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PROJENİN ÖZETİ 

 

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN GENEL ÖZETİ 

 

Yatırımcı: AFİK Construction LTD 

Proje faaliyeti: Toplu Konut 

Tapu referansı: İskele Yarköy ’te  (Yeni kayıt) Pafta S.31-B-19-C-3 ve S31-B-19-

C-4  Ada/Blok 127 ve 114 numaralı parselde, Eski Kayıt Pafta/harita XV/36 ve 40 

no’lu parsel 

Arazi alanı: 23435 metrekare 

Toplam inşaat alanı: 48672 metrekare’dir. 

 

Kapasite: Proje içerisinde  stüdyo, 1+1, 2+1, Apartman tipi konut daireleri 

bulunmaktadır. Site projesinde:648 konut projelendirilmiştir.  Atıksu arıtma tesisi 

ve çöp toplama odaları yapılacaktır. 

 
Yakın çevresi: Kuru tarım arazileri, zeytin ağaçları, tali yol, İskele-Karpaz 

anayolu, kuzey batısında  Lemar supermarket ve DRN inşaat şirketine ait yüksek 

katlı apartman tipi konut sitesi mevcuttur. Kuzey doğusunda ise müstakil konut 

sitesi mevcuttur.  Bunun yanında yine  anayol’un doğusunda deniz kıyısında Neşe 

restorant, Kıyı restorant ve Egzotıc Otel 1 km yakınlığında olduğu söylenebilir. 

 

Ağaç sayısı: 8 adet yabani zeytin ağacı. 

Arazi kullanım kabiliyeti: II. Sınıf 

Yağmur suyu drenajı ile ilgili proje hazırlanacaktır.  

 

İnşaat sırasında : 

Hafriyat: 11628 m3, bir kısmı (9300 m3’ü) arazi içerisine depolanarak dolgu ve 

bitkisel toprak olarak kullanılacak , kalan miktar 2328 İskele Belediyesi’nin 

göstereceği alana taşınacaktır. 

Su ihtiyacı: 3.9 m3/gün. Dışarıdan tankerlerle getirilecektir.  

Atıksu: Evsel atıksu 3 m3/gün. Sızdırmaz tankta depolarak periyodik olarak 

vidanjör tarafından çekilecektir. 

Katı atıklar: 2 adet 770 lt’lik konteyner konulacaktır. Geri dönüştürülemeyen 

atıklar İskele belediyesi tarafından taşınacaktır. Geridönüştürülebilir atıklar: 

Lisanslı firmalara verilecektir. 

 

Dairelerin kullanımı sırasında;  

Nüfus artışı: 1512 kişi 

Su ihtiyacı: 185 m3/gün, şebekeden sağlanacak.  

Atıksu:185 m3/gün, evsel atıksu arıtma tesisi (biyolojik ve ileri arıtma) 

kurulacaktır.  

Katı atıklar: 15 adet çöp konteyneri konulacaktır. Çöp toplama alanları vaziyet 

planında gösterilmiştir. Geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanacaktır.  

Gürültü: Hassasiyet Seviyesi II 
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PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI 

 

 

İSKELE/ YARKÖY  

 
 

 TAPU REFERANSLARI 

 

 

İskele Yarköy ’de  (Yeni Kayıt) Pafta-Harita:  S-31-B19-C-3,S31-B19-C4 

Ada /Blok:127-Parsel: 114 

 

Eski Kayıt : Pafta/harita XV/36 ve parsel:40 

Yüzölçümü: 17 dönüm 1 evlek (23435,45 m²) 
 

 

YER PLANI 
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HARITA 1: TAPU YER PLANI (İŞLENMİŞ)  

Kuru tarım arazisi  

Kuru tarım arazisi  

Kuru tarım arazisi  

Kuru tarım Arazisi 

Tali Yol  

Dere   

Kuru 

Tarım  

Tali  

Yolu  
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HARİTA 2:TAPU  DAIRESI ONAYLI TAPU YER PLANI
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Dokuz evler  

Neşe Restoran  

Exotıc 

 otel 

Boğaztepe’y

e gider 

Kıyı 

Restoran  

Karpaz İskele Anayolu  

Lemar 

Supermarket  

DRN inşaat Yüksek Kat  

Apt Sitesi  

Levent Şti ait  

Müstakil 

Konutlar  

Yayvan 

Dere  

Toprak yol  

Asvalt yol  

PROJE ALANI  
150 mt  

150 mt  

40 mt  

20 mt  

450 mt  

Şekil 1: Proje Alanı Ulaşım Krokisi  

Ulaşım: Proje alanına ulaşım için, İskele-Karpaz 

anayolu kullanılmaktadır. Proje alanına ulaşım için, 

Boğaztepe köy kavşağının 450 mt güney batısında 

bulunan Lemar supermarket yoluna dönüldüğü zaman, 

Markete gitmeden, mevcut toprak yoldan 150 mt 

güneye doğru ilerlediğimiz zaman,proje yerine açılan 

asvalt yol ile bağlantısı bizi alana ulaştıracaktır. Veya 

Dokuzevler karşısından açılan yoldan girdiğimiz zaman 

asvalt yolu takip ettiğimizde,  150 mt batıda  ileride 

proje alanına ulaşılacaktır.  
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Şekil 2: Proje yeri Google fotoğrafında, ölçeksiz olarak  sınırları mavi   çizgilerle gösterilmiştir. 

Proje yeri  

Yüksek 

kat 

apartman 

sitesi  

Dere  

Lemar 

Market  

Dokuz 

evler 

(müstakil 

villalar ) 

Müstakil 

villalar 

(site)  

Neşe 

restoran 

Exotıc 

Otel  

Kıyı 

Restoran Dere  

Dere 

kolu  
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Foto 1: Kuzey yönü  

 
Foto 2: Güney Yönü  
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Foto3: Batı-Doğu Yönü 

 

 
Foto 4:Kuş bakışı üstten  görünmü 
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Foto 5: Kuzey doğu Yönü 

 

 
 
 

Foto 6: Güney batı yönü 
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Foto 7: Batı yönü  

 

 
Foto 8: Doğu yönü  
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B Ö L Ü M   1 

PROJENİN TANIMI VE AMACI  

  I.1. Projenin Tanimi, Konusu, Kapasitesi, Arazi Durumu, Arazi Mülkiyeti, 

Işletme Süresi, Hizmet Amaçlari, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden 

Gerekliliği  

 

AFİK Construction Ltd tarafından,  İskele Yarköy ’de Pafta/parsel=XV/36 ve 40 

no’lu parsel (Yeni Pafta-Parsel No: S31-B-19-C-3 ve S31-B-19-C-4, Ada/ 

Blok:127’de bulunan 114 parsel)  numaralı parsellerde gerçekleştirilmesi 

düşünülen Apartman Tipi Toplu Konut Projesidir.  

Başvuru konu tasarı gelişme ile ilgili arazi 10/12/2018 tarihli 183 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmış şekli ile yürürlüğe giren‚ ‘‘Gazimağusa, İskele, 

Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi‘‘  kapsamında yer almaktadır 

ancak Emirnamenin yürürlüğe giriş tarihinden önce, 10/12/2018 tarihinde 

2018/2303 vize numarası ile Mimmarlar Odasından vize almıştır.  

Toplu konut başvurusu ile ilgili Daire görüşleri yasa, mevzuat ve ilgili 

Emirnamenin 27.(A)(1)(d) ve 27.(A)(2),(3),(4) ve (5) bendleri uyarınca 

değerlendirilip neticelendirilecektir. 

 

Proje 6 blok tek tip, zemin +11 kat olmak üzere, her katta 9 konuttan, her blok 

apartmanda 108 konut  ve 6 blokta toplamda 648 adet konuttan oluşacaktır.  

 

Her katta   3 adet (studyo konut),  3 adet (1+1 konut)  ve 3 adet (2+1 konut) olmak 

üzere, 9 konut mevcuttur. 

Arazi mülkiyeti AFİK Construction Ltd’e ait olup, arazi 23435 metrekare alanı 

kapsamaktadır. İnşaat dosyası Çevre Koruma Dairesi’ne Şubat   ayında sunulmuş 

ve 1 Mart  2019 tarihinde,  Çevre Koruma Dairesi Onaylı  soru formatı alınarak 

Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlatılmıştır. 

 

 Proje yeri; Fasıl 96 “Yollar ve Binalar” faslı uyarınca değerlendirilmektedir. Fasıl 

96 kurallarına  göre zeminde arazi alanının %50 kullanımı ile imar edilmektedir. 

Toplam insaat alanının 2.2 m2 sine denk gelmekte. 1000 m2 arazide 2200 m2 

inşaat hakkı denklemi baz alınarak , 1000 m2 arazide %50 taban 500 m2 yayılma 

ve  zeminde kat yüksekliği tanjant 55 kuralı çerçevesinde yapılmaktadır. 
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Proje’de 216 adet  stüdyo daire,  216 adet1+1 konut ve  216  adet 2+1 konut olmak 

üzere toplamda 648  adet konut bulunacaktır. Tip farkı olan konutlarda yaşayacak 

kişi sayısı  muhtemelen farklılık gösterecektir.  

 

2+1 konut 216 adet x 3 kişi= 648 kişi 

1+1 konut 216 adet x 2 kişi= 432 kişi 

Stüdyo daire 216 adet  x 2 kişi= 432kişi  

 

Sitede yaşaması beklenen toplam kişi sayısı 1512 olması beklenmektedir. 

  

Proje için çeşitli daire görüşleri alınmış olup raporun ekinde sunulmuştur. Görüşü 

alınan daireler olan, Jeoloji ve Maden Dairesi, İskele Belediye‘si, Karayolları 

Dairesi, Su İşleri Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, 

Tarım Dairesi, Orman Dairesi, Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü-İtfaiye 

birimi  görüşleri doğrultusunda hareket edilecek olup inşaat ve işletme aşamasında 

belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Faaliyet ile ilgili tüm izinler alındıktan sonra 

inşaat başlanacaktır.  

 

Yatırımcı şirket tarafından profesyonel yöneticilik için hizmet alınacak olup gerek 

konutların yönetimi, gerekse atıksu arıtma tesisinin bakımı ve işletilmesini 

yatırımcı profesyonel site yönetimi ile yapacaktır. Toplu Konut genelinde enerji 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. 

Bu kapsamda konutlarda pencere  ve kapılarda çift cam kullanılacak,  bina yalıtım  

açısından fark yaratacak, dış duvarlarda gazbeton blok iç duvarlarda ısı 

izolasyonlu panel duvarlar kullanılacak, aydınlatmada tasarruflu lambalar  ve 

ampül kullanılacaktır.  Tüm ortak alan ve çevre aydınlatmalarında led ampül 

kullanılacak ve sensörler yardımı ile gereksiz yere  enerji harcamayacaktır.  

Site’de ağaçlar ve sürdürülebilir kurakcıl bitkiler ile peyzaj  alanları  yaratılacaktır.  

Binalar tasarlanırken güneş ve rüzgar yönlerine dikkat edilerek, ısı ve güneş 

ışınlarının dengeli gelmesi sağlanarak, kışın güneş ışınlarından yazın ise doğal 

havalandırma yapılarak daha ferah yaşam alanları yaratılmıştır.  

Toplu konutlarda kullanılacak olan klimalar enerji tüketimi az olan ve inverter türü 

olacaktır. Konutlarda ayrıca su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift başlıklı 

sifonlar gibi su tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılacaktır.  

 

Aşağıdaki tablo 1’de konut tip ve sayıları aktarılmıştır.  

6 Blok apartman, zemin +11 kattan oluşacaktır. Her katta 9  konut bulunacaktır.  

Her katta 3 adet stüdyo, 3 adet 1+1 ve 3 adet 2+1 konut olacaktır.  



 22 

                                          Tablo 1: Konut ve kişi sayısı 

 

 Proje, Apartman tipi toplu konut projesi olarak tasarlanmış olup, yerli ve yabancı 

halka denize yakın bir konumda ikamet etme imkanı sunmayı hedeflemektedir.                       

      

Ülkemizde konut ihtiyacının, konut alanlarının ve konut politikalarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenecek konut politikaları, Ülkesel Fiziki Plan ve 

kentsel/bölgesel planlarla uyum içinde yürütülmelidir. Konut politikaları, konut 

ihtiyacını karşılarken konut çevresi ve yaşayanların sosyo-ekonomik sorunlarının 

çözümlenmesini de kapsayacak düzeye getirilmelidir. Ülkesel Fiziki Plana göre 

İskele bölgesi için düşünülen konut politikaları (özellikle yazlık konutlar için) şu 

şekilde sıralanmıştır.  

Yılın belirli zamanların kullanılan veya boş olan ve kayıt dışı olarak turizm 

sektöründe kullanılan ikinci konutların, ekonomiye kazandırılması, yaşam ve 

çevre kalitesinin arttırılması amacı ile, sınırlama getirmek, kayıt altına alınmak, 

kullanımını sağlamak ve yetersiz olan altyapılarını geliştirmek amaç olarak 

belirlenmiştir. 

Bu nedenle çeşitli hedefler gösterilmiştir. 1)Merkezi yönetim kaynak 

aktarımlarında beldede sürekli yaşayanlar yanında, ikinci konut ve turizm 

alanlarına hizmet götürebilmeleri için kıyı belediyelerine destek sağlayacaktır 

2)Yerel planlar yolu ile belirlenmiş alanlarda ikincil konut gelişmeleri 

sınırlandırılarak gayrimenkul değerleri arttırılacak ve gelişim sektörleri ile uyumlu 

birlikteliği sağlanacaktır. 3)İkincil konutların kullanım süreleri ile orantılı olarak 

emlak vergileri yeniden düzenlenecektir. 4)Kıyı kentlerinde, ikinci konut ve 

turizm amaçlı gelişmeler, tarıma elverişli araziler, doğal manzara alanları ve 

korunması gerekli diğer alanlar dışındaki alanlarda planlama gereklerine uygun 

olarak yapılacaktır. 

Konut    Tipi 
 

Konut adeti Her konutta yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Toplam yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Stüdyo Konut  216 2 432 kişi 

1+1 Konut  216 2 432 kişi 

2+1 Konut  216 3 648 kişi 

Toplam Konut :1512   Toplam Kişi: 1512 
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I.2 İŞLETME SÜRESİ   

Toplu konut projesi, site özelliği taşıyacağından toplanacak aylık aidatlar ile 

binaların ve ortak alanların düzenli bakımı yaptırılacaktır. Bu nedenle konutların 

bina yaşının uzun olacağı düşünülmektedir. 

 

I.3. HİZMET AMAÇLARI, SOSYAL VE EKONOMİK YÖNDEN 

GEREKLİLİĞİ 

 

Bu projenin genel amacı; yaşanabilir bir yerleşim birimi oluşturmaktır. Site 

yönetimi yatırımcı şirket tarafından yapılacak olup, bakımını ve güvenliğini 

sağlamak amacıyla da istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji 

sektörlerine de olumlu etkileri olacaktır. 

 
 

B Ö L Ü M  II 

II.1     FAALİYET YER SEÇİMİ 
 

Tasarı proje faaliyeti apartman tipi toplu konuttur. İskele Yarköy’de 

Pafta/parsel=XV/36 ve 40 no’lu parsel (Yeni Pafta No: S31-B-19-C-3 ve S31-B-

19-C-4, Ada/ Blok:127’de bulunan 114 parsel)  numaralı parseller üzerinde yer 

almaktadır. Proje alanı, İskele- Karpaz anayolundan 150 metre içerde, yolun 

batısında yer almaktadır. Arazi yakın çevresinde, arpa ekili kuru tarım arazileri, 

zeytin ağaçları olan arazi, yüksek katlı toplu konut, Lemar süpermarket, müstakil 

konut sitesi ve anayol üzerinde, deniz kenarında  restorantlar yanında deniz 

kıyısında müstakil ever mevcuttur.  Proje alanı, raporun ön kısmında verilen tapu 

haritası üzerinde gösterilmiştir.  

 

Arazinin 65 metre kuzeyinde  Yayvan Dere bulunmaktadır. Aradaki dere kolu 

araziler sürülmüş olduğundan yerinden gözlenmemiştir. Gerekli önlemler ve 

düzenlemeler yapılacaktır.  
 

Proje alanı yer seçimi yapılırken bazı etkenler ön plana çıkmıştır. Bölgenin ılıman 

iklim şartları olması, doğal özelliklerinden ötürü turizm ve tatil maksatlı bir bölge 

olması, alanın yatırımcı şahıslara ait olması, bölgede benzer amaçlı yapıların 

olması, ulaşımının kolay ve denize yakınlığı alanın seçilmesinde etkili olmuştur.  
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II.2    PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYET ÜNİTELERİNİN KONUMU 

 

Planlanan projede, tek tip zemin + 11 kat 6 blok Apartman  tasarlanmaktadır. 

Genel toplamda, proje’de  216 adet stüdyo daire, 216 adet 1+1 daire, 216  adet 2+1 

daire  içermektedir. Tablo 2 tasarlanan blokları ve özelliklerini ayrıntılı bir şekilde 

göstermektedir.  

Ayrıca, proje kapsamında evsel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi 

yapılacaktır. Tesisin yeri mimari vaziyet planında gösterilmiştir.   



 25 

Tablo 2: proje kapsamında faaliyet ünitelerinin açılımı ve metrekareleri 

 

Daire no D1- m2(2+1) 
D2-

m2(2+1) 

D3-

m2(std) 
D4-m2(std) 

D5-

m2(1+1) 

D6-

m2(std) 

D7-

m2(1+1) 

D8-

m2(2+1) 
D9-m2(1+1) 

Z
em

in
 +

1
1

 T
ip

 K
a

t 
 

 

koridor  2,6 2     1,5     2   

banyo 1 3,5 4,4 3,4 3,6 3,1 3,4 3,8 3,6 3 

banyo 2 3,8                 

yatak odasi 1 15 14,9     10,8   12,5 15 13 

yatak odasi 2 12,9 8,8           9,5   

salon+mutfak 29,5 33 28,7 38,5 34,3 29 25,2 30,7 24,6 

balkon 12 6,7 6 6,2 6,1 10,2 10 6,3 12 

toplam 79,3 69,8 38,1 48,3 55,8 42,6 51,5 67,1 52,6 

Ortak alanlar 101,3 

  Her kat  606.4 metrekareden oluşmaktadır.  
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B Ö L Ü M  III 

PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

 

III.1    PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ YATIRIM 

PROGRAMI VE FİNANS KAYNAKLARI 

 

 
 

1) Sabit Yatırım                 TL  

 

 

 

 

Etüd - Proje  200.000.- 

Arazi düzenleme  200.000.- 

Bina - İnşaat  1.000.000. 

Makine Techizat  400.000.- 

Taşıt Araçları  400.000.- 

Genel Giderler  500.000.- 

Beklenmeyen Giderler  500.000.- 

Sabit Yatırım Faizleri  400.000.- 

Toplam Yatırım  3.600.000 

  

2)Yatırım Finansmanı  

Özkaynaklar   22,599,093,66.-TL  

a) sermaye 5.200.000 

b) geçmiş yıllar karı                    21,559,093.66                

c)iç kredi                           27.606,045,83.-                      

Yabancı Kaynaklar  

Gelecek döneme ait  gelirler  

Alınan avanslar                             87,882,100,32.-                          

Toplam Finansman  164.846.333.47.-                 

 

Tablo 3: Finans tablosu  

III.2PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ AKIM ŞEMASI VEYA  

ZAMANLAMA  TABLOSU 

 

Proje alanında tüm izinlerin alınması halinde, inşaat işlemleri başlayacaktır. Önce 

temel kazı işlemleri yapılacaktır. Daha sonraki aşamalarda Apartman  bloklarının  

kaba inşaat işleri yapılacaktır. Ardından, sıva, ince inşaat ve dekorasyon işlemine 

geçilecektir. Yine bu aşamalar gerçekleşirken, site için atıksu arıtma tesisi 

yapılacaktır. Tesis, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma 

açılacaktır. Eklerde iş zamanlama tablosu sunulmuştur.  

 

 



 27 

Arazi 
Temizliği

Yol Kazısı ve 
Dolgu İşleri

Temel 
Kazıları

Kaba inşaat

İnce İnşaat

Peyzaj ve 
Çevre İşleri

Alt Yapı ve 
Atık Su 
Arıtma

Kaldırım ve 
Asfalt İşleri

 
 

Şekil 3 İş akım şeması 

 

III.3 PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN 

GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK, YATIRIMCI FİRMA VEYA 

DİĞER FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

TASARLANAN DİĞER EKONOMİK, SOSYAL VE ALTYAPI 

FALİYETLERİ 
 

Yatırımcı şirket tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik faaliyetler 

gelişen günlük ihtiyaca cevap vermek üzere yatırım gelişmesine gidilecektir. 
 

III.4 PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN 

GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN VE YATIRIMCI 

FİRMA VEYA DİĞER FİRMALAR TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BEKLENEN DİĞER EKONOMİK SOSYAL VE 

ALTYAPI FAALİYETLERİ 

 

Yatırımcı firma tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik faaliyetler 

gelişen günlük ihtiyaca cevap vermek üzere yatırım gelişmesine gidilecektir. 
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Proje kapsamında;  

 

*Elektrik ağı; Tüm elektrik donanımı yatırımcı firma tarafından yapılacak olup 2 

adet trafo odası yapılacaktır. Kurum, verdiği görüşte 6*4,5 metre büyüklügünde 

trafo binası yapılacaktır. Projenin elektrik ağı için KIB-TEK Gazi Mağusa Bölge 

Amirliğinden görüş alınmıştır. Kurum, verdiği görüşte alınması gereken önlemler 

ve yapılması gereken işlerle ilgili rapor hazırlamıştır. Söz konusu raporun ön 

gördüğü tüm şart ve tavsiyelere uyulacaktır.  

 

* Su Dağıtım ağı; Bölgenin içme ve kullanma suyu İskele Belediyesi su 

şebekesinden sağlanabilecektir. Proje için Su işleri dairesine yapılan başvuruda 

projeye bu şebekeden su verilebileceğine dair görüş alınmıştır. Yatırımcı firma 

tarafından Su İşleri Dairesi kontrollüğünde su şebekesi döşenecektir.  

 

* Yangın Önleme: Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Lefkosa Polis Müdürlüğü‟ne 

proje ile ilgili bilgi sunulmuş olup ilgili birim tarafından yangınları önlemek için 

proje tetkik raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında, site etrafı duvarlarla 

kesilecektir. Dış duvar etrafında Itfaiye aracının geçebileceği kadar bir mesafe 

bırakılacaktır, ayni zamanda site içerisinde İtfaiye araçları kolay giriş çıkış 

yapabilicek ve site içerisinde kolayca ilerleyebilecek şekilde iç yollar 

düzenlenecektir.  Binalarda her katta yangın borusu projeledirilmiştir. Yangın 

borusuna, aşağıda itfaiye aracından su basılabilecektir. Ayrıca merkezi atıksu 

arıtma tesisinden çıkacak arıtılmış su betonarme bir havuzda biriktirilecek ve acil 

durumlarda mutlaka kullanılabilecek şekilde dizayn edilecektir.   Site içerisinde 

belli noktalarda mutlaka yangın vanaları konulacaktır. Tahliye vanaları minimum  

her 100 metre yerleştirilmesi tercih edilecektir. Binalarda yangın merdivenleri ve  

Yangın holü mevcuttur. 

 

*Telekomünikasyon Hizmeti: K.K.T.C. Ulaştirma Bakanlığı‟na bağlı 

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü‟nden proje ile ilgili görüş-rapor alınmıştır. 

Söz konusu raporun ön gördüğü tüm şart ve tavsiyelere uyulacaktır. Bu rapor 
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doğrultusunda Telekomünikasyon Hizmetleri (Genel telefon, tegraf, teleks, 

teleteks) verilmesi için gereken tüm şartlara uyulacaktır.  

 

* Yol yapımı: Projenin inşaat izni için Karayolları Dairesine görüş sorulmuştur. 

Dairenin verdiği görüşe ve sunduğu teknik şartnameye aynen uyulacaktır.  

 

*Kanalizasyon ağı ; Proje işletmeye açıldıktan sonra oluşacak olan tüm atıksular  

biyolojik arıtma sistemine verilecektir verilecektir. 

 

*Isıtma ve soğutma: Konutlarda, ısıtma ve soğutma elektrik enerjisi ile 

(klimalarla) sağlanacaktır.  

 

*Peyzaj uygulamaları: Proje alanı içerisinde peyzaj düzenlemesi yapılacak 

peyzaj projesi ayrıntılı olarak ileride projelendirilecektir.   

*Enerji verimliliği: Apartmanlarda ısı yalıtımı sağlayacak tuğlalar, tüm 

pencerelerde çift cam ve pvc, tüm merdiven holleri aydınlatmasında sensörlü 

aydınlatma armatürleri ve eletrik altyapısı yapılacaktır. Konutlarda ayrıca su 

tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift başlıklı sifonlar gibi su tasarrufu 

sağlayan cihazlar kullanılacaktır. 

 
III.5     KAMULAŞTIRMA VE YENİDEN YERLEŞİM  

 

Proje’de yeşil alan olarak ayrılan yerlerin ilgili Belediye’ye, trafo odasının 

Elektrik Kurumu’na ve tüm projelendirilen yollar bedelsiz olarak kamuya 

devredilecektir.  

  

III.6     DİĞER HUSUSLAR 

 

Bahse konu diğer hususlar mevcut değildir. 
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B Ö L Ü M  IV 

 

PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN 

İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 

 

IV.1  PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ 

Proje yeri ve çevresindeki faaliyetlerin belirlenmesi ve olası etkilerin 

açıklanması. (Proje kapsamında yapılacak olan binaların, çevredeki 

parsellere etkisini görmek için gölge-izdüşüm görüntülerinin ilave edilmesi.)   

 

Projeden birinci derecede etkilenecek olan tapu vaziyet ve ekte sunulan mimari 

vaziyet planında da görüldüğü üzere AFİK Construction Ltd tarafından İskele 

Yarköy ’de,   Pafta/parsel=XV/36 ve 40 no’lu parsel (Yeni Pafta No: S31-B-19-C-

3 ve S31-B-19-C-4, Ada/ Blok:127’de bulunan 114 parsel)  numaralı parseller  

etkilenecektir.  

Proje alanı yakın çevresinde; batısında ve güney batısında kuru tarım arazileri ve  

zeytin ağaçları, doğusunda araziye açılan, tali yol, daha sonra ise  İskele-Karpaz 

anayolu, kuzey batısında  Lemar supermarket ve DRN inşaat şirketine ait yüksek 

katlı apartman tipi konut sitesi mevcuttur. Kuzey doğusunda ise müstakil konut 

sitesi mevcuttur.  Bunun yanında yine  anayol’un doğusunda deniz kıyısında Neşe 

restorant, Kıyı restorant ve Egzotıc  1 km yakınlığında olduğu söylenebilir.  Proje 

alanı 1 km yakın çevresi ve proje alanı fotoğrafları bir sonraki sayfada detaylı 

olarak verilmektedir.  

Arazinin  genel olarak 150 mt  doğusunda Karpaz-İskele anayolu, kuru tarım 

arazileri, 300 mt doğusunda kıyı şeridi   bulunmaktadır.  

 

Proje yeri 1 km çevresi Şekil 6 de gösterilmiştir. Proje yeri arazileri faaliyetten 

direkt etkileneceğinin yanında komşu parseller tarla ( arpa ekili), zeytin ağaçları  

ve tali (stabilize) yol  olması dolayısıyla olumsuz etkisini minumum düzeye 

indirmek için ilave inşaat yerlerinde gerekli perdeleme çalışmaları yapılacaktır. 

Proje alanı kuzeyinde 65 mt ileriden Dere geçmektedir. Proje alanı doğusundan ise 

(150 mt sonra) İskele-Karpaz anayolu geçmektedir. Kuzey  doğu  yönü ise 
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stabilize yoldan sonra 50 mt mesafede toplu konutlar bulunmaktadır.  Projenin 

hayata geçmesiyle birlikte bu alanlar etkilenecektir.  

 

Şekil 4: Proje alanı ve yakın çevresi 

 

 

 

Y. Kat site  

Boş Parseller  

DERE  

Müstakil 

konut sitesi  

Boş Parseller  
Boş Parseller  

Zeytin Ağaçları   

Proje yeri  
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 Proje alanı çevresi r=1 km  

Şekil  5  : Proje alanı ve 1 km etki alanı 

Müstakil 

Konutlar  

Dokuz evler 

Proje Yeri  

 

Dere  

Boğaztepe 

köyü  Yolu  

Zeytin 

ağaçlar

ı   

Toplu 

Konutlar  
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Görünüm- Gölge Çalıması  

Proje yeri sınırlarında, İskele-Karpaz anayolu, tali yol ve kuru tarım arazileri  

bulunmaktadır.  

Proje alanı etrafında bulunan kuru tarım arazilerine ileride konut yapılması 

ihtimali, olduğundan projeden kaynaklanacak gölge izdüşüm çalışması 

yaptırılmıştır. Bu çalışma dört  mevsim, sabah-öğlen ve öğleden sonra olmak üzere 

12 şekilde yapılmıştır.   

Buna göre genel olarak, kış aylarında; sabah   vakitlerinde proje alanının batısı, 

öğle vakitlerinde kuzey batısı ve ö.s kuzeyinde  kalan alanlar,  

İlkbahar, yaz ve sonbahar  aylarında ; sadece Ö.S vakitlerinde proje alanının kuzey 

doğusunda kalan alanlar, gölgeden etkilenecektir.  

Gölgelerin uzunluğu ve kısalığı yaz ve kış ayalarında farklılık gösterecektir. Bu 

alanların içinde hali hazırda kuru tarım arazileri  bulunmamaktadır. Proje alanının 

batısında anayol bulunmakta, e orta bölümde küçükbir parsel’de yine kuru tarım 

arazisi, güneyinde tali yol  ve batısında kalan tarım arazileri, ileride konut 

yapılırsa, gölgeden olumsuz etkilenecektir. 

 

 
Gölge İzdüşüm 1: Ocak saat 15.30  
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Gölge İzdüşüm 2: Ocak saat 12.30  

 
 

Gölge İzdüşüm 3:  Ocak saat 9.30 
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Gölge İzdüşüm 4: Nisan saat 15.30  

 
Gölge İzdüşüm 5: Nisan saat 12.30 
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Gölge İzdüşüm 6: Nisan saat 9.30  

 
Gölge İzdüşüm 7: Haziran saat 15.30  
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Gölge İzdüşüm 8:  Haziran saat 12.30  

 
Gölge İzdüşüm 9: Haziran saat 9.30  
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Gölge İzdüşüm 10: Eylül saat 15.30  

 
 

Gölge İzdüşüm 11: Eylül saat 12.30  
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Gölge İzdüşüm 12: Eylül sabah 9.30  

 

IV.2  FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN KULLANIMI  

 

IV.2.1 METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLER  

Meteoroloji Dairesinden alınan bilgilere göre Proje yerinin bulunduğu İskele 

bölgesine en uygun istasyonun İskele Meteoroloji İstasyonu olduğu 

kaydedilmiştir. Meteoroloji Dairesinden alınan, İskele istasyonuna ait ortalama 

aylık hava sıcaklığı, nisbi nem ve yağış değerleri Tablo 4 ’de verilmiştir.  Ayrıca 

Kuzey Kıbrıs‟ta bulunan meteoroloji istasyonlarının yerini gösteren harita ise  

harita 2 de sunulmuştur.  

Yağış : İskele Meteoroloji rasatlarına göre İskele bölgesi yıllık ortalama 339.7 

mm/m2 yağış almaktadır. Kuzey Kıbrıs‟ın en az yağışlı bölgesi olan Mesarya 

bölgesinde en fazla yağışın Aralık, en az yağışın ise Ağustos‟da düştüğü 

görülmektedir. 24 saatlik en çok yağışlar da depresyonların etkili olduğu kış ayları 

ile konvektif yağışların oluştuğu bahar aylarında ölçülmüştür.  

Hava Sıcaklığı: İskele bölgesinde yıllık ortalama hava sıcaklığı 19.4 derece C.dır. 

İskele Bölgesinin sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre değerlendirilirse: 

Günlük ortalama sıcaklık, en yüksek Temmuz-Ağustos, en düşük Ocak – Şubat 

aylarındadır. En yüksek ortalama sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek 

değerlerdedir. 
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Nisbi Nem: Gündüzleri en nemli bölgeler, deniz meltemlerinin görüldüğü kıyı 

kesimleri ve dağlık bölgeler, en kuru bölgeler ise iç kesimlerdir. Geceleri iç 

kesimlerdeki nem miktarı artarak, sabah saatlerinde kıyılardan daha fazla nem 

taşımaktadır. İskele Bölgesinin uzun yıllar ortalama nisbi nem değerleri şöyledir: 

Yıllık ortalama nisbi nem 64.5 dir. En yüksek nisbi nem ortalaması ocak ayında 

%72.7, en düşük nisbi nem ortalaması Haziran ayında %58.8dir.  

Rüzgarlar: Gündüzleri denizden – karaya, geceleri karadan – denize esen deniz 

meltemleri ile dağların yüksek kesimleri ile dağ etekleri veya vadiler arasında esen 

kara meltemleri K.K.T.C‟de etkili olmaktadır. Meltemler arasında K.K.T.C.‟de 

esen rüzgarların önemli bir bölümü Batı‟dan Doğu‟ya doğru esmektedir. İskele 

rüzgar kayıtları incelendiğinde uzun yıllar ortalama rüzgar hızı ise 2.7 m/sn.olduğu 

görülmektedir. En yüksek rüzgar hızı ise Mart ayında 24.4  m/sn ve en düşük 

rüzgar hızı Haziran ayında 17.9 m/sn olarak kaydedilmiştir.Bölgedeki rüzgar yönü 

ise batı istikametinedir. 

 

 
 

 

Tablo 4: İskele bölgesine ait meterolojik bilgiler.  
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Şekil 6: KKTC meteoroloji istasyonları 

 

 

IV.2.2 JEOLOJİK ÖZELLİKLER VE TOPOĞRAFYA 

 

IV.2.2.1 JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 

İnceleme alanı, İskele-Boğaztepe ana yolu Dokuzevler bölgesinde ve ana yolun 

batısında kuru tarım arazisidir.  

KKTC sınırları içerisindeki Beşparmak Bölgesi alttan üste doğru, Tripo, Lapta ve 

Değirmenlik gurubuna ait Kaya birimleri ile oluşturulur. 

 

Beşparmak Dağları görünür temelinde Tripo Grubu’na ait dolomit, kireçtaşı ve 

masit rekristalize kireç taşları ile temsil olunur. Tripo Gurbu üzerine açılı 

uyumsuzlukla gelen kireçtaşı, killi kireçtaşı, artlanması ile yer yer yer girik 

volkanit kayaçlar içeren Lapta Gurubu kayaçları yer alır. Değirmenlik Gurubu, 

Tripo ve Lapta guruplarını açılı uyumsuzlukla örten yaklaşık 3 milyon yıl 

süresince kesintisiz çökelimin devam ettiği havzada çoğunlukla turbiditik, özellikli 

kanal dolgu kumtaşları, kil taşları, çamurtaşları ve jipslerden oluşan kaya birimleri 

içerir.  

Miyosen dönemi sonunda tümüyle kara durumuna geçen Kıbrıs’ta Pliyosen 

döneminde, özellikle Mesarya ovasının yeniden deniz altında kalması sonucunda 
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oluşan çökel kıyılar, topluluğu Mesarya Gurubunu oluşturmuştur. Adanın 

kuvaterner dönemi boyunca oluşan yükselim evreleri sonucunda değişik 

düzeylerde karasal ve denizel dolgu şekilleri de oluşmuştur. Denizel çökeller 

kuzey kıyı şeridi ile Doğu kıyılarında gözlenmekte karasal çökellerde iki dağ 

silsilesi arasında kalan mesarya ovasında yer almaktadır.  

Sahil şeridi kıyı kumulları Q6akk ile başlayıp ana yolun batısında yola paralel 

devam eder, sonralarında proje alanının içerisinde yer aldığı Mesarya gurubuna ait 

Gürpınar Formasyonu (Qmg) gözlenmektedir.  

Sığ denizel ortamlarda çökelmiş olan Gürpınar formasyonu adanın birçok 

yöresinde gözlenir Bulunduğu yöreye göre farklı fasiyes özelliği gösterir. Proje 

alanı ve çevresinde gözlenen biçim altta ufak-orta boylu, iyi yuvarlanmış ve yer 

yer yassı çakıllı çakıltaşları ile ardalanan çapraz katmanlı kumsal kumtaşlarından 

oluşur. Kumtaşları sarımsı gri renkli ve kalkarenit niteliğindedir. Kalınıkları 20-80 

metre aralığında değişir. 

Proje alanı batısı ile kuzey kuzeyinde Değirmenlik gurubu formasyonlarından 

Yılmazköy formasyonu (Tdy), Yıldıztepe formasyonu (Tdya) ve mermertepe jipsi 

(Tdm) kayalarına rastlanır.  Kaynak: Hakyemez ve diğerlerinin KKTC ‘nin 

Jeolojisi çalışmaları sonucu hazırlanan rapordan yararlanmıştır.  

 

Proje alnında yapılması planlanan çok katlı yapıların zemin sorunlarının detaylı 

incelenmesi amacıyla Geoteam mühendislik Ltd tarafından Ağustos 2020 tarihinde 

Mühendislik Jeolojisi detaylı olarak değerlendirme raporu hazırlanmıştır.  

Sonuç ve Öneriler ektedir.  
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HARITA   3      : 1/25,000 ÖLÇEKLI JEOLOJI HARITASI  

Proje yeri  
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IV.2.2.2  TOPOĞRAFYA 

Proje alanı batısında 20-25 metre yükseltili bir sırt oluşturur ve kuzey yönüne 

eğimlidir.  Proje alanı batıda 9 metre yükseklikten başlayıp doğuya doğru 5 metre 

düzeyine iner.  Doğuya doğru var olan eğim sonucu yağış sularını doğu yönünde 

taşıyıp kuzey doğusundan geçen Yayvan dereye kanalize edebilir. 

 
 HARITA   4      : 1/5,000 ÖLÇEKLİ  TOPOĞRAFIK HARITA  

 

Proje 

yeri  
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IV.2.3    YERALTI SU KAYNAKLARININ  HİDROJEOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ  

Proje alanı ve çevresinde gözlenen kumlu kireçtaşları iyi bir aküifer 

kayasıdır. Geniş bir alandagözlenen bu formasyondan geçmiş yıllarda yeraltısuyu 

alınıp bölge yerleşim yerlerine su sağlamada ve sulu tarımda kullanılmakta idi.  

Kuraklık ve aşırı su çekimleri ve yeraltı su düzeyinin  deniz seviyesialtına 

düşmesiyle tuzlanması sonucu yöreden su alınamamaktadır.  

Proje alanına açılan zemin sondajlarında ulaşılan yeraltı suları deniz düzeyi altında 

olduğundan deniz suyu girişimi sonucu tuzlu sudur.  

 

IV.2.4 YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ HİDROLOJİK VE  EKOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

                  

 Kurak bir iklim kuşağında yer alan adamızda oldukça az yağış düşmektedir.  

İki dağ silsilesi ve çevrelerine düşen yağışlarla oluşan dereler sularını ovalara, 

göletlere ve denize taşımaktadır. Su kıtlığının var olduğu ada üzerine düşen 

yağışların denize akması mutlaka önlenmelidir.  

Beşparmak dağlarının doğu yönündeki uzantılarından kaynaklanıp güney yönünde 

akabilen dereler sularını ovalara az bir miktar da denize ulaştırabilir.  Proje alanı 

kuzey doğu bitişiğinde yer alan Yayvan dere güney yönünden denize ulaşır. Deniz 

kenarlarındaki dere yatağı oldukça genişlediğinden sular denize yakın alanlarda 

yüzeyde gölenir. Gözlenen sular denizin gelgit hareketi ile karaya taşıdığı deniz 

suyundur. 

IV.2.5 YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ MEVCUT VE PLANLANAN 

KULLANIMI  

Bilindiği gibi adamızın içme ve kullanma suyu gereksinimi yeraltı su 

kaynaklarından sağlanmaktadır. İskele ve çevresinde görülen küçük yüzey 

akiferlerinde ve gömülü jips akiferlerinden sağlanan sular bölge kullanma suyu 

gereksinimini karşılamamaktadır. Özellikle gelişen proje alanı ve çevresine mevcut 

kaynaklar yetmemektedir. 
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IV.2.6  DENİZ VE İÇ SULARDAKI (GÖL, AKARSU) CANLI TÜRLERİ;BU 

TÜRLERİN TABİİ KARAKTERİ, ULUSAL VE 

ULUSLARARASIMEVZUATLA KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER, 

BUNLARINÜREME, BESLENME, SIĞINMA, VE YAŞAMA 

ORTAMLARI, BUORTAMLAR İÇİN BELİRLENEN KORUMA 

KARARLARI 

18/2012 Çevre Yasası‟nın 48. Maddesi gereğince “Flora, Fauna türleri ve Yaban 

Kuşlarının Korunması Tüzüğü” hazırlanmıştır. Belirtilen tüzükle flora, fauna ve 

yaban kuşların türlerinin koruma seviyelerini belirlemiş ve listelenmiştir (Flora, 

Fauna ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü, 2012). 

Doğa koruma kapsamında, hem ulusal hem de uluslararası öneme sahip flora ve 

faunanın varlığının bulunduğu ve bu doğal değerlerin korunması, muhafaza 

edilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması gereken bölgeler, 18/12 Çevre 

Yasası‟nın 42 (1) Maddesi kapsamında, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) 

olarak ilan edilmiştir. 

KKTC‟de ilan edilmiş 8 Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. (Harita 5) 

Bunlar 1997 yılında ilan edilen ve 1999 yılında ŞPD tarafından Çevre Planı 

hazırlanan Alagadi ÖÇKB‟si, 2003 yılında ilan edilen Salamis Kocareis Tesisleri - 

Park Otel ÖÇKB‟si, 2007 yılında ilan edilen Karpaz Milli Park Alanı ÖÇKB‟si, 

2008 yılında ilan edilen Güney Karpaz Sahilleri, Akdeniz, Gazimağusa Sulak 

Alanları ve Tatlısu Kıyı Şeridi ÖÇKB‟leri ile 2014‟te ilan edilen Avtepe 

ÖÇKB‟sidir. 

  Zengin biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatına sahip Beşparmak sıradağları da 

öneri ÖÇKB olarak belirlenmiş olup ÖÇKB olarak ilan edilmesi öngörülmektedir. 

Bölgelerde Avrupa Birliği biyolojik çeşitlilik ağı için önemli olan ve AB 

Habitat Direktifi 33 Ek I‟de listelenmiş önemli habitatların varlığının yanı sıra Ek 

II listesinde yer alan endemikler bulunmaktadır. Ayrıca ÖÇKB‟lerde üreyen veya 

göç ederken içlerinden geçen AB Ek listesinde yer alan fauna türleri de 

bulunmaktadır. Çok sayıda Yeşil Kaplumbağa (Chelonia Mydas) ve Sini 

Kaplumbağası (Caretta Caretta) denize kıyısı olan tüm Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri‟nin çeşitli kıyılarında yumurtlamaktadır. Deniz kaplumbağalarının yanı 

sıra Karpaz Milli Park Alanı, Tatlısu Kıyı Şeridi ve Akdeniz Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri‟nde Akdeniz foku‟nun (Monachus monachus) yaşadığı gözlenmiştir. 

Önemli fauna türlerinin yanında bölgede endemik lale (Tulipa Cypria) ve endemik 

orkide (Ophrys Kostchyi) gibi nadir ve endemik flora türleri de bulunmaktadır. 

Tüm bu özelliklerle Salamis Kocareis Tesisleri-Park Otel ÖÇKB‟si hariç diğer 

tüm ÖÇKB‟ler Potansiyel Natura 2000 alanı özelliği taşımaktadırlar. Proje alanına 

en yakın Özel Çevre Koruma Bölgesi, Yaklaşık 17 km uzaklıkta Gazi Mağusa 
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sulak alanları ve yaklaşık 15 km güneyinde Salamis Kocareis Tesisleri -Park Otel 

Özel Çevre Koruma bölgeleridir. 

 

Harita  5 : Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) 

 

IV.2.7         TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM DURUMU 

 

IV.2.7.1      TOPRAĞIN FİZİKSEL,  KİMYASAL VE BİYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

 

Proje alanı ile ilgili, Tarım Daire‟sine görüş sorulmuştur. Bu görüş kapsamında 

alanın etüd dışı alan olduğu tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir. Tarım ve Orman 

Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi” 

kapsamımda hazırlanan Temel Toprak haritası da Harita 6 de sunulmuştur. Üç 

toprak yapısının çakıştığı bir noktada bulunmaktadır.  

 

 Proje yeri Sa5.3Bd2t1, Tp5Bdt ve Bt5 Ardt   rumuzlu araziler  içerisinde yer 

almaktadır. Buna göre; 

Arazi Salamis Serisi, Topcuköy serisi ve Boltaşlı serisi içerisinde ve II, III ve VI 

sınıf araziler içerisinde yer almaktadır.  

SINIF II :  Kolayca giderilecek hafif şiddette ve sürekli olmayan 

sınırlayıcı faktörler içerir.  

Sınıf III : Şiddetli sınırlayıcı faktörler içerirler. Bu nedenle sürümü, 

ekim zamanı, hasat işlemleri ve bitki seçimin kısıtlar 

Sınıf VI:  İşleyerek tarım kültürü yapmaya elverişli değildir.  

SALAMİS Serisi (Ss) 

Eski lagünlerin killi sedimentler depolaması sonucu oluşmuş % 0-2 eğimli düz 

topoğrafyalı yetersiz drenajlı  çok derin topraklardır. Bu seri toprakları sadece A ve C 
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horizonlarına sahip olup yüzey altında kil tekstürlüdürler. Nemli renkleri yüzeyde donuk 

sarımsı kahve (10 YR-4/3), gövdede kahvedir (7,5 YR-4/4). Bu seride pH çok yüksektir ve 

8.30-8.67 arasında yer almaktadır. A1 horizonu az tuzlu, diğer horizonlar tuzludur (% 2.6 

tuz). Kireç tüm profilde yaklaşık % 24 civarındadır. Organik madde yüzeyde % 1.53 olup 

derinlikle azalmaktadır. KDK 20 –32 cmol kg-1 arasındadır.  Kil içeriği ise profilde % 43 

(yüzey) ile % 48 (2C2) arasındadır  (Şekil 6). 
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Şekil 7  Salamis  serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi 

Salamis serisinin tanımlandığı 180 nolu profil çukuru Doktorlar sitesinin 1 km 

güneyinde Magosa-Karpaz yolu üzerinde 35 12' enlem, 33 53' boylamda  açılmıştır. Bu 

seriye ait morfolojik özellikler aşağıda verilmiştir 

Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

A1  0-25  Donuk sarımsı kahverengi (10 YR-4/3) nemli; killi tın (kil) 

orta ince granüler; yaş iken yapışkan plastik; çok kireçli; orta 

saçak kök; belirgin dalgalı sınır. 

2C1  25-48  Kahverengi (7,5 YR-4/4) nemli; kumlu tın; masif; yaş iken 

yapışkan plastik; çok kireçli; seyrek saçak kök. 

2C2  48-130  Kahverengi (7,5 YR-4/4) nemli; killi; masif; yaş iken çok 

yapışkan çok plastik; çok kireçli. 

 

Şekil 8 . Salamis  seriye ait morfolojik özellikler 

TOPÇUKÖY Serisi (Tp) 

A ve C horizonlu koluviyal ana materyale sahip  % 2-4 eğimli hafif dalgalı 

topoğrafyalı orta derin (50-90 cm )  çok kireçli topraklardır. Nemli renkleri donuk sarımsı 

kahvedir (10YR 4/3). Kireç yüzeyde %36 olup derinlikle biraz artmaktadır. Profil boyunca 

pH 8.00-8.15 arasında değişmektedir.  Organik madde içeriği genel olarak düşük olup 

yüzeyde %1.97’dir. Kil oranı yüzeyde %30, alt katmanlarda en fazla %40’dır.  Yüzeyde 21 

cmol kg-1 olan KDK tüm profilde oldukça düşüktür  (Şekil 8).  
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Şekil 9 Topçuköy  serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi 

Topçuköy serisinin tanımlandığı 84 nolu profil çukuru. Topçuköy ile İskele yolu üzeri 

iskeleden 1,5 km sağda, 35 19' enlem, 33 53' boylamda açılmıştır.  Bu seriye ait morfolojik 

özellikler aşağıda verilmiştir. 

Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

 

Ap  0-14  Donuk sarımsı kahverengi (10 YR-4/3) nemli; siltli kil; orta 

ince granüler; nemli iken sıkı, yaş iken yaş iken yapışkan; 

plastik; çok kireçli; yoğun saçak kök; dalgalı geçişli sınır. 

Ad  14-31  Donuk sarımsı kahverengi (10 YR-4/3) nemli; siltli kil; masif; 

nemli iken dağılgan, yaş iken yapışkan; plastik; çok kireçli; 

seyrek saçak kök; az yoğun yuvarlak çakıl. 

AC  31-48  Donuk sarımsı kahverengi (10 YR-5/4) nemli; siltli kil; masif; 

nemli iken dağılgan,yaş iken yapışkan; plastik; az yoğun 

yuvarlak çakıl taş ve taş; seyrek saçak kök;0,2-0,5 mm 

çapında çok seyrek kireç cepleri 

C  48-92  Zeytuni kahve (2,5 Y-4/6) nemli; killi; masif; nemli iken 

dağılgan, yaş iken yapışkan; plastik; az yoğun yuvarlak çakıl; 

0,5-1 cm çapında orta yoğun kireç cepleri. 
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BOLTAŞLI  Serisi (Bt) 

Marn ana materyali üzerinde oluşmuş, A-Ckm horizon dizilimine sahip, sığ topraklardır. 

Benzer horizon dizilimine sahip topraklardan A horizonlarının kireçli ve kırmızımsı 

kahverengi(5YR-4/6) olması ile ayrılır.Çalışma alanında %3,7 gibi geniş yayılım alanına 

sahip olan Boltaşlı serisi topraklarında, toprak derinliği petrocalcic horizon tarafından 

sınırlanmıştır. Ayrıca değişen düzeyde taşlılık ve yer yer yüzeye kadar çıkan kaliş 

katmanının neden olduğu kayalılık problemi bulunmaktadır. Ap horizonundan oluşan bu 

seride pH 7.77 dir.  Kireç %38,  organik madde %2.56’dır. KDK 25 cmol kg-1 olup kil oranı 

%25’dir (Şekil9). 

Şekil 10. Boltaşlı serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi. 

Boltaşlı serisinin tanımlandığı 70 nolu profil çukuru Boltaşlı köyünün 300 m 

doğusunda, Karpaz asfaltı yanında,  35 30' enlem ve  34 11' boylamda tanımlanmıştır. Bu 

seriye ait morfolojik özellikler aşağıda verilmiştir. 

Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

Ap  0-26  Kırmızımısı kahverengi (5 YR-4/6) nemli; silitli kil; orta ince 

granüler; nemli iken dağılgan, yaş iken çok yapışkan; çok 

plastik; çok kireçli; 1,5 cm çapında az yoğun taş; orta yoğun 

saçak kök; yer yer yüzeye kadar çıkmış kaliş; belirgin düz 

sınır. 

Ckm  26+   
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Harita 6: Temel Toprak HARİTASI (1/25000) 

 

Proje Yeri  

KUZEY  
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IV.2.7.2 ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFLAMASI 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” kapsamımda hazırlanan tarımsal Arazi Kullanım Kabiliyet haritalarına 

göre proje alanı II, III. Ve VI sınıf arazidir.  

 

Arazi yetenek sınıflaması (AKK): Teknik bir sınıflama olan arazi kullanıma 

yeteneği sınıflaması temel toprak haritasındaki bireysel haritalama ünitelerinin 

özelliklerinin yorumlanması sonucu belirlenir.  

SINIF II :  Hafif derecede  eğim, su ve rüzgar erezyonu tehlikesi, idealden az 

toprak derinliği, kolayca giderilebilecek hafif şiddette tuzluluk, uygun olmayan 

toprak strüktürü ve toprak işleme koşulları, seyrek taşkın zararı, drenajlı veya 

düzeltilebilir yaşlık sorunlarını içeren topraklardır.  

 

SINIF III: III. sınıf araziler kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanıldıklarından 

erozyona karşı alınan önlemlerin süreklilik ve uygulaması genellikle güç olup, II. 

sınıfa kıyasla daha şiddetli sınırlayıcı faktörleri içerirler. Üçüncü sınıf topraklarda 

sınırlayıcı faktörleri, sürümü, ekim zamanını ve hasat işlemini; bitki seçimini veya 

bunların birkaçını birden kısıtlarlar. Çalışma alanında toprakların III. Sınıfa 

girmesine neden olan sınırlamalar: a) Orta eğim, b) Geçmişteki orta şiddette 

erozyon etkileri veya orta derecede su ve rüzgar erozyonu tehlikesi, c) Alt toprağın 

çok yavaş geçirgen olması, d) Yaşlık, e) Kök ve su depolanma alanını sınırlayan, 

ana kaya ve sert katmanlara (kaliş ve benzeri sert katlar) kadar olan oldukça sığ 

derinlik (orta derin toprak), f) Çok düşük su tutma kapasitesi, g) Kolay 

düzeltilebilecek düşük verimlilik, h) Orta tuzluluk veya alkalilikdir. 

 

SINIF VI: Dik çok dik eğim, şiddetli erezyon tehlikesi veya geçmişteki erezyon 

etkisi, taşlılık, kayalılık, toprak sığlığı, fazla su veya taşkın zararı, düşük su tutma 

kapasitesi veya tuzluluk-alkalilik sorunları bulunan topraklardır.  
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Toprağın Mevcut Kullanımı:  Arazi içerisinde yıllardır kuru tarım/ arpa ekimi 

yapılmaktadır. 

 

Şekil 11 Proje yeri arazi kullanımını gösteren hava  fotoğrafı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Yeri II., III., VIsınıf  olarak 

tanımlanmıştır. 

KUZEY  
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IV.2.7.3  EROZYON  

 

Arazinin toprak yapısı nedeniyle, dereden akış sağlandığı takdirde, proje yerinde  

erozyon olayı olması beklenmemektedir. 

 

IV.2.7.4    ARAZİ KULLANIMI  

Proje alanı, İskele Bölgesi, Yarköy sınırları içerisindedir. İstatistik ve Planlama 

Şubesi çalışmalarına göre, İskele’nin  Arazi Kullanım Alan Değerleri ve Kuzey 

Kıbrıs’taki Arazi Kullanım Alan değerleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Kaynak: http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx 

 

 

Tablo 5 :  Yarköy   Arazi Kullanımı  

 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere Yarköy ’te 8580  hektar  tarımsal aktivite 

yapılan arazisi, 24 hektar  ormanlık alan,  918  hektar  hali-mera arazi kayıtlıdır.  

 

 

 

Arazi 

kullanım 

alanı 

KKTC Arazi 

Kul. Alanı 

(Hektar ) 

% Yarköy   

arazi    

Kul.Alanı 

(Hektar ) 

% 

Tarım Arazisi 1.398.123 56.7 8580 81,83 

Orman Arazisi 480.740 19.5 24 0.23 

Hali,Mera,Ör.

Toprağı 

122.157 4.95 963 9.18 

Kullanılmayan 

Arazi 

201.061 8.15 918 8.75 

Kasaba/Köy/D

ere /Gölet 

Arazisi 

263.471 10.7 ..... …… 

Toplam: 

 

2.465.552 100 10485 100.0 

http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
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IV.2.8     TARIM ALANLARI 

Bölge içerisindeki 19 köyden biri olan Yarköy, Tarım ve Orman Bakanlığının 

yaptığı çalışmada İskele Bölgesi içerisinde incelenmiştir. Tablo’da  görüldüğü gibi 

tarım alanları köyün toplam arazi kullanımının % 58’ini oluşturmaktadır.  

Buğday: 8.642 dönüm, 150 kg/dönüm verim, 1.295 ton üretim. Arpa: 41.876 

dönüm, 119 kg/dönüm verim, 4963 ton üretim.  

Bölgedeki tarım arazileri  içerisindeki kuru tarıma alanı  olarak,  8642 dönüm 

buğday, 150 kg/dönüm verim, 1.295 ton üretim, Arpa: 41.876 dönüm, 119 

kg/dönüm verim, 4963 ton üretim yapılmaktadır.   Ayrıca,  5.061 dönüm Fiğ,  3 

dönüm Bakla, 4 dönüm Soğan,  19 dönüm Fasülye, 46 dönüm Sarmısak, 

ekilmektedir.  

YEM BİTKİLERİ: 

1.965 dönüm arpa hasılı. 50.150 dönüm tahıl balyası. 5.886 dönüm baklagil 

balyası. 3 dönüm yonca. 50 dönüm yulaf hasılı. 

YAPRAĞI YENEN SEBZELER: 

141 dönüm enginar. 2 dönüm sarma/lahana. 19 dönüm kereviz. 23 dönüm marul. 

MEYVESİ YENEN SEBZELER: 

5 dönüm kavun. 3 dönüm taze bakla. 19 dönüm taze fasülye. 1 dönüm bezelye.  

AĞAÇLAR:  

4.145 tane Badem Ağacı , 60 tane Ceviz Ağacı , 1.100 tane Antepfıstığı Ağacı, 940 

tane Elma Ağacı, 200 tane Armut Ağacı, 1.814 tane Zerdali Ağacı,  152 tane 

Şeftali Ağacı, 260 tane Erik  Ağacı, 515 tane Nar Ağacı,  409 tane İncir Ağacı,  

58.730 tane Harnıp Ağacı, 38.165 Zeytin Ağacı mevcuttur. 

Ayrıca,   9 dönüm Sultani Üzüm, 278 kg/dönüm üretim, 3 dönüm Beyaz Üzüm, 

500 kg/dönüm üretim, 147 adet asma talvarı, 48 kg her ağaç üretimi yapılmakta 

olduğu kayıt edilmiştir.   

SERA: 

54.650 m² sera ve tünel arazisi, 2.250 m² Hıyar, 4.444 kg/dönüm verim. 300 m² 

tünel de  üretiliyor. 500 m² Fasülye, 2.000 kg/dönüm verim alınmaktadır.  

Kaynak: http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx 

http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
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IV.2.9       KORUMA ALANLARI 

Proje yerinin güneyinde bulunan Boğaztepe Balıkçı Limanı bölgesi özel koruma 

bölgesi olarak ayrılmış olsa da bu konudaki çalışmaların halen devam ettiği 

bilinmektedir. Bunun yanında bölgede ve yakın yerleşim yerlerinde bulunan 

koruma alanları şöyledir:  

*Kültür Varlıkları ile Sit ve Koruma alanı olarak; Yarköy  Gastria Kalesi, 

yatırım alanına 3-4 km uzaklıkta olup, Gastria-Kastro mevkisinde yer alan 

Arkeolojik Sit Alanıdır.  İskele’de  Panayia Theodokos Kilisesi  ve Ayios Iakovos 

Kilisesi anıt olarak Kayıt yapılmıştır. Boğaztepe’de ( Monarga)  Panayia Şapeli, 

Ayia Paraskevi Kilisesi, Dimios Prodromos Kilisesi , Kaleceik’te ise Panayia 

Phaneromeni Kilisesi ve   St. George Kilisesi mevcut olup listelenmiştir.  

Kaynak:http://spd.gov.ct.tr/Portals/103/%C4%B0LANED%C4%B0LM%C4%B0

%C5%9E%20ESK%C4%B0%20ESER%20ALANLARI/%C4%B0SKELE.pdf 

• Bölgedeki Sulak Alanlar; yatırım alanı olan Yarköy   köyünden yaklaşık 10 

km Kuzeydoğusunda    Bafra Lagünü bulunmaktadır. Bafra Lagünü Kuzey 

Kıbrıs’ta tespit edilen 15 adet sulak alan içerisinde tek lagündür.   Toplu konutların 

6 km Kuzeybatısında ise Ergazi  Göleti  bulunmaktadır.   

• Proje alanına en yakın Özel Çevre Koruma Bölgesi ,Yaklaşık 17 km 

uzaklıkta Gazi Mağusa sulak alanları ve yaklaşık 15 km güneyinde Salamis 

Kocareis Tesisleri -Park Otel Özel Çevre Koruma bölgeleridir. 

• Anıt Ağaçlar: Yarköy   Köyü sınırları içerisinde  ve yakın çevresinde anıt 

ağaç bulunmamaktadır bölgeye en yakın Anıt ağaçlar şöyledir: 

Mazı Meşesi (Quercus infectoria) –Fagaceae : Kantara Piknik Alanında 

bulunmaktadır. 250 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.  Boyu 19m, çevresi  

3.26m’dir.  

*Servi (Cupressus sempervirens var. Horizontalis)-Cupressacea : 18 m 

boyunda Topçuköy ve Altınova arasındaki Bluşa Manastırının hemen arkasındadır. 

400-500 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Tepesi kurumuştur.  

Yukarıda belirtilen koruma alanları, sulak alanlar ve Özel Koruma Alanları dışında 

yatırım alanı yakın çevresinde, Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Koruma Alanı, 
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Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıklan, Biyogenetik Rezerv Alanları 

, Biyosfer Rezervleri, İçme ve Kullanma Su Kaynakları ile İlgili Koruma Alanları, 

tabiat anıtları, yaban hayatı koruma alanları, mevcut değildir. 

 

IV.2.10     ORMAN ALANLARI 

 

K.K.T.C’deki genel toplam alanın %19.50’sini  orman alanları oluşturmaktadır.  

KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 verilerine göre, proje yeri olan  Yarköy    

sınırları içerisinde Tablo 5 ’de  verilen arazi kullanım tablosunda görüldüğü gibi   

orman alanı toplam alanın,   %14,68’ini oluşturmaktadır.   

Yatırım Alanı   olan Yarköy  bölgesi,   Kantara  Orman Bölge Şefliği sınırları 

içerisinde yer almakta ve bu serinin orman amenajman planlarına göre 

işletilmektedir. Amenajman plan ve verilerine göre serinin Toplam geçek alanı 

900.9 hektardır. Bu alanın 7.9’u ormanlık alan, 893 hektarlık bölümü ormansız 

alanlardan oluşmaktadır.   

 

Şekil 12 : Orman Bölge Şeflik Sınırları ve Ormanlık Alanlar 

 

Yatırımın yapıldığı alan Orman Dariesi’nin yapmış olduğu çalışmaya göre, 

Kantara Bölge Şefliği içerisinde, Orman Amenajman bölge haritasına göre 278 

No.’lu bölme içerisindedir. Bu bölmenin toplam gerçek alanı 1662.1 hektardır. 

Bölmenin 198 hektarlık bölümünü ormanlık alan,  1464,1  hektarlık bölümünü ise 

ormansız alanlar oluşturmaktadır. Ormanlık alanın 5,4  hektarı ayni yaşlı orman 
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formunda tam kapalı gençlik ve sıklık çağında kızılçam ve servi korusu, 2,9 hektarı 

Gençlık ve sıklık çağında Kızılçam, sırıklık Servi ve Kıbrıs akasyasından oluşan 

koruluk, ayni yaşlı orman formunda tam kapalı hacmen ve sayısal olarak sıklık ve 

direklik çağında orta ağaçlık çağında Kızılçam, 35,6 hektarı Servi ve Kıbrıs 

akasyasından oluşan  koruluk, 10,4 hektarı ayni yaşlı orman formunda orta kapalı 

gençlik ve sıklık çağında  Kızılçam ve Halep çamından oluşan koruluk,  8,3 hektarı 

kapalılık tesis edilmiş gençlik çağında Servi ağacı, 36,3 hektarı gençlik ve sıklık 

çağında kızılçam, sırıklık servi ve Kıbrıs Akasyasından oluşan koruluk, 0,8 hektarı 

gevşek kapalı  bozuk Kıbrıs akasyası, 11,6 hektarı orta kapalı bozuk Kıbrıs 

Akasyası, 10,1 hektarı bozuk önceki plan döneminde Jojoba dikilmiş ancak başarılı 

olunamamış koru alanı, 44,2 hektarı gevşek kapalı bozuk Ardıç koruluğu, 29,2 

hektarı bozuk orta kapalı Ardıç koruluğu, 3,2 hektarı bozuk tam kapalı ardıç 

koruluğu olarak tanımlanmıştır.  

Ormansız alanın, 35,9 hektarını  Ağaçsız orman toprağı (OT), 40,5 hektarını iskan 

sahası-mezarlık (İS-1), 6,1 hektarını iskan sahası (İS-2) olmak üzere ağaçsız orman 

toprakları,  oluşturmaktadır. Bunun yanında 1381,6 hektarını ise tarım arazileri (Z) 

oluşturmaktadır.   
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Proje yeri  

Harita 7: Orman Haritası 1/10.000 ölçekli  
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IV.2.11   FLORA VE FAUNA        

Bu çalışmada İskele Belediyesine bağlı, İskele kaza sınırları içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanan Afik Construction Ltd.'e ait Apartman Tipi Toplu 

Konut Projesi yatırımının yapılacağı bölgenin ekosistem özellikleri 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu bölgede bulunan habitatlar ve halihazırdaki durumu 

değerlendirilmiş; yatırıma uygunluğu ve doğal çevrenin yatırımdan nasıl 

etkileneceği belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Alanın doğusundan Magosa-Karpaz yolu, batısında tarım alanı, güneyinde tepelik 

alan   kuzeyinde ise dere yatağı ve sonrasında bir site yer almaktadır.  

 

Materyal ve yöntemler 

Flora 

Flora türleri için yapılan arazi çalışmaları doğrudan gözlem ve ilgili flora türlerinin 

örneklemesini içermektedir. Toplanan örnekler arazide numaralandırılmış ve 

preslenmiştir. Örneklenen türler Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’nda 

muhafaza edilecektir. 

Örneklerin teşhisi için, çeşitli kaynaklar referans olarak kullanılmıştır, bunlar, 

Flora of Cyprus (Meikle, 1977-1985), ve diğer ilişkili literatür ve kaynaklardır. 

Bunun yanında Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’ndaki örneklerden 

faydalanılmıştır. Flora türleri listesi “Flora of Cyprus” adlı eserde yer alan düzenle 

oluşturulmuştur. 

Saha araştırmaları esnasında, arazideki farklı jeolojik oluşumlar ve jeomorfoloji, 

eğim, habitat tipi ve şimdiki durumu, toprak karakteri ve alan kullanımı gibi 

parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak, taksonomik 

sınıflandırmada, çeşitlilik ve habitat özellikleri belirlenmiştir. 

Fauna Türleri 

Fauna türleri için arazi gözlemleri doğrudan yapılmıştır. Fauna türleri için, alan 

çalışmaları sırasında bölgede belirlenen kuş ve sürüngenler listelenmiştir. Alan 

çalışmalarında memelilere rastlanmamıştır. Fauna türleri habitatları ve 

habitatlarının mevcut durumuna göre değerlendirilmiş, farklı jeolojik oluşumlar ve 

jeomeorfoloji, eğim, vejetasyon ve arazi  kullanımı gibi parametreler dikkate 

alınmıştır. 



 61 

Çalışma alanı gezilmiş ve bireyler gözlenerek, kaydedilmiştir. Birey tanıma 

yöntemi gözle görülür belirgin özellikteki türler için birey çeşitliliğinden 

yararlanılarak yürütülmüştür.  

Grup olarak farklılık gösteren kuş türlerindeki belirleme yöntemi habitat 

çeşitliliğine, (topoğrafi, vejetasyon, rakım, su sistemleri gibi),  zamana (mevsimsel 

ya da gün içinde) ve değişik kuş gruplarını (su kuşları, yırtıcılar, ötücüler vb.) 

kapsayacak şekilde optik ekipmanlarla yürütülmektedir. Çeşitli habitatlardaki 

(kayalar, ağaçlar, çalılık ve zemin) türlerin tanımlanması ve birey sayımı için, 

optik ekipmanla doğrudan gözlem yapılmıştır.  

Sürü sayımı yöntemi arazi çalışmalarında kuş türlerinin sürü yapısından 

faydalanılarak uygulanmıştır. Bu yöntemde sürünün hareket etme ve beslenme 

şekli ayırıcı olmuştur. Nokta sayımı ağaçlık ve çalılık habitatlarda belirgin kuş 

türleri için uygulanmıştır. Nokta sayımı ve transeksiyon, gözle ve işitsel rastgele 

gözlemlere dayanır. 

Kıyısal Alan 

Alan çalışmalarında, alanda bulunan habitat tipleri belirlenmiştir. Habitat tiplerinin 

durumu ve KKTC genelinde yaygınlığı tartışılmıştır. Ayrıca, olası yatırım 

durumunda, yatırımın etkilerinin en aza indirilebilmesi açısından yapılması 

gerekenler belirlenmiştir.  

Habitatlar 

Bölgede Avrupa Birliği Natura 2000 ağında koruma altına alınan şartları taşıyan 

habitatlar (yaşam alanı) tablo halinde verilmiştir. 

Kod İsim Referens Bolluk 

(nadir, bol, 

yaygın) 

Bilginin 

Kalitesi/yeterliliği 

1420 Akdeniz ve ılıman 

Atlantik tuzcul çalıları 

Gücel, S., Şenol, S.G., 

Meraklı, 2003 

Yıldız, K., Gücel, S., 

Cambaz, M., Meraklı 

M.K., 2006 

Nadir  

1430 

Halo-nitrofil çalılar 

(Pegano-Salsoletea) 
Gücel, S., Şenol, S.G., 

Meraklı, 2003 

Yıldız, K., Gücel, S., 

Cambaz, M., Meraklı 

M.K., 2006 

Yaygın Kaliteli ve yeterli 

5420 Sarcopterium spinosum 

friganaları  

Yıldız, K., Gücel, S., 

Cambaz, M., Meraklı 

M.K., 2006 

Yaygın Kaliteli ve yeterli 

Tablo 6 : Habitatlar  
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I.2.1 Flora 

Gelişim alanı deniz ile anayol arasında kalan ve denize yakın olan parselle 

denizden ayrı kalan dar bir kısımı kapsamaktadır. Alanın batısında yolun diğer 

kısmında doğal makilik, tuzcul bataklık kalıntıları, yerleşim yerleri ve yanı da 

tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Gelişimin gerçekleşeceği alan uzun süredir, 

değişik uygulamalara ev sahipliği yapmış ve tahrip edilmiştir. 
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FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

BERBERIDACE

AE 

Leontice leontopetalum 

 

Patlangaç, 

Aslan pençesi 

Yok Yok Tarla içi LC 

BRASSICACEA

E 

Sinapis alba 

 

Lapsana Yok Yok Tarla içi LC 

COMPOSITAE Calendula arvensis 

 

Sarı papatya Yok Yok Tarlalar, yol kenarları, 

kayalık alanlar ve boş 

alanlar 

LC 

COMPOSITAE Echinops spinosissimus Topuzdikeniı Yok Yok Tarlalar, yol kenarları, 

kayalık alanlar ve boş 

alanlar 

LC 

CRUCIFERAE Sinapis arvensis Lapsana Yok Yok Tarlalar, yol kenarları ve 

boş alanlar 

LC 

FUMARIACEAE Fumaria densiflora Ergendöşeği, 

şahtere 

Yok Yok Tarlalar, yol kenarları, 

kayalık alanlar, makilik ve 

boş alanlar 

LC 

GERANIACEAE Geranium tuberosum Dönbaba Yok Yok Tarlalar, yol kenarları ve 

boş alanlar 

LC 

GERANIACEAE Geranium molle Dönbaba Yok Yok Tarlalar, yol kenarları, 

kayalık alanlar ve boş 

alanlar 

LC 

LILIACEAE Asphodelus aestivus Çiriş otu Yok Yok Tarlalar, yol kenarları ve 

boş alanlar 

LC 

POACEAE Dactylis glomerata Ayrık, yer 

gastri 

Yok Yok Tarla içi LC 

POACEAE Cynodon dactylon Ayrık Yok Yok Tarla içi LC 

 
Tablo 7: Flora Listesi  
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I.2.2   Fauna 

Yapılan çalışmalarda doğrudan ve dolaylı örneklemelere dayanarak elde edilen fauna elemanları aşağıda 

verilmiştir.  
 

Sürüngenler: 
FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

GEKKONIDAE Cyrtopodion kotschyi  İnce parmaklı 

keler 

Yok Yok Az bitkili taşlık ve 

kayalıklar 

LC 

AGAMIDAE Laudakia stellio  Gurkuda Yok Yok Taş duvaralr ve kayalık 

alanlar 

LC 

LACERTIDAE Ophisops elegans  Tarla 

kertenkelesi 

Yok Yok Tarlalar, yol kenarları, ve 

boş alanlar 

LC 

LACERTIDAE Lacerta troodica  Tarak parmaklı 

kertenkele 

Yok Yok Seyrek bitkili, kumluk 

alanlar 

LC 

Kuşlar: 
FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEM

İK 

KORU

MA 

HABİTATI TEHLİ

KE  

SINIFI 

PASSERIDAE Passer domesticus Ev serçesi Yok Yok Geniş 

yayılışlı 

LC 

 

 

 

 Tablo 8: Fauna Listesi  
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IV.2.12 PEYZAJ  DEĞERİ YÜKSEK YERLER VE REKREASYON 

ALANLARI, BENZERSİZ ÖZELLİKTEKİ  JEOLOJİK VE 

JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLARIN BULUNDUĞU YERLER 

 

Proje yeri KKTC'nin Doğu Sahil şeridi,  Karpaz Yarımadası kıyı şeridinde  

bulunmaktadır. Karpaz Yarımadası’nda Altın Kumsal ve Boğaz bölgesi kıyı 

şeridi, kumsal plaj alanları ve doğal alanları ile  peyzaj değeri yüksek 

rekreasyon alanlarıdır.  Proje yeri ve yakın çevresinde benzersiz özellikte 

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar yoktur.   

KKTC‟de kişi başına yeşil alan standardı olmadığından ötürü nüfus 

yoğunluğunun yüksek olduğu kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı kırsal alanlara göre oldukça düşük kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

diğer kentsel bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de nüfusun ihtiyacını 

karşılayacak miktarda yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, açık spor alanları gibi 

rekreatif alanlar yeterli değildir. Aynı zamanda Tarihi ve arkeolojik alanlar gibi 

koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması gerekli kültürel alanların rekreatif 

amaçlı kullanımı ve devamlılığının sağlanması için gerekli “koruma kullanım 

ilkesi” sağlanamamaktadır. Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne ilişkin 

aşağıdaki politikalar önerilmektedir. (Kaynak Ülkesel Fiziki Plan) 

*Dere yatakları, dağlar, kıyılar, gölet ve barajlar, orman alanları, doğal anıt 

alanları ve bunun gibi doğal kaynakların toplumsal ve estetik ağırlıklı 

kullanımı olan rekreasyon amaçlı kullanımında ekonomik ve ekolojik gerekleri 

de göz önünde tutulan gerekli düzenleme ve gelişmeler teşvik edilmelidir. 

*Özel Çevre Koruma Bölgeleri için yönetim planları hazırlanacak ve bu 

bölgelerin rekreasyon alanı olarak korunarak kullanımını sağlamak amacıyla 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

*Tarihi ve arkeolojik alanlar gibi koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması 

gerekli kültürel alanların, alandaki doğal ve kültürel yapının önemine dikkat 

çekerek rekreatif amaçlı hassas kullanımını sağlamak için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
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* Yerleşim alanlarında nüfusun ihtiyacını karşılayacak çeşitlilik ve büyüklükte, 

ve nitelikte uluslararası standartlara uygun, çağdaş, güncel donanımlara ve 

niteliklere sahip park, oyun alanı, açık spor alanı, yeşil alanlar gibi rekreasyon 

alanları sağlanmalıdır. 

* Uygun yerlerde özellikle de İskele kent merkezinde yer alan kamu 

arazilerinin yeşil rekreatif alan amacı ile tahsis edilmelidir. 

* Büyük ölçekli kapsamlı gelişme projelerinde, yatırımcılar tarafından 

toplumsal spor merkezi veya yerel park yapılması teşvik edilmelidir. 

 

IV.2.13 DEVLETİN YETKİLİ ORGANLARININ HÜKÜM VE 

TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİLER 

 

Proje yeri olan bahse konu arazi özel mülktür. Proje yeri sınır arazileri de 

çeşitli şahıs yada şirketlere aittir.  
 

IV.2.14       PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ HAVA, SU VE TOPRAK 

AÇISINDAN  MEVCUT KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ 

 

 Proje alanı içerisinde ve 1 km yakın çevresinde su, toprak ve hava kirliliği 

oluşturabilecek herhangi bir sanayi faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, proje 

alanının 5 km kuzey doğusunda Kalecik Elektrik Santrali (AKSA) 

bulunmaktadır. Rüzgar yönüne bakıldığında, İskele bölgesinde hakim rüzgar 

yönünün kuzey olduğu ancak mevsimsel değişiklikler olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, santralden çıkan hava emisyon seviyesini standartlara uygun 

hale getirmek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığı 

bilinmektedir. 

Proje alanında hava emisyon ölçümü yapılmamıştır. Kalecik bölgesinde yer 

alan endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı emisyon taşınımı muhtemel olduğu 

düşünülmektedir.  

Arazinin 5 km (kuş uçuşu uzaklık) kuzey doğusunda Kalecik Hava Emisyon 

Ölçüm İstasyonu bulunmaktadır. Tablo 9’daki veriler incelendiğinde, PM10 

değerinin (40 µg/m3) limitlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Söz konusu 

değerin, Elektrik Santralinden kaynaklandığı ve azaltılması için gerekli 

çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.  

Gürültü: Proje alanında aşağıda belirtilen cihaz ile 21  Ağustos 2020 

tarihlerinde 16:00- 16:30 saatleri arasında ölçümler yapılmıştır. Arazi 4 

noktaya bölünüp ile ölçüm yapılmıştır. Bu noktalar seçilirken arazi sınırları ve 

eş mesafede ölçümler yapılmasına dikkat edilmiştir.EK 17’de gürültü ölçüm 

raporu sunulmuştur. Proje alanı etrafında, batısında, kuru tarım arazileri, zeytin 

ağaçları, tali yol, İskele-Karpaz anayolu, kuzey batısında  Lemar supermarket 

ve DRN inşaat şirketine ait yüksek katlı apartman tipi konut sitesi mevcuttur. 

İnşaat aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin önlenmesi ve en aza 

indirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak olup, söz konusu tedbirler V. 

bölüm’de açıklanmıştır. 
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IV.3       SOSYO-EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ 

IV.3.1    EKONOMİK ÖZELLİKLER 

 

Bölgenin mukayeseli avantajlarını, genel ekonomik eğilimler ve gelecekte 

Girne, Lefkoşa ve  Mağusa   bölgelerindeki büyümeyi dengelemek için 

büyüme merkezi olacağı dikkate alınarak, bölgenin ekonomik gelişmesini 

sağlayabilecek yeni iş ve istihdam yaratabilecek ve özel sektör için yatırım 

fırsatı sunabilecek öncü ekonomik gelişme sektörleri belirlenmiştir. Turizm, 

sanayi, yüksek eğitim, emlak geliştirme, ticaret, sektörlerinin desteklenmesi ve 

teşvik edilmesi hedefleri koyulmuştur.  

Bölge emlak geliştirme piyasanın ikinci konutlar için tercih ettiği bir bölgedir. 

Bafra Turizm bölgesinde lüks 5 yıldızlı otellerin de işletmeye açılmasıyla bu 

otellerde çalışan yabancı (Türkiye veya 3. Dünaya ülkelerinden insanlar) 

istihdam edilmiştir. Yine bu bölgede halehazırda inşaat halindeki otellerde 

alışan teknik ve üst düzey ekipler de bu bölgeden konut kiralayarak 

kalmaktadırlar.  Bu bölgede konut ihtiyacı artmaya devam etmektedir. İskele-

Bafra bölgesinde ise ikinci konuta yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Bölgenin 

gelecekte büyüme merkezi olması hedefi dikkate alındığında, bölge gelecekte 

de sektör için yatırım fırsatları sunmaya devam edecektir. 

IV.3.2. NÜFUS  

İskele bölgesi; en küçük ve en az nüfuslu ilçe merkezidir. Kumsalları olan 

kıyıları vardır. Piyasanın emlak geliştirme ve turizm için tercih ettiği bir 

bölgedir. Kırsal nitelikli faaliyetlerin yanı sıra kentsel ve kırsal faaliyetler bir 

arada bulunmaktadır.  

İskele ilçesinin genel nüfusu 22492 (De Jure) ve 23098(De Facto) dir.  

Yarköy  Nüfusu  ise toplamda 435 kişi olup, 225 kişisi erkek, 210 kişisi ise 

kadın’dır.   

IV.3.3. GELİR  

 

Turizm, sanayi, yüksek eğitim, emlak geliştirme, ticaret sektörlerinin 

desteklenmesi ile bölge gelirlerinin artması beklenmektedir. 
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IV.3.4   İŞSİZLİK 

 

KKTC‟de son yıllarda işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Devlet 

Planlama Örgütü Ekim 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları‟na göre 

KKTC genelinde toplam istihdam 97867 kişi, işsiz sayısı 8929 kişi, işsizlik 

oranı ise %8,4‟dür. En yüksek işsizlik oranı %11,2 ile Gazi Mağusada 

gözlenirken, en düşük işsizlik oranı %6,9 ile Girne‟ de tahmin edilmiştir (DPÖ, 

2015). Şekil 3‟te 1977- 2010 arası işsizlik oranları görülmektedir. Şekilden de 

görülebileceği gibi 2000‟li yıllardan itibaren işsizlik oranı diğer yıllara göre 

oldukça artmış 2004 yılından itibaren %8.40 – 12.40 arasında değişmektedir. 

 

IV.3.5    SAĞLIK 
 

KKTC‟de sağlık hizmetleri kamu kesiminin temel görevleri arasındadır. Sağlık 

hizmetlerinin yürütülmesinden Devlet sorumludur. Sağlık alanında devletin 

gözetim ve denetiminde özel teşebbüs de faaliyet göstermektedir. Kamu 

tarafından yürütülen sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane 

ve sağlık merkezlerinde verilmektedir.  

Sağlık hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak, kişilerin hizmete 

erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya 

konulacaktır. ( Kaynak : Sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı 2013-2015)  

Proje yeri ve çevresinde sık görülen ve salgın olan hastalık görülmemiştir. 

Yöre halkı sağlık hizmetlerini öncelikle Yeni İskele’de bulunan Sağlık 

Ocağınan, ileri vakalarda Mağusa ve Lefkoşa’da bulunan Hastanelerden 

almaktadır. Söz konusu bölgedeki temel sorunlar; ilk sağlık hizmetinin bir 

parçası olan mobil sağlık hizmetinin olmaması ve üçüncü basamak sağlık 

hizmeti veren tam donanımlı hastanenin sadece Lefkoşa’da bulunmasıdır. Bu 

bağlamda bölgede uygulanması gereken sağlık politikaları;  

✓ Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere mobil 

sağlık hizmetleri geliştirilecektir.  

✓ İlk basamak sağlık hizmeti altyapısı olmayan bölgelerin en büyük 

yerleşme biriminden ve turizm alanlarından başlayarak tüm bölgelerde gerekli 
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ilk basamak sağlık hizmet altyapısı sağlanacak, yetersiz olan bölgelerde 

geliştirilecektir.  

✓ Kent merkezlerinde, gelir düzeyi düşük sosyal yönden muhtaç ve satın 

alma gücü sınırlı kesimlerin yaşam alanlarında, yaşadıkları ve çalıştıkları 

bölgelerde kısa sürede ulaşabilecekleri, bedelini ödeyebilecekleri, kaliteli 

sağlık hizmeti alabilecekleri, 24 saat hizmet veren ilk basamak merkezleri 

oluşturulacak ve acıl servislerin yükü azaltılacatır.  

✓ Gazimağusa, Guzelyurt, Girne bölgelerindeki mevcut hastanelerin 

altyapısını geliştirerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve müdahale 

kabiliyeti, kalitesi geliştirilecek ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile 

bütüncül bir sistem yaratılacaktır.  

✓ Turizm bölgelerinden başlamak üzere tüm kıyı bölgeleri kanalizasyon 

sistemine bağlanacaktır.  

 

IV.3.6    BÖLGEDEKİ SOSYAL ALT YAPI HİZMETLERİ 

 

Toplumdaki dezavantajlı kesimlerin yaşlı bakım evi, sosyal hizmet merkezi, 

engelli rehabilitasyon merkezi gibi ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması 

bölgenin en önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir. Bir diğer sorun ise 

göçmen nüfus ile yerli nüfus arasındaki soyo-kültürel ve ekonomik 

farklılıkların olmasıdır. Yukarıda belirtilen sorunlara ilişkin aşağıdaki 

politikalar belirlenmiştir. 

Kamusal binaların kültürel etkinliklere ve toplantılara uygunluk durumu 

incelenecek ve bu amaçlar için kullanılmaları teşvik edilecektir.  

✓ Yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın ve erkeklerin barınma ve bakım 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sığınma evleri, yaşlı bakım evleri ve benzeri 

merkezler ile engellilere yönelik merkezlerin kapasitesi artırılırken, ihtiyaç 

duyulan bölgelere yenileri yapılacaktır.  

✓ Her yerleşim biriminde nüfusun ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve 

nitelikte ulaşılabilir ve erişilebilir kamusal açık alanlar, park, oyun alanı, açık 

spor alanı, yeşil alanlar gibi rekreasyon alanları oluşturulması teşvik 

edilecektir.  
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✓ Her ilçede tiyatro ve sinema ve sanatsal alanların engelli kişilerin 

kullanımına da uygun bir şekilde yapılması sağlanacaktır.  

  

IV.3.7    KENTSEL VE KIRSAL ARAZİ KULLANIMI 

Proje alanı İskele İlçesinin gelişmekte olan bölgesi üzerinde bulunmaktadır. 

Adanın doğu sahilinde yer alan Gazimağusa - İskele bölgesi, yaklaşık 204 km2 

lik bir alana sahiptir. Nüfus, istihdam, ana ekonomik faaliyetler, hizmetler ve 

sosyal altyapı bakımından Lefkoşa ve Girne bölgesinden sonra en çok gelişmiş 

ikinci bölgedir. Bu özelliği ile önemli gelişme avantajlarına sahiptir. 

Gazimağusa İlçesine bağlı Gazimağusa Belediyesi alanın tamamını ve Yeni 

Boğaziçi Belediyesi ile İskele İlçesine bağlı İskele Belediyesinin kentsel 

gelişme baskısı altında ve yapılaşmış olan kıyı ve iç bölgelerdeki kısımlarında 

yer alan iç içe geçmiş yerleşimleri kapsamaktadır. Gazimağusa ilçesindeki 

Gazimağusa Belediyesine bağlı Gazimağusa, Tuzla ve Mutluyaka, 

Yeniboğaziçine bağlı Yeniboğaziçi ve Mormenekşe ile İskele İlçesindeki 

İskele Belediyesine bağlı İskele, Ötüken, Aygün, Kuzucuk ve Yarköy  olmak 

üzere toplam 8 adet yerleşim birimi bulunan Bölge‟nin, 2006 nüfus sayımı 

sonucuna göre, 44 216 olan nüfusu,2011 sayım sonucuna göre 50570 kişi 

olarak belirtilmiştir. Toplam alanı 204 km2 olan bölgede nüfus yoğunluğu, 

2006 verilerine göre 217 kişi / km2‟iken, 2011 için bu oran 248 olarak 

hesaplanmıştır. 1996- 2011 döneminde, ülke nüfusu yıllık % 2.37 oranında 

artmıştır. 2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre bölgenin artış hızı yıllık 

ortalama %2.53‟dür. Tüm bölgenin % 13.24‟ü yapılaşmış alanlardan 

oluşmaktadır. Bölgedeki yapılaşma yollar ve kıyı boyunca lineer bir şekilde 

gelişmiştir. İstihdam oranları KKTC genelinin üzerinde olan bölgede, yüksek 

eğitim , turizm, gayrimenkul geliştirme – inşaat ve sanayi sektörleri, ana 

ekonomik faaliyetlerdir. 

IV. 3.8     DİĞER ÖZELLİKLER 

 

Bahse konu diğer özellikler mevcut değildir. 
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BÖLÜM V 

PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

V.1 ARAZİNİN HAZIRLANMASI, İNŞAAT VE TESİS 

AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE 

ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  

V.1.1   ARAZİNİN HAZIRLANMASI İÇİN YAPILACAK İŞLER 

KAPSAMINDA NERELERDE VE NE KADAR ALANDA HAFRİYAT 

YAPILACAĞI HAFRİYAT ARTIĞI TOPRAK ,TAŞ KUM V.B 

MADDELERİN NERELERE TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ 

AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI, HAFRİYAT SIRASINDA 

KULLANILACAK MALZEMELER 

 

Arazi bilgileri genel olarak; toplam arazi alanı:23435 metrekare, toplam inşaat 

alanı: 48672 m2’dir. Proje alanında temel kazısından kaynaklı hafriyat toprağı 

oluşacaktır. Oluşabilecek hafriyat miktarı aşağıda yaklaşık olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 Tek tip  Blok (6 adet) 

1600 m3 x6=9600 m3 

Arazi Alanı:23435 m² x 

0.50 cm kazı= 2028 m3 

Bitkisel Toprak  

 

Temel Kazısı  (m³) 
Toplam: 11628 m3 

 

  

  

  

Yapılacak Dolgu (m³) 

 *2000 m3 peyzaj düzenlemesinde kullanılacaktır. 

  

*6500  m3 bina yan dolgu ve site iç yolların 

stabilizesinde kullanılacaktır. 

  

  

 Nebati Toprak Dolgu 

(m³) 

800 

  

  

  

Tablo 10 Hafriyat toprağı miktarının hesaplanması 

 

Toplam Kazı (11628 m³)- toplam dolgu (2000+6500+800 m3)=2328 Kazı 

Malzemesi Yaklaşık Hacmi = 2328 m3 

Kazı Malzemesi Yaklaşık Ağırlığı = 1.6 ton/ m3 x 2328 m3=  3724,8 ton 

Kamyon Sayısı (25 ton kapasiteli varsayılmıştır)= 3724,8 ton /25 

ton=148,9≈149  kamyon hafriyat  İskele Belediyesi’nin İsteyeceği göstereceği 

alana taşınacaktır.  
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Artan 2750 m3 hafriyat toprağı, İskele Belediye’sinin isteyeceği alana 

taşınacaktır.  

 

Apartman Bloklarının temeli, kazıklı radye temel olacağından radye temel için 

blokaj kullanılacaktır. Bu malzeme de dışarıdan getirilecektir.  

Arazinin hazırlanmasında topoğrafyaya uyulacağından hafriyat miktarı 

çok  fazla olmayacaktır. Proje yerinde hazır beton santrali kurulmayacaktır. 

Hazır beton,  kum, çakıl gibi malzemeler hazır olarak inşaat bölgesine 

getirilecektir. İnşaat araçlarının hareketlerinden dolayı ve yükleme boşaltma 

sırasında yerden kalkacak geçici tozlanma olacaktır. Taşımacılık esnasında 

toprak yollardan çıkacak olan tozlanmayı önlemek için,   toprak yollar belli 

aralıklarla sulanacaktır. Şantiye şefleri bu konuda bütün tedbirleri alacaktır. 

Hafriyat sırasında 1 adet ekskavatör, 2 adet damperli kamyon ve iki adet kepçe 

kullanılacaktır.  

Kazılar için dozer, kepçe, ekskavatör gibi iş makineleri kullanılacağından 

hafriyatın yapılacağı saatlere dikkat edilecektir.  

- Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10mm den fazla olan 

material ile kapatılacaktır.  

-Kamyonların, egzoz emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, gereksiz 

yere çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların 

gerekli bakımları yaptırılacaktır.  

-Kamyonların azami hıza uyması sağlanacaktır.  

-Proje inşaatı ve taşımacılık sırasında zarar gören yollar, inşaat bitiminde eski 

haline getirilecektir. 

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanacaktır. 

Derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere 

yığılıcaktır. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla eğimli 

olmamasına özen gösterilecek, Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek 

kayıplar önlenmesine ve toprağın kalitesinin korunmasına özen gösterilecektir. 

Ayrı toplanan bitkisel toprak proje alanında park, bahçe, yeşil alan, tarım ve 

benzeri çalışmalarda tekrar kullanılacaktır.  

Proje alanı için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü‟ne görüş 

başvurusu yapılmıştır. Eski Eserler dairesi yerinde inceleme yapmıştır. Yapılan 

yüzey araştırmasında herhangi bir taşınır veya taşınmaz eski eser nitelikli 

kalıntıya rastlanmamıştır. Ancak Projenin uygulanması esnasında herhangi bir 

taşınır veya taşınmaz eski eser nitelikli buluntuya rastlanması halinde, hemen 

Eski Eserler Dairesi müdürlüğüne haber verilecektir.  EK8: Eski Eserler 

Dairesi görüşü  
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V.1.2 ARAZİ KAZANMAK AMACI İLE VEYA DİĞER NEDENLERLE 

HERHANGİ BİR SU ORTAMINDA YAPILACAK DOLDURMA, 

KAZIKLAR ÜZERİNE İNŞAAT V.B. İŞLEMLER İLE BUNLARIN 

NERELERDE YAPILACAĞI, NE KADAR ALANI KAPLAYACAĞI VE 

KULLANILACAK MALZEMELER 

Mevcut proje dosyası kapsamında su ortamına herhangi bir kazı, doldurma 

işlemi yapılmayacaktır. 

V.1.3 TAŞKIN ÖNLEME VE DRENAJ İŞLEMLERİ 

Proje için düşünülen, arazide toplanacak olan yağmur  sularının, rögarlarla alt 

kotlara doğru yönlendirilmesi şeklinde  olacaktır. Proje alanı batısında 20-25 

metre yükseltili bir sırt mevcuttur  ve kuzey yönüne eğimlidir. 

 Proje alanı batıda 9 metre yükseklikten başlayıp doğuya doğru 5 

metre düzeyine iner.  Doğuya doğru var olan eğim sonucu yağış sularını doğu 

yönünde  taşıyıp, kuzey doğusundan geçen Yayvan dereye kanalize edilecektir. 

Proje alanı, %5-2o’lik eğime sahiptir. Yapılacak proje ile topoğrafik değişiklik  

olmayacaktır. Ayrıca alanda oluşabilecek sel taşkınını önlemek amacıyla, arazi 

içerisine  projelendirme yapılarak, yağmur suyu drenaj kanalları  döşenecektir. 

Suyun bir kısmı da  peyzaj alanlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

V.1.4    İNŞAAT ESNASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA VE 

DEPOLAMA GİBİ TOZ YAYICI İŞLEMLER 

İnşaat sırasında yapılacak toz yayıcı faaliyetler; temel kazıları, arazi içerisinde 

nakliyesi ve boşaltılması, inşaat araçlarının hareketi, inşaat malzemelerinin 

alana taşınması, sırasında olacaktır.  

Apartman bloklarının inşaatı sırasında ihtiyaç duyulacak beton, dışarıdan hazır 

olarak tedarik edilecektir. Alana beton santrali kurulmayacaktır. 

Hava kirliliğini önlemek amacıyla 18/2012 Çevre Yasası kapsamında Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü’ndeki kriterlere uyulması esastır. Tüzüğe göre 

doldurma, taşıma, kırma işlemleri ile ortaya çıkan toz emisyon sınır değerleri: 
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Toz emisyonları (1,5 kg/saat veya 

altındaki emisyon debileri için) 

200 mg/Nm3 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat- 2,5 

kg/saat veya üzerindeki emisyon 

debileri için) 

150 mg/Nm3 

Toz emisyonları (2,5 kg/saat veya 

üzerindeki emisyon debileri için) 

100 mg/Nm3 

Tablo 11 : Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü doldurma, taşıma, kırma 

işlemleri ile ortaya çıkan toz emisyon sınır değerleri 

 

Ayrıca çapı 5mm den daha büyük boyutlu doldurma, taşıma, kırma gibi 

işlemler sırasında toz miktarı aylık ortalama değer olarak 450 mg/m2-gün 

değerini aşamaz.  

1mm>çap>5mm ‘lik toz kaynağından 3 m uzaklıkta konsantrasyonu saatlik 

ortalama değeri PM 10 en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.  

 

Ayrıca, inşaat aşamasında iş makinelerinin hareketinden, kullanacağı yakıttan 

ve yapılan işlerden kaynaklı azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), 

kükürt dioksit (SO2),  Hidrokarbonlar (HC) ve partikül madde (PM) 

emisyonları olacaktır. Ancak, iş makinelerinin sayılarının fazla olmaması 

nedeniyle oluşacak hava kirliliği sınır değerlerin altında olacaktır. Araçların 

egsoz emisyon muayeneleri düzenli olarak yaptırılacaktır. Egzoz 

emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, araçların gereksiz yere 

çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların gerekli 

bakımları yaptırılacaktır.  

Tüm inşaat süresince, tozun etrafa yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki 

önlemler alınacaktır: 

• Arazinin 4 yönü de OSB ile çevrilecektir.  

• Yapılacak tüm işlemler, İSG uzmanı nezaretinde yapılacaktır.  

• Rüzgarın etkisiyle havalanan malzeme ve tozun riskini en aza indirmek 

için, karayolu nakliyesi ve malzeme stokları dikkatle yönetilecektir. 

• Kazı işlemi yapılırken düzenli olarak nemlendirme yapılacaktır. 

• Şantiye şefi, inşaat malzemelerinin doldurulması veya boşaltılması 

sırasında toz yayılımını engellemek ve en aza indirmek için gerekli önlemleri 

alacaktır. Tüm işlemler kontrollü olarak yapılacaktır. Rüzgar yönü vb. faktörler 

dikkate alınacaktır.  

• İnşaat sırasında kullanılacak olan kum, çakıl gibi malzemelerin üzeri 

örtülecektir. 

• Açıkta kalan malzemelerin toz yaymasını önlemek amacıyla belirli 

aralıklarda malzeme nemlendirilecektir. 
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• İskele Belediyesi ve Çalışma Dairesi’nin uygun gördüğü saatlerde 

çalışma yapılacaktır.   

 

V.1.5  PROJE ALANI İÇERİSİNDEKİ SU ORTAMLARINDA 

HERHANGİ BİR AMAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAZI, DİP 

TARAMASI,V.B İŞLEMLER BUNLARIN NERELERDE, NE KADAR 

ALANDA ,NASIL YAPILACAĞI VE BU İŞLEMLER NEDENİ İLE 

ÇIKARILACAK TAŞ,KUM,ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN  

MİKTARLARI,NERELERE TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ 

AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI  

 

Su ortamında herhangi bir amaçla kazı, dip taraması gibi işlemler 

yapılmayacaktır. 
 

V.1.6   PROJE KAPSAMINDAKİ ULAŞIM ALT YAPISI PLANI,BU 

ALT YAPININ İNŞAASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER, KULLANILACAK 

MALZEMELER,KİMYASAL MADDELER, ARAÇLAR MAKİNALAR, 

ALT YAPININ İNŞAASI SIRASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA 

DEPOLAMA GİBİ TOZ YAYICI MEKANİK İŞLEMLER 

Proje yerine ulaşımın sağlanması İskele –Karpaz  anayolu vasıtasıyla ve proje 

alanına giriş çıkış tali yoldan vaziyet planda gösterildiği gibi, anayoldan, tali 

yol bağlantısı mevcut olup, bu tali yoldan ise üç noktadan parsele bağlantı 

yapılmıştır.    

 

V.1.7 PROJE KAPSAMINDAKİ SU TEMİNİ SİSTEMİ, SUYUN TEMİN 

EDİLECEĞİ KAYNAKLARDAN ALINACAK SU MİKTARLARI VE 

BU SULARIN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE MİKTARLARI 

 

Faaliyetin inşaatı sırasında işçi ve teknik personelin günlük su kullanımları, su 

şebekesinden ve tankerlerle sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla 

sağlanacaktır. Bir diğer su kullanımı ise zemin nemlendirmesi sırasında 

olacaktır. 

İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Proje alanında çalışacak işçi ve teknik 

eleman sayısı 100 kişi olacaktır. İşçilerin günlük su kullanım ihtiyacı 60 lt/gün 

olarak alınırsa (İller Bankası, 2013); 

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam işçi ve personel su ihtiyacı 

q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

Q=100 kişi* 60 lt/gün-kişi = 6000 lt/gün = 6 m3/gün su kullanımı olacaktır. 

 

**Zemin ıslatma işlemi için gerekli su ihtiyacı  
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İnşaat sırasında mevcut hafriyat toprağının alandan alınması, hafriyat 

malzemelerinin ortaya çıkması, kazıma, taşınması, peyzaj ve çevre düzenleme 

işleri için serilmesi, oluşacak tozumayı önlemek amacıyla zemin ıslatma işlemi 

gerçekleştirilecektir. Bu işlem için m2 başına yaklaşık 1 lt su kullanılacaktır.  

Proje alanı 23435 m2’dir.  proje alanında arazi nemlendirmesinde 15.000 m2 

servis yolları olabileceği göz önüne alındığında günlük yaklaşık 15 ton 

tankerlerle taşınacak suya ihtiyaç olacaktır. 23435m2 x 1lt/gün =23435 lt/gün 

/m2 =23,5m3/gün su ihtiyacı olacaktır.  

Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşaması kapsamında kullanılacak olan su 

(En çok 29,5 m3/gün) bir miktarı şebekeden olmak üzere, tankerlerle taşınarak 

sağlanacaktır. 

 

V.1.8 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK 

ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK 

İŞLERDE KULLANILACAK YAKITLARIN  TÜRLERİ, TÜKETİM 

MİKTARLARI VE BUNLARDAN OLUŞACAK EMİSYONLAR 

Apartman tipi toplu konut sitesinin   yapımı sırasında konvansiyonel iş 

makinaları (dozer, ekskavatör, kepçe, vinç, kamyon v.b) kullanılacaktır. Bu 

makinalar dizel motorlu ve mazot yakmakta olup gerekli olan mazot günlük 

olarak benzin istasyonlarından alınacaktır.  

İnşaat aşamasında iş makinelerinin hareketinden, kullanacağı yakıttan ve 

yapılan işlerden kaynaklı azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), kükürt 

dioksit (SO2), Hidrokarbonlar (HC) ve partikül madde (PM) emisyonları 

olacaktır. Ancak, iş makinelerinin sayılarının fazla olmaması nedeniyle 

oluşacak hava kirliliği sınır değerlerin altında olacaktır. Egzoz emisyonlarının 

en az seviyede kalması amacıyla, araçların gereksiz yere çalışmaları önlenecek, 

kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır. 

V.1.9 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK 

ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE 

GETİRİLECEK İŞLEMLER SONUCU OLUŞACAK ATIK SULARIN 

CİNS VE MİKTARI, DEŞARJ EDİLECEĞİ ORTAMLAR 

İnşaat alanında 100 işci ve teknik eleman çalışacaktır. İşcilerin günlük su 

kullanımı 60 lt/gün olarak alınıp (iller bankası 2013), kulanım suyunun %100 

atıksuya dönüştüğü varsayılırsa, 6 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Evsel atıksu 

karakteristiği tabloda verilmiştir( Metcalf &Eddy, 2004), Atıksular sızdırmaz 

tanklarda depolanacaktır. Tank hacmi 60 m3 olacaktır.  

Vidanjör kapasitesi =60 m3 

60 m3/6 m3/gün=10 gün  
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Evsel atıksular , 10 günlük periyotlar halinde vidanjörler ile çekilecektir. İzin 

alınarak en yakın atıksu arıtma tesisine ( Bafra Atıksu Arıtma Tesisi)’ne veya 

Mağusa Atıksu Arıtma tesisine taşınacaktır.  

 
  Konsantrasyon  Konsantrasyon  Konsantrasyon  

Kirleticiler Birim Zayıf Orta Kuvvetli 

BOI5 (20 C°)  mg/l  110  220  400  

KOI  mg/l  250  500  1000  

Toplam Organik 

Karbon  

mg/l  80  160  290  

Toplam Katı (TS)  mg/l  350  720  1200  

Azot (toplam)  mg/l  20  40  85  

Fosfor  mg/l  4  8  15  

Klorürler  mg/l  30  50  100  

Sülfat  mg/l  20  30  50  

Yağ-gres  mg/l  50  100  110  

Toplam Koliform cfu≤100ml 10⁶-10⁸ 10⁷-10⁹ 10⁷-10ⁱ⁰ 

Tablo  12:Ham evsel atık suyun tipik özellikleri (Referans: Metcalf & Eddy, 2004)      

 

V.1.10. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete 

Açılmasına Dek Yerine Getirilecek İşlemler Sonucu Oluşacak Katı 

Atıkların Cins ve Miktarı, Depolama ve Bertaraf Şekli 

Arazinin hazırlanmasından, faaliyete açılmasına dek oluşacak katı atıkların, 

atık kodları aşağıdaki gibi verilmiştir.  

17  İnşaat ve Yıkım Atıkları 

17 01 01  Beton 

17 01 02  Tuğlalar 

17 01 03  Kiremitler ve Seramikler 

17 01 07 17 01 06 dışındaki beton, tuğla, kiremit ve seramik 

karışımları ya da  ayrılmış gurupları  

17 02  Ahşap, Cam ve Plastik 

17 02 01 Ahşap 

17 02 02 Cam 

17 02 03  Plastik 

17 04 Metaller (Alışımları dahil)  

17 04 02 Alüminyum 

17 04 07  Karışık metaller 

17 04 11  17 04 10 dışındaki kablolar 

17 05 04  17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar 

17 06 04 17  06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri 

17 08 Alçı bazlı inşaat  malzemeleri 

17 09 Diğer İnşaat ve yıkım atıkları  

20  Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları 

20 01 08  Biyolojik Olarak Bozunabilir Mutfak ve Kantin Atıkları 

 

Tablo  13 Atık listesi ve kodları 
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Arazinin hazırlanmasından, faaliyete açılmasına dek oluşacak katı atıklar ve 

bertaraf yöntemleri aşağıdaki gibidir: 

• İnşaat çalışmaları sırasında; moloz, hafriyat atığı, çimento ambalaj 

kağıdı, kalıp parçaları, inşaat demiri, çelik ve beton artığı vb. atıklar 

oluşacaktır. İnşaat malzeme atıkları tekrar kullanılmak veya geri 

dönüştürülmek üzere ayrı ayrı toplanıp lisanslı tesislere verilerek 

yeniden kullanımı/geri dönüşümü sağlanacaktır. Geri dönüşümü 

mümkün olmayan atıklar, evsel atıklarla birlikte toplanması 

sağlanacaktır. Hafriyat ile ilgili detaylar Bölüm V.1.1.’de verilmiştir.  

• İnşaatta çalışan teknik personel ve işçiler tarafından evsel atık 

oluşacaktır. Örneğin; cam, plastik, kağıt, organik atık vb. Avrupa Birliği 

tarafından 2006-2007 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, 2006 

yılında kişi başı günlük atık miktarı 0.71-0.93 kg, 2007 yılında ise 0.36- 

1.04 kg/kişi-gün çıkmıştır. Bu değerlerden yola çıkarak kişi başı günlük 

atık miktarı ortalama 0,5 kg alınırsa, arazinin hazırlanması ve inşaatın 

yapılması sırasında günlük 15 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır. (Katı 

Atık Master Planı, 2007).  

0,5 kg/kişi-gün x 60 kişi = 30 kg/ gün 

Evsel çöp kutularında, birim hacim ağırlığı ρ=0,2- 1 kg.L-1 alınır (Taşcıoğlu, 

2017). Çöplerin birim hacim ağırlığı, küçük olduğu durumlarda ambalaj 

atıkları ve diğer organik maddelerden kaynaklanır. Bu kapsamda, en olumsuz 

durum düşünülerek birim hacim ağırlığı 0,2 kg.L-1 alınmıştır.  

 

 
 

Atıkların belediye tarafından 3 günde bir toplanacağı düşünülürse, arazi 

sınırına 2 adet 770 lt (1+1yedek) kapasiteli çöp konteyneri konulması yeterli 

olacaktır. Oluşan atıklar, çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde 

muhafaza edilecektir. Çöp konteynerlerinin ağzı kapalı tutulacaktır. 

Konteynerlerin üzerine evsel atıkların toplandığını gösteren levha konulacaktır. 

Konteynerlerin devrilmesi ve/veya çöplerin uçuşması/çeşitli sebeplerce 

parçalanması halinde söz konusu atıklar şantiye personeli tarafından 

toplanacaktır.  

 Daha sonra evsel atıklar, İskele Belediyesi tarafından toplanıp, uygun şekilde 

bertaraf edilecektir.  

 

Ambalaj atıkları ayrı toplanarak biriktirilecektir. Çevre Koruma Dairesi 

tarafından izinlendirilmiş atık toplama taşıyıcılarının listesi (Çevre Koruma 

Dairesi internet sitesinden – Katı Atıklar Şubesi – “Dairemizden izinli 

firmalar” seçeneği tıklanarak) kontrol edilerek, söz konusu ambalaj atıklarının 

izinlendirilen firmalar tarafından alınması sağlanacaktır. 
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 Alan içerisinde, şantiye araçlarının yağ ve filtre değişimi yapılmayacaktır. 

Bölgedeki araç servislere gidilecektir. Şantiye alanında atık yağ oluşması 

durumunda, bu yağlar sızdırmaz depolarda depolanacaktır. Taban 

geçirimsizliğini sağlamak amacıyla, bidonlar betonarme yapı üzerinde 

tutulacaktır. Bu yağlar, Çevre Koruma Dairesi tarafından izinlendirilmiş atık 

toplama taşıyıcılarının listesi kontrol edilerek, söz konusu atık yağların 

izinlendirilen firmalar tarafından alınması sağlanacaktır. 

 

 

V.1.11 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK 

ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE 

GETİRİLECEK İŞLEMLER NEDENİ İLE MEYDANA GELECEK 

VİBRASYON, GÜRÜLTÜNÜN KAYNAKLARI VE SEVİYESİ. 

İş makinelerinden kaynaklı gürültünün en fazla temel kazı sırasında olması 

beklenmektedir. Meydana gelecek gürültü iş makinelerinin motor gücüne ve 

çeşidine göre değişmektedir. Tablo 14’de  iş makineleri gürültü seviyeleri 

gösterilmektedir.  

İş makineleri Gürültü Seviyesi (Leq dBA) 

Beton karıştırıcı, beton pompası 115 

Paletli kepçeler 110 

Kamyon 105 

                         Tablo 14 İş makineleri ve gürültü seviyeleri 

 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü “İnşaat alanlarına yönelik gürültü 

göstergeleri sınır değerleri Tablo 14’de verilmiştir. Proje alanı çevresinde, 

yerleşim amaçlı olarak kullanılan konutların bulunduğu alanlar olduğundan, 

Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir.  

Hassasiyet Seviyesi 

Lgündüz 

(dB(A) 

Lakşam 

(dB(A)) 

Lgece 

(dB(A)) 

Lgag 

(dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV. 70 65 60 70 

Hassasiyet Seviyesi III 65 60 55 65 

 

Hassasiyet Seviyesi II 60 55 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 55 50 45 55 

 

                         Tablo 15 İnşaat alanı gürültü sınır değerleri 

Gürültü miktarının en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler 

alınacaktır. 

• Arazi çevresi gürültü emisyonunu en aza indirebilmesi  amacıyla bariyer 

ile çevrilecektir.  

• Engel ses kaynağına mümkün olduğunca yakın yerleştirilecektir. Arazi 

çevresine yerleştirilecektir. Ses yolu, akustik görüş doğrusu üzerindeki 

yüksekliği arttıkça gürültü azalımı da artacaktır. Dolaysıyle kırılma açısı 

ne kadar büyükse, engel azaltımı o kadar fazla olacaktır. Engelin içi 
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dolu, yoğunluğu yüksek (24 kg/m2) ve hava geçirmez olmalıdır. ISO 

9613-2’ye göre en az 10 kg/m2 olmalıdır. Engel konstrüksiyonun ses 

iletim kaybı performansının engelin etrafında ve üstünde kırılma etkileri 

sonucu oluşan azalımı en az 5 dB geçmesi gerekmektedir. Örnek engel 

malzemeleri: 4 cm lifli malzeme, 3cm kontrplak, 10 cm beton panel veya 

bloklar. 

• İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde 

çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. 

• Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü 

düzeyinin daha düşük olması sağlanacaktır. 

• Çalışma saatleri, Çalışma Dairesi’nin uygun gördüğü saatler içerisinde 

olacaktır. 

• Ayrıca, Çalışanların Maruz Kaldıkları Gürültü Riskine Karşı Asgari 

Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü’ne uyum sağlanacaktır. 

V.1.12 ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN 

GEREKLİ ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA KESİLECEK 

AĞAÇLARIN TÜR VE SAYILARI, ORTADAN KALDIRILACAK 

TABİİ BİTKİ TÜRLERİ VE NE KADAR ALANDA BU İŞLERİN 

YAPILACAĞI 

Arazinin tümünde yıllardır arpa ekimi yapılmaktadır. Şu anda da arazide yine 

arpa ekilmiştir. İçerisinde 8 adet yabani zeytin ağacı mevcut olup bu ağaçlar 

Caesar 2-3 sitesi içerisine taşınacaktır.  

 Dolayısıyla proje yeri sınırları içerisinde doğal bitki örtüsü veya herhangi bir 

endemik tür mevcut değildir. Proje alanında herhangi bir ağaç kesilmeyecektir. 

Proje alanında herhangi bir ağaç kesilmeyecektir. Proje yerinde Endemik veya 

nesli tehlikede olan tür mevcut değildir. 

V.I.13  ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN 

GEREKLİ ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA ELDEN ÇIKARILACAK 

TARIM ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ,BUNLARIN ARAZİ 

KULLANIM KABİLİYETLERİ VE TARIM ÜRÜN  TÜRLERİ 

 

Proje kapsamında  inşaat aşaması ve yerleşime açılması ile birlikte 23435   

metrekare    arazi elden çıkarılacaktır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve 

Haritalama Projesi” Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre 

proje yeri II., III ve VI  Sınıf ve yıllardır kuru tarım yapılan arazilerden 

oluşmaktadır.  

 

 

 

 



 82 

V.I.14 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK 

ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE 

GETİRİLECEK İŞLERDE ÇALIŞACAK   PERSONELİN VE BU 

PERSONELE BAĞLI   NÜFUSUN KONUT VE DİĞER TEKNİK / 

SOSYAL ALTYAPI  İHTİYAÇLARININ NERELERDE VE NASIL 

TEMİN EDİLECEĞİ 

 

İnşaat aşamasında projede günde ortalama 100 işçi ve teknik eleman 

çalışacaktır. Bu aşamada çalışacak olan işçilerin bir kısmı mesai sonunda 

evlerine gideceklerdir bu alanda konaklamayacaklardır.  

V.1.15 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK 

ÜNİTELERİN FAALİYETE AÇILMASINA DEK SÜRDÜRÜLECEK 

İŞLERDEN, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN  RİSKLİ VE TEHLİKELİ 

OLANLAR 

 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında iş kazaları dışında oluşabilecek 

insan sağlığı için riskli ve tehlikeli olan faaliyetler yoktur. Kullanılacak boya, 

solvent ve çeşitli izolasyon maddelerden bazıları zehirli ve zararlı etkiye sahip 

olabileceğinden, bunların kullanımı sırasında işçi sağlığı yönünden, atıkların 

uzaklaştırılması sırasında ise insan ve çevre sağlığı yönünden gerekli önlemler 

alınarak (İşçilere gözlük, maske, eldiven, çizme, tulum gibi koruyucu 

malzemeler verilerek, atıklar da toplanmaktadır.) risk ve zarara neden 

olunmayacaktır.  

İnşaat alanında Anayasa‟nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince 

onaylanmış olan “35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın tüm 

hükümlerine uyulacaktır. 

 

V.1.16  PROJE ALANINDA PEYZAJ ÖĞELERİ YARATMAK VEYA 

DİĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZELTMELERİNİN 

(AĞAÇLANDIRMALAR, YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ V.B.) NE 

KADAR ALANDA NASIL YAPILACAĞI, BUNUN İÇİN SEÇİLECEK 

BİTKİ VE AĞAÇ TÜRLERİ   
 

Proje alanı peyzaj çalışmaları kapsamında, otopark alanları, servis yolları ve 

yürüme alanları yanında, ileri etaplarda yüzme havuzları olma ihtimali de  

bulunmaktadır. Bunun yanında sirkülasyon alanları ve diğer alanalar dışında 

kalan alanlar yeşil alan olarak tasarlanmıştır.   

Yeşil alan düzenlemesinde kullanılması önerilen  bitkiler aşağıdaki gibidir. 

Ağaçlar: Albizza julibrissim ,Jacaranda mimosifolia, Laurus nobilis (Defne), 

Ficus macrocarpa, Grevillea robusta (İpek Ağacı) Olea europea (zeytin) , 
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Phoenix  canariensis , Phoenix dactylifera (Hurma) , Poinciana regia (Alev 

ağacı), , Robinia pseudoacacia, Washigtonia robusta,  

Çalılar ve Bodur Bitkiler : Atriplex humulis, Carissia grandiflora, Myrtus 

commmunis, Juniperus sabina, Nerium oleander, Lavandula angustifolia, 

Metrosideros tomassi, Pitosporum tobira ‘nana’, Teucrium fruticans,  

Tecomaria capensis, Jasminum frutians,  

Yer Örtücü Bitkiler ve Sarılıcı-Sarkıcılar: : Bougenvillea glabra, Lonicera 

japonica, Aptenia grandiflora, Lambrhatnus, Carpabratrus acincaiformis. 

 Site içerisindeki ekilmiş ve yetiştirilmiş olan bitkiler: Alev Ağacı, Palmiye, 

Gaura, İncir, Cemile, Dut Ağacı, Miyaforum, Gül, Gece Tüten, Nar , Sazlık, 

Lantana, Kokos, Pitos, Zakkum, Yasemin, Selvi, Hurma Ağacı, Zeytin, Muz, 

Portakal, Mandarin, Erik, Şeftali, Arokoya ,Üzüm, Kaktüs Türleri, Nane, Tutku 

Meyvesi, Yeni Dünya. 

V.I.17 DİĞER FAALİYETLER 

 

Bahse konu diğer Faaliyetler yoktur. 
 

V.2    PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, 

FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLER VE  

ALINACAK ÖNLEMLER 

 

V.2.1   PROJE KAPSAMINDAKI TÜM ÜNITELERIN ÖZELLiKLERi, 

HANGİ FAALİYETLERİN HANGİ ÜNİTELERDE 

GERÇEKLEŞTIRILECEĞI, KAPASITELERI, FAALIYET ÜNITELERI 

DIŞINDAKI DIĞER ÜNITELERDE SUNULACAK HIZMETLER   

 

Proje 6 blok tek tip, zemin +11 kat olmak üzere, her katta 9 konuttan, her blok 

apartmanda 108  konut  ve 6 blokta toplamda 648 adet konuttan oluşacaktır.   

Her katta   3 adet (studyo konut),  3 adet (1+1 konut)  ve 3 adet (2+1 konut) 

olmak üzere, 9 konut mevcuttur. Site etrafı 110 cm yüksekliğinde duvarlarla 

çevrelenecektir. Park yerleri betonarme parke döşeme yapılacaktır. 

  

V.2.2. İŞLEME VE İŞLETME İLE İLGILI TESISLERIN MUHTEMEL 

SU BASKINLARINDAN VB. KORUNMASI AMACIYLA 

YAPILABILECEK TAŞKIN ÖNLEMEYE YÖNELIK ALINACAK 

TEDBİRLER 

Proje kapsamında, yağmur sularının düşük kotlara doğru (bakınız 

topoğrafik harita) proje alanı batıda 9 metre yükseklikten başlayıp doğuya 
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doğru 5 metre düzeyine iner.  Doğuya doğru var olan eğim sonucu yağış 

sularını doğu yönünde taşıyıp kuzey doğusundan geçen Yayvan Dereye 

kanalize edecek şekilde projelendirme yapılacaktır. Kuzey doğu  yönünde tali 

yollar vasıtasıyla akışını  düzenleyecek şekilde,  yağmur suyu toplama 

kanalları döşenecektir. Site etrafında tamamen duvarlarla çevrelencektir ve 

proje alanı sınır boyunca yapılan koruma duvarı içerisinden/altından yağmur 

sularının drenajı sağlanacaktır.   

Arazinin 65 mt kuzey doğusundan Yayvan  dere geçmektedir. Proje 

alanına sınırı olan su arkı gibi tarala içerisinden akan dere  koludur. Arazi 

yerinde tarla sürülmüş olduğundan bu dere kolu farkedilememiştir. Bu nedenle 

gerekli önlemler alınarak düzenleme yapılacaktır. 150 mt doğusundan ise 

İskele-Karpaz  anayolu geçmektedir.  

V.2.3.IŞLETME SAHASINDAKI FAALIYETLERİN MESKUN 

MAHALLERE VE KARAYOLLARINA OLABILECEK ETKILERI VE  

GIDERILMESINE YÖNELIK TEDBIRLER. 

Proje Alanı ; İskele Şehir Merkezinin yaklaşık 5 km kuzeydoğusunda, AKSA 

enerji santralinin 5 km güneybatısında, Petrol dolum tesislerinin 5.5 km 

güneybatısında   yer almaktadır. 

Boğaz Balıkçı Barınağının 2 km güneyinde   ve Bafra Turizm Alanı‘nın 13 Km 

güneybatısında yer almaktadır.  

 Proje yeri, denizden yaklaşık 300 mt uzaklıkta bulunmaktadır. 

Alan etrafında genel olarak müstakil 2 katlı tatil evleri/apart konutlar, kuru 

tarım arazileri, Yayvan Dere, parsellenmiş araziler ve  tali yol açılmıştır.   

 Proje işletmeye açıldıktan sonra meskun mahallerin ve karayollarının 

etkilenmesi bir kaç şekilde olacaktır. 

** Nüfus Hareketleri  

 

Proje’de 648 adet konut  bulunacaktır. Sitede yaşaması beklenen toplam kişi 

sayısı 1512’dir.  

Proje iskana açıldığında çevre nüfusunda ortalama olarak 1512 kişi artış 

olacaktır. Nüfus sayısı yüksek olduğundan böyle bir nüfus hareketi meskun 

mahalleri etkileyecektir. Proje, yazlık konut ihtiyacına yönelik olarak 

düşünüldüğü için; Konutların yaz aylarında tam kapasitede dolu olacağı, kış 

aylarında ise nüfus yoğunluğunun azalması beklenmektedir.  
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Projenin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı 

olunacaktır. Çevre halkının gelirlerinde artış olacaktır. Konutların ihtiyacı 

olacak tüketim maddelerinin civar köylerden sağlanması buradaki ticari 

faaliyete katkı koyacaktır. Istihdam ve ticaretteki gelişme iç göçü azaltmada 

yardımcı olacaktır. Proje ile yörede servis hizmetlerinin artması,   eğitimi ve 

kültürel yapıyı geliştirirken, ulaşım , haberleşme ve vb. gibi alt yapıda olumlu 

değişikliklere yol açacaktır. Proje içerisinde yeterli otoparak yerleri 

projelendirilmiştir.  

**Trafik Yoğunluğu  

Konutların iskana açılmasıyla birlikte her konutta araç bulunacağı düşünülürse 

1512  araç bu bölgedeki trafikte olacaktır. Ancak konutların ayni zamanda 2. 

Konut olarak değendirilebileceği ve sadece yaz aylarında kullanılacakları 

düşünülürse bu araç sayısının daha az olması, yaz aylarında ise maksimumda 

olması beklenmektedir.  

Proje yerine ulaşımın sağlanması İskele –Karpaz  anayolu vasıtasıyla 

yapılacaktır.  Proje alanına ulaşımın sağlanacağı yolun İskele -Karpaz  anayolu 

mevcut trafik yoğunluğu oldukça fazladır. Konutların yapılmasıyla birlikte bu 

yolun trafik yükü artacaktır. Ayrıca alana bağlantı yollarının da trafik yükü 

artacaktır. Proje kapsamında 1512 adet   araç kapasiteli otopark alanı 

ayrılacaktır. Site yönetimi profesyonel kişiler tarafından idare edilecek olup 

site dışında araç parkı yapılmasına izin verilmeyecektir.  

V.2.4. IŞLETME AŞAMASINDA YAPILACAK IŞLERDEN DOLAYI 

ZARAR GÖREBILECEK FLORA-FAUNA TÜRLERI (ENDEMIK 

TÜRLER, NESLI TEHLIKEDE VB.) PROJE IÇIN SEÇILEN YER VE  

FAALIYETIN ETKI ALANINDA BULUNAN  TÜR 

POPÜLASYONLARININ ETKILENMESI 

 

Proje yerinde tespit ettiğimiz flora türleri bu raporun IV.2.11 Bölümünde liste 

halinde verilmiştir. Proje yeri arazisi yıllardır arpa ekili arazilerden 

oluşmakatadır. İçerisinde de 8 adet zeytin ağacı mevcuttur. Gelişim alanı deniz 

ile anayol arasında kalan ve denize yakın olan parselle denizden ayrı kalan dar 

bir kısımı kapsamaktadır. Alanın batısında yolun diğer kısmında doğal makilik, 

tuzcul bataklık kalıntıları, yerleşim yerleri ve yanı da tarım arazisi olarak 
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kullanılmaktadır. Gelişimin gerçekleşeceği alan uzun süredir, değişik 

uygulamalara ev sahipliği yapmış ve tahrip edilmiştir. 

Ayrıca, Vaziyet planında da görülebileceği gibi, önerilen proje, herhangibir 

koruma altındaki habitat veya tür üzerinde bir faaliyet öngörmemektedir. 

 

V.2.5. İŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK OLAN İÇME, 

KULLANMA, VB. AMAÇLARLA KULLANILACAK SUYUN  

MIKTARI, KULLANILACAK SUYUN PROSES SONRASINDA ATIK  

SU OLARAK FIZIKSEL, KIMYASAL VE BAKTERIYOLOJIK  

ÖZELLIKLER VE NE ORANDA BERTARAF EDILECEKLERI,  

ARITMA IŞLEMLERI SONRASI ATIKSUYUN NE MIKTARDA,  

HANGİ ALICI ORTAMLARA, NASIL DEŞARJ EDILECEĞİ 

Konutlarda mutfak banyo ve tuvalette kullanma suyu olarak kişi başına 250 lt. 

su hesaplanmıştır.  

Kaynak:https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TE

KN_SART.pdf  

 

648 adet konutta 1512 kişinin yaşayacağı öngörülmüştür.  

1512 x 250=378 000 lt-günde   

PERSONEL=5 Kişi x 250 lt/gün/ kişi su kullanımı=1250 lt/gün =1.25 m3/gün 

 

Toplamda 379,25  m3/gün kullanma suyuna gereksinim olacaktır.  

 

Konutlara su verilmesi için İskele Belediyesi ve Su İşleri Dairesine 

Başvurularda bulunulmuştur. Belediye, su kaynaklarının yeterli olması halinde 

proje alanına su verebileceğini bildirmiştir. Su İşleri Dairesi de bölgede 

altyapının yeterli olduğunu ve su verebileceğine dair olumlu görüş vermiştir. 

Altyapı ve bağlantı  masrafları mal sahibi tarafından yapılacak olup Su 

Daire‟sinin ön göreceği şekilde yapılacaktır.  

Proje kapsamında oluşacak atıksu miktarı, su kullanımına eşdeğer oranda 

379.25 m3/gün olacaktır. Bu su evsel atık su niteliğinde olacaktır.  

Atıksu özellikleri evsel nitelikli olacak ve aşağıdaki değerleri taşıyacaktır. 

Evsel nitelikli Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve 

konsantrasyonlar (Referans: Metcalf & Eddy, 2004) 

Parametre                Değeri 

BOI5                      110- 350 mg/lt 

KOI                        250- 800 mg/lt 

AKM                      390-1230  mg/lt 

Yağ ve gres               50-100   mg/lt 

pH                               6-9 

 

https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TEKN_SART.pdf
https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TEKN_SART.pdf
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Proje alanının bulunduğu bölgede Kanalizasyon altyapısı , mevcut olmadığı 

için paket arıtma yapılacaktır. (biyolojik arıtma sistemi + ileri arıtma 

(filtrasyon sistemi) )  

Atıksuyun kirlilik değerleri ve biyolojik arıtmadan sonra uygulanacak ileri 

arıtmaya giriş değerleri tablo 16 da verilmiştir.  Öncelikle biyolojik arıtma 

yapılacaktır. Esas olarak aerobik bakterilerin, suyun havalandırılması ile 

sağlanacak olan oksijeni kullanarak atıkları degrede etmesi ve daha sonrada 

çöktürülmesi esasına dayalı bir arıtım tekniği olacaktır. Biyolojik arıtma 

sonrasında uygulanacak ileri arıtma yöntemi ile arıtma suda bulunan demir, 

askıda katı madde ve bulanıklık giderilerek çıkış suyu emniyetli bir şekilde 

sulama suyu olarak değerlendirilmektedir.   

Tüm sitedeki binaların atıksuları bir kanalizasyon sistemi yardımıyla, ara atıksu 

tank ve pompalar yardımıyla Arıtma tesisine bağlanacaktır. Atıksu arıtma tesisi 

proje alanı sınırlarından min 6 mt içeride olacaktır.  

 

 
 

 Tablo 16: Biyolojik arıtmadan çıkış değerleri - ileri arıtmaya giriş değerleri – 

ileri arıtmadan çıkış değerleri yukarıdaki  gibi olacaktır. 

 

Arıtma tesisinin bakımı, işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması site 

yönetimi (profesyonel site yönetimi hizmeti) tarafından yaptırılacaktır. 

Yapılacak olan Atıksu arıtma tesisinin  ekipmanları her gün kontrol edilerek 
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neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkış suyu estetik olarak incelenecek, 

bulanıklık var ise çamur miktarı gözden geçirilecektir. Fazla çamur sistemden 

uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en az ayda bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil 

edildikten sonra dosyalanıp gerektiğinde Çevre Koruma Dairesi’ne bilgi 

verilecektir. En az ayda bir kez çıkış suyu Devlet Labaratuvarında analiz 

ettirilerek dosyalacaktır. Arıtma tesisinde olabilecek bir arızaya karşı, teknik 

onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir havuzda toplanacak olup bu 

havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada 

kullanılmak üzere Jeneratör bulundurulacaktır.  

Su ve Toprak Kirliliği ve Hava Kalitesinin Korunması Tüzüğü’ndeki 

çıkış suyu değerlerine uyulması esastır. Çıkış suyu için beton havuz 

yapılacaktır. Arıtma çıkış suyu proje alanında peyzaj alanlarının sulanmasında  

kullanılacaktır.  Fazla miktarda arıtılmış su ise İskele Belediyesi’nin PEYZAJ  

alanlarının sulanmasın için Belediye’sine verilecektir. 

 
Parametre Birim Kompozit Numune 2 

Saatlik 

Kompozit Numune 

24 Saatlik 

BOİ5 mg/l 50 45 

KOİ mg/l 180 120 

AKM mg/l 70 45 

pH  6-9 6-9 

Tablo 17 :18/12 sayılı Çevre yasası Evsel Nitelikli Atıksular (Su ve Toprak 

Kirliliği ve Hava Kalitesinin Korunması Tüzüğü, Çıkış suyu) değerleri 

 

 
Şekil 13: Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı aşağıda 

gösterilmiştir 
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Şekil  14: İleri arıtma sisteminin akım diyagramı 

 

V.2.6. IŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK YAKIT TÜRLERI, 

MİKTARI VE KİMYASAL ANALİZLERI, YAKITLARIN 

NERELERDE, NE MİKTARLARDA YAKILACAĞI VE 

KULLANILACAK YAKMA SİSTEMLERI, EMİSYONLAR, 

ÖLÇÜMLER IÇIN KULLANILACAK ALETLER VE 

SİSTEMLER. 

 

Proje tamamlandıktan sonra konutlar kiralanacak veya sahiplerine 

devredilecektir. Her konutta elektrik ve likit gaz kullanılacaktır.  

Konutlarda; Mutfakta ve su ısıtmada likit gaz kullanılacaktır. Likit gaz 

çevredeki satış yerlerinden alınacaktır. Kullanılacak LPG/motorin/likit gaz ile 

kaynaklanacak emisyonun düşük miktarda olacağı düşünülmektedir. LPG 

Depoları, dış ortamdan izole bir alanda, etrafında ısı kaynağı olmayan ve darbe 

almayacak bir alana yerleştirilecektir.  

Site genelinde, Isıtma soğutma sistemi ise klimalarla sağlanacaktır. Ortalama 

günlük enerji tüketim miktarı konut başına 2,5 kWh alınırsa;  

Biyolojik 

arıtma 

çıkış suyu  
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**648 konut * 2,5 kWh = 1620 kWh /gün  

Peyzaj  ve site aydınlatma için de günlük 100 kWh /gün enerji tüketimi olması 

beklenmektedir. 1620 +100=1720 Kwa toplamda enerji tüketimi olması 

beklenmektedir.  

 

V.2.7. IŞLETME AŞAMASINDA OLUŞACAK KATI ATIK MIKTAR 

VE ÖZELLIKLER, DEPOLAMA-YIĞMA, BERTARAFI 

IŞLEMLERI, BU ATIKLARIN NERELERE VE NASIL 

TAŞINACAKLARI VEYA HANGI AMAÇLAR IÇIN VE NE 

ŞEKILDE DEĞERLENDIRILECEĞİ 

Dairelerin tamamının maksimum kapasitede kullanıldığı varsayımı yapılırsa 

alanda aktif 1512 kişi olacaktır. Konutlarda yaşayan kişilerin günlük atık 

üretim miktarları 1 kg/kişi-gün, site hizmetlerinde çalışan personelin ise günlük 

0,5 kg/kişi gün atık oluşturduğu varsayılmıştır. Evsel nitelikte atık türü 

oluşacaktır. Günlük toplam atık miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.  

• 1512  kişi * 1kg/ kişi-gün=1512 kg/gün 

• 5 personel*0,5 kg/kişi-gün = 2,5 kg/gün 

Atıklar, Proje alanında tasarlanan kapalı çöp odasında depolanacaktır. İskele 

Belediyesi’nin atıkları 3 günde bir topladığı düşünülürse,  

• (1514,5 kg)* 3= 4543,5 kg katı atık 

Evsel çöp kutularında, birim hacim ağırlığı ρ=0,2- 1 kg.L-1 alınır (Taşcıoğlu, 

2017). Çöplerin birim hacim ağırlığı, küçük olduğu durumlarda ambalaj 

atıkları ve diğer organik maddelerden kaynaklanır. Bu kapsamda, en olumsuz 

durum düşünülerek birim hacim ağırlığı 0,2 kg.L-1 alınmıştır.  

 

(4543,5 kg)/(0,2 kg/L)=22717,5 Lt 

 

22717,5 L x (1konteyner/770 lt) =29,5  

 

30 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Çöp odalarının 

lokasyonları vaziyet planında gösterilmiştir. Bu atıklar İskele Belediyesi 

tarafından toplanıp Güngör düzenli depolama alanına taşınacaktır. Ek 7’te 

İskele Belediyesi görüşü verilmiştir.  

Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Kağıt, plastik ve metal atıklarının 

toplanması için ayrı toplama alanı ayrılmış vaziyet planında gösterilmiştir. 
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V.2.8 İŞLETME ESNASINDA FAALIYET ÜNITELERINDEN 

KAYNAKLANACAK GÜRÜLTÜNÜN SEVIYESI VE 

KONTROLÜ IÇIN, ALINACAK ÖNLEMLER, YAPILACAK 

ÖLÇÜMLER, ÖLÇÜM IÇIN KULLANILACAK ALETLER. 

(JENERATÖRÜN YERI VAZIYET PLANINDA 

GÖSTERİLMELIDIR.)  

 

Proje alanında gürültü ve titreşim oluşturucu ekipmanlar, ısıtma soğutma dış 

ekipmanları olacaktır. Jeneratör, merkezi su ve atıksu sistemi pompaları ve 

atksu arıtma tesisi için kullanılacaktır.  Jeneratör odası parsel sınırlarından  en 

az 6 m uzakta olacaktır.  

Isıtma soğutma dış ekipmanları, apartman bloğunun tavan ve yan cephelerine 

yerleştirilecektir. Dairelerin kullanımı sırasında, Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan değerlere uyum esastır. 

Alan, Hassasiyet Seviyesi II bölgesine girmektedir. Tablo 18’de sınır değerler 

verilmiştir.  

 

Hassasiyet Seviyesi 

Lgündüz 

(dB(A)) 

Lakşam 

(dB(A)) Lgece (dB(A)) 

Lgag 

(dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV 70 68 65 75 

Hassasiyet Seviyesi III 60 57 55 65 

Hassasiyet Seviyesi II 55 52 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 50 47 45 55 

Tablo 18 Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü göstergelerinin sınır 

değerleri 

 

V.2.9. PROJE ALANINDA PEYZAJ UNSURLARI OLUŞTURMAK 

VEYA DIĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA 

DÜZENLEMELERI. 

Site için özel peyzaj projesi hazırlanacaktır. Apartmanların çevresi ve sınırlar 

ağaçlandırılacaktır. Akdeniz iklimine uygun, az su ihtiyacı suyulan türler 

seçilecektir. 
 

 

V.3    PROJENİN SOSYAL-EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

V.3.1 PROJE İLE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN GELİR 

ARTIŞLARI, YARATILACAK İSTİHDAN İMKANLARI, NÜFUS 

HAREKETLERİ, GÖÇLER, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİĞER 

SOSYAL VE TEKNİK ALT YAPI HİZMETLERİ VE BU 

HIZMETLERDEN YARARLANILMA DURUMLARINDA 

DEĞİŞİKLİKLER 
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Bölüm III.de verildiği gibi proje 164.846.333.47. TL’lik toplam finansman ile   

yaklaşık (2023-2026) 3 yıl gibi bir süre içinde tamamlanacaktır. 3 yıl boyunca 

ortalama 60 vasıflı veya vasıfsız içci ve teknik eleman çalıştırılarak geçici 

istihdam alanı ve gelir yaratıcı özelliğe sahip olacağı gibi inşaat yan sektörleri 

de bu yatırımdan büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Konutlar yerleşime açıldığında siteye yerleşecek olan yaklaşık  648-1512 kişi 

bölge esnafına da ekonomik katkı sağlayacaktır. 

 

Projenin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı 

olunacaktır. (Site yönetimi için çalıştırılacak 5 kişinin KKTC vatandaşlarından 

istihdam edilecektir) Gerekli düzenlemelerle üst kademe yöneticilerinin de 

KKTC halkından seçilmesi, çok spesik durumlarda yurt dışından istihdamı 

sağlanacaktır. Çevre halkının gelirlerinde artış olacaktır. Site’nin ihtiyacı 

olacak tüketim maddelerinin civar köylerden sağlanması, buradaki ticari 

faaliyete katkı koyacaktır. İstihdam ve ticaretteki gelişme iç göçü azaltmada 

yardımcı olacaktır.  

 

 

V.3.2 ÇEVRESEL-FAYDA MALİYET ANALİZİ 

 

İskele/Yarköy   sınırları içerisinde yer alacak olan Apartman tipi toplu 

konutların çevredeki gıda sektörüne, bölgedeki restoranlara, bar, mağazalar ve 

ticaret sektörüne katkı koyması beklenmektedir. İstihdam edilecek personelle 

de projenin katkı yapması beklenmektedir.  

Enerji kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması için iklimlendirme için seçilen 

cihazların yüksek verimli olmasına dikkat edilecektir. Proje genelinde enerji 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak 

benimsenecektir.  

Konutlarda su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları,az su harcayan çift başlıklı 

sifonlar , susuz pisuvar tercih edilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile 

toplanarak site içerisinde yapılacak  atıksu arıtma tesisine verilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan katı atıklar tesisin çöp toplama yerlerinde 

toplandıktan sonra İskele Belediyesi tarafından toplanarak bertaraf edilecektir.  

Yapılacak olan peyzaj çalışmaları ile yeşil alan yaratılacaktır.  
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BÖLÜM VI 

HALKIN KATILIMI 

VI.1.Projeden etkilenmesi muhtemel halkin belirlenmesi ve halkın 

görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılmasi için 

önerilen yöntemler  

Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve görüşlerinin alınması, ÇED 

çalışmasına yansıtılması amacıyla yapılması planlanan halkın bilgilendirilmesi 

toplantısı için önerdiğimiz toplantı yöntemi; tesise en yakın, lokal, toplantı 

salonu vs. yerde basın kanalı ile yapılacak ilan sonrasında toplanılmasıdır.  

Pandemi nedeniyle bir süredir ÇED kabülü yapılamamaktaydı. Yatırımcıların 

yaşamış olduğu mağduriyet nedeniyle Çevre Koruma Dairesi Sağlık Bakanlığı 

ve Hukuk Dairesi ile gerekli yazışmaları yaparak, bu yazışmalar sonucunda 

Halkın Katılımı toplantılarının yapılabilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst 

Kurulunun belirlemiş olduğu kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Alınan Kararlar: 

1-Toplantılar mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. Mümkünse 

toplantılar açık hava alanda yapılmalıdır. 

2-Girişlerde El deenfektanı/ el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

3-Toplantıya katılan kişiler kayıt altına alınmalı ve ateşleri ölçülmelidir.  

4- Toplantı sürecinde kapalı ortamda, her 5 m2’ ye 1 kişi oturacak şekilde 

düzenleme yapılmalıdır. Toplantıya girişte ve çıkışta yığılma olmaması için 

düzenleme yapılmalıdır. 

5-Toplantı sırasında katılımcılar maske takmalı, kişiler arası sosyal mesafe 1.5 

mt’den az olmamalıdır. 

6-Toplantılarda ağzı kapalı ambalajlı içecekler dışında ikram yapılmamalıdır. 

7-Toplantı yapılacak alanın sürekli havalandırılması için pencerelerin açık 

tutulması gerekmektedir. Bu alınan kurallara uyulacaktır.  

 

Yöre ve bölge halkını, sosyal ve ekonomik olarak etkilemesi beklenen 

projenin, halkın bilgisine getirilmesi ve görüş ve önerilerinin alınması çok 

önemlidir. Toplantı, yeri ve saati 10 gün önce 2 yerel gazetede ilan edilecektir. 

Ayni zamanda rapor, Çevre Koruma Dairesi internet sitesinde yayınlanacaktır.  

Bu nedenle en uygun yöntem bu olacaktır. 

VI.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 

Görüşlerini vermek üzere sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Katılımları 

beklenmektedir.  

VI.3. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 

Bu konuda verilebilecek diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII 

PROJENİN ALTERNATİFLERİ  

Yer alternatifi  

Proje yerinin;  

 Özel mülkiyet olması,  

 Denize sadece 300 mt   uzaklıkta olması 

 İskele merkez yerleşim yerine sadece 4,5 km mesafede olması ve yakın 

çevresinde birçok toplu konut projesinin bulunması,  

 Bulunduğu bölgede ulaşım altyapısı, elektrik, su altyapısının bulunması,  

 Yerli ve özellikle yabancı halkın bölgede konut talebinin yüksek olması 

nedenleriyle, yatırımcı şirket arazide toplu konut projesi yapmayı en iyi 

alternatif olarak değerlendirmiştir.  

 

Tasarım alternatifi ;  

Proje, ‘’Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş süreci emirnamesi 

kapsamında yer almaktadır. Ancak Emirnamenin yürürlüğe giriş tarihinden 

önce Mimarlar Odası’ndan vize almış olan toplu konut projesi inşaat ruhsatı 

alabilmek için İskele Belediyesi’ne başvuruda bulunmuştur. Proje hazırlandığı 

dönemde halen  fasıl 96 kuralları geçerli olduğundan, araziye farklı 

yatırımların da yapılması mümkündür. Ancak yatırımcı şirket tarafından tercih 

edilmemiştir.  

Bu proje, Fasıl 96 bölgesi olmasından ve arazinin yatayda yayılmaya çok 

elverişli olmamasından dolayı dikeyde büyüme hedef alınmış olup, binalar 

arazinin şekline göre tasarlanıp yerleştirilmiştir.  

 

Eylemsizlik alternatifi ;  

Eylemsizlik alternatifi ise, kuru tarım arazisi olarak kullanılmasına devam 

edilmesi alternatifidir. 
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BÖLÜM VIII İZLEME PROGRAMI 

İnşaat Aşamasında  

a. Yatırımcı, müellif ve şantiye şefi tarafından, mimari projeye uyum 

sağlanacaktır.  

b. ÇED raporunda verilen taahhütlere uyum sağlanacaktır. Yatırımcı, şantiye 

şefi ve ilgili kurumlar tarafından izlenecektir.  

c. Şantiye şefi tarafından, inşaatın hazırlanması sırasında 18/2012 Çevre 

Yasası’nda belirtilen kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.  

d. Şantiye şefi tarafından, çevreyi rahatsız edici şiddette gürültü oluşmaması 

için, rapor içerisinde belirtilen önlemleri alacaktır. Uzman kişilere sürekli 

olarak gürültü ölçümü yaptırılacaktır.  

e. Projede inşaatlardan çıkacak tozun mutlak süretle önlenmesi, minimuma 

indirilmesi sağlanmalıdır. Rapor içerisinde belirtilen önlemler alınacaktır.  

f. İlgili kurumlar, şantiye şefi, müellif tarafından, inşaat ve diğer teknik 

personelden oluşan atıkların rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı 

izlenecektir.  

g. Şantiye şefi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından çalışan tüm 

elemanların 22/92 İş yasasına göre çalışıp çalışmadığı izlenecektir.  

h. Şantiye şefi III. 2 Başlığı altında verilen projenin gerçekleşmesi ile ilgili 

akım şeması veya zamanlama tablosuna uyacaktır. 

i. Katı atık ve atıksu oluşumu izlenecek kayıt tutulacaktır. Projenin inşaat 

aşamasında portatif tuvaletlerin kullanımı, biriken atıksuyun hazneden 

alınması, oluşacak katı atıkların alandan izinler dahilinde uzaklaştırılması 

sağlanacaktır. 

j. Hafriyat toprağı İskele Belediyesi’nin isteyeceği/göstereceği alana 

taşınacaktır. 

k. Şantiye şefi tarafından, çevreyi rahatsız edici şiddette gürültü oluşmaması 

için, iş makinaları gereksiz çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Uzman 

kişilere gürültü ölçümü yaptırılacaktır. Değerlerin, tüzüklerde bulunan 

limitlerin üzerinde olması durumunda, projelendirme yapılarak bariyer 

konulacaktır. 

l. Inşaat aşamasinda oluşabilecek acil durumlarda ise; 

İş sağlığı ve güvenliği raporunda ekstra ele alınıp incelenecektir. Bununla 

beraber acil toplanma yeri ve levhaları uygun ve gerekli yerlere monte 

edilecek, yangın, ilk yardım, elektrik ekipleri oluşturulup acil durumlarda 

yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilip gerekli eğitimleri tatbikatlarla 

sağlanacaktır. Toplanma yeri yakınında bulundurulacak yangına ilk müdahale 

araç-gereçleri temin edilip hazır halde bekletilecek, ilk yardım kutusu yine 
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toplanma yeri yakınında bulunacak, yeri yine uygun yönlendirici levhalarla 

belirtilecektir. Tüm şantiye İSG Risk analizi raporunun öngördüğü şekilde 

yönlendirme levhaları ve ikaz işaretleri gerekli yerlere konulacaktır. 

 

 

İşletme  Aşamasında  

Konutların her türlü güvenliği sağlanacaktır.  

*Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir.  

*Sivil Savunma “Teşkilat ve Donanım Tüzüğü‟nün uygulanması sağlanacaktır. 

Buna göre tesiste çalışacak kişilerden oluşacak bir Sivil Savunma Amiri ile 

yeterli sayıda Emniyet ve kılavuz Ekibi, ilk yardım ekibi oluşturulacaktır.  

*35/2008 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” ve ilgili tüzüklerinin tüm 

hükümlerine uyulacaktır. 

*18/12 sayılı Çevre Yasası’nın ve yasa altında çıkarılacak tüm tüzüklerin ön 

gördüğü tüm hükümlere uyulacaktır.  

*Arıtma tesisinin bakımı, işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması 

oluşturulacak site yönetimi tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın 

ekipmanları her gün kontrol edilerek neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir 

çıkış suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık var ise çamur miktarı gözden 

geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en az ayda 

bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerektiğinde 

Çevre Koruma Dairesine bilgi verilecektir. Arıtma tesisinde olabilecek bir 

arızaya karşı, teknik onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir 

havuzda toplanacak olup bu havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik 

kesintilerine karşı arıtmada kullanılmak üzere Jeneratör bulundurulacaktır.  

 

*Proje inşaatı tamamlandıktan sonra konutlar kiralanacak veya sahiplerine 

devredilecektir. Burada her kullanıcı kendi dairesine sahip olmakla birlikte, 

ortak bir yönetim şekline katılmayı da satış sırasında taahhüt edecektir. 

Böylece kullanıcıların kendilerinden oluşan bir iç yönetim, kurallar bütünü, 

aidat toplama şekli, önceden belirlenerek, yukarıda bahsi geçen kavramların 

hayata geçirilmesi ön görülmektedir.  

 

*Konutların yönetimi profesyonel olarak bu konuda hizmet veren firmalara 

yaptırılacaktır. Toplanacak aidatlarla sürdürülebilirliği sağlanacak olan 

yönetim, konut sahipleri tarafından oluşturulacak yönetim ile uyum içinde 

çalışacaktır. Meydana gelebilecek her türlü çevre sorununun çözümünden bu 

yönetim sorumlu olacaktır. Arıtma tesisinin bakım ve idamesi, gürültünün ve 

trafiğin önlenmesi, her türlü sorunun giderilmesi yönetimin sorumluluğunda 

olacaktır. 
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*Ambalaj atıkları ve benzeri katı atıkların ayrı toplanması için yönetim  

insiyatif üstlenecektir. Ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması için toplama 

ekipmanları kurulacaktır. Ambalaj ve Ambalaj atıkları Yönetimi Tüzüğüne  

uyulacaktır.  Geri kazanımı mümkün olan atıkların Çevre Koruma Dairesi’nden  

lisanslı atık toplayıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır. 

*Sitenin genel olarak uygun zamanlarda arıtma, mekanik ve elektrik 

donanımlarının genel servisi bu yönetim tarafından yapılacaktır. 

*Atıklar düzenli olarak toplanarak, kapalı çöp odalarında depolanacaktır. Çöp 

odalarının bakım ve temizliği düzenli olarak yaptırılacaktır. 

*Peyzaj ağaçlarının düzenli bakım ve budama işlemleri yapılacaktır. 

*İşletme sırasında, gürültü kirliliği oluşmayacaktır. Ancak, şikayet gelmesi 

durumunda, problem teşkil eden noktalarda ölçüm yaptırılacak, gerekli ses yapı 

izolasyonu yaptırılacaktır. Jeneratörün düzenli olarak bakımı yaptırılacaktır. 

 

İşletme Sonraki Aşamada  

* Proje yerleşim amaçlı olduğundan devamlılık arz edecektir.  

* Konutların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile sürekliliği 

sağlanacaktır.  

 

Acil Müdahale Planı  

Projenin inşaat aşaması ve sonrasında çeşitli sorunlar ya da felaketler 

meydana gelebilir. Örneğin; yangın, deprem, sel ya da hortum gibi doğal afet 

olabileceği gibi patlama, ya da sabotaj gibi farklı biçimlerde acil durumlar 

oluşabilir.  

Acil durumların gerçekleşmesi durumunda enerji kaybı, telekominikasyon 

iletişim hizmetlerinin kaybı, sistem/ uygulamaların, hizmet sağlaycıların kaybı, 

çalışma ve yaşama alanlarının zarar görmesi, kullanılamaması, can kaybı ve 

yaralanmalar gibi sorunlar oluşabilir. 

Acil durumlarda, yönetim ve kontrol için Polis, İtfaiye, Kaymakamlık gibi 

ilgili birimlere bilgi verilecektir.  

 

Acil durumun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek zararı en aza indirmek 

ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla inşaat aşamasında projede çalışan 

elemanlara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Projede çalışacak 

elemanlardan bir ekip oluşturulacaktır.  

Projede çalışan tüm elemanlar 22/92 İş Yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır. 

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uygun olarak çalıştırılacaktır.  

Acil durumlar için, detaylı Acil Yönetim Planı hazırlatılacaktır. Tatbikat 

yapılacaktır. Gerektiği durumlarda yenilenecektir.  
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Acil Durum Planında aşağıdaki hususların detaylı şekilde verilmesi 

gerekmektedir. 

*Acil Eylem Ekibinin görev tanımlarının yapılması (işletmede istihdam 

edilecek personele acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili 

eğitimler verilecektir.)  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, 

ilkyardım, müdahale vb.)  

*Acil Eylem Ekibi’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki 

koordinasyon konularının belirlenmesi  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının 

belirlenmesi  

Meydana gelebilecek kazalar ve yangın:  

1 İlk yardım birimine haber verilmelidir.  

2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile Gazimağusa Devlet Hastanesine 

ulaştırılmalıdır veya aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.  

Hastane Telefonu : +90 392 3649146  

3 Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu: 

+90 392 3713141  

4. Güvenlik ve asayişle ilgili durumlarda Polis tel: +90 392 3812324 

Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır. 

 

Acil Müdahale Yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır. 

Acil durumu gören herhangi bir kişi bağırarak sesli uyarı yaparken, ilk 

müdahale için, bulunduğu yerde telefon veya telsiz ile haberleşmeyi 

sağlamalıdır. Eğer telefon yoksa en yakın görevliye haber vermelidir. 

Acil duruma müdahale ekipleri oluşturulur. Müdahale ve koruma için eğitim 

verilir. (35/2008 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasası gereği) 

Acil durumun boyutuna göre ilgili kurumlara haber verilir. 

Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecektir. 

Ayrıca, Site yönetimince, genel acil telefon numaralarının site sakinlerinin 

görebilecekleri yerler asılacak ve /veya bilmeleri için eğitim verilecektir.  

Genel Acil Telefonlar:     

Yangın               199 

Polis İmdat     155  

Orman Yangını     177 

 Acil Sağlık     112  

Sahil Güvenlik     158 

 Meteoroloji     166 
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BÖLÜM IX: SONUÇLAR 

Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin 

sıralandığı ve projenin gerçekleştirilmesi halinde olumsuz çevresel 

etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği 

genel bir değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve 

bu seçimlerin nedenleri. 

AFİK Construction ltd‘e Ait Toplu Konut Projesi, Çevresel Etki 

Değerlendirilmesi Araştırma Raporunu hazırlamak amacı ile çalışma grubumuz 

gerekli arazi çalışmalarını yapmışlardır.  

Rapor 18/2012 sayılı Çevre Yasasının ilgili maddelerine göre onaylanan 

“Çevre Etki ve Değerlendirilmesi Tüzüğü” doğrultusunda hazırlanmış ve 

verilen formata uyularak iki bölümde hazırlanmıştır.  

 

Bölüm I‟de projenin tanımı ve amacı, Bölüm II‟de proje için seçilen yerin 

konumu, Bölüm III‟de projenin ekonomik ve sosyal boyutları, Bölüm IV‟de 

proje alanının belirlenmesi ve çevresel özellikleri, Bölüm V‟de, projenin 

Bölüm IV‟de tanımlanan alan üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler, Bölüm 

VI‟da Halkı Katılım Toplantısı hakkında, Bölüm VII de projenin alternatifleri 

ve Bölüm VIII‟de izleme programı açıklanmıştır.  

Bu bölümde ise, daha önceki bölümlerde belirtilen açıklamaların teknik 

olmayan özeti verilmiştir. 

A.Proje yeri ve çevresinin çevresel özellikleri ile çevrede mevcut canlı ve 

cansız varlıkların özellikleri tüm yönleri ile araştırılmıştır. 

✓ AFİK Construction ltd tarafından, İskele Yarköy ’te  (Yeni kayıt) Pafta 

S.31-B-19-C-3 ve S31-B-19-C-4  Ada/Blok 127 ve 114 numaralı 

parselde, Eski Kayıt Pafta/harita XV/36 ve 40 no’lu parsel 

gerçekleştirilmesi düşünülen Apartman Tipi Toplu Konut Projesidir.  

✓ Proje 6 blok tek tip, zemin +11 kat olmak üzere, her katta 9 konuttan, her 

blok apartmanda 108 konut  ve 6 blokta toplamda 648 adet konuttan 

oluşacaktır. Her katta   3 adet (studyo konut),  3 adet (1+1 konut)  ve 3 

adet (2+1 konut) olmak üzere, 9 konut mevcuttur. 

 

✓ Proje yeri; Fasıl 96 “Yollar ve Binalar” faslı uyarınca 

değerlendirilmektedir. Fasıl 96 kurallarına  göre zeminde arazi alanının 

%50 kullanımı ile imar edilmektedir. Toplam insaat alanının 2.2 m² sine 

denk gelmekte. 1000 m² arazide 2200 m² inşaat hakkı denklemi baz 

alınarak , 1000 m² arazide %50 taban 500 m² yayılma ve  zeminde kat 

yüksekliği tanjant 55 kuralı çerçevesinde yapılmaktadır.Arazi bilgileri 
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genel olarak, toplam arazi alanı:23435 metrekare, Toplam inşaat alanı: 

48672 m2’dir.  

✓ Proje alanı etrafında, batısında, kuru tarım arazileri, zeytin ağaçları, tali 

yol, İskele-Karpaz anayolu, kuzey batısında  Lemar supermarket ve 

DRN inşaat şirketine ait yüksek katlı apartman tipi konut sitesi 

mevcuttur.Kuzey doğusunda ise müstekil konut sitesi mevcuttur.  Bunun 

yanında yine  anayol’un doğusunda deniz kıyısında Neşe restorant, Kıyı 

restorant ve Egzotıc  1 km yakınlığında olduğu söylenebilir.  

✓ Sitede yaşaması beklenen toplam kişi sayısı 1512 olması 

beklenmektedir. 1512+5 kişi personel bulunacağı öngörülerek, işletme 

aşamasında toplamda 380 m3/gün kullanma suyuna gereksinim 

olacaktır. 

✓ Arazi Kullanım Kabiliyeti II. III ve VI sınıftır’dir.  

✓ Arazide sekiz adet zeytin ağacı mevcut olup taşınacaklardır.  

B. Bu bölümde inşaat aşamasında ve tesis hizmete  açıldıktan sonra 

çevreye yapacağı etkiler ile bu etkilere karşı alınması gereken tedbirler 

ortaya konmuştur. 

✓ 6060m3 hafriyat fazlası oluşacaktır. Bu toprak, İskele Belediyesinin 

isteyeceği alana taşınacaktır. 

✓ Alanda oluşabilecek sel taşkınını önlemek amacıyla, arazi içerisine  

projelendirme yapılarak, yağmur suyu drenaj kanalları döşenecektir. 

✓ Günlük 3.9 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan 

tankerle taşınarak sağlanacaktır. 

✓ 3 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Sızdırmaz depolarda depolanıp, 

düzenli olarak (13 günde bir kez) vidanjörler tarafından çekilecektir.  

✓ Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü inşaat alanı 

gürültü sınır değerlerine uyulması esastır. Bölge, Hassasiyet Seviyesi 

II’ye girmektedir.  

✓ 2 adet 770 lt’lik konteyner konularak geri dönüştürülemeyen atıkların 

depolanması sağlanacaktır. Daha sonra bu atıklar İskele Belediyesi 

tarafından bertaraf edilmek üzere toplanacaktır. 

 

Dairelerin kullanımı sırasında; 

 

✓ Proje kapsamında oluşacak atıksu miktarı, su kullanımına eşdeğer 

oranda 380 m3/gün olacaktır. Bu su evsel atık su niteliğinde olacaktır. 

Arıtılmış Su Parametreleri 18/2012 Sayılı Çevre Yasası Arıtılmış Su 

Parametrelerine uygun olacaktır. Çıkış suyu için beton havuz yapılacaktır. 

Bu su yangın gibi acil durumlarda da kullanılabilecek şekilde 

depolanacaktır. Arıtma çıkış suyu proje alanında peyzaj alanlarının 

sulanmasında kullanılacaktır.  Fazla miktarda arıtılmış su ise İskele 
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Belediyesi’nin peyzaj  alanlarının sulanması için İskele Belediye’sine 

verilecektir. 

✓ Site genelinde , 1820 kWh/günde enerji tüketimi olması 

beklenmektedir. 

✓ 380 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. 

Ayda en az bir kez çevre ve mikrobiyoloji analizleri yaptırılacaktır.  

✓ 30 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Çöp 

odalarının lokasyonları vaziyet planında gösterilmiştir. Bu atıklar İskele 

Belediyesi tarafından toplanıp Güngör düzenli depolama alanına 

taşınacaktır. 

✓ Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Ambalaj atık toplama noktası vaziyet 

planında gösterilmiştir.  

✓ Geri dönüştürülemeyen atıklar ise çöp odasında depolanacaktır.  

✓ Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan 

değerlere uyum esastır. 

Çevre Yasası ve kapsamında bulunan tüzüklere uyum esastır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


