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ÖNSÖZ

K

üresel ekonomide değișim ve dönüșümlerin yașandığı çağımızda, ülkemizde yapılan
yatırımların 2023 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleștirmek için kamu sektörü, özel sektör,
üniversite ve sivil toplum kurulușlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle
hareket etmesi son derece değerlidir.
Bu kapsamda, Samsun ilinin Türkiye ekonomisinin gelișim ve toplumsal dönüșüm
sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
koordinasyonunda bașlatılan 2018-2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planları çalıșması
tamamlanmıștır. Çalıșma kapsamında, bașkanlığımda toplanan yönetim heyetince
belirlenen 11 adet sektörel konu bașlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından
görevlendirilen akademik personel moderatörlüğünde ve raportörlüğünde sektörlerin
ilgili kurumlarından ve bütün paydașlarından destek alınarak katılımcı bir anlayıșla
raporlar hazırlanmıștır. Çalıșmalarda ilgili sektördeki uluslar arası eğilimler dikkate alınarak
ülkemizin ulusal ölçekli planlarına, akademik çalıșmalarına değin geniș yelpazeli bir bilgi
dağarcığından istifade edilerek Samsun için yapılması gerekenler ortaya konulmuștur.
Böylece her sektörel eylem planında yıllara sair, hangi kurumların beraber çalıșarak
hangi faaliyetleri gerçekleștireceği konusunda detaylı bir yol haritası belirlenmiștir. İlgili
kurumlarımız, bu eylem planları içerisinde ilimizin sektörel bazda gereksinimlerine göre,
Samsun’da farklılık yaratacak 5 yıllık proje ve faaliyetlerini tasarlama imkânı bulacaktır.
Sektörel eylem planlarının ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici
olmasını temenni ederken, bu çalıșmaların hazırlanmasında emeği geçen Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, kamu kurumları, sivil toplum kurulușları, özel sektör ve OKA yetkililerine
teșekkür ederim. Sektörel eylem planlarının ilimize hayırlı olmasını dilerim.

OSMAN KAYMAK
Samsun Valisi
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GİRİŞ VE YÖNETİCİ ÖZETİ

ϭ͘ZWKZhED/<W^D/
Ulusal bağımsızlığımıza giden yolun başlangıç noktası olan Samsun ilimiz, Cumhuriyetin
kuruluşundan itibaren coğrafi konumu, tarımsal gücü ve ekonomik potansiyeli ile ülkemizin en önemli
illerinden biri olagelmiştir. 2017 yılı itibarı ile 1.312.990 kişi nüfusu ile 80.810.525 kişinin yaşadığı
ülkemizde, nüfusa göre 16. büyük şehirdir. Nüfus artış oranı 2010Ͳ2012 yıllarında % 1 civarında iken,
ϮϬϭϯͲ2017 döneminde ortalama nüfus artış oranı %9,5 değerine yükselmiştir. Ülke coğrafyasının en
ƂŶĞŵůŝŬŽŶƵŵlarından birinde yer alan Samsun ili, karayolu ve demiryolu hatlarının kavşağı durumunda,
denizyolu ve havayolu olanaklarına sahip, doğuda Yeşilırmak ve verimli Çarşamba Ovası, batıda
Kızılırmak, Bafra Ovası ve Kızılırmak Deltası kuş cenneti gibi dünya ölçeğinde çok önemli doğal kaynaklara
sahiptir. Ayrıca, enerji üretimi ve sulama amaçlı barajları, turizm ve ticaret olanakları ile çok yüksek
ekonomik ve ticari potansiyeli olan bir şehirdir.
Samsun 1993 yılında büyükşehir olmuş ve 2012 yılında 6360 Sayılı yasa ile Büyükşehir
Belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde; Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Terme, Havza, Ladik,
ůĂĕĂŵ͕ ĂĨƌĂ͕ sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ͕ ƐĂƌĐık, Kavak, 19 Mayıs ve Yakakent olmak üzere 17 ilçe bulunmaktadır.
Samsun, son yıllarda yüksek oranlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. Bu artışın devam edeceği de TÜİK
verilerinden anlaşılmaktadır. TÜİK verilerine göre Samsun ili için 2025 yılında öngörülen ŶƺĨƵƐϭ͘ϰϭϯ͘ϰϮϳ
kişidir. Şehirde yer alan cazibe alanları, kurulan ikinci üniversite ve diğer çekim noktaları dikkate
alındığında bu değere erişmekte zorluk yaşanmayacağı tahmin edilmektedir. Samsun şehri, il genelinde
nüfus artışı dolayısıyla ortaya çıkacak tüm ihtiyaçlara cevap vermeye hazır olmalıdır. Özellikle nüfus
artışının doğrudan ilişkili olduğu Altyapı ve Ulaştırma konuları bu çalışma gurubunun gündeminde
irdelenmiş ve eylem planları önerilmiştir. 
Kentsel yaşamın temel gereksinimlerinden ve kalkınmışlık düzeyinin önemli parametrelerinden
olan altyapı ve ulaştırma tesisleri ilk çağlardan günümüze kadar insanoğlunun önemli uğraş alanlarından
biri olmuştur. Kentsel yerleşimlerde ilk olarak yol, su, kanalizasyon ve yağmur suyu olarak ortaya çıkan
ďƵ ŝhtiyaçlara, sanayileşme, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak zaman içinde katı atıklar,
elektrik, iletişim, enerji vb. genel hizmetler dahil edilmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı bu çalışmada Koordinatör kurum olarak yer almış ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
iletişimi sağlamıştır. Çalışma; Altyapı ve Ulaştırma ana başlığı altında iki koldan sürdürülmüş ve birebir
kurum görüşmeleri ve ardından yapılan çalıştaylarla mevcut durum değerlendirilerek sektörel eylem
planı önerileri geliştirilmiştir.
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Altyapı çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu çalışmada, Samsun ili genelinde ve özellikle nüfus
yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde, gelecek beş yıl dikkate alınarak kentsel yaşam kalitesini daha iyi
düzeye çıkaracak altyapı ihtiyaçlarına dair belirlemeler yapılŵış ve eylem planları geliştirilmiştir. Altyapı
çalışmalarını doğrudan etkileyen faktör, artan nüfustur. Nüfus artışı beraberinde pek çok sorunu
getirmektedir, başlıcaları; su, enerji ve arazi kullanımında artış, karbon salınımında, katı atık üretiminde
artış, yoğun trafik ve güvenlik sorunları olarak sıralanabilir. Hazırlanan rapor ile sıralanan bu hususlara
dair eylem planları geliştirilmiştir.
Altyapı konusunda karşımıza çıkan temel sorunlardan biri; farklı kurum ve kuruluşların aynı
bölgelerde farklı hizmetleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürürken yaşadıkları koordinasyon eksiklikleri
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kaynak ve zaman israfıdır. Bu konu AYKOME başlığında irdelenmiştir.
Ayrıca dünya genelinde güncel bir konu olan Akıllı Kentler (Smart City), kapsamında Samsun’un mevcut
altyapısını iyileştirecek ve akıllı kent uygulamalarına altlık olacak öneriler geliştirilmiştir. Bu konuların
dışında Altyapı ve Ulaştırma Çalışma grubunun Altyapı başlığı altında aşağıda sıralanan maddeler halinde
irdelenmiştir.
•

İçme ve Kullanma suyu

•

Kanalizasyon, yağmur suyu kanalları ve atıksu arıtma

•

Doğalgaz

•

İletişim

•

Elektrik / Aydınlatma

Ulaşım; nüfus artışı ve buna paralel artan araç sayısı ile doğrudan ilişkili bir konudur. Ayrıca artan
fosil yakıtlı araç sayısı beraberinde karbon salınımı ve sera gazlarında artış meydana getirmektedir ki son
çeyrek yüzyılda dünya gündeminin ilk sıralarında sürekli yer alan “küresel ısınma” konusunun temel
sebeplerinden birisi olarak ifade edilmektedir. Ulaştırma konusunda farklı kişi, kurum ve kuruluşlar
özellikle kent içi toplu taşıma konusunda hizmetini sunmak için çaba göstermektedir. Ancak bu süreçte
yaşadıkları koordinasyon eksiklikleri sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konu UKOME
başlığında irdelenmiştir. Raporda,Ulaştırma başlığı aşağıda sıralanan maddeler halinde irdelenmiştir. 
•

<ĂƌĂǇŽůƵ

•

ĞŵŝƌǇŽůƵ

•

,ĂǀĂǇŽůƵ

•

ĞŶŝǌǇŽůƵ

•

>ŽũŝƐƚŝŬ
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Ϯ͘zPEdDsdD>h>'h>Z
Bu çalışma kapsamında Samsun ili 2018Ͳ2023 Sektörel Eylem planları belirlenmeye çalışılırken;
Onuncu Kalkınma Planı (2014Ͳ2018), 65. Hükümet Programı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli
WƌŽŐƌĂŵ;ϮϬϭϳͲ2019), Bakanlık StratejiPlanları, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin (TR83 Bölge Planı),
Şehircilik Şurası (2017), kurumların stratejik planları ve bu konuda yapılan akademik tezler ve yayınlar
incelenmiştir. Altyapı ve Ulaştırma konusunda dünyada yaşanan gelişmeler araştırılmıştır. Samsun ili için
ϮϬϭϴͲ2023 yıllarına dair altyapı ve ulaşım çalışmalarında planlanan projelere ek olarak,temelde Samsun
ilinin, daha sonra buna bağlı olarak bölge ve Ülke’nin kalkınmasına ve yaşam kalitesinin iyileşmesine
katkı sağlayacak eylemler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Altyapı ve Ulaştırma Sektörel eylem planları belirleme sürecinde çalışmaya katkı sağlayacak kamu
ŬƵƌƵŵͲkuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. ^ĂŵƐƵŶilinin ihtiyaçları
ǀĞƂŶĐĞůŝŬůĞƌŝĚŝŬŬĂte alınarak; kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve siviltoplum kuruluşlarının da
iştirakiyle, katılımcı bir yaklaşımla çalıştaylar düzenlenmiştir Çalıştaylar’da katılımcı kuruluşlardan,
kuruluşların sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgi ve belgeler talep edilmiş ve eylem planı önerileri
alınmıştır. Katılımcılar tarafından önerilen ve çalıştayda tartışılan eylem planları düzenlenerek, tekrar
tüm katılımcı paydaşlara eͲposta yol ile iletilmiş, revize görüşleri ve ilave önerileri talep edilmiştir. EldĞ
edilen bulgular ışığında altyapı konusunda 18, ulaştırma konusunda 20 adet olmak üzere toplam 38
eylem önerisi geliştirilmiştir
Tüm bu çalışmalar sonucunda, Samsun ilinin altyapı ve ulaştırma konusunda yeterli deneyim,
ƚĞĐƌƺďĞ ǀĞ ďŝůŐŝ ďŝƌŝŬŝŵŝŶĞ ƐĂŚŝƉ Žlduğu, ancak hizmetlerin sunulması aşamasında koordinasyon
eksiklikleri yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple AYKOME ve UKOME birimlerinin daha etkin hale
getirilerek, bu birimler tarafından alınan kararların uygulanması konusunda etkili bir denetlemeye ihƚŝǇĂĕ
duyulduğu tespit edilmiştir.
Kamu ve özel sektör vatandaşlara etkili ve kaliteli hizmet sunmak zorundadır. Sunulan hizmetlerin
kalitesi sürekli izlenebilmeli ve katılımcı bir süreç geliştirilmelidir. Bu kapsamda etkili yönetim ve denetim
için detaylıve güncel veri en temel ihtiyaçtır. Bu sebeple kentin sayısal haritalarının güncel tutulması ve
özellikle teknik altyapı tesisleri için CBS ortamında 3 boyutlu sayısal haritalarının üretilmesi
gerekmektedir. Altyapı ve ulaştırma konularında daha etkili hizmet sunabilmek için akıllı kent
uygulamalarına dair süreçler geliştirilmelidir. Gelişen teknolojilerden faydalanarak, kent daha izlenebilir
hale getirilmelidir. Tüm bu eylemler gerçekleştirilirken sürdürülebilirlik kavramı dikkate alınmalıdır.
zĞŶŝůĞŶĞďŝůir enerji kaynaklarına öncelik verilmeli, toprak, su, hava gibi doğal kaynakların kullanımında
gelecek nesiller dikkate alınarak korumacı yaklaşımlar sergilenmelidir. 
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ϭ͘ZWKZhED/<W^D/
Ulusal bağımsızlığımıza giden yolun başlangıcı noktası olan Samsun ilimiz ϭ͘ϯϭϮ͘990 (2017) kişi
ŶƺĨƵƐƵŝůĞϴϬ͘ϴϭϬ͘525 kişinin yaşadığı ülkemizde nüfusa göre 16. büyük şehirdir(Şekil 1). Nüfus artış hızı
ϮϬϭϬͲϮϬϭϭͲ2012 yıllarında % 1 civarında iken 2013Ͳ2017 döneminde ortalama nüfus artış oranı %9,5
değerine yükselmiştir. dŽƉůĂŵzƺǌƂůĕƺŵƺϵϳϮϱŬŵ ϮŽůĂŶŝůŝŵŝǌŬŝůŽŵĞƚƌĞŬĂƌĞĚĞ135 kişinin yaşadığı ďŝƌ
ŝůĚŝƌ͘ EƺĨƵƐƵn alana orantısı hesaplandığında da ülkemizin nüfus yoğunluğuna göre ϭϳ͘ sırada ǇĞƌ ĂůĂŶ
şehridir(Şekil 2)͘Samsun ülke coğrafyasının kuzeyinde yer alan, karayolu ve demiryolu hatlarının kavşağı
durumunda, denizyolu ve havayolu olanaklarına sahip, köklü Ondokuz Mayıs mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝǀĞǇĞŶŝŬƵƌƵůĂŶ
^ĂŵƐƵŶmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝŝůĞƺůŬĞŵŝǌŝŶĞŶƂŶĞŵůŝŬĞŶƚůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝdir. Doğuda Yeşilırmak ve verimli Çarşamba
ovası, batıda Kızılırmak, Bafra ovasıve Kızılırmak Deltası kuş cenneti gibi dünya ölçeğinde çok önemli
doğal kaynaklara sahip olan bir ildir.Kızılırmak sulak alanı; eko sistemi biyolojik çeşitlilik açısından son
ĚĞƌĞĐĞǌĞŶŐŝŶĚŝƌ͘Bu sayılanlara ilave olarak enerji üretimi ve sulama amaçlı barajları, turizm ve ticaret
olanaklarıde çok yüksek ekonomik ve ticari potansiyele sahip olan bir ildir. 



Şekil1: İllerin 2017 yılı nüfuslarını gösterir harita


Şekil2: İllerin 2017 yılı nüfus yoğunluklarını
ŐƂƐƚĞƌŝƌŚĂƌŝƚĂ


Samsun ili yerel yönetim idari teşkilatının kuruluşu 1869 yılına dayanmaktadır. Daha sonra faklı
yıllarda͕ farklı yasalarla idari teşkilaƚında birtakım değişiklikler yaşanmış olan Samsun ili yerel yönetim
teşkilatının 150 yıla yakın bir geçmişi vardır. Cumhuriyet döneminde de ülkemizin önemli
belediyelerinden biri olan Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren yedi ilde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Ƶ ǇĂƐĂĚĂŶ ŽŶ dokuz yıl sonra Ϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϮ ƚĂƌŝŚ ǀĞ
28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı yasa ile Büyükşehir
Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş olup, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde; Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Terme, Havza, Ladik,
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ůĂĕĂŵ͕ĂĨƌĂ͕sĞǌŝƌŬƂƉrü, Asarcık, Kavak, 19 Mayıs ve Yakakent olmak üzere 17 ilçe bulunmaktadır. Bu
ilçeleri nüfuslarına göre hazırlanan harita Şekil 3’de, nüfus yoğunluklarına göre hazırlanan harita Şekil
4’de verilmiştir. Buna göre Samsun ilinin en yoğun ŶƺĨƵƐƵ İlkadım, AtakƵŵ ǀĞ ĂŶŝŬ ŝůĕĞůĞƌŝŶĚĞ
yaşamaktadır. Samsun, son yıllarda yüksek oranlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. Bu artışın devam edeceği
ĚĞ TÜİK verilerinden anlaşılmaktadır. TÜİK Samsun ili için 2025 yılında 1.413.427 kişilik bir nüfus
öngörmektedir. İl genelinde nüfus artışı dolayısıyla ortaya çıkacak tüm ihtiyaçlara cevap vermeye hazır
olmalıdır. Özellikle nüfus artışının doğrudan ilişkili olduğu Altyapı ve Ulaştırma konuları bu çalışma
gurubunun gündeminde irdelenmiş ve eylem planları önerilmiştir. 



Şekil 3:Samsun’un İlçelerin 2017 yılı nüfuslarını gösterir harita


Şekil ϰ: Samsun’un İlçelerin 2017 yılı nüfus yoğunluklarını gösterir harita
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2. ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Bu çalışma kapsamında Samsun ili Sektörel Eylem planları (2018Ͳ2023) belirlenmeye çalışılırken;
KŶƵŶĐƵKalkınma Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ͕ϲϱ͘Hükümet Programı,Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli
WƌŽŐƌĂŵ;ϮϬϭϳͲ2019), Bakanlık Strateji Planları,Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin (TR83 Bölge Planı),
Şehircilik Şurası (2017), kurumlarıŶ stratejik planları ve bu konuda yapılan akademik tezůĞƌ ve yayınlar
incelenmiştir. Samsun ilimiz için 2018Ͳ2023 yıllarına dair altyapı ve ulaşım çalışmalarında ƉůĂŶůĂŶĂŶ
ƉƌŽũĞůĞƌĞĞŬŽůĂƌĂŬ͕ƚĞŵĞůĚĞ^ĂŵƐƵŶŝůŝŶŝŶ͕ĚĂha sonra buna bağlı olarakbölge ve Ülke’nin kalkınmasına
ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayacak eylemler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Altyapı ve Ulaştırma Sektörel eylem planı belirleme çalışmaları sürecine katkı sağlayacak kamu
ŬƵƌƵŵͲkuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Samsun ilinin ihtiyaçları
ve öncelikleri dikkate alınarak; kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da
iştirakiyle, katılımcı bir yaklaşımla yapılan toplantı ve çalıştaylar sonunda eylem planları kaleme
alınmıştır.
Altyapı ve Ulaştırma Çalışma Grubu TarĂĨından yapılan çalışmalar aşağıda özetlendiği süreçte
gerçekleştirilmiştir. 
• 25 Aralık 2018 ve 29 Ocak 2018 tarihlerinde koordinatör kurum ve ilk derece işbirliği
sağlanacak kurumlar ile işbirliği toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
• Mevcut durum analizine esas olmak üzere literatür araştırmaları yapılmıştır.
• <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌ ŬƵƌƵŵ olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri dairesi Başkanlığı ŝůĞ
toplantılar düzenlenmiş ve paydaş kurumlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ƶ ŬĂƉƐĂŵĚĂ ƌĂƉŽƌƵŶ
hazırlanmasına katkı sağlamak üzere ilgili tüm kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile irtibata
geçilmiştir.
Paydaş çalıştayları 3 oturumda gerçekleştirilmiştir.
• Ϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴdavetli tüm paydaşlara genel katılımlı sunum (38 katılımcı)
• 16.02.2018 Altyapı Çalıştayı (26 katılımcı)
• 16.02.2018 Ulaştırma Çalıştayı (17 katılımcı)
Çalıştaylar’da katılımcı kuruluşlardan kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi ve belgeler talep
edilmiş ve eylem planı önerileri alınmıştır. Önerilen eylem planları daha sonra düzenlenerek tekrar tüm
katılımcılara paydaşlara eͲposta yol ile tekrar iletilmiş ve revize görüşleri ve ilave önerileri talep
edilmiştir. 
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Tablo 1: ÇalıştĂǇůĂƌĂKatılan Kurum, Kuruluş ve STK’lar.
Katılımcı Kurum –Kuruluş STK
Samsun Büyükşehir Bel.

ƚĂŬƵŵĞůĞĚŝǇĞƐŝ

SAMGAZ AŞ

SASKİ İçme Suyu D. Bşk.

dĞŬŬĞŬƂǇĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Aksa Doğalgaz AŞ

SASKİ Kanalizasyon D. Bşk.

DHMİ Samsun Havalimanı

AkmercanDeltagaz AŞ

SBŞBFen İşleri D. Bşk.

Samsun Liman Başkanlığı

YEDAŞ

SBŞB UKOME

DĞƚĞŽƌŽůŽũŝƂůŐĞDƺĚ͘

dƺƌŬƐĂƚ

SBŞB AYKOME

UDHB IX. Bölge Müdürlüğü

TEİAŞ

SBŞB Trafik İşleri D. Bşk.

İller Bankası AŞ.

dƺƌŬdĞůĞŬŽŵ

Samulaş AŞ

Orman İşletme Müdürlüğü



2 Nolu Dolmuş Hat YƂŶ͘<ƌ͘

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü



3 Nolu Dolmuş Hat YƂŶ͘<ƌ͘

Karayolları 7. Bölge Müd.



4 Nolu Dolmuş Hat YƂŶ͘<ƌ͘

^ĂŵƐƵŶDŝůůŝŵůĂŬDƺĚ͘



Şoförler Odası Yön͘<ƌ͘

İI. Jandarma Komutanlığı





ϯ͘>dzW/
3.1. Altyapı Kavramı ve Kapsamı
Şehirler, insanoğlunun göçebe hayatı bırakarak bir bölgede yer seçmesi ile ekonomik bir üretim,
tüketim ve birikim alanı olarak ortaya çıkmıştır. Türk dil Kurumu sözlüğünde “nüfusunun çoğu ticaret,
sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim
alanı, kent, site” olarak tanımlanmıştır.
Şehirleşme sürecini yaşayan alanlarda, orada yaşayan topluluğun birlikte yaşayabilmesini
sağlamak ve sürdürebilmek için bu alanlara özgü yeni ve çeşitli gereksinimlere ihtiyaç duymuştur.
<Ğntsel yaşamın temel gereksinimlerinden ve kalkınmışlık düzeyinin önemli parametrelerinden olan
altyapı tesisleri ilk çağlardan günümüze kadar insanoğlunun önemli uğraş alanlarından biri olmuştur.
Tarihte şehir olarak adlandırılabilecek yerleşimlerde ilk olarak yol, su, kanalizasyon ve yağmur suyu
olarak ortaya çıkan bu ihtiyaçlar, sanayileşme, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak zaman
içinde katı atıklar, elektrik, iletişim, enerji vb. genel hizmetler dahil edilmiştir. 
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Kentsel teknik altyapı yatırımlarının Avrupa ülkelerinde ve ABD’de 19. yüzyılda başladığı ve
çeşitlendiği gözlemlenmektedir. 20. yüzyılın başından itibaren ise sanayi atılımını tamamlayan ve
sermaye birikimini sağlayan ülkelerde, kamu tarafından teknik altyapı sistemlerine önemli yatırımlar
yapılmıştır. Bu dönemde gerek kentsel ihtiyaçları karşılanması ve işlevlerin yerine getirilebilmesi gerekse
de sanayinin gelişimi için öncelikli olarak su, kanalizasyon ve enerji sistemleri üzerine yatırımların
yapıldığı görülmektedir. Günümüzde kentsel teknik altyapı hizmetlerinin varlığı ve kalitesi kentler için
büyüme eğilimi sağlayan parametrelerden birisi halini almıştır.

Teknik altyapı hizmetleri temelde

mühendislik uygulaması projeleridir. Ancak teknik altyapı unsurları şehir ekonomisi ve şehir yönetimi
uygulamalarının da önemli bir bileşenidir. 
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında; Kentsel teknik altyapı; sağlıklı ve güvenli bir kentsel yaşama
ortamının sağlanabilmesi için gerekli tüm yol, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı,
katı atık ve çöpler, elektrik, iletişim, enerji, merkezi ısıtma sistemleri ile alakalı tüm tesisler olarak
tanımlanabilir. Bu altyapı tesisleri ülkenin kalkınması ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, sayısı ve
ƚƺƌůĞƌŝ ƐƺƌĞŬůŝ ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚŵĂŬƚĂdır. Yerleşim yerlerinin yaşanabilir ve sürdürülebilirliğini sağlayan bu
tesisler; yerin yüzeyinde, altında ve üzerinde konumlandırılmaktadır. 
Ülkemizde, son yıllarda yaşanan hızlı şehirleşme nedeniyle artan altyapı ihtiyaçlarının
karşılanmasında kayda değer ilerlemeler sağlanmakla birlikte, hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması ihtiyacı devam etmektedir. 2010 yılı itibarıyla içme ve
kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 99
seviyesine ulaşmıştır. Yerleşime yeni açılan alanlar ve mevcut şebekelerin yenileme ve bakım çalışmaları
dışında içme suyu şebeke inşaatı ihtiyacı azalırken içme suyunu arıtma ihtiyacı artmıştır. 2010 yılında
ŝĕŵĞ ǀĞ ŬƵůůĂŶŵĂ ƐƵǇƵŶƵŶ yüzde 52’si arıtılmıştır. Bununla beraber içme suyunun kalitesinin
iyileştirilmesi ve halen yüksek düzeyde olan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması önemini korumaktadır. 
Genel açıdan şehirlerimizin son yıllarda verdiği görüntüyü özetlemek gerekirse; zĂşanılabilir
kentsel mekânların, sağlıklı, güvenli, yeterli olması, (işeͲŽŬƵůĂͲ çarşıyaͲ kentsel hizmetlere) erişilebilir
olması, insan ölçeğinde, doğayaͲyeşile yakın, yaşamı kolaylaştıracak niteliklerde olması gerekmektedir.
ŶĐĂŬ͕şehirlerimiz genellikle çok yoğun, kalabalık, hizmetleri yetersiz, Ɛƺrekli şantiye görünümünde ve
ĕŽŬyoğun ve yüksek yapılaşma ile insandan uzak, fiziksel ve görsel anlamda kirletilmiştir.
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ϯ͘ϭ͘ϭ͘Dünyadan Teknik Altyapı Çalışmaları Örnekleri
Amerika’da altyapı hizmetlerinde C ;ŝůŐŝƐĂǇĂƌ ĚĞƐƚĞŬůŝ ŚĂƌŝƚĂ ƺƌĞƚŝŵŝͬdĞƐŝƐǇƂŶĞƚŝŵŝͿ
uygulamaları 1970’li yılların ortalarında başlamıştır. Wisconsin Halk Servisi(WPS) 12.500 milϮ ĂůĂŶĂ
yayılan gaz ve elektrik hizmetleri için çok geniş uygulama alanlı CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)uygulaması
geliştirmiştir. Sistem kurulumu 1981’de başlanmış,network dağılımı 1992’de tamamlanmıştır.
Florida Ulusal Telefon Şirketi CBS uygulamalarına 1982’de başlanmış ve 65000 paftadan veri
dönüşümü 1986’da tamamlanmıştır. Batı Virginia, Kuzey Carolina, Massachusetts, Charlotte, Detroid ve
Hartfort gibi eyaletlerde de gaz, elektrik ve su hizmetlerinde CAD sistemleri geliştirilerek GIS
kullanılmaya başlanmıştır.
Müşteri hacmi ϰ͕ϱmilyon kişi olan ABDGüney California Gaz Şirketi, 23.000 milϮĚĞŶĚĂŚĂďƺǇƺŬ
alanda sayısal harita ve coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadır. Şirket bütün Güney ve Merkez
Kaliforniya’ya hizmet veren doğalgaz dağıtım ve pazarlama servisidir. Bu Kuzey Amerika’daki en geniş gaz
dağıtım hizmetidir. Servis bölgesi içinde 531 kent ve kasaba 14 vardır. Abonelerin gaz gereksinimlerini
ϰϯ͘ϬϬϬŵŝůƵǌƵŶůƵŬƚĂŬŝŐĂz hatları sağlar.
Almanya’da genel planlama amaçları doğrultusunda topografik bir veritabanının oluşturulması
amacıyla başlatılan ve adı AmtlichedŽƉŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚ<ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐƐƂǌĐƺŬůĞƌŝŶĚĞŶ
türetilen ATKIS projesi 1988 yılında başlamış birçok batı eyaleti için 1995 yılında doğu eyaletleri için ise
1997 yılında bitirilmiştir. Stuttgartkentinde, 1990 yılında tüm belediyeyi kapsayan "Coğrafi Teknik Bilgi
Sistemi" (GTIS)Projesi tasarlanmıştır. Bu projeye göre, geliştirilecek uygulamalar şunlardır
•

Sayısal temel haritaların, Ölçme Dairesi'nce 1999 yılına kadar tamamlanması ve
güncelleştirilmesi,

•

Sayısal kanalizasyon kadastrosunun, İnşaat Mühendisliği Dairesi'nce hazırlanması ve
güncelleştirilmesi,

•

Sayısal boru kadastrosunun, Stuttgart Genel Altyapı Şirketi'nce (TWS) hazırlanması ve
güncelleştirilmesi,

•

Sayısal kirlilik haritasının, Çevre Koruma Dairesi'nce hazırlanması ve güncelleştirilmesi,

•

Sayısal ağaç kadastrosunun, Parklar Dairesi'nce hazırlanması ve güncelleştirilmesi.

Daha sonra adını Automatisierung der LiegenschaftsKarte sözcüklerinden alan ALK sistemi, sayısĂů
ölçüm kayıtlarının bir Arazi Bilgi Sistemi oluşturmak üzere kullanıldığı ve tüm ülke için 2010 yılında
bitirilmesi beklenen 40 yıllık bir program hazırlanmıştır. Buna göre, mülkiyet verilerini tek bir parsel
numarası ile ilişkilendirerek öznitelik veritabanı oluşturulmaktadır. Bu alt sistem birçok Alman eyaletinde
tamamıyla oluşturulmuş olup tapu belgelerininverilmesinde kullanılmaktadır.
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Avusturya’da Vorarlberger altyapı kuruluşu tarafından (DieVorarlbergeKraffwerke AG) 1987
yılında veri tabanı hazırlıkları yapılmış, 1990’lı yıllardan itibaren de elektrik, gaz, su, kanalizasyon ve
merkezi ısıtma hatlarına ait grafik verilerin sayısallaştırma işlemleri başlatılarak, kent bilgi sistemine
yönelik bazı kentlerde sayısal veri toplama işi 15tamamlanmıştır. ViǇĂŶĂ;tŝĞŶŐĂƐͿ͕^ĂůǌďƵƌŐ͕<ůĂŐĞŶĨƵƌƚ͕
>ŝŶǌǀď͘ŬĞŶƚůĞƌĚĞŚĞƌŬƵƌƵŵďĞůůŝƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĚĂŬĞŶĚŝCoğrafiŝůŐŝ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝni kurmuştur.
Çin’in ve dünyanın ekonomik ve finansal merkezi olan Şanghay’ın aşırı yoğun ticari ve iletişim
trafiğinin yükünü karşılamak için Şanghay TELEKOM, telekom altyapı haritalarının erişimi, arşivlenmesiǀĞ
ŐƺŶĐĞůůĞŶŵĞƐŝ͕ altyapı projeleri için hızlı, kaliteli vĞ verimli düzeltmelerin yapılması ve ƚĞƐŝƐ ǇƂŶĞƚŝŵ
kapasitesinin faydalı kullanılması için CBS uygulamaları başlatılmıştır. Öncelikle 70.000’in üzerinde çeşitli
ölçek ve tipte kablo haritaları, optik fiber haritaları, boru hatları ve temel haritaları bulupǇĞƌŝŶĞŐĞƚŝƌĞŶ
ve yönetme yeteneği olan “Harita ve Dokümantasyon Yönetim Sistemi” kurulmuştur. Sistemin amacı,
arşivde bulunan haritaları ve yeni elde edilen haritaları bilgisayar ortamına aktarmaktır. Bu sistemin
avantajlarışunlardır:
•

,ĂƌŝƚĂďƵůŵĂǀĞŬĂǇıt arşiv odaları için hız içerme,

•

Haritaların eskimesini engellerken günlük kullanım sağlama,

•

Farklı insanlar tarafından her bir haritanın kullanımının paylaşımı,

•

Haritaların güvenliği için acil bir durumda hızlı yeni yerlerin bulunması.

ƌŬĂƉůĂŶŽůĂƌĂŬŚatlar ya da boru hatlarının alınan görüntü haritalarının tasarımı için ǀĞ'/^
yazılımları birlikte ŬƵůůanılmıştır.
Kore’de, şehirde yaşayanların yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaşması veihtiyaçlarının gelişmesiyle
birlikte, temel altyapı tesisleri ve şehir mekânlarının verimliyönetilmesi, bunlar hakkında sağlıklı kararlar
verilebilmesi ve çoğu bilgilerin hızlı toplanıpanaliz edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hükümet, NGIS
(Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Master Planı kapsamındayönetim komitelerini orgĂŶŝǌĞ ĞĚĞƌĞŬ͕
hükümetteki her bir bölüm, belediye ve kuruluşlarCBS kurabilir, işletebilir ve ilerletebilir hale gelmiştir͘
Ülke genelinde 50 belediye bu proje için kendi bütçelerini düzenlemişlerdir. Belediyeler yol, su ve
kanalizasyon gibi sayısal altyapı haritaları, sayısal topografik haritalar ve kent bilgi sistemlerinin
gelişmesine ek olarak arazi yönetimi için bilgi sistemlerinin gelişmesini sağůĂǇĂĐĂŬ ƉƌŽũĞǇŝ
yürütmüşlerdir.
Sayısal altyapı tesis haritaları için yapılan planlar su ve atıksu boru hatları, gaz boru hatları, elektrik
hatları, haberleşme, petrol hatları ve ısı hatları gibi yedi tesis içindir. Projenin amacı, su ve atık su boru
hatlarının sayısal ortamda ilişki kurulmasıdır.
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Bu kapsamda geliştirilen başlıca projeler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sayısal Topografik Harita Planı
Dijital Tematik Haritalar Planı
Sayısal Altyapı Tesisleri Planı
CBS deki Teknolojik Gelişme Projesi
CBS’ deki İnsan Kaynakları Geliştirme Projesi
CBS’ de standartlaştırma Projesi
Sayısal Kadastral Harita Projesi
Altyapı Tesisleri Pilot Projesi
CBS’ nin geliştirilmiş kullanıcı sistemleri projesidir. 

Bu projelerde kullanılmak üzere sayısallaştırılan yer altı tesis haritaları ise; su boruları, atıksu
boruları,

gaz

boruları,

elektrik

hatları,

petrol

boruları

ve

ısı

borularıolarak

karşımıza

çıkmaktadır.Tesislerin sayısal haritalar ile ǇƂŶĞƚŝŵŝ ǀĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƐǇŽŶƵ ƐĂǇĞƐŝŶĚĞ gaz, su, atıksu, ĞůĞŬƚƌŝŬ
ǀĞdiğer hatlarda kaza sayılarında önemli ölçüde azalmalar olmuştur. Ayrıca kurulan sistemden sonra;
topografik şekillerdeki değişikliklere göre temelharitaların yönetim, bakım, onarım, yenilenmesinin
ƵǇŐƵŶ ǌĂŵĂŶĚĂ ǀĞ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝŬ ŽůĂƌĂŬǇƺƌƺƚƺůŵĞƐŝ sağlanmıştır. Sayısal ortama aktarılan altyapı tesis
haritaları sayesinde analizve sorgulama imkânlarına olanak sağlanmıştır͘
ƺŶǇĂĂŶŬası tarafından toplanan verilerle͕birtakım indikatörlere bağlı olarak hazırlanan tematik
ŚĂƌŝƚĂůĂƌ Dünya Bankasının resmi web sayfasında sunulmaktadır. Bu verilerden Altyapı konusuylĂ ŝůŐŝůŝ
olan seçilmiş olanlar bazı tematik haritalar aşağıdaki şekillerlesunulmuştur. Harita lejantıdışında Türkiye
verisi şeklin başlığında verilmiştir. 


Şekil 5: 2015 yılı itibarı ile içme suyu şebekesine erişim, Türkiye %ϵϴ͕ϵ(Dünya Bankası 2018)
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Şekil 6: 2014 yılı itibarı ile elektrik enerjisine erişim, Türkiye %100(Dünya Bankası 2018)




Şekil 7: 2014 yılı itibarı ile elektrik enerjisi dağıtımında kayıp kaçaklar, Türkiye %ϭϰ͕ϴ;ƺŶǇĂ
Bankası 2018)
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Şekil 8: 2014 yılı itibarı ile ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌ(hidrolik, güneş, rüzgar vb.) kaynaklardan enerji üretiminin
toplam üretime oranı, Türkiye %ϮϬ͕ϵ(Dünya Bankası 2018)

ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Türkiye’den Örnekler
Türkiye’nin en büyük kenti ve dünyanın sayılı metropollerinden olan İstanbul ƚĞŬŶŝŬ altyapı
hizmetlerinin bir kısmını İSKİ eliyle yürütmektedir. İSKİ il genelindeϭϱŵŝůǇŽŶϮϵďŝŶϮϯϭŶƺĨƵƐĂŚŝǌŵĞƚ
ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘dŽƉůĂŵĂďŽŶĞƐayısı6 milyon 344 bin 259ŽůĂŶŬƵƌƵŵƵŶƚŽƉůĂŵƐƵşebeke uzunluğu ϭϴďŝŶ
ϴϮϮ Ŭŵ,isale hattı uzunluğu 2 bin 527 km’dir. 12 aylık ortalama üzerinden hesaplanan şehre verilen
ŽƌƚĂůĂŵĂ ƐƵ Ϯ ŵŝůǇŽŶ ϳϵϲ ďŝŶ Ϯϳϳ ŵĞƚƌĞŬƺƉͬŐƺŶĚƺƌ͘ <ƵƌƵŵ sahip olduğu içme suyu arıtma tesisleri
sayısı 19 adet, içmeƐƵyu arıtma tesisleri kapasitesi 4 milyon 395 bin 860 metreküp/gündür.Kanal şebeke
uzunluğu ϭϱ ďŝŶ ϳϯϬ Ŭŵ͕ kolektör uzunluğu ϭ͘ϭϭϯ Ŭŵ͕ ƚƺŶel uzunluğu ϮϬϭ Ŭŵ͕ atıksu arıtma tesisleri
sayısı 80 adet, atıksu arıtma tesisleri kapasitesi ϱŵŝůǇŽŶϱϵϴďŝŶϯϰϱŵĞƚƌĞŬƺƉͬŐƺŶŽůĂƌĂŬŬƵƌƵŵƵŶǁĞď
sayfasından bildirilmektedir.
Ankara’da teknik altyapı hizmetlerinin bir kısmını ASKİ eliyle yürütmektedir. ASKİ’nin il genelinde
toplam abone sayısı 2 milyon 244 bin 243kişidir.<ƵƌƵŵƵŶsahip olduğu 9 adet, içmesuyu arıtma tesisi ǀĞ
küçük ölçekli paket arıtma tesislerinin toplam ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝyaklaşık ϮŵŝůǇŽŶŵĞƚƌĞŬƺƉͬŐƺŶĚƺƌ͘ϭϱatıksu
arıtma tesisi ve küçük ölçekli paket atıksı arıtma tesislerinin toplam ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ yaklaşık 900 ďŝŶ
ŵĞƚƌĞŬƺƉͬŐƺŶŽůĂƌĂŬŬƵƌƵŵƵŶǁĞďsayfasından bildirilmektedir.
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dĂƚůĂƌ merkezi atıksu arıtma tesisi1997 tarihinde işletmeye açılmıştır ve Türkiye’nin en büyük
Ătıksu arıtma tesisidir. 2015 yılında Tesise günlük ortalama 852.180 metreküp su girişi olmuştur. Tesiste
modern yöntemlerle arıtılan sular Ankara Çayı’na verilmekte olup, tesis biyogaz üretim tesislerinden
ürettiği elektrikle kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir. (ASKİ FALİYET RAPORU 2016) Biyogaz Güç
İstasyonu, özümleme tanklarında açığa çıkan biyogazı kullanarak elektrik enerjisi üreten gaz motorlarının
tesis edildiği yapıdır.
ϯ͘Ϯ͘z<KD
Farklı kurumͲkuruluş ve özel sektörün sorumluluğunda olan teknik altyapı faaliyetleri
değerlendirilirken öncelikle bir üst düzenleyici birim olan AYKOME’lerin irdelenmesi gerekmektedir.
zƺƌƺƌůƺŬƚĞŽůĂŶ5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8. Maddesi, altyapı hizmetleri ile ilgili olarak;
bu tür hizmetlerin farklı kurum, kuruluşlar ve özel sektör tarafından yürütülmekte olduğu bu sebeple bir
koordinasyon ve düzenlemeye tabi tutulması gerektiğinden bahisle bir altyapı koordinasyon merkezinin
kurulmasını öngörür. 
Bu yasa maddesi aşağıda verildiği gibidir.
DĂĚĚĞ ϴͲ Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla
büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur.
Büyükşehir ilçe (…)(1) belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde
koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca
gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan
yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir
içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak
taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile
özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve
belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazlakamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı
anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye
ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon
ŵĞƌŬĞǌŝďƺŶǇĞƐinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. 
Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin
bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş
ďƺƚĕĞůĞƌŝŶĚĞŶďu hizmetler için kaynak ayrılabilir.
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Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği,
yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya
ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu,
büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.
Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye
ǀĞďƺƚƺŶŬĂŵƵŬƵƌum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Farklı altyapı tesislerinden (içme suyu, kanalizasyon, iletişim vb.) farklı kurum kuruluş ve şirketler
sorumludur. Bu birimler tarafından yapılmak zorunda olan işlerin koordinasyonu zaman ve kaynak israfı
Ăçısından çok önemlidir. Bu sebeple altyapı yatırımlarında sorumlu birimlerin AYKOME’ler ile uyumlu
çalışması çok önemlidir. Yasada da belirtildiği üzere,Altyapı koordinasyon merkezleri, kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plânı
ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir.
Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenůĞƌ
ortak programa alınır ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade͕aynı yerde çalışması gereken farklı kurum kuruluş
ve şirketlerin AYKOME tarafından koordine edilerek aynı zaman diliminde çalışmalarınıŶsağlanması ve
zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesi amaçůĂŶmaktadır.
Bu çalışma raporunda sunulan eylem planlarının ilk maddesi ile teknik altyapı çalışmalarının
düzenlenmesi ve koordinasyonuyla zaman ve kaynak israfının önüne geçilebilmesi için AYKOME’lerin
güçlendirilmesinin gerekliliğine dair öneri getirilmiştir. 
ϯ͘ϯKentsel Teknik Altyapı Türleri
Altyapı ve Ulaştırma Çalışma grubunun Ăltyapı başlığıfarklı alt başlıklara ayrılarak irdelenmiş ve
mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır.
•

İçme ve Kullanma suyu

•

Kanalizasyon, yağmur suyu kanalları ve atıksuarıtma

•

Doğalgaz

•

İletişim

•

Elektrik / Aydınlatma
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ϯ͘ϯ.1 İçme ve Kullanma Suyu
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar kmϯ’tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde
tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su
kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yeraltında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla
yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır.
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup,yılda ortalama 501 milyar mϯƐƵǇĂƚĞŬĂďƺů
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵƐƵǇƵŶϮϳϰŵŝůǇĂƌŵϯ’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla
ĂƚŵŽƐĨĞƌĞŐĞƌŝĚƂŶŵĞŬƚĞ͕ϲϵŵŝůǇĂƌŵϯ’lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte,158 milyar mϯ’lük kısmı ise
akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere
boşalmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar mϯ’lük suyun 28 milyar mϯ’ü pınarlar vasıtasıyla
yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar
ŵϯsu bulunmaktadır. Böylece ülkemizin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 milyar mϯolmaktadır.
Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
Su Fakirliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1͘ϬϬϬŵϯ’ten daha az.
Su Azlığı: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2.000 mϯ’ten daha az.
Su Zenginliği: Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı ϭϬ͘ϬϬϬŵϯ’ten daha fazla.
Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı
yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 mϯcivarındadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür. Bu
durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.120 mϯ/yıl civarında olacağı
söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi ile su
kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. AyrıĐĂ ďƺƚƺŶ ďƵ ƚĂŚŵŝŶůĞƌ ŵĞǀĐƵƚ
kaynakların 20 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Bu
sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi
korunup, akılcı kullanılması gerekmektedir. 
Samsun’daiçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü
kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya
ŬĂĚĂƌŚĞƌƚƺƌůƺƚĞƐŝƐŝŶĞƚƺƚǀĞƉƌŽũĞƐŝŶŝǇĂƉŵĂŬveya yaptırmakişlemůĞƌŝSamsun Büyükşehir Belediyesi
SASKI Genel Müdürlüğü tarafından ǇƺƌƺƚƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘SASKİ; 6360 Sayılı kanun ile 1233 adet mahalle ve
1.312.990 kişilik nüfusa hizmet vermekle yükümlüdür. Türkiye’nin kalkınmasına yön verecek politikaları
belirlemek amacıyla yayımlanan “10. Kakılma planında “Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve
hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.” denilmektedir.SASKİ’nin çalışmalarını bu doğrultuda
yürüttüğü yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. 
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^Ƶ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ͖^ĂŵƐƵŶİçme suyuWƌŽũĞƐŝϰĂŶĂƺŶŝƚĞĚĞŶoluşmaktadır͗
ϭͲÇakmak Barajı
ϮͲİletim Hattı veƚĂŬƵŵŶĂĞƉŽ
ϯͲSu Arıtma Tesisleri
ϰͲŞĞŚŝƌİĕŝŞĞďekesi, Depolar ve Terfi Hatları
^ĂŵƐƵŶ İçme suyuProjesi’nin ĚĞƉŽůĂŵĂ ƚĞƐŝƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌĞǀ ǇĂƉĂŶ ŽůĂŶ Çakmak Barajı͕ çarşĂŵďĂ
Ovası’nınŐƺŶĞǇŝŶĚĞ͕çarşĂŵďĂİlçesi’nin 20 km güney batısında, Abdal Irmağı üzerinde inşaĞĚŝůŵŝşƚŝƌ͘
ŬƚŝĨĚĞƉŽůĂŵĂŚĂĐŵŝϳϲŚŵϯŽůĂŶďĂƌĂũ͕ďĚĂůIrmağı’nınbir yılda taşıdığı 147 hmϯƐƵǇƵŶϭϮϲŚŵϯƺŶƺ
düzenleyerek Samsun kentinin, su ihtiyacını karşılamaktadır. Baraj hizmet verdiği ĂůĂŶĚĂ ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
nüfusunun ihtiyacına yetecek suyu karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. En yüksek kapasitede, 3540 lt/sn
suyun modern bir sistemle arıtılarak şehre verilebilmektedir.
Barajda depolanan suyun artma işlemi ^ĞůĂŚĂƚƚŝŶ ƌĞƌĞŶŝĕŵĞ ƐƵǇƵ Arıtma TesisleriŶĚĞ
gerçekleştirilmektedir. Tesis, dĞŬŬĞŬƂǇİůĕĞƐŝŶŝŶ4.5 km güneydoğusunda, 80 ile 110 m kotları arasında %8
ile % 18 arasında değişen eğime sahip tüf, kiltaşı, kumtaşı ardalamasından oluşan bir zemin karakteristiği
ŐƂƐƚĞƌĞŶ ǇĂŬůĂşık 285 dönüm arazi üzerindĞ ŬƵƌƵůŵƵşƚƵƌ͘ dĞƐŝƐ͖ ďŝƌŝŶĐŝƐŝ͕ ^ĂŵƐƵŶ ŬĞŶƚ ŶƺĨƵƐƵŶƵŶ ϲϱϬ
000 olacağı varsayılan 2000 yılını ikincisi de, nüfusun 1 200 000’Ğ ulaşacağı tahmin edilen 2015 yılını
ŚĞĚĞĨ ĂůĂŶ ŝŬŝ ŬĂĚĞŵĞĚĞŶ oluşmaktadır͘ Bu tesissin dışında il genelinde farklı kapasitelerde ϭϴ ĂĚĞƚ
arıtma tesisi mevcuttur. 
SASKİ yetki alanına ĚĂŚŝů ŽůĂŶ (köyden mahalleye dönüşen idari birimler) ϭϮϯϯ ĂĚĞƚ ŵĂŚĂůůĞĚĞŶ
544 adedinde içme suyu problemi bulunmakta iken,2018 yılı itibarı ile; bu mahallelerin 272 adedinin
içme suyu sorunu çözülmüş, 96 adet mahallenin içme suyu inşaatı devam etmekte, 55 adet mahalle için
içme suyu projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, geriye kalan 121 adet mahallenin içme suyu
sorunu çözmek için etüt ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
SASKİ ƚƺŵ ^ĂŵƐƵŶ ŝĕŝŶ içme suyu temini ve arzı çalışmalarını sürdürmekte ve başlıca stratejik
hedef olarak; mevcut merkez içme suyu barajı ve havzasının korunması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması, İlçe merkez ve mahallelerini besleyen mevcut su kaynaklarının korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması, mevcut kaynakların alternatif kaynaklar ile desteklenmesi için gerekli
çözümler oluşturulması, içme suyu ihtiyacı olan ilçe ve mahalleler için su kaynaklarını araştırılması,
mevcut arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, Su arıtma tesisleri içinde
elektrik üretim tesisi kurulması, 6360 sayılı kanun ile hizmet alanına yeni katılan ilçe ve mahallelerdeki
ŚŝǌŵĞƚ ŶƺĨƵƐƵŶƵŶ йϭϬϬΖƺŶĞ ŝĕŝůĞďŝůŝƌ ŶŝƚĞůŝŬƚĞ ƐƵ ƚĞŵŝŶ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞkli şebekeleri döşenmesi, İçme
suyu şebeke sistemindeki Kayıp/kaçak oranının, yönetmeliklerin öngördüğü kriterlere düşürülmesi,
Samsun halkının temiz su ihtiyacını karşılamak için "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında YönetmelikΗ
doğrultusunda sağlıklı su temin etmeye devam edilmesi için gerekli çalışmalarının yürütülmesi
çalışmalarını benimsemiş ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmektedir͘ SASKİ hizmet alanındaki
mevcut altyapı tesisleri ile ilgili rakamlar Tablo 2’ de verilmektedir. 
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dĂďůŽϮ͗2018 YılıMart Ayı İtibariyle Büyükşehir Belediyesi SınırlarıDahilinde Yapılan İçme Suyu ve
Kanalizasyon Çalışmaları
İmalat/ Malzeme Cinsi

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

dŽƉůĂŵ

sƵƌƵůĂŶ^ŽŶĚĂũ

ϮϬ

ϵϴ

ϰϰ

ϵϰ

ϭϭ

Ϯϲϳ

^ƵƵůƵŶĂŶ<ƵǇƵ

ϭϴ

ϲϵ

ϯϮ

ϱϯ

Ͳ

ϭϳϮ

ϭϴ

ϯϲ

ϭϵ

Ϯϯ

Ͳ

ϵϲ

ϲ

ϱϮ

ϱϭ

ϳϵ

Ϯ

ϭϵϬ

ϮϬϳ͘ϲ

ϲϳϯ͘ϱ

ϴϱϭ

ϴϲϰ͘ϱ

ϰϬ͘ϯ

Ϯ͘ϲϯϲ͘ϵ

ϳϮ͘ϳ

ϭϱϰ

ϭϯϱ

ϵϯ͕Ϯϳ

Ͳ

ϰϱϰ͕ϵϳ

ϰϲ͘ϭ

ϲϰ͘ϵ

ϴϰ͘ϲ

ϱϬ͕Ϭϯ

Ͳ

Ϯϰϱ͕ϲϯ

ϰ͕ϱ

Ϭ͕ϵ

ϭ͕ϲ

ϭ͕ϯϲ

Ͳ

ϴ͕ϯϲ

İçilebilir Nitelikte ƵůƵŶĂŶ
Kuyu Sayısı
Yapılan Su Deposu (Adet)
Yapılan İçme Suyu Şebekesi
;ŬŵͿ
Yapılan Kanalizasyon Şebekesi
;ŬŵͿ
Yapılan Yağmursuyu Hattı
;ŬŵͿ
Yapılan Dere Islahı (km)


SASKİ’nin yıllara göre abone sayıları ve kayıp kaçak oranlarına bakıldığında önemli miktarda ƚĞŬŶŝŬ

ǀĞ ŝĚĂƌŝ kayıp ve kaçağın olduğu gözlemlenmektedir. Bu kayıp ve kaçakların azaltılması için önemli
tedbirlerin alınması gerektiği gözlemlenmiştir. Ƶ ŽƌĂnlar İSKİ’de %25 düzeyindedir. Tablo 3’ve verilen
Žrtalama %37 lik kayıp kaçak oranı yeni yatırımlarla daha düşük rakamlara ivedi çekilmesi
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽϯ͗DĞƌŬĞǌϰŝůĕĞĚĞ(İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy) kayıp kaçak oranı
Yıl

Toplam Abone Sayısı

Üretilen Su Miktarı (mϯͿ

Kayıp Kaçak Oranı %

ϮϬϭϰ

ϰϰϱ͘ϴϲϯ

ϱϮ͘ϳϲϰ͘ϯϬϬ

ϯϱ

ϮϬϭϱ

ϰϵϯ͘ϲϯϱ

ϱϱ͘ϳϴϵ͘ϬϬϬ

ϯϴ

ϮϬϭϲ

ϱϭϰ͘Ϯϭϯ

ϱϴ͘ϭϳϲ͘ϰϬϬ

ϯϳ

ϮϬϭϳ

ϱϯϲ͘ϵϭϯ

ϲϬ͘Ϭϭϵ͘ϴϬϬ

ϯϳ

ϯ͘ϯ͘Ϯ͘<ĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶ, Yağmur Suyu Kanalları ve Atıksu Arıtma
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ); evsel ve endüstriyel atıksuůĂƌ ŝůĞ
yağış sularının, yönetmeliklere uygun bir şekilde toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
sıhhi bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılmasını sağlamak ve bu suların toplanacakları veya
bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerektiğinde bu
projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ǀĞ ƌĞǀŝǌǇŽŶƵŶƵ ǇĂƉŵĂŬ
yada yaptırmakla görevlidir.
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Bunlara ilave olarak bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının
ĞǀƐĞůatıkƐƵlar ve endüstriyel atıklarla kirletilmesini önlemek, bu konuda her türlü teknik, idariǀĞŚƵŬƵŬŝ
tedbirleri almak görevleri arasındadır.
SASKİ; 1996 yılı itibariyle faaliyete geçmiş ve bu tarihten itibaren çalışmalarını yürütmeye
başlamıştır. Bu tarihten önce yapılan hatlara ilişkin sağlıklı veri bulunamamakla birlikte bulunabilen
veriler ışığında değişik çaplarda toplam atıksu ve yağmur suyu hat uzunluğu 1989Ͳ2014 yılı itibariyle
ϭϲϵϴ͕ϭϱkm dir. 2014 yılından sonra yapılan çalışmalar ise yukarıda Tablo 2’de verilmiştir. 
SASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde ďƵůƵŶĂŶatıksuarıtma tesisleri Tablo 4’ĚĞ
verilmiştir. Bu tesislerle ilişkili ϰ ĂĚĞƚ ĚĞƌŝŶ ĚĞŶŝǌ deşarj ƚĞƐŝƐŝ ǇĞƌ bulunmaktadır͘ SASKİ, atıksu arıtma
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶƵůƵƐĂů/uluslararası standartve normlara uygun olarak planlanması, tasarımı, inşaatı ve bunları
takiben işletmeve bakım hizmetleriniǇƺƌƺƚŵĞŬ͕ĚĞƌŝŶĚĞŶŝǌdeşarjhatlarını işletmek, bunlarınƉĞƌŝǇŽĚŝŬ
ve dinamik koruyucu bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak,TÜRKAK kurumu tarafından akredite
olmuş laboratuarıvasıtasıyla tesislerin atık sukarakterizasyonunun tespit edilmesini sağlĂŵĂŬ͕ŝǇŽůŽũŝŬ
ve

İleri

Biyolojik

AtıksuArıtma

Tesislerinin

verimli

çalıştırılmasını

ve

gerektiğinde

kanalizasyonsistemlerine ait verilerin değerlendirilmesi, arıtma tesislerinden kaynaklanançamurun
çevresel şartlara uygun bertarafını sağlamak için gereklŝ ƚĞĚďŝƌůĞƌŝĂůŵĂŬůĂ ǇƺŬƺŵůƺĚƺƌ͘<ĂƌĂĚĞŶŝǌ
ƂůŐĞƐŝŶŝŶ ĞŶ ďƺǇƺŬ atıksu arıtma tesisi olma özelliğine sahip olan Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesinin inşaatı tamamlanmış işletmeye alınmıştır.
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dĂďůŽϰ: SASKİ AtıksuArıtma TesiƐůĞƌŝ
Tesis Adı

d'ĞŶĞůƵƌƵŵƵ

Doğu İleri Biyolojik AtıksuArıtma Tesisi
Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Alaçam Atıksu Arıtma Tesisi
Asarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Ayvacık Atıksu Arıtma Tesisi
Bafra Atıksu Arıtma Tesisi

Çarşamba Merkez Atıksu Arıtma Tesisi –KirazbucağıdĞƌĨŝDƌŬ͘
Çarşamba Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ͲKƌƚĂDĂŚĂůůĞdĞƌĨŝDƌŬ͘
Çakmak Barajı ͲAğcagüney Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Çakmak BarajıͲEsençay Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Çalışıyor
Yapım Aşamasındadır.
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Proje Çalışmaları Devam
ƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Atıksu Terfi İstasyonudur.
Atıksu Terfi İstasyonudur.
Çalışıyor
Çalışıyor

Çakmak Barajı ͲSu Alma Yapısı Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Havza Merkez Atıksu Arıtma Tesisi
Sakarlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor

Evci Atıksu Arıtma Tesisi
Terme Merkez Atıksu Arıtma Tesisi
Kızılcaören Doğal Atıksu Arıtma 
dĞƉĞƂƌĞŶBiodisk Atıksu Arıtma Tesisi

Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
Çalışıyor
İhale Değerlendirme
Aşamasındadır
Yapım Aşamasındadır.
Ön Arıtma ǀĞDerin Deniz Deşarjı
Çalışıyor

Çarşamba Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Vezirköprü Merkez Atıksu Arıtma Tesisi
Yakakent Merkez Atıksu Arıtma Tesisi
19 Merkez Atıksu Arıtma Tesisi 



SASKİ’ninatıksu ve kanalizasyon çalışmalarını kapsayan ƐƚƌĂƚĞũŝŬŚĞĚĞĨůĞƌŝŶĞbakıldığında; ŚŝǌŵĞƚ

alanı içinde oluşan atık suların͕ çevreye ve insan sağlığına zarar vermeksizin bertarafını sağlamak için
ŐĞƌĞŬli yapı ve tesisleri inşa etmekǀĞ işletmek, ŬĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶ sistemine deşarj edilen endüstriyel atık
ƐƵların tamamen kontrol altına alınmasını sağlamak͕Ɛel ve taşkınları önlemek ve yağmur sularının
kontrollü bir şekilde deşarjını sağlamak için gerekli dere ıslahları ve yağmur suyu sistemlerinin
yapılmasını sağlamak͕Śizmet alanı içerisinde atıkƐƵhatları, kollektör hatları, yağmur suyu hatları, terfi
hatları yapılmasını sağlamak,hizmet alanı içerisinde gerekli Atıksu Artıma Tesisi ǀĞ Derin Deniz Deşarjı
yapım işlerini tamamlamak͕ ŵĞǀĐƵƚ ǀĞ ǇĞŶŝ ƉůĂŶůĂŶĂŶ atık ƐƵ arıtma tesislerinin arıtılmış atık ƐƵlarının
geri kazanımları ile ilgili projeler üretmek͕Śŝzmet alanı içerisindeki oluşan bütün arıtma çamurlarının
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,kĂŶĂůŝǌĂƐǇŽŶ ǀĞ atıksu arıtma tesislerinin işletme
maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak olarak belirlenmiş ve faaliyetlerini bu doğrultuda
ƐƺƌĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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ϯ͘ϯ.3. Doğalgaz
Konutlarda ısınma, sıcak su ve mutfak amaçlı kullanılan,yüksek yanma verimine sahip ve ısı geçişini
kısa sürede yapabilen doğal gaz Ǉandığında arkasında kurum ve is gibi kalıcı atıklar bırakmadığı için
çevreci bir yakıt olarak anılır. Doğal gaz kullanan şehirlerde hava kirliliği hissedilir düzeyde azalmaktadır;
bu sebeple doğal gaz daha yaşanaďŝůŝƌďŝƌŐĞůĞĐĞŬŝĕŝŶƂŶĞŵůŝďŝƌƌŽůĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘^ĂŵƐƵŶŝůŝŐĞŶĞůŝŶĚĞϭϮ
ilçede doğalgaz altyapısı oluşturulmuş ve <ĂǀĂŬŝůĕĞƐŝŚĂƌŝĕϭϭilçede doğalgaz arzı sağlanmaktadır.


Şekil ϵ͗Samsun’da doğalgaz dağıtım lisansıďƵůƵŶĂŶŝůĕĞůĞƌŝŐƂƐƚĞƌŝƌŚĂƌŝƚĂ
Samsun ilinin enerji altyapısının ana omurgasını oluşturan doğalgaz, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından farklı üç firma yetkilendirilmiş ve bu firmalar doğalgaz arzını gerçekleştirmektedir.
^D'
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336Ͳ12/058 sayılı kurul kararı
doğrultusunda; Tekkeköy, Kutlukent, Canik, Gazi, İlkadım, Yeşilkent, Atakum, Atakent ve Kurupelit
şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde yetkilendirilen şirket, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde
değişiklik yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanun gereği 29.03.2009 tarihi itibari ile Tekkeköy, Canik,
İlkadım ve Atakum olarak anılan bölgede kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Ülke genlinde doğalgaz
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine yönelik Kavak ilesinin de SAMGAZ lisans bölgesine dahil
edilmiş olup, doğal gaz arzının 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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dĂďůŽϱ:Samgaz tarafından 2004Ͳ2017 yılları arasında gerçekleştirilen yatırım
İlçe
dĞŬŬĞŬƂǇ

WŽůŝĞƚŝůĞŶŚĂƚ;ŵͿ

Servis hattı (m)

^ĞƌǀŝƐŬƵƚƵƐƵ;ĂĚͿ

Ϯϯ͘ϰϯϴ

ϴϵ͘ϬϮϬ

ϭϵ͘ϰϵϭ

ϭ͘ϯϲϳ

ϲ͘ϴϴϴ

ϭϮϳ͘ϲϭϲ

ϯϭ͘Ϯϲϭ

ϰ͘ϰϬϯ

İlkadım

Ϯϯ͘ϱϬϳ

ϰϬϯ͘ϱϴϲ

ϭϮϱ͘ϲϰϴ

ϭϲ͘ϴϰϲ

ƚĂŬƵŵ

Ϯϴ͘ϯϴϯ

ϰϲϭ͘ϰϴϯ

ϭϭϲ͘ϰϲϭ

ϵ͘ϱϭϮ

dŽƉůĂŵ

ϴϮ͘Ϯϭϳ

ϭ͘Ϭϴϭ͘ϳϬϱ

ϮϵϮ͘ϴϲϭ

ϯϮ͘ϭϮϴ

ĂŶŝŬ



ĞůŝŬŚĂƚ;ŵͿ

ŬŵĞƌĐĂŶĞůƚĂŐĂǌ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı

yeni şirkete, 12.04.2011 tarih ve DAG/3160Ͳ1/240 sayılı kararıyla, HavzaͲsĞǌŝƌŬƂƉƌƺͲĂĨƌĂͲLadik Doğal
Gaz Dağıtım bölgesinde 30 (otuz) yıl süreyle doğal gaz faaliyetlerinde bulunmak üzere doğal gaz dağıtıŵ
lisansı verilmesine karar vermiştir. İlave olarak 19 Mayıs İlçesi, EPDK’nın 13.08.2015 tarih ve 5728Ͳ1 sayılı
kararıyla lisans alanıŶĂĚĂŚŝůedilmiştir.
ŬŵĞƌĐĂŶ ĞůƚĂŐĂǌ doğalgazı bölge halkının kullanımına sunmak için, çalışmalarına Mayıs 2011
tarihinde 4 ilçede yapılan Ăltınkaynak törenleriyle başlamış ve şu ana kadar; toplam değeri 49 milyon
TL’yi aşan yatırımla, abone potansiyeli olarak 67.438 konutun önüne doğalgaz hattı iletilerek, abone
potansiyeli penetrasyonu % 90’a ulaşmıştır.
dĂďůŽϲ͗ŬŵĞƌĐĂŶĞůƚĂŐĂǌgerçekleştirilen yatırım
İlçe

Ulaşılan Bina (adet)

KƌĂŶ

Abone Miktarı
<ŽŶƵƚ;ĂĚĞƚͿ

KƌĂŶ

ĂĨƌĂ

ϭϬ͘ϰϲϰ

ϴϳ

Ϯϰ͘Ϯϭϳ

ϮϴϵϬϱ

,ĂǀǌĂ

Ϯ͘ϵϯϭ

ϲϲ

ϱ͘Ϯϭϲ

ϲϱϮϬ

sĞǌŝƌŬƂƉƌƺ

ϯ͘ϴϯϮ

ϵϵ

ϳ͘ϵϲϵ

ϵϳϴϬ

>ĂĚŝŬ

ϭ͘ϲϵϬ

ϴϯ

Ϯ͘ϱϭϭ

ϯϭϳϯ

ϲϯϭ

ϯϭ

ϭ͘ϭϵϴ

ϭϵϲϭ

ϭϵ͘ϱϰϴ



ϰϭ͘ϭϭϭ



19 Mayıs
dŽƉůĂŵ
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Aksa Doğalgaz Ordu Giresun
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϳƚĂƌŝŚǀĞ'ͬϭϮϱϴͲ5/160 sayılı
Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında, Ordu, Giresun, Espiye, Bulancak, Keşap, Fatsa, Ünye, Çarşamba
;^ĂŵƐƵŶͿ͕dĞƌŵĞ;^ĂŵƐƵŶͿalanı içerisinde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek üzere
kurulmuş ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. çatısı altıŶĚĂĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝƐƺƌĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
dĂďůŽϳ͗AKSA Doğalgazgerçekleştirilen yatırım
İlçe

ĞůŝŬŚĂƚ;ŵͿ

WŽůŝĞƚŝůĞŶŚĂƚ;ŵͿ

Servis hattı (m)

^ĞƌǀŝƐŬƵƚƵƐƵ;ĂĚͿ

dĞƌŵĞ

ϰ͕ϭ

ϲϰ͕ϴ

ϭϵ͕Ϯ

Ϯ͘Ϭϲϭ

Çarşamba

ϲ͕Ϭ

ϳϲ͕ϳ

Ϯϱ͕ϰ

Ϯ͘ϯϱϱ

dŽƉůĂŵ

ϭϬ͕ϭ

ϭϰϭ͕ϱ

ϰϰ͕ϲ

ϰϰϭϲ


Doğalgazın yanıcı ve patlayıcı özelliklerinden dolayı şehrin genelinde yapılacak bütün alt ve üst
yapı çalışmalarında; doğal gaz alt yapısının lisanslı dağıtım şirketlerinin denetimi altında sürdürülmesi,
bütün alt yapı şirket, kurum ve kuruluşlarına ait ekiplere, bu düzene riayet etmelerinin gerekliliğinin
vurgulanmaktadır. BU kapsamda güvenli ve sürdürülebilir altyapı çalışmaları için AYKOME birimlerinin
ǇĂƐĂů ŽůĂƌĂŬ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Şubat 2017 de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanmayan
ĂŶĐĂŬ Ănik, İlkadım, Atakum ilçelerinin iki gün süre ile doğalgazsız kalmasına sebep olan bir kaza
yaşanmıştır. 11.02.2017 tarihinde gece 03.30 saatinde; Kirazlık mevkiinde altyapı kurumu tarafından
yürütülen çalışmalar esnasında, 20 inç’lik çelik ana doğalgaz hattına zarar verilmiş ve oluşan hasar
sebebiyle önemli miktarda gaz kaçağı yaşanmıştır. Bu olay sonucunda 155 bin 360 aboneye iki gün süre
ile gaz arzı sağlanamamıştır͘
Doğal gaz alt yapısındaki hasarların ağır sorumluluklar taşıdığı, alt ve üst yapı çalışmalarından
kaynaklanan kaza, yangın, patlama, yaralanma, hasar görme ve ölümlü kazalardan çalışma yapan ekipler
ve bu ekiplerin koordinasyon ve yönlendirmelerinden sorumlu çalışma talimatını veren yöneticilerin
ŵĞƐƵůolduğunun da bilincinde olunması ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Bu sebeple özellikle enerji altyapısı tesislerinin
konumsal verileri çok hassas bir şekilde toplanıp ilgililere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları ile
sunulmalıdır.
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ϯ͘ϯ.4.Elektrik Altyapısı
ϯ͘ϯ͘ϰ͘ϭ͘TEİAŞ10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Faaliyet Alanı: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV. üzerindeki hatlar ve trafo
ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝüzerinden iletimini sağlamak. TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındakalan; 4 adet
ϯϴϬ Ŭs͘ ŐĞƌŝůŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ͕ Ϯϳ ĂĚĞƚ ϭϱϰ Ŭs͘ ŐĞƌŝůŝŵ ƐĞǀŝǇĞƐŝŶĚĞ ƚƌĂĨŽ ŵĞƌŬĞǌŝ ŝůĞϭϯϵϴ͕ϴϯ Ŭŵ
uzunluğunda 380 kV., 2229,386 km. uzunluğunda 154 kV. enerji iletim hattı işletme vebakımı
yapılmaktadır.
ϯ͘ϯ͘ϰ͘Ϯ͘YEDAŞ
2004 yılında; TEDAŞ 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile
Ƃzelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım
bölgesine ayrılmıştır.2009 yılında; YEDAŞ ihalesini 441,5 milyon $ bedelle kazanan Çalık Enerji, 29 Aralık
2010 tarihi itibariyle özelleşerek, Genel Müdürlüğü’nü Samsun’a kurduğu Çalık YEDAŞ ile Çorum, Ordu,
Amasya, Sinop illerinde en küçük yerleşim birimlerine kadar, bugün sayıları 1,8 milyonu bulan
abonelerine, 34,5 kV’ a kadar elektriğin dağıtımı hizmetlerini sunma yükümlülüğünü yerine
ŐĞƚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
zedaş’ın başlıca görevleri;
Arıza Onarım͗YEDAŞ Sorumluluk bölgesinde, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, 65
arıza merkezi ile 7/24 hizmet esasına dayalı olarak, ArızaͲOnarım hizmetlerini yerine getirmektedir.
Müşterilerden gelen bildirimler, otomasyon sistemlerinden alınan veriler ve bakım çalışmaları esnasında
yapılan tespitler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.
Genel Aydınlatma͗YEDAŞ Sorumluluk bölgesindeki, illerde güvenlik ve estetik açısından en önemli
unsurlarından biri olan aydınlatma sistemlerine yönelik planlı bakım ve iyileştirme faaliyetlerini düzenli
olarak yürütmektedir. Aydınlatma faaliyetleri, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından
düzenlenen Genel Aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. 
Dağıtım Şebekesi Bakımı͗ YEDAŞ Sorumluluk bölgesindeki illerde müşterilerine kesintisiz ve
kaliteli enerji sağlamak amacıyla sistematik ve planlı bir şekilde,bakım onarım çalışmalarını
yürütmektedir. Enerji kaybının, gerilim düşümlerinin ve olası arızaların önlenmesi amacıyla yapılan bakım
çalışmaları Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen Elektrik Dağıtımı Ve
Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmekte olup programlı
ŬĞƐŝŶƚŝůĞƌ ŚĂŬŬında kesintiden en az 48 saat önce web sitemiz üzerinden veya görsel basınͲyayın
kuruluşları aracılığıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
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Dağıtım Röle KoordiŶĂƐǇŽŶƵ͗YEDAŞ Sorumluluk bölgesindeki illerde olası Orta gerilim
arızalarında, kesintiden etkilenen lokasyonun asgari düzeyde olması adına role koordinasyonu
çalışmalarını uzaman ekipleri ile 7 gün 24 saat sürdürmektedir. 
dĂďůŽϴ͗Samsun İli ŶĞƌũŝmƌĞƚŝŵOlanakları
Santral Adı

dĞƐŝƐdƺƌƺ

&ŝƌŵĂ

<͘'ƺĕ

Doğalgaz

KDs^ĂŵƐƵŶůĞŬƚƌŝŬ

ϴϴϳDt

Doğalgaz

ĞŶŐŝǌŶĞƌũŝ

ϴϰϵDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

EÜAŞ

ϳϬϯDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

EÜAŞ

ϱϬϬDt

Doğalgaz

Yeşilyurt Enerji

ϭϱϴDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

EÜAŞ

ϲϵDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

EÜAŞ

ϱϲDt

Atık Isı

Toros Tarım

ϯϭDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

<Žĕ,ŽůĚŝŶŐ

ϭϳDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

Çarşamba Enerji Elektrik

ϭϭDt

ŝǇŽŐĂǌ

ǀĚĂŶŶĞƌũŝ

ϲ͕ϬϬDt

ϭ
Çarşamba Şeker Fab. Termik Santrali
Ϯ

>ŝŶǇŝƚ͕&ƵĞůŽŝů

Türkiye Şeker Fabrikaları

ϰ͕ϳϱDt

ϭ
'ĞŶĞƌũŝ,^
ϯ

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ



ϭ OMV Samsun Doğalgaz Santrali
Ϯ ĞŶŐŝǌŶĞƌũŝ^ĂŵƐƵŶ





ϯ Altınkaya Barajı ve HES



ϰ Hasan Uğurlu Barajı ve HES



ϱ ^ĂŵƐƵŶK^'<^
ϲ Suat Uğurlu Barajı ve HES
ϳ Derbent Barajı ve HES





ϴ Toros Tarım Samsun Atık Isı Santrali
ϵ <ƵŵŬƂǇ,^



ϭ
Çarşamba HES
Ϭ
ϭ
ǀĚĂŶŝǇŽŐĂǌdĞƐŝƐŝ
ϭ





ϰ͕ϰϳDt

ϭ /dͲKa Samsun Çarşamba Çöp Gazı
ϰ ^ĂŶƚƌĂůŝ

ŝǇŽŐĂǌ

/dͲ<ĂŶĞƌũŝ

ϭ͕ϰϮDt

ϭ
Ütopya Enerji Urla Güneş Enerji ^ĂŶƚƌĂůŝ
ϱ

Güneş

mƚŽƉǇĂŶĞƌũŝ

ϭ͕ϬϬDt

ϭ
Resman Cam Güneş Enerjisi Santrali
ϲ

Güneş

ZĞƐŵĂŶĂŵ

Ϭ͕ϰϵDt

,ŝĚƌŽĞůĞŬƚƌŝŬ

DĞƚƵƌƵŶĞƌũŝ

Ϭ͕ϰϬDt

ϭ LadikBüyükkızoğlu Hidroelektrik Santrali
ϳ ;,^Ϳ
ϭ
Samulaş Güneş Enerjisi Santrali
ϴ


Güneş

Samsun Büyükşehir ĞůĞĚŝǇĞƐŝ Ϭ͕ϮϰDt

Yukarıda Tablo 8’de verilen Samsun ili elektrik üretim olanaklarına bakıldığında, enerji üretiminde
çeşitliliğin sağlandığı bir yapı gözlemlenmektedir. Günümüzde stratejik bir güç olan enerji üretimi
konusunda ilimizde yapılan yatırımlar geliştirilmelidir. 
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Ƶ ĚƵƌƵŵƵŶ͕ ŝůŝn sahip olduğu doğal özellikler daha iyi değerlendirilmesi suretiyle özellikle
yenilenebilir enerjide üretim artışının hedeflenmesi gerekmektedir. 
ϯ͘ϯ͘ϱ. İletişim
Günümüzün en etkin ve hızlı iletişim altyapısı fiber optik kablo altyapısıdır. Samsun’da ĨŝďĞƌŽƉƚŝŬ
kablo altyapısı sunan şirketlerinden başlıcalarıdƺƌŬdĞůĞŬŽŵǀĞTürksat AŞ dir.
Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü
177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon
operatörüdür. 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel
kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve düzenlemelere tamamen
uyarak, entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında hizmet veren şirket, Ocak
2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında
bir araya getirmiştir.
Türk Telekom, Samsun’da, 154.060 sabit erişim hattı ve 147.093 genişbant aboneye hizmet
ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ^ĂŵƐƵn ili genelinde “alabileceği maksimum internet hız değeri” ortalaması 40,507
Mbps’dir. Bu değer Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen her yıl yapılan yatırımlarla bu
değerler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda 2017 yılında Samsun’da 4.1ϲϵŬŵ&ŝďĞƌKƉƚŝŬŬĂďůŽ
tesis edilmiştir. TT Mobil yatırımları kapsamında; 2017 yılında 53 adet yeni saha açılarak kapsama
alanları ve kapasiteleri yükseltilmiştir. 2018 yılında da hem kırsal alanlar hem de metropolitan alanlarda
yeni yatırımlar devam edecĞŬƚŝƌ͘
EGM ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimizde 144 adet MOBESE sistemine alt yapı
hizmeti sağlanmıştır. Mevcut plan dahilinde 85 adet MOBESE noktası için de sahada imalatlar devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
MEB ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında; 272 adet okulumuza akıllı tahtalar için Fiber alt
yapı tesis edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu okullara ilgili çalışmaların devam

edileceği bildirilmektedir. 
Türksat Samsun İl Müdürlüğü
Kablo altyapısı (fiber optik, koaksiyel kablo vb.) üzerinden kablo tv, geniş band internet ve telefon
kullanıcıya sunulması hizmetlerinin verilmesi kurumun faaliyet alanıdır. Hizmetlerin kablo alt yapısı
üzerinden verilmesi maksadıyla yer altı, yer üstü (havai) güzergahlar imal edilerek, hizmet verileĐĞŬƐŽŶ
noktaya kadar gerekli alt yapının oluşturulması ve devamlılığın sağlanması. 
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Bu kapsamda son yıllarda genel olarak yer altı güzergah imal edilmekte ve fiber kablo vasıtasıyla
binalara geniş band internet olmak üzere çeşitli hizmetler sunulmaktadır.Türksat Samsun İl Müdürlüğü
ŽůĂƌĂŬ ϮϬϭϰͲϮϬϭϱͲϮϬϭϲͲ2017 yıllarında toplam 9.000.000 TL yatırım yapılarak 74000 metre fiber kablo
yer altı güzergahı inşa edilmiştir. Samsun genelinde 55.000 hane hizmetlere erişecek durumda
bulunmaktadır. 
Turksat İl Müdürlüğü planları yıllık bazda hayata ŐĞĕŝƌŝůŵĞŬƚĞ olup 2018 yılı için 10.000 metre
güzergah yapılarak hizmet verilecek hane sayısının 65000’ e çıkarılması planlanmaktadır. Ulusal
Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017Ͳ2020) kapsamında talep edilmesi durumundĂ ƉůĂŶůĂƌĚĂ
değişim yapılabilmektedir. Faaliyet Alanına Dayanak Olan Arka Plan ve Üst Strateji Belgeleri: Resmi
gazetede yayınlanan Yüksek planlama Kurulu 11/12/2017 tarih 2017/44 sayılı Ulusal Genişbant Stratejisi
ve Eylem Planı (2017Ͳ2020) kapsamında kablo tv alt yapısının kurulması, yaygınlaştırılması görevi Türksat
A.Ş. ye verilmiştir. Ayrıca Onuncu kalkınma Planı (2014ͲϮϬϭϴͿ ϳϭϮ͕ϳϭϰ͕ϳϭϲ͕ϳϭϴ͕ϳϮϯ ǀĞ ϳϮϴ ŵĂĚĚĞůĞƌŝ
doğrudan kablo tv alt yapısının oluşturulması ihtiyacını göstermektedir. 


ϰ.ULAŞTIRMA
İnsanın çevresi ile ilişki kurmasında, üretmiş olduğu bilgi ͲƐĞƌŵĂǇĞͲŵĂůǀĞŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶďŝƌǇĞƌĚĞŶ
başka bir yere taşınmasında rol oynayan unsurların başında ulaşım gelir. Ulaşım faaliyeti, çeşitli bilimler
tarafından ele alınan bir konudur.Ulaştırma sektörü, ekonomik kaynakların değerlendirilmesi, diğer
yerleşmeler ile bağlantının sağlanması, mal akışlarının düzenlemesi, yeni istihdam oluşturması, yeni
yerleşim sahalarının kurulması, mevcut yerleşim sahalarının gelişmesi ve diğer sektörlerle (lojistik,
sigorta, vb.) ilişkilerinden dolayı ekonomik büyüme açısından önem arz etmektedir. Ulaştırma
olanaklarının iyileşmesi, makroekonomik açıdan istihdamı, yatırımları ve üretim düzeyini; mikro
ekonomik açıdan ise satış ve dağıtım aşamasında işletmelerin faaliyĞƚůĞƌŝŶŝŽůƵŵůƵǇƂŶĚĞĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ulaştırma sistemi her biri kendisine özgü özellikler taşıyan karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve
boru hatları gibi alt sistemlerden meydana gelmektedir.
dĂďůŽϵ: Türkiye’de Ulaşım Türleri Arasında Taşınan YolcuPayları (%) (2015)
Ulaşım Türü

ϮϬϬϬ;йͿ
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ϮϬϭϱ;йͿ
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ϴϵ͕ϴ

ĞŵŝƌǇŽůƵ

Ϯ͕Ϯ

ϭ͕ϳ

ϭ͕ϭ

ĞŶŝǌǇŽůƵ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϳϰ
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Türkiye’de ulaşım türleri arasında taşınan yolcu miktarlarının yüzdelik payları ϮϬϬϬ͕ϮϬϬϴǀĞϮϬϭϱ
yıllarıŝƚŝďĂƌŝ ŝůĞ dĂďůŽ ϵ’dĂ verilmiştir. Sayılar göz önüne alındığında demiryolu yolcu taşıma payının
sürekli azaldığı, karayolu yolcu taşıma payının havayolu ulaşımında sağlanan gelişmelere bağlı olarak
yılından itibaren azalmaya başladığı buna karşın havayolu yolcu taşıma payının ise arttığı görülmektedir.
Denizyolu taşımacılığında kaydadeğer bir değişiklik gözlemlenmemektedir͘
Türkiye’de demiryolu yolcu taşıma payı %1.1 iken͕ bu değer 2014 yılı itibari ile Avusturya’da
%10.9, Polonya’da %17.7, Fransa’da %9͘1’dir. Ülkemize dair bu rakamların yüksek hızlı tren projelerinin
yaygınlaşması ile raylı sistemler lehinde artış göstereceği öngörülmektedir. Uluslararası demiryolu
ŝƐƚĂƚŝƐtikleri incelendiğinde ise; Türkiye’de kilometrekare yüz ölçüm başına 13 km demiryolu ağı
düşerken, Almanya’da 106 km, İtalya’da 56 km, Avusturya’da 66, İngiltere’de 67 km demiryolu hattı
bulunmaktadır. Nüfusun bir yıl içerisinde demiryolu ile seyahat sıklığı Avrupa ülkelerinin çok altındadır.
2015 yılında Türkiye’de 1,2 olan değer, İngiltere’de 26,8, Almanya’da 33,3, İtalya’da 14,4, Fransa’da ise
18,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Ulaştırma konusunda Türkiye profiline benzer rakamların gerçekleştiği SĂŵƐƵŶ ŝůŝ͖ Türkiye’de
karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu olanaklarının hepsine birden sahip olan nadir şehirlerden
birisidir. Şehrin bu özelliğine ilave olarak kuzey güney ve doğu batı doğrultularında bir kavşak
durumunda olması Samsun’u diğer şehirlerden bir adım daha öne çıkarmaktadır. Samsun ilinin ulaşımda
en temel problemlerinden birisi kentin topoğrafyasıdır. Denize paralel uzanan dağlar sebebiyle il merkezi
olarak kabul edilebilecek 3 ilçede (Atakum, İlkadım Canik) gelişme denize komşu bir şekilde doğu batı
aksı üzerinde doğrusal olarak yaşanmaktadır. Bu durum ulaşımda birtakım zorlukları da beraberinde
getirmektedir. Yapılan toplu taşıma ulaşım yatırımları özellikle raylı sistemler, yukarıda bahsedilen zorluk
sebebiyle doğrusal bir güzergahta olmak zorunda ve az yoğunluklu iç bölgelere ilave bağlantı hatlarına
ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca hızla artan kent nüfusu otomobil sayılarının da hızla artmasına sebep
olmaktadır, bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde belirli noktalarda trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır.
Bu dezavantajlarının dışında diğer illere ve ülkelere ulaşım noktasında önemli bir bağlantı noktasında
olan Samsun lojistik yatırımları açısından bir cazibe merkezi olacak potansiyele sahiptir. 
ϰ͘ϭ͘h<KD
Büyükşehir Belediyeleri sınırları içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü
taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması, rahat ve
güvenli bir ulaşım altyapısı kurulması amacıyla, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş
temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. 
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UKOME’ler 5216 sayılı yasanın 9. Maddesinde tanımlanmıştır.
D ϵ͘ͲBüyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin
katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi
belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar.
Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki
ŵĞƐůĞŬ kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.
Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve
güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine
ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon
merkezi tarafından kullanılır.
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe ŐŝƌĞƌ͘
Ulaşımkoordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu
kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyonmerkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu
Ŭurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak
ǇƂŶĞƚŵĞůŝŬůĞďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
Yukarıda kanun maddesinde belirtildiği üzere UKOME’lerin düzenleyici yetkileri bulunmaktadır.
Ancak etkili bir ulaşım altyapısı için UKOME birimlerinin yetki ve sorumluluklarının artırılması önem arz
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
4.2 Samsun’un Sahip Olduğu UlaştırmaOlanakları
Altyapı ve Ulaştırma Çalışma grubunun Ulaştırma başlığı Samsun’un sahip olduğu ulaşım ŽůĂŶĂŬůĂƌı
açısından aşağıdaki başlıklar altında irdelenerek mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır.
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ϰ͘Ϯ͘ϭ͘<ĂƌĂǇŽůƵ
Karayolu ulaşımının en büyük özelliği noktalar arası kesintisiz taşımaya imkân vermesi ve modlar
arası geçişlere uygun olmasıdır. Bu özelliği ile Karayolu taşımacılığı tarihten bu yana toplum refahının
gelişmesinde en önemli rolü üstlenen ve kalkınmanın en temel itici gücü olarak hizmet veren ulaşım
modu olarak ön plana çıkmıştır. Nitekim yol götürülemeyen hiçbir yere medeniyetin ulaşması mümkün
değildir.
Karayolunun diğer sektörlerle çok yakın ilişkisi olması dolayısıyla birçok farklı sektörü olumlu veya
olumsuz yönde etkileyebilmektedir Doğal konumumuz itibariyle ülkemizde gerçekleştirilen karayolu
çalışmalarının stratejik açıdan uluslararası düzeyde önem taşıdığını vurgulamak gerekir. Buna konuma
ďĞŶǌĞƌƂǌĞůůŝŬ^ĂŵƐƵŶŝůŝŵŝǌŝĕŝŶĚĞƐƂǌŬŽŶƵƐƵĚƵƌ͘
Karayolları Genel Müdürlüğünün İstatistiklerine göre; yƵƌƚ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ 01.01.2018 tarihi itibarıyla
otoyol ağının uzunluğu Ϯ͘ϭϱϳŬŵ, devlet yollarının uzunluğu 31.066 km, il yollarının uzunluğu 33.896 km
olmak üzere toplam 67.119 km’ye ulaşmıştır. 
Karayolu yolcu taşımacılığında piyasanın kendi içerisinden ve diğer taşımacılık türlerinden gelen
rekabet baskısı sonucu hizmet kalitesi yükselmiştir.Karayolu, çevresel sorunlar ve karayolu güvenliği
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bölünmüş yolların devreye girmesiyle sağlanan iyileşmeye
rağmen, trafik kazalarındaki can kayıpları ve ekonomik kayıplar önemli bir sorun olmaya devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Ülkemizde son yıllarda motorlu kara taşıtı sayısı hızla artmaktadır. Tüm araçlar bazında ϮϬϬϳ
yılında 13.022.945 adet olan sayı͕ 2017 yılı sonunda 22.218.945’e ulaşmıştır. Son on yolda artış oranı
%70.61 olarak gerçekleşmiştir. Samsun ilinde 2018 yılı şubat ayı itibarı ile aşağıdaki dĂďůŽϭϬ’de ǀĞƌŝůĞŶ
sayılarda motorlu kara taşıtı bulunmaktadır.Ülke genelindeki toplam araç sayısına bakıldığında Samsun
343.170 araç ile 18. sırada yer almaktadır. 
dĂďůŽϭϬ: 2018 Şubat ayı itibarı ile Samsun’da kayıtlı motorlu kara taşıtı sayıları
KƚŽŵŽďŝů
ϭϲϱ͘ϭϱϰ


DŝŶŝďƺƐ
ϭϯ͘ϰϬϴ

KƚŽďƺƐ <ĂŵǇŽŶĞƚ
ϭ͘ϱϰϴ

ϲϱ͘ϲϳϭ

<ĂŵǇŽŶ DŽƚŽƌƐŝŬůĞƚ Diğer
ϭϬ͘Ϭϵϱ

ϯϱ͘ϱϵϭ

ϱϵϴ

dƌĂŬƚƂƌ
ϱϭ͘ϭϬϱ

dŽƉůĂŵ
ϯϰϯ͘ϭϳϬ

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda olan Samsun yol şebekesi toplam 812
km uzunluğunda olup 761 km si asfalt kaplamadır. Yolların 374 km’si devlet yolu, 438 km’si il yolu olarak
tanımlanmaktadır. Halihazırda kullanılan bölünmüş yol uzunluğu ise 307 km’dir. Bu mevcut yolların
dışında şehir içi geçiş ve kavşak tanzimi projeleri, kavşak köprüleri ve bağlantı yolları inşaatları devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Samsun için çok önemli olan 16 km uzunluğundaki Samsun Batı Çevre yolu çalışmaları devam
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ayrıca KĂƌĂǇŽůůarı 7. Bölge MüdürlüğünĐĞ; Doğu Çevre yolu için ön proje olarak ihale
yapılmasına yönelik Karayolları Genel Müdürlüğüne teklif götürülmüştür. Aşağıda ŞĞŬŝů 10’da ǀĞƌŝůĞŶ
trafik hacim haritasında bordo renkle gösterilen yoğunluklardan batı ve doğu çevre yollarının yapımının
önemi daha net olarak anlaşılabilmektedir. Bunların dışında ilçeleri birbirine bağlayan yollarda
iyileştirme çalışmaları da devam etmektedir.


Şekil ϭϬ: KGM Devlet Yolları trafik hacim haritası 2016 (yıllık ortalama günlük trafik değerleri)
Şehir içi yollar Samsun büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerinin yetki ve sorumlulukları
altındadır. Bu yollarda bakım onarım ve yenileme çalışmaları programlar dahilinde yapılmaktadır.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verilerinĞ ŐƂƌĞϮϬϮϯǀĞ Sonrası Hedef Yid Projeleri
;Ϯ͘'ZhWͿprojeleri içerişimde ĞůŝĐĞͲ^ĂŵƐƵŶKƚŽǇŽůƵϯϬϯŬŵolarak yer almaktadır
Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımalarının yaklaşık yüzde 90,5’i, yük taşımalarının ise yaklaşık
yüzde 87,4’ü karayoluyla gerçekleşmektedir. Taşımaların ulaştırma türleri arasında dengeli bir şekilde
paylaştırılması ihtiyacı devam etmektedir.
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ĞŵŝƌǇŽůƵ
Gelişmiş ülkeler son dönemde çevresel sorunlar ile küresel iklim değişikliği nedeniyle çevre dostu
taşımacılık türlerinden biri olan demiryolu payının arttırılmasına ve ulaştırma türleri arasında dengeli bir
dağılım sağlanmasına yönelik politikalar üretmekte ve uygulamaktadır. 
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Şekil 1ϭ: 2016 yılı itibarı ile ülke bazında toplam demiryolu uzunluğu, Türkiye 10131 km;ƺŶǇĂ
Bankası 2018)
Ülkemizde son yıllarda bütün planlamalar her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da küresel
eğilimler dikkate alınarak yapılmaktadır. Ulaşımda uluslararası entegrasyon ekonomik kalkınmanın
dinamosu olarak görülmekte ve artan demiryolu yatırımları da bu dinamonun en önemli güç
kaynaklarından biri olarak değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla son 15 yılda͖
•

Ülkemizdeki Yüksek Hızlı Hat uzunluğu 1.213 km’ye, bu hatlarda taşınan yolcu sayısı 34,79
ŵŝůǇŽŶĂ͕

•

Elektrikli hat uzunluğu 4.433 km’ye, sinyalli hat uzunluğu 5.462 k m’ye, 

•

2017 yılı Eylül ayı sonu itibariyle demiryolu ile taşınan toplam yolcu sayısı 131,8 milyona, 

•

Taşınan yük miktarı 1,6 katına ulaşmıştır. 

•

Bugüne kadar 217,91 milyon yolcunun taşındığı Marmaray demiryolu proũĞƐŝ ŽůĂƌĂŬ
hizmete alınmıştır.

ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘Samsun Ölçeğinde Yürütülen Demiryolu Çalışmaları
^ĂŵƐƵŶͲSivas (Kalın) Rehabilitasyon ve Sinyalizasyon projesi; Modernizasyon Projesi kapsamında
hattın iyileştirilmesi ile sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesislerinin kurulumu sağlanacaktır. Proje,
ǀƌƵƉĂ Birliği’nden sağlanan hibe ile ortak finanse edilmektedir. Proje genelinde %41 fiziki ilerleme
sağlanmıştır.
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^ĂŵƐƵŶͲŽƌƵŵͲKırıkkale Hızlı Tren Hattı Proje yapım aşamasındadır͘ Samsun İlini, İç Anadolu ve
Akdeniz Bölgesine bağlayacak ve ülkemizin en önemli ŬƵǌĞǇͲgüney aksı olacak proje ile sözkonusu
demiryolu koridor yüksek standartlı hale dönüştürülecektir. Ayrıca, Kırıkkale (Delice)–Kırşehir–ŬƐĂƌĂǇͲ
Niğde (Ulukışla) Demiryolu projesinin tamamlanması ile SamsunͲMersin limanları arası demiryolu
bağlantısı sağlanarak kuzeyden güneye kısa sürede ulaşılması hedeflenmektedir. DeliceͲŽƌƵŵ͕ŽƌƵŵͲ
DĞƌǌŝĨŽŶǀĞDĞƌǌŝĨŽŶͲ^ĂŵƐƵŶŽůŵĂŬƺǌĞƌĞϯŬĞƐŝŵĚĞƉƌŽũĞůĞŶdirme çalışmaları devam etmektedir.
ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘Şehir içi Raylı Sistem Çalışmaları
Samsun Hafif Raylı Sistem hattı, ana hat güzergâhı 1.Etap Projesi Üniversite bölgesinden başlayıp
Gar istasyonu bölgesinde sonlanmaktadır. 10.10.2010 yılında hizmete alınan 1. Etap Raylı Sistem hattı
ana hat uzunluğu 15.695 m, depo alanı 1.900 m ve atölye binası içi 404 m uzunluğundadır.
1.Etap Raylı Sistem Hattında 21 adet yolcu istasyonu bulunmaktadır. Tüm istasyonlarda yaya
geçişinin güvenli bir şekilde sağlanması için yaya hemzemin geçitleri mevcuttur.1.Etap Raylı Sistem
Hattında 3 adet viyadük 5 adet yaya üst geçidi bulunmaktadır. Bu ƺƐƚ ŐĞĕŝƚůĞƌ͖ zĞŶŝ DĂŚĂůůĞͲ ƚĂŬĞŶƚ͕
PŵƺƌĞǀůĞƌŝͲdƺƌŬͲiş,

TürkͲişͲDŝŵĂƌƐŝŶĂŶ͕

ƚĂŬƵŵ

ĞůĞĚŝǇĞƐŝͲĞŶŝǌĞǀůĞƌŝ͕

ĞŶŝǌĞǀůĞƌŝͲKarayolları

istasyonları arasında yer almaktadır.
2.Etap Raylı Sistem Hattı açılışı 10.10.2016 tarihinde gerçekleşerek Gar – dĞŬŬĞŬƂǇ Ăƌasında
hizmet vermeye başlamıştır. Bursa’da yaptırılan 8 adet Panorama marka ülkemizin ilk yerli tramvayı
Samsun’da kullanılmıştır. 2.Etap Raylı Sistem Hattı ile ilave 15 istasyon daha yapılmış ve Raylı Sistem
hattı yaklaşık 29 km’ye çıkmış, istasyon sayısı ise 21’ den 36 ya yükselmiştir. Samulaş A.Ş Hafif Raylı
^ŝƐƚĞŵinde çalışan 29 adet tramvay ve bunlara ilave olarak raylı sistem hattını besleyen ekspres ve ring
hatlarında toplam 111 araç ile hizmet vermektedir.
Mart 2018 itibariyle yaklaşık 6 km uzunluğunda 3. Etap 19 Mayıs Üniversitesi Kampüs içi Raylı
Sistem Hattı uzatım çalışmaları devam Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir.
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Şekil ϭϮ:SamulaşAŞ Hafif Raylı Sistem ve bağlantılı ring hatlarını gösterir harita
ϰ͘ϯ͘,ĂǀĂǇŽůƵ
Ülkemizde hava ulaşımında son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Havayolu geniş bir
vatandaş kitlesi tarafından kullanılır olmuştur. 2007 yılında havayolu ile taşınan yıllık yolcu
sayısı70.715.263iken bu rakam on yılda %173 artış göstererek 2017 yılında 193.318.708 kişiye
ulaşmıştır. 
Samsun’da 1958 yılı kasım ayında trafiğe açılan ve denizden 162 metre yükseklikte
konuşlandırılmış şehirden uzaklığı 4 km olan Havalimanı 1999 tarihine kadar hizmet vermiştir.
Havaalanının zamanla artmaya başlayan yolcu ve yük trafiğine yetersiz hale gelmesi ile Çarşamba ilçesi
Çınarlık beldesi mevkiinde şĞŚŝƌŵĞƌŬĞǌŝŶĞϮϱŬŵŵĞƐĂĨĞĚĞϯϵϰŚĞŬƚĂƌarazi üzerinde Samsun Çarşamba
Havalimanı inşa edilmiştir. Her türlü uçağın yağmur ve sisli havalarda da iniş yapabileceği elektronik
sistemlerle donatılarak.1998 yılında ƚĂƌŝŚŝŶĚĞ Ϯϰ ƐĂĂƚ tarifeli iç hat ve tarifesiz dış hat hava trafiğine
açılmıştır. Bugün DHMİ Samsun Havalimanınatarifeli dış hat seferleride yapılmaktadır.
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Halihazırda Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve
Ankara’ya, farklı günlerde İzmir ǀĞ Antalya’ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Almanya ve
Avusturya’ya da belirli dönemlerde direk uçuş yapılmaktadır. Ayrıca Rusya’nın Krasnodar şehrine
karşılıklı direk uçuşlar da nisan ayı içerisinde başlayacaktır (Şekil 13).


Şekil ϭϯ͗^ĂŵƐƵŶͲÇarşamba Havaalanı Uçuş Noktaları
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre;
Ocak ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda iç hat inişͲkalkış yapan uçak trafiği 1.079,dış hat uçak
trafiği 61 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.140’a ulaşmıştır. İç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 13 artışla 143.248, dış hat yolcu trafiği yüzde 34 artışla 4.378, toplamda ise yüzde 13 artışla
ϭϰϳ͘ϲϮϲmuştur.
Mevcut havaalanı terminalleri kapasiteye cevap vermekte zorlanmaktadır. Samsun Havalimanı
Terminal binası ve Mütemmim Tesisler İnşaatı 2018ͲϮϬϮϭyatırım programına alınmıştır.
ϰ͘ϰ͘ĞŶŝǌǇŽůƵ
Samsun Liman başkanlığı Samsun ili ƐĂŚŝůŝ ďŽǇƵŶĐĂ dürk karasuları ile sınırlanan alandaǇĞƚŬŝůŝ ǀĞ
ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ͘^ĂŵƐƵŶLimanı, Karadeniz limanları içerisindeki stratejik konumu, son yıllarda daha da artan
limancılık faaliyetleri ve önemli tersane yatırımları ile bir büyük liman kenti haline gelmiştir. Özellikle,
ŬƵǌĞǇĚĞŬŝ ZƵƐǇĂ ǀĞ hŬƌĂǇŶĂ Őŝďŝ ĐŝĚĚŝ ƉĂǌĂƌůĂƌĂ ŐŝĚĞĐĞŬ ǀĞ ďƵƌĂůĂƌĚĂŶ ŐĞůĞĐĞŬ ŽůĂŶ ǇƺŬůĞƌ ŝĕŝŶ͕ ŬĂƌĂ͕
hava ve demiryolu bağlantıları ile en yakın ve en uygun limandır. 
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Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan Samsunport Limanı, özelleştirilmesi sonrasında yapılan
yatırımlar ve iyileştirme faaliyetleri sonrasında konteyner taşımacılığına da açılarak çok işlevli modern bir
liman tesisi haline gelmiştir.
Diğer taraftan, özellikleYeşilyurt ve Toros İskeleleri de Samsun’a bu anlamda önemli bir katma
değer sağlamaktadır. Denizaltı boru hattı ve şamandıra sistemine saŚŝƉ ĕŽŬ sayıda akaryakıt ve LPG
depolama tesisleri, 5 adet balıkçı barınağı, mevcut Terme ve yapımı süren Tekkeköy tersaneleri ve yine
yapımı devam etmekte olan Kurupelit Yat Limanı, Samsun Limanının diğer önemli kıyı tesisleridir.
Yılda ortalaŵĂϮϱϬϬĂĚĞƚŐĞŵŝŶŝn geldiği veyaklaşık 10.000.000 ton yük elleçlendiği bu tesislerin
tamamının İşletme İzni/Geçici İşletme izni mevcuttur.
dĂďůŽϭϭ: Samsun’da yer alan limanların 2017 iş miktarları
Kıyı Tesislerine Gelen / Giden Gemi Sayısı ǀe Elleçlenen Yük Miktarları
Tesis Adı

Gelen/Giden Gemi Sayısı

Elleçlenen Yük Miktarı (ton)

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

^ĂŵƐƵŶƉŽƌƚ

ϵϳϱ

ϭϯϭϭ

Ϯ͘ϳϳϱ͘Ϭϯϰ

ϯ͘ϳϯϲ͘ϲϳϲ

Yeşilyurt İskelesi

ϳϯϵ

ϵϴϵ

ϰ͘ϲϴϮ͘ϭϯϱ

ϱ͘ϲϭϳ͘ϬϯϮ

Toros Tarım İskelesi

ϭϮϰ

ϭϱϮ

ϭ͘ϯϳϮ͘ϲϮϰ

ϭ͘ϲϭϯ͘Ϭϭϭ

WĞƚƌŽůKĨŝƐŝ

Ϯϴ

ϯϯ

ϯϱϬ͘ϮϮϬ

ϯϳϵ͘ϳϮϭ

Sadaş Şamandırası

ϱϴ

ϱϯ

ϮϬϭ͘ϴϮϱ

ϮϬϵ͘ϳϳϱ

Aygaz Şamandırası

ϰϴ

ϯϴ

ϮϬϯ͘ϲϵϲ

ϭϱϳ͘Ϯϭϴ

Akpet Şamandırası

ϰϲ

ϱϱ

Ϯϯϭ͘ϲϴϲ

Ϯϴϱ͘ϵϯϰ

Alpet Şamandırası

Ϯϴ

Ϯϱ

ϭϭϱ͘ϱϱϯ

ϭϲϳ͘ϲϴϱ

Milangaz Şamandırası

Ϯϵ

Ϯϴ

ϭϬ

ϯϳ͘ϮϬϬ

Ϯ͘ϲϴϰ

ϭϬ͘ϬϬϯ͘ϱϲϮ

ϭϮ͘ϮϬϰ͘ϮϱϮ

dKW>D

Ϯ͘Ϭϳϱ


Mevcut limanların dışında yetki sahasında; 
•

Canik Balıkçı Barınağı,

•

Dereköy Balıkçı Barınağı

•

Yakakent Balıkçı Barınağı

•

ůĂĕĂŵͲdŽƉůƵͲGöçkün Doyran Balıkçı Barınağı
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•

Terme Yalı Mahallesi Balıkçı Barınağı

•

^ĂŵƐƵŶƚĂŬƵŵͲKurupelit Yat Limanı

•

dĞŬŬĞŬƂǇdĞƌƐĂŶĞAlanı͕ƚĞƐŝƐůĞƌŝŵĞǀĐƵƚƚƵƌ͘

ϰ͘ϱ>ŽũŝƐƚŝŬ
>ŽũŝƐƚŝŬ ƐĞŬƚƂƌƺ͕ ^ĂŵƐƵŶ ŬĞŶƚŝŶŝŶ͕ <ĂƌĂĚĞŶŝǌ ďƂůŐĞƐŝŶŝŶ ǀĞ ƺůŬĞŵŝǌŝŶ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ǀĞ ƐŽƐǇĂů
kalkınmasında önemli yer tutmaktadır. Samsun Doğu Avrupa, Türkiye, Karadeniz ülkeleri, Ortadoğu, Orta
Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini
taşımaktadır. Lojistik merkezi kurulan Samsun, yurt içerisinde de konumu itibari ile de dört farklı
ulaşımın türünün birleştiği bir noktada yer almaktadır.^ĂŵƐƵŶ>ŽũŝƐƚŝŬDĞƌŬĞzi’nin hedefi bölgede lojistik
hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama,
dağıtım ve intermodal taşımacılık imkanları sağlamaktır.
Samsun Lojistik Merkezi, şehir merkezinin yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy ilçesi sınırları
içerisinde, Samsun Limanına 20 km, Yeşilyurt ve Toros Limanlarına 2,5 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 10
km uzaklıkta yer almaktadır. Karadeniz bölgesindeki ana taşıma koridoru olan SamsunͲKƌĚƵ ŬĂƌĂǇŽůƵ͕
^ĂŵƐƵŶ>ŽũŝƐƚŝŬDĞƌŬĞǌŝŶŝŶϭ,8 km Kuzeyinden geçmektedir. Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan demiryolu
hattı, Samsun Lojistik Merkezine de bağlanmaktadır
Samsun Lojistik Merkezi Projesi kapsamında; farklı büyüklükteki depolar, sosyal tesis ve idari
binalar, nakliye komisyoncuları için ofisler, yangın istasyonu, servis istasyonları, akaryakıt istasyonu,
kantar üniteleri, güvenlik binaları, konteyner park alanı, TIR ve Kamyon park alanları, binek otopark
alanları, demiryolu istasyonu ve gümrük hizmet ofislerinden oluşmaktadır. Tesisin toplam alanı yaklaşık
680 bin m²’dir.
WƌŽũĞŶŝŶ ŚĂǇĂƚĂ ŐĞĕŵĞƐŝ ŝůĞ Samsun ilinin sahip olduğu ulaşım olanakları daha etkili olarak
kullanılabilecek ve kent; başta lojistik firmaları olmak üzere sanayiciler, toptancılar, KOBİ’ler ve diğer
yatırımcılar için daha da çekici yatırım ŵĞƌŬĞǌŝŚĂůŝŶŝalacaktır. 
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z<KDďŝƌŝŵŝŶŝŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕
yaptırım ve yönlendirme gücünün
yasal dayanaklarla artırılması

Kent merkezlerinde teknik altyapı
tesislerinin 3B sayısal haritalarının
yapılması 

Uygun mevcut yerleşim yerlerinde
ve yeni açılacak yerleşim
ǇĞƌůĞƌŝŶĚĞǀĞƐĂŶĂǇŝďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ
teknik altyapılar tesisleri
(kanalizasyon, içme suyu, yağmur
suyu, iletişim, enerji vb.) ŝĕŝŶŐĂůĞƌŝ
sisteminin geliştirilmesi

İl düzeyinde standart sayısal
konumsal veri altlığının üretilmesi,
ŵĞǀĐƵƚǀĞƌŝůĞƌŝŶƵǇŐƵŶĨŽƌŵĂƚĂ
dönüştürülmesi

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ǇůĞŵ Eylem Adı
EŽ


5.1. Altyapı Eylem Planları

ϱ͘z>DW>E>Z/

43
BŞB

BŞB

10. Kalkınma
Planı

BŞB

BŞB

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

ϲϱ͘,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

10. Kalkınma
Planı



İlgili Dönüşüm
Programı Eylem
Planı

Kadastro, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

DSİ, TCK, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

sĂůŝůŝŬ

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

Altyapı ve konumsal veri ile ilgili
çalışan tüm kurumların ortak bir altlık
kullanması

Gelişmiş ülkelerde yaygın olan ve tüm
teknik altyapı tesislerini içinde
barındıran galeri sisteminin
planlanarak uygulamalarının yapılması.
ĂŚĂƌŝũŝƚŝŵĂƌƉůĂŶůĂrının üretilmesi,
plan tadilatlarına kısıtlamalar
ŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

İl ve İlçe merkezinde bulunan teknik
altyapı tesislerinin ölçülerek sayısal
haritalarının üretilmesi

AYKOME Şube Müdürlüğünün
Yapılandırılmasının güçlendirilerek
ĞƚŬŝŶĚĞŶĞƚŝŵǀĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞ
yetkisine kavuşturulması 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Farklı kurumlarca
hazırlanan verilerin
diğer kurumlarca da
kullanılabilmesi

Yeni açılacak
yerleşim yerlerinde
örnek uygulamanın
yapılması

Sayısal altyapı veri
tabanının
oluşturulması

z<KDďŝƌŝŵŝŶŝŶ
kayıtlı iş miktarının
artması

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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<ƺƌƚƺŶǀĞŵĞƌƚırmaklarının için
ƐƺƌĚƺƌƺůĞŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶ
çalışmalarının geliştirilerek
rekreasyon alanları haline
ŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

ϭϬ



10. Kalkınma
Planı, Hükümet
programı

Doğalgaz kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması ve köy
yerleşik alanlarına doğalgaz arzının
sağlanması 

ϵ

BŞB

BŞB

BŞB



ϴ

BŞB

AtıksuArıtma tesisinde oluşan katı
atıkların enerji üretiminde
değerlendirilme olanaklarının
araştırılması, (katı atıklarla birlikte)

İçme Suyu Kayıp Kaçak Oranının
azaltılması

ϳ



K<

SASKİ

Yağmur sularının kullanımına
ǇƂŶĞůŝŬŐĞƌĞŬůŝƚĞƐŝƐůĞƌŝƺƌĞƚŝůŵĞƐŝ

ϲ





Su ve enerji kullanım
alışkanlıklarının geliştirilmesine
yönelik sosyal farkındalık
projelerinin geliştirilmesi 

ϱ

Saski, DSİ, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Doğal gaz
dağıtım
şirketleri

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
^ĂƐŬŝ͕ĞǀƌĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

BŞB,
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

DSİ, Saski

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
^ĂƐŬŝ

Samsun için şans olan kent içinde akan
iki adet ırmak yatağı ve çevresinin kent
estetiğine uygun düzenlenereŬƐŽƐǇĂů
altyapı olarak halkın kullanımına
sunulması

ƵĂůĂŶůĂƌĚĂĐĂǌŝďĞ
bölgeleri oluşması

Köy yerleşik alanları
için yasal altlığın
oluşturulması

ƵŬŽŶƵĚĂ
ĂŬĂĚĞŵŝŬ
çalışmaların
başlatılması

Atıksu arıtma tesisinde ortaya çıkan
ŵĂůǌĞŵĞŶŝŶĞŶĞƌũŝǀď͘ŝŬŝŶĐŝůƺƌĞƚŝŵĚĞ
kullanım olanaklarının araştırılması

Kırsal alanda mevcut yerleşimi esas
alan yerleşik alan planları yapılarak bu
planlar kapsamında kırsal alana doğal
gaz arzının sağlanması

Kayıp kaçak
oranının her yıl %
ϯoranında azalması

Çevre bakımı ve
ĚƺǌĞŶůĞŵĞƐŝŝĕŝŶƐƵ
kaynağı üretilmesi 

İlçe bazında birim su
tüketiminin azalması

Üretilen içme suyununyaklaşık1/3’ü
kayıp ve kaçak olarak sistem dışı
kalmaktadır Bunun önlenmesi için
ƚĞŬŶŝŬǀĞŝĚĂƌŝĕƂǌƺŵůĞƌƺƌĞƚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

Yağmur suyunun atık su olmadığı,
uygun yöntemlerle depolanarak farklı
alanlarda kullanılabilecek bir ürün
ŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ

Su v enerjinin kullanımının sürekli
arttığı bir süreçte tasarruf ve diğer
uygulamalarla bu tür kaynakların
israfının önlĞŶŵĞƐŝ
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Kent içi ve ilçeler arası yollarda
aydınlatmaların yenilenebilir enerji
kaynakları ile sağlanması

<ĞŶƚƐĞůısı adalarının etkisi
hakkında araştırmalar yapılması ve
bu etkinin azaltılması için imar
planlarında tedbirlerin alınması

ϭϰ

ϭϱ

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

BŞB

Yedaş

ůĞŬƚƌŝŬ
Dağıtım
Şirketleri

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

<ŽŶƵƚůĂƌĚĂǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kullanımının tanıtımının yapılası ve
teşvik edilmesi

ϭϯ



10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

^ĂŵƐƵŶŝůŝǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŝĕŝŶ
orta ölçekli haritalarının yapılması

ϭϮ

BŞB



Atıksu terfi merkezlerinde ve
ırmakların denize döküldüğü
yerlerde kokuların giderilmesi için
tedbirlerin alınması (atıksu terfi
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝͿ

ϭϭ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
dƺŵ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

TCK, BŞB

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

K<͕dƺďŝƚĂŬ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕

DSİ, Saski

Kentlerde yoğun yapı stoğundan dolayı
oluşan ısı adaları ortam ısısını daha da
yükseltmekte ve ısının düşürülmesi için
ekstra enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
İmar planlarının tasarımında bu
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞŶŝŶĚĞŐƂǌƂŶƺŶĚĞ
bulundurulması gerekir.

Güvenli trafik koşulları ve ĞůĞŬƚƌŝŬ
enerjisi tasarrufu için aydınlatma
sistemlerinin iyileştirilmesi ve lokal
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌŬĂǇŶĂŬůĂƌĚĂŶĞŶĞƌũŝƚĞŵŝŶ
edebilmelerinin saplanması

Özellikle kırsal alanda elektrik
ĞŶĞƌũŝƐŝŶŝŶǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌŬĂǇŶĂŬůĂƌĚĂŶ
temini için tanıtımların yapılması ve
yatırım teşviklerinin geliştirilmesi

Rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir
ĞŶĞƌũŝƉŽƚĂŶƐŝǇĞůůĞƌŝŶŝŶ^ĂŵƐƵŶŝůŝ
ŐĞŶĞůŝŶĚĞƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌek yatırımların
ǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŝĕŝŶϭͬϮϱϬϬϬƂůĕĞŬůŝ
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝ
haritalarının üretilmesi

İleri Biyolojik Arıtma tesisine atıksu
ǇƂŶůĞŶĚŝƌĞŶǀĞŬĞŶƚŝŶƚƵƌŝƐƚŝŬ
ďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞǇĞƌĂůĂŶƚĞƌĨŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
ŬŽŬƵƉƌŽďůĞŵŝŶŝŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ
ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ

ƵŬŽŶƵĚĂ
ĂŬĂĚĞŵŝŬ
çalışmaların
başlatılması ve
ƉƌŽũĞǇĞ
dönüştürülmesi

ŶĂĂƌƚĞƌůĞƌŝŶ
aydınlatması için
aydınlatmaların
ǇĞŶŝůĞŶĞďŝůŝƌĞŶĞƌũŝ
kaynakları
kullanılması

Güneş enerjisŝŶĚĞ
ĞůĞŬƚƌŝŬƺƌĞƚĞŶ
konut sayısında her
yıl %10 artış
sağlanması

ƵŬŽŶƵĚĂ
ĂŬĂĚĞŵŝŬ
çalışmaların
başlatılması ve
ƉƌŽũĞǇĞ
dönüştürülmesi

dĞƌĨŝŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶĚĞ
zaman zaman oluşan
ŬŽŬƵŶƵŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ
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İmar planlarında yolların geniş
tasarlanarak kullanılabilirliğinin
artırılması



10. Kalkınma
planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
Programı

İmar planlarında park ve ƐŽƐǇĂů
alan olan yerlerin inşatlarının ve
ŐĞƌĞŬůŝĂůƚyapılarının bir an önce
ƺƌĞƚŝůĞƌĞŬŬĞŶƚĚŽŬƵƐƵŶƵŶ
geliştirilmesi

ϭϳ

ϭϴ

Şehircilik Şurası
ϮϬϭϳ

Kent kimliğini yansıtacak binaların
ve altyapı tesislerinin ƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
teşvik edilerek, kent kimliğinin
ŬŽƌƵŶŵası

ϭϲ

BŞB

BŞB

BŞB

dƺŵ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
dƺŵ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
dƺŵ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

46

İmar
uygulamalarından
sonra daha geniş
ǇŽůůĂƌĂƐĂŚŝƉ
yerleşim yerlerinin
oluşması

İmar planlarında
görülen parkların
tamamının park
altyapısının ve
ĚƺǌĞŶůĞŵĞƐŝŶŝŶ
yapılması

Tüm kentte imar planı uygulamaları
ŝůĞƺƌĞƚŝůĞŶƉĂƌŬǀď͘ƐŽƐǇĂůĂlanların
bir an evvel inşa edilerek halkın
kullanımına açılması böylece olası
plan değişikliği ile parkların
konumlarının değiştirilerek yapı
adasına dönüşümünün
ĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝ
İmar planlarında Düzenleme
Ortaklık Payı’ndankarşılanan
ǇĞƌůĞƌĚĞŶŽůĂŶǇŽůůĂƌƉůĂŶůĂƌĚĂŬŝ
teknik donatılar içerisinde
vatandaşın en çok kullandığıdır.
ĂǌĞŶŽƚŽƉĂƌŬ͕ďĂǌĞŶŐĞǌŝŶƚŝǇŽůƵ
bazen de farkı sosyal alan olarak
ŚŝǌŵĞƚǀĞƌŝƌ͘ƵƐĞďĞƉůĞǇŽů
genişlikler mevcut olması
ŐĞƌĞŬĞŶĚĞŶĨĂǌůĂŽůĂƌĂŬ
ƚĂsarlanmalıdır. 

<ĞŶƚŝĕŝŶŵĂƌŬĂŽůĂŶ
kavramların (cadde,
ƐŽŬĂŬ͕ŵĞǇĚĂŶͿ
korunması

Kentlerin, imar uygulamaları ve
kentsel dönüşüm uygulamaları ile
çehreleri değişmektedir. Bu değişim
bazen kent kimliğine zarar
ǀĞƌĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘mƌĞƚŝůĞĐĞŬ
yapıların kent kimliğini yansıtması
ve koruma anlayışının geliştirilmesi
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Yeni yapılacak yatırımlarda ve
ĐĂǌŝďĞŵĞƌŬĞǌŝƉƌŽũĞůĞƌŝŶĚĞ
ulaşım uygunluk raporlarının
hazırlanması

dƌĂŵǀĂǇŚĞŵǌĞŵŝŶŐĞĕŝƚůĞƌŝŶĚĞ
yaşanan sıkışıklığın ve trafik
güvenliği probleminin önlenmesi

ϯ

ϰ

UKOME Kararlarının
uygulanmasının denetlenmesi

dƌĂĨŝŬƚĞǇĞƌĂůĂŶƚƺŵƵŶƐƵƌůĂƌĂ
etkin denetim mekanizmalarının
geliştirilmesi (EDS) 

Ϯ

10. Kalkınma
planı



ϲϱ͘,ƺŬƺŵĞƚ
programı

10. Kalkınma
Planı, 

Trafik kültürünün geliştirilmesi
10. Kalkınma
ŝĕŝŶƐŽƐǇĂůƐŽƌƵŵůƵůƵŬƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝŶ Planı
ve eğitim süreçlerinin
geliştirilmesi 

ϭ

İlgili Dönüşüm
Programı Eylem
Planı

Eylem Adı

ǇůĞŵ
EŽ

ϱ͘Ϯ͘UlaştırmaEylem Planları

BŞB

BŞB

ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

^ŽƌƵŵůƵ
Kuruluş

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

Samulaş,
hŬŽŵĞ͕
STK’lar,

STK’lar

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕

ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü,
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
Milli Eğitim
Müdürlüğü,
ŵŶŝǇĞƚ
Müdürlüğü

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

Samsun ilinin ana ulaşım atacı olan
tramvayın Atakum ilçesinde bazı
ŚĞŵǌĞŵŝŶŐĞĕŝƚůĞƌŝŶŝŶǇĞŶŝĚĞŶ
düzenlenerek, kavşaklarda özellikle pik
saatlerde oluşan trafik sıkışıklığının
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ

Ulaşım hatları kenarında, İmar haklarına
dayalı geliştirilen yatırımlarda (AVM,
Hastane, Okul, vb) trafiğe katacağı yük
ve oluşturacağı riski inceleyen uygunluk
raporlarının aranması. 

Kurallara uymanın, izlenmeye dayalı
olduğu toplumlarda,ĞƚŬŝŶŐƂǌůĞŵŝŶ
etkin sonuç verdiği ve trafikte kaza
rakamlarının azaldığı bilinmektedir.
Teknolojinin verdiği olanaklardan
ĨĂǇĚĂůĂŶĂƌĂŬĚĂŚĂĞƚŝŶĚĞŶĞƚŝŵ
mekanizmalarının geliştirilmesi 

Trafikte yer alan tüm paydaşlar için
(yaya ve araç) saygı, ĞŵƉĂƚŝǀĞǇĂƐĂů
temelli farkındalığın artırılmasına
yönelik eğitimlerin geliştirilmesi 

Yapılacak İşlem ve Açıklama

,ĞŵǌĞŵŝŶ
kavşaklarda oluşan
trafik sıkışıklığının
ĂǌĂůŵĂsı.

Ticari yatırımların
ŶŽŬƚĂƐĂůƚƌĂĨŝŬ
ƐŽƌƵŶƵƺƌĞƚŵĞŵĞƐŝ

Aynı denetleme
sayısında, %ϯϬ
ĚĂŚĂĂǌŬƵƌĂůŝŚůĂůŝ
ƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ

,ĞƌŝůĕĞǇĞƚƌĂĨŝŬ
eğitim parkları ve il
ŐĞŶĞůŝŶĚĞ
ƐŝŵƵůĂƐǇŽŶ
ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶŝŶ
kurulması

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ
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Toplu taşıma kullanımının
özendirilmesi, akıllı sistemlerin
hayata geçirilerek toplu taşıma
sistemleri arasında aktarım
olanaklarının geliştirilmesi

Kent içi yol ve kavşak planlarının
gözden geçirilerek sürekli akış
sağlayacak sistemlerin
geliştirilmesi

Mevcut otopark ücretlerinin şehir
ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞďƂůŐĞůĞƌďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬ
farklılaştırılması

Parkmatik uygulamalarının
ǌĂŵĂŶůĂŵĂǀĞ
fiyatlandırılmasının geliştirilmesi͕
DŽďŝůƵǇŐƵůĂŵĂŝůĞƂĚĞŵĞ
olanaklarının getirilmesi

Toplu taşıma sistemi
paydaşlarının tümünde geçerli
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬďŝůĞƚƐŝƐƚĞŵŝǀĞ
ĂŬƚĂƌŵĂŝŶĚŝƌŝŵůĞƌŝŶŝŶ
geliştirilmesi

ϱ

ϲ
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Şehircilik Şurası
ϮϬϭϳ

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
programı

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
programı

Samulaş

BŞB

BŞB

BŞB

BŞB

Toplu taşımanın özendirilmesi ve daha
etkin kullanımı için tüm araçlarda
ŐĞĕĞƌůŝǀĞĂŬƚĂƌŵĂůĂƌĚĂĚĂŚĂĞŬŽŶŽŵŝŬ
ücretler sağlayacak elektronik bilet,
ƐĂŶĂůbilet vb. uygulamalarının
geliştirilmesi

<ĞŶƚŝĕŝ
ŽƚŽƉĂƌŬůĂƌĚĂƉĂƌŬ
ĞĚĞŶŽƌƚĂůĂŵĂĂƌĂĕ
sayısının azalması

WĂƌŬŵĂƚŝŬ
kullanımında
ŝŚůĂůůĞƌŝŶйϱϬ
azalması
Parkmatik uygulamasının kısa süreli
ƉĂƌŬůĂƌŝĕŝŶĚĂŚĂĐĂǌŝƉŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ
ve sistemin sürdürülebilirliğinin
sağlanması gerekmektedir.

Samulaş,
hŬŽŵĞ͕
STK’lar

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
hŬŽŵĞ͕
STK’lar

<ĞŶƚŝĕŝ
ŽƚŽƉĂƌŬůĂƌĚĂƉĂƌŬ
ĞĚĞŶŽƌƚĂůĂŵĂĂƌĂĕ
sayısının azalması

ƵŬŽŶƵĚĂ
ĂŬĂĚĞŵŝŬ
çalışmaların
başlatılması ve
ƉƌŽũĞǇĞ
dönüştürülmesi

,ĂĨƚĂƐŽŶƵ͕ŬĞŶƚŝĕŝ
ǇŽůůĂƌĚĂǇŽůĚĂŬŝ
anlık ortalama araç
sayısının %20
azalması

Kent içi trafik yoğunluğu ve karbon
salınımının azaltılabilmesi için araçları
ŬĞŶƚŵĞƌŬĞǌŝŶĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŵĞǇĞĐĞŬǀĞ
kişileri için toplu taşımayı cazip hale
ŐĞƚŝƌĞĐĞŬŽƚŽƉĂƌŬƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ
geliştirilmesi

Kent içi yollarda kavşĂŬŵŝŵĂƌŝƐŝŶŝŶǀĞ
sinyalizasyon şebekesinin gözden
ŐĞĕŝƌŝůĞƌĞŬŐƺǀĞŶůŝ͕ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌǀĞ
daha çevresi ulaşım ortamının
geliştirilmesi

PǌĞůůŝŬůĞŬĞŶƚiçinde oluşan araç
trafiğinin azaltılması için bazı tramvay ve
otobüs (expres) duraklarına ücretsiz
(Samkart ile ilişkilendirilen) otoparkların
kurulması, toplu taşıma sistemlerinde
bilgi teknolojilerinden faydalanılması

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ
Samulaş,
hŬŽŵĞ͕
STK’lar

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ
Samulaş,
hŬŽŵĞ͕
STK’lar

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ
Samulaş,
hŬŽŵĞ͕
STK’lar
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10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
programı

Mevcut havaalanı için gerekli
altyapı çalışmalarının yapılarak,
taksi yolu inşa edilmesi

ŶĂǇŽůůĂƌĚĂǀĞĂƌĂƐŽŬĂŬůĂƌĚĂ
trafik işaretlerininĞƚŬŝŶŚĂůĞ
getirilmesi ve düşey
işaretlenmenin yatay
işaretlenmeye dönüştürülmesi, 

ƂůŐĞƐĞůuçuşların teşvik edilmesi

zĞŶi bisiklet yollarının yapılması
ve eğimli güzergahlarda yardımcı
donatıların imal edilmesi.

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ
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ϭϰ

10. Kalkınma
Planı, 

ϲϱ͘,ƺŬƺŵĞƚ
programı

10. Kalkınma
Planı, 

10. Kalkınma
Planı, 65.
,ƺŬƺŵĞƚ
programı



dĂƌŝŚŝŬĞŶƚŵĞƌŬĞǌŝŶĞ
yayalaştırma bölgelerinin ve
zamanlarının belirlenmesi

ϭϬ

BŞB

DHMİ

BŞB

DHMİ

BŞB

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕

,ĂǀĂǇŽůƵ
firmaları, 

Emniyet, İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ͕
Karayolları 

BŞB

İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

DƺŵŬƺŶŽůĂŶƚƺŵĐĂĚĚĞƐŽŬĂŬůĂƌĂďŝƐŝŬůĞƚ
yollarının yapılması ve eğimli güzergahlarda
yardımcı donatıların ŝŵĂůĞĚŝůŵĞƐŝ͘
Gençlerde başta olmak üzere güvenli
bisiklet kullanma alışkanlığının geliştirilmesi

^ĂŵƐƵŶŝůŝŝĕŝŶǇŽůĐƵƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶŝŶ
araştırılarak yakın merkezlere uçuş
planlamalarının yapılması

ƵůǀĂƌĐĂĚĚĞǀĞƐŽŬĂŬůĂƌĚĂƚƌĂĨŝŬ
güvenliği ve görsel kirlilik açısından
sürüş emniyeƚŝŶŝƌŝƐŬĞĂƚŵĂǇĂĐĂŬ
şekilde uyarıcı ve bilgilendirici işaretlerin
yatay işaretlemeye dönüştürülmesi,
gerekli yerlerde ışıklı bilgilendirmelerin
yaygınlaştırılması

Samsun uluslararası havaalanında
ŵĞǀĐƵƚpistin daha aktif kullanılması
ŝĕŝŶƚĂŬƐŝǇŽůƵ;ĞŵĞƌŐĞŶĐǇƉŝƐƚ
niteliğinde) inşaatının yapılarak uçuş
sıklığının ve güvenliğinin artırılmasının
sağlanması

dĂƌŝŚŝŬĞŶƚŵĞƌŬĞǌŝŽůĂƌĂŬďŝůŝŶĞŶ
alanların belirli zaman ĚŝůŝŵůĞƌŝŶĚĞ
yayalaştırılması, bu suretle anılan
bölgelerde trafik sıkışıklıklarının önüne
geçilmesi, karbon salınımının azaltılası
ǀĞƚŝĐĂƌŝǀĞƚƵƌŝƐƚŝŬĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶ
geliştirilmesi

İlçe bazlı mevcut
bisiklet yollarının her
yıl %20 artırılması ve
ŚŝĕŽůŵĂǇĂŶŝůĕĞůĞƌĚĞ
bisiklet yolu yapılması

Yurt içi uçuş nokta
sayısının 5’in
üzerine çıkarılması

15 m den geniş tüm
ŬĞŶƚŝĕŝŶǇŽůůĂƌĚĂ
etkin şekilde yatay
işaretlerin
yapılması

Havaalanının
ŬĞƐŝŶƚŝƐŝǌŐƺǀĞŶůŝ
ŚŝǌŵĞƚǀĞƌŵĞƐŝ

<ĞŶƚŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞ
genişliği 7 m den az
olan sokakların belli
ƐĂĂƚůĞƌĚĞ
yayalaştırılması
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KƌƚĂǀĂĚĞůŝ
ƉƌŽŐƌĂŵ



Şehirlerarası yollara riskli
mevkilere sıcaklık algılayıcıları
yerleştirilerek erken uyarı
sisteminin oluşturulması

Parkmatiklere şarj istasyonu
özelliği sağlanması

ϭϴ

50
BŞB

d<

hŬŽŵĞ

10. Kalkınma
Planı

Akıllı kent çalışmaları kapsamında
gerçek zamanlı trafik verilerinin
(trafik sayımları, ağır taşıt
oranları, kaza verileri vb)
izlenebileceği, yönetilebileceği ve
arşivlenebileceği sistemin
kurulması

ϭϲ

ϭϳ

hŬŽŵĞ



İlçeler arasında lastikli toplu
taşıma araçlarında taşıma
kapasitesinin düzenlenmesi, farklı
saatlerde farklı kapasiteli
araçların kullanılması

ϭϱ

K<͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
dƺŵ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

BŞB,

Samulaş

mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ

İlçe
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Samulaş

Beşyıl içinde her
100. Yıl Bulvarında
ϱϬ0 m de bir şarj
ŝƐƚĂƐǇŽŶƵƚĞŵŝŶŝ
Elektrikle çalışan otomobil vb. araç
kullanımının yaygınlaşmasını teşvik için
WĂƌŬŵĂƚŝŬnoktalarındaki cihazlara şarj
istasyonu özelliği kazandırılmalı. Şarj
işlemi kullanılan elektrik ile orantılı
ƺĐƌĞƚůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞďƵĞƐŶĂĚĂƉĂƌŬ
ücreti alınmamalı.


Buzlanma kaynaklı
kazaların azaltılması
ǀĞĞƚŬŝŶŵƺĐĂĚĞůĞ
yapılması

Trafik ile ilgili anlık
ŐƺŶĐĞůǀĞƌŝ
ƺƌĞƚŝůĞďŝůŵĞƐŝ

Öncelikle kent içi trafiği ve sonrada
ilçeler arası trafiği daha etkili
ǇƂŶĞƚĞďŝůŵĞŬŝĕŝŶŬĂŵĞƌĂƚĂŬŝƉ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶǀĞ'^DǀĞƌŝƚŽƉůĂŵĂ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶĞŶƚĞŐƌĞĞĚŝůĞƌĞŬ
yaygınlaştırılması, bunun sonucu lastik
tekerlekli toplu taşıma sisteminin daŚĂ
ĞĨĞŬƚŝĨŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ
ZŝƐŬůŝŬĂƌĂǇŽůƵŬĞƐŝŵůĞƌŝŶĚĞŵĞǀĐƵƚ
sensörlerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması ile kış şartlarında
güvenli sürüş olanaklarının sağlanması
ǀĞŐĞƌĞŬůŝĂŶŝŵƺĚĂŚĂůĞůĞƌŝŶ
yapılabilmesi.

İlçeler arası ulaşım
araçları zaman
sıklığının ve
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
artırılması

İlçelerden kent merkezine ulaşımın
ƌĞŚĂďŝůŝƚĞedilerek yoğun saatlerde
sorun yaşanmasını engelleyecek farklı
saatlerde farklı kapasiteli araç kullanım
olanaklarının geliştirilerek, daha (sık
aralıklarla) verimli ulaşım olanaklarının
sağlanması
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Toplu ulaşım Kullanımının bir
kültür olduğunun
yaygınlaştırılması ve lastik
tekerlekli toplu taşımada araç
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝͲƚƌĂĨŝŬǇƺŬƺͲŬĂƌďŽŶ
salınımı ve ekonomi
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝĞŶǀĞƌŝŵůŝŚĂůĞ
ŐĞƚŝƌŝůŵĞůŝ

ϮϬ



<ĞŶƚŝĕŝƐŽkaklarda araç parkına
ayrılan alanların belirlenmesi

ϭϵ





Milli Eğitim

BŞB

K<͕
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕
dƺŵ
ďĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

dƺŵŝůĕĞ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

Gelişmiş toplumlarda bireylerin toplu
taşıma sistemi kullanılmasının, birey,
kent, ülke ve dünyamız için daha yararlı
ve sağlıklı olduğu bilincinin
yaygınlaştırılması. Lastik tekerlĞŬůŝƚŽƉůƵ
taşıma sistemindeki araç kapasitelerinin
ĚƺǌĞŶlenerek buna bağlı trafik yükü ǀĞ
karbon salınımının azaltılması ve
sistemin bireyler açısından ev verimli
kullanımına yönelik tedbirlerin
alınmasının sağlanması.

<ĞŶƚŝĕŝƐŽŬĂŬǀĞĂƌĂƐŽŬĂŬůĂƌĚĂĂƌĂĕ
ƉĂƌŬĞĚŝůĞďŝůĞĐĞŬǇĂĚĂĞĚŝůĞŵĞǇĞĐĞŬ
yerlerin yatay işaretlenme ile
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ͘ŵďƵůĂŶƐŝƚĨĂŝǇĞǀď͘ĂĐŝů
servis araçlarının erişiminin sürekliliğinin
sağlanması
Toplu taşıma
ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞďŝƌŝŵ
ĂƌĂĕƚaşıma
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
artırılması

^ŽŬĂŬůĂƌĚĂǇĂƚĂǇ
işaretlemelerinin
yaygınlaştırılması
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AMASYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

ÇORUM YATIRIM DESTEK OFİSİ

Dere Mah. İğneci Baba Sk. No:30 Amasya
T. 0 (358) 212 69 66 F. 0 (358) 212 69 65

A. Karekeçili Mah. Gazi Cad. No:1 Çorum Valiliği A Blok Kat:3 ÇORUM
T. 0 (364) 225 74 70 F. 0 (364) 225 74 71

SAMSUN YATIRIM DESTEK OFİSİ

TOKAT YATIRIM DESTEK OFİSİ

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cad.
No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
T. 0 (362) 431 24 00 F. 0 (362) 431 24 09

Kabe-i Mescit Mahallesi Bekir Paşa Sokak No: 11 MERKEZ / TOKAT
T. 0 (356) 228 93 60 F. 0 (356) 228 97 60

