüğü
Kent Güvenlik Sistemi ile entegre edilmesi; kentin karanlık
ve riskli bölgelerinin aydınlatılması.

Samsun’un güvenli kent olması ve güvenli kent imajı
Samsun’un daha güvenli bir kent olması ve Samsun’un güvenlikle ilgili olumsuz imajının düzeltilmesi
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
BaşlamaͲBitiş Tarihi
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Çarpık yapılaşma ve gecekondu bölgelerinde kentsel
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
ŵŶŝǇĞƚ'ĞŶĞů
dönüşüm uygulanması ile birlikte bu bölgelerde ortaya
Müdürlüğü
çıkan ve kentin güvenliğine tehdit oluşturan unsurların
K<
ortadan kaldırılması
Mimarlar Odası 

ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Çarpık yapılaşma
ǀĞŐĞĐĞŬŽŶĚƵ
ďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ
kentsel dönüşüm
uygulanması 

Kent güvenliğine
ǇƂŶĞůŝŬƚĞŬŶŽůŽũŝŬ
alt yapıların
geliştirilmesi 


Ϯ͘Ϯ<ĞŶƚƐĞů'ƺǀĞŶůŝŬǀĞ^Ƶĕ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

Yapılan denetim sayısı ve bu
denetimlerin sıklığı, 

Yayınlanan kamu spotu sayısı ve
yayında kalma süresi



<ƵƌƵůĂŶŵŽďĞƐĞsistemi sayısı,
aydınlatılan karanlık ve riskli bölge
sayısı, entegre edilen konut
güvenlik sistemlerinin sayısı

<ĞŶƚƐĞůdönüşüm uygulanan bölge
sayısı, bu bölgelerde suç teşkil
eden olay sayısı.

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Samsun’da ulaşım
güvenliğinin
artırılması

Şehrin suç
yoğunluğu olan
ďƂůŐĞůĞƌŝŶĞ
ǇƂŶĞůŝŬƉƌŽŐƌĂŵ
ǀĞƉƌŽũĞůĞƌ
geliştirilmesi
^ĂŵƐƵŶǇĞƌĞů
medyasında
^ĂŵƐƵŶŝůĞŝůŐŝůŝ
ŽůƵŵůƵŚĂďĞƌůĞƌŝŶ
çoğaltılması

BŞB
ŵŶŝǇĞƚ'ĞŶĞů
Müdürlüğü


BŞB
K<
zĞƌĞůDĞĚǇĂ

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

BŞB
K<
İl Gençlik
Müdürlüğü

sĂůŝůŝŬ

Şehir içinden geçen SamsunͲSinop yolunda hız limitlerinin
ƐƺƌĞŬůŝĚĞŶĞƚŝŵŝ͖ďƵĚĞŶĞƚŝŵŝŶƐƺƌƺĐƺůĞƌǀĞŚĂůŬ
tarafından bilinirliğinin sağlanması; yeşil dalga
uygulamasının yaygınlaştırılması; sahil kesimi dışında
kentin iç kesimlerine yönelik bisiklet yollarının
projelendirilmesi ve uygulanması; bisikletle ulaşımın
güvenlikli hale getirilmesi; tramvay ulaşımında (güvenlik
sorunlarına yol açması nedeniyle) ring noktalarının
artırılması ve yakınlaştırılması; dolmuş ve toplu ulaşım
şoförlerine sürücü, yolcu güvenliği ve halkla iletişim
konularında seminerler verilmesi, sertifika zorunluluğu.

Samsun yerel medyasında Samsun ile ilgili olumlu
haberlerin çoğaltılmasına yönelik olarak kurum, kuruluş
ve sektörlerin basın ve halkla ilişkiler birimlerinin Samsun
yerel medyasıyla aktif iş birliği geliştirmeleri, kurumları ile
ilgili her türlü olumlu haber ve çalışmaları yerel medyaya
iletmeleri; yerel medyanın da Samsun adına pozitif
haberlere daha çok odaklanmaları.

Şehrin suç haritası çıkarılarak bunlara yönelik iyileştirici
projeler ve programlar uygulanmalı; var olan iyi uygulama
ƂƌŶĞŬůĞƌŝ;K<ͲTEGEM iş birliği ile yapılan projeler gibi)
yaygınlaştırılmalıdır.

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



Denetim sayısı ve sıklığı, yeşil
dalga uygulanan bölge sayısı,
bisiklet yollarıyla ilgili yapılan
proje sayısı, artırılan ring durağı
sayısı, dolmuş ve toplu ulaşım
şoförlerine verilen yolcu güvenliği
ce halkla iletişim seminer sayısı

Bu yönde çıkan olumlu haber
sayısı

Uygulanan proje sayısı, suç
oranlarındaki azalma

SAMSUN İLİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK EYLEM PLANI
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sĂůŝůŝŬ

BŞB
Meslek Odaları
d^K
K<
D
Halk Eğitim
^dP

Roman vatandaşlara yönelik çıraklık ve meslek edindirme
eğitimlerine ağırlık verilmesi ve bunların istihdamına
yönelik olanaklar yaratılması. STÖ, OKA ǀĞďĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝŶ͕
MEB, Halk Eğitim gibi kurumlarla mesleki eğitim hususunda
iş birlikleri geliştirilmesi

Samsun’un Roman sakinlerinin sosyoͲŬƺůƚƺƌĞůĚƵƌƵŵƵ
Samsun’un Roman sakinlerinin sosyoͲkültürel durumlarının iyileştirilmesi
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
ŝůĞǀĞ^ŽƐǇĂů
Ailelere ve gençlere yönelik bilinçlendirme programlarının
WŽůŝƚŝŬĂůĂƌİl
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ͕ŵĞǀǌƵĂƚĂƵǇŐƵŶĞǀůŝůŝŬǇĂƉĂŶůĂƌĂǇƂŶĞůŝŬ
Müdürlüğü
teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesi ve bu hususta iyi
BŞB
ƵǇŐƵůĂŵĂƂƌŶĞŬůĞƌŝŶŝŶ;^WͲŝůĞ^ŽƐǇĂůĞƐƚĞŬWƌŽũĞƐŝ
K<
gibi) yerel ölçekte yaygınlaştırılması
D
Halk Eğitim
^dP

ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

ZŽŵĂŶ
vatandaşlar
arasında evlilik
ǀĞĕŽĐƵŬ
ƐĂŚŝďŝŽůŵĂ
yaşının
ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ



ZŽŵĂŶ
vatandaşların
ŝƐƚŝŚĚĂŵ
olanaklarının
artırılması


Ϯ͘Ϯ<ĞŶƚƐĞů'ƺǀĞŶůŝŬǀĞ^Ƶĕ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

BaşlamaͲBitiş Tarihi



Roman vatandaşlara yönelik
çıraklık ve meslek edindirme
eğitimlerinin sayısı, eğitimler
sonunda meslek edinen vatandaş
sayısı

ƺǌĞŶůĞŶĞŶďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞ
programı sayısı, geliştirilen teşvik
mekanizması sayısı, bu uygulamalar
ƐŽŶƵĐƵŶĚĂĂǌĂůĂŶĞƌŬĞŶĞǀůŝůŝŬǀĞ
çocuk sahibi olma oranı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Samsun’da
gıda
ƚƺŬĞƚŝŵŝŶĚĞ
güvenliğin
artırılması 




zĞƌĞůǀĞƚĂǌĞ
gıda tüketim
olanaklarının
artırılması












ŵĂĕϯ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

Semt pazarlarının yaygınlaştırılması; Bafra ve Çarşamba
Ovasında üretilen tarım ürünlerinin Samsun piyasasında
daha fazla yer alması; yerel tarım üreticilerine yönelik kent
merkezlerinde yerleşik satış yerleri tahsis edilmesi


sĂůŝůŝŬ

BŞB
d^K
K<
İl Sağlık
Müdürlüğü

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

BaşlamaͲBitiş Tarihi

Samsun’da gıda güvenliği
Samsun’da güvenli gıda temininin sağlanması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Samsun’da gıda tüketimi hususunda zabıta denetimlerinin
d^K
etkinleştirilmesi; hallere giren mal giriş çıkışlarının etkin
K<
denetimi; BŞB ölçeğinde merkezi mezbahanınkurulması ve
İl Sağlık
işletilmesi; kente kaçak yollardan gıda ürünlerinin girişine
Müdürlüğü
ŝǌŝŶǀĞƌŝůŵĞŵĞƐŝ

Ϯ͘Ϯ<ĞŶƚƐĞů'ƺǀĞŶůŝŬǀĞ^Ƶĕ



Kurulan semt pazarısayısındaki
artış, Bafra ve Çarşamba
ovalarından gelen tarım
ürünlerindeki artış oranı, kurulan
yerleşik satış yerleri sayısı

Yapılan denetim sayısı, kurulan
mezbaha sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Dezavantajlı
kesimlerin (yaşlı,
ĞŶŐĞůůŝ͕ĕŽĐƵŬͿ
kullanımına
yönelik parkların
yaygınlaştırılması


Samsun’da yeşil
ĚŽŬƵŶƵŶ
artırılması ve
geliştirilmesi





sĂůŝůŝŬ

BŞB
K<
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü
d^K


Dezavantajlı kesimlerin (yaşlı, engelli, çocuk)
kullanımına yönelik olarak teknolojik ve ergonomik
tasarımlı parkların yaygınlaştırılması, bu bölgelerin
ŶĞĨĞƐalınabilecek biçimde yeşil doku ile donatılması; bu
alanlara erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik olanaklarının
sağlanması

Kentte ortak kullanım alanları

Kentte ortak kullanım alanlarınınyaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Binalara ruhsat verilirken mevzuattan kaynaklanan yeşil
K<
alan zorunluluklarının izlenmesi; kent içerisinde açık
ĞǀƌĞǀĞ
alanlarda yeşil dokunun çoğaltılması; imar planlarında
Şehircilik İl
mevcut yeşil dokunun korunması esası; kent
Müdürlüğü
ormanlarının yaygınlaştırılması; kişi başı yeşil alan
d^K
standardının yükseltilmesi 
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası

ŵĂĕϭ

,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

Ϯ͘ϯ<ĞŶƚƐĞů<ŽƌƵŵĂǀĞƐƚĞƚŝŬ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş Tarihi

Tasarımlı park sayısı, bu
bölgelerdeki yeşil doku oranı



Kişi başı yeşil alan standardındaki
artış, artan kent orman alanı
miktarı
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<ĞŶƚƐĞů
gelişmede
tarımsal arazilerin
korunması


Samsun’da çarpık
yapılaşmanın
yoğunlaştığı
ďƂůŐĞůĞƌĚĞ
düzenli ve sağlıklı
kentleşmenin
sağlanması


ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

Çarpık Yapılaşma
Samsun’da çarpık yapılaşmanın giderilmesi
^ŽƌƵŵůƵ İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Gecekondu bölgeleri ve çarpık yapılaşmanın yoğunlaştığı
ĞǀƌĞǀĞ
ve kent içerisinde kalan iş alanlarında kentsel estetiği,
Şehircilik İl
deprem riskini ve kentsel işlevleri içeren bir yapılaşma
Müdürlüğü
modelinin uygulanması
d^K
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası
KDm
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Kentsel gelişme sürecinde yapılacak olan imar planlarının
ĞǀƌĞǀĞ
birinci sınıf tarım arazilerini içermemesi, tarım arazilerinin
Şehircilik İl
kullanımından kaçınılamazsa buraların yeşil alan olarak
Müdürlüğü
değerlendirilmesi; kentleşmenin daha ziyade tarıma uygun
d^K
ŽůŵĂǇĂŶďƂůŐĞůĞƌĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͘
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası
KDm

Ϯ͘ϯ<ĞŶƚƐĞů<ŽƌƵŵĂǀĞƐƚĞƚŝŬ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş Tarihi



Tarım arazilerini kapsamayan imar
planları, yeşil alan olarak tahsis
edilen tarım arazisi sayısı 

Dönüşüm yapılan alanlara yönelik
imar planı, yapı ruhsatları, mimari
ƉƌŽũĞůĞƌ
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ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝŶ
yapı
ruhsatlarında
estetik unsurları
dikkate alması 





^ĂŵƐƵŶǇĞƌĞů
ŵŝŵĂƌŝ
ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ
(ilçeler ölçeği de
ĚĂŚŝůͿƚĞƐƉŝƚ
ĞĚŝůŵĞƐŝǀĞ
korunması

BŞB
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
d^K
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası
KDm

BŞB
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
d^K
Mimarlar Odası
Şehir Plancıları
Odası
KDm

sĂůŝůŝŬ

sĂůŝůŝŬ

Samsun’da yerel mimari örneklerinin araştırılması ve bunların
envanterlerinin çıkarılması; restore edilmesi ve işlevine uygun bir
şekilde halkın kullanımına açılması; ilçelerde var olan yerel mimari
değerlerinin tespiti ve envanteri ile bunların korunma
olanaklarının araştırılması

Belediyeler tarafından mimari projelerde mahalleler ölçeğinde
estetik düzenlemelerin kurgulanması ve yapı ruhsatlarında bu
estetik düzenlemelerle uyumlu projelerin gözetilmesi ve teşvik
edilmesi; estetik unsurları gözeten yapılar için ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌ
tarafından kentsel hizmet sunumunda teşvik uygulamaları (çevre
temizlik vergisi muafiyeti/indirimi, altyapı bağlantı bedeli
ŵƵĂĨŝǇĞƚŝͬŝŶĚŝƌŝŵŝŐŝďŝͿ͖

Kentsel Estetiğin Durumu
Samsun’da kentsel estetiğin gözetilmesi ve yaygınlaştırılması
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
Samsun’un yeni
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Samsun’a özgü bir kent kimliği yaratmak ve tek boyutlu bir
kentleşme
Çevre ve Şehircilik kentsel mimariye alternatif olarak yeni kentsel gelişme
alanlarında yerel
İl Müdürlüğü
alanlarında Samsun’a özgü yerel mimari olanaklarının
ŵŝŵĂƌŝ
d^K
uygulanabilmesine yönelik araştırmalar yapılması; 
olanaklarının
Mimarlar Odası
uygulanması
Şehir Plancıları
araştırılması
Odası
KDm
DĞǀĐƵƚŬĞŶƚƐĞů
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Samsun’da mevcut binalarda gerçekleştirilen estetik
ĚŽŬƵƺǌĞƌŝŶĚĞ
Çevre ve Şehircilik uygulamaların yaygınlaştırılması; bu uygulamalar sürecinde halk
ĞƐƚĞƚŝŬ
İl Müdürlüğü
katılımına daha fazla yer verilmesi; bu konuda teşvik edici kredi
uygulamaların
d^K
olanakları sağlanması.
yaygınlaştırılması
Mimarlar Odası

Şehir Plancıları
Odası
KDm

ŵĂĕϯ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

Estetik uygulamaların gerçekleştirildiği
bina sayısı; bu hususta kreĚŝ
başvurusunda bulunanların sayısı; halk
katılımına yönelik toplantı, seminer,
bilgilendirme, anket sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ
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ƵŬĂƉƐĂŵĚĂǇĂƉılan araştırma,
çıkarılan envanter sayısı, restore edilen
ve kullanıma açılan yapı sayısı, koruma
altına alınan mimari değer sayısı

Bu kapsamda hazırlanan proje sayısı,
uygulanan teşvik sayısı, teşviklerden
faydalanan katılımcı sayısı

Yapılan araştırma ve sunulan rapor
sayısı

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ
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BŞB
KDm
K<
<ƺůƚƺƌǀĞ
Turizm İl
Müdürlüğü

BŞB
KDm
K<
<ƺůƚƺƌǀĞ
Turizm İl
Müdürlüğü
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü
ŞPO

,ŽďŝďĂŚĕĞƐŝǀĞ sĂůŝůŝŬ
kentsel tarım
parklarının
yaygınlaştırılması


Samsun’da sivil toplum kültürü vasat düzeyde olup, bu
durum yerel katılım ve yerel demokrasi üzerinde
olumsuzluklar yarattığından; daha güçlü sivil toplum
ƂƌŐƺƚůĞŶŵĞƐŝŶin hedeflenmesi, kente ait karar alım
süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımını
sağlayacak yöntem ve araçların çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi; bu hususta teknolojik olanakların
değerlendirilmesi.
Doğa ve toprak özlemi olan insanlara yönelik
belediyelerin amacına uygun biçimde hobi bahçeleri ile
kentsel tarım parkı uygulamalarını yaygınlaştırması; 

Samsun’da kent kültürünün durumu
Samsun’daki çoklu kültür yapısının ortak ŬĞŶƚŬƺůƚƺƌƺŶƺĚĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
^ŽƌƵŵůƵ
İlgili Kuruluş
Açıklama
Kuruluş
sĂůŝůŝŬ
BŞB
Civar illerden yoğun göç alan Samsun’da pek çok yerel
KDm
kültür unsuru bulunmaktadır. Bu zenginliğin ortak bir
K<
^ĂŵƐƵŶŬƺůƚƺƌƺŶƺďĞƐůĞŵĞƐŝŝĕŝŶƐƂǌŬŽŶƵƐƵŬƺůƚƺƌůĞƌŝŶ
<ƺůƚƺƌǀĞ
ve hemşeri derneklerinin bir araya gelmesi, birbirlerinin
Turizm İl
kültürlerini tanıması ve ortak etkiŶůŝŬůĞƌĚƺǌĞŶůĞŵĞƐŝ͖
Müdürlüğü
bunların Samsun’da ortak yaşama kültürüne katkı

olanaklarının düşünülmesi; yerel yönetimlerin söz
konusu kültürleri bir araya gelmesi ve etkileşime
geçebilmesi için ortam sağlaması ve programlar
düzenlemesi; hemşeri derneklerinin kendiǇƂƌĞůĞƌŝǀĞ
kültürleri ile ilgili hassasiyetlerinin yanı sıra Samsun ile
ilgili hassasiyetlerinin de oluşması.

Ϯ͘ϰ<ĞŶƚ<ƺůƚƺƌƺ

sĂůŝůŝŬ

Samsun’da yerel
katılım ve yerel
ĚĞŵŽŬƌĂƐŝ
olanaklarının
artırılması


Göçle Samsun’a
gelen farklı yerel
ŬƺůƚƺƌůĞƌŝŶ
^ĂŵƐƵŶŬĞŶƚ
ŬƺůƚƺƌƺŶƺ
ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ



ŵĂĕϭ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş Tarihi

Bu kapsamda oluşturulan hobi
bahçesi ile kentsel tarım
parklarının sayısı



^ŝǀŝůƚŽƉůƵŵƵŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ
yönelik yapılan faaliyet sayısı, sivil
ƚŽƉůƵŵƵŶŬĂƌĂƌĂůŵĂƐƺƌĞĕůĞƌŝŶĞ
katılım gösterdiği durum sayısı

ƵŬĂƉƐĂŵĚĂĚƺǌĞŶůĞŶĞŶŽƌƚĂŬ
etkinlik ve program sayısı,
sağlanan ortak paylaşım ortamı
sayısı

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕

Kent kimliği bağlamında
işlevini yitirmiş alan ve/veya
binaların yeniden
canlandırılması 



DĞŬąŶƐĂůǀĞŵŝŵĂƌŝ
planlamanın yerel unsurları
yansıtacak şekilde yapılması 

Büyükşehir
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ͕sĂůŝůŝŬ͕

zĞŶŝǇĂƐĂǇůĂŬƂǇƐƚĂƚƺƐƺŶĚĞŬŝ
alanlarının mahalle
merkezlerinin daha kapsamlı
bir şekilde ele alınması 

İlçe Belediyeleri,
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕
^ĂŵƐƵŶ<ƺůƚƺƌ
Varlıklarını
<ŽƌƵŵĂ<ƵƌƵůƵ͕
<ƺůƚƺƌǀĞdƵƌŝǌŵ
İl Müdürlüğü 

İlçe Belediyeleri,
ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü͕
^ĂŵƐƵŶ<ƺůƚƺƌ
Varlıklarını
<ŽƌƵŵĂ<ƵƌƵůƵ͕
<ƺůƚƺƌǀĞdƵƌŝǌŵ
İl Müdürlüğü 

Kent kimliği yerel halkın kente olan aidiyetini sağlamakla birlikte
o kentin kültürel ve turizm açısından dışsal algısını olumlu yönde
etkileyen önemli bir olgudur. Bu bakımdan yalnızca işlevini
yitirmiş alan ve/veya binaların yeniden canlandırılması dışında
ǇĞŶŝƉůĂŶůĂŶĂĐĂŬolan alan ve/veya binaların da yerel unsurları
yansıtacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu anlayış kent
kimliğinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. 

^ĂŵƐƵn kent kimliği açısından oldukça öne çıkan kentlerimizden
biridir. Bu doğrultuda kent kimliğini canlandırmaya yönelik
Bulvar AVM gibi önemli örneklerin olduğu bilinmektedir. Bu
noktada işlevini yitirmiş ancak kent kimliği açısından sembolik
ƂŶĞŵŝďƵůƵŶĂŶ;Eski Samsun Fuar alanı vb.) alan ve/veya
binaların yeniden canlandırılması ve iyi örneklerin çoğaltılması
gerektiği düşünülmektedir. 

Bilindiği gibi 5390 sayılı kanunla büyükşehir sınırları içerisinde
yer alan köyler mahallelere dönüştürülmüştür. Bu bakımdan
2005 yılı itibarıyla kentleşme süreci yeni bir hal almıştır.
Büyükşehirlerin görev alanı genişlemekle birlikte köylerde
yaşayan vatandaşlarımızda kent yaşamına entegre olmaya
başlamışlardır. Sonuç olarak 5390 sayılı kanun ile birlikte
meydana gelen idari ve sosyolojik dönüşüm eskiden köy şimdi
ise mahalle olan yerleşim birimlerinin mekânsal boyutta yeniden
planlanması ve yerel hizmet standartlarından asgari ölçüde
yararlanmaları sağlanmalıdır. 

Kent kimliğiŶŝŶkorunması ve sürdürülebilirliği 
Mevcut ve/veya yeni alan/binaların kent kimliğine uygun hale getirilmesi 
Sorumlu Kuruluş
İlgili Kuruluş
Açıklama

ŵĂĕϮ
,ĞĚĞĨϭ
ǇůĞŵ
DĂŚĂůůĞ
muhtarları, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Ϯ͘ϰ<ĞŶƚŬƺůƚƺƌƺ

^ŽƌƵŶ<ŽĚƵ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ

BaşlamaͲBitiş
dĂƌŝŚŝ
ϮϬϭϴͲϮϬϮϯ



DĞŬĂŶƐĂůǀĞŵŝŵĂƌŝ
ƉůĂŶůĂŵĂǇĂǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬ
ŬĞŶƚǇƂŶĞƚŝĐŝůĞƌŝǀĞ
ĂŬĂĚĞŵisyenlerden oluşan
bir kurul oluşturulması 

İşlevini yitirmiş alan ve/veya
binaların envanterinin
çıkartılması 

5390 sayılı kanundan önce
ŬƂǇƐƚĂƚƺƐƺŶĚĞďƵůƵŶĂŶ
ŵĂŚĂůůĞůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬ
anket çalışmaların yapılması
ve bu bağlamda kentsel
politika planlamasının
yeniden ele alınması 
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