


T.C AMASYA BELEDİYESİ
2019-2021 PROJE ÇALIŞMALARI



Hükümet  Köprüsü  Genişletilmesi  Projesi

Ataşehir Yeşil  Alanlar  Projesi

Yapımı Tamamlanan Projeler



Belediye Hizmet Binamız eski yerine şehrimizin ihtiyacı olan

yeşil alanları artırma ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bir

nefes alacağı aşevi için;

• 1116 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

• 11 adet satış ofisi

• Aşevi 

• Kafe - Restoran

• 5 adet dükkan 

• Mutfak – Bulaşıkhane bulunmaktadır.



Yeşilkent Meydanı’ndaki Eski Belediye Binası





















❖ Bölgede yaşayan halkın spor yapabileceği, dinlenebileceği alanlar haline 
getirmek amacıyla peyzaj projeleri hazırlanarak halkımızın kullanımına 
sunulmuştur.

❖ Projemizle birlikte 10 000 Metrekare yeşil alan kazandırmış olduk.

❖ Kamelya
❖ Sulama 
❖ Çocuk parkı
❖ Oturma alanları
❖ Bisiklet yolu yapılmıştır.
❖ Tenis Kortu 



Ataşehir Yeşil Alanlar Projesi













❖ Kent içi ulaşımda enerji verimliliğini sağlayacak ulaşımın planlanması 

noktasında; 

❖ Bisiklet yolları ve bisiklet park etme alanlarının oluşturulması, 

❖ Her yaştan bireyin şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmasını teşvik etmek, 

❖ Yürüyüş yollarının ve güzergahlarının düzenlenmesini amaçlamaktadır.







❖ Anıt Meydanı olarak da bilinen Yavuz Selim Meydanı zemininde 
eskimiş ve yıpranmış olan döşeme taşları ve duvarlarının bakımları 
yapılarak, daha modern bir görüntüye kavuşması sağlandı.

❖ Ayrıca Valilik ve meydan arasında bulunan Hükümet Köprüsü’nün 
işlevini tam olarak yapamadığından genişletilmesi ve yenilenmesi, 
projemize dahildir.

❖ (Kaldırım + yol 9,5 metreden 11,90 metreye genişletilmiştir.)

❖ (Balkon + kaldırım + yol toplamda 14.18 metre)



«

Hükümet Köprüsü Eski Hali



«

Yavuz Selim Meydanı Eski Hali











1.100 metre yol

125 cm genişliğinde baskı betondan kaldırım

10 metre genişliğinde toplamda 11.000 m2 yol

5 adet satış ofisi yapıldı.

Yol etrafı 7500 m2 yeşillendirme ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları 

yapılmıştır.

Kilit parke: 11 000 m2

Baskı beton: 2 750 m2







Kale Yolu Eski Hali



Tekirdede Mezarlığı’na yeni mezar yeri eklemek için

mezarlık yeri çalışması başlanmıştır. Bu iş kapsamında

toplam 99 adet mezar odaları yapılması planlanmış ve

projesi hazırlanmıştır. Toplamda 776 kişilik mezar yeri

yapılmıştır.

Yaklaşık olarak yeni yapılacak mezarlık alan 4.150 m2

civarındadır. Mezarlık olarak yapılmakta olan odaların iç

ölçüsü 5.00x6.00m,

Duvar kalınlığı 15 cm ve yükseklik 70 cm olarak yapımı

tamamlanmıştır.





115.000 m2 alana sahip olan türbenin 15.000 m2 si

için peyzaj projeleri hazırlanmıştır. Yapılan projeler

Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulundan

onaylanmış olup türbe ihale ve yapım çalışmalarımız

bitirilmiştir.

Bu alanda türbenin bakımı

Yenilenmesi

Yeni kesimhaneler

Yemekhane – Mutfak

Bebek bakım odası

Duş ve soyunma odası

Tuvalet

Şadırvan

Peyzaj alanları

Yürüyüş yolları

Çocuk oyun grubu gibi çalışmalar yapılmıştır.



Serçoban Önceki Hali



Serçoban Önceki Hali







Serçoban Evliyası Peyzaj Genişletilmesi 







• Mevcut belediye binasının; tarihi şehirdeki turizm alt 

yapısını güçlendirmek için 5 yıldızlı otel olarak revize 

edilmesi gereği ile belediye binamızın Kültür Merkezi’ne 

taşınması uygun görülmüştür.

• Mevcut hali binanın izolasyon problemleri ile birlikte 

çatı katının yenilenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmış 

olup, bu zorunluluktan kaynaklanan çatı katı 

yenilenmesi yapılmıştır.

• 2000 m2 alanın çatı kaplaması yapılarak 600 m2  

yemekhane ve belediye birimleri oluşturulması 

sağlanmıştır. 









Kayıkçı İskelesi Bekleme Salonu

Şehrimize gelen misafirlerimizin kayıkla  Yeşilırmak üzerinde 

yapacakları gezinti öncesinde bekleyebilecekleri ve dinlenebilecekleri bekleme 

salonu yapmış bulunmaktayız.





Yapım İşleri Devam Eden Projeler



Yenice Mahallesi Gölbaşı Tesisleri için eski

görüntüsünden uzak, yörenin doğal güzelliklerini ön plana

çıkarabilecek ve cazibe merkezi haline getirilebilecek proje

çalışmaları devam etmektedir.

10 500 m2’lik alan Yenice’deki parçalı yeşil alanlar tekrar

revize edildi. Havuzun formu değiştirildi. Restoran yeri

değiştirilerek yeniden yapıldı. Alana ahşaptan adrenalin parkı

yapıldı ve döşemeler yapıldı.

Kafe, restoran, çocuk oyun parkı, kamelyalar, çocuk

bakım odası ve tuvaletlerin yapımı planlanmıştır.









Hidro Elektrik Enerji Santrali 

ve 
İsale Hattı Yenilenmesi 



Belediyemiz tarafından  Orta Karadeniz Yeşilırmak Havzasında; Amasya ili, merkez ilçesi; Karakese, Aktaş, 

Kızılkışlacık köyleri mevkiinde; Belediyemiz 1997 yılında tamamlanan içmesuyu isale hattının yapılan incelemeler neticesinde 

korozyona uğradığı bunun neticesinde  yenilenmesi ve hattın kısaltılması ve aynı bölgede enerji üretimi amacıyla“Akdağ

Hidroelektrik Enerji Santrali” nin inşaa edilmesine karar verilmiş, bununla birlikte Belediyemiz gelirlerinin arttırılarak rekabet 

gücünü yükseltmesi ve TR83 bölgesinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Akdağ İsale Hattı maslak 5 – maslak 9 arasına 1 adet tesis planlanmıştır. Burada mevcut isale 

hattı yeniden inşa edilecektir. Akdağ su kaynaklarından mevcut kaptajlar ile alınan sular 1236 m 

kotundan 625 m kotuna düşürülerek enerjiye dönüştürülmektedir. Bu alternatife göre Akdağ İsale Hattı 

HES projesi ile toplam 2,8 MW kurulu güç altında yukarıda belirlenen seçenek ile 20,80 Gwh/yıl enerji 

üretilebilecektir.

Akdağ İsale Hattı HES projesinde mevcut isale hattı güzergahı yeniden çalışılmıştır. İnşaat ve işletme kolaylığı da 

göz önünde bulundurularak hidrolik kayıplar en aza indirilmiş optimum güzergah belirlenmiştir. Yeni boru 

güzergahıyla birlikte 9 km olan isale hattı  3 076,15 m olarak belirlenmiştir. Kullanılacak boru çapının 600 mm 

olmasına karar verilmiştir.



Hidroelektrik Santralı yeri 1/25000’lik Çorum G36-a4 no’lu paftada 252385 D / 4516323 K 

koordinatında mevcut Maslak-9 yapısının yerinde tesis edilecektir.

Maslak-5 yapısından sonra ve Santrale girişte debimetre konulacaktır. Ayrıca santralin arıza 

veya çalışmadığı durumda devreye girecek olan basınç kırıcı vana, santralin yakınına inşa edilecektir. 

İsale hattı santralinin kapasitesi devamlı olarak çalıştırılması düşünülerek tespit edilmiştir. Santral 

binasında 1 üretim ünitesi, 1 montaj ünitesi ve bir de transfer bloğu ile kontrol ve idari bölümlerin yer 

aldığı üniteler bulunmaktadır. 1 adet türbin seçilerek güvenilir debi ve üstündeki debilerin optimum 

kullanılması planlanmıştır.



İSALE HATTI VE HES GÜZERGAHININ VAZİYET PLANI 



Avantajlar; 

1. İsale hattı Maslak-5 ve Maslak-9 arası yeniden inşa edilecektir. Bu sayede mevcutta olan su 

kayıpları azalacaktır. 

2. Yenilenecek olan isale hattı yapılan arazi çalışmaları sonucunda 3 km olmuştur.

3. Bir adet HES işletme kolaylığı olacaktır. 

4. Hidrolik kayıp daha az olacaktır. 

Akdağ İsale Tesisi Mikro HES Projesi kapsamında, projenin nehir tipi santral olması ve enerji 

üretiminde kullanılacak suların kaptajla çevrilecek olması nedeniyle, bir depolama tesisi söz 

konusu değildir. Dolayısıyla da bir rezervuar işletme politikası uygulanması mümkün değildir. 

Bu projede, kullanılan proje debisi ve proje düşüsü göz önüne alınarak, 1 adet HES ve her bir 

tesiste 1 adet Pelton türbin kullanılmıştır.



Projede Kullanılacak Pelton Türbinin Avantajları ve Özellikleri

-Pelton türbin en verimli hidro türbinlerden biridir.
-Çok düz bir verimlilik eğrisi ile çalışır.
-Yüksek düşü ve düşük debi ile çalışır.
-Pelton çarkı montajı diğer türbinlere göre kolaydır.
-En önemli avantajı, suyun su jetinden çıkma ve çarktan ayrılma süreçleri atmosfer basıncında gerçekleşmektedir.
-Yüksek dayanımlı paslanmaz çelikten üretilen çark, jet ve nozulden oluşmaktadır.











Engelsiz Yaşam Parkı

Projesi



Engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit 
geçirebilecekleri «Yaşam Parkı» planlamış bulunmaktayız.

Bina Alanı : 350 m2
Tek Katlı
750 m2 arası park alanı
Irmak kenarına büfe
5 ofis 3 atölye 1 kafeterya ve 4 WC yapılacak.



Yeni projemizle;

Hayvanların sahiplendirilmesi,

İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının sayısının 

azaltılması,

Sokak hayvanlarından kaynaklanan hastalıkların 

önlenmesi, bakımı ve tedavi edilmesi amaçlanmıştır.
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Anne ve yavruların bulunduğu bölümler.
Erkek ve dişi hayvanların bulunduğu 50 hayvan 

kapasiteli bölümler.

Barınağın Şimdiki Hali



❖ Doğa ile iç içe, bakıma muhtaç sokak hayvanlarımız için yapmış
olduğumuz proje kapsamında:

❖ 6789 m2 projelendirilecek alan ve  3000 m2 ormanlık alan olmak 
üzere toplam 9789 m2 ’lik bir alanı Hayvan Barınağımız olarak 
projelendiriyoruz.







Enerjisini güneş panellerinden alması planlanan Akıllı Duraklar ile

engelli vatandaşlar araçlarını şarj edebilecek, duraktaki yolcular ücretsiz

olarak internetten faydalanabilecek, kartlı sayaçlara sahip kullanıcılar

kartlarını doldurabilecek, bankamatik işlemlerini gerçekleştirebilecekleri

kiosklar yer alacaktır.

Makine İkmal Şefliğinde 2 adet Prototip Akıllı Durak hazır olup

istenildiğinde yerine montajlanacak durumdadır.



Teleferik Projesi

Tramvay Projesi

GES Projesi

Akdağ İçme Suyu Projesi

Proje Çalışmaları Tamamlananlar



Şehrimizin turizm olanaklarını artırmak amacı ile hem yerli hem de yabancı

ziyaretçilerin uğrayarak konaklayacağı, eğlenebileceği alternatif mekanlar oluşturmaktır.

Avan projeleri hazır olan ve turizm merkezi olması hedeflenen Ferhat Tepesi üzerinde

300.000 m2 lik bir alana konumlandırılan projenin içerisinde oyun alanları, oteller,

yürüyüş parkurları, piknik alanları, restoranlar, teleferik iniş istasyonu vb çalışmalar

bulunmaktadır. Ayrıca kalkış istasyonunda da çeşitli faaliyet alanları oluşturulacaktır.

Uzunluk: 1553 metre

Yükseklik: 561 metre

• Belediye Kapalı Otopark 402 kotundan başlayıp, Ferhat Dağı zirvesi

963 kotunda sonlanacaktır.

• Sosyal tesisle alakalı Kır Evi, Kır Lokantası ve Ters Ev projeleri

hazırlanmıştır.



Giriş Kontrol Binası

Teleferik Varış İstasyonu

Bekçi Evi

Kır Lokantası+Teras

Çeşme

Kır  Kahvesi +Teras

Tuvalet

İdare  Binası

Depo Binası

Tanıtım Binası

Bulaşık Yıkama Yeri 

Çocuk Oyun Parkı

İbadethane

Su Deposu

Ocak

Pergola

Kamelya

Manzara Seyir Terası

Masalar

Süs Havuzu

Büfe

Yöresel Ürün Satış Reyonu

Otopark Alanı

Teleferik alanında planlanan projeler









Kır evleri 55-60 metre kare



Kır lokantası 250 metrekare



Şehir içi yolcu taşımacılığına hizmet etmenin

yanında tarihi dokuyu da ön plana çıkararak turistik

amaçlı olarak işletilmesi planlanarak avan projeleri

hazırlatılan Nostaljik Tramvayın toplam hat uzunluğu 7

km, tur süresi ile 25 dk’dir.

Talat Öncel Caddesinden başlayacak ve

Mehmet Paşa Caddesi, Ziya Paşa Bulvarı, Hüseyin

Nihal Atsız Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi

boyunca turuna devam edecek olan tramvay

Önkuzu Caddesinde turunu tamamlayacaktır.

• 10 durak, 1 depo şeklinde projelendirilecektir.

• Hız: 15 km/sa

• Yolcu kapasitesi:80kişi (tek seferde)





Yine Belediyemize büyük bir gelir kaynağı

yaratacak olan bir proje çalışmasıdır.

Amasya Kayabaşı köyü, 102 ada 186-187 ve 188

parsellerde yapılması planlanan santral için tahsis

işlemleri ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.



Amasya’da bulunan 102 ada 186-187 parsellerde araziye

kurulacak olan 5680 kWp / 5000 kWe gücündeki AMASYA BELEDİYESİ

KAYABAŞI GES hakkında bilgi verilecektir. Bu GES projesinde 400W'lık

panellerden 14950 Adet ve 200 kW’lık invertörlerden 25 adet kullanılması

planlanmakta olup, buna göre sistemin toplam kurulu gücü 5000 kWe

olmaktadır.

102 ada;

186 nolu parselin alanı: 60.192 m2

187 nolu parselin alanı: 37.996 m2

188 nolu parselin alanı: 29.978 m2

(Rekreasyon alanı olarak tahsisli)



Proje adı Amasya Belediyesi Kayabaşı GES

Projenin yeri Kayabaşı Köyü

Kullanılan Güneş Paneli gücü 400W

Toplam Panel adedi 14950

Toplam Kurulu güç 5980 kWp / 5000 kWe

Ortalama Radyasyon Değeri 1455 kWh/m2 (yıllık - net)

Kapasite Faktörü %80

Toplam Enerji Üretimi 8.250.000,00 kWh

Geri Dönüş Süresi 6.5 Yıl



• Devlet Su İşleri’nden alınan su tahsis yazısı doğrultusunda İller Bankası ile

kaptajlarda iyileştirme yapılması içim Temmuz ayında etüt çalışmalarına

başlanmıştır.

• Akdağ kaptajlarından debi ölçümüne her ayın ilk haftası olacak

• şekilde devam edilecektir.

• 2020 Eylül ayı itibariyle İller Bankası ile birlikte Amasya şehir şebekesinin

iyileştirilmesi kapsamında depo ve sondajlar üzerinde saha çalışması

yapılmaktadır. Depo ve pompa hatlarının güzergah belirleme çalışmaları

devam etmektedir



Depoların ve Kuyuların Bakımsız Hali



1- Belediye Başkanlık Binası Tasarımı (Zabıta)
2- Karayolları Alt ve Üst Geçitler
3- Ataşehir Kafe Projesi
4- Kongre Merkezi Spor Salonu
5- Konferans Salonu
6- Cülus Tepesi Projesi
7- Yapay Sulak Alanlar Projesi
8- Engelsiz Yaşam Merkezi
9- Ters Akan Çayı Çevresinin Islah Çalışmaları
10- Oto Galericiler Sitesi
11- Eski Askerlik Şubesi Mekanik Otopark
12- Adliye Altı Yeşil Bahçe Park
13- Modern Gasilhane Yapımı
14- Yer Altı Çöp Konteyneri

15- Anıt Meydanı Çeşme
16- Nergis Mahallesi Sanatkârlar Sokağı
17- Modern Tuvaletler
18- Otağ Köyü
19- Metan Gazından Sera Projesi
20- Sosyal Yaşam Merkezi
21- Emekli ve İlgililere Yönelik Hobi Bahçeleri
22- Göktürk Köprüsü
23-Yenice Mah. Gölbaşı Tesisleri Peyzaj Düzenlemesi
24- Ferhat Su Kanalı İyileştirme
25- Hayvan Pazarı Projesi
26-Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
27-Gözlek Dinlenme Tesisi 
28- Ahmet Çekin Spor Salonu

29- 5 Yıldızlı Otel Projesi ( Mevcut Belediye Binası)
30- Tünel Çıkışı Hızırpaşa Köprüsü
31- Belediye Kreşi Peyzaj Projesi
32- Tugay Köprüsü Yapım Projesi
33- 11 Adet Kavşak Düzenlemesi
34- Şeyhcui Üçgöz Düğün Salonu
35- Sebze Hali Entegre Soğuk Hava Projesi
36- Tematik Akvaryum Projesi
37- Şehir Merkezi Yeşilırmak Düzenlemesi
38- Paket Arıtma Tesisi Projesi
39- Döner Biyolojik Disk
40- Lastik Piroliz Tesisi
41- Kızlar Sarayı Düzenlemesi

42- Yenice Mah. Akdağ Suyu Projesi
43- Semt Pazar Yerleri 
44- Kale Cam Teras Projesi
45- Semt Polikliği
46- Bio Enerji Santrali
47- Teknopark
48- Sarılar Mahallesi Yatırımları
49- Sanayi Sitesi Yeşil Alan
50- Geleneksel Un Değirmeni
51- Meyve ve Sebze Hali
52- Ters Ev Projesi

Proje Çalışmalarımız



Mevcutta Zabıta Müdürlüğü Binası olarak

kullanılmakta olan tescilli yapı Belediye Başkanlık Binası

olarak restore edilecektir.
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Ataşehir’in yenilenen yüzüne ve modern kent 

mimarisine eşlik edebilecek yapıda olan kafemiz;

248 m2 kapalı ve 250 m2 pergola açılır kapanır sistemden 

oluşan modüler bir yapıda olup bu alan içerisinde yaklaşık 

250-300 vatandaşımıza hizmet verebilecek kapasiteye sahip 

bir mekandır.

Kafemiz de bağımsız mutfak ve ıslak hacimlerin yanı sıra 

yönetim ve depolama alanları da 

düşünülmüştür. 

Mekanımız aynı zamanda ufak ve orta ölçekli 

organizasyonlar için uygun bir yapıda 

olup peyzaj alanımızda oluşturduğumuz oturma alanları da 

eklendiğinde kapasitesi artırılabilmektedir.







Kongre salonu, tiyatro ve gösteri salonu, toplantı salonu, 
seminer salonu, toplantı salonu ve oda tiyatrosu yer 
alacaktır. 

Ayrıca açık ve kapalı otopark alanı planlanmıştır







Gözlek Dinlenme Tesisi Projesi



Engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği yeni otel yapılarak daha özel bir otel konforu amacı 
sağlanmaktadır.

Çok amaçlı toplantı salonları, konferanslara, seminerlere, özel yemekli toplantılara, düğün-nikah ve 
çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Tesisimiz; bay, bayan ve çocuk termal havuzları, 
sauna, buhar odası ve hamamı, marketi, mescidi, kapalı çocuk oyun alanı ve açık otoparkı ile misafirlerimizi 
ağırlayacak.

Misafirlerimiz 20.000 m2 bahçe alanında büfe - kafetaryası, camisi her bloğa özel otopark alanı, 
açık voleybol - basketbol sahaları ve fitness alanında spor aktivitelerini gerçekleştirebilecek. Konforu ve şifalı 
suları aynı konseptte sunan tesisimizden günlük konaklama yapmadan tüm imkanlardan faydalanılabilecek.





19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadele

meşalesini yakan Mustafa Kemal Atatürk, 12 Haziran

1919'da geldiği şehrimizde, Cülus Tepe mevkiinde Müftü Hacı

Hafız Tevfik Efendi’nin öncülüğündeki heyet tarafından

‘Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek

olsun! ’ sözüyle karşılanıp, halkın desteğini ardına almıştır.

Bunun hatırasına Balmumu Müzesi yapılması için proje

çalışmaları devam etmektedir.

Atatürk Parkı içerisinde 2 adet satış büfesi olacak

1 tanesinde Atatürk ile alakalı magnet, anahtarlık gibi eşyalar 

satılacak; gözleme ve çay satılacak alanda pergola bank ve 

kamalyeler mevcut.

Duvarlarda dikey bahçeler ve Hoca Teyfik Efendi ve Atatürk'ün 

karşılaşma anından görüntüler panel duvarlarda olacak.











Düşünülen alan Amasya sınırları içinde Yeşilırmak’ın üzerinde 

yaklaşık 398 m kotunda yer almaktadır. 

Proje yeri, yaklaşık olarak 40°35'41.96"K, 35°47'49.95"D 

koordinatında yer almaktadır. Yapay sulak alan için öngörülen 

net alan 25.550 m2 ’dir.



Belediyemizce özel firmalara yaptırılan 1 yıllık ölçüm 

sonuçlarına göre Yeşilırmak Su kalitesi sınıfının III. Sınıf veya 

daha kötü olduğu su kütlelerinde biyoremidasyon uygulamasının 

fizibil olacağı tahmin edilmektedir. 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre 1.sınıf çok iyi 

dereceli su sınıfına girebilmesi için Yeşilırmak’ta Kimyasal 

oksijen ihtiyacı 25 mg/lt, TN(toplam azot) 3,5 mg/lt, iletkenlik 40 

Siemens/metre analiz sonucu elde edilmelidir 

Yapay sulak alanlar doğal sulak alan sistemlerine benzer şekilde inşa edilen atık su arıtma sistemleridir. Çevredeki 

doğal malzeme kullanılarak ihtiyaç büyüklüğünde hazırlanan havuzlarda atık suyun filtre edilmesi ve yetiştirilen sulak alan 

bitkileri ile suyun arıtılması esasına dayanır.

Bu alanların temel çalışma prensibi, fosseptiklerden alana yönlendirilen atıksuyun içinde bulunan azot ve fosfor 

gibi maddelerin mikroorganizmalar tarafından bitkilerin kullanabileceği besin formlarına dönüştürülmesidir. Bir bitkinin 

hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan azot, fosfor maddeleri atık sulardan bitkiler tarafından alınıyor bitkiler besin 

elde ederken atıksu da temizlenmiş oluyor.



* Mevcut su kaynaklarının kalitesinin korunması ve iyileştirilmesini sağlamak.

* Yerüstü sularında kirletici kaynaklardan gelen besin elementlerinden özellikle azot ve fosfor 

bileşiklerinin aşırı miktarda artmasını önlemek.

* Su kaynaklarının çok miktarda besin elementleriyle yüklenmeleri sonucu ortaya çıkan 

ötrofikasyona engel olmak.

* Yeraltı sularının yenilenmesi ve dışa verilmesi, 

* Suyun derin tabakalara emilerek bu yolla temizlenmesi ve yer altında depolanmış suyun yüzeye 

çıkmasını sağlamak.

* Aşırı suyun depolanması ve aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınların önlenmesini 

sağlamak.

Projenin Amaçları



Bölgede yaşayan halkın spor yapabileceği, dinlenebileceği

alanlar haline getirmek amacıyla peyzaj projeleri hazırlanan

yeşil alanlar aynı zamanda şehrimizin yeşil alanlarını

artırmayı da hedeflemektedir.

Göllü Bağları Köprüden Boğazköy'e kadar 6,5

km alanda çalışma yapılacaktır.

DSİ ile görüşmeler yapılmakta olup, peyzaj

çalışmalarıyla ilgili projeleri hazırlanmıştır.

İmar uygulaması çalışmaları beklenilmektedir.

İmar tadilatı başlatıldı, projemize

uygun olarak kaldırım bisiklet yolu ve araç

yolu düzenlemesi imar planına işleniyor.

İmar İşleri Müdürlüğü, imar

uygulaması kararı alacak ve bu süreç 1,5 - 2

yılı bulacak.





• Koza Mahallesi’nde Meyve-Sebze Hali altında bulunan

971 ada,2 parsel projelendirilen Oto Galericiler Sitesi

içinde işyeri, noter ve banka şubeleri, ekspertiz, oto

yıkama alanı , çay ocağı, restoran gibi sosyal mekanlar

yer alacaktır.

• 70m2’lik 48 galeri alacak şekilde projelendirilmiştir.





• Adliye altında bulunan 6500 m2 park alanında bir peyzaj projesi

hazırlanmıştır. Alan büyüklüğü olarak şehrimizin sayılı yeşil

alanlarından olan bu parkta ;

• Yürüyüş parkuru , spor aletleri , çocuk oyun grubu

• Spor sahaları , otopark , mini amfi , piknik alanları

• 55 Evler Mahallesi’nin ihtiyacı olan yeşil alanlar artırılacak şekilde

projesi hazırlanmıştır.





Tekirdede Mezarlığı’ndaki mevcut

Gasilhane yanına 650 m2 toplam inşaat alanına

sahip, 2 kat ve 1 bodrumdan oluşacak şekilde

yeniden projelendirilmiştir. Modern

gasilhanede cenaze yıkama yerleri, taziye evi,

morglar, mescitler ve idari bölüm yer alacaktır.

• Yapılacak olan proje ile belediyelerin halkın

üzerindeki «doğumdan ölüme kadar olan’’

görevleri arasındaki son görevini de en iyi şekilde

yapmayı hedeflemektedir.

• Bu proje ile mevcut sanat yapısı nedeni ile 90 derecelik dik

dönüşe sahip olan yolun görüş açısı da yenilenmiş olacaktır.
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Tam yeraltı konteyner sistemi, şoförün araçtan inerek veya 

inmeden uzaktan kumanda yardımıyla yönettiği konteyneri 

otomatik ve manuel kumanda ile kontrol edilebilen araç üstü 

vinç ile iç konteynerin kaldırma mekanizmasından 

kaldırılacak, araç üzerine boşaltmayı uzaktan kumanda 

vasıtasıyla alt kapakları açarak yapacaktır.



Nergis Mahallesi’nde turizmi canlandırmak ve saklı

görüntüsünü şehrimiz dokusuyla buluşturmak için şehrimiz

sanatçılarıyla birlikte işlevlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Projede sokak sağlıklaştırma, el sanatları satış tanzim

yerleri, müzik kurslarının düzenleneceği alanlar

planlanmaktadır.

Devlet Demir Yolları tarafından tahsisi yapılan bu alanın

onaylanılması beklenilmektedir. Akabinde yapım işlemi

başlayacaktır.





Şehir içinde en büyük sıkıntılardan birisi olan bu

problemi, tüm yatırım ve hizmetlerden en önde gelen olarak

değerlendirip, muhtelif noktalara ücretsiz olarak

kurulacaktır.



Kale mevkiinde planlanan Otağ Köy, Türk örf, adet, gelenek

ve göreneklerinin yaşatıldığı, ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı

turistlerin Kale’yi ziyaretleri esnasında dinlenebileceği bir durak

olacaktır.

Otağ Köyü’nün yapılacağı alan imar planında belediye hizmet

alanı olarak görülüyor. Yapacağımız Otağ Köyü projesi belediye

hizmet alanı içerisine girebilirse eğer akabinde encümene gidecek.



Çöplerin depolandığı Katı Atık Sahası’nda kurulan

Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde katı atıklar

elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Açığa çıkan enerjinin, tesisin yanında bulunan sera

içine yerleştirilen borulardaki suyu ısıtmasıyla da sebze

yetiştirilmesi proje çalışmaları devam etmektedir.



İçerisinde spor kompleksi , sanat merkezleri , hobi bahçeleri 

vb sosyal yaşam alanları olan 5 yıldızlı standartlarda 

Modern Sosyal Yaşam Merkezimiz projelendirilmektedir.





ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

ENGELSİZ YASAM MERKEZİ

"Sen bugün istirahattesin annecim.

Bugün ben Mehmet Amcanın misafiriyim."



PROJEMİZ;

❖ Konum olarak Amasya – Samsun 

Çevre Yolu üzerindedir.

❖ 5825 M2’lik oturma alanına sahiptir.

Proje alanı içerisinde;

Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası

Çocuk Oyun Alanı

Hidroterapi Alanı

Hipoterapi Alanı

• Bireysel Eğitim Sınıfları

• Grup Eğitim Sınıfları

• Duyu Bütünleme Odası

• Spor Salonu

• Fiziksel Oyun Alanları

• Zihinsel Oyun Alanları

• Terapi Havuzu

• At ile Terapi Parkuru













• Toprak ve köy özlemi duyan vatandaşlarımıza 

altyapı hizmetleri sağlanarak, kendi yetiştirdikleri 

doğal ürünler ile dinlenme ve huzur ortamı 

sağlanacaktır. 

• Yer tahsisi için araştırmalar yapılmaktadır.



Kirazlıdere Mahallesi ve 55 Evler Mahallesi’ni,  

Bahçeleriçi Mahallesi’nde , Büyükağa Caddesi ,Cülus Sokak 

ile Talat Öncel ve Terminal caddelerini birbirine bağlayacak 

olan bu köprü projesi ile bu mahallelerde Yeşilırmak 

üzerinde yaşanan kıyıdan kıyıya geçiş sorunlarını ortadan 

kaldırmayı amaçlamaktayız. 





• Turistik açıdan şehrimize gelen turistleri daha nezih ve güzel

bir müzede ağırlamak amaçlanmıştır.

• Proje çalışmaları bitirildikten sonra Kültür Varlıkları Koruma

Kurulu’ndan onay alınarak proje hayata geçirilecektir.

• Proje ile İmar Müdürlüğümüz ilgilenmektedir.



• El değmeden kesim yapılabilecek olan bu mezbahane, ilimize hem yeni bir

tesis , hem de istihdam alanı kazandıracaktır.

• Hayvan konaklama alanı, yem deposu, otopark, lokanta-kafe ve çeşitli

müştemilatların yer aldığı tesis planlanmaktadır.



• Vefat eden eski Belediye Başkanı Ahmet 

Çekin anısına yapılacaktır.

• İmar çalışması devam etmekte olup uygun 

olana göre projelendirilecektir.



Mevcut Belediye Binası’nın 5 yıldızlı otel olarak revize edilmesi gereği ile Belediye Binamızın Kültür Merkezi’ne 
taşınması uygun görülmüştür.

İlimizin turizm alt yapısını güçlendirmek, konaklama sayısının artırılmasını sağlamak ve Marka Kent Eylem Planı 
çerçevesinde katkı sağlamak amacıyla beş yıldızlı otel yapım projemizdir.



Belediyemiz ve Demiryolları tarafınca proje

çalışmaları yapılmıştır. Kısa zaman içinde yapım

çalışmalarına başlanacaktır.



• Amasya Belediye kreşi peyzaj projesi ve bina içi yenileme 
projeleri sürdürülmektedir. Projeye uygun olarak bina ve 
bahçesi yeniden düzenlenmektedir.



Tugay yolu trafiğini hafifletmek amacı ile yer

görmesi yapılmış olan köprü yerinin proje çalışmaları

başlatılmış olup DSİ ile görüşmeler yapılacaktır.





❑ Samsun - Amasya Giriş Kavşağı

❑ DSİ önü Amasya - Taşova - Tokat Kavşağı

❑ Yeşilırmak İ.Ö.O - Savadiye Çıkışı

❑ Zübeyde Hanım İ.Ö.O - Üçler İ.Ö.O Kavşağı

❑ SSK Hastanesi - Rektörlük Önü Kavşağı

❑ Kurşunlu Mah. - Tünel Çıkışı Demiryolu Köprü Bağlantısı

❑ Amasya Lisesi’ne Çıkış Kavşağı

❑ Tıp Fakültesi - Hastane Kavşağı Alt - Üst Geçit

❑ Hacılar Meydanı - Şirin Köprüsü Kavşağı

❑ 55 Evler - Irmak - Tedaş Önü - Ataşehir Geçişi



Şehrin düğün solonu ihtiyacını giderebilecek 

modern, park sorunu yaşanmayarak trafik yükünü 

hafifleten  Şeyhcui Mahallesi ve Üçgöz için düğün 

salonlarımız imar planına göre projelendirme 

aşamasındadır. 



Üçgöz Düğün Salonu Projesi







Yöremizde yetişen ürünlerin sağlıklı saklanması ve 

pazarlanması amacıyla Hal Binası’na Entegre Soğuk Hava 

Deposu inşaa edilecektir.

Böylelikle hem istihdam sağlanacak hem de yetiştirilen 

ürünlerin geniş bir pazarda satılması sağlanacaktır.



• Yöremizde yetişen ürünlerin sınıflandırılması ve 

paketlendirilmesi yapılarak, üreticilerimizin 

yetiştirdikleri ürünlerin pazar paylarının 

arttırılması sağlanacaktır.

• Ayrıca istihdam sağlayacak olan tesis hale entegre 

olarak inşaa edilecektir.

• Proje çalışmaları devam etmektedir.



Halkımızın, çocuklar ve gençlerimizin ilgilerini çekecek,

ilimizin turizm potansiyelini artıracak olan bu projemiz

stadyum alanına yapılacak olan endemik bitkiler botanik parkı

ve yürüyüş alanı içerisinde yer alacaktır.



Kılavuz kanal; devamlı akışı olan akarsuların ihtiyaç duyulan kısımlarında, 

Taşkın Kontrol Tesisi’nin kapasitesinde bir kayba sebep olmayacak şekilde en az baz akımı 

geçirecek kapasitede yapılan kanaldır.

Akarsu ıslahının çevreye uyumlu olarak yapılması esas olup, uygun görülen 

yerlerde rekreasyon alanları ile bütünleşik olarak yapılır. Devamlı akışı olan akarsuların 

yerleşim yerlerinden geçen kısımlarında yapılacak olan ıslahlardaki kılavuz kanal 

boyutlandırmasında, baz akıma karşılık gelen debi bunun yanında akarsu akış rejimi ve 

yatak özellikleri esas alınır. 

Yeşilırmak yatağının şehir girişi ve çıkışında Yeşilırmak nehrinin 25 m 

genişliğinde kılavuz kanal içerisinde güzergahı takip edilerek sağ (15 m) ve sol (15 m) 

sahilinde taşınmaz olmadan peyzaj düzenlenmesi yapılması sağlanmaktadır. Yeşilırmak 

Kurtboğan Köprüsü ile İstasyon Köprüsü arası 846 m ve Kunç Köprü ile Samsun yolu arası 

1274 m toplamda 2120 m yapılması planlanan Yeşilırmak yatağı düzenleme çalışmasıyla ; 

• Nehrin her iki tarafında projesinde gösterilen rekreasyon alanı oluşturulması, 

• Nehir odaklı sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturmak,

• Nehir güzergahı boyunca aktivitelerin çeşitlendirilmesi,

• Ekosistemin geliştirilmesi,

• Hava -su kalitesinin geliştirilmesi,

• Sucul ve karasal canlı yaşamın gelişmesi, 

proje alanında bir rekreasyon bölgesi sağlayıp Yapay sulak alan tesisi ile birlikte bütünlük 

sağlayacak olan projemiz nehrin güzelliğini ortaya çıkararak vatandaşın ilgisini çekmesi 

amaçlanmaktadır.



BAŞLANGIÇ YEŞİLIRMAK KURTBOĞAN 

KÖPRÜSÜ

KILAVUZ KANALIN SON DURAĞI İSTASYON 

KÖPRÜSÜ



KILAVUZ KANALIN BAŞLANGIÇ NOKTASI 

KUNÇ KÖPRÜ



Amasya ilimizde Helvacı, Yazıbağları, Orman Bağları, Kapıkaya mahallelerinde 

atık su arıtma tesisinin olmayışından kaynaklı alıcı ortama atık su deşarjı yapılmaktadır. 

Arıtılmadan alıcı ortama verilen atık sular Yeşilırmak nehrine karışmaktadır. Tesise 

gelen atık suyun doğrudan alıcı ortama verilmesi çeşitli problemlere neden olur. Bu sebeple;

1) Endüstri Meslek Lisesi ve Yurt Bölgesi(1450 m3/gün Kapasiteli Dönen Biyolojik Disk 

Teknolojisi)

2) Karasenir Bölgesi(250 m3/gün kapasiteli Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi)

3) Tugay Bölgesi(1450 m3/gün Kapasiteli Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi)

4) Kapıkaya Bölgesi(250 m3/gün Kapasiteli Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi)

5) Helvacı Bölgesi(690 m3/gün Kapasiteli Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi)

6) Cezaevi ve Yenişehir Konutları Bölgesi(120 m3/gün Kapasiteli Dönen Biyolojik Disk 

Teknolojisi)

İhtiyaç olan bölgelere paket arıtma sistemi yapılmasına karar verilmiştir.



DÖNEN BİYOLOJİK DİSK (DBD) ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Biyodisk sistemleri, mikroorganizmaların üzerinde 

üremesi için uygun bir yüzeyi sağlayacak şekilde yapılmış, 

gelen atıksuyun muhtemel korozif özelliğinden etkilenmeyecek 

plastik malzemelerin diskler halinde, döner bir şaft (mil) üzerine 

paralel olarak yerleştirildiği silindirik bir yapıdan oluşmaktadır. 

Düşük devirde, çelik bir mil üzerinde sabitlenmiş 2,05m. 
çapında Plastik bazlı disklerin, %40 ı atıksu içerisinde dönerek 
biyolojik arıtma yapan bir sistemdir. 
Mikroorganizmalar disk üzerinde biyofilm oluşturacak şekilde 
büyürler. 

Atıksu, biyodisklerin içine aktarılır ve diskler atıksu
içinde %40-50 oranında batık şekilde 3-4 devir/dk hız ile 
döndürülür. 

Biyodisk ünitesinde  bakterilerin  üzerinde  bulunduğu  
disklerin  %60’a  yakın  bölümü sürekli havayla temas halindedir. 
Bol oksijenle çalışan bu sistemde koku sorunu yoktur.





Dezavantajlı grupların da turizmde yerinin var

olduğunu kabul ederek, Kızlar Sarayı ve şehrimizin simgesi

haline gelen Kral Kaya Mezarları’na ulaşımını

kolaylaştırmak amacıyla çıkış yoluna kremayerli asansör

planlanmaktadır.

Ayrıca Saray surları altında kalan bölge için tarihi

dokuya uyumlu olacak peyzaj çalışması da proje içinde yer

almaktadır.



Yenice Mahallemiz daha önce belediye iken, Amasya

Belediyesi’nin mahallesi olmuştur. Bu nedenle mahalle nüfusu

oldukça büyük olup içme ve kullanma suyu yetersiz

gelmektedir.

Aynı zamanda mahalle sebze ve meyve yetiştiriciliği

bakımından ilimizin önemli lokomotiflerinden biri olup, doğal

ekolojik çevre açısından bu mahalleye çevre kirliliğine neden

olmayan doğalgaz getirilmesi işi olmazsa olmazlardandır.



Semt pazarları, ilimiz Şeyhcui ve Akbilek Mahalleleri, Hacılar Meydanı 

Mahallesi ile Dere Mahallesi’nde planlanmıştır. 

İmar Müdürlüğünce görüşülmüş olup yer tahsisine göre projelendirilecektir.



Şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla

şehre en hâkim noktada bulunan Amasya Kalesi’ne yapılması

planlanan cam terasa, şehrimize gelen turistlerin çıkarak

şehrin eşsiz manzarasının keyfini sürmesi amaçlanmaktadır.

• Kalede etüt çalışmaları başlamıştır.



• Özellikle Şeyhcui ve Akbilek Mahallesi, sağlık kurumlarına

oldukça uzak mesafededir.

• Mahalle sakinlerimiz sağlık kurumlarına ulaşmada

güçlükler yaşamaktadırlar.

• Bu problemin çözümü için Şeyhcui ve Akbilek Mahallesi’ne

Semt Polikliniği inşaa edilecektir. Proje çalışmaları devam

etmektedir.



İlimiz Suluova ilçesinde, besi hayvancılığı yaygın olarak

yapılmaktadır. Bu bölgede planlanan BİO-GAZ üretim tesisi 

aylık 4000-5000 hanenin elektrik sarfiyatını karşılayacaktır.

Bu tesiste üretilen elektrik YEPAŞ ile protokol düzenlenerek

konutların elektrik faturalarından düşülmesi sağlanacaktır.

Bu tesisten çıkan posa, çiftçilerimizin ekolojik tarım

yapmasına katkı sağlayacaktır. 



Teknopark’ın kurulum amacı yazılım alanlarında 

programlama yapabilecek alt yapı ve donanıma sahip özel 

sektöre atılacak yeni genç girişimcilerin yazılım 

mühendisliğinde buluştuğu anlar olacaktır.

Amasya Üniversitesi’nden mutlak danışmanlık alınacak olan 

projemiz için bu alanda iş yeri açacak girişimcilere teknoloji 

evlerimizden ve gelecek bilim kulübümüzden yetişecek 

gençlerimizi istihdam etmeleri için gerekli alt yapılar 

oluşturulacaktır.

Üniversite ile görüşmeler ve proje çalışmaları devam 

etmektedir.



• Mevcut gölet havzası genişletilecek

• Düğün salonu yapılacak

• Çocuk parkları yapılacak

• Köy içi asfalt çalışması yapılacak

• Şehir içi otobüslerin köy içerisinde dolaşabilmesi için mevcut yol ağı
uygun hale getirilecek

• Gölet ve içme suyu trafolarının güneş enerjisi sistemi ile çalıştırılarak
mahallelimizin ucuz su kullanması sağlanacak

• Doğalgaz ve Akdağ suyu mahallelimizin kullanımına sunulacaktır



• Amasya Sanayi Bölgeleri içerisinde ve etrafında yeşil

alanlar oluşturularak doğal alanların genişletilmesi

sağlanacaktır.

• Otomobillerini sanayiye tamir veya bakım için getiren

vatandaşların beklerken dinlenebileceği kafeteryalar

yapılacaktır.



Şehrin turistik güzelliğini artıracak Yeşilırmak üzerine

geleneksel bir un değirmeni proje çalışmaları devam etmektedir.





Mevcut halin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlardan dolayı

yenileme projesini ele almış bulunmaktayız.





Ters ev Projesi



• 273 ada, 99 parsel alana 2 kat 12li yatayda kayar sistem 9

adet olarak düşünülmektedir.

• Toplamda 108 araç kapasitelidir.




