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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN GENEL ÖZETİ 

 

Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD İ-211 işletme ruhsat numarasıyla, 

XIII/49/E2 ve XIII/47/E1 pafta parsel numaraları içerisinde tanımlanmış ruhsat sahasında 1991 

yılından beridir (EK-1) Güngör bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir.  

İşletme ruhsatı aradan geçen 20 yıl içerisinde müteaddit defalar 2, 3 ve 5 yıl gibi 

sürelerle uzatılmış, ruhsat sınırları birkaç kez değiştirilmiştir.  

Geçtiğimiz yıl içerisinde firmanın hissedarlık yapısında değişim olmuş ve ocağı 

geçmişten farklı bir işletmeci devralmıştır.  

Eski işletmecinin sahip olduğu ruhsat sınırları içerisinde üretime devam ettiği ancak 

ruhsat harcını ödemekte zorlandığı gerekçesiyle 2008 yılında işletmekte olduğu alanın bir kısmı 

doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri yürütülmeksizin terk edilmiş ve tahrip edilmiş saha 

hiçbir iyileştirme yapılmadan ruhsat sınırları dışına alınmıştır.  

Öte yandan ocağın doğusunda bulunan taş ocağıyla bahse konu ocak arasında boş bir 

alan bulunduğu ve bu alanın işletilmeden kalması durumunda doğaya yeniden kazandırma 

faaliyetleri açısından bir uyumsuzluk oluşturacağı gerekçesiyle mevcut sınırların genişletilmesi 

istenmiştir.  

Böylelikle hem geçmişte tahrip edilmiş alanın hem de arada kalan boş alanın doğaya 

yeniden kazandırılmasının mümkün hale gelmesi amaçlanmıştır.  

İşletme projesi (EK-2) günde 1500 ton, ayda 24 gün ve 12 ay boyunca sürekli olarak 

çalışacak şekilde düzenlenmiş ve yıllık 432.000 ton kırma kum çakıl üretimi yapılacak şekilde 

dizayn edilmiştir. Her türlü iş ve işlem, teknik kapasite, tesis dizaynı ve üretim faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkacak çevresel etkiler bu üretim planı temel alınarak hesaplanmıştır.  

Çalışma sahasının detaylı topoğrafik haritası hazırlanmış ve sahanın mevcut yapısı üç 

boyutlu simülasyonlarla ortaya konmuştur. Yükseklik verilerine bağlı olarak oluşturulan detaylı 

topoğrafik harita bilgisayar ortamına aktarılmış ve ortalama kalınlık/hacim hesabı yöntemine 

göre rezerv hesabı yapılmıştır.  
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Yapılan hesaplamalar doğrultusunda çalışma sahasındaki görünür rezervin 5.324.000 

ton olduğu, muhtemelen rezervin ise 1.597.200 ton olduğu hesaplanmıştır. Yıllık üretim 

rakamları dikkate alındığında çalışma sahasındaki faaliyetlerin hiçbir rezerv geliştirme 

çalışması yapılmaksızın 16 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürülebileceği anlaşılmaktadır.  

Doğaya yeniden kazandırma ve izleme çalışmaları da düşünüldüğünde sahadaki 

çalışmaların 20 yıl boyunca sürdürüleceği ve 20 yılın sonunda ocağın doğaya yeniden 

kazandırılmış bir biçimde terk edilebileceği anlaşılmaktadır.  

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ÇED raporları en az üç farklı meslek disiplini 

tarafından, önceden belirlenen konu başlıkları üzerinde çalışılarak oluşturulan multi-disipliner 

çalışma raporlarıdır. Bu raporların hazırlanması yoluyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin 

çevreye, sosyal yaşama ve ekonomiye olabilecek etkilerinin önceden kestirilmesi 

amaçlanmakta ve buna uygun tedbirlerin alınabilmesi mümkün olmaktadır.  

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ÇED raporunda üç farklı meslek disiplinin 

çalışması yeterli olduğu halde konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak rapor dört farklı 

meslek disiplini ile çalışılmıştır.  

Bu çerçevede proje yürütücüsü bir maden mühendisi yanında, bir çevre mühendisi, bir 

orman mühendisi ve bir de jeoloji mühendisi konuyu tüm yönleriyle irdelemiş ve ortaya 

kapsamlı bir rapor çıkarmıştır.  

ÇED raporu kapsamında yapılan çalışmalar Taşocakları Düzenleme ve Denetleme 

Tüzüğü uyarınca hazırlanması zorunlu olan ve en az 5 yılda bir yenilenmesi gereken işletme 

projesindeki verilerle uyumludur.  

Sonuç olarak; çalışma sahasının yer seçimi, sahada gerçekleştirilecek faaliyetler öncesi 

durum, faaliyetler esnasında olabilecek etkiler ve buna karşı alınacak önlemler, faaliyetlerin 

tamamlanması sonrasında izlenmesi gereken prosedürler ve diğer detaylar projede irdelenmiş 

ve analiz edilmiştir.  
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BÖLÜM I 

PROJENİN TANIMI VE AMACI 

 

1.1.Proje konusu, faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amaçları, pazar veya hizmet alanları ve bu 

alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke ve bölge ölçeğinde önem ve gereklilikleri 

Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD EK-3’te sunulan Şirket Onay 

Belgeleri ve EK-1’de sunulan İşletme Ruhsatı’ndan da görülebileceği üzere 1991 yılından 

beridir İ-211 işletme ruhsat numaralı sahada kırma kum-çakıl üretimi gerçekleştirmektedir.  

Saha önceden başka bir işletmeci tarafından işletilmekte iken geçtiğimiz yıl yeni bir 

işletmeci tarafından devralınmıştır.  

1991 yılından itibaren çeşitli zamanlarda ruhsat uzatımı gerçekleştirilen ocak için son 

uzatma, 18 Mayıs 2016 tarihinde 5 yıllık süre için yapılmıştır.     

Önceki işletmeci tarafından her yıl Jeoloji ve Maden Dairesi’ne ödenmesi zorunlu 

bulunan işletme ruhsat harcının o dönemin ekonomik koşulları çerçevesinde eski işletmeci 

tarafından karşılanamaması sebebiyle ruhsat alanı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından Kuzey-

Güney yönünde Güneye doğru küçültülmüş ve eski işletmecinin ödeme kabiliyetinin korunması 

sağlanmıştır.  

Nitekim, 1999 yılının Kasım ayında bahse konu işletme için o dönemin mevzuatı 

uyarınca hazırlanana Çevresel Etki Değerlendirme Ön Araştırma Raporu sahanın ilk haline yani 

küçültülmüş olmayan haline göre hazırlanmış ve ÇED Komisyonu tarafından ÇED Önemsizdir 

kararı üretilmiştir.  

Buna karşın sahanın ruhsat sınırları dışına çıkarılan bölümünde üretim faaliyetlerinden 

kaynaklanan tahribat bulunduğu görülmektedir.  

Çalışma sahasının Batı kısmında bir başka işletmenin bulunduğu da göz önüne 

alındığında Doğu-Batı yönünde 127 metre genişliğinde bir alanın her iki işletmeye de ruhsatlı 

bulunmadığı ve bu alanda yasal çerçevede üretim yapılmasının mümkün olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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2015 yılında yürürlüğe giren Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü uyarınca 

işletmecilerin 5 yılda bir hazırlamakla yükümlü olduğu işletme proje çalışmaları çerçevesinde 

sahanın doğaya yeniden kazandırma imkanları da göz önüne alındığında gerek önceden tahrip 

edilen ancak mevcut durumda üretim yapılmayan sahanın gerekse işletmesinin batısında kalan 

boş alanın doğaya yeniden kazandırma imkanlarının yasal çerçevede oluşturulabilmesi 

bakımından ruhsat sınırlarının genişletilmesi ihtiyacı duyulmuştur.  

2012 yılında yürürlüğe giren 18/2012 sayılı yeni Çevre Yasası maden ve taşocaklarında 

yapılacak her türlü sınır genişletmeleri için ÇED şartı arandığından bahse konu çalışmalar için 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.  

İşletmede yıllık 432.000 ton malzeme üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Üretilen malzeme iç piyasa talepleri ve firmanın iç ihtiyaçları doğrultusunda üretilerek satışa 

sunulacaktır.  

Bilindiği üzere ülkemizde devam etmekte olan başta konut ihtiyacı olmak üzere her türlü 

alt ve üst yapı yatırımının ana hammaddesi taşocaklarından elde edilen agrega malzemesidir. 

Ekonomisi büyük oranda hizmet sektörüne dayalı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

turizm, yüksek öğrenim ve benzeri sektörlerin geliştirilerek hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi 

amacıyla yatırımlar devam etmektedir.  

Bahse konu taşocağı bu çerçevede üreteceği hammaddeyi ruhsat sınırları içerisinde 

işleyerek ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde satışa sunacaktır. Bununla birlikte taşocağının 

bir yandan işletme faaliyetlerine devam ederken bir yandan da doğaya yeniden kazandırılarak 

terk edilmesi konusu çalışmanın odak noktası olarak ele alınmaktadır.  

Başta Güngör ve Değirmenlik bölgelerinde yaşayan vatandaşların refah seviyelerinin 

yükseltilmesi, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama haklarının korunması amacıyla proje 

yalnızca ekonomi bacağıyla değil, çevresel yönüyle de büyük önem arz etmektedir.  

Projenin süresi, hizmet ömrü ve rezerve ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki bölümlerde 

sunulmaktadır.  

1.2.Üretim sırasında kullanılacak makine, araç ve teçhizatın adet ve özellikleri, bakım ve 

temizlik çalışmaları 

İşletme bünyesinde kullanılacak toplam makine, araç ve teçhizat adeti 22’dir. Bu 

çerçevede; delme-patlatma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 adet rock bulunmaktadır. Ocak 

içerisinde patlatma sonrası yüklemelerde ve belirli noktalarda gerçekleştirilecek kazı 
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faaliyetleri için farklı ağırlıklarda 6 adet paletli ekskavatör bulunmakta ve ihtiyaca göre aynı 

esnada en fazla iki adeti birlikte kullanılmaktadır. 6 adet ekskavatörün tümü aynı esnada 

kullanılmamaktadır. Patlatılan malzemenin tesislere nakledilmesi için 2 adet kaya kamyonu ve 

3 adet damperli kamyon bulunmaktadır.  

Tesislerden elde edilen malzemenin kamyonlara yüklenerek satışa sunulması amacıyla 

2 adet lastik tekerlekli yükleyici bulunmaktadır.  

İşletme faaliyetleri çerçevesinde meydana gelecek tozun önlenmesinde ve diğer su 

ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak 2 adet su tankeri bulunmaktadır.  

İşletmenin günlük ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 3 adet pick-up türü araç ve 2 adet 

jeneratör bulunmaktadır. Bütün araç ve ekipmanlar şirket malıdır.  

İşletmede bulunan araçların düzenli bakım ve onarımları “Bakım ve Onarım Planı” 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla ocak içerisinde iç ihtiyaçları karşılamak 

amacıyla küçük çaplı bir atölye bulunmaktadır.  

Buna göre; günlük olarak lastik bakımları, araçların tozdan arındırılması için su tutma, 

yağ ve su kontrolleri gibi küçük çaplı kontroller şoförler tarafından yapılmaktadır.  

Haftalık olarak her araç soğutucu sistemleri, fren mekanizmaları v.b. performanları 

yönünden işletme bünyesinde istihdam edilen makinist tarafından kontrol edilmektedir.  

Araçların aylık periyotlarda büyük bakımları firma imkanları çerçevesinde yapılmakta, 

büyük çaplı arızalarda ise piyasadan hizmet alımına gidilmektedir.  

Her türlü bakım ve onarım faaliyetinde ortaya çıkan çevresel etkilerin nasıl bertaraf 

edileceği ilerleyen bölümlerde ele alınmıştır.  

1.3.İşlenecek olan malzemenin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile kullanım 

alanları 

Çalışma sahasında gerçekleştirilen jeolojik etütler ve literatür çalışmaları dikkate 

alındığında işletilecek malzemenin rekristalize kireçtaşlarından oluştuğu ve dolomitik özellik 

gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Kalsiyum ve Magnezyumun çift karbonat bileşiği olan Dolomit’in kimyasal 

formülü CaMg(CO3)2  olup, dolomitin  kalsitten ayrı özellikte bir mineral olduğu ilk kez 

Fransız Jeolog  Deodat de Dolomieu tarafından belirlenmiştir. Mineralin isimlendirilmesi de 

1791 yılında Count Dolomien tarafından yapılmıştır.  

Dolomit, kireçtaşlarında CaO’in yerini kısmen veya tamamen MgO’in alması ile 

meydana gelmektedir. Bu yüzden bileşimi açısından kireçtaşları ile ilişkisi olup, yanalda ve 



Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD’e Ait Güngör Taşocağı ÇED Raporu, Eylül 2021 

 

4 

 

düşeyde daima kireçtaşları ile geçişlidir. Bünyedeki kalsit ve dolomit oranlarına göre bazı 

araştırmacılar tarafından teorik bileşim baz alınarak sınıflandırılmaktadır.  

Ticari olarak dolomite çeşitli ısı değerlerinde işlemler uygulanabilir. Kalsinasyon işlemi 

uygulanmamış dolomite “ham dolomit”, 1100°C’de ısıl işleme tutulmuş dolomite “kalsine 

dolomit”, 1650°C ile 2100°C arasında ısıl işleme tabi tutulmuş dolomite ise “sinter dolomit 

(Dead Burned Dolomite)” denir.  

Prensip olarak karbonatlı kayaçlardan kireçtaşı ve dolomit, endüstride kullanılan en 

önemli kayaçlardır. Kireçtaşı, çoğunlukla CaCO3 içeren sedimanter bir kayaçtır. Dolomit ise 

CaCO3 ve MgCO3 içeren kayaçlardır.  

Benzer özellikleri sebebiyle, karbonatlı mineralleri bir diğerinden ayırt etmek pek kolay 

olmamaktadır. Özgül ağırlık, renk, kristal formu ve diğer fiziksel özellikleri, kayacın 

monomineralik olması koşuluyla, tanımlamalarda yardımcı olmaktadır. Seyreltilmiş 

hidroklorik asit çözeltisinde farklı minerallerin çözünme hızları, bu tür minerallerin arazide 

tanınmaları için yararlı bir yöntem olarak bilinmektedir.  

Kalsit, seyreltilmiş HCI çözeltisinde dolomitten çok daha fazla çözünmektedir. Böylece 

eğer taze bir yüzey üzerinde bu yöntem denenecek olursa, dolomitin bulunduğu yüzeye el lensi 

ile bakıldığında çeşitli rölyefler görülecektir.  

Diğer bir teknik, boyama tekniğidir bu teknik aslında aragonit-kalsit ve dolomit 

yönünde azalan çözünme farklılığı esasına dayanmaktadır. Ancak bu yöntemin arazide 

kullanılması oldukça zordur, genellikle laboratuvar ortamında kullanılmaktadır.  

X-Ray difraktometre teknikleri esas olarak iri boyutlu numunelerin karbonat 

mineralojisinin laboratuvar ortamında belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde 

kayaç içerisindeki kalsit dolomit oranı veya bu minerallerin yüzde değerleri bilinen bir 

standarda göre kıyaslanarak bulunabilir.  

Binoküler mikroskop kullanılarak yapılan ince kesit analizleri de bu karbonatlı 

kayaçların tanınmalarında yardımcı olmaktadır. Kalsit, dolomit ve ankeritin ince kesitlerde 

boyama işlemi yapılmadan tanınmaları oldukça zordur. Bu tanımlamalar sırasında, karbonat 

taneciklerinin tipi, dokusu ve yapıları araştırılmaktadır. Tanımlamalarda kullanılan en önemli 

unsurlardan birisi de fosil ve fosil izleridir.  

Diğer önemli bir ayırt edici özellik de renktir. Renk minerallerin kabaca saflığı hakkında 

fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Ancak, bunun yanıltıcı da olabileceği unutulmamalıdır. 

Karbonat dışı mineralin küçük bir miktarı, renk değişiminin olması için yeterli olmaktadır. En 

meşhur yapı taşlarından, Hindistan kireçtaşı % 0.2’den daha az Fe2O3 içermekte ve bu içerik, 
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malzemeye kahverengi ve sarımsı kahverengi bir renk vermektedir. Keza, Carthage 

Mermeri ise kahverengi ve fosilli bir malzeme olup, % 0.2’den daha az demir ve alüminyum 

oksit içermektedir.  

Çok yüksek saflıktaki kireçtaşları, hafif kahverengi ile kül renginden beyaza uzanan bir 

renk içermektedir. Yeşil ve kül rengi gibi renkler içeren kireçtaşları genellikle, demir oksit veya 

karbonlu materyal içerdiğinin göstergesi olarak algılanmaktadır.  

Oksidasyon durumu arttıkça, renkler yeşile, kahverengiye ve kırmızıya doğru 

değişmektedir. Renk referans kartı, kayaç tanımlamalarında önemli katkı sağlayabilmektedir. 

Karbonatlı kayaçlardaki değişik miktarda ve tipte bulunan safsızlıklar, eğer söz konusu 

kayaçların yararlılık derecesini etkiliyorlarsa ekonomik açıdan önemli olmaktadırlar.  

Karbonatlı kayaçlar içinde yer alan ve en iyi bilinen safsızlık kildir. Kil mineralleri esas 

olarak, Kaolinit, İllit, Klorit, Smektit veya bunların karışımından oluşmakta ve kayaç içersinde 

dissemine veya tabakalı halde bulunabilmektedir. Kilin temel moleküler yapısı silika 

tetrahedrali (bir silika atomu ve dört oksijen atomu) ve alüminyum ve/veya magnezyum 

oktahedrali (alüminyum veya magnezyum atomu ve altı hidroksil iyonu) şeklindedir.  

Klasik yapılı kireçtaşları özellikle dikkate değer bir oranda kuvars, silt ve kum 

içerebilmektedirler. Bu taneler etrafı karbonat ile kaplanarak oolitik bir yapı 

gösterebilmektedirler. Çok ince taneli dissemine olmuş organik maddeler dolomit ve 

kireçtaşlarının en bilinen yapısal elemanlarındandır. Bu maddeler kahverengi ve siyah renkli 

kayaçların oluşmasına sebep olabilmektedirler. Bunlara örnek olarak, bitümlü malzemeler, 

petrol ve benzerleri verilebilir.  

İnce kesitlerde çözünmeyen artıkların incelenmesinde çoğu karbonatlı kayaçlarda 

değişik oranlarda iz minerallere de rastlanmaktadır. Ancak bunların endüstriyel kullanımında 

pek fazla zararları bulunmamaktadır. Ancak yapı elemanı olarak kullanılmaları sırasında, 

ürünün fiziksel özelliklerini etkilediklerinden bir miktar dezavantaj da oluşturabilmektedirler.  

Ekonomik öneme sahip çoğu karbonatlı kayaçlar, kısmen veya tamamen biyolojik olarak deniz 

suyundan veya sığ deniz ortamında oluşmuşlardır. İçinde fosil bulunan bir kireçtaşı kesin olarak 

oluşumunun biyolojik bir orijinden geldiğini kanıtlar. 

Ancak herhangi bir tanımlayıcı unsur yoksa ve ince taneli bir yapı ise bunun küçük 

organizmalardan türediği anlaşılmalıdır. Örneğin kil ve silt boyutlu partiküller, ölü alglerin 

aragonitik keskin kabukları olabilir. Çekirdek etrafında kalsiyum karbonat birikmesi ile oluşan 

oolitler, yine alglerin aktivitesi ile oluşmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Bazı 
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bölgelerde mercan ve kalkerli algler ki bunlar kireç saklayan organizmalardır, zamanında 

dalgalara karşı koyan ve resif (reef)  adı verilen büyük dalga kıran yapılar oluşturuyorlardı.  

Bu yapıların biyolojik aktif unsurları genellikle sığ denizlerde yer almakta olmalarından 

dolayı da oolitik formdan, iç içe geçmiş kalsiyum karbonatlı konsantrik yumrular 

oluşturmuşlardır. Zaman içinde çökelme ortamında biriken bu canlılar karbonatlı kayaçların 

oluşumuna kaynak teşkil etmişlerdir.  

Karbonatlı kayaçların oluşumunu sağlayan bu depolanma alanlarının çevresi, oluşacak 

kayacın saflığını, şeklini ve boyutunu ortaya koyması açısından oldukça önemli olmaktadır.  

Karbonatlı kayaçlarla ilgili birçok yaklaşımlar, klasifikasyon şeması temelinde yapılmaktadır. 

Ancak en yararlı kullanımı belki de onun kompozisyonu ve dokusu üzerinde yapılan 

sınıflamalardır. Kompozisyonu incelenirken en başta gelen husus kimyasal yapısı, tane veya 

fosil tipini saptama gibi minerolojik çalışmalardır.  

Kireçtaşı ve dolomitin endüstriyel kullanımında her ne kadar benzerlik bulunsa da belirli 

kullanım alanları için belirli daha özel kimyasal özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bu özel 

gereksinmeler mineralojik özelliklerden çok kimyasal özelliklere dayanmaktadır. Bunlar 

CaCO3 (veya CaO), MgCO3 (veya MgO) veya her iki oranın belli bir değerde olması 

safsızlıkların da tolere edilebilir ölçekte olmasıdır.  

Pratik bir kimyasal sınıflama örneğin % 97.5’ten daha fazla CaCO3 içeren kireçtaşları, 

en yüksek kaliteli kireçtaşı, % 95’ten fazla CaCO3 içerenler yüksek kaliteli, yüksek saflıktaki 

karbonatlı kayaç için ise CaCO3 + MgCO3 oranının % 95’ten fazla olması gerekmektedir.  

Yüksek magnezyumlu dolomitler için % 43’ten fazla MgCO3 (saf dolomit % 47.5 

dolomit içerir) içermesi gerekmektedir.  

Dolomit, fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak endüstride birçok alanda kullanılır. 

Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir. 

• Yol inşaatlarında ve beton yapımında dolgu maddesi olarak, 

• Ziraat’te, gübre yapımında dolgu maddesi olarak veya toprakların ıslah edilmesinde, 

• Cam ve soda sanayiinde üretim süreçlerinde, 

• Boya sanayiinde dolgu maddesi olarak, 

• Seramik sanayiinde, 

• Kimya sanayiinde beyazlatıcı olarak,  

• Suyun filtrasyonunda,  

• Metalik Magnezyum üretiminde,  
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• Deniz suyundan ve yeraltındaki Magnezyum tuzlarından MgO üretiminde,  

• Refrakter tuğla ve harçların üretiminde,  

• Demir-Çelik sanayiinde demir cevherinin sinterlenmesinde,  

• Çelik üretiminde cüruf yapıcı ve refrakter tuğlaları koruyucu olarak,  

Kullanım alanlarından en önemlileri cam ve soda sanayi, refrakter malzeme imali, 

kalsine edildikten sonra deniz suyundan MgO üretiminde ve çelik üretiminde istenmeyen 

safsızlıkların cürufa geçmesini sağlamak amacıyla flux olarak kullanımıdır. Bu nedenle, 

dolomitin en çok tüketildiği endüstriler, cam ve soda, refrakter ve demir-çelik sanayidir.  

1.4. Kullanılacak olan üretim yöntemleri, üretim miktarları, rezerv bilgileri, iş akım şeması, 

çalışacak personel sayısı 

Çalışma sahasında kullanılacak olan üretim yöntemleri, üretim miktarları, rezerv 

bilgileri, iş akım şeması, çalışacak olan personel bilgisi gibi detaylı veriler işletme için 

hazırlanan 5 yıllık (2021-2026) işletme projesinde detaylı olarak sunulmuştur. Ancak çevre etki 

değerlendirme raporu çalışmaları kapsamında özetlenecek olunursa aşağıdaki bilgiler 

verilebilir.  

Çalışma sahasında klasik açık işletme yöntemi kullanılacaktır.  

Madencilik sektörünün iki temel üretim yönteminden biri olan açık işletme metodu ile 

malzemenin özelliklerine göre uygun çapta açılan deliklere doldurulan patlayıcılarla yerinden 

sökülen kayaç, kırma tesislerine nakledilmekte ve burada kullanım amacına bağlı olarak 

boyutlandırılıp satışa sunulmaktadır. Patlatmalarda kolon şarjı olarak ANFO, dip şarj olarak 

dinamit kullanılacaktır. Açık işletmelerde yaşanan en büyük problemlerden birisi şev 

duraylılığının sağlanmasıdır. Sahada yapılan önceki yıllarda elde edilen işletme tecrübeleri ve 

jeolojik etütler sonucunda çalışma sahasında yer yer kısıtlı bazı toprak kütleleri tespit edildiği 

bilinmektedir. Bu tespitlerden hareketle basamak şev açısı, şev yüksekliği ve genişliği bu 

parametreler uyarınca hesaplanmış ve ilerleyen bölümlerde teknik yönden detaylandırılmıştır.  

İşletmede günlük üretim kapasitesi 1500 ton olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede günde 

8 saat çalışılacağı, ayda 24 gün çalışılacağı ve 12 ay boyunca kesintisiz üretim yapılacağı 

öngörülerek günlük, aylık ve yıllık üretim miktarları Çizelge 1’de sunulmuştur.  
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Çizelge 1: Çalışma süreleri ve üretim miktarları 

Çalışma dönemi Süre  Üretim miktarı 

Günlük çalışma süresi 8 saat 1.500 ton/gün 

Aylık çalışma süresi 24 gün 36.000 ton/ay 

Yıllık çalışma süresi 12 ay 432.000 ton/yıl 

 

Belirtilen üretim miktarları çerçevesinde rezervin yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

Rezerv tespit yöntemleri ve rezerv miktarları Bölüm IV’te detayları ile sunulmuştur.  

Şekil 8’de iş akım şeması verilmektedir. Buna göre; ocaktan delme-patlatma yöntemiyle 

kazanılan malzeme kamyonlarla kırıcı tesislere aktarılacak ve ilk olarak çeneli kırıcıya 

beslenecektir. Burada elek altı, 0-5 kum, 5-12 çakıl, 12-19 çakıl, 19-38 çakıl ve blokaj olarak 

elde edilen malzemeler ayrı ayrı olarak bunkerlerde stoklanacaktır. Blokaj malzemesi ayrıca 

kum kırıcıya beslenerek 0-5 kum, 5-12 çakıl ve 12-19 çakıl elde edilmesi sağlanacaktır.  

Şekil 8: Genelleştirilmiş iş akım şeması 



Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD’e Ait Güngör Taşocağı ÇED Raporu, Eylül 2021 

 

9 

 

Bahse konu işlemler için çalışacak personel sayısı işletme projesinde de belirtildiği 

şekilde 18 kişidir. Çalışanlar üretim, satış, satın alma, muhasebe ve bakım onarım 

departmanlarına göre gruplandırılmış ve Çizelge 2’de ayrıntılarıyla sunulmuştur.  

Çizelge 2. Ocak personelinin görev alanlarına göre dağılımı  

Görev Alanı Çalışan Sayısı 
Ustabaşı 1 
Sekreter 1 
Tesis operatörü 2 
Rock operatörü 2 
Şoför 5 
Makine operatörü 3 
Ateşçi 2 
Düz işçi 2 
Toplam 18 

 

1.5.Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, güzergah yollarının 

mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, 

yerleşim yerlerine göre konumu, yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme 

çalışmaları 

Çalışma sahasındaki ulaşım altyapısı hali hazırda işletme faaliyetlerini sürdürmek için 

uygundur. Ocağa ulaşım, Haspolat-Güngör yolu üzerinden ve Değirmenlik Dağyolu 

güzergahından olmak üzere iki farklı şekilde sağlanabilmektedir. Bu haliyle hem Girne 

bölgesine hem de Lefkoşa ve diğer kentlere ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.  

Haspolat-Güngör güzergahından ocağa ulaşmak için kat edilmesi gereken mesafe 7.820 

metredir. Bu güzergahta Haspolat kavşağından Taşkent yönüne doğru ilerlenmeli, ardından 

Güngör kavşağından dönerek taşocakları mevkiine kadar devam edilmelidir.  

Değirmenlik Dağyolu güzergahı için ise Üstaş LTD’e ait taşocağının bulunduğu yerden 

dönülerek RBM, Metin Uluğ ve Levent Taşocakları geçildikten sonra ocağa ulaşılabilmektedir. 

Bu güzergah ise Değirmenlik Dağyolu-Üstaş taşocağı ayrımından itibaren 2.090 metredir.  

Güzergah yollarının mevcut durumu iyi vaziyettedir. Her ne kadar Güngör güzergahı 

üzerinde yer yer çökmeler olsa da ulaşımı engelleyecek bir durum bulunmamaktadır. Keza 

Değirmenlik Dağyolu güzergahı da stabilize haldedir ve ulaşım hali hazırda gerçekleşmektedir.  

Kış aylarında yolların çökmesi ve stabilize ihtiyaçları bulunduğu önceki tecrübelerden 

bilinmektedir. Fakat bu ihtiyacın bölgedeki taşocağı işletmecileri tarafından karşılandığı 

bilinmektedir.  
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Bu bakımdan ocağa ana ulaşımı sağlayacak alt yapının mevcut olduğu söylenebilir.  

Ocak içi yollar bakımından ise bir takım yeni yatırımların yapılması gerekliliği ruhsat sahibi 

ile görüşülmüştür. Mevcut durumda oldukça dik bir yapıya sahip olan iç ulaşım yolu kuzeye 

doğru kaydırılmak suretiyle yenilenecek ve eğimi düşürülecektir. Önceki yol ise üretim sahası 

içerisine alınarak emniyetli hale getirilecektir.  

Bunun dışında ocak içerisinde bulunan geçici yolların mevsimsel bakımı yapılacak, yağış 

ve diğer koşullara bağlı olarak oluşan yıpranmaları emniyetsiz bir durumun oluşmasına 

müsaade edilmeksizin giderilecektir.  

 

1.6.Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemlerin kısaca 
açıklanması, alınmış ve alınacak izinler, belgeler 

Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar alınmış çok sayıda izin bulunmaktadır. Bilindiği 

üzere ocak 1991 yılından beridir faaliyet gösteren bir ocaktır. Bu bakımdan 1991-2021 yılları 

arasında geçen 30 yıl içerisinde çeşitli defalar ruhsat uzatımları gerçekleştirilmiş, saha sınırları 

değiştirilmiştir.  

2015 yılında yürürlüğe giren Taş Ocakları Denetleme ve Düzenleme Tüzüğü uyarınca 

ruhsat sınırları ilk kez lisanslı bir harita kadastro bürosu tarafından ölçülerek saha üzerinde 

işaretlenmiş ve Jeoloji ve Maden Dairesi’ne sunularak doğru bir biçimde kayıt edilmeleri 

sağlanmıştır. Önceki durumda ocak sınırlarında çeşitli kaymalar, hatalı hudut tespitleri olduğu 

bilinmekte idi. Yeni düzenleme ile birlikte bu problem çözülmüş ve ocakların sınırları gerçek 

anlamda tespit edilerek yerlerinde aplike edilmiştir.  

Bununla birlikte bahse konu taşocağının 2004 yılında hazırlanmış bir Ön-ÇED raporu 

olduğu bilinmektedir. 2012 yılında değişen mevzuat uyarınca her türlü sınır genişletme 

işleminin ÇED sürecine tabi olması sebebiyle 2004 yılında hazırlanan Ön-ÇED raporu yetersiz 

kalmış ve ÇED hazırlama sürecine girilmiştir.  

ÇED süreci içerisinde aynı zamanda izin makamı da olan Jeoloji ve Maden Dairesi’nden, 

Orman Dairesi’nden, Dikmen Belediyesi’nden, Şehir Planlama Dairesi’nden, Eski Eserler ve 

Müzeler Dairesi’nden, Karayolları Dairesi’nden, Girne Kaymakamlığı’ndan ve Polis Genel 

Müdürlüğü’nden görüş istenmiş ve belirtilen makamların sunmuş oldukları görüşler EK’te 

sunulmuştur.  

Buna göre;  

• Orman Dairesi genişletilen alanın da Taşocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü’nde 

hazırlanması koşulu sunulan işletme projesine ve ocağın terk planına işlenmesi yönünde 
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görüş ortaya koymuş ve sınırların genişletilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını 

belirtmiştir.  

• Girne Kaymakamlığı diğer dairelerin de olumlu görüş sunması ve halkın katılımı 

toplantısından çıkacak olumlu netice çerçevesinde sınır genişletmesinde bir sakınca 

bulunmadığını belirtmiştir.  

• Karayolları Dairesi, tüm izinlerin alınması koşulu ile sınır genişletmesinde bir sakınca 

bulunmadığını belirtmiştir.  

İzin makamı konumunda bulunan Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü ise sınır genişletme 

talebinin de Dairelerine yapıldığını ve bu çerçevede talebi Çevre Koruma Dairesi’ne ilettiklerini 

Çevre Koruma Dairesi’nin ise sürecin ÇED’e tabi olduğunu belirtmesi nedeniyle bu sürecin 

tamamlanmasını beklediklerini ve bu süreç tamamlanmadan herhangi bir izin yenileme işlemi 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan süreçle ilgili görüş sunmayı doğru bulmadıklarını 

ÇED sürecinin olumlu bir biçimde tamamlanması sonrasında ocağın yeni sınırlarıyla 

izinlendirilmesi için konunun Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na iletileceğini sözlü olarak 

belirtmişlerdir. 
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BÖLÜM II 

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

 

2.1.Faaliyet yerinin ve komşu kullanımların mevcut arazi kullanım haritası üzerinde 

gösterimi. Arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, alanın coğrafik şekli, coğrafi 

tanımlanması (Proje sınırlarında birkaç noktada GPS değerlerinin WGS 84 Datum 

sistemine göre verilmesi), mülkiyet durumuna ilişkin bilgi ve belgeler (tapu, kira 

kontratı... vb) 

Taşocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü uyarınca hazırlanan 5 yıllık işletme projesi 

çerçevesinde ocağın mevcut topoğrafik yapısının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla geçmiş 

verilerden faydalanılmış ve sahanın bugünkü durumuna ilişkin ölçümler yapılarak topoğrafik 

yapı ortaya çıkarılmıştır.  

Bu amaçla sahanın bugünkü durumunu ortaya koyabilmek için profesyonel GPS ile 

ölçümler yapılmış ve veriler harita üzerine işlenmiştir. Bu verilerden faydalanarak ocağın proje 

sonunda geleceği durum ortaya konmuş ve işletilebilir rezerv miktarı bilgisayar ortamında, 

ortalama kalınlık yöntemi ve hacim hesabına dayalı olarak hesaplanmıştır. Bu verilere dayalı 

olarak yapılan hesaplamalar ve sahanın üç boyutlu simülasyonları da projenin teknik yönünde 

ayrıntıları ile sunulmuştur.  

Sahanın mevcut durumunu yansıtan 3 boyutlu simülasyon Şekil 9’da sunulmuştur.  

Harita ve Kadastro Dairesi’nden sahanın mülkiyet durumu araştırılmış ve sahanın KKTC 

malı olduğu öğrenilmiştir. Orman Dairesi’nin 27 Eylül 2021 tarihli yazısında da belirtilmiş 

olduğu üzere saha orman arazisi statüsündedir.  

Çalışma sahasına komşu araziler yönlere göre belirtilecek olursa şu şekildedir;  

• Ocağın kuzeyi orman arazisi statüsünde KKTC malıdır.  

• Ocağın doğusunda bulunan arazi taşocağı maksatlarıyla kullanılmaktadır.  

• Ocağın batısında bulunan arazi taşocağı maksatlarıyla kullanılmaktadır.  

• Ocağın güneyi orman arazisi statüsünde KKTC malıdır.  
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Çalışma sahasının çevre kullanımlarına ilişkin harita giriş bölümünde bulunan 

genelleştirilmiş krokide sunulmuştu.  

 

Şekil 9: Çalışma sahasının mevcut 3 boyutlu simülasyonu 

Ruhsat sahasının mevcut büyüklüğü 89.835 m2’dir. Bahse konu genişletme talebinin 

onaylanması durumunda alan büyüklüğü 155.209 m2 olacaktır. Ruhsat sınırlarının genişletilmiş 

halinde yer alan köşe koordinatları Çizelge 3’te WGS 1984 koordinat sistemine sunulmuştur. 

Ayrıca İ 211 işletme ruhsat numaralı ocağın ruhsatı EK-1’de sunulmuştur.  
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Çizelge 3: Talep edilen sahanın köşe koordinatları 

Nokta No Y X 

P1 539894 3904396 

P2 540277 3904504 

P3 540367 3904526 

P4 540443 3904564 

P5 540442 3904784 

P12 540081 3904409 

P900 539906 3904729 

 

2.2.Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin, proje 

alanı içerisindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen 

kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri 

Proje alanı içerisinde tesisler ve diğer üniteler bakımından ciddi bir yapılaşma 

bulunduğu söylenemez. Önceki işletmeci tarafından ocağa ciddi bir yatırım yapılmadığı göz 

önünde bulundurulduğunda ofis ve idari birimlere ilişkin alt yapının son derece zayıf olduğu 

söylenebilir.  

Bu çerçevede ruhsat sahası içerisinde idari bina, kantar ofisi ve kırma-eleme tesisleri 

bulunmaktadır. Sosyal tesisler ve depo maksatlı olarak kullanılan bir adet bina ise ruhsat 

sınırlarının dışında bulunmaktadır.  

Ruhsat sahası içerisindeki konumları Şekil 10’da yer alan idari binanın taban alanı 48 

m2 olup iki kattır. Kantar ofisi 10 m2 büyüklüğündedir. Lojman olarak adlandırılabilecek sosyal 

tesisler 120 m2 büyüklüğündedir. Sosyal tesislerin yakınında bulunan ve depo maksatlarıyla 

kullanılan alan 75 m2’dir. Konkasör tesisleri 2600 m2’lik bir alan üzerine oturmaktadır. 

Malzemelerin depolandığı bunkerler ise 365 m2’lik bir alanı kapsamaktadır.  
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Şekil 10: İdari birimlerin ruhsat sahası içerisindeki vaziyet planı 

 



Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD’e Ait Güngör Taşocağı ÇED Raporu, Eylül 2021 

 

16 

 

 

 

BÖLÜM III 

PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

 

3.1.Projenin gerçekleşmesi ile ilgili yatırım programı ve finans kaynakları 

İşletme projesinde de detayları ile sunulmakta olduğu üzere, projenin yatırım programı 

yıllık 432.000 ton kırma kum-çakıl üretimi üzerinden tasarlanmıştır. Üretilecek olan malzeme, 

ocak alanının yeniden düzenlenmesiyle ve basamaklardan elde edilecektir. Ayrıca üretim 

faaliyetleri ile birlikte ocak içerisinde bulunan belli bölümler ağaçlandırılarak doğaya yeniden 

kazandırılacaktır. 

İşletmenin hali hazırda çalışan bir işletme olması sebebiyle yatırım programı 

başlangıçtan itibaren yapılacak bir yatırım olarak ele alınmamış, yıllık her türlü gideri ile 

birlikte detaylı bir fizibilite raporu çıkarılmıştır.  

Bu fizibilite çalışması sonucunda tüm gider kalemleri dikkate alınarak işletmenin ton 

başına üretim maliyetinin 2021 yılı fiyatlarıyla 16,7 TL olduğu hesaplanmıştır. İşletmenin 2021 

yılı fiyatlarıyla işçilik dahil tüm yatırımlarının yıllık toplamı 7.214.819 TL olarak ön 

görülmüştür. Yatırımın tamamı şirketin özkaynakları ile gerçekleştirilecektir.  

7.214.819 TL’lik yatırım tutarı içerisinde devletin; 845.942 TL KDV geliri, 45.600 TL 

ruhsat harcı, 229.680 TL sosyal sigorta geliri, 76.500 TL ihtiyat sandığı geliri, 131.558 TL de 

gelir vergisi elde etmesi beklenmektedir. Devletin projeden yıllık olarak elde edeceği gelirin 

2021 yılı fiyatlarıyla; 1.329.280 TL olarak ortaya çıkması beklenmektedir.  

Bunun dışında patlayıcı madde, işçilik, akaryakıt ve diğer giderlerin tamamı EK’te 

sunulan işletme projesinde detaylarıyla hesaplanmış ve Çizelge 6’da listelenmiştir. 

3.2.Projenin gerçekleşmesi ile ilgili iş akım şeması ve zamanlama tablosu 

Firmanın işletme ruhsat süresi 18 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. ÇED 

sürecinin tamamlanması sonrasında ilk iş olarak işletmenin ruhsat süresinin uzatılması 

gerekmektedir. Bunun ardından üretim faaliyetlerinin başlatılması ve 5 yıllık işletme projesinin 

uygulanması gündeme gelecektir. Daha sonraki süreçlerde Taş Ocakları Düzenleme ve 

Denetleme Tüzüğü’ne uygun olarak her 5 yılda hazırlanması gereken işletme projesi 
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hazırlanarak Jeoloji ve Maden Dairesi’ne sunulacak, ocağın işletilmesi yanında doğaya nasıl 

yeniden kazandırılacağı adım adım açıklanacaktır. Genel bir tablo üzerinden 

değerlendirildiğinde ocağın görünür rezervinin 15 yıllık bir süre içerisindeki işletme faaliyetleri 

için yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Bu süre içerisinde rezerv geliştirme çalışmaları 

yapılmaması durumunda ocağın 15 yıl içerisinde doğaya yeniden kazandırılarak terk edilecek 

bir noktaya gelebileceği öngörülmektedir. Şekil 11’de projenin gerçekleşmesi için izlenmesi 

gereken iş akım şeması sunulmuştur.  

Şekil 11: Projenin gerçekleşmesi için izlenmesi gereken iş akım şeması 

Zaman yönetimi açısından bakıldığında ÇED raporunun komisyona sunulmasına 

müteakip 15 gün içerisinde halkın katılımı toplantısının düzenlenerek, raporun komisyon 

tarafından değerlendirilmesi beklenmektedir. İzleyen süreçlerde sonucun Jeoloji ve Maden 

Dairesi’ne bildirilmesi, teminatın yatırılması, yeni ruhsat sınırlarının arazi üzerine aplike 

edilmesi ve işletme projesi çerçevesinde işletme ruhsatının 5 yıllığına uzatılması süreçlerinin 1 

ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından işletme aşamasına geçilecek ve faaliyetler Ek-

2’de sunulan 5 yıllık işletme projesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 5 yıllık süre içerisinde 

her 15 günde bir Teknik Nezaretçi tarafından denetimler gerçekleştirilecektir. Teknik nezaretçi 
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denetimlerinde işletme faaliyetlerinin projeye uygun bir biçimde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığı denetlenecektir.  

İşletme yılda en az 1 kez de Denetleme Kurulu tarafından denetlenecektir. Teknik 

nezaretçi denetimlerinde konu olan başlıklar yanında nezaretçinin de denetimini içerecek olan 

Denetleme Kurulu denetimi 5 yılın sonunda büyük denetim olarak gerçekleştirilecek ve bir 

sonraki 5 yılın işletme hedefleri çerçevesinde hazırlanacak işletme projesi de incelenecektir.  

Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir bicinde tamamlanmasının ve rezervin tüketilmesinin 

ardından ocağın doğaya yeniden kazandırılarak terk edilmesi sağlanacaktır.  

3.3.Projenin fayda maliyet analizi 

Maden işletme projelerine ait açık ocak işletme projelerini mali açıdan değerlendirmek 

için çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en sık kullanılanı Tam Maliyet 

Geri Kazanımı (TMGK) yaklaşımıdır. Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü uyarınca 

hazırlanan 5 yıllık işletme projesinde de bu yaklaşım esas alınmış ve projenin fayda maliyet 

analizi gerçekleştirilmiştir.  

Bu projelerin fayda maliyet analizi ve buna bağlı olarak yapılan mali değerlendirme 

çalışması, kirleten öder ilkesi ve karşılanabilirlik analizi üzerine dayanmaktadır.  Buna göre 

maliyet seviyesi, yatırımın kamu yardımları öncesi sermaye maliyetlerini ve referans 

döneminde kısa ömürlü ekipmanların değiştirilmesi maliyetleri de dahil olmak üzere işletme ve 

bakım maliyetlerini karşılayacak şekilde sabitlenir. İşletme süresince herhangi bir kamu 

finansmanından yararlanılmayacağı, tüm yatırımların işletmenin öz kaynakları çerçevesinde 

karşılanacağı önceden de belirtilmişti.  

Tam maliyet geri kazanım yaklaşımı içerisinde hesaplamalara, işletme ve bakım 

maliyetleri, beklenmedik durumlar dahil amortisman maliyetleri, değiştirme maliyetleri ve 

işletme ve bakım maliyetlerine göre belirlenen sabit bir kâr marjı ve amortisman maliyetleri 

dahil edilmiştir.  

Ana yatırım kalemleri üç başlık altında incelenmiş; madencilik yatırımları, tesis 

yatırımları ve inşaat yatırımları olarak gruplandırılmıştır. Madencilik yatırımları çerçevesinde 

yer alan mevcut bina ve benzeri unsurlar sabit sermaye olarak değerlendirilmiş ve şirketin öz 

kaynakları içerisinde sayılmıştır. Bu bakımdan bunlar için bir amortisman bedeli 

öngörülmemiştir.  

Tesis yatırımları içinse 5 yıllık sabit amortisman öngörülmüştür. İnşaat işleri kalemi 

içinse sabit yatırım tutarı esas alınmıştır.  
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Çizelge 4: Proje çerçevesinde yapılacak yatırımların mali boyutu 

Gider Bölümü Gider Açıklaması Tutar (TL) 

Madencilik Bölümü 

Giderleri 

Yıllık Ruhsat Harcı 45.600 

Patlayıcı Madde Giderleri 350.000 

Akaryakıt Giderleri 2.337.000 

Bakım ve Onarım Giderleri 575.000 

Lastik Giderleri 62.500 

Personel Giderleri 957.000 

Genel Giderler 85.630 

Beklenmeyen Giderler 42.815 

Amortismanlar 0 

Tesis Giderleri 

Enerji Giderleri 1.200.000 

Tamir Bakım Yedek Parça 

Giderleri 
343.800 

Beklenmeyen Giderler 119.074 

Tesis Amortisman Giderleri 266.400 

İnşaat İşleri Depo, Akaryakıt Deposu v.b. 830.000 

TOPLAM  7.214.819 

 

Çizelge 5: İşletme döneminde elde edilecek yıllık gelir beklentileri 

Sıra No Ürün 
Yıllık 

Üretim (%) 
Yıllık Satış 

(Ton) 
Birim Satış 

Fiyatı 
Gelir 

1 
Stabilize 

malzeme 
% 15 64.800 13 TL 842.400 

2 0-3 Kum % 11,6 50.112 29 1.453.248 
3 0-5 Kum % 11,6 50.112 27 TL 1.353.024 

4 5-12 Çakıl % 11,6 50.112 24 TL 1.202.688 

5 12-19 Çakıl % 11,6 50.112 24 TL 1.202.688 

6 19-38 Çakıl % 11,6 50.112 24 TL 1.202.688 

7 Blokaj % 11,6 50.112 24 TL 1.202.688 

8 Artık % 15 64.800 0 TL 0 

9 TOPLAM % 100 559.276  8.459.424 
 

Tahsilat oranının %100 olduğu varsayılarak, müşterilerden alacak bulunmadığı 

öngörülmüştür. Yatırım kalemlerinin mali boyutu Çizelge 4’te sunulmuştur. İşletmenin üretim 
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faaliyetleri çerçevesinde elde edeceği ürünlerin satışından elde edilecek gelirler ise Çizelge 5’te 

verilmektedir. Çizelgelerde sunulan veriler çerçevesinde projenin fizibilitesinin bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

3.4.Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak faaliyet sahibi 

veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal 

ve altyapı faaliyetleri 

Ocak hali hazırda işletilmekte olan bir taşocağı olduğundan proje kapsamında olmayan 

herhangi bir alt yapı yatırımına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ayrıca başka yatırımcılar tarafından 

gerçekleştirilmesi planlanan bir ekonomik aktivite de yoktur. Ruhsat süresinin uzatılmasına 

müteakip çalışmalar başlatılacak ve Fasıl 270 Madenler ve Taşocakları Yasası’nın öngördüğü 

biçimde, kesintisiz bir şekilde devam ettirilecektir.  

3.5.Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesi için zaruri olan ve faaliyet 

sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, 

sosyal ve alt yapı faaliyetleri 

Proje kapsamında olmadığı halde projenin gerçekleşmesi için zaruri olan bir ekonomik, 

sosyal ve alt yapı faaliyetine ihtiyaç duyulmamaktadır. Yapılacak olan tüm iş ve işlemler proje 

kapsamında gerçekleştirilecek olup bunlar da işletme projesinde açıklanmıştır.  
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BÖLÜM IV 

PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN 
İÇERİSİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 

 

4.1.Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı 

4.1.1. Meteorolojik ve iklimsel özellikler 

KKTC makro iklim sınıflandırılmasına göre yarı kurak olarak adlandırılan iklim kuşağı 

arasında yer alır. Bölgede yaz mevsiminin sıcak ve kurak, kış mevsiminin ise ılık ve az yağışlı 

geçtiği Akdeniz İklimi hâkimdir. Ülkede yazlar kurak geçerken, yağışlar Ekim-Mart 

döneminde gerçekleşir. Haziran-Eylül dönemi sıcak ve kuru bir iklim hüküm sürer. Ekim, 

Nisan ve Mayıs ayları ise ılıman geçiş aylarıdır. KKTC’de bulunan meteoroloji istasyonları ve 

proje yeri Şekil 12’de verilmiştir. Proje alanına en yakın sinoptik meteoroloji istasyonu Girne 

istasyonudur. 

 

Şekil 12: KKTC’de bulunan meteoroloji istasyonları 

Girne Meteoroloji İstasyonu 1981 – 2020 yılları arası rasat değerleri dikkate alındığında 

Girne bölgesi yıllık ortalama 475,6 mm yağış almaktadır. Girne bölgesinde en fazla yağışın 

Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, en az yağışın ise Ağustos ayında düştüğü görülmektedir.  
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Yaklaşık 40 yıllık rasat değerleri incelendiğinde, Girne bölgesinde yıllık ortalama hava 

sıcaklığı 13 ile 28°C arasında değişmektedir. Girne Bölgesinin hava sıcaklığı 1981-2020 yılları 

rasat değerlerine göre:  

• Aylık ortalama sıcaklık, en yüksek Ağustos ayında 28,8°C, en düşük Ocak ayında 

13,0°C olarak gerçekleşmiştir.  

• Aylık en yüksek ortalama sıcaklık Ağustos (32,9°C) ayında gerçekleşirken, en düşük 

aylık ortalama sıcaklık Şubat (9,4°C) ayında gerçekleşmiştir 

• Yıllık ortalama nispi nem % 67,1 olarak gerçekleşirken, yıllık ortalama yağış 475,6 

mm’dir.  

Gündüzleri denizden karaya, geceleri karadan denize esen deniz meltemleri ile dağların 

yüksek kesimleri ile dağ etekleri veya vadiler arasında esen kara meltemleri KKTC’de etkili 

olmaktadır. Meltemler arasında KKTC’de esen rüzgarların önemli bir bölümü Batı’dan 

Doğu’ya doğru esmektedir. Girne Meteoroloji İstasyonu rüzgâr değerleri incelendiğinde 1981-

2020 yılları arası ortalama rüzgâr hızı 2,5 m/sn olarak geçekleşmiştir.  

En yüksek rüzgâr hızı 37,8 m/sn olarak Ocak ayında SSE yönünde gerçekleşmiştir. En 

yüksek rüzgâr hızı ortalaması 3,0 m/sn ile Şubat ayında, en düşük rüzgar hızı ortalaması ise 2,2 

m/sn ile Ekim ayında gerçekleşmiştir. Meteoroloji Dairesi’nden alınan 1981 - 2020 yılları Girne 

İstasyonuna ait muhtelif meteorolojik veriler Çizelge 6’da sunulmuştur.  

Çizelge 6: 1981-2020 yılları arasında Girne Bölgesi’ne ait muhtelif meteorolojik bilgiler 
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4.1.2. Jeolojik özellikler; fiziko-kimyasal özellikler, tektonik hareketler, mineral kaynaklar, 

heyelan, benzersiz oluşumlar, sel, kaya düşmesi, ve benzeri özellikler 

4.1.2.1.Genel Jeoloji 

İnceleme alanı için literatür incelemesi yapıldığı zaman, ruhsat sahası içerisinde, 

Hilarion Formasyonu (JkTh), Kozan Formasyonu (Tdko) ve Yamaç Molozları (Q1by) 

bulunduğu görülmektedir. Genel Jeoloji Haritası Şekil 13’de sunulmuştur.  

Bu formasyonlar, Maden Tetkik Arama tarafından hazırlanan 2002 tarihli raporda 

aşağıdaki şekilde tariflenmektedir; 

a. Hilarion Formasyonu 

Genel olarak masif rekristalize kireçtaşından oluşur. Dolomit ve dolomitik kireçtaşı 

aradüzeyleri içerir. Karstik yapılıdır. Formasyon genel olarak kirli beyaz, gri ve siyah renkli, 

çoğunlukla katmansız görünümlü, yer yer orta-kalın katmanlı rekristalize kireçtaşından 

yapılıdır.  

Paralel laminalı rekristalize kireçtaşları oldukça kalın ara düzeyler oluşturur. 

Formasyonun diğer karakteristik litolojisi canlı eşeleme izli kireçtaşıdır. Bu birim 

Kaynakköy'den Beylerbeyi'ne giden yol üzeri ile Boufavento Kalesi'ne giden yol ile Beşparmak 

Tepesi arasında kalan kesimde çok yaygın olarak gözlenir. Siyah renkli kireçtaşı üzerindeki 

eşelenmiş ya da oyulmuş bölümler düzensiz şekilli olup açık gri renkli dolomitlerle 

doldurulmuş biçimde özgün bir görünüm kazanmıştır.  

Ayrıca daha seyrek olarak beyaz renkli dolomit ile açık gri renkli breş düzeyleri 

formasyonun diğer kaya türleridir.  

Farklı yönlerde gelişmiş eklemli, kırıklı ve çatlaklıdır. Bu nedenle milonitleşme ve 

breşleşme yaygın olarak gözlenir. Hilaryon Formasyonu, Beşparmak Dağları’nın batı ve orta 

kesiminde yüzeylemesi en yaygın gözlenen formasyon olup kalınlığı 200-650 metre arasında 

değişir. 

b. Kozan Formasyonu 

Klasik fliş istifi karakterindeki birim kumtaşı-marn ardalanmasından oluşur. Formasyon 

tipik olarak Kozan'da gözlenmektedir. Formasyonun tip kesiti Kozan batısındaki Yarıkkaya 

Deresi’nde gözlenir.  

Birim monoton kumtaşı-marn ardalanmasından oluşur. Formasyonun genelinde kumtaşı-

marn oranı birbirine eşittir. Kumtaşları ince, yer yer orta katmanlı, açık kahve, boz ve sarımsı 

renklidir.  Marnlar ise kahvemsi sarı, gri ve boz renklidir. 
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Şekil 13: Çalışma sahasına ait genel jeoloji haritası 

Birim Geçitköy Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Üzerine ise Yazılıtepe 

Formasyonu geçişli olarak gelmektedir. Yanalda Yılmazköy Formasyonu, Dağyolu 

Formasyonu, Esentepe Formasyonu ve Kaplıca Kumtaşı’na karşılık gelir. Birim çalışma 
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alanının orta ve batı kesiminde Değirmenlik Fayı’nın kuzeyinde gözlenir. Yaklaşık 1400 metre 

civarında bir kalınlık gösterir. 

c. Yamaç Molozları 

Yamaç Molozları, Karasal Sekiler’e bağlı olarak değerlendirilebilirler. Karasal sekiler 

genelde çakıl taşlarından oluşur. Çakıl taşlarının kaynak alana (Beşparmak Dağları ve Trodos 

Dağları) yakın olan kesimler kötü boylanmalıdır. En eski seki düzeyinde yamaç molozlarının 

yanı sıra gölsel çamurlardan ve terra-rosa, tüf ve tebeşir ardalanmasından oluşan çökeller de 

bulunur. 

4.1.2.2.Bölgesel jeoloji, faylar, hidrojeoloji ve jeolojik riskler 

Saha çalışmalarında yapılan gözlemler sonucunda, genel jeoloji ve literatür 

çalışmalarında varlığı belirlenmiş olan tüm birimlere rastlanmıştır. Çalışma sahasının alt 

kodlarında, yer yer kil taşları gözlemlenirken, üst kodlarda yamaç molozları ve buna bağlı 

tebeşir tabakalarının varlığı saptanmıştır. Hilarion Formasyonu’na ait kireçtaşı birimleri ise 

kısıtlı bir alanda gözlemlenmiştir.  

Ruhsat sahasının büyük bir çoğunluğu Yamaç Molazları içerisinde yer almaktadır. 

Yamaç molozları, tebeşir ve kil matriksli orta iri taneli ve yer yer çok iri bloklu kireçtaşı 

çakıllarından oluşmaktadır. Bol miktarda oksidasyon görülmektedir. Bu bloklar dolomitik 

özellik sunmaktadır.  

Çalışma sahası içerisinde 3 farklı fay bulunmaktadır. Genel jeoloji haritasından da 

görüleceği üzere bu faylar eğim atımlı olup, formasyon sınırlarını belirlemektedirler. 

İncelenmiş olan kaya blokları üzerinde bol miktarda fay izlerine rastlanmıştır.  

İşletmesi yapılmış olan alanlarda, kazılar sonrasında herhangi bir yeraltı suyu varlığı 

gözlemlenmemiştir. Ruhsat sahası, Girne Dağları Akiferi güney sınırında bulunmakta ve harita 

Şekil 14’te verilmektedir.  

Çalışma sahası, önceden işetilmiş olan bir taşocağı bölgesidir. İşletilmiş alanlarda, 

oldukça yüksek şevler bulunmaktadır. Bu şevler genel olarak yamaç molozları içerisinde 

açılmış ve uygun malzeme seçilerek alınmıştır.  

Ancak, yamaç molozlarının ebatları ne olursa olsun genellikle killi malzeme içerisinde 

penetre şekilde durdukları ve ana blok ile bağlantılarının olmadığı gözlemlenmektedir. Bu 

durum, açılmış olan yarmalarda, özellikle yağışlı mevsimlerde blokların stabil kalmamalarına 

sebebiyet verecek ve kaya düşmesi riskini ortaya çıkaracaktır.  

Ayrıca, yine bu bloklar içerisinde bol miktarda süreksizlik bulunduğundan, yarmalarda 

kaya devrilmesi riskini de barındırmaktadırlar.  
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Kaya düşmesi ve kaya devrilmesi risklerinin minimuma indirilmesi için, önceden 

açılmış şev aynaları bir uzman tarafından çalışılmalı, risk taşıyan bloklar tespit edilip kontrollü 

bir şekilde indirilmelidir. Ayrıca yeni açılacak şevler de uygun şekilde tasarlanmalı ve açılmalı, 

operasyonlar sırasında sürekli gözlem yapılarak riskli görülen bloklar kontrollü şekilde 

ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

 

Şekil 14: Çalışma sahasının akifer haritası üzerindeki konumu 
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4.1.3. Yeraltı ve termal su kaynaklarının hidrojeolojik özellikleri; su seviyeleri, miktarları, 

emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı 

Proje yeri ve çevresinde herhangi bir termal su kaynağı bulunmamaktadır. Bölgenin 

hidrojeolojik özellikleri incelendiğinde ve meteorolojik veriler de göz önünde 

bulundurulduğunda yer altı su kaynaklarının yıllara bağlı olarak düşüş eğilimi içerisinde olduğu 

bilinmektedir.  

Bu durum 1999 yılında hazırlanan Ön-ÇED raporunda da bu şekilde ifade edilmişti. O 

dönemde hazırlanan raporda Güngör köyünde içme suyu amaçlı bir adet sondaj kuyusunun 

açılığı, ancak saatte 1,73 m3’e kadar düşen verim sebebiyle bölge halkının ihtiyacını 

karşılayamadığı belirtilmiştir. Önümüzdeki dönemde çalışma sahası içerisinde yeni bir kuyu 

açılması planlanmamaktadır. İhtiyaç duyulan su kaynağı Dikmen Belediyesi’nin sağlayacağı 

şebeke vasıtasıyla sağlanacak ve fatura bedeli Belediye’ye aylık olarak ödenecektir.  

4.1.4. Yüseysel su kaynaklarının hidrolojik ve ekolojik özellikleri 

Çalışma sahası içerisinde akış halinde olan yüzeysel bir su kaynağı bulunmamaktadır.  

4.1.5. Denizler ve iç sulardaki (göl, akarsu ve/ya pınar) canlı türleri, tabii karakterleri, 

ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, 

beslenme, sığınma ve yaşama ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları 

Çalışma sahası içerisinde deniz, göl, akarsu ve benzeri iç su yapıları bulunmamaktadır.  

4.1.6. Madenler ve fosil yakıt kaynakları; rezerv miktarları, mevcut ve planlanan işletilme 

durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve 

ekonomik değerleri 

Çalışma sahası içerisinde herhangi bir fosil yakıt kaynağı bulunmamaktadır. Maden 

olarak işletilecek kaynak ise dolomitik kireçtaşı olup kırma kum çakıl maksatları bakımından 

değerlendirilecektir.  

KKTC ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip olan inşaat sektörünün en önemli 

girdi malzemelerinden biri olan agrega ihtiyacına cevap vermekte olan ocak faaliyetlerine 1991 

yılından beridir devam etmektedir. Aradan geçen 20 yıllık süre içerisinde üretim faaliyetleri 

sebebiyle topoğrafya değişikliğe uğramış ve rezerv ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. 

Mevcut durumun ortaya konulabilmesi ve rezervin gerçeğe en yakın biçimde tespit edilebilmesi 

amacıyla jeolojik etütler yapılmış ve önceki üretim raporlarından faydalanılmıştır. Ayrıca 
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sahada profesyonel GPS ile yükseklik ölçümleri yapılmış ve rezerv ortalama kalınlık yöntemine 

göre tespit edilmiştir. Bu etütler rezervin gerçeğe en yakın biçimde tespitine ışık tutmaktadır.   

Jeolojik etütlere ilişkin bulgular yukarıda sunulduğu gibidir. İşletme tecrübeleri ise elek 

altı malzemenin % 30 civarında olduğunu göstermekte ve jeolojik etütleri doğrulamaktadır.  

Saha ölçümlerinin bilgisayar ortamına taşınması ve sahanın üç boyutlu 

simülasyonlarının oluşturulması ise gelecekte yapılabilecek çalışmalara ışık tutmakta ve 

rezervin hesaplanmasını sağlamaktadır.  

Ortaya çıkan simülasyonlar çerçevesinde işletme planı hazırlanmıştır. Buna göre 

çalışma sahasında 80°’lik şev açısına sahip, 10X10 metre boyutlarında ve yönlere göre değişen 

adetlerde basamaklar oluşturulacak, ardından mevcut basamaklar 5x5 metre boyutlarında 

yeniden üretilerek malzeme sağlanacaktır.  

Böylelikle işletme faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında sahanın ağaçlandırılması ve 

bu yolla doğaya yeniden kazandırılması mümkün olacaktır.  

Çalışma sahasında profesyonel GPS ile yapılan yükseklik ölçümlerinden elde edilen üç 

boyutlu simülasyon Şekil 9’da sunulmuştu. Bu ölçümler sonucu elde edilen simülasyonlar 

sahanın bugünkü yapısını temsil etmektedir.  

Çalışma sahasında yapılan ölçümler ve verilerin bilgisayar ortamında işletilmesiyle 

ortalama kalınlık hacim hesabına göre yapılan rezerv hesaplamasına göre çalışma sahasındaki 

görünür rezerv 5.324.000 ton olarak hesaplanmaktadır.  

Mümkün rezerv ise görünür rezervin % 30’u olarak alınmış ve 1.597.200 ton olarak 

hesaplanmıştır. Günlük üretimin 1.500 ton olarak alındığı durumda ayda 24 gün ve 12 ay 

boyunca yapılacak bir üretimle ocağın yılda 432.000 ton olmak üzere, 16 yıl boyunca kesintisiz 

bir biçimde işletilebileceği anlaşılmaktadır.  

Doğaya yeniden kazandırma ve izleme çalışmalarıyla birlikte sahadaki çalışmalar 20 yıl 

boyunca sürdürülecek ve 20 yılın sonunda ocak doğaya yeniden kazandırılmış bir biçimde terk 

edilecektir. 
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4.1.7. Toprak özellikleri ve kullanım durumu, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik 

özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı 

Çalışma sahasında toprak yönünden yapılan inceleme uzun yıllardır sürdürülmekte olan 

işletme faaliyetleri sebebiyle çeşitli zorluklar içermektedir. Aradan geçen süre içerisinde 

sahanın üretim faaliyetlerine konu olması sebebiyle toprak içeren formasyonlar geniş bir 

yayılım göstermemektedir. Bu sebeple çevre arazilerin verilerinden faydalanılmış ve geçmiş 

veriler de incelenmiştir.  

Bu çerçevede elde edilen veriler uyarınca toprak strüktürünün sıkı olduğu, anakaya 

tekstürlü ve taşlı olduğu anlaşılmaktadır. Toprak sınıflandırma haritasından elde edilen verilere 

göre toprağın hidroklorik asitle kabarması şiddetli durumdadır. Bu veriler jeolojik etütlerle 

uyumludur. Toprağın humus muhtevası fakirdir. Kök yayılışı seyrek, rutubet derecesi yüksek, 

toprak derinliği yok denecek kadar azdır.  

Çalışma sahasının çevresinde bulunan toprağın kimyasal özellikleri incelendiğinde ise 

karbonat yönünden zengin, tuzluluğun düşük ve alkali özelliklerinin de hafif olduğu 

görülmektedir.  

4.1.8. Tarım alanları; tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu 

ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim 

miktarları 

Çalışma sahası ve çevresindeki arazilerde herhangi bir tarımsal faaliyet 

yürütülmemektedir. Uzun yıllardan beridir taşocakçılığı faaliyetleri bakımından kullanılan 

bölgede bu yönüyle bir ekonomik aktivite bulunmamaktadır.  

4.1.9. Koruma alanları; milli parklar, sulak alanlar, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit 

ve koruma alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, özel koruma alanları, içme ve 

kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, turizm alan ve merkezleri ve 

koruma altına alınmış diğer alanlar 

Proje alanı ve çevresindeki en yakın sulak alanlar Şekil 15’te verilmiştir. Proje alanının 

44,8 km kuzeyinde Uzundere Göleti, 6,7 km kuzey doğusunda Beşparmak (Alagadi) Göleti, 

2,5 km güney doğusunda Değirmenlik Göleti, 4,3 km ve 7,6 km güney batısında sırasıyla 

Haspolat Göleti 1 ve Hamitköy Göleti bulunmakta olup, bu göletler sulak alan ilan 

edilmişlerdir. 
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Şekil 15: Proje alanına en yakın mesafedeki sulak alanlar 

Proje alanı, Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne (ÖÇKB) yaklaşık 6,5 km 

mesafededir. Zengin biyoçeşitlilik ve yaban hayatına sahip Beşparmak Dağları, henüz yasal 

olarak ÖÇKB alanı ilan edilmemiştir. Ancak, uluslararası habitat direktifi ve kuş direktifi 

dikkate alındığında koruma alanı kategorisine girmeye adaydır.  

Buna ek olarak, 2006 yılında yürürlüğe giren Beşparmak Dağları Akiferi Koruma Geçiş 

Süresi Emirnamesi aralarında Güngör ve Yukarıdikmen’in olduğu 47 yerleşim biriminin idari 

hudutları içinde bulunan söz konusu alan içindeki su kaynakları ve orman alanlarının turizm ve 

konut kullanım amaçlı gelişmeler nedeniyle yapılaşma ve kirlenme tehdidinin azaltılması 

amacıyla yayımlanmıştır.  

İlgili emirname haritası incelendiğinde, bahse konu taş ocağının da akifer koruma alanı 

sınırında yer aldığı görülmektedir (Şekil 16).  
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Şekil 16: Beşparmak dağları akiferi koruma geçiş süresi emirnamesi haritası 

4.1.10. Orman Alanları; ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı; 

bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları 

Proje yeri, Alevkaya Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. 2013-2022 

yıllarını kapsayan 10 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine göre Alevkaya Orman Bölge 

Şefliği’nin genel sahası 34.619,9 hektardır. Genel sahanın 10.136,3 hektarı verimli, 6.025,8 

hektarı bozuk olmak üzere toplam 16.162,1 hektarı orman alanı, 18.457,8  hektarı ise ormansız 

yani açık alandır. 

Orman alanı üzerinde toplam dikili ağaç serveti363.993 m3, yıllık artım ise 12.562 

m3’tür. Proje yeri Orman Amenajman Planına göre 138 Numaralı bölmede yer almaktadır 

(Şekil 17). 138 Numaralı bölmenin toplam alanı 118,7 hektardır. Bu alanın 81,4 hektarı orman 

alanı, 37.3 hektarı ormansız yani açık alandan oluşmaktadır.  

138 Numaralı bölme içerisinde bulunan orman alanında 21,0 hektar gençlik, sıklık, 

sırıklık ve direklik çağında orta kapalı normal nitelikli Kızılçamın çoğunlukta olduğu Kıbrıs 

Akasyası karışık meşceresi (ÇzKbab2-1, ÇzKbab2-2, ÇzKbab2-3), 29,5 hektar gençlik ve 

sıklık çağında Kıbrıs Akasyasının çoğunlukta olduğu Kızılçam karışık meşceresi (KbÇza), 30,9 

hektar erozyon riski olan alanda bozuk nitelikli ve boşluklu kapalı saf Kızılçam korusu (BÇz-

E-1, Bçz-E-2) bulunmaktadır. 

138 Numaralı bölme içinde bulunan ormansız alanda ise 5,0 hektar ağaçsız orman 

toprağı alanı (OT), 3,0 hektar su ile kaplı alan (Su), 3,1 hektar tarım arazisi (Z), 26,2 hektar ise 

ocak arazisi (Oc) bulunmaktadır. 



Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD’e Ait Güngör Taşocağı ÇED Raporu, Eylül 2021 

 

32 

 

Proje yerinin yakın çevresinde taş ocağı alanları bulunmaktadır. Proje alanının 

çevresindeki ormanlar düşük bonitetli münferit halde bulunan ve kapalılık oluşturmayan 

yapraklı ve ibreli ağaçlardan oluşmaktadır. 

Şekil 17: Proje yerinin orman haritası 

4.1.11. Flora ve Fauna; türler, endemik, özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal 

olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan 

türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bölünüş yerleri, av 

hayvanlarının adları ve popülasyonları. İnşaat ve işletme aşamasında, proje 

alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi, proje 

faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri. 

Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu 

dönemin belirtilmesi 

Proje  yeri  ve  çevresindeki  ekosistemler ve biyotoplar  araştırılırken  dikkat  edilen  

hususlar  şunlardır:  Flora,  proje  yeri  içerisinde  incelenirken,  fauna   proje  yeri  ile  birlikte  

tüm  çevresi  de dikkate  alınarak  incelenmiştir.  

Çevrede ekosistemlerin  sağlıklı  bir  şekilde  incelenebilmesi  için  yapılan  

araştırmaların  en  az  bir  yıl  devam  etmesi  gerekir. Ekibimiz  proje  yeri  ve  çevresini  

Ağustos  2021  tarihinden  itibaren  incelemeye  almış  olduğundan  dolayı  çevrede  bu  
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mevsimde  mevcut  olan  ekosistemler tespit edilmiştir.  Bunun  dışında  geçmiş  mevsimlere  

ait  floranın  da  kurumuş  örneklerinden  tespit  edilmiştir. 

a. Flora 

Flora tespitleri proje yerinde Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılmıştır. Proje yerinde 

toplam16 familyadan toplanan 40 tür tespiti yapılmıştır. Tespit edilen türler ülkemizde yaygın 

olarak bulunan türler olup herhangi ender bir türün ortadan kalkması söz konusu değildir.  

Proje yeri taş ocağının hemen yanında olup projenin asıl amacı mevcut taş ocağı alanının 

büyütülüp genişletilmesidir. Proje yerinde bulunan bitki örtüsü çeşit ve sayı bakımından zengin 

olmamakla birlikte bitkiler dejenere olmuştur. Alanda münferit halde bulunan kapalılık 

oluşturmayan düşük bonitetli az sayıda orman ağacı bulunmaktadır. Sahaya ilişkin görüntüler 

Şekil 18 ve Şekil 19’da sunulmuştur.  

Şekil 18: Çalışma sahasından bir görünüm 
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Şekil 19: Proje alanının görünümü 

Proje yerinde tespit edilen flora listesi familya, tür, bilinen Türkçe isimleri, endemiklik, 

koruma, habitat, tehlike sınıfına göre Çizelge 7’de verilmiştir.  

KKTC Akdeniz fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır. Akdeniz fitocoğrafik 

bölgesinin vejetasyon formasyonları: Orman Formasyonu, Çalı (Maki ve Garig) Formasyonu 

ve Ot Formasyonundan oluşmaktadır.  

Proje alanı içerisinde yer alan odunsu ağaç ve çalı türleri Şekil 20, Şekil 21, Şekil 22 ve 

Şekil 23’te verilmiştir.  

Odunsu ağaç ve çalı türü olarak Pinus brutia, Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pistacia 

lentiscus, Calycotome villosa, Cupressus sempervirens tespit edilmiştir. Tespit edilen diğer 

türler ot formasyonu içerisinde yer almaktadır. 
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Şekil 20: Proje alanında bulunan Ceratonia siliqua (Harup) 

Şekil 21: Proje alanı içerisinde yer alan Pinus brutia (Kızılçam) 
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Flora Listesi IUCN (International Union for Consevation of  Nature) ve The Red Data 

Book Of The Flora Of Cyprus kriterlerine göre düzenlenmiştir.  

Ülkemiz Bern Sözleşmesine (Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 

Sözleşmesi) taraf olmadığı için korunması gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün 

yayınlamış olduğu “Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban 

Kuşlarının Korunması Tüzüğü” içerisindeki listeye göre tespit edilmiştir.  

Şekil 22: Proje alanı içerisinde yer alan Cupressus sempervirens (Akdeniz Servisi) 

Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğüne göre türlerin tehlike 

sınıfları şu şekilde tanımlanmıştır: 

A: Koruma altında olan türler 

B: Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler  
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IUCN kriterlerine göre flora türlerinin tehlike kategorilerinin tespitinde kullanılan 

kısaltmalar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

EX: Extinct (Tükenmiş) 

EW: Extinct in the Wild  (Doğada Tükenmiş) 

CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede) 

EN: Endangered (Tehlikede) 

VU: Vulnerable (Zarar Görebilir) 

NE: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 

LC: Least Concern (Az Tehdit Altında) 

DD: Data Deficient (Veri Yetersiz) 

NT: Near Threatened (Tehlike Altına Girmeye Aday) 

Flora listesinin habitat bilgileri ve Türkçe isimleri İbrahim Yapıcıoğlu tarafından 

hazırlanan The Wild Flowers of  North Cyprus (Kuzey Kıbrıs Yaban Çiçekleri) yayınından, 

bitkilerin endemiklik ve koruma bilgileri ise  Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan “Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” ve “Kuzey Kıbrıs’ta Flora” yayınlarından 

ve Mustafa K. Meraklı, Mustafa Cambaz, Dr. Salih Yücel, Y. Doç. Dr. Kemal Yıldız tarafından  

hazırlanan  Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkileri yayınından faydalanılarak  hazırlanmıştır. 

Şekil 23: Proje alanında tespit edilen Dittrichia viscosa (Yapışkan Andız Otu) 
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Çizelge 7:  Proje alanının floristik tablosu 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

ANACARDIACEAE Pistacia lentiscus Şinya - - 
Beşparmak 
Dağları, makilik 
alanlar 

LC - 

ASTERACEAE Cynara cornigera Hostes - - 
Tarlalar, boş 
alanlar 

LC - 

COMPOSITAE 

Carduus 
pycnocephalus 

Saka Dikeni - - 
Tarlalar ve boş 
alanlar 

LC - 

Echinops 
spinosissimus 

Mavi Dünya - - 
Tarlalar ve yol 
kenarları 

LC - 

Dittrichia viscosa 
Yapışkan Andız 
Otu 

- - 
Tarlalar ve yol 
kenarları 

LC - 

Chrysanthemum 
Coronarium 

Sarı 
Papatya 

- - Tarlalar, yol 
kenarları, boş 
alanlar 

 
LC 

 
- 

Notobasis 
syriacus 

Suriye 
Devedikeni 

- - 
Tarlalar, yol 
kenarları ve boş 
alanlar 

LC - 

Scolymus 
hispanicus 

Altın Dikeni - - 
Tarlalar ve yol 
kenarları 

LC - 

Silybum 
marianum 

Meryem Ana 
Dikeni 

- - 
Tarlalar ve yol 
kenarları 

LC - 

Sonchus 
oleraceus 

Eşek Marulu – 
Sütleğen 

- - Boş alanlar LC - 

Pallenis spinosa 
 

Dikenli İnek 
Gözü 

- - 
Boş araziler, 
tarlalar 

LC - 
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FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

COMPOSITAE 
(Devamı) 

Calendula 
arvensis 

Altıncık / Öküz 
Gözü 

- - 
Tarlalar, yol 
kenarları 

LC - 

Matricaria 
recutita 

Papatya - - 
Tarlalar, yol 
kenarları 

LC - 

Tragopogon 
Sinuatus 

 
Teke Sakalı 

 
- 

 
- 

Tarlalar ve boş 
alanlar 

 
LC 

- 

Helichrysum 
conglobatum 

Ebedenölmez - - 
Boş araziler, 
tarlalar 

LC - 

Phagnolon 
rupestre 

Pirekapan - - 
Yol kenarları, 
tarlalar 

LC - 

Bombycilaena 
discolor 

Kısaayaklı - - 
Alçak ormanlar, 
tarlalar 

LC - 

CISTACEAE Cistus creticus Laden - - Ormanlık alanlar LC - 

CUPRESACEAE 
Cupressus 
sempervirens  

Akdeniz Servisi - - 
Taşlı, kumlu,  
kireçli topraklar, 
ormanlar 

LC - 

CYPERACEAE 
Carex spp. Saz - - Ülkenin her yeri LC - 

Cyperus ratundus Saz - - Ülkenin her yeri LC - 

FABACEAE 

Ceratonia siliqua Harup - - 
Her yer özellikle 
Beşparmaklar 

LC - 

Trifolium 
stellatum 

Yıldız Üçgül - - Tarlalar, otlaklar LC - 

Medicago 
orbicularis 

Düğmeli Yonca - - 
Tarlalar ve otlak 
alanlar 

LC - 
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FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

GRAMINEAE 

Avena wiestii Yabani yulaf - - 
Açık  
Araziler 

LC - 

Lodium rigidum Çimen - - 
Açık  
Araziler 

LC - 

Phalaris agnatica Çayır - - 
Açık  
Araziler 

LC - 

Stipa lapansis Çayır - - Açık araziler LC - 

 
LAMIACEAE 

Thymus capitatus Tülümbe - - 
Kayalık 
yamaçlar 

LC - 

Salvia fruticosa Adaçayı - - Orman arazileri LC - 

Teucrium 
creticum 

Girit Kurtlucası - - Orman arazileri LC - 

LEGUMINOSEAE 
Calycotome 
villosa 

Azgan - - Makilik alanlar LC - 

LILIACEAE 

Asphodelus 
aestivus 

Şimşir - - 
Açık alanlar, yol 
kenarları 

LC - 

Urginea maritima Argoşillo - - 
Açık alanlar, yol 
kenarları 

LC - 

OLEACEAE Olea europaea Zeytin - - 
Ülkenin her 
yerinde 

LC - 
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FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

PINACEAE Pinus brutia Kızılçam - - 
Ülkenin her yeri, 
Beşparmaklar 

LC - 

PLANTAGINACEAE 
Plantago lagopus Sinir Otu - - Tarlalar, ovalar LC - 

Plantago major B. Sinir Otu - - Tarlalar, ovalar LC - 

ROSACEAE 
Sarcopoterium 
spinosum 

Abdestbozan - - 
Kayalık boş 
alanlar 

LC - 

SCROPHULARIACEAE 
Verbascum 
levanticum 

Burunca Otu - - Her yer LC - 
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b. Fauna 

Proje yeri çevresinde tespit edilen fauna listesi familya, tür, bilinen Türkçe isimleri, endemiklik, 

koruma ve tehlike sınıfına göre Çizelge 8, Çizelge 9, Çizelge 10, Çizelge 11, Çizelge 12 ve Çizelge 

13’te verilmiştir.  

Ülkemizde 30 memeli tür, 25 sürüngen ve kurbağa türü, 368 kuş türü ve 6000 böcek türü 

yaşadığı bilinmektedir. 368 kuş türünün 43 tanesi yerleşik yani göçmen olmayan, 325 tanesi de değişik 

zamanlarda Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden göçmen kuşlardır.  

Kuş türlerinin tespitinde David A. Bannerman ve W. Mary Bannerman tarafından araştırılan ve 

yayınlanan Birds of Cyprus, diğer fauna türlerinin tespitinde ise Biodiversity of Cyprus ve Çevre 

Koruma Dairesi tarafından yayınlanan Kuzey Kıbrıs’ın Amfibi ve Sürüngenleri (Fauna) yayınlarından 

faydalanılmıştır.  

Ülkemiz Bern Sözleşmesine (Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma 

Sözleşmesi) taraf olmadığı için korunması gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün  

yayınlamış olduğu “Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban 

Kuşlarının Korunması Tüzüğü” içerisindeki listeye göre tespit edilmiştir.   

Tehlike riskleri IUCN (International Union for Consevation of Nature) kriterlerine göre 

düzenlenmiştir. IUCN kriterlerine göre fauna türlerinin tehlike kategorilerinin tespitinde kullanılan 

kısaltmalar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

EX: Extinct (Tükenmiş) 

EW: Extinct in the Wild (Doğada Tükenmiş) 

CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede) 

EN: Endangered (Tehlikede) 

VU: Vulnerable (Zarar Görebilir) 

NE: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 

LC: Least Concern (Az Tehdit Altında) 

DD: Data Deficient (Veri Yetersiz) 

NT: Near Threatened (Tehlike Altına Girmeye Aday) 

Tehlike sınıfında olan fauna türleri 18/2012 sayılı Çevre Yasasının Madde 48(1) altında 

yapılan “Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü”nde belirtilen  kurallara 

göre korunmalıdır.  

Ayrıca Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğüne göre türlerin 

tehlike sınıfları şu şekilde tanımlanmıştır: 
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A: Koruma altında olan türler 

B: Nesli tükenmek üzere olan türler 

Projenin uygulama aşamasında, nesli tehlikede/koruma altında olan bir türle 

karşılaşılması durumunda, türe herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır. Türün alandan 

ayrılmasına izin verilecektir. 
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Çizelge 8: PROJE ALANI ÇEVRESİNİN FAUNA TABLOSU  
(MEMELİLER - MAMMALİA) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

CANIDAE Canis vulpes Tilki - - 
Ormanlık ve 
çalılık alanlar 

LC - 

CRICETIDAE Microtus spp. Tarla Faresi - - 
Tarım alanları ve 
metruk evler 

LC - 

ERINACEIDAE 
Hemiechimus 
auritis dorotheae 

Kirpi - - 
Çalılıklı alanlar 
ve nemli alanlar 

LC - 

LEPORIDAE 
Lepus europaeus 
cyprius 

Yabani Tavşan - - 
Ormanlık ve 
çalılık alanlar 

LC - 

MURIDAE Acomys nesiotes 
Kıbrıs Dikenli 
Fare 

Endemik - 
Kurak araziler, 
metruk binalar, 
çalılıklar 

LC - 

MURINAE Mus cypriacus Kıbrıs Faresi Endemik - 
Tarım alanları, 
çalılık alanlar, 
bağlık alanlar 

LC - 

PTEROPIDAE 
Rousettus 
aegyptiacus 

Meyve Yiyen 
Yarasa 

- - 

Tarım alanları, 
mağaralar, 
kuyular, ağaçlık 
alanlar 

LC - 
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Çizelge 9: PROJE ALANI ÇEVRESİNİN FAUNA TABLOSU  
(İKİ YAŞAMLILAR - AMPHIBIAN) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

BUFONIDAE Bufo viridis Kara Kurbağası - - 

Orman alanları, 
çalılık, çayırlık 
alanlar, dere ve 
göller 

EN A 

HYLIDAE Hyla savignyi Yeşil Kurbağa - - 
Bahçeler, 
kamışlık alanlar 

LC - 

RANIDAE 
Pelophylax 
bedriagae 

Su Kurbağası - - 
Sulak araziler, 
sulama kanalları, 
dereler 

LC - 

 

 

 

 

 

 

 



Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl İşletmeleri LTD’e Ait Güngör Taşocağı ÇED Raporu, Eylül 2021 

 

46 

 

Çizelge 10: PROJE ALANI ÇEVRESİNİN  FAUNA TABLOSU   
(KUŞLAR - AVES) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

ALAUDIDAE 

Melanocorypha 
calandra calandra 

Tarla Kuşu - - 
Ovalar, tahıl 
ekilmiş tarlalar 

LC A 

Galerida cristata 
cypriaca 

Tepeli 
Tarla Kuşu 

- - Ekin tarlaları LC A 

COLUMBAE 
 

Columba livia 
livia 

Kaya Güvercini - - 
Kuyular, 
uçurumlar 

LC A 

Columba 
palumbus 
palumbus 

Fassa (Tahtalı 
Güvercin) 

- - Ormanlık alanlar  LC B 

Streptopelia 
turtur turtur 

Üveyik  
 

- - 
Ormanlar, tahıl 
ekili tarlalar 

LC A 

Streptopelia 
senegalensis   

Kumru - - 
Mesarya Ovası, 
ormanlar şehirler 

LC A 

CORVIDAE 

Corvus corax 
laurencei 

Kuzgun Karga - - 
Ovalar, bahçeler, 
ormanlar 

LC A 

Corvus cornix 
pallescens 

Kül 
Renkli Karga 

- - 
Mesarya Ovası,   
ağaçlı alanlar 

LC A 

Corvus 
frugilegus f. 

Ekin Kargası - - Tarla ve bahçeler LC A 

Corvus  
monedula 
pontocaspicus 

Küçük Karga - - 
Ovalar, dağlık 
alanlar, ormanlar 

LC A 

Pica pica pica Saksağan - - Ovalar, ormanlar  LC A 
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FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

FRINGILLIDAE 

Carduelis 
carduelis 

Saka Kuşu - Koruma 
Ağaçlıklı alanlar, 
köy ve şehirler 

EN A 

Carduelis 
cannabina 
 

Keten Kuşu - Koruma 
Ovalar, ağaçlıklı 
alanlar 

EN A 

Serinus canarius 
serinus 

Kanarya - - 
Ağaçlık alanlar, 
ovalar 

LC A 

Fringilla coelebs 
cypriotis 

İspinoz - - 
Ormanlık, çalılık 
alanlar 

LC A 

Passer 
domesticus 
biblicus 

Serçe - - Köy ve kasabalar LC 
A 

FALCONIDAE 
Accipiter nisus  Atmaca - - Ormanlar LC B 

Buteo rufinus  Şahin  - - 
Step araziler, 
dağlık alanlar 

LC B 

PHASIANIDAE 
 

Alectoris graeca 
cypriotes 

Kırmızı Keklik 
- - 

Makilik alanlar, 
ormanlar, tarlalar 

LC A 

Francolinus 
francolinus 
francolinus 

Turaç 
- - 

Makilik alanlar, 
çalılıklar LC A 

Coturnix c. c. Bıldırcın - - Ovalar LC A 
STRIGIDAE Otusscops 

cyprius 
Baykuş  - Koruma Ağaç kovukları EN 

A 

Asio otus otus Kulaklı baykuş - - Dağlık alanlar LC A 
TURDIDAE Luscinia m. m. Bülbül - Koruma Ağaçlık alanlar EN A 
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Çizelge 11:  PROJE ALANI ÇEVRESİNİN  FAUNA TABLOSU  
(KAPLUMBAĞALAR - TESTUDINATA) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

EMYDIDAE 
Trachemys 
scripta 

Su Kaplumbağası - - 
Sulak alanlar, az 
su akan dere 
yatakları 

LC - 

GEOEMYDIDAE 
Mauremys 
rivulata   

Çizgili 
kaplumbağa 

- - 
Sulak, çamurlu 
alanlar 

LC - 

TESTUDINADAE Testudo graeca K.Kaplumbağa - Koruma 
Orman, çalılık, 
çayırlık, otlak 
alanlar 

EN B 
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Çizelge 12: PROJE ALANI ÇEVRESİNİN FAUNA TABLOSU  
(KERTENKELELER - LACERTILIA) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

AGAMIDAE 
Stellagama 
stellio 

Dikenli Keler - - 

Kurak ve yarı 
kurak alanlar 
kayalık ve ağaçlı 
alanlar 

LC A 

CHAMAELEONI
DAE 

Chamaeleo 
chamaeleon 

Bukalemun - - 
Orman ve çalılık 
alanlar, kurak ve 
rutubetli alanlar 

LC A 

GEKKONIDAE 

Hemidactylus 
turcicus    

Akdeniz 
Sakanguru  

- - 
Çalılık, kayalık 
ve sahillerde 

LC - 

Mediodactylus 
kotschyi 

Mişavro - - 
Kayalık ve taşlık 
alanlar, metruk 
binalar 

LC - 

LACERTIDAE 

Ophisops elegans 
Yılan Gözlü 
Kertenkele 

- Koruma 
Ormanlık, çalılık, 
çayırlık,  kumlu 
alanlar 

EN A 

Acanthodactylus 
schreiberi 

Tarla 
Kertenkelesi 

- - 
Tarım alanları, 
sahil,  
kumlu alanlar 

LC - 

Lacerta muralis D.  Kertenkelesi - - 
Çalılık ve taşlık 
alanlar, yerleşim 
yerleri 

LC - 
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FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

SCINCIDAE 

Trachylepis 
vittata  

Şeritli Kertenkele - - 
Açık, kumlu ve 
taşlı alanlar, 
çalılık alanlar 

LC - 

Ablepharus 
kitaibelli 

İnce Kertenkele - - 
Bahçeler, 
ormanlık ve 
çalılık alanlar 

LC A 

Chalcides 
ocellatus  

Benekli 
Kertenkele 

- - 
Yerleşim yerleri, 
ormanlık ve 
çalılık alanlar 

LC A 

Eumeces 
schneideri  

Sarı Kertenkele - - 
Çalılık ve 
bahçelerde, taş 
altlarında 

LC - 
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Çizelge 13: PROJE ALANI ÇEVRESİNİN FAUNA TABLOSU  
(YILANLAR - OPHIDIA) 

FAMİLYA TÜR 
TÜRKÇE 

ADI 
ENDEMİK KORUMA HABİTAT 

TEHLİKE 
SINIFI 

FLORA, FAUNA 
TÜRLERİ ve 

YABAN 
KUŞLARININ 
KORUNMASI 

TÜZÜĞÜNE GÖRE 
DEĞERLENDİRME 

COLUBRIDAE 

Coluber jugularis Siyah Yılan - - 
Bahçeler, çalılık 
ve ormanlık 
alanlar 

LC A 

Hemorrhois 
nummifer 

Sikkeli Yılan - - 
Açık alanlar, 
ormanlık ve 
çalılık alanlar 

LC - 

Telescopus fallax Kedi Gözlü Yılan - Koruma 
Kayalık ve çalılık 
araziler 

EN A 

Natrix natrix 
cypriaca 

Kıbrıs Çayır 
Yılanı 

- - 
Sulak arazi civarı 
çalılık ve 
ormanlık alan 

LC A 

Hierophis 
cypriensis 

Kıbrıs Kırbaç 
Yılanı 

- - 

Rutubetli alanlar 
ve sık çalılıklar, 
sulak alanlalara 
yakın yerler 

LC - 

Malpolon 
insignitus 

Çukurbaş Yılan - - 
Orman, çalılık, 
sulak, tarımsal 
alanlar 

LC - 

VIPERIDAE 
Macrovipera 
lebetina 

Kıbrıs Engereği - Koruma 
Kurak  güneşli ve 
taşlı tepeler, suya 
yakın alanlar 

EN B 
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4.1.12. Hayvancılık ve su ürünleri; türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarı, bu 

ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri 

Çalışma sahasına en yakın hayvancılık faaliyeti 4,16 kilometre uzaklıkta yapılmaktadır. 

Su ürünleri ile ilgili herhangi bir faaliyet ise bulunmamaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerinde 

ve Ek’te sunulan işletme projesinde görülebileceği üzere ocak faaliyetlerinden kaynaklanan 

sarsıntı, hava şoku v.b. etkilerin bu uzaklıktaki bir çiftliğe etki etme imkânı bulunmamaktadır.  

4.1.13. Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları, benzersiz özellikteki jeolojik ve 

jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar 

Çalışma sahası, çevresiyle birlikte 1990’lı yılların başından bu yana taşocakçılığı 

faaliyetleri yürütülen bir bölgedir. Bölge bu bakımdan bir yanıyla tahrip edilmiş, bir yanıyla ise 

yeni ağaçlandırma alanları bulunan bir bölgedir.  

2000’li yılların başında Jeoloji ve Maden Dairesi’nin getirmiş olduğu yeni kriterler 

çerçevesinde taşocağı alanlarında ciddi bir ağaçlandırma faaliyeti yürütülmüştür. Bu süreç 

içerisinde çalışma sahasına komşu olan ocaklar başta olmak üzere birçok taşocağının 

çevresinde ağaçlandırma sahaları düzenlenmiş ve bölge yeşillendirilmiştir. Ocağın doğusunda 

Gürdağ LTD’in, batısında ise Tüfekçi LTD’in oluşturmuş olduğu ağaçlandırma sahaları önemli 

bir örnek teşkil etmektedir. Önümüzdeki süreç içerisinde çalışma sahasında da benzer 

faaliyetler yürütülecektir.  

Beşparmak Dağlarının yüksek kısımları biyo-çeşitlilik bakımından önemli bir 

potansiyel teşkil etmektedir. Gerek morfolojik yapısı itibariyle gerekse sahip olduğu canlı 

türleri nedeniyle Beşparmak Dağları’nın üst kısımları korunmaya ve geliştirilmeye muhtaç 

bölgelerdir.  

Bir yandan inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu hammadde temini sağlanırken öte yandan 

ülkenin sahip olduğu doğal güzelliklerin korunması büyük önem arz etmektedir. Ekonomi 

içerisinde çok önemli bir yere sahip olan turizm sektörünü geliştirmenin en önemli yolu buradan 

geçmektedir.  

Bu çerçevede ele alındığında henüz ilan edilmemiş olsa da Beşparmak Dağlarının 500 

metrenin üzerindeki kotlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi fikri uzunca bir 

süreden beridir tartışılmaktadır. Dolayısıyla gelecekte bu yönde bir kararın üretilmesi 

durumunda ocağın ÖÇKB kapsamında kalmaması açısından maksimum kot 450 metre ile 
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sınırlandırılmıştır. Gelecek dönemlerde 450-500 metre kotları arasında kalan bölgenin Orman 

Dairesi’nin de görüşleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda ağaçlandırılması planlanmaktadır.  

Bölgedeki bir diğer benzersiz özellikteki jeolojik oluşum Beşparmak tepeleridir. 

Beşparmak Dağlarına adını veren benzersiz oluşum ülkede yaşayanlar ve ülkemizi ziyaret eden 

herkes açısından bir sembol niteliğindedir. Çalışma sahasının bahse konu alana kuş uçuşu 

uzaklığı 3,44 kilometredir. Bu bakımdan ocak faaliyetlerinin bu benzersiz yapıya zarar verme 

olasılığı bulunmamaktadır.  

4.1.14. Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; askeri 

yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar 

vb. 

Orman Dairesi’nin 27 Eylül 2021 tarihli görüş yazısında da belirtilmiş olduğu üzere 

çalışma sahası orman arazisi statüsündedir. Buna karşın yine aynı yazıda belirtilmiş olduğu 

üzere mevzuat; maden işletme maksatları bakımından kullanılacak arazileri alçak veya yüksek 

orman arazisi olup olmadığına bakılmaksızın Fasıl 60 Orman Yasası dışında bırakmaktadır. 

Burada devletin ekonomi yönünde bir tercih kullandığı ve önceliğini kalkınmaya vermiş olduğu 

görülmekle birlikte bunun çeşitli anomali potansiyellerini barındığı görülmektedir. Bu konuya 

sonuç ve öneriler bölümünde değinilmiştir.  

Ocağa yakın mesafede bir askeri birlik bulunmakla birlikte çalışma sahasına sınır 

komşuluğu bulunmamaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş komşu bir 

alan da mevcut değildir.  

4.1.15. Proje yeri ve etki alanının hava, su ve toprak açısından mevcut kirlilik yükünün 

belirlenmesi 

Dış ortam hava kalitesi, kükürt dioksit, azot dioksit, ozon, partikül maddeler (PM10 ve 

PM2,5), kurşun, benzen, karbon monoksit, nikel, arsenik, kadmiyum ile çok halkalı aromatik 

hidrokarbon kirletici parametrelerine göre değerlendirilmektedir.  

Proje yeri ve etki alanına en yakın hava kalitesi izleme istasyonu olan Alevkayası 

İstasyonu’na ait en güncel tarihli hava kalitesi verileri Çevre Koruma Dairesi’nden temin 

edilmiş ve EK-12 ile paylaşılmıştır. Çevre Yasası kapsamında yayımlanan Hava Kalitesinin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü Ek 2 Bölüm B hava kalitesi hedefleri dikkate alınarak, 

temin edilen ortalama hava kalitesi verileri değerlendirilmiştir.  
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1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 döneminde elde edilen yıllık ortalama veriler arasında 

azotdioksit (NO2), ozon (O3) ve partikül maddeler (PM10 ve PM2,5) bulunmaktadır. 

Kükürtdioksit (SO2), karbonmonoksit (CO), benzen (BZN) ölçümü yapılamamıştır.  

Alevkayası İstasyonu’na ait hava kalitesi verileri ve tüzükte belirtilen bir takvim yılı 

limit değerleri Çizelge 14’te sunulmuştur. 

Çizelge 14: 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 döneminde elde edilen yıllık ortalama hava 

kalitesi verileri ve tüzükte belirtilen bir takvim yılı limit değerleri 

Parametre 

1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 

Döneminde Elde Edilen Yıllık 

Ortalama Hava Kalitesi Verileri 

Tüzükte Belirtilen Bir 

Takvim Yılı Hava 

Kalitesi Hedefleri 

NO2 4,5 µg/m3 

40 µg/m3 

(Takvim yılı limit 

seviye) 

O3 89 µg/m3 120 µg/m3 

PM10 21,2 µg/m3 

40 µg/m3 

(Takvim yılı limit 

seviye) 

PM2,5 11,8 µg/m3 

25 µg/m3 

(Takvim yılı limit 

seviye) 

 

Ocak 2019- 31 Aralık 2019 ölçümü yapılan kirletici parametrelerin (azotdioksit, ozon, 

partikül maddeler (PM10 ve PM2,5) hedeflenen hava kalitesi değerlerinin altında kaldığı 

görülmüştür.  

Proje alanı ve çevresinde su kaynaklarını tehdit eden başlıca kirlilik kanalizasyon 

sistemine bağlı olmayan yerleşimlerden ve taş ocaklarından kaynaklanan evsel atık sulardır. 

Proje konusu tesisin işletme aşamasında personel kaynaklı evsel nitelikli atık suların oluşumu 

söz konusudur.  

Bu atık sular sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. Faaliyet kapsamında çalışma alanı 

yakın çevresindeki kuru dere yataklarına ve akış gösteren derelere hiçbir müdahalede 
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bulunulmayacak, akış rejimi değiştirilmeyecek, katı ve sıvı atıklar boşaltılmayacak ve çalışan 

personelin gerekli hassasiyeti göstermesi için sürekli bilgilendirilecektir.  

Ülkemizde toprak kirliliğine en yüksek etkiye sahip unsurlar; zirai mücadele ilaçları ve 

kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Proje alanı ve etki alanında tarımsal faaliyetlerin 

olmaması sebebiyle aşırı gübre ve tarım ilacı kullanımı gibi toprak kirliliği kaynağı 

bulunmamaktadır. 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Tüzüğü Madde 21 hükümlerine göre açık alanda kullanılan araç ve makinelerin 

çalışması sonucu ortaya çıkan gürültü göstergelerinin değerleri, bahsi geçen tüzük Ek-1 Tablo 

2 ve Tablo 4’deki sınır değerlerini geçemez. Yüksek seviyede gürültüye neden olan gürültü 

kaynaklarının işletilmesine izin verilen alan kategorisinde olan taş ocakları IV. sınıf hassasiyet 

seviyesindedir. Tüzük Ek 1’de belirtilen IV. Sınıf hassasiyet bölgesi gürültü sınır değerlerinin 

aşılmamasına azami dikkat edilecektir.  

a. Arka Plan Gürültü Ölçümleri 

Proje alanında arka plan gürültü ölçümü Ağustos 2021’de gerçekleştirilmiştir. Proje 

alanı çevresinde ana gürültü kaynakları taş ocaklarında kullanılan iş makinaları ve kırma-eleme 

tesisleridir. Arka plan gürültü ölçümleri proje alanında 5 ayrı noktada (Şekil 24) yapılmıştır. 

Nokta seçiminde taş ocağı sınır noktaları dikkate alınmıştır. 

Şekil 24: Arka plan gürültü ölçümü yapılan noktalar 
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19 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen ölçümler, EN 61672-1 Tip 2 ve ANSI S1.4 

Tip 2 standartlarına uygun olan C.E.M. DT 8852 ses seviyesi ölçüm cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Her bir noktadaki ölçümler 5 dakika boyunca gerçekleştirilmiştir ve kırıcı 

ve delicinin faaliyet gösterdiği zaman dilimlerine denk getirilen ölçümlerde en yüksek gürültü 

seviyeleri saptanmaya çalışılmıştır (Şekil 25). 

 

Şekil 25: Arka plan gürültü ölçüm çalışmaları 

• A Noktası Arka Plan Gürültü Ölçümü 

A noktasında yapılan 5 dakikalık ölçüm kayıtları Şekil 2-6 ile verilmiştir. A noktasında 

minimum 80,4 dB(A), maksimum 100,3 dB(A) ve ortalama 88,1 dB(A) ölçüm sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Ölçüm yapılan nokta faaliyet halindeki kırıcıya yakın seçilmiştir. 
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Şekil 26: A noktası arka plan ölçüm kayıtları 

• B Noktası Arka Plan Gürültü Ölçümü 

B noktasında yapılan 5 dakikalık ölçüm kayıtları Şekil 27 ile verilmiştir. B noktasında 

minimum 71,4 dB(A), maksimum 94,2 dB(A) ve ortalama 82,7 dB(A) ölçüm sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Ölçüm yapılan nokta faaliyet halindeki deliciye yakın seçilmiştir. 
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Şekil 27: B noktası arka plan ölçüm kayıtları 

 

• C Noktası Arka Plan Gürültü Ölçümü 

C noktasında yapılan 5 dakikalık ölçüm kayıtları Şekil 28 ile verilmiştir. C noktasında 

minimum 40,9 dB(A), maksimum 50,7 dB(A) ve ortalama 45,0 dB(A) ölçüm sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Ölçüm sırasında kırıcı faaliyet halinde olup, taş ocağının doğu sınırına yakın bir 

noktada ölçüm yapılmıştır. 
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Şekil 28: C Noktası Arka Plan Ölçüm Kayıtları 

• D Noktası Arka Plan Gürültü Ölçümü 

D noktasında yapılan 5 dakikalık ölçüm kayıtları Şekil 29 ile verilmiştir. D noktasında 

minimum 42,3 dB(A), maksimum 48,2 dB(A) ve ortalama 45,4 dB(A) ölçüm sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Taş ocağının kuzey batı sınırına yakın bir noktada ölçüm yapılmıştır. 
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Şekil 29: D noktası arka plan ölçüm kayıtları 

• E Noktası Arka Plan Gürültü Ölçümü 

E noktasında yapılan 5 dakikalık ölçüm kayıtları Şekil 30’da verilmiştir. E noktasında 

minimum 65,1 dB(A), maksimum 77,5 dB(A) ve ortalama 69,0 dB(A) ölçüm sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Taş ocağında bulunan kırma eleme tesisine yakın mesafede ölçüm yapılmıştır. 
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Şekil 30: E noktası arka plan ölçüm kayıtları 

• Arka Plan Gürültüsü Ölçüm Sonuçları 

5 noktada yapılan arka plan gürültü ölçümleri sonuçları Çizelge 15’te özetlenmiştir. 

Çzielge 15: Arka Plan Gürültüsü Ölçüm Sonuçları 

Ölçüm Noktası Minimum (dBA) Maksimum (dBA) Ortalama (dBA) 

A Noktası 80,4 100,3 88,1 

B Noktası 71,4 94,2 82,7 

C Noktası 40,9 50,7 45,0 

D Noktası 42,3 48,2 45,4 

E Noktası 65,1 77,5 69,0 

 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Tüzüğü Madde 21 hükümlerine göre açık alanda kullanılan araç ve makinelerin 

çalışması sonucu ortaya çıkan gürültü göstergelerinin değerleri, bahsi geçen tüzük Ek-1 Tablo 

2 ve Tablo 4’deki sınır değerlerini geçemez. Yüksek seviyede gürültüye neden olan gürültü 
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kaynaklarının işletilmesine izin verilen alan kategorisinde olan taş ocakları IV. sınıf hassasiyet 

seviyesindedir.  

Tüzük Ek 1 Tablo 2’de belirtilen IV. sınıf hassasiyet bölgesi gürültü sınır değerleri 

Lgündüz 73 dBA olup, Tüzük EK 1 Tablo 4’te belirtilen IV. sınıf hassasiyet bölgelerinde belirli 

bir sürenin %1'i olarak aşılan ses basıncı seviyesinin göstergesi L1 sınır değeri 90 dBA olarak 

belirtilmiştir.  

Arka plan gürültü ölçüm sonuçları incelendiğinde, kırma ve delme faaliyetlerinin 

yapıldığı alanlara yakın seçilen noktalara ait ölçüm değerlerinde (A ve B noktası) sınır 

değerlerin sağlanamadığı görülmektedir. Diğer ölçüm noktalarında sınır değerler sağlanmıştır. 

Yönetmelikte, ‘Arka Plan Gürültüsü’ belirli bir noktada ve ilgili gürültü kaynağı kullanımı veya 

kaynağın çalıştırılmasına bağlı olmayan gürültüyü anlatır. Dolayısıyla kırma ve delme 

faaliyetlerinin çok yakınında seçilen noktalar arka plan gürültüsünü yansıtmamaktadır. 

4.2.Sosyo-ekonomik çevrenin özellikleri 

4.2.1. Ekonomik özellikler; bölgenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, 

bölgesel iş gücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin 

bölge ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler 

2020 yılının Mart ayı itibariyle ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını 

ekonominin tüm alanlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Hizmet sektörüne dayalı olarak 

gelişimini sürdüren KKTC’de turizm faaliyetleri tam manasıyla durmuş, eğitim sektörü bir 

bütün olarak çökmüştür. Yaşanan gelişmelerden birincil derecede etkilenen inşaat sektörüne 

hammadde sağlayan taşocakları da bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiştir.  

COVID-19 salgını yanında Türk Lirasında yaşanan değer kaybının giderek büyümesi 

ithalata dayalı bir ekonomiye sahip olan KKTC ekonomisini misliyle etkilemiş, girdi 

maliyetleri artmıştır. 

Devlet Planlama Örgütü 2020 yılı KKTC Ekonomisi III. Çeyrek Dönem raporu 

verilerine göre 2020 yılında TL’deki değer kaybı %21’in üzerine çıkmıştır. Aynı şekilde 

İstatistik Kurumu Dış Ticaret rakamları incelendiğinde 2019 yılında bir önceki yıla göre ihracat 

%18,2 gerilemiştir. İthalatta ise %12,0 gerileme yaşanmıştır. Bu veriler KKTC’de yaşanan 

ekonomik problemin COVID-19 salgını öncesinde de var olduğunu, salgının var olan sıkıntılar 

üzerine yeni sıkıntılar eklediğini göstermektedir. 
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Aşılamanın artmaya başlaması ve salgının giderek sönümlenmesi önümüzdeki dönemde 

bir miktar toparlanma umudu yaratsa da başta elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan 

artışların sektörü oldukça olumsuz bir biçimde etkilemeye devam edeceği 

değerlendirilmektedir.  

Bu veriler ışığında KKTC’de üretim imkânı bulunan hammadde kaynaklarının çevreyi 

de gözeten bir anlayışla işletilmesi istihdama yapacağı katkı, sektörün yeniden gelişip 

canlanmasının esnafa sağlayacağı olumlu geri dönüşüm ve yaratılacak katma değerle devletin 

toplayacağı vergilerin gelişmesi bakımından önem arz etmektedir.  

4.2.2. Nüfus; bölgedeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış 

oranları, ortalama hane halkı nüfusu, diğer bilgiler 

2011 yılında gerçekleştirilen nüfus ve konut sayımı verilerine göre Güngör bölgesinde 

68’i erkek, 56’sı kadın olmak üzere 124 kişi yaşamaktadır.  

2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Güngör bölgesindeki 

seçmen sayısı ise yalnızca 17 kişidir.  

Her ne kadar seçmen olanlar 18 yaş üzeri kişilerden oluşmuş olsa da bu veri bölgenin 

göç verme eğilimi içerisinde olduğunu düşündürmektedir.  

4.2.3. Gelir; bölgedeki gelirin iş kollarına dağılımı, işkolları itibariyle kişi başına düşen 

maksimum, minimum ve ortalama gelir 

Devlet Planlama Örgütü tarafından gerçekleştirilen 2008 ile 2015 yılına ait Hane Halkı 

Bütçe Araştırması sonuçları karşılaştırıldığında; ortalama yıllık hane halkı kullanılabilir geliri, 

45.702 TL’den 56.031 TL’ye yükselmiştir. KKTC’de 2015 yılında ortalama yıllık eşdeğer hane 

halkı kullanılabilir geliri 30.596 TL olarak belirlenmiştir. Ancak gerek TL’de yaşanan değer 

kaybı gerekse COVID-19 salgının yarattığı radikal gelir düşüşleri nedeniyle bu verilerin mevcut 

durumda gerçekleri tam olarak yansıtmayabileceği not edilmelidir. 

4.2.4. İşsizlik; bölgedeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı 

İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılında uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi 

sonuçlarına göre, ülke genelinde toplam istihdam 132.885 kişi ve işşiz sayısı 14.950 kişi olup, 

işsizlik oranı ise %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Çalışma sahasının bağlı olduğu Girne ilçesinde 

iş gücüne katılım oranının %48,4, istihdam edilen kişi sayısının ise 31.087 kişi olduğu 
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görülmektedir. Girne ilçesindeki işsizlik oranı ülke genelinde %10,1’lik orandan az olup %9,7 

olarak gerçekleşmektedir. 

4.2.5. Sağlık, bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar 

Çalışma sahasının bulunduğu Girne İlçesi genelinde endemik olarak değerlendirilen bir 

hastalık bulunmamaktadır. 

4.2.6. Bölgedeki sosyal alt yapı hizmetleri; eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu 

hizmetlerden yararlanma durumu 

Çalışma sahası Dikmen Belediyesi’ne bağlı bir bölgede bulunmaktadır. Dikmen 

Belediyesi’nin sosyal alt yapı hizmetleri yönünden birçok belediyeden önde olduğu ve 

bölgelerde parklar, çocuk oyun alanları ve benzeri hizmetleri sunduğu bilinmektedir. Coğrafi 

açıdan Lefkoşa’ya uygunluğu değerlendirildiğinde Haspolat ve Değirmenlik köylerindeki okul 

ve sağlık ocakları Güngör’de yaşayanların hizmetinde bulunmaktadır. Ayrıca bölgede çok 

sayıda belediyenin Güngör düzenli atık depolama tesisini kullandığı da bilinmektedir. 

4.2.7. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları; yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve 

planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, limanlar, konutlar, 

turizm alanları, vb 

Önceki başlıklarda da belirtilmiş olduğu üzere bölge uzun yıllardan beridir taşocakçılığı 

faaliyetleri maksadıyla değerlendirilmektedir. Çalışma sahasına yaklaşık 8 kilometre mesafede 

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.  

Bölge, sanayi bölgesi veya taşocakçılığı bölgesi olarak ilan edilmemiş olsa da 

fiiliyattaki kullanım amacının bu olduğu ve gelecekte sanayi bölgesi olarak ilan edilmesinin 

mevzuat açısından bir gereklilik olduğu anlaşılmaktadır. Coğrafi koşullar gereği liman ve 

benzeri yatırım bulunmamakta, turizm faaliyetleri yapılmamaktadır.  
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BÖLÜM V 

PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

5.1.1 Üretim sırasında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat sırasında 

kullanılacak malzemeler, patlayıcı maddeler, hafriyat miktarı, nerelere taşınacakları 

veya hangi amaçlar için kullanılacakları 

Üretim sırasında ortaya çıkan by-pass malzeme hafriyat maksatlarıyla 

kullanılmayacaktır. İşletme projesinde de belirtilmiş olduğu üzere bu malzeme bir ürün olarak 

değerlendirilmiş ve stabilize malzeme olarak satışa sunulacaktır. Bu bakımdan saha içerisinde 

yeni bir hafriyat sahası yaratma düşüncesi bulunmamaktadır.  

Öte yandan Fasıl 270 ve Çevre Yasası’nın amir hükümleri uyarınca ruhsat sınırları 

dışında hafriyat sahası yaratılması, ocaktan elde edilen malzemelerin veya atıkların sınır dışına 

kontrolsüz bir biçimde salınması suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçu işleyen ruhsat sahipleri 

için çeşitli cezalar öngörülmektedir.  

Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında deliklere doldurulan patlayıcıların 

infilak ettirilmesiyle malzeme serbestleştirilecek ve kamyonlarda tesise nakledilerek çeşitli 

boyutlara getirilecektir.  

Bu amaçla dip şarj olarak dinamit, kolon şarj olarak ANFO ve başlatıcı olarak kapsül 

kullanılacaktır.  

5.1.2. Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarı, içme ve kullanma suyu ve 

diğer kullanım amaçlarına göre miktarı 

Proje alanında, 1991 yılından beri kırma kum-çakıl üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Dolayısıyla, proje alanının Dikmen Belediyesi şebekesine bağlantıları mevcuttur. Mevcut 

altyapı kullanılarak su temin edilecektir.  

Proje kapsamında çalışanların ihtiyaçları ve tesis için kullanma suyu ihtiyacı, Dikmen 

Belediyesi tarafından işletilmekte olan mevcut şebekeden sağlanacaktır. Çalışan kişilerin içme 

suyu ihtiyaçları ise içme suyu satan firmalardan alınan damacanalardan sağlanacaktır.  

Projenin işletme aşamasında çalışacak personelden ve toz emisyonlarının azaltılması 
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amacıyla uygulanacak faaliyetlerden (yolların sulanması, kırma-eleme tesisinde nemlendirme 

v.b.) kaynaklı su kullanımı olacaktır.  

• Personel kaynaklı su tüketim miktarı 

Proje kapsamında 17 kişinin çalışması planlanmaktadır. Kişi başına düşen içme ve 

kullanma suyu ihtiyacı 150 L/kişi/gün alınarak ihtiyaç duyulacak içme ve kullanma suyu 

miktarları aşağıda hesaplanmıştır. 

İçme ve kullanma suyu (personel)= (17 kişi * 150 L/kişi/gün) / 1000 L/m3 

İçme ve kullanma suyu (personel)= 2,55 m3/gün 

• Yollarda toz önlenmesi için kullanılacak su miktarı 

Yollarda tozumanın engellenmesi amacıyla spreyleme işlemi için gereken su miktarı 1,5 

L/m2 olacağı öngörülmüştür. Toplam ocak içi yol uzunluğu yaklaşık 500 m ve yol genişliği 4 

m alındığında araçların gidiş gelişi (500 m x 2 = 1000 m) esnasında tozumayı önlemek için 1 

defa sulamada kullanılacak su miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

1000 m × 4 m × 1,5 L/m2 = 6000 L/gün = 6 m3/gün  

Yaz mevsiminde günde en az 3 defa sulama yapılacaktır. Buna göre yaz mevsiminde 

yolların tozumayı engellemek için sulamasında gerekli olacak su miktarı; 6 m³/gün x 3 = 18 

m³/gün olacaktır. Kış mevsiminde, hava koşullarına bağlı olarak iki üç günde bir defa sulama 

yapılacaktır. Yolların tozumayı engellemek için sulamasında gerekli olacak su miktarı olarak 

yaz aylarında gerekli olacak su miktarı olan 18 m³/gün dikkate alınmıştır. 

• Kırma eleme tesisi için kullanılacak su miktarı 

Kırma-eleme tesisi içinde tozumayı önlemek için pülverizasyon tekniği ile yapılacak 

nemlendirme çalışmasında ortalama 1 ton malzeme için 1 litre suya ihtiyaç duyulacağı 

öngörülmüştür.  

Kırma eleme tesisinde günlük üretim miktarı yaklaşık 1500 ton olduğundan tesisin 

pülverizasyon suyu ihtiyacı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

1500 ton x 1 litre = 1500 L/gün = 1,5 m3/gün 

5.1.3. Proje alanında mevcut ağaç sayısı, proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, 

etkilenecek tabii bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman 

yangınları ve alınacak önlemler 
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Proje alanında mevcut ağaç sayısı ÇED Raporu hazırlığı aşamasında Orman Mühendisi 

tarafından ve Orman Dairesi’nin Alevkaya Bölge Şefliği’nin sahaya yaptığı ziyaretle tespit 

edilmiştir. Orman Dairesi’nin 27 Eylül tarihli yazısında da belirtilmiş olduğu üzere çalışma 

sahasında 1 adet çam ağacı mevcuttur.  

Bunun dışında proje yerinde bulunan bitki örtüsünün çeşit ve sayı bakımından zengin 

olmayan ve dejenere olmuş bitki çeşitliliği bulunduğu tespit edilmiştir. Alanda münferit halde 

bulunan kapalılık oluşturmayan düşük bonitetli az sayıda orman ağacı bulunmaktadır. Ayrıca 

koruma altında bulunmayan otsu bitkiler de bulunmaktadır.  

Çalışma sahasında faaliyetler ruhsat sahasının tamamına yayılacak şekilde 

gerçekleştirilecektir.  

Orman yangınları açısından bölgenin sık ve yaygın bir bitki örtüsüne sahip olmaması 

bir avantaj olarak görülse de sıcaklıkların yüksek olduğu aylarda çalışma sahası etrafında otsu 

bitkilerin temizliği yapılacaktır.  

Aynı şekilde ruhsat sahasının sürekli olarak temiz ve düzenli tutulması sağlanacaktır. 

Ocak alanı içerisinde yangına sebebiyet verebilecek her türlü otsu malzeme, ahşap ve benzeri 

yanıcı ürünler, her türlü yanıcı, parlayıcı madde ve benzeri ürünlerin usulüne uygun olarak 

saklanması ve düzenli bir biçimde bertaraf edilmesi sağlanacaktır.  

Ocak alanı içerisinde uygun bir yere hurdalık alanı oluşturularak, kullanım süresi 

dolmuş ürünlerin cinsine göre ayrıştırılması (metal malzeme, plastik ürünler v.b.) ve periyodik 

aralıklarla bertaraf edilmesi sağlanacaktır.  

5.1.4. Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyeti 

Proje çerçevesinde elden çıkarılacak tarım alanı bulunmamaktadır. Arazi kullanım 

kabiliyeti bakımından değerlendirildiğinde sahada mevcut haliyle herhangi bir tarımsal faaliyet 

yürütülmesi mümkün görünmemektedir. Bu bakımdan sahanın işletmecilik sonrası kullanım 

için hazırlanması ve doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri yürütüldükten sonra terkinin 

planlanması gerekmektedir. Proje çerçevesinde bu faaliyetler planlanmıştır.  

5.1.5. Üretim sırasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanım 

durumları, miktarı, taşınmaları ve depolanmaları 

Çalışma sahasında gerçekleştirilecek üretim, açık ocak işletme yöntemi çerçevesinde 

delme-patlatma uygulamalarıyla yapılacaktır. Üretim en hassas aşaması olan delme-patlatma 
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uygulamaları için detaylı önlemler çalışılmış, patlayıcıların depodan alınarak sahaya sevkinden 

infilak ettirileceği aşamaya kadar tüm önlemler titizlikle çalışılmıştır.  

KKTC koşulları içerisinde çok sınırlı miktarda endüstriyel amonyum nitrat 

kullanılmakla birlikte kolon şarjı için kullanılan ANFO büyük oranda ocak alanları içerisinde 

üretilmektedir. Bu bakımdan ocakta mazot bulundurulması gibi bir durumla sürekli olarak karşı 

karşıya kalınmaktadır.  

Bununla birlikte çalışma sahasında akaryakıt deposu bulunmamaktadır. Yakıt, 

tankerlerle sahaya getirilmekte, ihtiyaç kadar alınıp kullanılmaktadır.  

Dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcılar ise Kıbrıs Türk Taşocakları Birliğine ait 

Değirmenlik’te bulunan depoda muhafaza edilmekte patlatma faaliyetlerinin gerçekleştireceği 

gün içerisinde Polisin, Patlayıcı Maddeler Müfettişliğinin ve işletmeye kayıtlı ruhsatlı bir 

personelin üçlü nezaretiyle sahaya getirilerek kullanılmaktadır.  

Patlayıcı maddelerin depodan alınarak çalışma sahasına sevk edilmesi sırasında aşağıda 

belirtilen önlemler alınacaktır:  

• Depodan patlatma sahasına kadar olan patlayıcı nakliyesi, Fasıl 54 Patlayıcı Maddeler 

Yasası’nda belirtilen hükümleri tabidir. Güvenlik makamlarından gerekli izinler 

alınmadan ve Polis ile Patlayıcı Maddeler Müfettişliğinin nezareti olmaksızın 

patlayıcıların sevki mümkün değildir.   

• Pikap, kamyonet gibi üstü açık araçlarda taşıma yapılması uygun değildir.  

• Patlayıcı sandıkları, aracın kasa yüksekliğini aşmayacak şekilde istiflenecektir.  

• Patlayıcı yüklü bir aracın tek başına seyahat etmesi yasaktır.  

• Patlayıcı yüklü aracın içinde ya da yakınında kesinlikle sigara içilmeyecektir.  

• Araç kasasında patlayıcı madde dışında hiçbir malzeme taşınmayacaktır.  

• Patlayıcı taşıyan araçlar, güzergâh üzerinde duraklama yapmayacak, yol kenarlarında 

veya bina yakınlarında park etmeyecektir. Acil bir durum sebebiyle durmanın zorunlu 

olması gerekirse park halindeki aracın güvenliği Polis nezaretinde sağlanacaktır.  

• Patlayıcı ambalajları, araç içinde sıkışmayacak, sarsılmayacak ve yuvarlanmayacak 

biçimde istiflenecek ve ıslanmamaları için her türlü tedbir alınacaktır.  

• Kapsüller, diğer patlayıcılarla birlikte taşınacaksa uygun bir şekilde ayırt edilmiş sağlam 

bölmelerde taşınacaktır.  
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• Patlayıcılar depodan doğruca patlatma sahasına nakledilecektir. Araçlar kesinlikle 

yalnız bırakılmayacak ofislere, depolara veya yakıt bölgelerine yaklaştırılmayacaktır. 

• Patlayıcı madde taşıyan araçlar kesinlikle izin verilen tonajdan fazla yüklenmeyecektir.  

• Patlayıcı taşıyan araç daima yolun solunu takip edecek, araç geçme gibi riskli bir sürüşe 

müsaade edilmeyecektir.  

• Dinamitler, üzerine kapsül takılmış biçimde taşınamazlar. Bu işlem deliklere şarj 

esnasında yapılacak, kesinlikle önceden kapsül takılması gibi bir uygulama 

yapılmayacaktır.  

• Taşıma sırasında elektrikli kapsüllerin kablo uçları birbirine bağlı olmayacaktır. 

• Patlayıcı deposundan yukarıda belirtilen yetkililerin birlikte nezaret etmesiyle alınan 

patlayıcı maddeler ocağa kadar birlikte sevk edilecek, deliklere doldurulup infilak 

ettirilinceye kadar yetkililer sahadan ayrılmayacaktır.  

 Patlayıcı madde taşıyacak araçların özellikleri ve patlayıcı madde taşıyacak aracı kullanacak 

şoförün özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:  

• Aracın bakımı iyi yapılmış olacaktır.  

• Araç, ruhsatlı ve patlayıcı sevkine uygun donanımlı olacaktır.  

• Özellikle aküler, fren, elektrik ve egzoz sistemi iyi izole edilmiş olacak ve yükten uzak 

tutulacaktır.  

• Patlayıcı konulan bölümün iç kısmı ahşap veya kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmış 

olacak ya da kontrplak, fiberglas gibi alev çıkarmaz malzemeyle kaplı olacaktır.  

• Kapsüllerin elektrikle temasını önleyici her türlü tedbir alınacaktır.  

• Yangın söndürme aletleri, reflektör, ikaz ve uyarı levhaları daima araç üzerinde hazır  

bulundurulacak ve her sevkiyat öncesinde kontrol edilecektir.  

• Araçların bakım işleri araç boşken yapılacaktır.  

• Akünün topraklanmamış ucu, kolayca erişilebilir “izolasyon butonuna” bağlanacaktır. 

• Bu buton her zaman araç gövdesinden izole olacaktır.  

• Yük taşınan bagajın uygun çıkışları (arkada veya yanda) olacaktır.  

• Uyarı yazısı, beyaz veya sarı zemin üzerine kırmızı harflerle yazılacaktır.  

Patlayıcı madde taşıyan araç şoförünün özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.  

• Patlayıcı naklini yapacak araçların sürücüsü ve yardımcısı, dikkatli, güvenilir, fiziksel 

ve ruhsal sağlığı iyi, seçilmiş insanlardan olacaktır.  

• Araç kullanan kişi ve yardımcısı hem araç kullanımı hem de patlayıcı nakliyesi 

konusunda eğitilecektir.  
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• Patlayıcı sevkiyatı sırasında yolcu ve ilgisiz kimse taşınmayacaktır.  

• Patlayıcı yüklü aracı kullanmadan önce patlayıcıların araç üzerinden düşmeyeceğinden 

emin olacak şekilde yükleme güvenli bir şekilde yapılacaktır.  

Patlatma sahasına sevk edilen patlayıcılar için alınacak önlemler aşağıdaki gibi olacaktır.  

• Patlayıcılar asla doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmayacaktır.  

• Patlayıcı deposundan çıkmış patlayıcılar daima sıkı bir nezaret altında tutulacak, 

deliklere doldurulup infilak ettirilmeden Polis ve Patlayıcı Maddeler Müfettişliği 

temsilcisi sahadan ayrılmayacaktır.  

• Araca yüklenen ve herhangi bir iş için alınan patlayıcı miktarı o iş için gerekli ihtiyaçtan 

fazla olmayacaktır.  

• Kapsüller ve patlayıcılar asla, uygun malzemeyle yapılmış sağlam bölmelerle iyi bir 

şekilde ayrılmadıkça bir arada taşınmayacaktır.  

• Delik şarjı tamamlandıktan sonra kullanılmayan madde kalması halinde patlayıcılar ve 

kapsüller dikkatle toplanacak, kullanılmayan miktarlar tutanağa işlenecek ve kendi  

kutularına konularak depoya geri gönderilecektir.  

Patlayıcıları deliklere doldurulmasından önce alınacak önlemler aşağıdaki gibi olacaktır:  

• Bölgede ilgisiz personel ve ekipman bulundurulmayacaktır.  

• Elektrikli kapsül kullanılması durumunda olası elektrik tehlikeleri kontrol edilecektir. 

• Doldurma işlemine başlamadan önce deliklerin doğru boyda (derinlikte) delinip 

delinmediği ölçülecek, tıkanma veya delikte su olup olmadığı kontrol edilecektir. 

• Delikler herhangi bir taş tıkamasına karşın kontrol edilecektir.  

• Delik ağzında sorun çıkarabilecek gevşek taşlar doldurmaya başlamadan önce 

temizlenecektir.  

• Delikler hesap edilenden daha derin delinmişse, delik, tabanını doğru seviyeye çekmek 

için delikten  

çıkan kırıntılarla yeniden doldurulacaktır.  

• Fazla doldurma durumunda patlayıcı şarj kolonunun  

aşırı yükselmesi ve sıkılama boyunun kısa olması aşırı taş savrulmasına yol açacağından 

bu hususa dikkat edilecektir.  

• Delikler hesap edilenden kısa delinmiş ise tabanda tırnak kalacaktır. Böyle bir durumla 

karşılaşılması durumunda delik tabanı basınçlı hava ile temizlenecek veya istenen boya 

kadar yeniden delinecektir.  

Patlayıcıların deliklere doldurulması esnasında alınacak önlemler aşağıdaki gibi olacaktır:  
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• Esas patlayıcı, yemleme kartuşunun kapsül kuyruk telleri veya şok tüpler zarar 

görmeyecek şekilde delik içerisine dikkatlice indirilecektir.  

• 5 kilogram veya daha az yemleme yapılacak ise, kartuşlar kapsül hattına bağlanarak 

deliğe indirilebilir. Daha ağır miktarlar ve büyük çaplarda kapsül tellerinin zarar 

görmemesi için alçaltma ipi kullanılacaktır.  

• ANFO suya duyarlı bir madde olduğundan sulu ve ıslak deliklerde dökme olarak 

kullanılmayacaktır.  

• Sulu deliklerde ANFO torbalarının deliklere atılması esnasında torbaların 

yırtılmamasına, darbe almamasına özen gösterilecektir.  

• ANFO’nun bünyesine su alması durumunda patlayıcı özelliğini yitirecektir. Bu 

durumda patlatmada oluşacak verim kaybı yanında malzeme de ziyan edilmiş olacak 

patlatma emniyeti riske girecektir. Bu bakımdan deliklerin ıslak olması halinde delik 

şarjının yapılmaması veya suya duyarlılığın artırılması için ek tedbirler alınması 

gerekmektedir.  

• Kuru ve büyük çaplı deliklerde ANFO’nun dökme olarak kullanılmasında deliklerin  

aşırı bir şekilde doldurulmamasına dikkat edilecek Şarj esnasında şarj kolonu sık sık  

ölçülecektir.  

• Kolon şarjı esnasında sıkılama çubuğu ile sıkılama  

yapmaya çalışılmayacaktır.  

• ANFO’nun kendi başına yerleşmesi ve deliği doldurmasına müsaade edilecektir.  

• Sıkılama işlemlerinin kapsül tellerini koparabileceği unutulmamalıdır.  

• Elektrikli kapsül kullanılmakta ise kapsülün bulunduğu yemleme indirilirken herhangi 

bir takılma ve zorlanmaya karşı dikkatli davranılacaktır.  

• Tellerin kopması ihtimaline karşın sert hareketler  

yapılmayacaktır.  

• Kapsül ek tellerinin ayırt edilebilir renklerden olması sağlanacaktır.  

• Eğer delik içinde birden fazla kapsül var ise aynı kapsülden çıkan telleri karıştırmamak  

için gereken önlem alınacaktır.  

• Taş savrulmasına karşın delik ağızlarına yakın, serbest halde bulunan taşlar atım 

sahasından uzaklaştırılacaktır.  

• Yerüstü patlatmalarında sıkılama malzemesi olarak kuru deliklerde delicilerin çıkardığı 

malzeme (çok ince ve yaş olmamak kaydıyla) kullanılabilir.  
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• Atım sahasında kesinlikle sigara içilmesine müsaade edilmeyecek, cep telefonu ve 

benzeri ekipmanlar bulundurulmayacaktır.  

Patlatmadan hemen önce alınacak önlemler aşağıdaki gibi olacaktır:  

• Atım sahası, ateşlemeden 20 dakika önce tüm personel ve ekipmanlardan 

arındırılacaktır.  

• Ateşleyici, ateşlemeden 20 dakika önce, atım sahasına olan tüm girişlere görevli koyup 

gerekli talimatları verecektir.  

• Atım sahası boşaltıldıktan sonra, sorumludan izinsiz kimse boşaltılan sahaya 

dönmeyecektir.  

• Patlatma sorumlusu, çevreyi bizzat araştıracak, bölgede gezinen şahısları güvenli bir 

yere girmeleri için yönlendirecektir.  

• Ateşleyici, tüm bölgenin boşaltıldığından emin olunca güvenlik görevlilerine telsizle 

son talimatlarını verecek, tekrar bölgeye giriş olmadığından emin olacaktır.  

• Ateşlemeden 5 dakika önce ateşleyici, herkesle bağlantı kurup ateşlemenin yapılmak 

üzere olduğunu bildirecek, telsizlerin kapatılmasını isteyecektir.  

• Ateşlemeden 1 dakika önce siren çalınacaktır.  

• Ateşleyici tüm gerekli kontrolleri ve ölçümleri yaparak, devrede kesiklik olmadığını 

denetledikten sonra ateşlemeyi gerçekleştirecektir. 

Patlatmanın gerçekleştirilmesi sonrasında alınacak tedbirler aşağıdaki gibi olacaktır:  

• Patlatma sonrasında 3 ile 5 dakika arasında bir süre beklenecektir.  

• Bekleme süresinin dolmasının ardından patlatma sahasına sadece ateşleyici ve 

yardımcısı girecek ve kontrollerini yapacaktır.  

• Patlatma sahasına giren kişi personel için tehlike arz edecek gevşek kayalar olup 

olmadığını kont- 

rol edecektir.  

• Eğer varsa, bu tür gevşek kayalar düşürülecek, patlatma sahası tehlikeden 

arındırılacaktır.  

• Patlamamış patlayıcı olup olmadığını denetlemek için atım sonrası düzgün bir kırılma 

ya da orta çekme olup olmadığı kontrol edilecektir.  

• Düz ve patlama öncesindeki haliyle duran zemin (patlamamış delik) bulunup 

bulunmadığı kontrol edilecektir.  

• Hiçbir tehlike olmadığından emin oluncaya değin diğer personelin patlatma sahasına 

girmemesi sağlanacaktır.  
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• Gerekli değilse pasanın üzerinde dolaşılıp araştırma yapılmayacaktır.  

• Atım sonucu araştırılırken daima yakındaki biriyle temas halinde olunacaktır.  

5.1.6. Çıkarılacak malzemenin depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve 

sevkiyatı 

Çıkarılacak malzemenin depolanması ocak içerisinde uygun alanlarda yapılacaktır. 

Üretilen malzeme ile satış miktarları sürekli olarak takip edilecek ve satışların düşük seyrettiği 

dönemlerde stokların şişmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.  

Saha içerisinde açık vaziyette en fazla bir haftalık satış miktarı kadar bir stoka izin 

verilecektir. Bir haftalık satış miktarından fazla stok yapılacağı hallerde stok etrafında gerekli 

tedbirler alınacak, stok alanının en az üç yanı kapalı olacak şekilde düzenlenecektir.  

Stok alanından sevkiyat, yükleme araçları ile kamyonlara yapılacak ve kamyonların 

kantarda tartılması sonrasında ocak alanından çıkarılacaktır.  

5.1.7. İçme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrası oluşacak atık suların miktarı ve 

bertarafı 

Proje kapsamında 17 kişinin çalışması planlanmaktadır. Kişi başına düşen içme ve 

kullanma suyu ihtiyacı 150 L/kişi/gün alınarak ihtiyaç duyulacak içme ve kullanma suyu 

miktarları 2,55 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  

Kullanılacak suyun tamamının atık suya dönüşeceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli 

atık su miktarı; 2,55 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Personel kaynaklı oluşacak evsel nitelikli 

atık sular proje alanı içerisinde bulunan sızdırmasız fosseptikte biriktirilecek olup izinli 

vidanjörler vasıtasıyla çektirilecektir. Vidanjörle çekilen evsel nitelikli atık suların, Dikmen 

Belediyesi tarafından septik atık su deşarjına izin verilen noktalara deşarjı sağlanacaktır.  

Tozumanın engellenmesi için yolların nemlendirilmesine kullanılacak olan 18 m3 suyun 

ise büyük kısmı toprak tarafından emilecek olup, kalan kısmı da mevsimsel etkilere bağlı olarak 

buharlaşacağı için atık su oluşumu beklenmemektedir. Aynı şekilde, kırma eleme işlemleri 

esnasında tozu gidermek için kullanılan suyun da işleme tabi tutulan hammadde tarafından 

emileceği ve mevsimsel etkilere bağlı olarak buharlaşacağı için, bahsi geçen faaliyetlerde de 

atık su oluşumu beklenmemektedir. 
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5.1.8. Üretim sırasında toz kaynakları ve çıkacak toz miktarı, azaltılması için alınacak 

önlemler 

Projeye konu olan taş ocağı sahasında üretim yöntemi olarak açık işletme yöntemi 

uygulanacak olup, taş ocağı, kırma eleme tesisinin işletilmesi, stok sahasına ürünlerin 

boşaltılması, depolanması ve benzeri faaliyetler esnasında yapılan çalışmalardan kaynaklı toz 

oluşumu söz konusu olacaktır. 

Bitkisel toprağın alınması esnasında toz oluşumuna neden olabilecek faaliyetler, 

• Bitkisel toprağın sıyrılarak alınması, 

• Kamyonlara yüklenmesi, 

• Depolama alanına taşıma, 

• Depolama alanına boşaltılması ve  

• Bitkisel toprağın depolanması olarak açıklanmaktadır. 

Ocak sahasında toz oluşumuna neden olabilecek faaliyetler; 

• Patlatma faaliyetleri, 

• İş makineleri ile yerinden sökme, 

• Kamyonlara yükleme, 

• Kırma eleme tesisine ya da boyutlu taşın stok sahasına taşınması, 

• Ocaktan çıkan malzemenin kırma-eleme tesisine ya da stok sahasına boşaltılması olarak 

açıklanmaktadır.  

Kırma-Eleme Tesisinde toz oluşumuna neden olabilecek faaliyetler; 

• Birincil kırma 

• İkincil kırma 

• Yükleme 

• Boşaltma olarak açıklanmaktadır.  

Stok sahasında toz oluşumuna neden olabilecek faaliyetler; 

• Uygun olmayan depolama olarak açıklanmaktadır.  

Tesis etki alanında hava kirlenmesine katkı değeri emisyon faktörleri kullanılarak 

hesaplanmıştır. Hava Kirliliği Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen toz emisyonu kütlesel debi 

hesaplamalarında kullanılan emisyon faktörleri Çizelge 16’da  verilmiştir. 

 



75 

 

Çizelge 16: Toz emisyonu kütlesel debi hesaplamalarında kullanılacak emisyon faktörleri 

Kaynaklar 
Emisyon Faktörü 

Kontrolsüz Kontrollü Birim 

Patlatma 0,08 - 

kg/ton 

Sökme 0,025 0,0125 

Yükleme 0,01 0,005 

Boşaltma 0,01 0,005 

Birincil Kırıcı 0,243 0,0243 

İkincik Kırıcı 0,585 0,0585 

Nakliye (gidiş-dönüş 

toplam) 
0,7 0,35 kg/km-araç 

Depolama 5,8 2,9 kg/toz/ha.gün 

 

a. Bitkisel Toprağın Alınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı 

Taş ocağı sahasında üretime başlamadan önce sahada bulunan bitkisel toprağın kepçe 

ve ekskavatör ile sıyrılması işlemi gerçekleştirilecektir. Hafriyatın yapılacağı alan 162.000 

m2’lik taş ocağı sahasıdır.  

Yaklaşık 162.000 m2’lik alan üzerinde 15 yıl boyunca işletme yapılacaktır. Saha 

üzerinde ortalama derinliği 10 cm olan bitkisel toprak bulunmaktadır. Hafriyat yapılacak alan; 

yaklaşık 162.000 m2 olup bunun yaklaşık %70’lik kısmında bitkisel toprak bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla alanın %30’unda bitkisel toprak sıyrılması yapılacaktır. 

Proje kapsamında patlatma öncesinde yaklaşık 54.850 m3 bitkisel toprak sıyrılacaktır. 

Proje alanında gerçekleştirilecek bitkisel toprak sıyırma işleminin her yıl yaklaşık 25 gün 

süreceği öngörülmektedir.  

İnşaat faaliyetleri esnasında günde 8 saat (08:00-17:00 saatleri arasında) çalışılacaktır. 

Bitkisel toprağın yoğunluğu 1,5 ton/m3 olarak alınmıştır. Sıyrılacak bitkisel toprak ile ilgili özet 

bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  

Bitkisel toprağın alınması dolayısıyla meydana gelecek toz debisi kontrolsüz ve 

kontrollü emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır (Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı.).  
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Çizelge 17: Sıyrılacak bitkisel toprak miktarı 

Hafriyat miktarı (m3) 54.850 

Hafriyat yoğunluğu (ton/m3) 1,5 

Hafriyat miktarı (ton) 148.125 

Hafriyat işlem süresi (gün) 15x26=390 

Günlük hafriyat miktarı (ton) 380 

Günlük çalışma saati 8 

Saatlik hafriyat miktarı (ton) 47,5 

 

Çizelge 18: Bitkisel toprağın alınması sırasında oluşacak toz emisyonu 

Kaynaklar Kontrolsüz (kg/saat) Kontrollü (kg/saat) 

Sökme 0,686 0,343 

Yükleme 0,274 0,137 

Boşaltma 0,274 0,137 

Nakliye (gidiş-dönüş 

toplam) 1,54 0,768 

Depolama 0,12 0,060 

Toplam 3,11 1,45 

 

b. Ocak sahasında oluşacak toz miktarı 

Taşocağında açık işletme ile yılda 432.000 ton malzeme üretimi gerçekleştirilecektir. 

Sahada yılda 12 ay, ayda 24 gün, günde 8 saat çalışma yapılacaktır.  

Yıllık Üretim Miktarı: 432.000 ton/yıl  

Aylık Üretim Miktarı: 432.000 ton/yıl / 12 ay/yıl = 36.000 ton/ay 

Günlük Üretim Miktarı: 36.000 ton/ay / 24 gün/ay = 15000 ton/gün 

Saatlik Üretim Miktarı: 1500 ton/gün / 8 saat/gün = 187,5 ton/saat 

Bir patlatmadan elde edilecek hammadde miktarı yılda 48 adet patlatma (ayda 4 adet, 4 

x 12) olacağından yaklaşık 432.000/48= 9000 ton olacaktır.  
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Nakliyattan kaynaklı toz emisyonu hesaplanırken; ocak alanının kırma-eleme tesisine 

olan taşıma mesafesi (250 m *2 =500 m=0,5 km gidiş dönüş) baz alınmıştır. Günde 1500 ton 

hammadde üretilecek, taşımada kullanılacak kamyonların kapasitesi ise 40 ton olacaktır. Buna 

göre günlük sefer sayısı yaklaşık 38 sefer olarak hesaplanmıştır.  

Ocak sahasında meydana gelecek toz debisi kontrolsüz ve kontrollü emisyon faktörleri 

kullanılarak hesaplanmıştır (Çizelge 19).  

Çizelge 19: Ocak sahasında oluşacak toz emisyonu 

Kaynaklar Kontrolsüz (kg/saat) Kontrollü (kg/saat) 

Patlatma 720  

Sökme 4,69 2,34 

Yükleme 1,88 0,937 

Boşaltma 1,88 0,937 

Nakliye (gidiş-dönüş 

toplam) 13,12 6,56 

Toplam 741,6 10,8 

 

c. Kırma-eleme tesisinde oluşacak toz miktarı 

Kırma-eleme tesisinde birincil kırıcıda toplam hammaddenin %100’ü (187,5 ton/saat) 

ve ikincil kırıcıda toplam kalkerin %60’ı (112,5 ton/saat) işlemden geçecektir.  

Nakliyeden kaynaklı toz emisyonu hesaplanırken; ocak alanının kırma-eleme tesisine 

olan taşıma mesafesi (250 m *2 =500 m=0,5 km gidiş dönüş) baz alınmıştır.  

Günde 1500 ton hammadde üretilecek olup, taşımada kullanılacak kamyonların 

kapasitesi 40 ton olacaktır. Buna göre günlük sefer sayısı yaklaşık 38 seferdir. 

Kırma Eleme tesisinde meydana gelecek toz debisi kontrolsüz ve kontrollü emisyon faktörleri 

kullanılarak hesaplanmıştır (Çizelge 20).  
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Çizelge 20: Kırma eleme tesisinde oluşacak toz emisyonu 

Kaynaklar Kontrolsüz (kg/saat) Kontrollü (kg/saat) 

Birincil kırıcı 45,56 4,55 

İkincil kırıcı 65,81 6,58 

Nakliye (gidiş-dönüş 

toplam) 1,5 0,75 

Toplam 112,9 11,9 

 

d. Stok sahasında oluşacak toz miktarı 

Stok sahasında işlenen malzemenin depolanması aşamasında toz oluşumu söz 

konusudur. Stok sahası 5000 m2 büyüklüğündedir. Stok sahasında meydana gelecek toz debisi 

kontrolsüz ve kontrollü emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır (Çizelge 21).  

Çizelge 21: Stok sahasında oluşacak toz emisyonu 

Kaynaklar Kontrolsüz (kg/saat) Kontrollü (kg/saat) 

Depolama 0,121 0,060 

Toplam 0,121 0,060 

 

Tüm faaliyetler tek tek incelendiğinde, ocak sahasında ve kırma-eleme tesisinde 

oluşacak toz emisyonu, Hava Kirliliği Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen normal işletme 

şartlarında ve haftalık iş günlerindeki işletme saatleri için verilen kütlesel debi (kg/saat) 

değerini (< 1 kg/saat) sağlamadığı görülmektedir.  

Proje faaliyetleri dolayısıyla toplam toz emisyon değeri, Hava Kirliliği Kontrolü 

Tüzüğü’nde belirtilen 1 kg/saat sınır değerinin üzerinde kaldığından toz dağılım modellemesi 

yapılarak, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) 

hesaplanmalıdır.  

Projeden kaynaklanacak toz emisyonlarının dağılımı belirlenirken, çalışma teknolojisi 

ve bulunduğu bölgenin yapısı göz önünde bulundurularak 3 farklı senaryo üzerinde 

çalışılmalıdır. Bu senaryolar aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

• Senaryo 1: Kontrollü çalışma şartlarında tesisten kaynaklanacak toz emisyon 

dağılımının incelenmesi. 
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• Senaryo 2: Kontrollü çalışma şartlarında patlatmadan kaynaklanacak toz emisyon 

dağılımının incelenmesi. 

• Senaryo 3: Kontrollü çalışma şartlarında tesisten, patlatmadan ve arka plan toz 

emisyonlarından kaynaklanacak kümülatif emisyon dağılımının incelenmesi. 

5.1.9. Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyeleri için 

hesaplamaların yapılması, alınacak önlemler 

a. Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon (Yer sarsıntısı) 

Üretim sırasında meydana gelecek vibrasyon (titreşim) için aşağıdaki formül 

kullanılmıştır. 

P = 1090 x SD-1.82 

P: Tahmin edilecek olan en yüksek (tepe) titreşim seviyesidir 

SD: Ölçekli mesafe (Scaled Distance) anlamına gelmektedir. 

Ölçekli mesafe (Scaled Distance) tanımı, fiziki mesafe’nin (D) uygulamada anlık 

patlatılan patlayıcı miktarının (W) kareköküne bölümü ile elde edilir. Kısaca SD (İngilizce 

tanımının baş harfleri ile) sembolü ile ve aşağıdaki gibi gösterilir. 

SD=D/√W 

D: Fiziki mesafe (m) 

W: Anlık patlatılan miktar (delik başına düşen patlayıcı miktarı – kg) 

Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda anlık patlatılan patlayıcı miktarı olarak bir 

delikteki patlayıcı miktarı olan 40,66 kg alınmıştır. Titreşim hesap tablosu aşağıda sunulmuştur 

(Çizelge 22). 

Bina zemininde izin verilen yer titreşim hızı 5 mm/s veya altında olmalıdır. 125 m 

mesafe sonrasında limit değerlere ulaşılmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yeri yaklaşık 

1,5 km uzaklıktaki Güngör Köyü’dür. Yapılan hesaplamada patlatma sırasında Güngör 

Köyü’nde oluşacak titreşim tepe değeri 0,05 mm/s olup 5 mm/sn sınır değerinin altında 

kalmaktadır. 
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Çizelge 22: Titreşim hesap tablosu 

Mesafe Ölçekli Mesafe Titreşim Tepe Değeri (mm/s) 

10 1,57 480,58 
20 3,14 136,11 
30 4,70 65,07 
40 6,27 38,55 
50 7,84 25,68 
100 15,68 7,27 
125 19,60 4,85 
150 23,52 3,48 
200 31,37 2,06 
300 47,05 0,98 
500 78,41 0,39 
750 117,62 0,19 
1000 156,83 0,11 
1250 196,03 0,07 
1500 235,24 0,05 
1550 243,08 0,05 
1600 250,92 0,05 

 

b. Üretim Sırasında Meydana Gelecek Taş Savrulması 

Üretim faaliyetleri kapsamında yapılan patlatmaların sebep olduğu çevresel etkilerden 

biri de taş savrulmasıdır. Taş savrulma mesafesinin belirlenmesi patlatma öncesinde güvenlik 

mesafesinin ayarlanmasında ve can-mal kaybını önlemek adına önemlidir. Kontrollü şartlar 

belirlenmediği durumda en kötü senaryo olarak belirlenen mesafe aşağıdaki formül ile 

hesaplanmaktadır: 

Lmax=260 d2/3 

Lmax: En kötü senaryoda kapsamında taşın savrulacağı en uzak mesafe 

d: Delik çapı 

Delik çapı 3,5 inç (89 mm) alındığında, en kötü senaryoda patlatma noktasından 

yaklaşık 600 m ileriye taş savrulacağı öngörülmektedir. Ancak, çevresel etki değerlendirme 

raporlarında kontrollü çalışma yapılacağı taahhüt edilmektedir. Bu sebeple, taş savrulmasının 

hesaplanmasında kontrollü çalışma yapılan senaryo kapsamında ölçekli gömme derinliği 

(SDOBm) formülü kullanılarak olağan taş savrulma mesafesi tekrar hesaplanmıştır  

SDOBm =
����,���� � 	 � 


�,���� � (	 �  
�� �)^�, 
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SDOBm: Metrik sistemde gömme derinliği 

ls: Sıkılama uzunluğu 

d: Delik çapı 

m: Katkıda bulunan patlayıcı kolon (şarj) uzunluğu  

ρ: Patlayıcı yoğunluğu, birimi (g/cm³, 0,82 g/cm³) 

Sıkılama uzunluğu 2,57 m, delik çapı 89 mm, katkıda bulunan patlayıcı kolon (şarj) 

uzunluğu delik çapı 100 mm‘den küçük olduğu için 8 olarak alınmıştır. Patlayıcı madde olarak 

ANFO kullanılmaktadır ve yoğunluğu 0,82 olarak alınmıştır. 

SDOBm =
�,����,���� � �� ��

�,���� � (� �  ���� �,��)^�, 
 

Metrik sistemde gömme derinliği (SDOBm) 1,91 olarak hesaplanmıştır. Azami taş 

savrulması mesafesi formülü aşağıdaki gibidir: 

���� = 11 � (SDOBm
)−2,167� d0,667 

Yapılan hesaplama sonucu azami taş savrulması mesafesi 54 m olarak hesaplanmıştır. 

Patlatmanın yapılacağı ocak alanına en yakın yerleşim birimi olan 1,5 km mesafedeki Güngör 

Köyü’dür. Bu veriler ışığında taş savrulmasından kaynaklı etki olması beklenmemektedir.  

c. Üretim sırasında meydana gelecek hava şoku 

Taşocağı basamak patlatması sebebiyle oluşacak hava şoku hesaplaması için aşağıdaki 

formül kullanılmıştır. 

Pmb = 37,1 x SD-0,97 

Pmb: Tahmin edilecek olan en yüksek (tepe) hava şoku (hava basıncı) seviyesidir (mbar). 

SD: Ölçekli mesafe (Scaled Distance) 

PdB =20 x Log Pmb + 134,1 

PdB: Tahmin edilecek olan en yüksek (tepe) hava şoku (hava basıncı) seviyesidir. (dB) 

Ölçekli mesafe (Scaled Distance) tanımı, fiziki mesafenin (D) uygulamada anlık 

patlatılan patlayıcı miktarının (W) küpköküne bölümü ile elde edilir. Kısaca SD (İngilizce 

tanımının baş harfleri ile) sembolü ile ve aşağıdaki gibi gösterilir. 
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SD=D/W1/3 

D: Fiziki mesafe (m) 

W: Anlık patlatılan miktar (delik başına düşen patlayıcı miktarı – kg) 

Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda anlık patlatılan patlayıcı miktarı olarak bir 

delikteki patlayıcı miktarı olan 40,66 kg alınmıştır. Hava şoku hesap tablosu aşağıda 

sunulmuştur (Çizelge 23). 

Çizelge 23: Hava şoku hesap tablosu 

Mesafe Ölçekli Mesafe  
Hava şoku tepe değeri 

(mbar) 
Hava şoku tepe değeri 

(dB) 

10 2,91 13,17 156,49 
20 5,82 6,72 150,65 
30 8,72 4,54 147,24 
40 11,63 3,43 144,81 
50 14,54 2,76 142,93 
100 29,08 1,41 137,09 
125 36,35 1,14 135,21 
150 43,62 0,952 133,68 
200 58,16 0,720 131,25 
300 87,24 0,486 127,84 
500 145,41 0,296 123,53 
750 218,11 0,199 120,12 
1000 290,81 0,151 117,69 
1250 363,51 0,122 115,81 
1500 436,22 0,102 114,28 
1550 450,76 0,0989 114,00 
1600 465,30 0,0959 113,73 

 

Hava şokunda izin verilen en yüksek seviye 133 dB’dir. 200 m sonrasında patlatma 

sonrası oluşan hava şoku limit değerlerin altına düşmektedir. Yapılan hesaplamada patlatma 

sırasında Güngör Köyü’nde oluşacak hava şoku 114,28 dB olup 133 dB sınır değerinin altında 

kalmaktadır. 

Proje kapsamında iş makinalarının çalışmalarından ve kırma-eleme tesisinin 

çalışmasından kaynaklı çevresel gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Meydana gelecek 

gürültü iş makinelerinin net kurulu gücüne ve ekipman sayısına bağlı olarak değişmekte olup, 

proje kapsamında meydana gelecek gürültü seviyesi her bir iş makinesi için net kurulu gücüne 

göre hesaplanmıştır. Proje faaliyetlerinde kullanılacak makine-ekipman net kurulu gücü ve 
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hesaplanan ses gücü seviyesi Çizelge 24’te verilmiştir. Tesiste bulunan kırma-eleme tesisinden 

kaynaklanacak ses gücü seviyesi 110 dB alınmıştır. 

Çizelge 24: Sahada kullanılacak makine-ekipman ses gücü seviyeleri 

Makine-Ekipman Adı Sayısı 
Net Kurulu 

Gücü P (kW) 
Ses Gücü Seviyesi (dB)  

Kamyon 3 210 
108 

(Formül=82 +11LogP) 

Ekskavatör 6 120 
105 

(Formül=82 +11LogP) 

Yükleyici 2 110 
106 

(Formül=84 +11LogP) 

Kaya Delici 1 168 
110 

(Formül=86 +11LogP) 

Kaya Kırıcı 1 168 
110 

(Formül=86 +11LogP) 

Arazöz 2 161 
106 

(Formül=82 +11LogP) 
 

Sağlıklı bir insan kulağı 0 dB – 140 dB arasındaki ve 20 Hz – 20000 Hz frekans 

aralığındaki sesleri duyabilmektedir. İnsan kulağı orta frekanslı seslere, düşük ve yüksek 

frekanslı seslerden daha duyarlı olduğu için bu frekans aralığındaki sesler insan kulağına daha 

çok zarar vermektedir.  

Mühendislik kontrolleri açısından birçok durumda gürültünün frekans dağılımını 

bilmek gerekmektedir. Düşük frekanslı gürültü oktav bandı ses seviyeleri 500 Hz veya daha 

düşük frekansları, orta frekanslı gürültü oktav bandı ses seviyeleri 500 Hz ile 2000 Hz 

arasındaki frekansları, yüksek frekanslı gürültü oktav bandı ses seviyeleri ise 2000 Hz ve 

üzerindeki frekansları kapsamaktadır. İnsanda işitme kaybının ilk belirtileri 4000 Hz 

seviyelerinde görülmeye başlanmaktadır. İnsanlar, 20 Hz’den düşük frekansa sahip dalgaları 

sadece titreşim olarak, 20 Hz ve 200 Hz arasında frekansa sahip olan dalgaları hem titreşim 

hem de ses olarak hissedebilmektedir.  

200 Hz ile 20.000 Hz frekans aralığında olan dalgaları da ses olarak algılayabilmektedir. 

İnsan kulağının en hassas olduğu frekans aralığı 1000 Hz ile 5000 Hz arasındaki bölgedir ve 

konuşma sesi frekans aralığı ise 500 Hz – 4000 Hz arasında değişmektedir. Dolayısıyla inşaat 

aşamasında kullanılacak iş makinalarının ses gücü düzeyi, 500 - 4000 Hz arasındaki 4 oktav 

bandında hesaplanmıştır. 
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Her bir gürültü kaynağına (iş makinasına ve kırma-eleme tesisi) ait ses gücü düzeyinin 

(LW) 500–4000 Hz arasındaki 4 oktav bandına eşit olarak dağıldığı varsayılmıştır ve 

Çizelge 25 elde edilmiştir. 

Lwfrekans=10.log (
�ş 	������  �
!" �#�

$%
&'

(
) 

Çizelge 25: Ses gücü düzeylerinin oktav bantlarına dağılımı 

Gürültü Kaynağı 
Ses Gücü Düzeyi 

Toplam 
Ses Gücü Düzeyi (dB) 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Kamyon 108 106 106 106 106 
Ekskavatör 105 107 107 107 107 
Yükleyici 106 103 103 103 103 
Kaya Delici 110 104 104 104 104 
Kaya Kırıcı 110 104 104 104 104 
Arazöz 106 103 103 103 103 
Kırma Eleme Tesisi 110 104 104 104 104 

 

Tesisin faaliyetleri süresince kullanılacak her bir ekipmanın net ses gücü düzeyi (LPT) 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. Net ses gücü düzeyi (LPT), frekansa göre 

ekipmanın ses gücü seviyesine (LW) atmosferik yutuşa (AATM), frekansa (f) ve mesafeye (r) 

bağlıdır. 

LPT=LWfrekans+ 10.log(Q/4πr2) - AATM 

AATM=7.4 . 10-8 f2 r / Φ 

Yönelme katsayısı (Q) arazi engebeli olduğundan 1 alınmıştır.  

r mesafeyi ifade etmektedir ve 10 m ile 1500 m arası ses gücü düzeyi hesaplanmıştır. 

Frekanslara ve mesafelere göre hesaplanan atmosferik yutuş değerleri (AATM) toplam 

ses gücü düzeyinden çıkartılmıştır. Atmosferik yutuş formülünde f frekansı, r mesafeyi ve Φ 

bağıl nemi ifade etmektedir.  

Girne bölgesi için bağıl nem %67,1 alınmıştır (1981-2020 yılı rasat verileri). İşletme 

aşamasında kullanılacak her bir gürültü kaynağının mesafeye bağlı net ses düzeyleri Çizelge 

26’da verilmiştir. 
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Çizelge 26: Faaliyet alanında kullanılacak her bir gürültü kaynağının mesafeye bağlı net 

ses düzeyleri 

Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 
Gürültü Kaynaklarının Net Ses Düzeyleri (dB) 

500 Hz 1000 Hz 
2000 
Hz 

4000 
Hz 

Kamyon 

10 75,30 75,29 75,26 75,13 
25 67,34 67,32 67,23 66,90 
50 61,31 61,27 61,10 60,44 

100 55,28 55,19 54,86 53,54 
150 51,74 51,62 51,12 49,13 
200 49,23 49,06 48,40 45,75 
250 47,28 47,07 46,24 42,93 
300 45,68 45,43 44,44 40,47 
350 44,33 44,04 42,88 38,25 
500 41,19 40,77 39,12 32,50 
750 37,59 36,97 34,49 24,57 

1000 35,03 34,20 30,89 17,66 
1250 33,02 31,99 27,85 11,31 
1500 31,37 30,13 25,16 5,31 

Ekskavatör 

10 75,64 75,63 75,60 75,46 
25 67,67 67,65 67,57 67,24 
50 61,65 61,61 61,44 60,78 

100 55,61 55,53 55,20 53,88 
150 52,08 51,95 51,46 49,47 
200 49,56 49,40 48,74 46,09 
250 47,61 47,41 46,58 43,27 
300 46,01 45,77 44,77 40,80 
350 44,66 44,37 43,21 38,58 
500 41,52 41,11 39,45 32,84 
750 37,93 37,31 34,83 24,90 

1000 35,36 34,54 31,23 17,99 
1250 33,36 32,32 28,19 11,64 
1500 31,70 30,46 25,50 5,65 

Yükleyici 

10 72,45 72,44 72,41 72,28 
25 64,49 64,47 64,38 64,05 
50 58,46 58,42 58,25 57,59 

100 52,43 52,34 52,01 50,69 
150 48,89 48,77 48,27 46,28 
200 46,38 46,21 45,55 42,90 
250 44,43 44,22 43,39 40,08 
300 42,83 42,58 41,59 37,62 
350 41,48 41,19 40,03 35,40 
500 38,34 37,92 36,27 29,65 
750 34,74 34,12 31,64 21,72 
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Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 
Gürültü Kaynaklarının Net Ses Düzeyleri (dB) 

500 Hz 1000 Hz 
2000 
Hz 

4000 
Hz 

1000 32,18 31,35 28,04 14,81 
1250 30,17 29,14 25,00 8,46 
1500 28,52 27,28 22,31 2,46 

Kaya Delici 

10 73,46 73,45 73,42 73,29 
25 65,50 65,48 64,38 65,07 
50 59,47 59,43 58,25 58,60 

100 53,44 53,36 52,01 51,70 
150 49,90 49,78 48,27 47,30 
200 47,39 47,22 45,55 43,92 
250 45,44 45,23 43,39 41,10 
300 43,84 43,59 41,59 38,63 
350 42,49 42,20 40,03 36,41 
500 39,35 38,93 36,27 30,66 
750 35,76 35,14 31,64 22,73 

1000 33,19 32,36 28,04 15,82 
1250 31,18 30,15 25,00 9,47 
1500 29,53 28,29 22,31 3,48 

Kaya Kırıcı 

10 73,46 73,45 73,42 73,29 
25 65,50 65,48 65,40 65,07 
50 59,47 59,43 59,27 58,60 

100 53,44 53,36 53,02 51,70 
150 49,90 49,78 49,28 47,30 
200 47,39 47,22 46,56 43,92 
250 45,44 45,23 44,40 41,10 
300 43,84 43,59 42,60 38,63 
350 42,49 42,20 41,04 36,41 
500 39,35 38,93 37,28 30,66 
750 35,76 35,14 32,66 22,73 

1000 33,19 32,36 29,05 15,82 
1250 31,18 30,15 26,01 9,47 
1500 29,53 28,29 23,33 3,48 

Arasöz 

10 72,27 72,26 72,23 72,10 
25 64,31 64,29 64,20 63,87 
50 58,28 58,24 58,07 57,41 

100 52,25 52,16 51,83 50,51 
150 48,71 48,59 48,09 46,10 
200 46,20 46,03 45,37 42,72 
250 44,24 44,04 43,21 39,90 
300 42,65 42,40 41,41 37,44 
350 41,29 41,01 39,85 35,22 
500 38,16 37,74 36,09 29,47 
750 34,56 33,94 31,46 21,54 
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Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 
Gürültü Kaynaklarının Net Ses Düzeyleri (dB) 

500 Hz 1000 Hz 
2000 
Hz 

4000 
Hz 

1000 32,00 31,17 27,86 14,63 
1250 29,99 28,96 24,82 8,28 
1500 28,34 27,10 22,13 2,28 

Kırma-Eleme 
Tesisi 

10 72,98 72,98 72,94 72,81 
25 65,02 65,00 64,92 64,59 
50 58,99 58,95 58,79 58,13 

100 52,96 52,88 52,55 51,22 
150 49,42 49,30 48,80 46,82 
200 46,91 46,75 46,08 43,44 
250 44,96 44,75 43,93 40,62 
300 43,36 43,11 42,12 38,15 
350 42,01 41,72 40,56 35,93 
500 38,87 38,46 36,80 30,19 
750 35,28 34,66 32,18 22,25 

1000 32,71 31,88 28,58 15,34 
1250 30,70 29,67 25,53 8,99 
1500 29,05 27,81 22,85 3,00 

 

Faaliyetler sırasında gürültü kaynağının ses basınç düzeylerini hesaplamak için Çizelge 

27’de verilen frekanslara göre düzeltme faktörleri uygulanmıştır. 

Çizelge 27: Frekanslara göre düzeltme faktörleri 

Merkez Frekans (Hz) Düzeltme Faktörü 
500 -3,2 

1000 0 
2000 +1,2 
4000 +1 

 

Çizelge 27 ile verilen frekans düzeltmesi uygulanarak 500 - 4000 Hz arasındaki oktav 

bandında faaliyetler sırasında kullanılacak her bir gürültü kaynağının mesafeye bağlı net ses 

düzeyleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

LPT=10.log ∑ 10^(
,-./!����

#�
)�

�0# * 

*10 m Mesafede Toplam Ses Düzeyi (Kamyon) 

*LWT=10.log(10��,#/#�+10��,/#�+10�2,�/#�+10�2,#/#�) 

*LWT=81,3 dB 
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Her bir gürültü kaynağı için ve tüm mesafeler için aynı işlem gerçekleştirilmiş ve 

Çizelge 28 elde edilmiştir. 

Çizelge 28: İşletme aşamasında kullanılacak her bir gürültü kaynağının mesafeye bağlı 

net ses düzeyleri 

Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 

Net Ses Düzeyi (dB) 

500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz Toplam 

Kamyon 

10 72,10 75,29 76,46 76,13 81,3 
25 64,14 67,32 68,43 67,90 73,2 
50 58,11 61,27 62,30 61,44 67,1 

100 52,08 55,19 56,06 54,54 60,7 
150 48,54 51,62 52,32 50,13 56,9 
200 46,03 49,06 49,60 46,75 54,1 
250 44,08 47,07 47,44 43,93 52,0 
300 42,48 45,43 45,64 41,47 50,1 
350 41,13 44,04 44,08 39,25 48,6 
500 37,99 40,77 40,32 33,50 44,9 
750 34,39 36,97 35,69 25,57 40,7 

1000 31,83 34,20 32,09 18,66 37,7 
1250 29,82 31,99 29,05 12,31 35,3 
1500 28,17 30,13 26,36 6,31 33,3 

Ekskavatör 

10 72,44 75,63 76,80 76,46 81,6 
25 64,47 67,65 68,77 68,24 73,6 
50 58,45 61,61 62,64 61,78 67,4 

100 52,41 55,53 56,40 54,88 61,1 
150 48,88 51,95 52,66 50,47 57,2 
200 46,36 49,40 49,94 47,09 54,5 
250 44,41 47,41 47,78 44,27 52,3 
300 42,81 45,77 45,97 41,80 50,5 
350 41,46 44,37 44,41 39,58 48,9 
500 38,32 41,11 40,65 33,84 45,3 
750 34,73 37,31 36,03 25,90 41,1 

1000 32,16 34,54 32,43 18,99 38,0 
1250 30,16 32,32 29,39 12,64 35,6 
1500 28,50 30,46 26,70 6,65 33,6 

Yükleyici 

10 69,25 72,44 73,61 73,28 78,5 
25 61,29 64,47 65,58 65,05 70,4 
50 55,26 58,42 59,45 58,59 64,2 

100 49,23 52,34 53,21 51,69 57,9 
150 45,69 48,77 49,47 47,28 54,1 
200 43,18 46,21 46,75 43,90 51,3 
250 41,23 44,22 44,59 41,08 49,1 
300 39,63 42,58 42,79 38,62 47,3 
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Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 

Net Ses Düzeyi (dB) 

500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz Toplam 

350 38,28 41,19 41,23 36,40 45,7 
500 35,14 37,92 37,47 30,65 42,1 
750 31,54 34,12 32,84 22,72 37,9 

1000 28,98 31,35 29,24 15,81 34,8 
1250 26,97 29,14 26,20 9,46 32,4 
1500 25,32 27,28 23,51 3,46 30,4 

Kaya Delici 

10 70,26 73,45 74,62 74,29 79,5 
25 62,30 65,48 65,58 66,07 71,1 
50 56,27 59,43 59,45 59,60 64,9 

100 50,24 53,36 53,21 52,70 58,6 
150 46,70 49,78 49,47 48,30 54,7 
200 44,19 47,22 46,75 44,92 52,0 
250 42,24 45,23 44,59 42,10 49,8 
300 40,64 43,59 42,79 39,63 48,0 
350 39,29 42,20 41,23 37,41 46,4 
500 36,15 38,93 37,47 31,66 42,8 
750 32,56 35,14 32,84 23,73 38,6 

1000 29,99 32,36 29,24 16,82 35,6 
1250 27,98 30,15 26,20 10,47 33,2 
1500 26,33 28,29 23,51 4,48 31,2 

Kaya Kırıcı 

10 70,26 73,45 74,62 74,29 79,5 
25 62,30 65,48 66,60 66,07 71,4 
50 56,27 59,43 60,47 59,60 65,2 

100 50,24 53,36 54,22 52,70 58,9 
150 46,70 49,78 50,48 48,30 55,1 
200 44,19 47,22 47,76 44,92 52,3 
250 42,24 45,23 45,60 42,10 50,1 
300 40,64 43,59 43,80 39,63 48,3 
350 39,29 42,20 42,24 37,41 46,8 
500 36,15 38,93 38,48 31,66 43,1 
750 32,56 35,14 33,86 23,73 38,9 

1000 29,99 32,36 30,25 16,82 35,8 
1250 27,98 30,15 27,21 10,47 33,4 
1500 26,33 28,29 24,53 4,48 31,4 

Arasöz 

10 69,07 72,26 73,43 73,10 78,3 
25 61,11 64,29 65,40 64,87 70,2 
50 55,08 58,24 59,27 58,41 64,0 

100 49,05 52,16 53,03 51,51 57,7 
150 45,51 48,59 49,29 47,10 53,9 
200 43,00 46,03 46,57 43,72 51,1 
250 41,04 44,04 44,41 40,90 48,9 
300 39,45 42,40 42,61 38,44 47,1 
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Gürültü 
Kaynağı 

Mesafe (m) 

Net Ses Düzeyi (dB) 

500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz Toplam 

350 38,09 41,01 41,05 36,22 45,6 
500 34,96 37,74 37,29 30,47 41,9 
750 31,36 33,94 32,66 22,54 37,7 

1000 28,80 31,17 29,06 15,63 34,6 
1250 26,79 28,96 26,02 9,28 32,2 
1500 25,14 27,10 23,33 3,28 30,2 

Kırma-Eleme 
Tesisi 

10 69,78 72,98 74,14 73,81 79,0 
25 61,82 65,00 66,12 65,59 70,9 
50 55,79 58,95 59,99 59,13 64,7 

100 49,76 52,88 53,75 52,22 58,4 
150 46,22 49,30 50,00 47,82 54,6 
200 43,71 46,75 47,28 44,44 51,8 
250 41,76 44,75 45,13 41,62 49,6 
300 40,16 43,11 43,32 39,15 47,8 
350 38,81 41,72 41,76 36,93 46,3 
500 35,67 38,46 38,00 31,19 42,6 
750 32,08 34,66 33,38 23,25 38,4 

1000 29,51 31,88 29,78 16,34 35,4 
1250 27,50 29,67 26,73 9,99 32,9 
1500 25,85 27,81 24,05 4,00 31,0 

 

En kötü senaryo kapsamında tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak 

oluşacak olan toplam ses düzeyi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmış ve Çizelge 29 ile 

verilmiştir. 

LWT=10.log ∑ 10^(
,-�

#�
)�

�0# * 

*10 m Mesafede Toplam Ses Düzeyi (Tüm Gürültü Kaynakları) 

*LWT=10.log(3. 10�#,/#�+6.10�#,2/#�+2.10��,�/#�+1.10��,�/#�+1.10��,�/#�+2.10��,/#�) 

*LWT=92,6 dB 

Çizelge 29: İşletme aşamasında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı 

net ses düzeyleri 

Mesafe (m) 
LGÜNDÜZ 
dB(A) 

10 92,6 
25 84,5 
50 78,3 
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Mesafe (m) 
LGÜNDÜZ 
dB(A) 

100 72,0 
150 68,2 
200 65,4 
250 63,2 
300 61,4 
350 59,8 
500 56,2 
750 52,0 

1000 48,9 
1250 46,5 
1500 44,5 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Tüzüğü Madde 21 hükümlerine göre açık alanda kullanılan araç ve makinelerin 

çalışması sonucu ortaya çıkan gürültü göstergelerinin değerleri, bahsi geçen tüzük Ek-1 Tablo 

2 ve Tablo 4’deki sınır değerlerini geçemez.  

Yüksek seviyede gürültüye neden olan gürültü kaynaklarının işletilmesine izin verilen 

alan kategorisinde olan taş ocakları IV sınıf hassasiyet seviyesindedir. Tüzük Ek 1 Tablo 2’de 

belirtilen IV. sınıf hassasiyet bölgesi gürültü sınır değerleri Lgündüz 73 dBA olup, Tüzük EK 

1 Tablo 4’te belirtilen IV. sınıf hassasiyet bölgelerinde belirli bir sürenin %1'i olarak aşılan ses 

basıncı seviyesinin göstergesi L1 sınır değeri 90 dBA olarak belirtilmiştir.  

Tüm iş makinalarının aynı anda aynı yerde çalıştırıldığı durumda ve kırma-eleme tesisi 

faaliyetteyken Lgündüz sınır değeri 50m ile 100m arasında sağlanırken, L1 değeri 10 m ile 25 

m arasında sağlanmaktadır  

Proje alanına en yakın yerleşim birimi olan Güngör Köyü kuş uçuşu 1,5 km 

mesafededir. Bahsi geçen mesafeye taş ocağı faaliyetleri dolayısıyla ulaşacak gürültü 44,5 

dB(A)’den daha düşük olacaktır.  

Tüm iş makinalarının aynı anda çalıştırılması nadir bir durumdur ve 

öngörülmemektedir. Ancak, şantiye alanı içerisinde ilk 100 metrelik mesafede sınır değerlerin 

aşılacağı öngörülmektedir. 35/2008 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Yasası ve bu yasa altında 

çıkarılan tüzükler uyarınca aşağıda belirtilen önlemler alınarak, çalışacak personelin gürültü 

maruziyeti azaltılacaktır.  
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• Susturucu ve ses giderici parçaları olmadan iş makinelerinin çalışmaması sağlanacaktır. 

• Tüm iş makinalarının özellikle delici ve kırıcının aynı anda aynı yerde 

çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. 

• Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin daha 

düşük olması sağlanacaktır. 

• İş makineleriyle çalışırken korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gereksiz yere 

kullanılmaması sağlanacaktır. 

5.1.10. Çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal 

altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği 

Ocakta çalışacak personelin toplam sayısı 17’dir. Çalışma saatleri içerisinde öğle 

yemeği ve benzeri ihtiyaçların karşılanması için çalışma sahası içerisinde mutfak ve dinlenme 

alanı mevcuttur.  

Ayrıca 10 kişiye kadar ikamet edilebilecek lojman çalışma sahası içerisinde 

bulunmaktadır.  

5.1.11. Üretim sırasında oluşacak atık türleri, miktarı ve bertarafı 

Üretim sırasında sıfır atık prensibi ile çalışılacaktır. Tesis tasarımı ocaktan kazanılan 

malzemenin %100’ünün ürün haline dönüştürülebileceği bir mantıkla yapılmıştır. Kırma kum-

çakıl olarak kullanılamayacak malzeme by-pass aracılığı ile stailize malzeme stoğuna dahil 

edilecek ve bu şekliyle satışa sunulacaktır.  

Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan diğer atıklara ilişkin veriler ve alınacak önlemler 

ise diğer başlıklarda incelenmiştir.  

5.1.12. Sağlık koruma bandı mesafesi 

Tüm ruhsat sınırları çerçevesinde yangın ve diğer doğal afetlere müdahale edilebilmesi 

amacıyla 10 metrelik sağlık koruma bandı bırakılması önerilmektedir. Sağlık koruma bandı 

ruhsat sahası içerisinde yer alacak ve 50 metrelik ağaçlandırma alanına müdahale 

edilmeyecektir.  

5.1.13. Proje alanında kültür ve tabiat varlıklarının durumu 

Proje çalışmaları çerçevesinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden de görüş istenmiş 

ve Daire’de görevli memurlar tarafından çalışma sahası ziyaret edilmiştir. Çalışma sahasına 

yakın bir lokasyonda herhangi bir kültür varlığı, eski eser ve benzeri yapı bulunmadığı 

belirtilmiştir.  

5.2. Projenin sosyal ve ekonomik çevre üzerine etkileri 
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5.2.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus 

hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve 

bu hizmetlerden yararlanma durumunda değişiklikler ve benzeri 

Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları taşocağı faaliyetlerinden elde edilecek 

gelirlerle ve bölgede yapılacak yeni yatırımlarla ifade edilebilir. Mevcut haliyle ocakta 17 kişi 

çalışmaktadır. Eknominin gelişmesi ve kapasitenin artması durumunda istihdam sayısı da buna 

paralel olarak artacak ve bu durum istihdama yansıyacaktır.  

İşletme, yeni istihdam olanakları doğması halinde Güngör’de ikamet eden vatandaşlara 

öncelik tanıyacaktır. 

İşletme sebebiyle yeni göç yaşanması beklenmemektedir. Teknik anlamında bakıldığı 

zaman ocağa ulaşım yollarının stabilize edilerek yenilenmesi ihtiyacı ortadadır. Bunun 

bölgedeki diğer taşocağı işletmeleri ile birlikte paylaşılması durumunda bölgede yaşayanlar da 

bu alt yapıdan faydalanacaktır. Zaten yollarda meydana gelen tahribatta bu işletmelerin de 

payları olduğu bilinmektedir.  

5.2.2. Çevresel fayda maliyet analizi 

Çevresel fayda maliyet analizi kapsamında, projenin gerçekleşmesi ile birlikte ne gibi 

değişiklikler olacağı ve projenin çevreye yapacağı etkilerin olumlu ve olumsuz yönleri 

incelenmiştir. Ocak sahasında kırma kum çakıl üretimi mevcut durumda olduğu gibi kapasite 

artışı sonrasında da iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak yapılacaktır.  

Sahadan elde edilen hammadde, kamyonlar vasıtası ile kırma-eleme tesisine 

nakledilecektir. Kırma – Eleme Tesisinde istenilen ebatlara getirilen malzeme direk olarak 

tesisin hemen yanında yer alan stok alanında stoklanacaktır. Proje alanında yapılacak çalışmalar 

doğrultusunda üretilecek malzemenin inşaat, hazır beton, yol ve asfalt çalışmalarında 

kullanılmak üzere firma tarafından satışı gerçekleştirilecektir.  

Agrega (kırma kum çakıl), inşaatlarda yapıtaşı olarak kullanılabildiği gibi, ocaklardan 

büyük ve düzgün bloklar halinde çıkarılabildiği takdirde yontularak kesme taş olarak da 

kullanılabilir. Kalkerin, en geniş kullanım sektörü kireç ve çimento üretim sektörüdür. Kırma 

kum çakıl ayrıca daha yaygın olarak betonda ve asfaltta agrega malzemesi olarak kullanılır.  

Proje konusu taş ocağında üretilen malzemelerin başlıca kullanım alanları aşağıda 

verilmektedir: 

• İnşaat sektöründe 

• Çimento imalinde hammadde olarak 



94 

 

• Yapı taşı olarak 

• Stabilizasyon malzemesi olarak yol yapımında 

• Asfaltta agrega malzemesi olarak 

Kullanım amaçları göz önünde bulundurulduğunda ülke ekonomisinin büyümesinde ve 

yaratılacak istihdam artışlarında çimento üretimi ve inşaat sektörü lokomotif rol üstlenmektedir. 

Bu projenin hayata geçmesi ile de inşaat sektörünün vazgeçilmez hammaddesi olan kırma kum 

çakıl üretimi bölgenin ekonomik istihdamını olumlu yönde etkileyecektir.  

Proje konusu taş ocağının kapasite artışı gerçekleştiğinde mevcutta çalışan 17 

personelin işsiz kalma durumunun önüne geçilmiş olacak, yeni istihdam olanakları yaratılmış 

olacaktır. Projenin çevresel anlamda analizi Çizelge 30’da verilmiştir. 

Çizelge 30: Çevresel fayda-maliyet analizi 

Etkilenecek 
Unsurlar 

Mevcut Durum Proje Gerçekleştikten Sonraki Durum 

Yeraltı ve 
yüzeysel su 
kaynakları 

Proje alanı, 2006 yılında yürürlüğe 
giren Beşparmak Dağları Akiferi 
Koruma Geçiş Süresi Emirnamesi 
kapsamında yer almaktadır 

-Taş ocağında oluşacak tüm atıklar 
yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilecektir. 
-Oluşacak atıksular sızdırmaz fosseptikte 
biriktirilerek, yeraltı sularına karışması 
önlenecektir. 

Atıksu 
Mevcut durumda evsel nitelikli 
atıksular sızdırmaz fosseptikte 
biriktirilmektedir. 

Fosseptikte biriktirilen atıksular izinli vidanjörler 
vasıtasıyla çektirilecektir. Vidanjörle çekilen 
evsel nitelikli atıksuların, Dikmen Belediye’si 
tarafından septik atıksu deşarjına izin verilen 
noktalara deşarjı sağlanacaktır.  

Hava  
Faaliyet alanında hava kalitesinin 
mevcut kirlilik yükü, kritik düzeylerde 
değildir. 

Proje faaliyetleri dolayısıyla toplam toz emisyon 
değeri, Hava Kirliliği Kontrolü Tüzüğü’nde 
belirtilen 1 kg/saat sınır değerinin üzerinde 
kaldığından toz dağılım modellemesi yapılarak, 
tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi 
Katkı Değeri (HKKD) hesaplanmalıdır. 

Toprak  Faaliyet alanı orman arazisidir. 

- Faaliyetin işletme aşamasında tüm atıklar 
yönetmeliklere uygun olarak, toprak kirliliğine 
neden olmayacak şekilde toplanarak bertaraf 
edilecektir. 

Flora 
1 adet çam ağacı ve az miktarda harup 
ve otsu bitkiler 

İşletilme aşamasında ve rezervin tükenmesi 
sonrası yoğun ağaçlandırma faaliyeti yapılacaktır.  

Fauna 
Nesli tükenme tehlikesi altında 
bulunan canlı türü bulunmamaktadır.  

Faaliyetlerin tamamlanması ve ağaçlandırma 
sonrasında yeni türlerin ziyaret etmesi 
beklenmektedir.  

Tarım  
Projeye ait parseller içerinde tarım 
arazisi mevcut değildir.  

- 

Sosyo-
ekonomik 
çevre 

Mevcut durumda 17 personel 
çalışmaktadır.  

Projenin gerçekleşmesi ile birlikte toplam 17 
personel istihdam edilmeye devam edilecektir  
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BÖLÜM VI 

PROJENİN ALTERNATİFLERİ 

 

6.1.Yer seçimi, teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması ve tercih 

sıralaması 

Rapor, yeni açılacak bir taşocağının yer seçiminden ziyade mevcut bir taşocağının 

sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin etkileri konu almaktadır. Bu yönüyle bir işletmenin 

yer seçiminden çok, hali hazırda kullanılmakta olan bir yerin çevre ile barışık, bölge halkının 

asgari sağlık ve refah imkanlarını gözeten ve bu arada ekonomiye de katkı sağlayan bir anlayışla 

işletilmesine ilişkin şartları düzenlemektedir.  

Sanayiye ve inşaat sektörünün çeşitli alanlarına hammadde sağlayan taşocakları için 

kullanılmakta olan teknoloji benzersiz ve kendine özgüdür. Sektöre özel yasal mevzuatla 

düzenlenen madencilik sektörü ekonominin önemli sektörlerinden biri konumundadır. 

Taşocakçılığı faaliyetleri tüm dünyada genellikle açık ocak yöntemiyle işletilmekte yalnızca 

istisnai hallerde yer altı işletmesi olarak çalıştırılmamaktadır. Ülkemizin coğrafi şartları, doğal 

koşulları, politik şartları ve teknik imkanları taşocakçılığının açık işletme yöntemleriyle ve 

yoğunlukla bu bölgede yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Bu zorunluluklara kısaca değinmek gerekirse; Beşparmak Sıra Dağlarının kuzey 

yamaçları turizm faaliyetleri amacıyla kullanıldığından kuzey yamaçta taşocakçılığı faaliyetleri 

yapılamamaktadır. 1990’lı yılların başında küçük çaplı mozaik ocaklarının ruhsatları dahi (Ör: 

Bellapais) bu gerekçe ile iptal edilmiştir.  

Denizel kum çakıl üretimi ise hali hazırda kıt olan su kaynaklarına zarar verdiği ve içme 

suyu kaynaklarının tuzlanmasına katkı sağladığı gerekçesiyle terk edilmiştir. 1990’lı yıllar 

öncesinde Serhatköy-Kumköy arasındaki denizel kum-çakıl işletmelerinin ruhsatları Bakanlar 

Kurulu tarafından iptal edilmiş ve hak sahiplerine Değirmenlik-Güngör arasında yeni ruhsatlar 

verilmiştir.  

Bahse konu bölge dışında Dikmen, Taşkent ve Akçiçek bölgelerinde az sayıda taşocağı 

bulunmaktadır. Ancak bu bölgelerde de askeri maksatlı kullanımlar yoğun olduğundan bu 

haliyle bile çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.  
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Beşparmakların güney yamaç hattı boyunca doğuya doğru malzeme kalitesinin düşmesi, 

batıya doğru ise topoğrafyanın müsait olmaması yukarıdaki koşullarla birlikte 

değerlendirildiğinde taşocağı işletmelerinin Değirmenlik-Güngör arasında yoğunlaşmasını 

zorunlu kılmıştır. Yine de bu durum mevcut tahribatın sınırlanamayacağı ve daha sağlıklı bir 

çevresel kapasiteye ulaşılamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu konudaki önerilere raporun 

sonuç bölümünde değinilmiştir.   

Yöntemsel açıdan bakıldığında ise şunlar söylenebilir;  

1900’lı yıllarda dağda taş üretimi Kıbrıslı Türk işletmeciler için yeni bir durumu 

oluşturduğundan ilk yıllarda çevreyi aşırı derecede tahrip eden galeri patlatma gibi ilkel 

yöntemler kullanılmıştır. Günümüzde bu yöntemler terk edilmiş, çağdaş teknoloji takip edilerek 

basamak yöntemiyle taş elde edilmesi yoluna gidilmiştir.  

Aynı şekilde kullanılan patlayıcı türleri de teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

güncellenmiş, yalnızca ANFO noktasında bir yetersizlik yaşanmaktadır.  

Yer altı işletme yöntemine geçilmesi bakımından ise en azından iki noktada çok önemli 

kısıtlamalar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bu alanda tecrübeli insan kaynağının ülkede 

bulunmayışı ama daha önemlisi yer altı işletmelerinin hali hazırda kıt olan su kaynakları ve 

akiferler üzerinde yaratacağı yıkıcı etkidir.  

Bütün bu çerçeve içerisinde düşünüldüğünde yer seçimi ve kullanılmakta olan teknoloji 

diğer yöntemlerle kıyaslandığında doğal etkenler, coğrafik koşullar, teknik imkanlar ve politik 

gerekçeler gereği başka bir lokasyonda ve başka bir teknikle yapılması imkân dahilinde 

görünmemektedir.  

 Mevcut taşocağı alanında bu teknolojiyle ve bu üretim yöntemiyle faaliyet yürütülmesi 

bu gerekçelerle tercih edilmiştir.  
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BÖLÜM VII 

İZLEME PROGRAMI 

 

7.1.Faaliyetin inşaatı, işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil 

müdahale planı 

Proje kapsamında oluşturulacak olan İzleme Programında temel hedef, projenin inşaat 

aşamasında, işletme aşamasında ve sonrasındaki çevresel etkilerinin belirlenmesi ve 

çalışmaların Çevre Yasası’na uygun bir şekilde yapılmasını denetlemektir. 

7.1.1. İşletme aşaması izleme planı 

Rapora konu olan taşocağı ve kırma-eleme tesisinin işletilmesi esnasında gürültü 

oluşumu, toz oluşumu, evsel nitelikli katı atık, evsel nitelikli atık su ve tehlikeli atık oluşumu 

söz konusu olacaktır. Tesisin işletilmesi konusunda izlenmesi önerilen hususlar ve bu hususlara 

yönelik alınması gerekli önlemler aşağıda sunulmuştur. 

• Taşocağı ve kırma-eleme tesisi, 18/2012 Çevre Yasası’nda belirtilen kriterlere uygun 

olarak çalıştırılacaktır.  

• ÇED raporunda verilen taahhütlere uyum sağlanacaktır.  

• Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar bertaraf edilmediğinde insan 

sağlığına yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesine, toprak kirliliğine, koku 

problemlerine yol açmaktadır. Oluşan evsel nitelikli bu atıklar faaliyet alanı içindeki 

sızdırmasız özellikteki çöp konteynerlerinde biriktirilecek ve Belediyeye ait çöp 

toplama araçlarına teslim edilerek bertaraf edilecektir. Ambalaj atıklarının kontrolsüz 

bir şekilde çevreye salınması engellenecektir.  

• Evsel nitelikli atık sular arıtılmadıklarında yeraltı ve yer üstü su kirliliği ve toprak 

kirliliğine neden olmaktadır. Personelden kaynaklı evsel nitelikli atık sular sızdırmaz 

fosseptikte biriktirilecektir. Fosseptikte toplanan atık su, Dikmen Belediye’sine ait ya 

da izinli vidanjörler aracılığıyla doldukça ücret karşılığında çektirilecektir. 

• Projenin işletme aşamasında kontamine atık (yağlı bez, üstüpü, boyalı bez vb.), 

kontamine ambalaj (boya kutuları vb.), flüoresan, pil, vb. tehlikeli atıklar ve atık yağlar 

meydana gelecektir. Bu atıklar sahada inşa edilecek geçici depolama sahasında 

depolanacak ve Çevre Yasası kapsamında bertarafı sağlanacaktır. 
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• Faaliyet kapsamındaki toz oluşumuna karşı ilgili bölümlerde belirtilen önlemler 

alınacaktır. 

• Proje alanı ve çevresinde bulunan akar ve kuru dere yataklarına müdahale edilmeyecek, 

kesitleri daraltılmayacak ve dere yataklarına katı ve sıvı atık bırakılmayacaktır. 

• Yapılacak tüm patlatmalarda patlatma ile ilgili bilgiler tarihi ve saati ile kayıt altına 

alınacak ve yapılacak denetimlerde Teknik Nezaretçiye, Denetleme Kurulu üyelerine 

ve diğer yetkili kişilere ibraz edilecektir. 

• Faaliyet alanında hâkim rüzgâr yönü göz önünde bulundurularak öngörünüm, 

titreşim/vibrasyon, toz, taş savrulması, hava şoku, gürültü gibi patlatmalı madenciliğe 

yönelik faaliyetler sırasında gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

• Proje kapsamında yapılan üretimler kontrollü olarak, önlemler alınarak 

gerçekleştirilecektir.  Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacaktır. 

• Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları Yasası ve Taşocakları Düzenleme ve Denetleme 

Tüzüğü ve Yasa altında yürürlükte bulunan ve gelecekte bulunacak olan tüm diğer 

mevzuat kapsamında patlatma çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli izinler alınacak, 

mevzuatta belirtilen hükümlere uyulacaktır. 

• Ana ulaşım yolları ve ocak yolu olarak kullanılacak mevcut orman yolunun kesiştiği 

noktalara, dikkat ve araç çıkabilir levhaları asılacaktır. 

• Tüm izin alanlarını gösterir ve tanıtıcı uyarı levhalar takılacaktır. Çalışma güvenliği ile 

ilgili önlemler iş güvenliği uzmanları tarafından belirlenecek, Risk Analiz Raporu 

hazırlanacaktır. 

• Kullanılacak tüm araçların rutin bakımlarının düzenli olarak yaptırılması sağlanacaktır 

• Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması 

sağlanacaktır  

• Personelin sağlık güvenliği 35/2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ön gördüğü 

şekilde sağlanacaktır. Bu yasa ve bu yasa altında çıkarılan ilgili tüzüklerin 

gerekliliklerine uymak için alınması gerekli tüm önlemlere dikkat edilecek olup, iş 

sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm ekipman düzenli olarak gözden geçirilecek, uyarıcı 

levha ve tabelalara uyulacaktır. 

7.1.2. İşletme sonrası izleme planı 

Proje sahasındaki çalışmaların tamamlanması sonrasında, Fasıl 270 Maden ve Taş 

Ocakları Yasası, Taşocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü, iş sağlığı ve güvenliği ve 

orman sayılan alanlarda belirlenen güvenlikli, şev açısı, şev yüksekliği, basmak genişliği sınır 
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değerlerine bağlı kalarak işletmecilik yapılacak, faaliyetlerin sona ermesiyle proje alanı, 

çevresine uyumlu hale getirilecek doğaya yeniden kazandırma projesi uygulanarak saha 

onarılacak ve terk edilecektir.  

7.1.3. Acil müdahale planı 

Acil müdahale planları, meydana gelebilecek doğal afet, kaza, sabotaj ve benzeri 

durumlar için hazırlanmaları nedeniyle kendilerine özgü özellik taşır. Hazırlanma aşamasında 

en kötü sonuçlar varsayılarak, plan ayrıntıları geçmiş tecrübelerden kaynaklanmaktadır. Ancak, 

bir acil planın başarısı insan faktörüne bağlıdır. Proje kapsamında çalışacak tüm personele acil 

duruma müdahale bilinci verilecektir. Bu bilinç, acil durumda iyi ve etkin müdahale imkânı 

sağlayacaktır. 

Acil durum planlamasının ilk aşaması, proje alanında meydana gelebilecek olayların 

tespit edilmesidir. Bu tespitler acil duruma yol açabilecek kaza ve olayların tanımıdır. Yapılan 

bu tespitler ile meydana gelebilecek kaza ve olayların çevreye, insanlara ve proje ünitelerine ne 

gibi etkiler yapacağı belirlenir. Olası kaza ve olaylar ve bunlar için uygulanacak acil planları 

ana başlıklar halinde aşağıda sırlanmıştır: 

• Yangın meydana geldiğinde acil plan,  

• İş kazalarında uygulanacak acil plan,  

• Deprem halinde uygulanacak acil plan,  

• Sel ve su baskınlarında uygulanacak acil plan, 

Proje alanında olası bir yangın olması durumunda yangını ilk gören kişi tesis 

sorumlusuna haber verecek ve yangın söndürme ekipmanları ile yangına ilk müdahalede 

bulunacaktır. Yangını gören kişi diğer personellere de yangını haber vererek, seri bir şekilde ve 

199 numaralı Yangın ihbar-İtfaiye hattını arayarak yangın söndürme tüpleri ve malzemeleri ile 

ilk müdahalede bulunulacaktır. 

Proje kapsamında meydana gelecek iş kazalarında (yaralanma, yüksekten düşme, iş 

makinesi ya da ağır vasıta kazaları, vb.) kazayı gören kişi hemen tesis sorumlusuna haber 

vererek, hasta yaralıya ilk müdahale yapılıp, daha sonra 112 aranarak Acil/Tıbbi Müdahale 

Ekibinin kaza yerine intikali sağlanacaktır. Yaralı varsa yaralı derhal en yakın hastaneye 

götürülecektir. Kaza yeri güvenlik için karantinaya alınacaktır. Vakit kaybedilmeksizin Jeoloji 

ve Maden Dairesi Müdürü bilgilendirilecektir.  
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Deprem en büyük doğal afetlerden biridir. Hissedildiği an telaşa kapılmamak ilk ve en 

önemli tedbirdir. Daha sonra aşağıdaki önlemler derhal alınıp uygulanacaktır.  

• Araç trafiği ve tesis giriş-çıkış kapıları güvenlik görevlilerince kontrol altına alınacak, 

• Proje alanında çalışan tüm personel açık sahada güvenli bir yerde toplanması 

sağlanacak, 

• Acil Durum Amirinin talimatlarını beklenecek,  

• Her türlü faaliyet durdurulacaktır.  

Genel durum ve tesisat emniyetli görüldüğü taktirde faaliyetlere aşamalı olarak 

başlanacaktır.  

Sel ve su baskınları genellikle aniden gelişen doğal olaylardan olmayıp, bir süreç içinde 

gelişirler. Bu nedenle bu gibi durumlarda uygulanacak acil planlar belirli bir program dahilinde 

ilerler. Su seviyesinin artışı durduğunda veya azalmaya başladığında su baskını sonrasında 

yapılacaklar açısından bir program belirlenip, gerekli bakım onarım çalışmaları için bir iş 

programı yapılarak faaliyetlere aşamalı olarak başlanacaktır. 
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BÖLÜM VIII 

İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN 
ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

 

8.1.Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları 

Proje kapsamında yapılacak doğaya yeniden kazandırma çalışmaları aşağıda sıralandığı 
gibidir: 

• Projenin işletme aşamasında orman yüzeyi tahrip edileceği, arazi eğimi değişeceği ve 

sahada basamaklı bir yapı oluşacağından; işletme sonrası saha emniyetli ve çevre 

araziye uyumlu bir eğime getirilerek, basamaklara ve düzlüklere verimli toprak 

serilecek ve sahalar ağaçlandırmaya müsait halde terk edilecektir.  

• Erozyon, sel ve rüzgâr etkilerine karşı duyarlılığın sağlanması için çevre araziye uyumlu 

eğimler sağlanırken sahada çukur oluşmamasına ve en düşük kot seviyesinden daha 

derin bir çalışma yapılmamasına dikkat edilecektir. 

• Madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve 

basamakların duraylılığının sağlanması gerekmektedir. 

• Sahada meydana gelen eğim artışına bağlı olarak erozyon ihtimali yüksektir. Sahanın 

nihai durumuna göre belli yerlerine drenaj kanalları yapılacaktır 

• Çalışma esnasında oluşan büyük boşluklara önce proje alanı etrafındaki doğal 

malzemeler serilecek, kazılan ve basamaklı yapı oluşturulan alanlara teraslar açılacak, 

sonra iş makineleri ile düzlük alanlar riperlenerek (gevşetilerek) sürülecek, daha sonra 

da işletme sahasının içerisinde depolanan bitkisel toprak alınarak alana serilecektir. 

• Açık işletme faaliyetlerinden sonra etrafta atık bırakılmayacaktır. Kırma-eleme 

tesisinden çıkan stabilize malzeme dolgu malzemesi olarak kullanılacak, doğaya zararlı 

atıklar (hurda, motor yağı vb.) proje alanından uzaklaştırılacaktır. 

• Faaliyet sonrası kırma-eleme tesisleri ve diğer altyapı tesisleri proje sahibi tarafından 

başka bir yerde değerlendirme olanağı varsa sökülüp taşınacaktır. Değerlendirme 

mümkün değilse, tesisler sökülüp kaldırılacak ve yerlerinin üzeri toprakla kapatılıp 

bitkilendirilecektir. 
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8.2.Arazi ıslahı (Ağaçlandırma) 

Bir ekosistemin bozulan yerlerinin onarımı ve bozulmadan önceki durumuna 

gelebilmesi, ekolojik restorasyon yöntemleri ile mümkündür. Restorasyon çalışmalarında; 

restore edilecek alan sınırları belirlenir, alan etütleri yapılır (vejetasyon tipi, öncü bitki türleri 

vb.), ekolojik tabanlı bir restorasyon planı ve tasarımı yapılır ve uygulama aşamasına geçilir.  

Proje uygulama aşamasında orman yüzeyi tahrip edilecek, arazi eğimi değişecek, sahada 

basamaklı bir yapı oluşacaktır. Arazi ıslah çalışmalarında saha emniyetli ve duraylı bir eğime 

getirilerek, basamaklara ve düzlüklere verimli toprak serilecek ve sahalar ağaçlandırmaya 

müsait halde terk edilecektir.  

Proje kapsamındaki çalışmalardan sonra gerekli yerlere, yöreye uygun türler ile 

bitkilendirme ve peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Bu uygulama ile bölgeye uyumlu 

vejetasyon yeniden kazandırılacak ve dolayısıyla yöredeki fauna türlerine barınma ve beslenme 

ortamı oluşması için fırsat sağlayacaktır. Yapılacak çalışmalarla ağaçlandırma için uygun ortam 

sağlanamayan kısım ve kısımlar erozyonu önlemek amacıyla çimlendirilmek suretiyle 

yeşillendirilerek bırakılacaktır. 
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BÖLÜM IX 

HALKIN KATILIMI 

 

9.1.Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, 

proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların yansıtılması 

Halkın sürece katılımını sağlamak amacıyla, Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğü 

Madde 22 kapsamında halkın katılım toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda projenin tanımı, 

önemi, gerekliliği, çevresel etkileri, yapılacak işlemler, inşaat süresi ve işletme süreci ile ilgili 

bilgiler görsel sunu tekniği kullanılarak projeden etkilenmesi muhtemel halk ile paylaşılacak 

ve halkın görüşü alınacaktır.  

Proje alanına en yakın yerleşim yeri Güngör köyü olup, bölge sakinleri, projeden 

etkilenmesi muhtemel halk olarak belirlenmiştir. Bölge halkının toplantıya katılımını 

arttırabilmek ve yapılacak faaliyetleri yerinde görmelerine imkan sağlamak amacıyla toplantı 

yeri, işletme alanı olarak seçilmiştir.  

Toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önce, iki gün süre ile iki farklı günlük yerel 

gazetede duyuru yapılacaktır. Toplantıda halkın görüşleri not alınacaktır. Yapılması planlanan 

projeden etki alanı içerisinde bulunan halkın olumsuz etkilenmesi beklenmemekte olup halkın 

her türlü görüşünü yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili makamlara bildirmesiyle değerlendirmeye 

alınacaktır.  

Raporda gerekli düzeltmeler yapılarak halkın görüşleri çevresel etki değerlendirme 

çalışmasına yansıtılmış olacaktır. 

9.2.Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar 

Sivil toplum örgütleri, görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflardır ve halkın 

katılım toplantısına davet edileceklerdir. 

9.3.Konuyla ilgili verilebilecek diğer bilgi ve belgeler 

Konuyla ilgili verilebilecek başkaca bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.  
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BÖLÜM X 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Rapora konu taş ocağı, 1991 yılından beridir işletilmekte, aradan geçen 20 yıllık süre 

içerisinde çeşitli defalar ruhsat uzatımına konu olmuş bir işletmedir.  

Fasıl 270 Madenler ve Taşocakları Yasası uyarınca belirli süreler için ruhsatlandırılan 

taşocaklarının işletilmeleri 2015 yılında yürürlüğe giren Taşocakları Düzenleme ve Denetleme 

Tüzüğü çerçevesinde düzenlenmektedir.  

Bahse konu tüzük uyarınca her işletme en geç 5 yılda bir olmak üzere kapsamlı işletme 

projesi hazırlamakta ve teminat başta olmak üzere diğer şartları yerine getirdikten sonra ruhsat 

uzatımı için başvuru yapmaktadır.  

Taşocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü’nde standartları ve formatı belirlenen 

İşletme Projeleri oldukça kapsamlı projeler olup, işletmeciliğin her aşamasını dikkate alan, 

çevresel etkileri tanımlayan, ekonomik fizibilite yapılmasına imkân sağlayan detaylı 

projelerdir.  

Raporların 5 yılda bir yenilenmesi zorunluluğu arada geçen 5 yılda taahhüt edilen 

uygulamaların ne ölçüde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetlenmesine imkan 

sağlamaktadır.  

Bununla birlikte yine aynı tüzükte kurulan denetim mekanizmaları sayesinde her bir 

taşocağı en az 15 günde bir kez Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından taşocağına atanan bir maden 

mühendisi tarafından denetlenmekte, yılda en az bir kez de Denetleme Kurulu tarafından 

denetlenmektedir.  

Tüzüğe göre denetleme kurulu Jeoloji ve Maden Dairesi’nin başkanlığında, Jeoloji ve 

Maden Dairesi’nde çalışmakta olan bir maden mühendisi üye, Patlayıcı Maddeler 

Müfettişiğinden bir üye, Çevre ve Koruma Dairesinden bir üye, KTMMOB Yerbilim 

Mühendisleri Odasından bir maden mühendisi üyeden oluşmaktadır. Devletin konuyla ilgili 

olan farklı kurumlarının denetimlerde yer almasını sağlayan bu yapı aynı zamanda yasayla 

kurulmuş bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve 
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Mimar Odaları Birliği’nin de katılımına imkân tanımakta ve toplumun bu kanalla 

bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.  

Çalışma sahası 2006 yılında yürürlüğe giren Beşparmak Dağları Akiferi Koruma Geçiş 

Süresi Emirnamesi akifer koruma alanı sınırında yer almaktadır. Bu bakımdan oluşacak atık 

sular sızdırmaz fosseptikte biriktirilerek, yeraltı sularına karışması önlenecektir. 

Proje alanının Dikmen Belediyesi şebekesine bağlantıları mevcuttur. Mevcut altyapı 

kullanılarak su temin edilecektir. Su kullanımına bağlı olarak personel kaynaklı evsel nitelikli 

atık suların oluşumu söz konusudur. Bu atık sular sızdırmasız fosseptikte biriktirilecektir. 

Vidanjörle çekilen evsel nitelikli atık suların, Dikmen Belediyesi tarafından septik atık su 

deşarjına izin verilen noktalara deşarjı sağlanacaktır. 

Taş ocağı, kırma eleme tesisinin işletilmesi, stok sahasına ürünlerin boşaltılması, 

depolanması vb. esnasında yapılan çalışmalardan kaynaklı toz oluşumu söz konusu olacaktır. 

Proje faaliyetleri dolayısıyla toplam toz emisyon değeri, Hava Kirliliği Kontrolü Tüzüğü’nde 

belirtilen 1 kg/saat sınır değerinin üzerinde kaldığından toz dağılım modellemesi yapılarak, 

tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri (HKKD) hesaplanmalıdır.  

Bina zemininde izin verilen yer titreşim hızı 5 mm/s veya altında olmalıdır. Yapılan 

hesaplamada rapor konusu taş ocağında patlatma sırasında en yakın yerleşm birimi olan Güngör 

Köyü’nde oluşacak titreşim tepe değeri 0,05 mm/s olup 5 mm/sn sınır değerinin altında 

kalmaktadır. 1,5 km mesafedeki Güngör Köyü’ne, taş ocağı faaliyetleri kapsamında yapılan 

patlatmalar sonucu taş savrulmasından kaynaklı bir etki olmayacaktır.  

Buna ek olarak, patlatma kaynaklı oluşacak hava şokunda izin verilen en yüksek seviye 

133 dB’dir. Proje kapsamında yapılan hesaplamalarda 200 m sonrasında patlatma sonrası 

oluşan hava şoku limit değerlerin altına düştüğü görülmüştür. Güngör Köyü’nde oluşacak hava 

şoku 114,28 dB olup 133 dB sınır değerinin altında kalmaktadır.  

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Tüzüğü kapsamında taş ocağı faaliyetleri neticesinde oluşacak gürültü limit değerler 

ile karşılaştırılmıştır. Tüm iş makinalarının aynı anda aynı yerde çalıştırıldığı durumda ve 

kırma-eleme tesisi faaliyetteyken Lgündüz sınır değeri 50m ile 100m arasında sağlanırken, L1 

değeri 10 m ile 25 m arasında sağlanmaktadır. Taş ocağı faaliyetleri dolayısıyla Güngör 

Köyü’ne ulaşacak gürültü 44,5 dB(A)’den daha düşük olacaktır. Tüm iş makinalarının aynı 

anda çalıştırılması nadir bir durumdur ve böyle bir durumun oluşması öngörülmemektedir.  
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Proje sahasındaki çalışmaların tamamlanması sonrasında, Fasıl 270 Maden ve Taş 

Ocakları Yasası, Taşocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü, yasa altında yürürlükte 

bulunan ve gelecekte yürürlüğe girecek olan tüm mevzuata, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine 

ve ormanlarla ilgili düzenlemelere tam olarak uyulacaktır.  

Bahse konu alanda belirlenen güvenlikli şev açısı, şev yüksekliği, basamak genişliği 

sınır değerlerine bağlı kalarak işletmecilik yapılacak, faaliyetlerin sona ermesiyle proje alanı 

çevresine uyumlu hale getirilecek doğaya yeniden kazandırma projesi uygulanarak saha 

onarılacak ve terk edilecektir. 

Öneri bağlamında birkaç hususa daha değinmekte fayda görülmektedir.  

Orman Dairesi’nin 27 Eylül 2021 tarihli görüş yazısında da belirtilmiş olduğu üzere 

yürürlükte bulunan Orman Yasası’na göre orman alanlarında maden işletmelerine izin 

verilmesi koşulu bir istisna olarak yer almakta ve yasa bu sektörü kapsamamaktadır.  

Mevcut durumda uzun yıllardır yeni taşocağı izni verilmemiş olması pozitif bir durum 

gibi görünüyor olsa da gelecekte yaşanabilecek talep artışına bağlı olarak orman alanlarının 

tahribatına dönük kontrolsüz izinlendirmeler söz konusu olabilir.  

Böyle bir durum oldukça sınırlı kaynaklarıyla turizm sektörünün geliştirilmeye 

çalışıldığı bir ülkede farklı sosyal, ekonomik ve çevresel sıkıntılara yol açabilecektir. Bu 

bakımdan bahse konu istisnanın yetkileri daha yaygın bir şekilde dağıtılmış olarak 

düzenlenmesinde yarar görülmektedir.  

Öte yandan taşocaklarında kullanılmakta olan ANFO tipi patlayıcıların gübre tipi 

amonyum nitrat kullanılarak ocak alanlarında üretilmesi son derece ilkel ve güvenliksiz bir 

uygulamadır. Bilindiği üzere patlatmalarda kullanılması gereken amonyum nitrat gübre tipi 

değil, teknik amonyum nitrat olarak da adlandırılan pril poroz amonyum nitrattan oluşmalıdır. 

Bunun yanında karışımı sahada yapılan ANFO’nun kalitesinin ve homojenliğinin denetlenmesi 

kolay olmamaktadır. Bu da  

• Patlatmalar esnasında turuncu duman çıkmasına, bu yolla hava kirliliğinin artmasına,  

• Daha yüksek bir hava şokuna ve bu yolla çevre halkının rahatsızlığının artmasına,  

• Daha yüksek bir yer sarsıntısının oluşmasına ve bu yolla bölge halkının güvenliğinin 

riske sokulmasına 

• Patlayıcıya kolay ulaşılmasına ve bu yolla iç güvenliğin riske sokulmasına yol 

açmaktadır.  
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Belirtilen etkilerin kontrol edilebilmesi ve risklerin yönetilebilmesi açısından gübre tipi 

amonyum nitratın patlatma maksatlarıyla kullanılmasının ivedilikle yasaklanması ve 

taşocaklarında teknik amonyum nitrat kullanımının zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir.  

 

 

 


