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Öz: Bu çalışmada Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresindeki turistik çekicilikler ve ulaşılabilirlik durumları ele
alınmıştır. Orta Karadeniz Bölümünde, Samsun şehir merkezinin doğusunda, Karadeniz sahil yolu olarak da bilinen
D010 karayolu üzerinde yer alan Yeşilırmak Deltası üzerinde Samsun’un Tekkeköy Çarşamba ve Terme ilçe merkezleri
bulunmakta, Çarşamba Havalimanı yer almaktadır. Yüz ölçüm bakımından Türkiye’nin ikinci büyük delta ovası olan
Yeşilırmak Deltasının batı sınırını Derbent Burnu ölü falezleri, doğu sınırını Akçay Vadisi oluştururken, deltanın
Karadeniz’e 88 km kıyısı bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresindeki; lagün, su basar
orman, şelale, plaj gibi doğal turistik çekicilikler ile köprü, bedesten, değirmen, cami ve tekke gibi beşeri turistik
çekiciliklerin sahaya yayılışının tespit edilmesi ve deltanın mevcut ulaşım alt yapısını kullanarak en kısa yoldan ve
konforlu şekilde nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak Yeşilırmak Deltası ve yakın
çevresinin turizm varlıkları ulaşılabilirlik haritasının hazırlanması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında ilk olarak arazi
çalışmaları, kaynak kişilerle yapılan görüşmeler ve literatürden deltadaki turistik çekicilikler tespit edilerek,
koordinatları alınmış, Google Earth Pro ve ArcGIS Programlarına aktarılmıştır. İkinci aşamada 2018 yılına ait Google
Earth uydu görüntüleri üzerinden turizm varlıklarına ulaşan yollar sayısallaştırılmıştır. Arazi çalışmaları ve drone
kamerayla çekilmiş hava fotoğraflarından yolların niteliği ve kalitesi tespit edilmiştir. Son aşamada oluşturulan veri
tabanından faydalanılarak Yeşilırmak Deltasının turizm varlıkları ulaşılabilirlik haritası hazırlanmıştır. Yeşilırmak
Deltasında aralarında tabiat parkı, anıt ağaç, yaban hayatı geliştirme sahası, sit alanı gibi destinasyonlarında
bulunduğu 19’u doğal 24’ü beşeri toplam 43 adet turistik çekicilik, 2 si nitelikli 4 adet konaklama tesisi tespit
edilmiştir. 2018 yılı itibariyle deltadaki turistik değerlerin tamamına yakınına karayoluyla ulaşılabilmektedir. Ancak
ana yol güzergâhlarından uzaklaşıldıkça yolların bozulması, tabelaların eksik ya da tahrip edilmiş olması önemli
eksikliklerdir. Deltada kuzey – güney istikametinde uzanan çok sayıda akarsu ve drenaj kanalının varlığı ise doğu batı
yönlü ulaşımı zorlaştırarak, yolları uzatmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeşilırmak Deltası, Turizm, Ulaşım, Tabiat Parkı, Yol.

Abstract: In this study, focused on the attractions and accessibility of Yeşilırmak Delta and its immediate vicinity. The
Yesilirmak Delta on the D010 highway, also known as the Black Sea coastal road, to the east of Samsun city center in
the Middle Black Sea Region. On the delta, there are Samsun's Tekkeköy, Çarşamba and Terme district centers, and
Çarşamba Airport is located. In terms of surface area, Yeşilırmak Delta is second largest delta plain of Turkey. There is
88 km coast to the Black Sea from the dead cliffs of Derbent Cape, which forms the western border of Delta, to the
Akçay valley on the eastern border. The aim of the work that, natural attractions such as lagoons, waterfalls, beaches,
and the attraction of artifical such as bridges, bedestenes, mills, mosques and tekkes to the site and how to reach the
shortest route and comfortably using the existing transportation infrastructure of Yeşilırmak Delta and its immediate
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vicinity. It is aimed to prepare a map of accessibility of the tourism assets of Yeşilirmak Delta and its immediate
surroundings. In the scope of study firstly, the attractions of the delta were identified, coordinates were taken, and
transferred to Google Earth Pro and ArcGIS Programs advantage of the field work, interviews with locals and
literatüre. In the second stage, the way to reach tourism asset has been digitized from 2018 satellite imagery of Google
Earth. The quality of the roads have been determined from the aerial photographs taken with the drone. Finally the
accessibility map of the tourism assets of Yeşilırmak Delta was prepared by making use of the created data base. In
total 43 touristic attractions were found in the Yeşilırmak Delta, including 15 natural and 28 human beings, with
statues such as nature park, monument tree, wildlife development area, and protected area between them. Total of 4
accommodation facilities including 2 tourist attractions were identified in the delta. By 2018, it is possible to reach the
whole of the deltas tourist attractions by road. However, as the distance from the main road routes deteriorates, the
roads are ruined and the roads leading to tourism assets are missing or destroyed. The presence of a large number of
streams and drainage channels extending in the north - south direction of the Delta makes it difficult to reach the
eastern and western destinations, thus extending the route.
Keywords: Yeşilırmak Delta, Tourism, Transportation, Nature Park, Road.

1. Giriş
Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma açısından turizm faaliyetleri önem kazanmıştır. Doğal
ve beşeri turistik değerlerin mevcut haliyle korunması veya restore edilerek turizme açılmasıyla buralara
duyulan ilgi artmaktadır. Ulaşım ve iletişim koşullarının gelişmesi turizm faaliyetine katılanların sayısını da
artırmaktadır. Toplumlar turizm gelirlerine bağlı olarak ekonomik anlamda kalkınmanın yanı sıra kendi
kültürünü tanıtma ve başka toplumlara aktarma imkânı da bulmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda bu
konudaki farkındalık artmaktadır. Konumu ve doğal ortam özelliklerine bağlı olarak sosyoekonomik
anlamda yeteri kadar gelişememiş yerleşmeler sahip oldukları turistik çekicilikleri kullanarak ilgi çekmeyi
başarabilmektedir.
Turizm potansiyelinin hayata geçirilmesinde ulaşılabilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Ulaşım
imkânları çeşitli ve gelişmiş olan veya ana yol güzergâhlarında bulunan turistik destinasyonlar ücra
köşelerde kalan çekiciliklere göre daha çok bilinmekte ve ziyaretçi çekmektedir. Araştırmalara göre, turizm
faaliyetine katılan kişilerin büyük bölümü hafta sonu ya da bir iki günlük tatillerde uzun ve zahmetli
yolculuklar yapmaktan kaçınmakta en fazla 2 saatlik mesafeleri (160-200 km) tercih etmektedir (Özgüç,
2005, 12). Yolların kalitesi ya da başlangıç noktasına göre daha kısa güzergâhların bilinmesi yolculuk
sürelerini kısaltabilmektedir. Bu sayede hem zamandan hem de seyahat masraflarından tasarruf etmek
mümkün olmakta, daha kısa zamanda daha çok destinasyonu görmek mümkün olmaktadır.
Çalışmaya konu olan Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresi doğal ortam özelliklerine bağlı olarak plaj,
lagün, bataklık ve su basar orman gibi turistik açıdan değer taşıyan doğal güzelliklere sahiptir. Bunun yanı
sıra sahanın, konumu ve tarım, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlere uygun özellikleri nedeniyle uzun zamandan
beri yerleşme ve ekonomik faaliyetlere sahne olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum yörede tarihi değer
taşıyan kale, köprü, hamam, bedesten, değirmen, cami gibi turistik çekiciliğe sahip beşeri yapıların da
sayısını artırmıştır. Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde yer alan turistik çekiciliklerden bir kısmı
hakkında detaylı çalışmalar yapılmıştır (Uzun, 1995; Bağcı, 2017; Yılmaz, 2014; Yılmaz, 2016 ). Ancak
önemli bir bölümü yöre halkı tarafından bile yeteri kadar tanınmamaktadır.
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1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Yeşilırmak Deltasının sahip olduğu turistik çekicilikler ve ulaşılabilirlik durumları çalışmanın ana
konusunu oluştururken, çalışma alanı Yeşilırmak Deltası üzerindeki Tekkeköy, Çarşamba, Terme ve
Salıpazarı ilçelerinin sınırlarını, başka bir deyişle Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresini kapsayacak şekilde
sınırlandırılmıştır. Çalışma kapsamında; Yeşilırmak Deltasındaki turistik çekiciliklerin belirlenerek,
özelliklerine göre tasnif edilmesi, CBS ve UA teknikleri kullanılarak haritalanması ve deltadaki mevcut
ulaşım alt yapısına göre yorumlanarak ulaşılabilirlik durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma
sonucunda ortaya çıkan "Yeşilırmak Deltası Turistik Çekicilikler ve Ulaşılabilirlik Haritasının" yörenin
turizm alt yapısına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Haritayı kullanarak;
• Turistik çekiciliklerin yerlerini, birbirlerine göre konumunu ve özelliklerini öğrenmek,
• Turistik çekiciliklere ulaşımda hangi yolların kullanılacağını belirlemek, farklı alternatifleri
değerlendirmek,
• Gidilecek yolun niteliği ve seyahat süresi hakkında fikir sahibi olmak,
• Otel, dinlenme tesisi gibi unsurların yerlerini belirlemek mümkündür.
Araştırma sahasındaki yerel yönetimlerin desteğiyle çalışma sonucunda ortaya çıkan veri tabanı
kullanılarak yöreyi ziyaret eden turistlere yönelik mobil uygulamalar geliştirilebilir. Çalışmayla buna yönelik
bir alt yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Araştırma sahasını da kapsayan Samsun İli Turizm Haritası yaklaşık 15 yıl önce hazırlanmıştır.
Ancak haritada bu çalışmada değinilen pek çok önemli turistik çekicilik ve ulaşım güzergâhı yer
almamaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Samsun ili turizm varlıkları haritası
Kaynak: http://samsunkulturturizm.gov.tr/TR,215612/samsun-turizm-haritasi.html

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu haritanın güncellenmesi planlanmaktadır.
Çalışmanın ortaya koyduğu veri tabanının bu projeye katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
1.2. Araştırma Sahasının Yeri Sınırları ve Kısa Tanıtımı
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Karadeniz Bölgesinin, Orta Karadeniz Bölümünde yer alan Yeşilırmak Deltası, 1042 km²’lik
yüzölçümüyle Türkiye’nin ikinci büyük delta ovasıdır. Yeşilırmak Deltası’nın batı sınırını Derbent Burnu
ölü falezleri oluştururken, doğudan Akçay Vadisi ile delta son bulmaktadır. Karadeniz’e 88 km kıyısı
bulunan deltanın güney sınırı, arazi çalışmalarından ve deltayı gerisindeki dağlık topografyadan ayıran 50 m
eşyükselti eğrisinden faydalanılarak belirlenmiştir. İdari olarak bütünüyle Samsun ili sınırları içerisinde yer
alan Yeşilırmak Deltası üzerinde Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçeleri bulunmaktadır. (Şekil 2).

Şekil 2. Araştırma sahasının lokasyon haritası.

Yeşilırmak Deltasının oluşumunda akarsu aşındırma ve biriktirme süreçleri ile tektonik hareketlere
bağlı olarak Kuvaterner’deki östatik hareketler etkili olmuştur. Deltanın gelişimi Pliyo-Kuvaternerde
başlayıp flüvyal süreçlere bağlı olarak kuzeye doğru devam etmiştir. İlk aşamada, Yeşilırmak başta olmak
üzere pek çok akarsu tarafından deltanın gerisindeki dağlık sahadan taşınan malzemelerin Canik Dağları’nın
kuzey yamaçları önünde birikmesiyle Yeşilırmak’ın delta gerisindeki dağlık kütle üzerinde açmış olduğu
boğazın hemen önünde yer alan, doğudan Pliyosen yaşlı bir sırt ile sınırlandırılmış, eski delta düzlüğü
oluşmuştur. Kuvaterner ortalarında yaşanan epirojenik hareketlere ve glasiyal süreçlere bağlı olarak yükselen
ve bugünkü delta düzlüğüne göre biraz daha eğimli olan bu saha ile güneydeki dağlık kütlenin kesiştiği
noktalarda birikinti koni ve yelpazeleri gelişmiştir. Flüvyal süreçlerin devam etmesiyle eski deltanın üzeri
örtülmüş, delta kuzeye doğru büyüyerek bir yelpaze gibi açılmıştır (Erkal, 1991; İnandık 1957). Deltanın
kıyılarında en büyükleri Simenlik ve Akgöl olan lagünler, bataklıklar ve kumsallar oluşmuştur. Kıyılardaki
şekillenme ve kıyı çizgisi değişiklikleri bugün de devam etmektedir.
Yeşilırmak Deltası ve çevresinde her mevsimi yağışlı, yazları serin, kışları ise ılık geçen nemli,
ılıman iklim koşulları etkili olmaktadır. Çarşamba Meteoroloji İstasyonu verilerine göre yıllık sıcaklık
ortalaması 14,4 ºC olup, sıcaklık ortalamaları yılın hiçbir ayında 0 ºC’nin altına düşmemektedir. Deltanın
yıllık yağış miktarı 900 - 1000 mm arasındadır. En fazla yağış sonbahar aylarında düşmektedir. Yeşilırmak
Deltasının geçmişten beri önemli bir tarımsal saha olmasına bağlı olarak sahanın asli vejetasyonu olan
dişbudak, kızılağaç, meşe, kavak ve söğüt gibi türlerden oluşan ormanlar tahrip edilmiş, deltanın bazı
bölümlerinde küçük parçalar halinde kalmıştır. 2016 yılı itibariyle doğal ormanların kapladığı alan deltanın
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sadece % 6’sına tekabül etmektedir (Bağcı, 2017). Akarsu ve kaynak suları gibi tatlı su kaynakları
bakımından oldukça zengin olan deltada taban suyu seviyesi yüksektir. 3-5 m derinlikteki kuyulardan su
çıkarılabilmektedir. Ancak bu suların büyük bölümü içilebilecek nitelikte değildir.
Yeşilırmak Deltasında yerleşmenin tarihi Üst Paleolitikteki mağara yerleşmelerine kadar
götürülebilmektedir. Sahada kurulan en eski yerleşmelerin konumuna bakıldığında geçmiş dönemde delta
gerisindeki yamaçların yerleşmeye daha çok sahne olduğu zaman içerisinde yerleşim alanı tercihlerinin
değişerek delta düzlüğüne yayıldığı anlaşılmaktadır. Deltada bugünkü yerleşmeler ilçe ve mahalle
statüsündedir. Nüfus ve yerleşme ilçe merkezleri ile deltanın ortasından geçen Samsun - Ordu karayolu
güzergâhında yoğunlaşmıştır. Araştırma sahasında yürütülen ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterse de bu
faaliyetlerin başında geçmişte olduğu gibi bugün de tarımsal faaliyetler gelmektedir. 2016 yılı itibariyle
deltada ekili ve dikili tarım alanlarının deltanın toplam yüz ölçümüne oranı %67 dir (Bağcı, 2017).
Yetiştirilen tarım ürünleri zaman içerisinde değişim göstermiştir. Bugün deltada en fazla yetiştirilen tarım
ürünü fındık olup, yoğun olarak mısır ve sebze, meyve üretimi yapılmaktadır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın temel veri kaynaklarını arazi çalışmaları, kaynak kişilerle yapılan görüşmeler, uydu
görüntüleri ve hava fotoğrafları oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde kullanılan materyaller ve yapılan
uygulamalar özetle şöyledir;
 USGS’den (ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu) 30 m çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modeli
verileri indirilmiş, ArcGIS 10.5 programında sahanın lokasyon ve yükselti basamakları haritası üretilmiştir.
Bu veriler ulaşılabilirlik haritasında altlık olarak da kullanılmıştır.
 Sahayla ilgili literatürden, yöre halkı ve resmi kurumlardan temin edilen bilgilerden Yeşilırmak
Deltasındaki turistik çekicilikler tespit edilmiştir. Belirlenen destinasyonlar çalışmanın formatına uygun
olarak sınırlandırılmıştır.
 Arazi çalışmaları gerçekleştirilerek turistik çekicilikler ve buralara ulaşan yollar fotoğraflanmıştır.
Destinasyonlar özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
 Arazi çalışmalarında alınan koordinatlar Google Earth ve ArcGIS Programlarına aktarılarak
turistik çekicilikler haritalanmıştır.
 Son olarak arazi çalışmaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından faydalanarak
destinasyonlara ulaşan yollar haritalanmış, niteliklerine göre asfalt, stabilize yol şeklinde sınıflandırılmıştır.
3. Bulgular ve Analiz
Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular şöyledir;
Yeşilırmak Deltasında yer alan turistik çekicilikleri doğal ve beşeri olmak üzere iki başlık altında ele
almak mümkündür. Bu unsurların sahaya dağılışına bakıldığında delta düzlüğü üzerinde son yüzyıla
gelinceye kadar yerleşme faaliyetlerini sınırlandıran sel ve taşkınlar, sıtma salgınları, drenaj bozukluğu gibi
nedenlere bağlı olarak daha çok lagün, plaj, su basar orman gibi doğal turistik çekiciliklerin yaygın olduğu
görülmektedir. Delta gerisindeki dağlık sahada ise yerleşmenin daha eskilere dayanmasına bağlı olarak kale,
cami, türbe, değirmen gibi tarihi yapıların yer aldığı görülmektedir (Şekil 3).
Araştırma kapsamında Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde 19’u doğal 24’ü beşeri olmak üzere
toplam 43 adet turistik çekicilik tespit edilmiştir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde yer alan doğal ve beşeri turistik çekicilikler ve bazı özellikleri.
No

Turistik Değer

Özelliği

Lokasyonu

No

Turistik Değer

Özelliği

Lokasyonu

1.

Bayraktepe Tabiat
Parkı
Yel Değirmeni

Rekreasyon
Alanı
Tarihi Yapı

23.

NOVADA Outlet

AVM

Çarşamba

24.

Çınar Ağacı

Anıt Ağaç

3.

Samsun
Merkezi

Fuar Merkezi

TekkeköyKutlukent
Tekkeköy–
Çırakman
Tekkeköy

25.

Göğceli Camii

4.

Andoria Andyeri
Kilisesi

Tarihi Yapı

TekkeköyAndyeri

26.

Karacaören Çağlayanı

Tarihi Ahşap
Yapı
Çağlayan

5.

Tekkeköy
Mağaraları

Mağara-Kale

TekkeköyAşağıçinik

27.

Garpu Kalesi

Tarihi Yapı

6.

Şeyh Zeynüddin
Türbesi

Tekke

Tekkeköy

28.

Cüneyd-i Bağdadi

Türbe

7.

Costal Ormanları

Rekreasyon
Alanı

TekkeköySelyeri

29.

Miliç Rekreasyon Alanı

8.

Atatürk Evi

Müze

TekkeköyKutlukent

30.

Pazar Camii

9.

Samsun
Stadyumu

Spor
Kompleksi

Tekkeköy

31.

Amazon Tabiat Parkı

Rekreasyon
Alanı
Tarihi Ahşap
Yapı
Tabiat Parkı

10.

Hacıosman
Ormanı

Su
Basar
Orman

ÇarşambaÇınarlık

32.

Gölardı Yaban Hayatı
Koruma Sahası

Doğal
Alanı

ÇarşambaÇay
ÇarşambaÇay
SalıpazarıKaracaören
SalıpazarıKonakören
TermeDibekli
TermeEvci
TermeFenk
Terme
Gölyazı
Terme
Gölyazı

11.

Kurşunlu
Çağlayanı

Çağlayan

TekkeköyBüyüklü

33.

Akgöl Lagünü

Sulak Alan

12.

Kabaceviz
Çağlayanı

Çağlayan

ÇarşambaKabaceviz

34.

Çobanyatağı Mesire Al.

Rekreasyon
Alanı

13.

Su Değirmeni

Tarihi Yapı

ÇarşambaPorsuk

35.

Simenlik Lagünü

Sulak Alan

14.

Kirazlık Adası

Ada

Çarşamba
Kumköy

-

36.

Kargalı Lagünü

Sulak Alan

15.

Suat Uğurlu Baraj
Gölü

Baraj

Çarşamba
Kumköy

-

37.

Dumanlı Lagünü

Sulak Alan

16.

Orduköyü Kalesi

Tarihi Yapı

ÇarşambaOrduköy

38.

Akarcık Lagünü

Sulak Alan

17.

Yeşilırmak Doğal
Yaşam Parkı

Rekreasyon
Alanı

ÇarşambaDemirarslan

39.

Civa Burnu

18.

Adapark

Rekreasyon
Alanı

Çarşamba

40.

Irmak Adası

19.

Tarihi Değirmen

Tarihi Yapı

Çarşamba

41.

Sazlık Lagünü

Sulak Alan

20.

Tarihi Çarşamba
Hamamı

Tarihi Yapı

Çarşamba

42.

Hürriyet Çamlığı

21.

Tarihi Çarşamba
Köprüsü

Tarihi Yapı

Çarşamba

43.

Çaltı Sulak Alanlar

Rekreasyon
Alanı
Sulak Alan

22.

Bedesten

Tarihi Yapı

ÇarşambaOrta

2.

Fuar

Şehir

Yaşam

Terme
Gölyazı
Terme
Gölyazı

-

Terme
Gölyazı
Sancaklı
Terme
Denizler
Çarşamba
Durusu
Çarşamba

-

-

-

Kumtepe Çarşamba
Kumtepe Çarşamba
Hürriyet Çarşamba
ÇarşambaHürriyet
Çaltı
Çarşamba

Araştırma sahasını morfolojik olarak delta düzlüğü ve dağlık saha şeklinde iki bölüme ayrılırsa delta
düzlüğü üzerindeki turistik çekiciliklere ulaşımın daha düz ve kaliteli yollardan yapıldığını söylemek
mümkündür. Dağlık kesimdeki destinasyonlara ise daha dar ve virajlı yollardan ulaşım sağlanmaktadır.
Yeşilırmak Deltasının ortasından geçen Karadeniz sahil yoluna ve ilçe merkezlerine yakın konumdaki
çekiciliklerin büyük bölümüne asfalt yollardan ulaşılabilmektedir. Ancak ana yol güzergâhlarından ve ilçe
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merkezlerinden uzakta yer alan çekiciliklere giden yolların kalitesi düşüktür. Özellikle kıyıya yakın
kesimlerdeki destinasyonlara ulaşım daha çok toprak yollardan sağlanmaktadır (Şekil 3, 4).

Şekil 3. Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresindeki turizm varlıklarını ve ulaşım alt yapısını gösteren harita.

Şekil 4. Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinin turizm varlıkları ulaşılabilirlik haritası.

Yörede iklim ve bitki örtüsü özelliklerine bağlı olarak temel yapı malzemesi ahşaptır. Araştırma
sahasında bugün en önemlisi 1206 yılında yapılmış olan Göğceli Camii olmak üzere çok sayıda ahşap yapı
bulunmaktadır. Ancak bu yapıların büyük bölümü ahşap olduğu için çürüme, yakacak olarak kullanılma gibi
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nedenlere bağlı olarak tamamen ya da kısmen ortadan kalkmıştır. Bu yapıların restore edilerek hayata
döndürülmesi yörenin turizm potansiyelini artıracaktır.
Yeşilırmak Deltası oldukça düz bir topografyaya sahip olmasına karşın ulaşımda birtakım
problemleri bulunmaktadır. Araştırma sahasındaki turistik çekiciliklere ulaşmada yaşanan en önemli
problemler şöyledir;
 Araştırma sahasındaki turistik destinasyonların yerini gösteren yön levhaları yetersizdir. Var olan
levhaların ise bir kısmı tahrip edilmiştir (Şekil 5a). Buna bağlı olarak turistik çekiciliklere ulaşım
zorlaşmaktadır. Tabelaların yetersizliğine bağlı olarak yanlış yola giren ziyaretçiler kilometrelerce yolu boşa
giderek zaman ve yakıt kaybetmektedir.
 Yeşilırmak Deltası’nın gerisindeki dağlık araziden kaynağını alan çok sayıda akarsu delta
üzerinden akarak Karadeniz’e dökülmektedir. Deltayı kuzey güney yönünde kesen bu akarsu ve drenaj
kanalları köprü ihtiyacını doğurmaktadır. Akarsu ve kanal geçişlerini sağlayan köprülerin yetersiz olduğu
yerlerde yollar uzayabilmektedir.
 Deltada eğim değerlerinin düşük olmasına bağlı olarak drenaj problemleri yaşanmaktadır. Bunun
yanı sıra taban suyu seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak yılın bir bölümünde bataklıklar
oluşabilmektedir. Bu durum ulaşımı zorlaştırmaktadır. Deltanın özellikle kıyıya yakın kesimlerinde araçlar
kuma veya çamura saplanabilmektedir. Yeşilırmak Deltasında yer alan Çarşamba Havalimanının pistinde de
taban suyu seviyesinin yüksek olmasına bağlı olarak çökmeler yaşanmaktadır. 2017 yılında bu nedenle
havaalanı yaklaşık 5 ay uçuşa kapatılarak bakıma alınmıştır.
 Yeşilırmak Deltası Türkiye’nin önemli tarımsal sahaları arasındadır. Sahanın tarımsal
potansiyeline bağlı olarak yolları traktör ve diğer iş makineleri de kullanmaktadır. Bu durum yolların sık sık
bozulmasına neden olmaktadır (Şekil 5b).
 Araştırma sahasındaki yollar yörede yaşayan insanlar tarafından ulaşım dışında farklı amaçlar için
de kullanılmaktadır. İşlerliği az olan yollar çeltik gibi tarım ürünlerinin kurutulması vb. amaçlarla
daraltılmakta ya da kullanılamayacak hale getirilmektedir.

a)

b)

Şekil 5. Yeşilırmak Deltasından yol manzaraları a) Çaltı Mahallesi – Çarşamba, b) Çınarlık Mahallesi – Çarşamba.

Yeşilırmak Deltası ulaşımında köprüler önemlidir. Samsun-Ordu karayolunun Yeşilırmak Deltası
içerisinde kalan 73 km’lik bölümünde en büyükleri Çarşamba ve Terme ilçe merkezlerinde yer alan 18 adet
köprü bulunmaktadır. Deltada Yeşilırmak üzerinde 5, Terme Çayı üzerinde ise 9 adet köprü yer almaktadır
(Şekil 6).
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b)

a)

Şekil 6. a) Terme İlçe Merkezi (Kaynak: Terme Belediyesi, 2017), b) Tarihi Çarşamba Köprüsü.

Samsun’un merkez ilçelerinden biri olan Tekkeköy’ünde içerisinde yer aldığı araştırma sahası
Samsun şehir merkezine yakın konumdadır. Buna bağlı olarak sahayı ziyaret edenler daha çok Samsun şehir
merkezinde konaklamayı, günübirlik olarak sahayı gezmeyi tercih etmektedir. Yeşilırmak Deltasının Samsun
şehir merkezine yakın olan, Çarşamba Havalimanında bulunduğu batı ucunda nitelikli konaklama tesisleri
bulunurken, diğer kesimlerinde daha çok dinlenme tesisi ve pansiyon gibi yapılar yer almaktadır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Yeşilırmak Deltası’ndaki başlıca konaklama tesisleri ve bazı özellikleri.
No
1.
2.
3.
4.

Tesisin Adı
Hilton - Samsun
Aırport Resort Otel
Soğancı Park
Ulusoy Tesisleri

Niteliği
4 Yıldızlı Otel
3 Yıldızlı Otel
Motel, Dinlenme Tesisi
Motel, Dinlenme Tesisi

Konumu
Samsun-Ordu Karayolu 11. Km Tekkeköy
Samsun-Ordu Karayolu 12. Km Tekkeköy
Samsun-Ordu Karayolu 50. Km-Terme
Samsun-Ordu Karayolu 67. Km-Terme
Toplam Oda Sayısı

Oda Sayısı
138
70
10
10
228

Araştırma sahasında konaklama tesislerinin yanı sıra karavanlar ve kamp yapmak isteyenler için
hazırlanmış konaklama alanları da bulunmaktadır. Terme İlçesi’nin doğusundaki Miliç Rekreasyon alanında
yer alan bu alanlar, yöreye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler tarafından da kullanılmaktadır.
Yeşilırmak Deltası doğal ortam özelliklerine bağlı olarak farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan
lagün, bataklık, su basar orman gibi sahalara sahiptir. Bir bölümü çeşitli statülerle koruma altına alınmış olan
bu sahalar yörenin turizm potansiyelini artırmaktadır (Çizelge 3).
Çizelge 3. Yeşilırmak Deltası’nda, Özel Statüye Sahip Olan Koruma Alanları.
No
Koruma Alanı
Statüsü
Hacıosman Ormanı
Tabiat Koruma Alanı, 1. Derece Doğal Sit Alanı
1.
Terme Gölardı Simenlik Gölü
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
2.
Simenlik Gölü ve Çevresi
1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı
3.
Amazon Tabiat Parkı
Tabiat Parkı
4.
Bayraktepe Tabiat Parkı
Tabiat Parkı
5.

İlan Yılı
1987
2005
2006
Planlanıyor
Planlanıyor

Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 2017.

Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde özel statüye sahip alanların dışında Trabzon ve Samsun
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından tescil edilerek koruma altına alınmış anıt ağaçlar
gibi tabiat varlıkları da bulunmaktadır (Çizelge 4).
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Çizelge 4. Yeşilırmak Deltasındaki Tescilli Tabiat Varlıkları.
No
Tabiat Varlığı
Statüsü
1 ad. Dişbudak ağacı
Anıt Ağaç
1.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
2.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
3.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
4.
3 ad. Dişbudak ağacı
Anıt Ağaç
5.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
6.
1 ad. Meşe ağacı
Anıt Ağaç
7.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
8.
1 ad. Çınar ağacı
Anıt Ağaç
9.
1 ad. Ceviz ağacı
Anıt Ağaç
10.
Kesikkaya
Tescilli Kaya
11.

Lokasyonu
Tekkeköy-Bakacak
Çarşamba-Çay
Çarşamba-Hasbahçe
Çarşamba-Kirazlıçay
Çarşamba-Kızılot
Çarşamba-Kızılot
Çarşamba-Yaycılar
Çarşamba-Bafracalı
Terme-Oğuzlu
Terme-Kozluk
Terme-Kesikkaya

Tescil Tarihi
1995
1991
1991
1991
1991
1991
1996
2010
2010
2013
1994

Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 2017.

Tekkeköy, Çarşamba ve Terme Belediyeleri ile yapılan görüşmelerde en büyükleri Çarşamba’nın
Demirarslan, Ordubaşı ve Terme’nin Sakarlı, Akçay Mahallelerinde olmak üzere yeni rekreasyon ve doğal
yaşamı koruma alanlarının oluşturulmasının planlandığı tespit edilmiştir. Bu projelerin hayata geçirilmesi
dışarıdan gelen turistlerin yanı sıra yöre halkının da sahadaki turizm etkinliklerine katılımını sağlayacaktır.
4. Sonuç
Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde turizm açısından değerlendirilebilecek, 19’u doğal 24’ü ise
beşeri olmak üzere toplam 43 adet turistik çekicilik tespit edilmiştir. Sahada bunun yanı sıra 2 si nitelikli
olmak üzere 4 adet konaklama tesisi yer almaktadır. Bu destinasyonların büyük bölümü delta düzlüğü
üzerinde bulunmakta, buralara ulaşım asfalt yollardan sağlanmaktadır. Delta gerisindeki dağlık sahada ve
kıyıya yakın kesimlerde yer alan çekiciliklere giden yollar genellikle toprak yol özelliğinde olup bir kısmı
tarım makineleri tarafından bozulmuş durumdadır. Araştırma sahasında ilçe merkezlerinden ve Karadeniz
sahil yolundan uzaklaşıldıkça yolların kalitesi düşmektedir.
Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresinde, ücra köşelerde kalmış, yöre insanı tarafından bile yeteri
kadar bilinmeyen, ancak turizm potansiyeli yüksek şelale, kale, değirmen gibi destinasyonlar bulunmaktadır.
Kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde deltanın Samsun şehir merkezine ve delta üzerindeki ilçe
merkezlerine yakın olan kesimlerindeki turistik çekiciliklerin ve rekreasyon alanlarının daha fazla bilindiği
görülmüştür. Yörede turizm alt yapısını güçlendirmek ve potansiyelini hayata geçirebilmek için yapılması
gerekenler özetle şöyledir;
 Araştırma sahasının turizm potansiyeline karşın tanıtım yetersizliği ve yatırım eksikliklerine
bağlı olarak gerçekleştirilen turizm faaliyetleri sınırlıdır. Yeşilırmak Deltasını ziyaret eden turist sayısının
artırılması ve turistik çekiciliklerin tanıtılabilmesine yönelik günümüzde sosyal medya ve bilişim
teknolojilerini aktif olarak kullanan insanların istekleri göz önüne alınarak mobil uygulamalar
geliştirilmelidir. Yöreye turizm amacıyla gelen insanların ücretsiz olarak cep telefonlarına indirebilecekleri
bu uygulama ile yöredeki turistik destinasyonlar ve buralara ulaşan yollar haritalanmalı ve çeşitli eklentilerle
sunulmalıdır. Bu çalışmayla oluşturulan alt yapı bu projenin hayata geçirilmesinde önemlidir.
 Yeşilırmak Deltasında lagünler, su basar ormanlar, bataklıklar, plajlar, koruma altına alınmış
doğal yaşam alanları gibi ekoturizme kazandırılabilecek sahalar mevcuttur. Bu sahaların doğal yapısı
bozulmadan düzenlenip çeşitli koruma statüleriyle ekoturizme kazandırılması gerekmektedir. Buralara olan
ilgiyi artırmak için deltanın biyolojik türleriyle ilgili görsel açıdan zengin yayınlar hazırlanmalı, sosyal
medyada ve diğer mecralarda reklam, tanıtımlar yapılmalıdır.
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 Yeşilırmak Deltası’nın kırsal yerleşme dokusu, geleneksel mimari tarzıyla kendi başına bir
turistik çekiciliktir. Bu dokunun korunması delta turizmi bakımından önemlidir. Deltanın coğrafi özellikleri
dikkate alınarak çıkarılan kararlarla kırsal yerleşmeler için standartlar belirlenmeli, planlamalar yapılmalıdır.
Yerleşmelerin ve diğer unsurların sahadaki doğal ve kültürel yapıyla uyumlu olarak gelişmesi sağlanmalıdır.
 Deltada ornitolojik faaliyetlerin geliştirilmesi için kırsal kesimdeki yerleşmelerde kuş yuvaları
hazırlanmalı evlerin yanına leyleklerin yuva yapabileceği direkler dikilmelidir. Deltanın sulak alanlarında
üzerinde dürbünlerin yer aldığı seyir kuleleri oluşturulmalı, insanların sulak alanlar üzerinde ve çevresinde
yürüyüş yapabilecekleri ahşap platformlar kurulmalıdır.
 Deltadaki turistik değerlerin yerlerini ve ulaşım sistemlerini gösteren lokasyon haritaları
hazırlanmalıdır. Sade, anlaşılır ve ayrıntılı olarak hazırlanmış bu haritalar ilçe merkezlerinde kurulacak olan
turizm bürolarına, şehrin ana güzergâhlarına ve kavşak noktalarına yerleştirilmelidir.
 Araştırma sahasında ahşap işleme, bakırcılık, beşikçilik, süpürge imalatı, ayakkabıcılık gibi
zanaatların geçmişe göre azalmış olmakla birlikte bugün de devam ettirildiği görülmüştür. Bu ürünlerin ve
geleneksel üretim yöntemlerinin kaybolmaması, yöre halkına ekonomik katkısının sürdürülebilmesi için usta
çırak ilişkisi içerisinde bu zanaatların yeni nesillere aktarımının sağlanması, yöresel ürünlerin reklam ve
tanıtımına yönelik olarak fuarlar ve festivaller düzenlenmesi farklı yerlerde açılan fuarlarda stant açılarak bu
değerlerin tanıtılması gerekmektedir.
Günümüz dünyasında turizme açılan pek çok doğal güzellik kısa sürede tahrip edilmekte ve değerini
yitirebilmektedir. Turizmden elde edilecek gelir uğruna bu unsurlardan vazgeçmek akılcı bir davranış
değildir. Bu nedenle Yeşilırmak Deltasındaki turistik çekiciliklerin sürdürülebilir şekilde planlanarak turizme
açılması gerekmektedir. Doğadaki bir güzellik veya beşeri bir yapı turizme açıldığında yok olacak ise bu
değeri korumak uğruna saklı tutmak gelecek nesiller için daha faydalı olacaktır.
Notlar
Bu çalışma kapsamında Yeşilırmak Deltası ve yakın çevresindeki doğal ve beşeri turistik çekiciliklerin belirlenmesine yönelik olarak
yöre halkıyla yapılan görüşmelerin, bilimsel etik kurallarına uygun olduğu “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Araştırmaları Etik Kurulunun” 29.11.2017 tarihli, 2017/226-271 numaralı kararıyla kabul edilmiştir.

Teşekkür: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi tarafından PYO. FEN.1904.15.011 proje numarası
ile desteklenmiştir. Çalışmayı PYO. FEN.1904.15.011 proje numarası ile destekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje
Yönetim Ofisi’ne teşekkür ederiz. Araştırma sürecinde, sahadaki doğal ve beşeri turistik çekiciliklerin belirlenmesinde
bilgilerine başvurulan kaynak kişilere teşekkürü borç biliriz (Çizelge 5).
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Çizelge 5. Araştırma sürecinde bilgisine başvurulan kaynak kişiler ve bazı özellikleri.
No
1.
2.

Adı Soyadı
Hüseyin BOZKAYA
Ayşe KAYA

Doğum Tarihi
1969
1928

Mahallesi
Çarşamba/Alibeyli
Ayvacık/Koçyurdu

3.
4.
5.

Seyfettin AKTAŞ
Ali Osman KAYA
Şükrü KUL

1933
1942
1962

Çarşamba/Üçköprü
Ayvacık/Koçyurdu
Terme/Kozluk

6.
7.
8.

Gökhan DEMİRAL
Ahmet ÇOBAN
Emine ATAY

1993
1956
1941

Çarşamba/Çay
Çarşamba/Karamustafalı
Çarşamba/A. Kestanepınarı

9.
10.
11.

Cemal GÜVEN
İsa DOĞAN
Hamit AYDIN

1958
1955
1970

Terme/Emiryusuf
Çarşamba/Ömerli
Çarşamba/Orduköyü

12.
13.
14.

Hasan KARABAŞ
Ahmet ALTUN
Salih ÇOBAN

1962
1934
1940

Çarşamba/Alibeyli
Çarşamba/Hürriyet
Çarşamba/Hürriyet

Referanslar
Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması,
Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun.
Erkal, T. (1991). Çarşamba Ovası (Yeşilırmak Deltası) ve Çevresinin Jeomorfolojisi, Yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul
Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.
İnandık, H. (1957). “Sinop – Terme Arasındaki Kıyıların Morfolojik Etüdü II”, Türk Coğrafya Dergisi, S. 17, s. 51 – 71.
Özgüç, N. (2015). Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Uzun, A. (1995). “Tekkeköy’de (Samsun) Mağara – Kale Yerleşmeleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, S. 1, s. 413-433, Erzurum.
Yılmaz, C. (2014). Dünden Bugüne Çarşamba Köprüsü, Çarşamba Araştırmaları, Çarşamba Belediyesi Yayınları, s. 373 – 396,
Samsun.
Yılmaz, C. (2016). Ordu Köyü’nün Nüfus ve Kültürel Özellikleri, Samsun Çarşamba’da Beylik Merkezi Ordu Köyü (Kitap bölümü),
Çarşamba Belediyesi Kültür Yayınları, No 3, S. 81-104, Samsun.

562

