
1 

PROJE SAHİBİ 

 

Çetin Kürşat 

Girne 

TEL: 0548 854 77 77 

 

 

 

PROJENİN ADI 

 

ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD’E AİT YAT LİMANI VE 

MENDİREK PROJESİ  

 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 

 

 

 

PROJE YERİ 

 

Girne 

 

 

RAPORU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBU 

 

 

Yıldız GÖVSA   İnşaat Mühendisi 

Sibel PARALİK   Çevre Mühendisi 

Beste ARSLAN GÜVEN          Jeoloji Mühendisi 

Salih GÜCEL                            Biyolog 

  

 

 

 

 

 

RAPORU HAZIRLAYAN GRUP TEMSİLCİSİ 

 

Yıldız Gövsa 

Girne 

Tel: 0542 851 09 87 

 

Şubat 2020

 



2 

ÖN BİLGİLER 

 

PROJE SAHİBİNİN 

 

Adı   : Çetin Kürşat 

Adresi : Aş.Girne, Naci Talat Cad., Evliya Çelebi    

  Sokak/Girne/KKTC. 

Telefon  : +905488547777 

Fax   : +905488547778     

 

ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN İLETİŞİM 

BİLGİLERİ  

 

Adı   : Yıldız Gövsa 

 Adresi                    : Fay-Art Construction Ltd., 19 Mayıs Cad.  

                                  Gövsa Apt. No:2, Girne. 

Telefon  : 0392 815 45 13, 0542 851 09 87    

Fax   : 0392 815 15 29 
 

PROJENİN ADI  
 

ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD’E AİT YAT LİMANI VE 

MENDİREK PROJESİ . 

HAZIRLANIŞ TARİHİ  

 

Şubat 2020 
 

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI, MEVKİSİ VE TAPU 

REFERANSLARINI GÖSTEREN YER PLANI 

 

Bu projenin, Lefkoşa’dan Girneye doğru gelinildiğinde Girne girişinde 

Hirondel çemberi diye adlandırılan çemberden batı istikamatine dönülenerk 

500 m ilerlenerek ikinci Sulu çembere ulaşılır. Sulu Çemberden yine ayni 

istikamette yolun solunda Kozan Döviz ve yolun sağında Garanti Bankası 

geçilerek toplamda 630 m ilerlenilerek 20 Temmuz Stadyum çemberine 

ulaşılır.  ve sağa dönülerek  Girne Trafo istasyonuna ulaşılır. 20 Temmuz 

Stadyum çemberinden 260 m aynı istikamette ilerlenerek zeytinlik kavşağına 

ulaşılır. zeytinlik kavşağından yine anayol takip edilerek 115 m ilerlenilir ve 

Proje alanına ulaşım sağlayan kavşak noktasından sağa dönülerek yolun sonuna 

kadar 430 m ilerlenilir. Yolun sonuna ulaşıldığında sağa dönülerek 40 m 

ilerlenerek  yolun sonunda başlayan arazide uygulanması planlanmaktadır. 

Arazinin mevkisi ve tapu referansları:  

Pafta No: XII Harita No: 12-W2  Kasaba/Köy: Girne Mahale: Yukarı 

Girne Parsel No: 572,573. 
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Şekil 1. Proje için seçilen yerin tapu yer planı.(İşlenmiş Tapu Vaziyet 

Planı). 
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PROJE YERİNİN GOOGLE’DAN ALINMIŞ GÖRÜNTÜSÜ 

 

Proje yerinin Google’dan alınmış görüntü üzerine işlenmiş hali Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

 

 
Şekil 2. Proje yerinin Uydu’dan alınmış görüntüsü. 



 
 

6 

 

PROJE YERİNE ULAŞIM KROKİSİ 
 

 
Şekil 3. Proje Yerine Ulaşım Krokisi. 
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PROJE YERİNİ GÖSTEREN RENKLİ FOTOĞRAFLAR 

 
Foto 1. Arazinin Doğuya Doğru Görünüşü. 
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Foto 2. Arazinin Batıya Doğru Görünüşü. 
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Foto 3. Arazinin Kuzeye Doğru Görünüşü. 
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Foto 4. Arazinin Güneye Doğru Görünüşü. 
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BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 

 

 

I.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan 

Projelerle İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl 

Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Kamu Yararı Açısından 

İrdelenmesi, Yatırım ve İşletme Süresi, Koordinatları  
  

Projenin Tanımı: Çetin Kürşat Development ltd. tarafından 

gerçekleştirilmesi planlanan Yat limanı’nın yapılmasını içermektedir. Bahese 

konu projenin alanı Girne’de Yukarı Girne mahallesinde, Blok:D, Pafta/Harita 

:XII.12.W2 ve Parsel:572’nin kuzey doğu ve kuzey batısını içermektedir. 

 Söz konusu proje alanı batı kısmındaki yat limanı şu anda tamamlanmış 

olup sadece hizmet binaları tamamlanmamıştır. Basen kısmı korumak 

maksadıyla inşa edilen dalgakıranın boyu 250 m ve genişliği de 45 m olarak 

tasarlanmış ve yapılmıştır. Basen içerisinde bulunan yüzen iskele ise 120 m 

boyunda ve 2.5 m genişliğinde tamamlanmıştır. Limanda bağlanarak farklı 

hizmetler alabilecek olan yatların ve teknelerin hedeflenen boyutları 5 m ile 40 

m arasında değişmektedir. Ayrıca 150 adet yat basen içerisinde güvenli bir 

şekilde demir atabilecek ve rıhtımda bağlanabilecektir. Yat limanının basen 

kısmı yaklaşık 4 m derinliğe sahiptir. Yat limanının giriş derinliği ise 5 – 6 

metre derinliği bulmaktadır. Dalgakıran ana malzemesi beşparmak dağlarından 

taşınan kayalarla yapılmış olup genişliği 45 m civarında olmaktadır. 

 Yat limanında çekek yeri düşünülmemiş ve yapılmamıştır. Tasarlanan 

yat limanı bakım onarım hizmetleri vermeyeceğinden dolayı çekek yeri ve 

karada yat ve tekne konaklama imkanı sağlanmayacaktır. Bu düşüncenin ana 

fikri bakım onarım ve benzeri faaliyetler gerçekleştirerek çevreye rahatsızlık 

verilmemesidir. Ayrıca bakım onarım işlerinin çevreye vereceği kirlilik de 

böylece engellenmiş olacaktır. Yat limanını kullanacak olan yat ve teknelere 

sadece seyyar tankerlerle akaryakıt takviyesi, televizyon için uydu, internet, su, 

elektrik gibi ihtiyaçlar hizmet olarak sunulacaktır. 

Limanın, devlete ait deniz hudut kapısı niteliğinde bir işlevsellik 

kazanması planlanmış ve devlete ait Sıhhıye, Liman Deniz Başkanlığı, Gümrük 

ve Muhaceret Polisi gibi birimlerin de barınabileceği bir yapılanmaya 

gidilmiştir. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünün 9 Ocak 2020 tarihli 

görüş yazısına istinaden bahse konu yat ve mendirek projesinin açık liman 

olarak değil sadece konaklama yeri olarak işlev görmesi yönünde görüş 

bildirimi yapılmıştır. Gümrük işlemlerinin, giriş çıkış kayıtlarının Girne 

Turizm Limanındaki Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yapılması önerilmiştir.  

Gümrük ve Rusumat Dairesi Müdürlüğünün bu görüşü doğrultusunda ilk etapta 

projenin işletmeye alınması ile Girne Turizm Limanı kullanılacak olup, ileriki 

süreçte kapsam ve görüş değişikliği durumunda, projeye gümrük kapısı 

işlevselliği kazandırılacaktır.    
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 Girne Çatalköy İmar planı izinlendirme gereğine de uygunluk gösterecek 

şekilde, bahse konu yat limanı ve mendirek, Les Ambassador Hotel in bir 

parçası olacak şekilde izinlendirme prosedürü tamamlanmadıktan sonra 

hizmete açılacaktır.  

 572 numaralı parselin doğu kısmına yapılacak olan dalga kıran ise 300 

m civarında olacak ve tamamen kaya dolgu ile betonarme kullanılarak 

yapılacaktır. Bu kısma yine ayni boyutlardaki yat ve tekneler demir 

atacaklardır. Kıyıya yakın olan kısım ise kumlanarak otel müşterilerine ve 

Girne halkına bir plaj oluşturulacaktır. 

 Hizmet Amacı: günümüzde Doğu Akdeniz bölgesinde gelişen turizim 

sektöründen hem Ülkemizin ve hem de Girne’deki mevcut yatırımların katkı 

görmesidir. Hali hazırda Doğu Akdenizde yatcılık turiziminden en büyük 

payları Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Türkiye almaktadır. Adamızın en güzel 

koylarına ve turistik sahillerine sahip Girne şehrinin da bu paya ortak olması 

amacı ile bu projeye girişmiş bulunulmaktadır. 

 Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi: Hali hazırda KKTC’de 

Girne Yat Limanı, Gazimağusa Limanı ve Karpaz Marina yatlara ve teknelere 

hizmet vermekte ve buralardan deniz girişi ulaşımı sağlanmaktadır. Girne 

Marinanın yapımı ile KKTC de dört adet denizden Adaya giriş sağlanmış 

olunacaktır. 
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 Foto 5. Proje Alanından Görüntü. 

 

Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği: 

herşeyden önce KKTC de turizim denildiği anda akla gelebilecek ilk yerleşim 

bölgesi Girne olmaktadır. Bu nedenle böyle bir eksikliğin giderilme zaruretinin 

olduğu düşünülmüştür. Gelecek olan yabancı turistler özellikle yat turistlerinin 

ekonomik yönden normal turistlerden daha iyi olması nedeniyle ülkeye 

yapacakları katkının o oranda yüksek olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sosyal 

yönden de belli etkinliklerin, yat yarışları gibi ülkeye getirilecek olunması da 

ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bu sebeplerden dolayı direkt olarak kamunun da 

bundan faydalanacağı, Girne çarşısının da belli oranlarda pozitif yönde 

etkileneceği öngörülmektedir.  

 Yatırım ve İşletme Süresi: ilgili projenin tüm yatırımı şirket sahiplerinin 

öz kaynaklarından yaptırılacak olmasının Ülkeye bir ek katkı sağlayacağı 

bilinmektedir. Gerekli olan ve Ülkede mevcut bulunan tüm ihtiyaçlar iç 

piyasadan ve yerli sanatkarlar tarafından karşılanmaktadır. İşletme süresi 

herhangi bir ilave ve geliştirme yapmadan 50 yıl tam kapasite ile çalışabilecek 

ölçek ve boyuttadır.   
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I.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Adedi, 

Kapasiteleri, Boyutları, Her Bir Ünitede Yapılacak İşlemlerin ve Verilecek 

Hizmetlerin Belirtilmesi, Ünitelerin Projenin Vaziyet Planı Üzerinde 

Gösterimi, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri 

(vaziyet planı üzerine koordinat bilgileri ve kıyı-kenar çizgisinin işlenmesi, 

kıyıkenar çizgisinin kara ve deniz tarafından kalan ünitelerin belirtilmesi, 

alanda daha önceden yapılmış deniz dolgusu var ise belirtilmesi)  

 

Proje kapsamındaki faaliyet, hizmet ve üniteleri Ek 1’de yer alan vaziyet 

planı üzerinde gösterilmiştir. Genel olarak yat limanı 5-40 m boyutundaki 150 

adet yata hizmet verebilecek kapasitededir. Konaklayacak olan yat sahiplerine, 

seyyar akaryakıt tankerleri ile akaryakıt temini yapılacaktır. Yatlarda 

kullanılacak temiz ve kullanma suyu liman boyunca döşenmiş su boruları ile 

verilecektir. Yatlarda biriken atıkların boşaltılma hizmeti atık su tankerleri ile 

ve çöp araçları ile hizmet verecektir. Ayrıca televizyon internet hizmetleri de 

buradan verilecektir. Gecelemeler mevcut otelden veya yatlar da kullanılmakla 

hizmet verilebilecektir. 

 Gelecek olan yabancı uyruklu misafirlerin girişi için Muhaceret 

işlemlerini yapacak olan bir büro, Gümrük işlemlerini yapacak büro ve 

güvenliği sağlayacak birimlere ayrılan bürolar mevcut olacaktır. Ancak 

Gümrük ve Rusumet Dairesi görüşüne uygun olarak ilk etapta faaliyete 

geçilmeyecektir. Bu tip işlemler hali hazırda işlem yapmakta olanGirne Turizm 

Limanında yapılacaktır.  Sağlık hizmeti Otele bağlı sağlık hizmet birimlerinden 

verilecektir. 

 

I.3. Yat Limanı, Mendirek ve Çekek Yerinin Fiziksel ve Teknik Özellikleri 

 

I.3.1. Yat Limanının Kapasitesi, Yanaşacak Deniz Araçlarının 

Türleri ve Ebatları (m olarak)  

 

Genel anlamda yat limanları yatçıların teknelerini barındırabildikleri, 

yakıt, gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaçlarını temin ettikleri yerlerdir. Yat 

limanının planlamasına başlamadan önce bu öğelerin hangilerinin mevcut 

liman içerisinde sağlanılabileceği, ve hangilerinin servis edilemeyeceği ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bölgede seyreden teknelerin konaklamaları ve  

seyirleri sırasındaki ihtiyaçları için gerekli servislerin verilmesi gerekliliği göz 

önünde bulundurulmuştur.  

Yat limanından faydalacak tekneler motorlu ve yelkenli olmak üzere iki 

katagoride dikkate alınmış ve bu farklı tip teknelerin geometrilerinden 

kaynaklanan farklılıktan dolayı limanın planlamasıda bunların optimum 

düzeyde konaklama ihtiyaçları düşünülerek liman kapasitesi hesaplanmıştır. 

Aşağıda sunulan Tabloda bu teknelerin tipik olarak boyutları ve genişlikleri 

verilmektedir.  

Bu bağlamda yat limanının tam kapasite ile çalışması durumunda 150 

adet tekneye bağlama hizmeti verebilecek kapasiteye sahip olacaktır. Bu deniz 
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araçları motorlu ve yelkenli tipinde olup, kesilikle balıkçılık sektörüne hizmet 

eden teknelere hizmet vermeyecektir. Ayrıca liman hizmetleri içerisinde çekek 

yeri ve buna bağlı olarak teknelerin kıyıya çekilerek tamir veya bekletilme 

(park) gibi uygulamaları bulunmayacaktır. 

 

Tablo 1. Teknelerin tipik tasarım parametreleri. 

Uzunluk Genişlik (m) 

(m) motorlu yelkenli 

0-5 2.20 1.80 

5-9 3.60 3.00 

9-12 4.10 3.40 

12-15 4.80 3.90 

15-20 5.30 4.40 

 

I.3.2. Yat Limanı Kapsamında Yer Alan Kıyı Yapılarının 

(mendirek, iskele, rıhtım, vb.) Boyutları, Adetleri, Özellikleri, 

Kapasitesi, Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince 

Kullanılacak Ekipmanlar  

 

Yat Limanı kapsamında önemli olan teknelerin sağlıklı bir biçimde 

limanın sağlayacağı korunaklı bölgeye (basen) girebilmelerini sağlamaktır. Bu 

bağlamda liman girişi büyük önem arz etmektedir. Liman girişinin genel 

tasarımı ve boyutları limana gelecek yatlara ve boyutlarına bağlıdır, burada 

teknenin seyir ekseni ile rüzgarın yapacağı açı 45 dereceden az olmalıdır. Bu 

proje kapsamında dalgakıranın yapılış yönü ve lokasyonu gerekli açıyı 

sağlamaktadır. Özellikle “Yılan Adası’nın” mevcudiyeti teknelerin limana 

girişlerini emniyete alma yönünden büyük önem arz etmektedir. Yat limanı batı 

mendireği tamamlanmış olan kısımdır. Dalgakıran boyu 250 m ve taban 

genişliği 50 m, deniz seviyesi genişliği ise 30 metre civarındadır. Deniz 

seviyesi genişliğinin 17.5 m lik kısmı liman hizmetleri için kullanılacak ve 

tamamıyla betonarme yapı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bunun 

haricindeki kısımlar ise açık denize karşı yapılan ve dalgaların limana zarar 

vermemesini sağlayan kaya dolgu kısımlardır. Bölgede yapılan batimetri 

çalışmalarında deniz derinliği 4-6 m arasında değişmektedir. Kaya dolguların 

yapıldığı kısımlar genellikle 5 metre derinliğe sahiptir. Tasarlanan ikinci 

dalgakıran proje kapsamında yine 250 metre uzunluğunda ve ayni genişlikte 

doğu mendireği adı altında inşa edilecektir. Dalgakıran inşaatında herhangi bir 

kazı yapılmayacak ve dalgakıran ortalama 5 metre derinliğinde inşaa 

edilecektir.  

Diğer taraftan zaman ve zaman dalgaların liman ağzına geldiğinde 

kırılarak yayılması basen içerisinde yüksek frekans ve düşük dalga 

yüksekliğine sahip dalgaların oluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda özellikle 

küçük boyutlu teknelerin basende oluşacak dalgalar ile birlikte salınım 
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yapmaları beklenmektedir. Bu tür salınımların küçük boyutlu teknelere zarar 

vermemesi için basen içerisinde yerleştirilecek olan 1 adet yüzer tip 3 x 125 m 

iskeleye bağlanmaları planlanmaktadır.  

Basen içerisinde kullanılabilir 350 metre uzunlukta rıhtım 

bulunmaktadır. Rıhtım kısmının 125 metrelik bölümümde 15 adet kısa süreli 

konaklama amaçlı kulübe bulunmaktadır. Rıhtımın 225 metrelik bölümünde ise 

teknelerin bağlanması ve limandan talep edilen servisleri alabilmesi için 

ayrılmış bölüm mevcuttur. Verilen servisler arasında su, elektrik, aydınlatma, 

yangın söndürme, yangın alarmı, internet gibi fasiliteler bulunmaktadır. Ayrıca 

rıhtım üzerine yatların ve teknelerin emniyetli bir şeklide bağlanabilmesi için 

koçboynuzları yerleştirilecektir. 

Yat Limanı Projesi toplam 40.000  m2’lik alanda planlanmış olup, 10.000 

m2’lik alanda dolgu yapılması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek dolgu 

işlemlerinin tamamı deniz dolgusu olarak yapılacaktır. Dolgu işlemleri 

tamamıyla dalgakıran ve rıhtım inşaatı için yapılacaktır. Rıhtım bölgesinde ise 

yönetim merkezi ve kulübe nitelikli evler yapılacaktır.  

Dalgakıran yapımının amacı limanı deniz yönünden gelebilecek dalga, 

akıntı ve deniz tabanı katı made taşınımına (kum taşınımı gibi) karşı 

korumaktır. Dalgakıranlar genelde kara ile bağlantılı veya bağlantısız inşa 

edilen taş dolgu, yapay beton bloklu, yüzen, monolitik veya kazık destekli 

yapılardır. Yat limanında kullanılan dalgakıran cinsi ise kompozit keson 

dalgakıran tipidir. Proje kapsamında yapılacak olan 250 metre uzunluğundaki 

dalgakıranın tabanında küçük boyutlu 0.4-2 ton ocak taşları, üzerinde keson tipi 

betonarme dalgakıran ve deniz tarafında da koruyucu tabaka olarak 2-4 ton 

kategorisindeki kaya parçalarından oluşmaktadır. Dalgakıranın tipik kesit 

detayı aşağıdaki şekilde verilmektedir. Koruyucu tabaka deniz tarafından 

dalgakırana yaklaşan dalgaların önceden kırılmasını sağlayarak betonarme yapı 

üzerindeki etkisini minimize etmek için kullanılmaktadır.  

Yat limanı projesinde basen içerisinde bir adet yüzer iskele 

kullanılacaktır. Bu iskele 120 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğinde 

olacaktır. Yüzer iskelel anolardan oluşacak olup söz konusu anolar denizde 

projedeki yerlerine getirilecek zincirler vasıtası ile tonozlara bağlanarak 

sabitlenecektir (Şekil 5). İskelelerin yüzeyi ahşap ya da muadili malzeme ile 

kaplanacaktır. İskelenin üzerine yatların emniyetli bir şekilde bağlanabilmesi 

için koç boynuzları yerleştirilecektir. Ayrıca; su, elektrik, aydınlatma, yangın 

söndürme, yangın alarmı, internet, cankurtaran simidi gibi sistem ve ekipman 

da yer alacaktır. 
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Şekil 4. Dalgakıran en kesiti. 

 

 
Şekil 5. Kullanılacak yüzer iskelenin deniz tabanına sabitleme şekli. 

 

Uygulanacak inşaat tekniği imar planı ve uygulama projelerinde 

belirtilen sınırlar içerisinde yapılacaktır. Dalgakıran için beton kısım ve 

tahkimat anroşmanı plan ve projelerde gösterilen şekil ve boyutta belirtilmiş 

olan kategorideki beton sınıfı ve taşlardan oluşacaktır. Kayaların seçiminde 

kaya ocağında gerçekleşecek patlatma metodunun seçiminde değişik boyuttaki 

kayaların elde edilebilmesi için özen gösterilecektir. Ocaktan yapım alanına 

kadar olan yollarda, taşıma, seçim ve işlemenin yapılması ve depo alanları 

mutlaka dikkate alınacaktır. Tahkimat anroşmanı malzemesinin yerleştirilmesi 

doğrudan kamyonlarla malzemenin dökülmesi veya vinçler yardımıyla 

yerleştirilmesiyle yapılacaktır. Keson dalgakiran genellikle 0.4-2 ton dolgu 

malzemesi ile dolldurulacak ve sıkışmanın verimi için mutlaka uzun süreli 

silindir kullanılacaktır. Keson dalgakıran içerisinde kullanılacak doldurma 

malzemenin segregasyona uğraması mümkündür, iri parçalar altta ve küçük 

parçalar da üstte kalarak homojen olmayan bir yapı oluşturabilirler. Bundan 

dolayı sıkıştırma mutlaka silindir yardımı ile yapılacaktır. Bu yapılar yapımdan 

sonra ciddi taban oyulmalarına maruz kaldıkları için, kesonların yapımından 

hemen sonra dik dalgakıran önünde tabanda koruma tabakaları yani tahribat 

anroşmanı uygulanacaktır. Karadan yapılan dolgu işlerinde yapının yapım 

sırasında dalga etkisi altında erozyonuna uğramasını önlemek amaçlı Keson 

yapının denize bakan tarafı öncelikle inşa edilecek ve dalga etkisi minimize 
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edilecektir. Keson yapının inşaatı sırasında deniz içerisine veya dış kısımlarına 

kalıplar kurularak sulu ortamlara uygun beton dökümü yapılacaktır. Uygulama 

esnasında kalıp içi beton dolduk sonra deniz suyunun kalıp dışına taşması 

gözlenecektir. Tahkimat anroşmanı yerleştirilmesi aşamasında herbir tabakanın 

yüzü ortalama olarak projede belirtilmiş olan yüzeyden; 2 tona kadar olan 

kategorilerde ± 0.5 m den; 2 ton dan yukarı kategoriler için ± 0.75 den fazla 

fark etmeyecek şekilde bir önceki tabaka iskandillerle kontrol edilmeden ve 

kontrol mühendisi tarafından uygun görülmeden diğer tabakaya 

geçilmeyecektir.  

Rıhtım duvarı dalgakıran için diğerlerinde olduğu gibi sülfata dayanıklı 

beton kullanılacaktır. Döşemenin çatlamasına engel olmak için beton 

döşemede boyuna ve enine genleşme derzleri yapılacaktır. Büzülmeden dolayı 

oluşabilecek çatlakların önlenmesi, deniz suyunun klor ve sülfat iyonları 

içermesinden dolayı kullanılacak çimentoda yeteri kadar uçucu kül ve silis 

dumanının kullanılması ve betonarme demiri kullanılmasıdır. Liman inşaatına 

ilişkin işlemlerin yapılmasına paralel olarak üstyapı binaların hazırlanması, 

tesisat kanallarının yapılması, liman giriş çıkış bölgesinin tanzimi çalışmaları 

yapılacaktır.  

İnşaat süresince kullanılacak ekipmanlar arasında beton mikseri, beton 

pompası, paletli yükleyici ve dozer, lastikli silindir, greyder, ekskavatör, 

vibratör, kamyon, gezer vinç, ve teknedir.  

 

 
Foto 6. Keson dalgakıran içerisindeki dolgu malzemesinin dolgu aşaması. 

 

Doğu kısmında inşa edilen dalgakıranın tamamlanması bir yıl sürmüştür. 

Batı kısım dalgakıran inşaatı henüz başlamamış ancak iş planı doğrultusunda 

işin başlaması ile birlikte bir yılda tamamlanması beklenmektedir.  
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I.3.3. Çekek Yerinin Yat Bağlama Kapasitesi, Boyutları, Özellikleri, 

Derinlik Bilgileri, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak 

Ekipmanlar  

 

Proje kapsamında liman bünyesinde çekek yeri düşünülmemiştir. Yat 

limanı sadece su içerisinde bağlama kapasitesine sahip olacaktır. Çekek yeri 

düşünülmemesinin ana sebepleri kısıtlı alan, istenmeyen atıkların oluşturacağı 

kirliliğin önüne geçilmesi ve tamir ve bakım aşamasında oluşabilecek gürültü 

kirliliğinden etkilenmemek olarak sayılabilir. Bu bağlamda herhangi bir çekek 

yeri derinlik bilgisi, inşaat tekniği, veya bu bağlamda kullanılacak ekipmanlar 

mevcut değildir.   

 

I.3.4. Proje Alanı İçindeki Su Ortamında Herhangi Bir Amaçla 

Kazı, Dip Taraması vb. İşlemler Yapılıp Yapılmayacağı, Bu 

İşlemlerin Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı, 

Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Miktarları ve Bertaraf 

Yöntemleri, İş Takvimi 

 

Yat yerleşim planı hazırlanırken, yüzer iskele konumu ve basen içi 

derinlikler dikkate alınmıştır. Yat limanında sağlanması gereken su derinliği 

yaklaşık -4 m’dir. Projede liman içi su derinlikleri, batimetri haritasında da 

görüldüğü üzere yatlar için yeterli olup basen içi bütünlüklü herhangi bir kazı, 

dip taraması vb işlemlerin yapılması söz konusu değildir. Ancak deniz 

tabanında bölgesel kayalar ve kum tepeleri deniz tabanı üniformitesini 

bozduğundan deniz tabanında bölgesel birçok işlemler yapılmış ve yapılmaya 

devam edilmektedir. Özellikle yapılan batimetri çalışması sonrasında deniz 

dibi topoğrafyası belirlenmiş ve dibdeki kumul ve çakıllı kayalı kısımlar 

makinelerle deniz dibinden arındırılarak temel oluşturacak şekilde bir zemin 

oluşturulmuştur. Deniz dibinden çıkarılan malzemeler yine dolgu malzemesi 

olacak şekilde kıyıya depolanmış ve özellikle dalgakıran inşaatında dolgu 

malzemesi olarak yeniden kullanılmıştır. ilerki aşamalarda büyük kayaların 

arasına dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Deniz dibi taraması duba 

üzerine yerleştirilen eskavatör tarafından yapılmıştır. Çıkarılan malzemenin 

miktarı 10.000 m3 civarındadır. Kullnılan kaya dolgu ise 62.500 m3 

civarındadır. Beton ise 15.000 m3 civarındadır. Projenin uygulama aşamasında 

herhengi bir artık veya artığın çıkması söz konusu değildir ve herhangi bir atık 

malzemenin bertaraf yöntemi planlamasına ihtiyaç duyulmamaktadır. 
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Foto 7. Dip taraması yapan eskavatör ve çıkarılan malzeme.  

 

 

I.3.5. Su Ortamda Yapılacak Kazıkları veya Keson Sistem Üzerinde 

İnşaat vb. İşlemler, Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda 

Yapılacağı, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak 

Ekipmanlar, bu işlemler sonucu  

 

Yat Limanı Projesi kapsamında limanı dalgalara karşı koruyacak olan 

dalgakıranın komposit keson dalgakiran sistemi ile yapılacağı bölüm I.3.2 de 

anlatılmıştı. Ayni şekilde rıhtım kısımlar da komposit keson dalgakıranın bir 

parçası olarak inşa edilecek ve yatlara/teknelere yüzer iskele ile birlikte 

yanaşma ve bağlama imkânı sağlayacaktır. Yüzer iskeleler proje alanına hazır 

olarak getirilecek ve alanda birleştirilecektir. Yüzer iskelelerin deniz tabanına 

sabitlenmesi zincirler vasıtası ile tonozlu ankraj sistemine bağlanmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında herhangi bir amaçla kazık sistemi 

kullanılması söz konusu değildir.  

Keson dalgakiran 0.4-2 ton dolgu malzemesi ile doldurulmuş ve dolgu 

malzemesinin sıkışması için gerekli sıkıştırma çalışmaları uygulanmıştır. 

Karadan yapılan dolgu işlerinde yapının yapım sırasında dalga etkisi altında 

erozyonuna uğramasını önlemek amaçlı Keson yapının denize bakan tarafı 

öncelikle inşa edilmiş ve dalga etkisi minimize edilmiştir. Ayni uygulama inşa 

edilecek dalgakıran için de uygulanacaktır. Tahkimat anroşmanı yerleştirilmesi 

aşamasında herbir tabakanın yüzü ortalama olarak projede belirtilmiş olan 

yüzeyden; 2 tona kadar olan kategorilerde ± 0.5 m den; 2 ton dan yukarı 

kategoriler için ± 0.75 den fazla fark etmeyecek şekilde bir önceki tabaka 

iskandillerle kontrol edilmeden ve kontrol mühendisi tarafından uygun 

görülmeden diğer tabakaya geçilmeyecektir. 
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I.4. Dolgu Alanı  

 

I.4.1. Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Özellikleri, 

Boyutları ve Dağılımı (kaplayacağı alan (m²), hacim (m³), Dolgu 

Yapım Tekniği  

 

Liman içerisinde planlanan üst yapı tesislerinin bir kısmı için dolgu 

yapılacaktır. Ayrıca proje ile yapılacak olan dolgu işlemi doğu ve batı 

yönündeki dalgakıran yapısını oluşturmak ve korunaklı su alanı meydana 

getirmek maksadıyla yapılacaktır. Proje ile gerçekleştirilmesi planlanan yat 

limanında oluşturulacak geri sahada, yönetim merkezi, temizlik ve saniteri 

üniteleri gibi üst yapı tesisleri alanında yapılacak yapılar, mevcut yapılaşmış 

dokuyu dikkate alınarak inşa edilecektir. 

Yat Limanı toplam 12.500 (20.625) m2’lik bir alana yayılmakta ve 

bunun 4375 m2’lik alanı yapılaşmaya uygun dolgu alan olarak 

planlanmaktadır. Geriye kalan kısım ise doğu ve batı yönlerinde inşa edilen ve 

edilecek olan liman yapılarını ve basen kısmı kapsamaktadır. Yaklaşık her bir 

liman ve basen kısım için 8.125 m2’lik bir alan öngörülmektedir. Proje 

kapsamında bu bölgelerde gerçekleştirilecek dolgu dalgakıranların inşaatı için 

kullanılacaktır. Bu bağlamda proje kapsamında yaklaşık 62.500 m3’lük deniz 

dolgusu gerçekleştirilecektir. Ayrıca rıhtım ve diğer kısımlar için de 15.000 m3 

beton dolgu kullanılacaktır.  

Dolguda ufak melzeme ile anroşman tabakası arasına konulacak filtre 

tabakası ile dolgu malzemesinin denize yayılması önlenecektir. Yönetim 

merkezi, temizlik ve saniteri üniteleri gibi üst yapı tesisleri alanında yapılacak 

dolgu alanı kıyı hattı boyunca yapılacaktır. Dolgu inşaatı, dolgu malzemesinin 

proje alanına getirilerek ekskavatör yardımıyla projede gösterilen yere dökülüp 

silindir ile sıkıştırılıp düzeltilmesi ve projeye uygun olarak beton kaplama ve 

yeşil alanların oluşturulmasıyla gerçekleştirilecektir. Dalgakıran inşaatında ise 

deniz döküsüne sığ (iç) taraftan başlanacaktır. Dolgu işleri kademeli olarak 

gerçekleştirilecek olup zeminin oturması mutlaka beklenecektir. Dolgu 

malzemesi olarak kullanılacak olan kaya malzeme Beş Parmak Dağlarında 

faaliyet gösteren taş ocaklarından demin edilecektir. Basen içerisinde 

gerçekleştirilen dip kazılardan temin edilen ufak taneli mazleme ise bu dolgu 

alanlarında tekrardan kullanılacaktır.  
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Foto 8. Proje alanı dolgu çalışması. 

 

I.4.2. Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri (kayaç cinsleri, 

mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri vb.), Analiz Sonuçları ve 

Miktarı 

 

Proje kapsamında kullanılan dolgu malzemesi, Beşparmak Dağlarını 

oluşturan dolomitik rekristalize kireçtaşlarıdır (Şekil 6). Bu dolgu malzemesi 

alana kısmen yakın ve ruhsatlı olan Levent Taş Kırma Tesisleri, Tüfekçi Group 

bünyesinde yeralan Cypromer Ltd. ve Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl 

İşletmeleri Ltd.’den tedarik edilmektedir. Bu ocaklar, projeyi   gerçekleştirecek   

olan   yatırımcı   tarafından belirlenmiştir. Dolgu malzemesinin bölgenin doğal 

kayacı olup, yeterli ve sürdürülebilir miktarda olmasına, kirletici madde 

içermemesine, deniz ortamında kolay çözünebilecek cinste olmamasına ve 

düşük porozite ve su emme kapasiteli bir malzeme olmasına dikkat edilmiştir. 

Cypromer firmasına ait kayaçlar üzerinde yapılan mineralojik, fiziksel ve 

kimyasal test sonuçları Ek 13’de sunulmaktadır. Ahmet Topal ve Oğlu Kum 

Çakıl İsletmeleri Ltd. ve Levent Taş Kırma Tesisi’nin şuana kadar yapmış 

olduğu mevcut bir test sonucu bulunmamaktadır.   

Yüklenici firma tarafından alınan veriler ışığında, şuana kadar 

kullanılmış olan ve ileride kullanılması planlanan dolgu malzemesi miktarı 

aşağıda heseplanmıştır: 

 

20 ton * 16 yol/gün = 320 ton/gün  ............kamyon için 

30 ton * 10 yol/gün = 300 ton/gün   ............tır için 

                               620 ton/gün malzeme alınıyor. 

 

Limanın yapım sürecinin 16 ay sürdüğünü dikkate aldığımız zaman ; 
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16 ay * 30 gün = 480 gün 

480 gün * 620 ton = 297.600 ton dolgu malzemesi kullanıldı.  

 

Mendireğin yapım sürecinin 3 ay daha devam edeceği bilgisi verildi. 

Günlük aynı miktarda malzeme alımı yapılacağı  dikkate alınırsa ; 

 

3ay*30 gün*620 ton = 55.800 ton daha dolgu malzemesi kullanılacak. 

 
    Şekil 6. Dolgu malzemesi olarak kullanılan dolomitik kireçtaşları. 

  

I.4.3. Dolgu Malzemesinin Deniz Ortamı ile Kısa-Orta-Uzun Vadede 

Etkileşimi ve Alınacak Önlemlerin Açıklanması (deniz ortamında 

kullanılacak dolgu malzemesinin deniz ortamında çözülmemesi, ağır 

metal içermemesi, deniz ortamında yayılarak bulanıklığa ve deniz 

kirliliğine neden olmayacak şekilde beton perde ve anroşman gibi 

yapısal önlemlerin alınması), Korozyona Karşı Dayanıklılığı, 

Gerekli Çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.)  

 

Dolgu alanı inşaatı için kullanılacak dolgu malzemelerinin kullanılacağı 

ortama uyum sağlayabilmesi için yörenin doğal kayacı olmasına, su emme-

çözünme değerlerinin düşük olmasına ve kirletici madde içermemesine dikkat 

edilmiş ve edilecektir. Proje kapsamında kıyı hattına uygun şekilde, sahilin 

yapısını bozmadan, dolgu malzemesinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılması 

suretiyle sığlaşmaya veya kirliliğe neden olmadan, beton perde veya anroşman 

gibi yapısal önlemler alınarak dalgakıran, ve rıhtım sahası oluşturmak 

maksadıyla dolgu yapılmıştır. Proje kapsamında kazıklı yapı planlanmamakla 

birlikte kullanılacak olan çelik yapılarda korozyon oluşmaması için katodik 

koruma ve/veya epoksi boya kullanımı gibi gerekli önlemler alınmış ve ileriki 

aşamalarda da alınacaktır. Proje dolgu malzemesinin yerinde işlenmesi ile ilgili 

proje aşamasında öngörülen görünüşler aşağıdaki Şekil’de verilmektedir. 
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Şekil 7. Dolgu malzemesinin yerinde işlenmesi ile ilgili öngörülen 

görünüşler. 

 

I.4.4. Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Dolgu 

Malzemesinin Temin Edileceği Ocakların Proje Alanına Uzaklığı, 

Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken Kullanılacak Yollar 

(nakliye güzergahında herhangi bir yerleşim alanı, konut, vb. 

bulunup bulunmadığı, en yakın yerleşim alanı ve konuta olan 

uzaklığının belirtilmesi) 

 

Proje  kapsamında  kullanılacak  dolgu  malzemesi, alana kısmen yakın, 

rezerv durumu uygun ve ruhsatlı olan, Levent Taş Kırma Tesisleri, Tüfekçi 

Group bünyesinde yeralan Cypromer Ltd. ve Ahmet Topal ve Oğlu Kum Çakıl 

İşletmeleri Ltd.’den tedarik edilmektedir. Dolgu malzemesi, proje alanına 

herbiri 2-4 tonluk kayalar olacak şeklinde kamyon ve tırlar vasıtasıyla 

taşınmaktadır.  Ulaşım için alana en yakın güzergâh  tercih  edilmekle  birlikte  

mümkün  olduğunca  araçların yerleşim  alanlarından  geçirilmemesine  dikkat 

edilmiştir.  

Her üç ocak da hemen hemen aynı bölgede yer aldığından ötürü, 

malzeme alımlarında her daim Dağyolu-Çatalköy-Girne güzergahı 

kullanılmaktadır.  
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I.5. Turizm Konaklama Tesisleri Var ise Adedi, ÖzeIlikleri, Kapasitesi, 

Oda Sayısı ve Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi  

 

Mevcut otel daha önce ÇED raporu almış ve hali hazırda Les Ambasador 

olarak çalışmaktadır. Otel ruhsatı Ek 14’de sunulmuştur. 

 

I.6. Proje Kapsamında Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, 

Bunun İçin Kurulacak Sistem, Tankların Özellikleri, Adedi, Boyutları, 

Depolanacak Yakıt Türleri ve Miktarı  

 

Mevcut projede akaryakıt ikmali verilecektir. Ancak tesis içerisinde 

herhangi bir depolama veya alt yapı yapılmayarak sadece mobil tankerlerle 

bölgedeki Akaryakıt İstasiyonlarından hizmet alınarak gelen müşterilere 

verilecektir.  

 

I.7. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenleri İle Alternatif 

Alanların Eleme Kriterlerinin Belirtilmesi  

 

Proje yeri ile igili başka herhangi bir alternatifin olması mümkün değildi. 

Çünkü burada mevcut olan Les Ambasador Oteline bağlı bir proje olarak 

geliştirilmiştir. Proje alanının doğu ve Batı kısımlarının dışında bir alternatif 

söz konusu değildi. Doğu kısmı daha küçük bir alan olduğu içim buraya palj ve 

daha küçük yat ve gemilere uygun görülmüştür. Batı kısmına Yat limanının 

tercihinin en önemli özelliği daha büyük bir tere hakim oluşu ve tabbi olarak 

dalga kıranın uygulanışının daha uygun olmasından dolayıdır. 

 Dalgakıran ve yat limanı yapılış teknolojisi keson sisteme en yakın 

görünen bir sistemdir. Daha çok kaya dolgusu ve bazı kısımlarda da beton 

kullanarak yapılmıştır. Başka sistemlerin kullanılmasına gerek yoktu çünkü 

yapılan araştırmalarda en ekonomik ve uygun sistemin bu olduğu 

belirlenmiştir. 

 

I.8. Projeye İlişkin Fayda-Maliyet Analizi  

 

Girne ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihsel değerleri, kıyı ve güneş 

turizmi yatcılık vb. Turizim bileşenlerine çok uygun bir ortam yaratmaktadır. 

 Ayrıca adamızın kuzey hudutları botunca Karpaz yat limanı haricinde 

ikinci bir yat limanı bulunmamaktadır. Bölgede yat bağlama limanı büyük 

eksiklik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple yat turizmi açısından 

bakıldığında, bu proje önemli bir eksikliği gidermektedir. 

 Yat limanında sağlanan hizmetlerden yararlanacak yatlar ise büyük 

çoğunluğu yurt dışından gelen günübirlik yada birkaç günlük konaklama yapan 

yatlar olacaktır.yat limanında yerli ve yabancı yat sahiplerine barınma, kışlama 

ve alışveriş gibi hizmetlerin verilmesi amaçlandığından, proje kapsamında 
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çeşitli ünitelerde yöreden birçok kişiye istihtam sağlanacaktır. Tüm bu 

hareketler yörede gelir artışına da neden olacaktır. 

 Projenin gerçekleşmesiyle birlikte, özellikle yaz turizmine yönelik 

olarak bölgede pek çok lokanta, bar, kafe alışveriş merkezi, teknik servis gibi 

işlemlerde artarak yöreye hem istihtam hemde katma değer yaratacaktır. 

Sonuçta yat limanı projesi ; inşaat ve işletme süresince yöre halkına sosyo 

ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacaktır. 

 Gerçekleştirilmesi planlanan ve hali hazırda büyük bir kısmı 

tamamlanmış olan yat limanı takribi maliyeti 40.321.705 TL olacaktır. 

Aşağıdaki tablodaki hesaplamalar yapılırken Mühendis ve Mimar Odalarının 

maliyetleri, günlük kullanımda kullanılan maliyetler ve Türkiye Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Liman ve Deniz işlerine ait 2017 birim 

maliyetlerinden faydalanılmıştır. 

 

Tablo 2. Projenin yatırım aşamasında birim fiyat maliyeti. 
İŞLEM NO İŞİN CİNSİ BİRİMİ MİKTARI BİRİM 

FİYAT 

(TL) 

TUTAR 

(TL) 

Taramalar 1 Yüzer techiatlı 

tarama ve -3 kotu altı 

dolgu yapılmasu 

M3 60.000 18.13 1.087.000 

     TOPLAM 1.087.000 

DOLGULAR 2 Katagorilere 

ayrılmamış taşla 

dolgu yapımı(karada) 

Ton 100.000 9.03 903.000 

 3 (0-0.25 Ton)taşlarla 

anroşman 

Yapma(kara-Deniz) 

Ton 20.000 11.75 235.000 

 4 (0-0.25Ton)Taşlarla 

rıhtım altı 

Androşman Denizde 

Ton 10.000 16.28 162.800 

 5 0-0.4 Ton) Taşlarla 

Androşman yapımı 

Deniz-Kara 

Ton 500.000 14.61 7.305.000 

DALGAKIRAN 

VE FİLTRE 

KORUM 

TABAKALARI 

6 (0.4-6 Ton)Taşlarla 

Androşman Yapımı 

Kara-Deniz 

Ton 30.000 13.31 399.300 

 7 (0.4-2 Ton) Taşlarla 

Anroşman Yapımı 

Kara-Deniz 

Ton 65000 13.31 865.150 

 8 (2-4 Ton) Taşlarla 

Anroşman Yapımı 

Kara-Deniz 

Ton 150000 15.26 2.289.000 

 9 (6-8 Ton) Taşlarla 

Anroşman yapımı 

Deniz-Kara 

Ton 85.000 19.56 1.662.600 

 10 Her Tür taş ve 

Kayanın Nakliyesi 

Ton 1.020.000 5 5.100.000 
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     TOPLAM 18.921.250 

KAPLAMA 11 30 cm kalınlığında 

beton kaplama 

Ton 31.000 72.34 2.242.540 

 12 Çelik boru imali Ton 1000 3721.50 3.721.500 

 13 Çelik boru 

manipülasyonu 

    

 14 Çelik boru eki     

 15 Çelik boru kazık 

çakma 

    

 16 Çelik kazık boru içi 

beton 

    

 17 Kazık çarığı imali     

     TOPLAM 5.964.040 

KRONMAN 

DUVARI VE 

TIKAMA 

TABAKASI 

18 Düz yüzeyli beton 

kalıp yapımı 

M2 3000 38.19 114.570 

 19 350 dozlu b/a betonu M3 5000 300 1.500.000 

 20 Betonarme çeliği Ton 1000 3.750 3.730.000 

 21 (0-0.25 Ton) taşlarla 

alt tıkama 

Ton 1200 19.43 371.658 

     TOPLAM 5.716.228 

İSKELE ÜST 

YAPI 

ELEMANLAR 

22 Düz yüzeyli beto 

kalıbı 

M2 1250 38.19 47.737 

 23 350 doz beton M3 1100 300 330.000 

 24 Çelik donatı Ton 750 3750 2.812.500 

 25 Kazık çakımı yüzer 

techizatla yapılması 

halinde iskele 

boşluğu 

M3    

     TOPLAM 3.190.237 

RIHTIMLAR 

İSTİNAT VE 

BAŞLIK 

KİRİŞLERİ 

26 Seri kalıp M2 1000 35 35.000 

 27 300 doz b/a betonu M3 1200 300 360.000 

 28 Çelik donatı Ton 380 3750 1.425.000 

 29 Başlık kirişi M3 750 3750 2.812.500 

 30 Kalın çelik     

 31 Düz yüzeyli kalıp M2 870 35 30.450 

     TOPLAM 4.627.950 

BAĞLAMA 

TESİSATI 

32 Dökme çelik baba 

ihzaratı 

Kg 15000 20 300.000 

 33 Babalara ankraj Kg 750 20 15000 

 34 Gergi çubukları ve 

yüzer rıhtım 

M2 1000 500 500.000 

     Toplam 815.000 

     GENEL 

TOPLAM 

40.321.705 
TL 
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 Yat limanı tamamlandığında verilen hizmetlere bağlı olarak 4 temel 

gelir kaynağı olacağı öngörülmektedir. 

 Tekne bağlama geliri. 

 Kira geliri. 

 Elektrik, su ve internet hizmet geliri. 

 Temizlik ve yakıt ikmali. 

Tekne bağlama Geliri: yat limanlarının en önemli gelir kaynaklarından 

biridir. Yat limanını kullanacak gemiler yaşamlarını marinada sürdürmeyip 

sadece 6 aylık veya yıllık olarak bağlama veya geceleme vede kısa süreli 

olacaktır. Yat limanında sağlanan hizmetlerden genellikle yurt dışından gelen 

yabancı gemiler olacaktır. Birim fiyatları özellikle Türkiye’nin güney 

sahillerindeki Kuşadası gibi Yat limanlarından faydalanılarak hesaplanıştır. 

Bu hesaplamalar konaklayacak olan yatların m2 alanına göre günlük, 

aylık ve yıllık olarak hesaplanmaktadır. En düşük yat geceleme fiyatı 1.063 

Euro/m2. En yüksek geceleme 1.811 Euro/gceleme olacaktır. 6 ay tamamen 

dolu ve 6 ay tamamen boş olarak hesaplandığı zaman ve ortalama yat olarak 

1.50 euroX100 m2 hesaplanırsa 150 adet yatın bir yıllık geliri 26.730.000  TL 

olacaktır .(150 yat*9.9 TL*100 m2*30 gün*6 ay) 

Kira geliri: Yat limanı alanı içerisinde mevcu ve ayni şirkete ait olan 

otel bu bağlamda yat limanına da hizmet verecektir. Bu aşamada otelde mevcut 

bazı kısımlar , kuaför, dükkan, eczane gibi kısımlarda kiralanarak ek bir gelir 

getirecektir.  

Bunların da ortalama 200.000 TL /yıllık bir gelir getirmesi 

hesaplanmaktadır. 

Elektrik, su ve internet gelirleri: 6 ay 150 adet yatın geceleyeceği ve 

bu gecelemelerden elektrik kullanımı , su kullanımı ve ayrıca internet hizmeti 

almalarından dolayı 100X150X30X6: 2.700.00 TL/yıl bir gelir getirmesi 

beklenmektedir. 

Temizlik ve yakıt ikmali: konaklayacak olan yatlara yakıt temini 

tankerlerle yapılacak ve temizlik işlemleri ise septik tanklarında biriken 

atıkların vidanjörlerle deşarj edilmesi işlemleri olacaktır.  Bu gibi gelirlerinde 

yıllık olarak 1.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 

Yıllık toplam gelirin 30.630.000 TL olması hesaplanmaktadır.  

 

I.9. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve  

 

Çetin Kürşat Development Ltd. e ait pafta/harita XII 12.W 2 D blok 572 

numaralı arazide daha önceden izinlendirilmiş ve yapımı tamamlanmış bir otel 

bulunmaktadır. Yine aynı parselde yer alan Kuzey Batı yönünde bir yat limanı 

ve arazinin Doğu yönünde yer alan mendirek projesi yatırımı gerçekleştirmek 

istenmektedir.  

Bahse konu yatırım, Girne Kazası Yukarı Girne pafta/harita XII 12.W 2 

D blok 572 kuzeybatısındaki parsellerden oluşmakta ve Girne Çatalköy İmar 

Planı kapsamında sahil şeridi bölgesi içerisinde yer almaktadır. İmar planı 
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kapsamından bulunan iskeleler, planlama alanı hudutları içerisinde bir tesisin 

parçası olmak koşulu ile izinlendirilebilirler. Girne Çatalköy İmar planı 

izinlendirme gereğine de uygunluk gösterecek şekilde, bahse konu yat limanı 

ve mendirek, Les Ambassador Hotel in bir parçası olacak şekilde izinlendirme 

prosedürü tamamlanmadıktan sonra hizmete açılması planlanmaktadır. 

1990 Planlama Onayı Tüzüğüne istinaden Planlama Onayı alınması için 

2018 GÇİP 78 numaralı Planlama Onayı başvurusunun sonuçlanabilmesi için 

başvuruya konu tasarı gelişmenin niteliği, büyüklüğü, ve kullanımı dikkate 

alınarak ilgili kurumlardan görüş alınması için Şehir planlama dairesi 

26/08/2018 tarihinde bildirim yapmıştır. Bu bildirime istinaden ÇED prosedürü 

başlatılmış ve bu ÇED raporu hazırlanmıştır.  

27/2000 Sayılı Su ürünleri yasası kapsamında yürürlükte olan Balıkçı 

barınaklarının işletilmesi ve idari esaslar tüzüğü kapsamında barınaklara olan 

uzaklıklar bahse konu ÇED raporu kapsamında değerlendirilmiş ve raporun 

ilgili bölümünde yazıya dökülerek raporlanmıştır. Kıyı ve liman mühendisliği 

alanında rüzgar, dalga, akıntılar ve su seviyesi parametrelerindeki değişimler 

dikkate alınarak hazırlanan batimetri haritası bu ÇED raporunda sunulmuştur.  

572 nolu parselin doğu, kuzey ve batı sınırında bulunan ve tapu 

kayıtlarında kamu yolu olarak gözüken alanlar 13/10/2016 tarihinde H(K_I) 

1178/2016 sayılı bakanlar kurulu kararı ile İçişleri bakanlığının kontrol ve 

yönetimine verilmiştir. Sonrasında Çetin Kürşat Development ve Girne 

Belediyesi arasında çevre düzenlemesi ve çok amaçlı salon yapılması için 

protokol imzalanmıştır. Daha sonra Çetin Kürşat Developmente 10/11/2017 

tarihinde H(K-I) 3764/2017 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yat limanı ve çevre 

düzenlemesi için, H(K-I) 3752-2017 bakanlar kurulu kararı ile mendirek 

yapımına izin verilmiştir. Aynı zamanda H(K-I) 2742-2017 bakanlar kurulu 

kararında, Girne Belediyesine ait alan 10 seneliğine her sene %20 artışa 

uğrayacak şekilde 50 Bin TL liğine Çetin Kürşat Development in kullanımına 

verilmiştir.   

Fasıl 294 liman Düzenleme Yasası ve Fazıl 78 İskeleler yasası 

kapsamında liman ve iskele yapımına ilişkin ruhsat verme ve kontrol yetkisi 

Limanlar Dairesi Başkılavuzluk ve bağlı bulunduğu Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanlığına aittir. Yat limanı ve mendirek projelerinde bulunan tüm denizsel 

denetimi Limanlar dairesi sorumluluğunda olan bölgeler deniz trafiği açısından 

uygun bulunmuş ve 7 Mayıs 2018 tarihinde LMD.0.00-158-18-560 sayılı yazı 

ile ilgili dairelere bildirimi yapılmıştır. Gümrük ve Rüsumat Dairesi 

Müdürlüğünün 9 Ocak 2020 tarihli görüş yazısına istinaden bahse konu yat ve 

mendirek projesinin açık liman olacak değil sadece konaklama yeri olarak işlev 

görmesi yönünde görüş bildirimi yapılmıştır. Gümrük işlemlerinin, giriş çıkış 

kayıtlarının Girne Turizm Limanındaki Girne Gümrük Şube Amirliği’nde 

yapılması önerilmiştir.  

Girne Belediyesi imara inşaat ruhsatı verme, denetleme kontrol ve son 

onay yetkisine sahiptir. ÇED prosedürünün tamamlanması ile planlama onayını 

müteakip yukarda bahsi geçen izinler ilgili kurumlardan alınacaktır.  
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I.9.1. Projeye ilişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak 

izinler) 

 

Projeye ilişkin izin prösedürü şöyle olacaktır; ÇED raporu süreci 

tamamlandıktan sonra, Girne Belediyesinden ilgili projelerin 

ruhsatlandırılması yapılacaktır. Bu arada Girne Belediyesinin ve görüşü 

alınmış olan tüm Dairelerin talepleri göz önünde bulundurularak yerine 

getirilecektir. Gümrük ve Rusumet Dairesi görüşüne uygun olarak Muhaceret 

işlemleri Ve Gümrük işlemleri Girne Turizm Limanında yapıldıktan sonra 

buraya giriş yapılabilecektir.. Bu aşamada limanın güvenliği İşletme 

Sahiplerince yapılacak ve Polis Genel Müdürlüğü ile de istişare edilip gerekli 

önlemler alınacaktır.  

 

I.9.2. Proje ile ilgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş 

Olan iş ve işlemlerin Kısaca Açıklanması 

 

Bu aşamada Projenin batı kısmındaki mendirek ve yat limanı 

tamamlanmış ve küçük çaptaki yatlara ve balıkcı gemilerine halihazırda hizmet 

vermektedir. Denizde gerekli olan taban temizliği düzgün bir yüzey oluşturacak 

şekilde mauna üzerine yerleştirilmiş olan kazıcılar vasıtasıyla yapılmıştır. 

Ayrıca kıyıya birikmiş olan atıklar da temizlenmiştir. Bunu takiben kaya dolgu 

işlemleri yapılırken gerekli olan sıkıştırmalar silindirler vasıtası ile yapılmıştır. 

Liman içerisinde sirükülasyonu sağlayacak beton kanal da bu aşamada 

yapılmıştır. Liman olarak kullanılacak kısımda gerekli beton işlemleri deniz 

içerisine kalıp kurulmak suretiyle yapılmıştır. Bu kısımlara gerekli aydınlatma 

ve su ihtiyacı için boru hatları çekilmiş ve ayrıca çevre düzeni yapılarak çevre 

yeşertilmiştir. 

 Doğu kısmındaki kaya dolgu işlemleri ise devam etmektedir. 

 

I.9.3. Projenin Gerçekleştirilmesi ile ilgili Zamanlama Tablosu 
 

Tablo 3. Zaman Tablosu. 
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I.9.4. Projeye İlişkin Finans Kaynakları 

 

İnşaa edilecek olan tesisinin her türlü donanımı için yaklaşık 40.321.705 

TL öngörülmüştür. İlgili proje kabaca hesaplanmış olan maliyet tamamen Çetin 

Kürşat Development tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir banka veya 

kuruluştan kredi alınması düşünülmemektedir. Yatırımın büyük bir kısmı 

tamamlanmış ve gerekli olan miktarlar da ödenmiştir. Geriye kalan kısımların 

bir kısmı ihaleye çıkılarak ve yatırımcı tarafından karşılanacağı hesaplanmıştır. 

 

 Tablo 4. Yatırım Dönemi Finansman Planı (TL). 

Finansman İhtiyacı (TL) 2020 2021 Toplam 

Toplam Sabit Yatırım 

                     

40.321.705    
40.321.705 

İşletme Sermayesi 
  5.000.000  

                    

5.000.000 

Toplam Yatırım Tutarı    45.321.705  
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BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

 

 

II.1. Proje Alanı Ve Çevresindeki Planlama (İmar Planı, Emirname..vb) 

İle İlgili Bilgiler, Planlama Haritaları, Alanın Fotoğraflandırılması.  

  

 Şekil 8’de yer alan Girne Çatalköy İmar planında XII.12 pafta ve 

haritasında belli olduğu gibi bu bölge bölgesel ana hizmet bölgesi olarak 

işaretlenmiştir. Yani bu bölgede % 160 toplamda kullanım alanı olmaktadır. 

Zemin katta %40 maksimum kullanım ve dört kat yapılar yapılabilecek şekilde 

planlama yapılmıştır. Aşağıda yer alan Şekil’de proje alanı ve gelişme alanıda 

gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 8. Girne Çatalköy İmar planı. 
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II.2. Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler. (Koçan, kira sözleşmeleri, 

şirket evrakları...) 

 

İlgili proje alanı tamamen KKTC mülkü deniz alanı olmakta ve Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yatırımcılara tahsis edilmiştir. İlgili karar Ek 3’te 

sunulmuştur. 

 

  

II.3. Proje Alanının, Mevcut Kıyı Kullanımların (dolgu, balıkçı barınağı 

vb.), Proje Alanı Etrafında Bulunan Yerleşim Yerlerinin, Faaliyet 

Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer 

Kullanımların, Ulaşım Ağının vb. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita 

Üzerinde Koordinatları ile Birlikte Gösterilmesi, Mesafelerin Verilmesi, 

Alanın Yakın Çevresinin Fotoğraflandırılması  

 

Proje alanının mevcut kıyı kullanımı, Les Ambassadeurs Hotel ve 

Jasmine Court Hotel’e ait müşterilerin ve dışarıdan denize girmek isteyen 

halkın denize girdiği bir kıyı şerididir. Proje alanının yakın çevresinde herhangi 

bir balıkçı barınağı bulunmamaktadır. Aynı kıyı şeridi boyunca, proje alanının 

1.40 km kadar doğusunda Girne Yat Limanı, 1 km kadar kuzeybatısında ise 

Yılan Adası yer almaktadır. Şekil 9’dan da görüleceği üzere faaliyet alanının 

batı ve güneybatı kesimleri geniş bir alanı kapsayacak şekilde askeri birlikten 

oluşmaktadır. Bu kısımda herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir. Buna 

karşın, proje yakın çevresi ve özellikle proje alanının güney ve batı 

kısımlarında apartman, butik otel, restoran, sosyal konut, küçük çaplı parklar, 

cafeler, Girne Orduevi, Kamiloğlu Hastahanesi, Girne Asker Hastanesi ve 20 

Temmuz Stadyumunu da içeren yoğun bir yapılaşma söz konusudur. Proje 

alanına en yakın köy Girne’ye bağlı Zeytinlik köyü olup, 1.85 km kadar 

güneybatıda yer almaktadır. Proje alanının 700 m güney doğusunda Girne 

Güzel Sanatlar Müzesi, 1.30 km doğusunda Girne Yat Limanı’nın hemen 

yanında ise İkon Müzesi bulunmaktadır. Foto 9’da yat limanı, Foto10’da yat 

limanının doğusunda kalan ve mendireğin inşa edileceği sahil şeridi 

görülmektedir.  
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   Şekil 9. 1/25.000 Ölçekli proje alanı ve yakın çevresinin gösterildiği 

Topografik Harita 

 

  
 Foto 9. Yat limanından bir görüntü. 
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                     Foto 10. Mendireğin inşa edileceği sahil şeridinden bir görüntü 

 

II.4. Proje Alanı ve Etki Alanında ilan Edilmiş Özel Statülü Koruma 

Alanların Bulunup Bulunmadığı (Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Turizm 

Merkezi/Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, vb.), Var İse Bu 

Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Uzaklıklarının Belirtilmesi, 

Koruma Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının 

Ölçekli Haritalar ile Gösterimi.  

 

Proje alanı yakın çevresinde doğal, arkeolojik sit alanı ve özel çevre 

koruma alanı bulunmamaktadır. 1.40 km doğuda Girne’nin en önemli turizm 

merkezi olan Girne Yat Limanı yer almaktadır (Şekil 10). Bununla birlikte, 700 

m güney doğuda Girne Güzel Sanatlar Müzesi, 1.30 km doğuda, Girne Yat 

Limanı’nın hemen yanında ise İkon Müzesi bulunmaktadır. Proje alanının 1 km 

güney doğusunda küçük çaplı Turizm Parkı, 1.50 km güney doğusunda ise 

Barış Parkı yer almaktadır. Bölge şehir merkezinde yer alıp herhangi bir sulak 

alan içermemektedir. Son olarak, proje alanının 850 m kadar güney doğusunda 

20 Temmuz Stadyumu bulunmaktadır.  
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Şekil 10. Proje alanı yakın çevresideki turizm alanları. 

 

 

II.5. Proje Alanına En Yakın Karayolu ve Mesafesi, Yat Limanına Ulaşım 

İçin Kullanılacak Yol Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu ihtiyacı 

Olup ya da Yolun Mevcut Durumunda İyileştirme, Genişletme vb. 

Çalışmalar Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Bu İşlemlerin Kim 

Tarafından Yapılacağı.  

 

Proje alanına en yakın karayol projenin güneyide yaklaşık 500 m 

uzaklıktaki Girne Karaoğlanoğlu karayolu bulunmaktadır. Yat limanını buraya 

ulaştıran yol ise mevcut Girne içi 36 ayaklık yollardan ibarettir. 

Karayollarından gerekli görüş alınmış ve ekte sunulmuştur. Ancak yapılan 

limanın yat limanı olmasından dolayı herhangi büyük yük taşıyıcı araçların 

kullanılmayacağı göz önünde bulundurulduğundan kara yolaarına herhangi ek 

bir yük getirmesi söz konusu olmayacaktır. 

 Yat limanına gelecek olan misafirler burada mevcut otelde yerleşecekler 

veya kendi kamaralarıda kalacaklar. Ayrıca Girne’deki başka otelleri de 

kullanabilecekler. Bu durumda sadece araba kiralamakdan dolayı kara 

yollarına bir miktar yük gelse bile bu zaten genel olarak bir turizim şehri olan 

Girne’de herzaman yaz aylarında oluşan bir durumdur. 
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II.6. Proje Alanı ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm 

ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu 

kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, vb.) Olup 

Olmadığı ve Projenin Bu Alanlara Olabilecek Etkilerinin İrdelenmesi 

 

Proje alanının doğu ve güneydoğusunda askeri birlikler yer almaktadır 

(Şekil 11). Yine kuzey batıda Yılan Adası bulunmaktadır. Bunların dışında 

bölgede askeri yasak bölge ve kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla 

tahsis edilmiş alan bulunmamaktadır.  
      

 
      Şekil 11. Proje alanı yakın çevresindeki askeri yasak bölgeler. 
 

  



 
 

45 

 

 

BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT 

ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ  

 

III.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin 

Açıklanması, Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi 

 

Proje etki alanının belirlenmesinde, proje alanının çevresi, projeden 

etkilenecek çevresel etkiler ile sosyo ekonomik etkiler dikkate alınmıştır. 

 Proje sahası Girne Kasabasının hemen batı kısmında ve etrafda bulunan 

hoteller mevkinde bulunmaktadır. Burada projenin bağlı olduğu şirkete ait Les 

Ambasador Oteli ve Jasmine Otel’de bulunmaktadır. 

 Projenin yapım sırasında alınması gereken önlemlerin başında gürültü 

önlemi gelmektedir. Hali hazırda projenin büyük bir kısmı tamamlanmış ve 

kullanıma açılacak durumundadır. Buna karşın hali hazırda devam eden 

kısımlarda ise mümkün mertebe Otelde konaklayanları rahatsız etmeyecek 

saatlerde devam edilmektedir. 

 Projenin çevresel etkileri yanı sıra, inşaat aşamasında ve faaliyet 

aşamasında çevrede konaklamakta olan insanlardan faydalanılması da 

düşünülmüştür. 

 Projeden etkilenecek alan Şekil 9’daki haritada da gösterilmiştir. 

 

III.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü, (hava, su, 

toprak), Deniz Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Sonuçları  

 

        Mevcut kirlilik yükünü belirlemek adına proje alanında hava, su ve 

toprak ile ilgili herhangi bir test yapılmamıştır. Bununla birlikte deniz suyunda 

da detaylı bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz yapılmamıştır. Bu yüzden 

mevcut kirlilik yükü ve deniz suyunun özellikleri ve kalitesiyle ilgili yorum 

yapmak mümkün değildir.  

 

III.3. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri (Tektonik Hareketler. Mineral 

Kaynaklar. Proje Alanı ve Etki Alanının Deprem Durumu. Sel Riski. 

Benzersiz Oluşumlar vb.) ve Jeolojik Etüd Raporu.  

 

Proje alanında, deniz tabanının zemin özelliklerini belirlemek amacıyla 

herhangi bir sondaj çalışması yapılmamıştır. Bu yüzden zeminde yer alan 

birimler ve bu birimlerin kalınlıkları ile ilgili herhangi bir yorum 

yapılamamaktadır. Proje alanında sel riskinden bahsetmek mümkün değildir. 

Bölgede herhangi bir benzersiz oluşum ve mineral kaynağı gözlenmemiştir.  

Kıbrıs, Dünya’daki depremlerin yaklaşık %15’inin meydana geldiği Alp 

– Himalaya deprem kuşağında yeralır. Kıbrıs’taki depremlerin oluşmasına 

yolaçtığı düşünülen “Kıbrıs Yayı” Kıbrıs’ın yeraldığı bölgede, Afrika ile 

Avrasya Litosferik Levhaları arasındaki tektonik sınırı oluşturmaktadır. Bu 
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“Yay” Kıbrıs’ın batı ve güneyinde deniz içerisinde yeralır. Depremlerin pek 

çoğunun bu yay üzerinde ortaya çıkması bu yay boyunca  tektonik hareketlerin 

oluştuğunu ve bunun da depremlere yolaçtığını göstermektedir. Kıbrıs sismik 

yönden hareketli bir bölgede yeraldığından bütün ada depremden 

etkilenebilecek konumdadır. Ancak Kıbrıs ‘ın depremler yönünden en aktif 

kesimi Baf’tan Limasol’a oradan da Larnaka ve Mağusa’ya uzanan kıyı 

şerididir. Bu yüzden proje alanı deprem riski açısından KKTC’nin kritik 

bölgeleri arasında yer almamaktadır.  

 

III.4. Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet Durumu (Deprem Dışındaki 

Heyelan, Kaya Düşmesi, Su Baskını vb. ) 

 

Proje alanında heyelan, kaya düşmesi ve su baskını ile ilgili bir durum 

söz konusu değildir.  

 

III.5. Meteorolojik Özellikler. Bölge Özelinde Hava Koşulları. Bu 

Koşulların Denizciliğe ve Proje Alanındaki Kirlenmeye Etkileri Yönünden 

İrdelenmesi. Rüzgar Gülü.  

 

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi’nden, proje alanına en yakın meteoroloji 

istasyonu olan, Girne istasyonuna ait 1981-2018 yılları arasını kapsayan veriler 

alınmış ve bu veriler ışığında meteorolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Ek 

9’da ortalama sıcaklık, en yüksek ortalama sıcaklık, en düşük ortalama sıcaklı, 

ortalama nispi nem, toplam yağış ortalaması, ortalama rüzgar hızı, en yüksek 

rüzgar hızı ve rüzgar yönüne ait bilgilerin aylara göre dağılımı yer almaktadır. 

Sıcaklık değerlerine bakıldığı zaman; yıllık ortalama sıcaklığın 20,4 ˚C; en 

yüksek sıcaklığın ise Temmuz ve Ağustos aylarında hissedilip, 32,6 – 32,9 ˚C 

civarında olduğu görülmektedir. Yıllık en düşük ortalama sıcaklık ise Ocak ve 

Şubat aylarında olup, sırası ile 9,5 ˚C ve 9,3 ˚C olarak ölçülmüştür. Yıllık en 

düşük ortalama sıcaklık değeri 16,2 ̊ C olarak belirlenmiştir. Ülkenin genelinde 

olduğu gibi gündüz en yüksek ve gece en düşük hava sıcaklıkları arasındaki 

fark yüksektir. 

Bunun yanında ortalama nispi nem değerlerinde, yaz aylarında hafif bir 

düşüş görülse de, Aralık ayında maksimum olmak üzere tüm yıl boyunca 

oldukça yüksek seyretmektedir. Bu durum Girne’nin bir kıyı şehri olmasında 

kaynaklanmaktadır. Yıllık ortalama nispi nem değeri % 67,5’dir. Yağış 

durumuna bakıldığı zaman ise, en fazla yağışın Aralık ve Ocak aylarına ait 

olduğu görülmektedir. Yıllık toplam yağış ortalaması 469,4 mm olup, Temmuz 

ve Eylül aylarında az, Ağustos ayında ise hemen hemen hiç yağış 

görülmemiştir. Proje açısından en önemli parametre olan rüzgar hızı, yıllık 2,4 

m/sn olarak belirlenmiştir. Ortalama rüzgar hızının en düşük olduğu ay Nisan 

ayı (1,7 m/sn), en yüksek olduğu ay ise Haziran ayı (3,2 m/sn) olarak 

belirlenmiştir.Yıllık ortalama en yüksek rüzgar hızı 37,8 m/sn olup Ocak 

ayında hissedilmiştir. Doğu Akdeniz bölgesinde rüzgar genellikle kış aylarında 

batı ve güney batı yönlerinden etkili olmaktadır. Kuzey-batı ve kuzey rüzgarları 
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ise genellikle yaz aylarında görülmektedir. Meltemler dışında KKTC’de esen 

rüzgarların önemli bir bölümü batıdan doğuya doğru esmektedir. Girne 

bölgesinde rüzgar yönü aylara göre ciddi değişim gösterdiğinden ötürü, rüzgar 

yönü ile ilgili herhangi bir genelleme yapmak oldukça güçtür. Buna rağmen, 

bu istasyona ait yıllık rüzgar yönü Güney-Güney Doğu olarak verilmiştir.  

 

III.6. Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan 

Kullanımı. Proje Alanında Herhangibir Dere Ağzı Olup Olmadığı Varsa 

Dere Ağzına Herhangi Bir Müdahale Olup Olmayacağı.  

 

Proje alanında (deniz alanında) deniz suyu derinliğinin 4-5 m 

civarındadır. Proje sahası ve yakın çevresinde sürekli akış durumunda olan 

herhangi bir dere veya akarsu mevcut değildir.  

İnşaat ve işletme aşamalarında ihtiyaç duyulacak içme ve kullanma suyu 

Girne Belediyesi şebekesinden karşılanacaktır. Proje kapsamında yüzeysel ve 

yer altı suyu tüketimi olmayacaktır. 

 

III.7.Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri 

 

Projenin yapılabilmesi için genel olarak proje sahasının Hidrografik ve 

Oşinografik bilgilerinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü yapılacak olan 

yapının bu bilgilere göre tasarlanması ve yapılması gerekmektedir. Genel 

olarak şu bilgilerin alınması önemlidir. 

a. Deniz suyunun çürütücü özelliği. 

b. Akıntıların kuvveti. 

c. Gelgitler. 

d. Fırtınalar. 

e. Deniz altındaki yüksek basınç. 

f. Deniz batımetri haritası. 

Genel olarak Batimetri haritası proje alanında yapılan ölçümlerle 

belirlenmiş ve ekde sunulmuştur. Buradan deniz tabanının durumu , derinliği 

belirlenmiştir. Buna bağlı olarak deniz tabanına yapılan kaya dolgu 

hesaplamaları yapılmıştır. Dalga boyu dökümleri İlgili Daireden alınmıştır. 

Deniz suyunun tuzluluğu ayrıca ölçülmüştür. Bunun haricinde herhangi bir 

oşinografik ve Hidrografik harita elde edilememiştir. Bu gibi bilgiler genellikle 

askeri bilgi olarak gizli tutulmaktadır. 

 

III.7.1. Proje Sahasının 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası  

 

 Proje sahasına ait batimetrik harita aşağıdaki Şekilde sunulmuştur. 
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Şekil 12. Proje alanı batimetrik haritası. 

 

III.7.2. Proje Sahası ve Civarının Akıntı Hız ve Yön Ölçüm 

Sonuçları ve Değerlendirmesi. 

 

Proje alanı içerisinde deniz akıntılarının ölçümü yapılmamıştır. Ancak, 

Kıbrıs adası etrafında deniz akıntılarının 02 m/sn ile 2 m/sn arasında değişiklik 

gösterdiği bilinmektedir. Yüzeysel su akıntıları Doğu Akdeniz bölgesinde 

Güney Laventine tarafından yaklaşarak kıbrıs etrafında saatin ters yönünde 

ilerleyerek Kuzey Lavantine kısmına geçmekte ve Kuzey Kıbrıs sahillerine 

paralel batı yönünde ilerlemektedir. Akdeniz içinde mevcut akıntılar içerisinde 

Cilician akıntıları ve Asya Minör Akıntıları Kıbrısı etkileyen akıntıların 

başlıcalarıdır. 1992-2011 yılları arasında Akdenizde etkili olan akıntıların 

ortalaması üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Poulain ve arkadaşları Şekil 

13’de Akdeniz akıntılarını özetlemiştir. Bu harita bazında 20 yılın ortalaması 

Kıbrısın Kuzeyinde akıntı hızlırın 20 cm/sn olduğunu göstermektedir. 

 

 
Şekil 13. Akdeniz havzası 20 yıllık ortalama deniz akıntıları haritası.  
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III.7.3. Deniz Tabanı Yatay ve Düşey Devamlılığının Tespitine 

Yönelik Jeofiziksel Çalışmalar ve Değerlendirmeleri 

 

Proje alanında deniz tabanı yatay ve düşey devamlılığını belirlemek 

adına herhangi bir jeofiziksel çalışma (sismik method ve yan taramalı sonar 

gibi) yapılmamıştır. Bu yüzden, deniz tabanı jeolojik yapısı, üstteki olası 

sediment kalınlığı, deniz tabanının yüzey yapısının özellikleri, deniz tabanı 

üzerinde olabilecek doğal ve doğal olmayan yapılar hakkında değerlendirme 

yapmak mümkün değildir.  

 

III.7.4. Deniz Tabanı Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin 

Değerlendirmeler 

 

Deniz tabanı yüzey sediment yapısını ve dağılımını belirlemek 

maksadıyla herhangi bir numune alınmamıştır. Yakın çevrede, yüzey sularıyla 

taşınarak birikmiş ve mil olarak bilinen çok ince daneli  (killi ve siltli) 

çamurlaşmış kum gözlemlenmektedir. Firmanın verdiği bilgi dahilinde, deniz 

tabanının yaklaşık 4 m derinlikte, kumtaşı taraçası üzerine konumlandığı 

bilinmektedir. 

  

III.7.5. Bölgede Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine 

(tuzluluk-sıcaklık-yoğunluk vb.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve 

Değerlendirmeler  

 

Proje alanının 1250 metre kuzey batısında (Şekil 14) 2016 yılı Ocak 

ayından 2018 yılı Mayıs ayına kadar sürdürülen tuzluluk – sıcaklık – yoğunluk 

ölçümleri bölgedeki oşinografik değerlerin mevsimsel değişikliklerini ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda Şekil 15’de de görüldüğü üzere, kış mevsiminde, 

özellikle Ocak ve Mart ayları arasında, ölçüm noktasında deniz sütunu nispeten 

yoğun (28.65 - 28.85 kg/m3), iyi karışmış ve homojendir. Artan sıcaklıklar ile 

ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca yüzey suları ısınmakta, tuzluluk artmakta ve 

özellikle Mayıs ve Kasım ayları arasında mevsimsel tabakalaşma 25 ile 80 

metre derinliklerde gözlemlenmektedir.  

 

 
Şekil 14. Yat limanı kuzey batısında yapılan ölçüm çalışma yeri (35o 21’ 

10,26’’  33o 17’ 43,92’’). 
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Şekil 15. Yat limanı kuzey batısından alınan 2.5 yıllık tuzluluk – sıcaklık – 

yoğunluk ölçümleri. 

 

III.7.6. Sığlaşma Nedenlerinin Araştırılması ve Gereken Önlemlerin 

Alınması  

 

Sığlaşma yat limanları için önemli bir problemdir. Sığlaşmaya neden 

olabilecek etkenler arasında; dalga ve akıntı etkileri ile oluşan kum hareketleri, 

karadan yüzey suları ve meteorolojik etkilerle denize sediment taşınması yer 

almaktadır. Yat limanları içinde sığlaşma probleminin olması istenmeyen bir 

durumdur. Sürekli akan dere mansapları gibi denize sürekli malzeme 

taşınımının fazla olduğu yerler, yat limanları için uygun yerler değildir. Proje 

alanı ve yakın çevresinde sürekli akışta bulunan dere bulunmamaktadır.  

Kısa periotlarda akan dere akışları ile basen içerisine gelebilecek 

sediment partikülleri ise sirkülasyon amaçlı bırakılan kanalların yardımı ile 

açık denize aktarılmasını sağlayacaktır. Basen içerisinde oluşan dalga ve akıntı 

kaynaklı sediment hareketleri de sirkülasyon ile birlikte açık denize 

aktarılacaktır.  
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III.8. Kara ve Deniz Ortamındaki Flora/Fauna ve Yaşam Alanları (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 bulunuş 

yerleri. Arazi ve literatür çalışmalarının ayrı ayrı değerlendirilmesi. Av 

hayvanlarının adları ve populasyonları)  

 

Çok yoğun bir gelişim bölgesinde bulunan proje alanının çevresinde 

doğal karasal flora elemanı bulunmamaktadır. Bölge yoğun bir gelişime maruz 

kalmış, betonarme yapılar ile düzenlenerek egzotik bitkiler kullanılarak peyzaj 

düzenlenmesi yapılmıştır. Bu nedenden dolayı bölgede doğal flora elemanı 

bulunmamaktadır.  

İnsan aktivitesinin yoğun olması ve bölgede hayvanların yuvalayıp 

saklanabileceği habitatların bulunmaması nedeniyle de doğal hayvan türleri de 

tesbit edilmemiştir. 

Bölgede herhangi bir av hayvanı bulunmamakta, ayrıca bölge ava kapalı 

bir bölgedir. 

Yatırımın yapılacağı bölgedeki habitatın abiyotik yapısı, kumluk ve 

kayalıklardan oluşmaktadır. 

 

  
Foto 11. Denizden görüntü. Foto 12. Denizden görüntü. 

 

Deniz florası ve faunasında tesbit edilen türler; 

 

Flora (Sucul) 

Cyanophyceae:Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli;Oscillatoria 

curviceps C.Agardh. 

Rhodophyceae:Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.Agardh; 

Acrochaetium daviesii (Dillwyn) Nägeli; Ganonema farinosum (J.V. 

Lamouroux) Fan et Wang; Corallina elongata J. Ellis et Solander; Jania rubens 

(L.) J.V. Lamouroux var. rubens; Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. 

Lamouroux; Callithamnioncorymbosum (Smith) Lyngbye; Ceramium ciliatum 

(J. Ellis) Ducluzeau var. ciliatum; Ceramium ciliatum  var. robustum 

(J.Agardh) Feldmann-Mazoyer; Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey; 

Wrangeliapenicillata (C.Agardh) C.Agardh; Dasya rigidula (Kützing) 
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Ardissone; Chondrophycus papillosus (C.Agardh)Garbary et J. Harper; 

Digenea simplex (Wulfen) C.Agardh; Laurencia obtusa (Hudson) J.V. 

Lamouroux; Polysiphonia opaca (C.Agardh) Moris et De Notaris; Rytiphlaoea  

tinctoria (Clemente) C.Agardh. 

Phaeophyceae:Myriotrichia clavaeformis Harvey; Colpomenia sinuosa 

(Mertens ex Roth) Derbes et Solier; Hydroclathrus clathratus (Bory ex 

C.Agardh) M. Howe; Halopteris filicina (Grateloup) Kützing; Stypocaulon 

scoparium (L.) Kützing; Dictyopteris polypodioides (A.P. De Candolle) J.V. 

Lamouroux; Dictyotadichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux var. dichotoma; 

Padina pavonica (L.) Thivy; Stypopodium schimperi (Buchinger ex Kützing) 

Verlaque et Boudouresque;Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et 

Nizamuddin; Cystoseira foeniculacea (L.) Greville f. foeniculacea; Cystoseira 

foeniculacea f. tenuiramosa G.Garreta, B. Martí, R. Siguan et R. Lluch; 

Sargassum vulgare C.Agardh. 

Chlorophyceae: Phaeophila dendroides (P.L. Crouan et H.M. Crouan) 

Batters; Enteromorpha linza (L.) J.Agardh; Ulva lactuca L.; Anadyomene 

stellata (Wulfen) C.Agardh; Cladophora spp.; Caulerpa prolifera (Forsskål) 

J.V. Lamouroux; Caulerpa racemosa var. lamourouxii f. requienii (Montagne) 

Weber-van Bosse; Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin; Dasycladus 

vermicularis (Scopoli) Krasser. 

İstilacı iki tür yeşil alg Caulerpa racemosavar. lamourouxii f. requieniive 

kahverengi alg Stypopodium schimperi de bol oranda tesbit edilmiştir. 

 

FAUNA 
COPEPODA  

CLADOCERA 

Acartia clausi Farranula rostrata Penilia avirostri, Podon polyphemoides. 

 

NEMERTINI  

Nemertini sp. 

 

ANNELIDA  

POLYCHAETA  

Amphictene auricoma; Aricidea sp.; Capitella sp.; Capitomastus sp.; 

Cirratulus sp.; Cossura sp.; Eunice floridana; Gleycera cf rouxi; Glycera sp.; 

Goniada norvegica; Harmohoe impar; Harmothoe sp.; Hermonia hystrix; 

Hteromastus filiformis; Lumbrinerides cf amoureuxi; Lumbrineris sp.; 

Magelona papillicornis; Malaccoceros sp.; Marphysa bellii; Monticellina 

heterochaeta; Naineris laevigata; Neanthes pelagica; 

Nephths caeca; Nephthys sp.; Neridines sp.; Nerine cf cirratulus; Nereis 

diversicolor; Notomastus latericeus; Onuphis eremita; Paradoneis lyra; 

Ploynoidae (sp.); Pomatoceros trigueter; Prinospio fallax; Prinospio sp.; 

Pseudocapitella incerta; Sigalion cf. Mathildae; Sigambra parva; Spio sp.; 

Spiochaepterus costarum; Spionidae sp.; Spiophanes bombyx; Sthenelais boa. 
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ARTHROPODA  

CRUSTACEA  

Acanthonyx lunulatus;Achaeus cranchii;Alpheus dentipes;Alpheus 

glaber; Alpheus macrocheles;Ampelisca brevicornis;Ampelisca 

diadema;Apseudes intermedius; Athanas nitescens; Atylus vedlomensis; 

Bathyporeia lindstromi; Bodotria arenosa mediterranea; Caprella equilibra; 

Caprella sp.; Carpias stebbingi; Ceratothoa oestroides; Cestopagurus timidus; 

Charybdis longicollis; Chlorotocus crassicornis; Clibanarius erythropus; 

Cumella limicola; Diastylis rugosa; Ebalia cranchii; Ebalia nux;Ericthonius 

brasiliensis; Eriphia verrucosa; Ethusa mascamne; Eurydice sp.; Eurynome 

aspera; Galathea sp.; Galathea squamifera; Galathea strigosa; Gammaridae sp.; 

Goneplax rhomboides; Hippolyte inermis; Hippolyte varians; Inachus 

thoracicus; Leptomysis sp.; Liocarcinus arcuatus; Liocarcinus corrugatus; 

Liocarcinus maculatus; Lissa chiragra; lnachus dorsettensis; Lophogaster 

typicus; Lysianassa longicornis; Macropodia rostrata; Pagurus chevreuxi; 

Palaemon serratus; Palinums elephas; Pandalina brevirostris; 

Penaeus semisulcatus; Philocheras bispinosus bispinosus; Primela denticulata; 

Processa edulis; Scalpellum scalpellum; Scyllarus arctus; Scyllarus pygmaeus; 

Sphaeroma serratum; Tylos latreillii;Upogebia pusilla; Upogebia tipica; 

Uromunna petitI; Urothoe grimaldii. 

 

MOLLUSCA  

PLACOPHORA  

Chiton olivaceus. 

 

GASTROPODA  

Acteon tornatilis; Anachis savignyi; Bittium reticulatum; Bolma rugosa; 

Brittium submamillatum; Caecum trachea; Cerithium vulgatum; Cerithium 

rupestre; Columbella rustica; Euparthenia bulinea; Jujubinus exasperatus; 

Loripes lacteus; Macoma cumana; Myrtea spinifera; Nassarius gibbosulus; 

Nassarius sp.; Odostomi sp.; Philine catena; Smaragdia viridis; Tellina sp.; 

Tricolia speciosa; Turritella turbona; 

 

BIVALVIA  

Acanthocardia tuberculata; Abra alba; Bela nebula; Chamelea gallina; 

Conus ventricosus; Dentalium inaequieostatum; Dentalium dentalis; Donax 

venustus; Dosinia lupinus; Glans aculeata; Glycymeris glycymeris; Gouldia 

minima; Lissopecten hyalinus; Loripes lacteus; Modiolula phaseolina; 

Modiolus adriaticus; Myrtea spinifera; Paphia lucens; Parvicardium exiguum; 

Plagiocardium papillosum; Striarca lactea; Tellina balaustina; Tellina 

pulchella; Venus verrucosa; 

 

ECHINODERMATA 

ASTROIDAE  

Astropecten irregularis; 
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OPHIUROIDEA  

Amphiopholis squamata; Amphiura chiajei; Ophiura albida; 

Ophioderma longicaudum. 

 

HOLOTHUROIDEA 

Holothuria mammata; Schizaster canaliferus. 

 

ECHINOIDEA  

Echinocardium cordatum; Echinocyamus pusillus; Paracentrotus lividus; 

Schizaster canaliferus. 

 

CHORDATA  

ENTEROPNEUSTA  

Saccoglossus sp. 

 

ASCIDIACEAE  

Holocynthia sp. 

 

PORIFERA  

DERMOSPONGIAE  

Ircinia sp. 

 

PROJE BÖLGESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN BALIK FAUNASI: 

Diplodus annularis; Diplodus sargus sargus; Diplodus vulgaris; 

Epinephelus costae; Epinephelus marginatus; Mullus barbatus barbatus; 

Mullus surmuletus;  Oblada melanura ; Siganus rivulatus; Solea solea; Spicara 

maena; Atherina boyeri; Blennius sp.; Chromis chromis; Coris julis; Gobius 

sp.; Labrus viridus; Serranus scriba; Sparisoma cretense; Sympodus 

mediterraneus; Sympodus sp.; Thalassoma pavo; 

Avrupa Birliği Habitat Yönergesi Ek II listesinde bulunan türler bağlamında 

Alagadi ve Akdeniz ÖÇKB’lerinin ortasında bulunan bu alanın deniz 

çevresinde  iki deniz kaplumbağası ve bir de fok balığı bulunmaktadır.  

Denizel flora ve fauna kısmında belirlenen türlerden Çevre Yasası 

18/2012 ve tahtında düzenlenen tüzüklere göre sadece deniz kaplumbağaları ve 

akdeniz foku koruma altındadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde bu türler 

bölgede tesbit edilmemiştir. Deniz kaplumbağalarının deniz sahanlığında, 

akdeniz fokunun bölgede kayıtları mevcuttur. 

 

III.9. Proje alanının Akdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanlarına olan 

uzaklığı, bu bilgilerin bir kroki yada harita üzerinde gösterimi. 

 

2009 yılında Prof. Dr. Ali Cemal Gücü ve arkadaşları tarafından Akdeniz 

Fokunun, Kuzey Kıbrıs kıyılarındaki dağılışı araştırılmıştır. Aşağıdaki Şekil’de 

yer alan haritada okla gösterilen yerler balıkçı barınaklarıdır; yıldızlar araştırma 
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ekipleri tarafından fokların görüntülendiği yerleri göstermektedir, kutular ise 

keşfedilen mağraları göstermekte, üzerinde çizgi olan yerler gözlem yapılan 

mağraları göstermektedir. 

 

 
Şekil 16. Akdeniz Fokunun, Kuzey Kıbrıs kıyılarındaki dağılış haritası. 

 

Prof, Dr. Gücü ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre, yapılacak olan 

gelişim, Akdeniz Foklarının yaşama ve üreme alanlarına çok uzaktır. 

 

III.10. Proje ve Etki Alanındaki Balıkçılık Faaliyetleri ve Su Ürünleri gibi 

Ekonomik Yapıyı Oluşturan Başlıca Sektörlerin Durumu 

 

Kıbrıs kıyılarında 8 adet kıkırdaklı, 74 adet ise kemikli balık, 4 adet 

karides ve 14 adet kafadanbacaklı türü saptanmıştır. Kemikli balıklardan 

sardalya, tirsi, lagos, istavrit, izmarit, fangri mercan, karagöz, iskorpit gibi 40 

a yakın ekonomik balık türü tespit edilmiştir. Ekonomik olan karides türlerinin 

100 metreden daha sığ sularda bulunmadığı Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege 

Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalarda tesbit edilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda en sık görülen türler içerisinde 20-100 metre derinliklerde Asıl 

hani (Serranus cabrilla), 101 ile 200 metre arasında Kırlangıç (Lepidotrigla 

cavillone) ve 200 metre üstündeki derinliklerde ise mürekkep balığı (S.elegans) 

%80 görülme payına sahiptir. Tüm bu balık türleri bölgede potansiyel farklı 

derinliklerde saptanan balıkçılık kaynaklarıdır. 

Bölgede yer alan kıkırdaklı balıklar, Köpekbalığı, Kedibalığı, Mahmuzlu 

camgöz, Vatoz ve Çuçuna; Kemikli balıklar, sardalya, tirsi, hamsi, boa balığı, 

derinsu gümüşü, zurna, yeşilgöz, boru balığı, denizatı, bakalyaro, derinsu 

mezgiti, mavi mezgit, gelincik, zarkafa, dülger, peri balığı, berberbalığı, lahoz, 

asıl hani, benekli hani, kurdela, istavrit, barbun, tekir, kupez, isparoz, mercan, 

izmarit, papazbalığı, gelin, ot balığı; kemikli balıklardan; üzgün, 

horozbina, adabeyi, iskorpit, kırlangıç, dil, pisi ve fenerbalığıdır. 
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KKTC Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Ege 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin işbirliği ile 1998 yılında yapılan “KKTC 

Kıyı Balıkçılığının Yönetimi” projesinde çalışma alanı bütün KKTC sınırları 

olmuştur. Proje kapsamında, faaliyet alanının çevresinde de inceleme ve ölçüm 

çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan oşinografik çalışmalar neticesinde hem denizin bu bölümündeki 

kimyasal ve fiziksel özellikleri araştırılmış, hem de bu bölgede balıkçılığa 

uygun alanlar belirlenmiştir. 

KKTC'nde beslenmedeki yeri ile ithal ikamesi yaratabilecek kapasiteye 

sahip olması bakımından balıkçılığın önemi bulunmakla beraber Karpaz 

Bölgesi dışındaki kıyılarda balık stoklarının az olması ve açık deniz 

balıkçılığının yapılamaması nedeniyle bu sektörün milli gelire olan katkısı 

sınırlı bir ölçüde ve beklenen düzeyin altında olmakta, süratli bir gelişim 

gösterememektedir. 

Devlet Planlama Örgütünün, 2018 yılının Kasım ayında yayımladığı 

“2017 YILI EKONOMİK VE SOSYAL GÖRÜNÜM” raporuna göre Girnede 

balıkçı tekneleri ve balıkçı sayıları azalmaktadır. 

 

Tablo 5. Girne Kayıtlı Balıkçı Sayısı ve Balıkçı Tekneleri. 

 2015 2016 2017 

Kayıtlı Gemi 

Sayısı 

134 134 134 

Faal Gemi Sayısı 91 91 86 

Trol Sayısı - - - 

Faal Trol Sayısı - - - 

Balıkçı Sayısı 128 134 126 

 

Yapılacak olan Liman ve Mendirek, balıkçı barınaklarından uzaktadır. 

Ayrıca, Liman sadece yatlara konaklama hizmeti vereceğinden dolayı da, deniz 

ekosistemini ve balıkçılığı etkileyici bir etkisi bulunmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 

 

III.11. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  

 

 

III.11.1 Ekonomik Özellikler  

 

KKTC Devlet Planlama Örgütü’nce yayınlanan “DPÖ Makroekonomik 

Gelişmeler 2016” verilerine göre; sektörler itibarıyla reel gelişmeler 

incelendiğinde, 2016 yılında en fazla büyüyen sektörler sırasıyla, Sanayi, 

İnşaat, Ulaştırma ve Haberleşme Serbest Meslek ve Hizmetler olduğu 

görülmüştür.  

Sanayi sektöründeki gelişmelere bakıldığında; özellikle imalat sanayi ve 

taşocakçılığı altsektörlerindeki yüksek artışla sektördeki büyümenin % 19.5 

düzeyine geldiği görülmektedir. 2016 yılında ise Sanayideki büyüme %7.3 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İnşaat sektöründeki büyüme 2014 yılında %-4.5 iken, 2015 yılında özel 

inşaatlardaki artıştan dolayı % 6.5 büyüme gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 

reel büyüme %5.7 olarak gerçekleşmiştir. 

Ulaştırma-Haberleşme sektöründe 2014 yılında %3.2 olarak gerçekleşen 

büyüme rakamı, 2015 yılında %5.7, 2016 yılında ise %5.3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Serbest Meslek ve Hizmetler sektörü, 2014 yılında yükseköğretimdeki 

%11.1’lik artışın etkisiyle %8.8, 2015 yılında ise yine yükseköğretimdeki 

%11.0’lık artışın etkisiyle %9.5 büyümüştür. 2016 yılında ise büyüme %3.6 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Bunların sonucunda 2016 yılında GSYİH %3.6 oranında bir büyüme 

kaydetmiştir. 

 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre 2016 yılında KKTC genelinde 

toplam istihdam 118 387 kişi olarak tahmin edilmiştir. Anket sonuçlarına göre 

işşiz sayısı 8 075 kişi, işsizlik oranı ise % 6,4’dür.  

 

III.11.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; 

göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler 

 

Devlet Planlama Örgütü’nün yayınladığı Aralık 2011 sayım sonuçlarına 

gore, Girne ilçesine (ilçe toplamı 69.163) bağlı Yukarı Girne Bölgesinin toplam 

nüfusu 3.745’dir. (Erkek 1.963, Kadın 1.782). 

 

III.11.3 Bölgenin Turizm Potansiyeli  

 

Proje alanının yer aldığı Girne Bölgesi, Kuzey Kıbrıs’ın turizm 

bakımından en ilgi gören ve en yoğun şehri olup bölgede 90 civarında otel 

hizmet vermektedir. Söz konusu otellerden beş yıldızlı ve casinosu bulunanları 

ağırlıklı olarak kumar turizmine hizmet sağlamaktadır. 
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III.11.4.Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik  

 

Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 

2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC 

genelinde toplam istihdam 120,999kişi olarak tahmin edilmiştir. Anket 

sonuçlarına göre işşiz sayısı 7,453 kişi, işsizlik oranı ise %5,8’dir. Girne 

Bölgesi’ne ait 2017 yılı işgücü durmu, KKTC geneline kıyaslamalı olarak 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 6. KKTC Genelinde ve Girne Bölgesinde Nüfus ve İşgücü Durumu 

(2017 Yılı). 

 
 

 

  

III.11.5. Beklenen Sosyoekonomik Değişiklikler 

 

Projenin hayata geçmesi durumunda, ülke ekonomisine, istihdama, 

sürdürülebilir kıyı kullanım çeşitliliğine, yerel ekonomilere katkı sağlanacağı 

ve bunun yanında mevcut turizm faaliyetlerinin destekleneceği gibi bu turizm 

türleri ile de bütünleşme artacaktır. Bununla birlikte, sadece bölgede değil  

ülkemizde yaşayan insanların turizm, spor gibi gereksinmelerini karşılayarak 

toplumsal gelişmeye katkıda bulunmuş olunacaktır. Ayrıca, turizmin tüm yıla 

yayılmasını sağlarken, kültürel, sosyal, çevresel ve teknolojik gelişime de 

destek sağlayacaktır. 
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BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL  ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER  

 

 

IV.1. Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, 

Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat 

Yapılacak Alanın Koordinatları, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum, vb. 

Maddelerin Nerelere Taşınacakları ve Depolanacakları veya Hangi 

Amaçlar İçin Kullanılacakları. 

 

Proje kapsamında arazinin hazırlanması aşamasında herhangi bir 

harfiyat işlemi yapılmayacaktır. Bu sebeple harfiyat atığı oluşması söz konusu 

değildir. Projenin inşaatı Les Ambassador Hotel’inin kıyı şeridinden itibaren 

denize dolgu yapılarak gerçekleştirilecektir. Bölüm 1 Projenin tanımı ve amacı 

madde 1.4’te detaylandırıldığı şekilde dolgu işlemi iki aşama şeklinde 

marinanın yapımı ve mendireğin yapımı olarak uygulanacaktır.     

 

IV.2. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun 

Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak 

Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları  

 

İnşaat aşamasında su ihtiyacı: 

İnşaat aşamasında şantiyede görev alacak personelin içme ve kullanma 

suyu ihtiyacı olacaktır. Tesisin inşaatı aşamasında 30 kişi çalışacağı göz 

önünde bulundurulursa ve kişi başına günlük su ihtiyacının 150 lt olduğu 

düşünülürse, günlük su ihtiyacı; 
 

 30 kişi x 150 lt/(gün-kişi) = 4.500 lt /gün = 4,50 m3/gün, olacaktır. 
 

 Tesisin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında gerekli olacak günlük su 

ihtiyacı Les Ambassador a gelen Girne Belediyesi şebeke suyundan 

karşılanacaktır.    

 

İşletme aşamasında su ihtiyacı: 

Projenin işletme aşamasında su kullanım ihtiyacı limanın bünyesinde 

bulunan ve işletmesi kiraya verilecek olan tesislerde istihdam edilecek kişilerin 

ve limanın maksimum kapasitede hizmet vereceği varsayımı ile yatlardaki 

kişilerden kaynaklı olacağı ön görülmektedir.  

150 yat bağlama kapasitesine sahip limanda, yelkenli ve motorlu 

yatlardaki kişilerin su ihtiyaçları sabit iskele ve hareketli bir yapıya sahip ama 

karaya sabitlenmiş yüzer mendirek üzerinde bulunan servis pedestalları 

kullanılarak karşılanacaktır. Bu pedestallar kullanılarak yatlara su nakli 
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yapılacaktır. Bir yatta ortalama 4 kişi bulunacağı varsayımı ile limanı 

kullanacak kişi sayısı 600 kişi olacaktır. Yatlardan kaynaklı kullanma suyu 

ihtiyacının aşağıdaki miktarlarda olacağı ön görülmektedir.   

600 kişi x 150lt/gün-kişi1 = 90 m3/gün.  

Marina resepsiyon, marina ofis ve marina yat malzemeleri ve mini 

market satış noktası gibi tesislerle birlikte deniz hudut kapısı olacağından 

devlete ait birimlerde ve beach club ı ziyaretçi sayısı ile birlikte 100 kişilik daha 

bir su ihtiyacı oluşacağı ön görülmektedir.  

100 kişi x 150lt/gün-kişi2 = 15 m3/gün. 

Dolayısı ile işletme aşamasında ortalama su ihtiyacı toplam 75m3/gün 

olacaktır. Bu su ihtiyacı Girne Belediyesi şebeke bağlantısı ile Girne Belediyesi 

hizmetleri kapsamında karşılanacaktır. Girne Belediyesi’nin 6 Ocak 2020 

tarihli ilgi yazısında belirtildiği gibi Belediyeden sağlanan suyun yetersiz 

kalması durumunda eksilen su özel tedarikçilerden tanker siparişi ile 

karşılanacaktır.    

 

IV.3. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların 

Cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, yatlardan kaynaklanan atıklar, tamir ve 

bakımından kaynaklanacak atıklar, vb.), Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri  

 

İnşaat aşamasında katı atık: 

İnşaat aşamasında çalışan inşaat personelinin yaratacağı evsel nitelikli 

atıklar olacaktır. İnşaat personelinden kaynaklanan günlük katı atık miktarı;  

30 inşaat personeli x 1,21 kg/kişi.gün = 30.63 kg /gün olacaktır. 

İnşaat aşamasında oluşan evsel nitelikli katı atıklar sızdırmaz çöp 

bidonlarında biriktirilerek, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler 

yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı biçimde saklanacaktır. Katı 

atıkların içeriği evsel nitelikli olan organik olarak çözünecek atıklar ve cam, 

şişe, plastik gibi ambalaj atıklardır. Bu atıklar tesis bünyesinde toplanarak Les 

Ambasaddor Hotel’e ait Katı Atık Deposuna aktarılacaktır. Bu atıklar Girne 

Belediyesi hizmetleri kapsamında toplanıp, katı atık depolama alanına 

Belediye tarafından sevk edilecektir. 

                                                 
1WatewaterEngineering, TreatmentDisposalandReuse, MetcalfandEddyInc., 1991. (Table 

2-8 Typicalfluctuations in wateruse in communitysystems) 
2WatewaterEngineering, TreatmentDisposalandReuse, MetcalfandEddyInc., 1991. (Table 

2-8 Typicalfluctuations in wateruse in communitysystems) 
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İşçilerden kaynaklı evsel (organik) katı atıklara ek olarak metal parçaları 

demir çubuklar gibi inşaat atıkları, cam şişe plastik kağıt karton vb gibi ambalaj 

atıkları ve kontamine atıklar (eldiven, yağlı bez vb) gibi atıklar da oluşacaktır.  

Metal parçalar, demir çubuklar gibi inşaat atıkları şantiyede 

geçirimsizliği sağlanmış bir alanda depolanarak geri kazanımları sağlanacak 

şekilde metal hurdacılara verilecektir.  

İnşaattan çıkacak olan ambalaj atıkları ayrı olarak biriktirilip Çevre 

Koruma Dairesi’nden lisanslı bir firmaya verilerek atıkların değerlendirilmesi 

sağlanacaktır.  

Kontamine atıklar diğer katı atık türlerinden ayrı olarak geçirimsizliği 

sağlanmış alanlarda ve konteynerlerde biriktirilecek ve lisanslı bertaraf/yakma 

tesisine gönderilecektir.   

 

İşletme aşamasında katı atık: 

Yat limanın işletmeye alınması ile personel ve yatlardaki kişilerden 

kaynaklı evsel katı atıklar ve ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, atık piller gibi atık 

türleri oluşacaktır.  

İşletmenin faaliyete geçmesi ile oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 

aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

150 yatın her birinde 4 kişi bulunacağı varsayımı ile limanı kullanacak 

kişi sayısı 600 kişi olacaktır. Marinanın işletmesi ve ziyaretçi sayısı olarak 

toplam 100 kişilik daha bir katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.  

700 kişi x 1,3173 kg/kişi.gün = 922 kg/gün olacaktır.  

Evsel atıkların yoğunluğu 290 kg/m34 alındığında oluşacak atık miktarı 

3,18 m3/gün olacaktır. Bu oluşan evsel nitelikli katı atıklar sızdırmaz çöp 

bidonlarında biriktirilerek, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler 

yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı biçimde saklanacak ve Les 

Ambassador Hotel’in aşağıda fotoğrafı verilmekte olan katı atık depo odasında 

biriktirilecek ve Girne Belediye hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir.  

                                                 
3 EUROSTAT newsrelease, 2015. 481kg/cap.yr 
4Integrated Solid Waste Management, George Tchobanoglous, 1993. 
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Foto 13. Les Ambassador Hotel’e ait katı atık odası. 

 

Haftada iki gün çöp toplama hizmeti verildiğinden konteynerler 

minimum 3,18 m3/gün x 4 gün = 12,72 m3 biriktirebilmelidir. 12.720 litre / 

770litre = 16,5 adet.   Toplam 17 adet aşağıda şekli verilen Belediye araçları 

ile uyumlu 770 litrelik polietilen çöp konteyneri hazır olarak bulundurulacaktır. 

(A:135 B:120 C:75 D:125 cm)  

 

 
Şekil 17. Kullanılacak Çöp Konteynerleri. 

 

Buna ek olarak ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, atık piller ayrı olarak geri 

dönüşüm kutularında biriktirilecek ve atık toplama konusunda Çevre Koruma 

Dairesinden izinli firmalara düzenli olarak verilecektir. 

Yat limanında herhangi bir bakım onarım faaliyeti yürütülmeyeceğinden 

bu işlemler sırasında oluşabilecek atık türlerinin oluşması söz konusu 

olmayacaktır.  
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IV.4. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların 

Cinsi, (evsel nitelikli atık su, sintine, balast suyu, bakım-onarımından 

kaynaklanan sıvı atıklar, kimyevi atıklar, atık yağlar, vb.), Miktarı, 

Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Alıcı Ortamlar  

 

İnşaat aşamasında atıksu: 

İnşaat aşamasında çalışan inşaat personelinin yaratacağı evsel nitelikli 

atıksu olacaktır. Günde ortalama 30 kişi çalıştığı göz önünde bulundurulursa ve 

günlük içme ve kullanma suyu tüketiminin kişi başına 150 lt/gün olduğu 

düşünülürse, (bu miktarın % 85’inin atıksu olarak geri döndüğü varsayımı ile) 

oluşacak atıksu miktarı; 

 

30 kişi x 150 lt/gün-kişi x 0.85 = 3,825.0lt /gün = 3.825 m3/ gün’dür.  

 

İnşaat sırasında oluşacak olan bu evsel nitelikli atıksular Les 

Ambassador Hotel in personel için ayrılmış kanalizasyona bağlı tuvaletlerin 

kullanımı ile Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir.  

İnşaat aşamasında çalışacak iş makinelerinin bakım ve onarımı ve yağ 

değişimi alanda gerçekleşmeyeceğinden sıvı atık veya atık yağ oluşumu söz 

konusu olmayacaktır.  

 

İşletme aşamasında atıksu: 

Marina işletme aşamasında sadece bağlama hizmeti verecektir. Herhangi 

bir bakım onarım veya yakıt ikmali hizmeti verilmeyeceğinden oluşacak olan 

atıksuların miktarı ve cinsi de sınırlı olacaktır. Marinada sintine sularının 

arıtılmasına yönelik de herhangi bir hizmet verilmeyecektir. Dolayısı ile her 

yatta ortalama 4 kişi bulunacağı varsayımı ile limanı kullanacak 600 kişiden 

kaynaklı herhangi bir atıksu oluşumu söz konusu değildir. Her yat atıksu 

oluşumunu kendi bünyesinde, yatta bulunan arıtma sistemi ile çözecektir.    

Marina resepsiyon, marina ofis ve marina yat malzemeleri ve mini 

market satış noktası gibi tesislerle birlikte deniz hudut kapısı olacağından 

devlete ait birimlerde ve beach club ı ziyaretçi sayısı ile birlikte 100 kişilik bir 

evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Kişisel kullanım suyu 

ihtiyacı 150 Lt / gün.kişi olarak düşünüldüğünde oluşacak olan toplam atık su 

miktarı: 

 

150 Lt/gün.kişi * 100 kişi * 0.855 = 12.75 m3/gün’dür. 

 

                                                 
5WatewaterEngineering, TreatmentDisposalandReuse, MetcalfandEddyInc., 1991. (chapter 

2-2 EstimatingWastewaterfrlowratesfromwatersupply data)  
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Evsel nitelikli atık su özelliklerine bağlı olarak kirlilik yükleri aşağıdaki 

şekilde olacaktır. 

 

Tablo 7. Evsel nitelikli atık su teknik özellikleri ve beklenen kirlilik yükü. 

Parametre Konsantrasyon 

(mg/Lt) 

Su kullanımı 

(Lt/gün) 

Kirlilik Yükü  

(kg/gün) 

pH 6-9   

AKM 200 12,750 2.55 

BOİ5 200 12,750 2.55 

KOİ 500 12,750 6.38 

Toplam Azot 40 12,750 0.51 

Toplam Fosfor 10 12,750 0.13 

 

Oluşacak olan atık suyu Girne Belediyesine ait kanalizasyon sistemine 

bağlanacak ve Belediye hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir. 

Marinadaki ofislerin ve işletmelerin faaliyete geçmesi ile oluşacak olan 

atıksu önce septik tanka aktarılacak daha sonra septik tank içerisindeki kirli su 

ve fosseptik için uygun trifaz dalgıç pompa kullanımı ile Girne Belediyesi 

kanalizasyon sistemine basılacaktır.  

 

               
   Şekil 18. Dalgıç pompa özellikleri. 

 

 

IV.5. Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler  

 

Evsel nitelikli katı atıklar, Les Ambassador Hotel’e ait atık odasına kabul 

edilerek, Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir. Atık 

odası ile ilgili detaylar Bölüm 4.3. te verilmektedir.  Proje kapsamında limana 

gelecek yatlara sadece bağlama hizmeti verileceğinden marina bünyesinde 

herhangi bir atık kabul tesisi kurulmayacaktır.  
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IV.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları ve 

Alınacak Önlemler (hesaplamalarda inşaat aşamasında dolgu 

malzemesinin taşınması, boşaltılması ve depolanması, hafriyat sırasında 

hakim rüzgar etkisiyle oluşabilecek tozlanma vb. çevresel özellikler göz 

önünde bulundurulmalıdır)  

 

İnşaat aşamasında iş makinelerinden (ekskavatör, kamyon gibi) 

kaynaklanan, dolgu nedeni ile toz emisyonu oluşumu söz konusu olacaktır. 

İşletme aşamasında toz oluşturacak herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  

 

İnşaat aşamasında toz emisyonu: 

Bölüm 1 de iş programında detaylandırıldığı şekilde, marinanın 

yapımının tamamlanması ile sadece dalga kıran amacı ile mendirek yapımına 

geçilecektir. Dolgu malzemesi olarak parça başına 2-3 ton olan taşlar 

kullanılacaktır. Aşağıdaki şekilde dolgu malzemesi aktarımı yapmakta olan 30 

tonluk tır ve 20 tonluk kamyon görülmektedir.  

 

  
Foto 14. Dolgu malzemesi aktaran tır. 

 

Foto 15. Dolgu malzemesi aktaran kamyon. 

 

Taşınacak dolgu malzemesinin özellikleri ve miktarı Bölüm I.1.4 te 

detaylandırılmaktadır. Proje kapsamında oluşacak toz dolgu malzemesinin 

proje alanına taşınması esnasında oluşacaktır. Alana getirilen malzeme, 

depolanmadan dolgu yapılacak alana getirilip dökülecektir. Dolgun malzemesi 

gerektiği zaman gerektiği kadar taşınacaktır. Depolamaya gerek duyulmadan, 

deniz içerisinde kullanılacağı alana boşaltılıp inşaata devam edileceğinden 

boşaltma ve depolamadan kaynaklı toz oluşmayacaktır.  

   Marina yapımı için 4 aylık sürede 600 ton /gün tırlarla ve 320 ton /gün 

kamyonlarla taşınacaktır. Mendirek yapımı için 3 aylık sürede 620 ton / gün 

dolgu malzemesi aktarımı gerçekleşecektir.  
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30 tonluk tırlar günde 10 yol yapacak ve çift tır çalışacaktır. 20 tonluk 

kamyonlar ise günde toplam 16 yol yapacaktır ve taşlar Beşparmak dağları 

güneyindeki taş ocaklarından sağlanacaktır.   

Hakim rüzgar Kuzey Batı olan proje alanına malzeme karayolu ile 

taşınacaktır. Malzemenin alana taşınması sırasında nemli olması sağlanacak ve 

üstü kapalı olarak taşınacaktır. Böylelikle taşınması sırasında rüzgarın da 

etkisiyle etrafa yayılacak toz en aza indirgenmiş olacaktır.   

Alanda toz emisyonunun oluşacağı aşağıdaki sebeplerden ön 

görülmemektedir. 

 Proje alanında dolgu malzemesi taşınmayacaktır. Uygulanacağı noktaya 

tır ve kamyonlar tarafından dökülecektir.  

 Proje alanında kırma ve öğütme işlemi gerçekleşmeyecektir 

 Taşınacak dolgu malzemesi iri taş şeklinde olacaktır.  

 

 

IV.7. İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü Oluşumu  

 

 

IV.7.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve 

Değerlendirilmesi 

 

KKTC’ de izin verilen gürültü seviyesi ile ilgili düzenlemeler 18/2012 sayılı 

Çevre Yasası ve yürürlükteki ilgili tüzük maddelerine uygun şekilde 

yapılmıştır.  

 

Arazinin hazırlanması esnasında çalışacak olan makine ve araçların gürültü 

seviyeleri ve kullanılacak makineler aşağıdaki Tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 8.  İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine ve Gürültü Seviyeleri. 

Kullanılacak Ekipman Gürültü Seviyesi (dBA) 

Kamyon 85 

Kompresör 115 

Greyder 115 

Beton Karıştırıcı 115 

 

İnşaat aşamasında herhangi bir kazı işlemi yapılmayacaktır. Bu 

sebeple de inşaat alanlarında en elverişsiz durum olan kazı çalışmasının 

olmaması ekskavatör, yükleyici ve paletli kepçe gibi araçlardan kaynaklı bir 

gürültü etkisi yaratmayacaktır. Tabloda verilen diğer araçlardan her gürültü 

kaynağı'nın (beton karıştırıcı, kamyon) “r” (10 m ve 2000 m arası) 

mesafelerine bağlı olarak gürültü seviyeleri ayrı ayrı hesap edilmiştir. Her 

gürültü kaynağı'nın “r” mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri hesap 
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edildikten sonra “r” mesafesindeki ortalama gürültü seviyeleri (Lport) 

aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:  
 

 
burada, 

Lp = X mesafedeki gürültü seviyesi (dBA) 

Lw = Kaynagın gürültü seviyesi 

r = X mesafede yarıçap 

Q = sabit deger (2) 

 

En elverişsiz durum için mesafelere (r) göre hesaplanan Lp değerleri 

aşağıdaki gibidir: 

r Değeri 
Beton karıştırıcı 

(dBA) Kompresör (dBA) Kamyon (dBA) 

10 84,36 87,02 57,02 

20 77,75 81,00 51,00 

30 73,89 77,48 47,48 

40 71,15 74,98 44,98 

50 69,02 73,04 43,04 

100 62,44 67,02 37,02 

200 55,85 61,00 31,00 

300 51,99 57,48 27,48 

400 49,25 54,98 24,98 

500 47,13 53,04 23,04 

600 45,40 51,46 21,46 

700 43,93 50,12 20,12 

800 42,66 48,96 18,96 

 

Her gürültü kaynağı'nın “r” mesafesine göre ayrı ayrı gürültü seviyeleri 

hesap edildikten sonra “r” mesafesindeki ortalama gürültü seviyeleri (Lport) 

aşağıda verilen formüllerle hesaplanmış ve Gürültü Dağılım Grafiği çizilmiştir: 
 

 
burada, 

n = Kaynak adedi = 3 (kamyon, kompresör, beton karıştırıcı) 
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Şekil 19. Mesafelere Göre Gürültü Dağılımı ve Grafiği. 
 

Yukarıda bulunan değerler Çevre Yasası 18/2012, Madde 59 altında 

yayımlanarak yürürlüğe giren 733/2018 Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi belirlenen ve kabul edilir en yüksek gürültü seviyelerini gösteren 

değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu tüzüğe göre uyulması gerekli değerler 

aşağıdaki şekildedir. (EK1, Tablo 1 Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü 

göstergelerinin sınır değerleri) Lgag: (gündüz – akşam – gece) 24 saatlik 

gürültü göstergesi) 

Hassasiyet Seviyesi I: Çok hassas kullanımların bulunduğu bölgeler 

Hassasiyet Seviyesi II: Yerleşim amaçlı olarak kullanılan yoğun 

konutların bulunduğu alanlar 

Hassasiyet Seviyesi III: Karışık kullanıma izin verilen bölgeler (yerleşim 

ticari) 

Hassasiyet Seviyesi IV: Sanayi ve Zirai bölgeler   

  

Tablo 9. Hassasiyet Seviyesine Göre Gürültü Seviye Limitleri 
 

Hassasiyet Seviyesi Lgag (dBA) 

Hassasiyet seviyesi IV 70 

Hassasiyet seviyesi III 65 

Hassasiyet seviyesi II 60 

Hassasiyet seviyesi I 55 

  

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Gürültü Seviyesi'nin Tüzükte 

bulunan (Hassasiyet Seviyesi II) Yerleşim amaçlı olarak kullanılan yoğun 

konutların bulunduğu alanlar için geçerli 60 dBA üst sınırının altında olduğu 

görülmektedir. Bu tespite karşın, yapılan hesaplarda, gürültünün kaynaktan 

r (m) Lport. 

10 78,99 

20 72,97 

30 69,44 

40 66,95 

50 65,01 

100 58,99 

200 52,97 

300 49,44 

400 46,95 

500 45,01 

600 43,42 

700 42,09 

800 40,93 

Ortalama Ses Düzeyi-Mesafe Grafiği
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uzaklaşmasıyla atmosferde meydana gelecek belirli bir yutuş olayının 

gerçekleşmesi ve hesaplamaların en elverişsiz durum olan iş makinelerinin 

hepsinin aynı anda, günde 7.5 saat çalıştığı kabulü ile yapılmış olduğu ve bu 

söz konusu iş makinelerinin hepsinin aynı anda 7.5 saat süreyle çalışmayacağı 

düşünülürse, bulunan değerler kabul edilebilir sınırlardadır. Ancak çalışan 

işçilerin gürültüden etkilenmesi söz konusudur. Bu etkinin azaltılabilmesi için; 

makineler devamlı bakımlı tutulacak ve ayrıca gürültü konusunda 35/2008 

Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Yasası ve bu yasa altında çıkarılan 

“Çalışanların Maruz Kaldıkları Gürültü Riskine Karşı Asgari Sağlık ve 

Güvenlik Koşulları Tüzüğü” uyarınca gerektiği takdirde önlem alınacak, 

faaliyet alanında çalışanların gürültüden etkilenmemeleri için kulaklık 

kullanmaları sağlanacaktır. Proje alanında çalışma saatleri yasaya uygun 

zamanda yapılacaktır. 

 

IV.7.2. Arka Plan Gürültü Ölçümleri  

 

Tesisin 4 ayrı noktası olan Doğu-Batı-Kuzey-Güney sınırlarında dBA 

cinsinden ses ölçümleri, rapor halinde Ek 12’de sunulmuştur. Ayrıca bu 

ölçümler tesis mendirek yapımı da tamamlandıktan ve tam faaliyete geçtikten 

sonra da yapılacaktır.  

Gürültü ölçümü yapılan noktalar aşağıdaki şekildedir.  

 

 
Şekil 20. Gürültü Ölçüm Noktaları. 

 

 

Ölçüm sonuçları Tablo 10’da verilmektedir.  
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Tablo 10. Gürültü emisyon değerleri. 
Yön Sabah (8.00-12.00) Öğle (12.00-16.00) Akşam (16.00-24.00) 

Doğu kıyı 
şeridi 

A 

51.9 53.
3 

52.
7 

56.
3 

49.
5 

49.
9 

52.
6 

52.
5 

54.
1 

48.
1 

47.
1 

45.
8 

 Ortalama: 53.55 dBA Ortalama: 51.12 dBA Ortalama:48.78 dBA 
Batı kıyı 

şeridi 
B 

50.4 51.
9 

53.
8 

52.
5 

48.
8 

49.
3 

51.
3 

53.
2 

49.
0 

49.
5 

48.
9 

49.
3 

 Ortalama: 52.15 dBA Ortalama: 50.65 dBA Ortalama: 49.18 dBA 
Kuzey 
Deniz 

mendireği 
C 

49.9 55.
8 

50.
8 

52.
3 

50.
1 

46.
4 

49.
5 

48.
2 

51.
2 

47.
3 

50.
1 

48.
4 

 Ortalama: 52.20dBA Ortalama: 48.55 dBA Ortalama: 49.25 dBA 
Güney kıyı 

şeridi 
D 

50.3 48.
9 

49.
8 

51.
6 

51.
2 

52.
6 

52.
4 

50.
6 

49.
4 

48.
5 

48.
9 

48.
2 

 Ortalama: 50.15 dBA Ortalama: 51.70 dBA Ortalama: 48.75 dBA 

 

Yukarıda bulunan değerler Çevre Yasası 18/2012, Madde 59 altında 

yayımlanarak yürürlüğe giren 733/2018 Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi belirlenen ve kabul edilir en yüksek gürültü seviyelerini gösteren 

değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu tüzüğe göre uyulması gerekli değerler 

aşağıdaki şekildedir. (EK1, Tablo 1 Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü 

göstergelerinin sınır değerleri) Lgag: (gündüz – akşam – gece) 24 saatlik 

gürültü göstergesi) 

Hassasiyet Seviyesi I: Çok hassas kullanımların bulunduğu bölgeler 

Hassasiyet Seviyesi II: Yerleşim amaçlı olarak kullanılan yoğun 

konutların bulunduğu alanlar 

Hassasiyet Seviyesi III: Karışık kullanıma izin verilen bölgeler (yerleşim 

ticari) 

Hassasiyet Seviyesi IV: Sanayi ve Zirai bölgeler   

  

Tablo 11. Hassasiyet Seviyesine Göre Gürültü Seviye Limitleri 
 

Hassasiyet Seviyesi Lgag (dBA) 

Hassasiyet seviyesi IV 70 

Hassasiyet seviyesi III 65 

Hassasiyet seviyesi II 60 

Hassasiyet seviyesi I 55 

  

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Gürültü Seviyesi'nin Tüzükte 

bulunan (Hassasiyet Seviyesi I) çok hassas kullanımların bulunduğu bölgeler 

için geçerli 55 dBA üst sınırının altında olduğu görülmektedir.  
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IV.7.3. İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve 

Değerlendirilmesi Kontrol Tedbirleri  

 

Bu ÇED raporuna konu yat limanı tamamen turizme yönelik şahsa ait 

özel kullanım için tasarlandığından limanda herhangi ticaret amaçlı işlem de 

gerçekleşmeyecektir. Buna bağlı olarak da işletme aşamasında forklift, travel 

lift gibi araçların kullanımı söz konusu değildir. Limana gelen yatlara sadece 

bağlama hizmeti verileceğinden yat bakım onarım veya sintine sularının 

taşınması ve arıtılması gibi hizmetler de verilmeyeceğinden pompa da 

kullanılmayacaktır. Projenin işletme aşamasında gürültü meydana getirecek 

herhangi bir unsur olmayacaktır.    

 

IV.8. İnşaat ve İşletme Aşamasında Deniz Ortamına Olabilecek Etkiler ve 

Alınacak Önlemler  

 

Proje kapsamında yapılacak olan dolgu işlemi için kullanılacak dolgu 

malzemesi, deniz ortamında çözülmeyecek, ağır metal içermeyecektir. Dolgu 

malzemesinin kullanılacağı ortama uyum sağlayabilmesi için yörenin doğal 

kayacı olmasına, su emme-çözünme değerlerinin düşük olmasına ve kirletici 

madde içermemesine dikkat edilecektir.  

 

 
Foto 16. Dolgu maddesi olarak kullanılan kayaçlar. 

 

Dolgu maddesi olarak kullanılan kayaçlar, kısa sürede floranın 

yerleşmesine olanak sağladı. 

Kullanılacak malzemenin içinde su ürünleri yaşamını tehdit edecek zararlı 

maddeler olmayacaktır. Dolgu inşaatı sırasında, deniz ortamında geçici olarak 

bulanıklık oluşacaktır. Bulanıklık ışık geçirgenliğini azaltacağı için 

planktonların gelişimi açısından bir dezavantaj oluşturabilecektir. Ancak, bu 

etki hem plonktonların gelişiminin yavaş olduğu dönemde yapılacak olması ve 
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kısa süreli olacağından inşaatın tamamlanması ile pelajik sistem kendini 

yenileyebilecektir.  

 

  

Foto 17. Dolgu sırasında deniz 

içerisinde oluşan bulanıklık. 

Foto 18. Dolgu sırasında deniz 

içerisinde oluşan bulanıklık. 

 

Yapılacak dolgudan dolayı denizde yaşayan türlerin çeşitliliğinde ve 

popülasyonunda önemli bir değişikliğin olmayacağı aksine kayalık habitatlara 

ihtiyaç duyan türler için bir yaşam ortamı oluşturacağı beklenmektedir.  

Denizde gerçekleştirilecek işlemler sırasında denize herhangi bir sıvı ve 

katı atık madde atılmasına izin verilmeyecek olup inşaat işlemleri sırasında 

inşaat artıklarının denize düşmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Projenin 

inşaatında çalışma esnasında denizde yapılacak işlerde kullanılacak 

makinelerden dolayı denize herhangi bir madde sızmaması için tüm önlemler 

alınacaktır. Olası bir sızıntı halinde yüzücü bariyer kullanılarak kirlilik 

hapsedilecek, kirletici emici ped veya petrol sıyırıcılarla denizden alınıp lisanslı 

araçlarla nihai bertarafı sağlanacaktır. Toplanan petrol veya türevi bu atıklar, 

ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertaraf edilecektir. 

 

IV.9. Projenin Hayata Geçmesi ile Deniz Ortamında Gerçekleşecek 

Hidrodinamik Değişiklikler, Bu Değişikliklerin Su Sirkülasyonunu Ne 

Şekilde Etkileyeceği  

 

Proje alanı mevcut durumda deniz etkilerine açık bir kıyı şerididir. 

Bölgedeki otellerde kalan ziyaretçilerin, turistlerin ve yerel halkın kullandığı 

bir kıyı şerididir. Proje kapsamında yapılacak iskele’nin akıntı kanalları 

bulundurması ve mendireğin de kıyı şeridinin bir kısmı boyunca inşa edileceği 

için akıntı düzeninde bir değişiklik olmaması beklenmektedir. Akıntı kanalları 

iskele ve mendirek içerisinde deniz suyunun sirkülasyonuna olanak vererek 

suyun temiz kalmasını sağlayacaktır. Proje ile gerçekleştirilmesi planlanan yat 

limanında oluşturulacak geri sahada, yapılacak yapılar, meskun yapılaşmış 

dokuyu dikkate alarak ve denizle olan sirkülasyonunun kesilmemesi amacıyla 

sirkülasyon kanallı inşa edilecektir.  

 



 
 

73 

 

IV.10. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Ürünleri Potansiyeline ve 

Balıkçılık Faaliyetlerine Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler  

 

İnşaat süresince yörede gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetlerine herhangi 

bir olumsuz etki söz konusu olmayacaktır. Dolgu işi sırasında geçici olarak 

bulanıklık oluşacaktır. Bulanıklık ışık geçirgenliğini azaltacağı için 

planktonların gelişimi açısından dezavantaj yaratacaktır. Bulanıklık nedeniyle, 

makro canlılarda solunum güçlüğü görülecek olsa da bu durum 

popülasyonların genelini etkilemeyecek ve ihmal edilecek düzeyde olacaktır. 

Dolgu yapılacak alanda bentik ve pelajik ortamda biokütle kaybı 

gerçekleşecektir. Bulanıklık nedeniyle oluşabilecek bu etkiler doğal mevsim 

döngüleri içinde de oluşabilmektedir. Sabit yaşayışlı canlı türleri açısından 

dolgu yapılan yerlerde biokütle kaybı olabilecektir. Sabit yaşayan canlı 

türlerinin zarar görmesini en aza indirmek için dolgu işlemi sırasında perde 

beton gibi yapısal önlemler alınacaktır. Denizin doldurulması sırasında gürültü 

oluşacaktır. Gürültüden dolayı hareketli fauna türleri bulundukları habitatları 

terk ederek çevredeki daha uygun yaşam alanlarına çekilebileceklerdir. Alanda 

makro canlıların rahatsız edilmemesi için iş makinelerinin çalışma saatlerine 

dikkat edilecektir. Proje kapsamında yapılacak iskelelerde akıntı çıkış kanalları 

inşa edilecektir bu nedenle akıntı düzeninde bir değişiklik olmayacağı 

beklenmektedir. 

İşletme aşamasında oluşacak katı atık ve sıvı atıklar ilgili tüzükler 

çerçevesinde geri kazanılacak/bertaraf edilecek/arıtılacak bu atıklardan dolayı 

deniz kirletilmeyecektir. Sintine atığı, petrol atığı, kimyasal atıklar ile benzeri 

zararlı maddelerin denize dökülerek flora ve faunanın zarar görmesine müsaade 

edilmeyecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak atıkların 

balıkçılık ve su ürünlerini etkileyebilecek düzeyde ek bir kirlilik yükü 

getirmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

IV.11. İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve 

Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler  

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden dolayı deniz 

ekosisteminde bölgenin flora ve faunasına kasıtlı olarak zarar vermek veya 

bunların habitatlarını kasıtlı olarak tahrip etmek gibi etkiler söz konusu 

değildir. Proje kapsamında denizde sucul floral vejetasyonu etkileyecek bir 

işlem yapılmayacaktır. Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat 

aşamasında yapılacak olan çalışmalar daha ziyade sucul ortamda 

gerçekleşeceğinden, proje sahasındaki karasal flora ve fauna türleri dolaylı 

olarak etkilenmeyeecektir. Bu etkiler ilk etapta projenin inşaat aşamasında 

ortaya çıkacaktır. İş makinalarının alana gelerek çalışmalara başlamalarıyla 

birlikte etrafa verecekleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ, vb.) ve gürültü, 

makrofauna türlerinin alanı terk etmelerine sebep olacaktır. Proje etki alanı için 

de aynı etkiler söz konusudur. Bu çevresel olumsuz etkiler, ilgili tüzüklerdeki 

hükümlere uyularak minimuma indirilecektir. Hareketli fauna türlerine 
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herhangi bir zarar verilmemesi amacıyla görevli personele gerekli uyarılar 

yapılacaktır. Sucul flora ve fauna türleri açısından bakıldığında, zeminde 

yapılacak dolgu ve tarama faaliyetleri ile birlikte bir miktar biyokütle kaybı 

olacaktır. Sucul fauna türleri nispeten daha hareketli olduklarından, arazinin 

hazırlanması ve inşaat sırasında yaşam alanlarını terk edecekler ve daha uygun 

alanlara gideceklerdir. Ancak, saptanan sucul flora ve fauna unsurları, dar 

yayılışlı ve endemik olmamaları nedeniyle türlerini tehlike altına sokacak bir 

tehditle karşı karşıya değildirler. İnşaat aşamasının ardından sucul türlere 

verilecek zararın minimuma indirilmesi amacıyla yakıt sızıntılarını önlemek ve 

atıkları toplamak üzere gerekli kanalların ve yapıların inşa edilmesi 

planlanmıştır.  

Kirlilik unsuru, hem su kalitesini bozması, hem de aşırı askı yük madde 

oluşturup güneş ışığının ulaşmasını engellemesi bakımından bitkiler için 

olumsuz bir durum yaratmaktadır. Zira fotosentez yapabilmek için ışığa ihtiyaç 

duyan bitki bulanık, kirli ve derin sularda yaşayamamaktadır. Bunun 

oluşmaması için yapılması planlanan yat limanında ziyaretçi yatların 

öngörüldüğü gibi atıksu ve sintine sularını kendi bünyelerinde bertaraf ettikleri 

teyit edilecek ve katı atıklar için belirli aralıklarla dalgıçlar tarafından dip 

temizliği yapılarak sediman üzerinde anoksik ortamın oluşması 

engellenecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak her türlü sıvı 

ve katı atık, ilgili yönetmelikler çerçevesinde bertaraf edilecek ve deniz 

ortamında kirlilik yaratmamasına dikkat edilecektir. Teknelerin demirleme için 

attıkları çapaların deniz dibi habitatlarına zarar verdiği bilinmektedir. Bu 

nedenle, her gelen teknenin rastgele demirlemesinin önlenmesi amacıyla sabit 

şamandıra sisteminin kurulması, teknelerin deniz dibi habitatı üzerinde 

olumsuz etki oluşturması engellemiş olacaktır. Projenin işletilmesi sırasında 

alana gelen tekneler ve diğer yollarla gelebilecek zararlı maddelerin denize 

dökülerek flora ve faunanın zarar görmesine müsaade edilmeyecektir. 

 

IV.12. Projenin Karayolları Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler  

 

Projenin, yukarıda Bölüm II.5’de de anlatıldığı gibi mevcut karayollarına 

ek bir yük getirmesi söz konusu değildir. Çünkü bu bir yat limanı olduğundan 

herhangi bir taşımacılığın olması söz konusu değildir. Şöyle ki halihazırda 

büyük ölçüde tamamlanmış olan bu yat limanında barınan birçok yat ve küçük 

çapta balıkcı gemileri bulunmaktadır. Mevcut kara yollarına ek bir yük 

getirmediği ayrıca da gözlemlenmektedir. 
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IV.12.1. İnşaat ve İşletme Aşamalarındaki Araç Yükünün 

Hesaplanması (araç cinsi ve sayısı detaylandırılarak artış olarak 

hesaplanması ve güncel trafik haritasının ilgili kesimi raporda yer 

almalıdır), Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin İrdelenmesi ve Kaza 

Riski ve Alınacak Önlemler  

 

Proje alanına, alanın güneyinde bulunan Girne yolu ve Girne çevre yolu 

ile tali yollar kullanılarak ulaşım sağlanabilecektir. KKTC Ulaştırma Bakanlığı 

altında aktif Karayolları Dairesi tarafından 2015 yılında yapılmış taşıt 

sınıflarına göre saatlik trafik ve hız bilgileri Alsancak Girne Çevre Yolu 

ayrımında ve Ozanköy-Çatalköy anayolunda yapılmıştır. Marina çevresinde ve 

güzergahı üzerinde yapılmış en yakın çalışma bu noktalardadır. Bu iki nokta ile 

ilgili ulaşılan istatistiki veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Taşıtlar, 

otomobil, orta yüklü ticari taşıt, otobüs, kamyon tipi taşıt tiplerini içermektedir.  

 

Tablo 12. Taşıt sınıflarına göre saatlik trafik bilgileri. 

Saat aralığı Toplam 

Taşıt 

Sayısı 

günlük 

Ozanköy- 

Çatalköy 

Kamyon 

günlük 

Ozanköy- 

Çatalköy 

Toplam 

Taşıt Sayısı 

günlük 

Alsancak– 

Girne Çevre 

Yolu Ayrımı 

Kamyon 

günlük  

Alsancak- 

Girne Çevre 

Yolu Ayrımı 

Ortalama  

(günlük) 

Ortalama 

Kamyon 

(günlük) 

07:00 – 19:00 

arası 

14,184 859 16,090 1,191 15,137 1,025 

06:00 – 22:00 

arası 

17,348 979 19,350 1,407 18,349 1,193 

06:00 – 24:00 

arası 

18,517 1,015 20,457 1,456 19,487 1,236 

24:00– 24:00 

(24 saat) 

19,799 1,071 21,525 1,519 20,662 1,295 

 

Marina’nın konumlanacağı noktanın Güneyinde, Alsancak Girne Çevre 

Yolu ayrımından Girne çemberine kadar, Çevre yolunu kullanma olanağı da 

vardır. Proje ile taş dolgu malzemesi kullanılması planlanmaktadır. Marinanın 

ve mendireğin inşaası boyunca 30 tonluk iki tır günde 10 yol, 20 tonluk bir adet 

kamyon ise 16 yol yapacaktır. Beşparmak Dağları Güney cephesinden inşaat 

alanına günde toplam 36 yol iş saatleri (8:00 – 17:00) esnasında yapılacaktır. 

Ortalaması 15,137 adet taşıt trafiği ve 1,025 adet kamyon trafiği üzerinde 36 

yolluk ek bir trafiğin negatif bir etki yaratacağı düşünülmemektedir. Taşıt 

trafiğine etkisi %0,2 kamyon trafiğine etkisi %3,5 olacaktır. Projenin 

inşaatından kaynaklanacak artış trafiği etkilemeyecek kadar azdır.  
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İnşaat aşamasında malzeme taşıyan kamyonların, inşaat alanına giriş – 

çıkışları kontrollü yapılacak ve kamyonları kullanan kişilerin trafik kurallarına 

uymalarına dikkat edilecektir. Malzemenin dökülerek bir kazaya sebebiyet 

vermesini engellemek için kamyonların üstü branda ile kapatılacaktır. 

Malzemenin alana taşınması esnasında kullanılacak tırların üzerleri kendinden 

kapalıdır.    

 

 

IV.12.2. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına 

Giriş ve Çıkışlarda Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler 

(malzemelerin taşınması sırasında 2918 Sayılı Trafik Kanunu 

kapsamında yapılacak işlemlerden ve alınacak izinlerden 

bahsedilmeli, inşaat ve işletme aşamalarında yollara zarar verilmesi 

durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır)  

 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında her türlü önlem alınacaktır. 

Projenin inşaat ve işletme aşamasında anayoldan kamyon ve tırların inşaat 

alanına giriş-çıkışı kontrollü olarak yapılacak ve kamyonların kamyon ve tırları 

kullanan kişilerin trafik kurallarına uymaları sağlanacaktır.  

Kamyon ve tırlara taşıma sınırı üstünde yolcu alınmayacak, araçlara ait 

dingil ağırlıklarını aşan yükleme yapılmayacaktır. Karayolu yapısı ve 

kapasitesi bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılmayacaktır.  

Malzemenin taşınması sırasında karayollarına herhangi bir zarar 

verilmeyecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamasında mevcut yollar 

kullanılacak olup yeni bir bağlantı yolu yapılmayacaktır.  

 

 

IV.13. Projenin Mevcut Deniz Trafiğine Etkisi ve Alınacak Önlemler , 

 

Bu projenin hayata geçmesi ile deniz turizmine yönelik farklı boylarda 

150 yat bağlama kapasiteli bir turizm limanı yapılacaktır. Projenin yat limanı 

olması yük limanı niteliğinde veya ticari nitelikte bir liman olmaması sebebi ile 

denizde yoğun bir trafiğin oluşması beklenmemektedir. Bu yat limanının 

işletme türü KKTC Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğüne bağlı 

bir yapıda olacaktır. Limanın, devlete ait deniz hudut kapısı niteliğinde bir 

işlevsellik kazanması planlanmış ve devlete ait Sıhhıye, Liman Deniz 

Başkanlığı, Gümrük ve Muhaceret Polisi gibi birimlerin de barınabileceği bir 

yapılanmaya gidilmiştir. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünün 9 Ocak 

2020 tarihli görüş yazısına istinaden bahse konu yat ve mendirek projesinin 

açık liman olarak değil sadece konaklama yeri olarak işlev görmesi yönünde 

görüş bildirimi yapılmıştır. Gümrük işlemlerinin, giriş çıkış kayıtlarının Girne 

Turizm Limanındaki Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yapılması önerilmiştir.  
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Gümrük ve Rusumat Dairesi Müdürlüğünün bu görüşü doğrultusunda ilk etapta 

projenin işletmeye alınması ile Girne Turizm Limanı kullanılacak olup, ileriki 

süreçte kapsam ve görüş değişikliği durumunda, projeye gümrük kapısı 

işlevselliği kazandırılacaktır.    

 

 

IV.14. Proje Etki Alanı İçerisindeki Koruma Alanlarının (Özel Çevre 

Koruma Bölgesi, Kentsel Sit, Doğal Sit, vb.) Proje ile Etkileşiminin 

Değerlendirilmesi  

 

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde özel çevre koruma bölgesi, 

tarihi veya arkeolojik, kentsel veya doğal sit alanı bulunmamaktadır. Herhangi 

bir etkileşim söz konusu değildir.  

 

 

IV.15. Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler  

 

Proje alanında taşkın önleme ve drenaj ile ilgili herhangi bir işlem 

yapılmamıştır.   

 

 

IV.16. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler  

 

Proje alanında deprem riskine karşı alınacak bir önlem 

bulunmamaktadır.  

 

 

IV.17. Kaza, Yangın, Sintine Suyu veya Akaryakıtın Denize Dökülmesi 

Gibi Tehlikeli ve Acil Durumlar İçin Eylem Planı, Alınacak Önlemler ve 

Gerekli Ekipmanlar (Bakanlığımız tarafından bu konuda yetkilendirilmiş 

kuruluşlara Acil Müdahale Planının hazırlattırılarak rapor ekinde 

sunulması 

 

Projeye ait acil durum planı Ek 15’de verilmiştir. 

 

 

 

BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 

 

 

Hazırlanmakta olan ÇED Raporu tamamlanıp Çevre Koruma Dairesi’ne 

sunulduktan sonra hazırlanmış formata bağlı kalınarak bir bildiri 
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yayınlanacaktır. Bu bildiri yerel iki gazetede en az iki gün süreli olmak üzere 

yayınlanması sağlanacaktır. Yayımlanacak bildiride ÇED’in sunuş gününden 

itibaren bir ay içerisinde Tesisin olduğu bölgede tespit edilecek bir salonda tüm 

bölge ve ilgili halkın katılımı sağlanarak, halka tesis hakkında bilgi verilecektir.  

 

a. Bilgilendirme toplantısına bölge halkı, Çevre Koruma Dairesi personeli, 

ÇED Raporu hazırlayıcıları ve ilgili paydaşlar katılacaktır. 

b. Yatırımcı firma tarafından oluşturulacak olan sekreter, tüm konuşmaları 

yazıya aktaracak ve ayrıca canlı olarak kayıtlar yapılacaktır. 

c. Bilgilendirme toplantısı açılışını ÇED sorumluları ve hazırlayıcıları 

yaptıktan sonra, teknik personelin halkı bilgilendirmesi yapılacak ve 

sorulan tüm sorulara gerekli tatmin edici cevaplar verilecektir.  

d. Bilgilendirme toplantısı tamamlandıktan sonra tüm kayıtlar toplanıp 

Çevre Koruma Dairesi sorumlusuna verilecektir. 

 

 

 

BÖLÜM VI: İZLEME PROGRAMI 

 

 

Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve 

işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı,  

 

A. İnşaat aşaması 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği: 

o Gereken kişisel ve genel güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı düzenli 

olarak kontrol edilecek. 

o İnşaat aşamasında şantiyede bulunması gerekli uyarı ikaz görsellerinin 

alanda bulundurulduğu kontrol edilecek.  

 

Deniz Suyu Kalitesi: 

o Deniz suyu kalitesi inşaat süresince belli periotlarla, inşaat ve işletme 

aşamasında olası bir deniz suyu kirliliğinin varlığının ve boyutunun 

tespiti için analiz ettirilecek. 

 

Gürültü: 

o İnşaat alanları için gürültü kriterleri kapsamında sınır değerleri 

aşılmayacaktır. Gürültü seviyeleri devamlı ölçümlerle kontrol 

edilecektir.    

o Şantiyede gündüz çalışma saatleri aşılmayacak şekilde iş programları 

yapılarak, programa uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.  
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o İnşaatta kullanılacak makine ve ekipmanların, alana mendirek yapımı 

için taş getirecek kamyon ve tırların bakımlarının düzenli olarak yapılıp 

yapılmadığı kontrol edilecek.  

 

Hava Kalitesi:  

o Toz yayılımını engellemek amacı ile ana mendirek ve kütle beton 

duvarların yapımı için alana taşınacak olan dolgu malzemelerinin ve 

taşların taşıma sırasında nemli olması sağlanacak ve üstleri branda ile 

kapalı olduğu kontrol edilecek. 

 

B. İşletme aşaması 

 

Deniz Suyu: 

o Her sene deniz suyu analizi yapılacaktır. 

 

Gürültü: 

o Çevre Yasası 18/2012, Madde 59 altında yayımlanarak yürürlüğe giren 

733/2018 Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü 

gereğince faaliyetler düzenlenecek ve tüzükte belirtilen hassasiyet 

derecelerine göre ses emisyonları kontrol altına alınacaktır.  

 

Atıksu: 

o Oluşacak olan evsel atıksu kanalizasyon sistemine verilecek ve Girne 

Belesiyesi hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir.  

 

Katı ve sıvı atıklar:  

 Yat limanın işletmesi aşamasında cafe, restaurant gibi sosyal 

tesislerinden ve yemekhaneden oluşabilecek bitkisel atık yağlar 

sızdırmaz toplama kaplarında biriktirilecek ve Çevre Koruma Dairesi 

tarafından lisanslı taşıyıcılara verilecektir.  

 Evsel katı atıklar çevreyi kirletmeyecek şekilde ağzı kapaklı sızdırmaz 

çöp konteynerlerinde biriktirilecek ve Les Ambassador hotel in atık 

kabul odasına aktarılarak Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında 

toplanması ve uzaklaştırılması sağlanacaktır. 

 Ekonomik değeri olan ve geri dönüşümü söz konusu olan atıklar 

(ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, piller, vs) Çevre Koruma Dairesi 

tarafından lisanslı toplama hizmeti veren firmalara kapalı kaplarda / geri 

dönüşüm kutularında verilerek tesisten uzaklaştırılacaktır.     

 

İş Sağlığı ve Güvenliği: 

 Projenin işletme aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde 

alınması gereken tüm önlemler alınacaktır.  

 

C. İşletme sonrası 
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o Yat limanı işletmesi sona ermesi ve alanın devredilmesi konusu olması 

durumunda başka bir faaliyet için kullanımı mümkün olacak şekilde 

devredilecektir.  

o Faaliyetin sona ermesi ile sökülecek olan yapılar beton, metal, ve benzeri 

katı atıklar ekonomik değeri olan ve değerlendirilmesi mümkün olanları 

ayrıştırılacak ve değerlendirilemeyecek olanlar ise Katı Atık kontrol 

Tüzüğü nün gerekleri kapsamında Girne Belediyesi hizmetleri 

kapsamında alandan uzaklaştırılacaktır.  

o Karaya tek bağlantısı olan yüzer iskelenin sökülmesi esnasında ise 

denize zarar vermeyecek şekilde söküm yapılacak ve geri kazanımı 

mümkün olan dönüştürülebilecek malzemeler değerlendirilecek, 

değerlendirilemeyenler ise Katı Atık kontrol Tüzüğü nün gerekleri 

kapsamında Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında alandan 

uzaklaştırılacaktır.  

 
 

 

BÖLÜM BÖLÜM VII: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE 

TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 

 

 

Bu rapor; yapılacak olan yat limanı ve mendirek projesi inşaatı ve 

kullanımı esnasındaki Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi, olumsuz etkilerin 

saptanarak önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi 

çalışmalarını içermektedir ve verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 

formatına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu ÇED raporu Çetin Kürşat Development LTD. tarafından Yukarı 

Girne’de gerçekleştirilecek Yat limanı ve mendireğin yapılmasını içermektdir. 

Proje alanı batı kısmındaki yat limanı şu anda tamamlanmış olup sadece hizmet 

binaları tamamlanmamıştır. Yatların ve teknelerin hedeflenen boyutları 5 m ile 

40 m arasında değişmektedir. 150 adet yat güvenli bir şekilde demir atabilecek 

ve rıhtımda bağlanabilecektir. İnşa edilen dalgakıranın boyu 250 m, genişliği  

45 m, kullanılır rıhtım genişliği 17.5 m  ve derinliği 4 m’dir. Yüzen iskele ise 

120 m boyunda ve 2.5 m genişliğinde tamamlanmıştır. Yat limanının basen 

kısmı yaklaşık 4 m derinliğe sahiptir. Yat limanının giriş derinliği ise 5 – 6 

metre derinliği bulmaktadır.  

Proje ortalama 2021yılı içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır. 

Buraya ana ulaşım olarak Girne Karaoğlanoğlu karayolu kullanılacaktır. Yat 

limanını buraya ulaştıran yol ise mevcut Girne içi 36 ayaklık yollardan ibarettir. 

  Limanın, devlete ait deniz hudut kapısı niteliğinde bir işlevsellik 

kazanması planlanmış ve devlete ait Sıhhıye, Liman Deniz Başkanlığı, Gümrük 

ve Muhaceret Polisi gibi birimlerin de barınabileceği bir yapılanmaya 
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gidilmiştir. Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünün 9 Ocak 2020 tarihli 

görüş yazısına istinaden bahse konu yat ve mendirek projesinin açık liman 

olarak değil sadece konaklama yeri olarak işlev görmesi yönünde görüş 

bildirimi yapılmıştır. Gümrük işlemlerinin, giriş çıkış kayıtlarının Girne 

Turizm Limanındaki Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yapılması önerilmiştir.  

Gümrük ve Rusumat Dairesi Müdürlüğünün bu görüşü doğrultusunda ilk etapta 

projenin işletmeye alınması ile Girne Turizm Limanı kullanılacak olup, ileriki 

süreçte kapsam ve görüş değişikliği durumunda, projeye gümrük kapısı 

işlevselliği kazandırılacaktır.    

Girne Çatalköy İmar planı izinlendirme gereğine de uygunluk gösterecek 

şekilde, bahse konu yat limanı ve mendirek, Les Ambassador Hotel in bir 

parçası olacak şekilde izinlendirme prosedürü tamamlanmadıktan sonra 

hizmete açılacaktır. 

Çok yoğun bir gelişim bölgesinde bulunan proje alanının çevresinde 

doğal karasal flora elemanı bulunmamaktadır. Bölge yoğun bir gelişime maruz 

kalmış, betonarme yapılar ile düzenlenerek egzotik bitkiler kullanılarak peyzaj 

düzenlenmesi yapılmıştır. Bu nedenden dolayı bölgede doğal flora elemanı 

bulunmamaktadır.  

Denizel flora ve fauna kısmında belirlenen türlerden Çevre Yasası 18/12 

ve tahtında düzenlenen tüzüklere göre sadece deniz kaplumbağaları ve akdeniz 

foku koruma altındadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde bu türler bölgede 

tesbit edilmemiştir. Deniz kaplumbağalarının deniz sahanlığında, akdeniz 

fokunun bölgede kayıtları mevcuttur. 

Prof, Dr. Gücü ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre, yapılacak olan 

gelişim, Akdeniz Foklarının yaşama ve üreme alanlarına çok uzaktır. 

Tesisin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında gerekli olacak günlük su 

ihtiyacı 4,50 m3/gün olarak hesaplanmış olup, Les Ambassador a gelen Girne 

Belediyesi şebeke suyundan karşılanacaktır.    

İşletme aşamasında ortalama su ihtiyacı toplam 75m3/gün olacaktır. Bu 

su ihtiyacı Girne Belediyesi şebeke bağlantısı ile Girne Belediyesi hizmetleri 

kapsamında karşılanacaktır. Belediyeden sağlanan suyun yetersiz kalması 

durumunda eksilen su özel tedarikçilerden tanker siparişi ile karşılanacaktır.    

İnşaat sırasında oluşacak olan 3.825 m3/ gün evsel nitelikli atıksular, Les 

Ambassador Hotel’in personel için ayrılmış kanalizasyona bağlı tuvaletlerin 

kullanımı ile Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir.  

İşletme aşamasında ouşacak yine evsel nitelikli atık su miktarı 12.75 

m3/gün olup, Girne Belediyesine ait kanalizasyon sistemine bağlanacak ve 

Belediye hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir. 

Marinadaki ofislerin ve işletmelerin faaliyete geçmesi ile oluşacak olan 

atıksu önce septik tanka aktarılacak daha sonra septik tank içerisindeki kirli su 

ve fosseptik için uygun trifaz dalgıç pompa kullanımı ile Girne Belediyesi 

kanalizasyon sistemine basılacaktır.  
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İnşaat aşamasında oluşan evsel nitelikli katı atıklar 30.63 kg /gün olarak 

hesaplanmış olup, sızdırmaz çöp bidonlarında biriktirilerek, görünüş, koku, toz, 

sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı 

biçimde saklanacak ve Girne Belediyesi tarafından toplanacaktır.  

İşletme aşamasında ise 922 kg/gün olarak hesaplanan evsel nitelikli katı 

atıklar sızdırmaz çöp bidonlarında biriktirilerek, görünüş, koku, toz, sızdırma 

ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı biçimde 

saklanacak ve Les Ambassador Hotel’in katı atık depo odasında biriktirilecek 

ve Girne Belediye hizmetleri kapsamında bertaraf edilecektir. 

Proje kapsamında limana gelecek yatlara sadece bağlama hizmeti 

verileceğinden marina bünyesinde herhangi bir atık kabul tesisi 

kurulmayacaktır.  

Alanda toz emisyonunun oluşması; proje alanında dolgu malzemesi 

taşınmayaca ve uygulanacağı noktaya tır ve kamyonlar tarafından 

döküleceğinden, proje alanında kırma ve öğütme işlemi 

gerçekleşmeyeceğinden ve taşınacak dolgu malzemesi iri taş şeklinde 

olacağından söz konusu değildir. 

Projenin işletme aşamasında gürültü meydana getirecek herhangi bir 

unsur olmayacaktır.    

Proje ile gerçekleştirilmesi planlanan yat limanında oluşturulacak geri 

sahada, yapılacak yapılar, meskun yapılaşmış dokuyu dikkate alarak ve denizle 

olan sirkülasyonunun kesilmemesi amacıyla sirkülasyon kanallı inşa 

edilecektir.  

Projenin inşaat ve işletme aşamasında anayoldan kamyon ve tırların 

inşaat alanına giriş-çıkışı kontrollü olarak yapılacak ve kamyonların kamyon 

ve tırları kullanan kişilerin trafik kurallarına uymaları sağlanacaktır. 

Projenin işletilmesi sırasında alana gelen tekneler ve diğer yollarla 

gelebilecek zararlı maddelerin denize dökülerek flora ve faunanın zarar 

görmesine müsaade edilmeyecektir. 

Projenin yat limanı olması yük limanı niteliğinde veya ticari nitelikte bir 

liman olmaması sebebi ile denizde yoğun bir trafiğin oluşması 

beklenmemektedir. 

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde özel çevre koruma bölgesi, 

tarihi veya arkeolojik, kentsel veya doğal sit alanı bulunmamaktadır. Herhangi 

bir etkileşim söz konusu değildir.  
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EKLER 

 

Ek 1: Vaziyet Planı. .......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 2: 1/2500 Tapu Haritası. ............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 3: Bakanlar Kurulu Kararları. ................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 4: Şirket Kuruluş Onay Belgesi. ............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 5: Taşınmaz Mal Koçanı. ........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 6: ÇED Raporunu Hazırlayanların Tanımı ve Üyelik Belgeleri.Hata! Yer 

işareti tanımlanmamış. 

Ek 7: Bölgeye Ait Jeoloji Haritası ve Jeolojik Kesit.Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Ek 8: Proje Bölgesi Arazi Kullanım Haritası.Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 9: Bölgeye Ait Meteorolojik Veriler. ........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 10: Topoğrafik Harita. ............................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 11: Kalecik Bölgesi Hava Kalitesi Verileri.Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış. 

Ek 12: Gürültü Raporu. .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 13: TSE Muayene ve Deney Raporları. .... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 14: Otel Ruhsatı. ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 15: Acil Durum Planı. ................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 16: Rapor Format. ...................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

Ek 17: Kurum Görüşleri. ................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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Ek 1: Vaziyet Planı. 
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Ek 2: 1/2500 Tapu Haritası. 
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Ek 3: Bakanlar Kurulu Kararları. 
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Ek 4: Şirket Kuruluş Onay Belgesi. 
 

 



 
 

94 

 

 
 

 

 



 
 

95 

 

 
 
 
 
 



 
 

96 

 

 
 

  



 
 

97 

 

Ek 5: Taşınmaz Mal Koçanı. 
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Ek 6: ÇED Raporunu Hazırlayanların Tanımı ve Üyelik Belgeleri. 
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  Kasım/1979 

 Yüksek Lisans 

  Yakın Doğu Üniversitesi 

  İnşaat Mühendisliği  

  1999 

 Doktora 

  RochvilleUniversity ( On line Program) 

  Alınan Temel Derslerden Bazıları (Proje Konusu ile ilişkil)      

  Dinamik(deprem), Çevre, Statik, Çelik, Betonarme,Zemin Mekaniği, Su 

dersleri.                                                                                      

  

PROFESYONEL BECERİ VE NİTELİKLER 

 Bilgi ve Algılama 
Bilgisayar programları Auto Cad, Eghas, NetCad, Sta4Cad, StadPro, 

WoodExpres, ProSteel gibi birçok Mühendislik Programlarını kullanmakta ve 

bu Programlarla ilgili Üniversite de ders vermekteyim. Bu programlar genel 

olarak İnşaat üzerine yeni oluşan gelişmeleri takip ederek son teknolojilerin her 

türlü yapıda uygulanmasına yarar sağlamaktadır. İlgili teknik gelişmeleri bu 

proje kapsamında yer belirleme sistemleri (GPS) olarak kullanımış ve ayrıca 

yapı inşaası sırasında diğerlerini de kullanma imkanı olacaktır. 

 Uygulama Becerisi ve Deneyimi  

Mühendislik eğitiminde almış olduğumuz Teorik bilgileri İş hayatında 

karşılaştığımız problemleri çözümde kullanmaktayız. Matematikte olasılıkları 

mailto:ygovsa@kktc.net
mailto:yildizgovsa@hotmail.com
mailto:yildiz.govsa@emu.edu.tr
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göz önünde bulundurmak suretiyle daha hızlı ve daha etkin problem sonuçlarına 

ulaşmak mümkündür. Projelerde ekonomi ve Emniyeti prensip edinmekteyiz. 

 

 

İŞ DENEYİMLERİ 

 1979 yılında mezun oldum. 1981 yılında askerliğimi tamamladım. 1980 Yılında 

Ziya Necati Özkan Mühendislik Bürosunda İnşaat Mühendisi olarak çalıştım. 1982 

yılında kendi işimi Anı Mimarlık ve Mühendislik Bürosunu kurdum(Hala devam 

etmektedir) 1984 yılında İnşaat Müteahhitlik şirketimi kurdum ( Hala Fay-Art 

Construction Ltd. Olarak devam etmektedir). 1996-1998 yıllarında YDÜ de masterimi 

tamamladım. 1999 yılından 2010 yılına kadar DAÜ nde Teknoloji Bölümü ve İnşaat 

Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çaloştım. 

Referans: DAÜ eski Rektörü: Prof. Dr. Tahir Çelik, Surrey Üniversitesi Prof. Ahmet 

Kondoz. 
 

 

ÇED İLE İLGİLİ KATILINAN SEMİNER VE KURSLAR 

2013 Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlama Eğitimi Lefkoşa. 
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Sibel PARALİK 
 

POSTA ADRESİ 

47 St. Hilarion Evleri,Kültür Sokak, Zeytinlik, Girne. 

İş yeri Tel: (+90 392) 2255154 -  Gsm: +90 533 8647171 

Email: sibelparalik yahoo.com 

 

KİŞİSEL  BİLGİLER 

Doğum Tarihi: 17.11.1977 

Doğum Yeri: Ortaköy, Lefkoşa, Kıbrıs 

Uyruk: Kıbrıs Türkü 

Cinsiyet: K           

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ 

1. Lise: 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa, Kıbrıs 

2. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

Bölümü: Çevre Mühendisliği  

Mezun olma Ayı ve Yılı: Haziran 1999 

3. Yüksek Lisans: The University of Westminster 

Bölümü: Uluslararası İşletme ve Yönetim 

Mezun olma Yılı: Aralık 2000 

 

PROFESYONEL BECERİ  VE NİTELİKLER  

 

1. Bilgi ve Algılama 

Bir çok çevre projesinin planlama, tasarım, operasyon ve bakım, uygulama ve 

denetim aşamalarında çevre mühendisliği prensiplerini uyguladım. Teknik 

asistanlık projelerinin programlanmasında yönetim, modelleme, doğal 

kaynakların optimum kullanımı ilke edinilmiş, kirlliğin kaynakta önlenmesi 

prensibi benimsenmiştir.      

2. Uygulama Becerisi ve Deneyimi projelerin uygulanma aşamalarından önce 

alternatif teknolojiler, alternatif alanlar detaylı olarak incelenir ve fiyat ve tekni 

açıdan uygulanabilir olanı en uygun olarak sunulur.    

 

İŞ DENEYİMLERİ 

Şirket/Kurum İsmi: Kemal Paralik Metal İşleri Ltd. 

Şehir İsmi: Lefkoşa, Kıbrıs 

Unvan: Operasyon Yöneticisi 

Çalıştığı Dönem: 2000-2013 

Referans Kişiler: Çavlan Paralik. 

Görev: 1) Hizmet üretimi konularında işletmeye ait operasyonların en etkin ve etkili 

şekilde tasarlanması ve 2) Şirketin maliyet analizleri, üretim analizleri, 
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dokümantasyon, bütçeleme ve finansman alanlarındaki fonksiyonlarının denetlemesi 

ve kontrol edilmesi konularında aktif olarak görevliyim.   

Şirket Güneş enerjisi sektöründe faaliyet göstermekte ve güneş enerjisi ile su ısıtma, 

su sirkülasyonu ve su arıtımı konularında hizmet ve ürün sağlamaktadır. 

 

Şirket/Kurum İsmi: International Resources Ltd. (USAID Kaynaklı SAVE Projesi) 

Şehir İsmi: Lefkoşa, Kıbrıs 

Unvan: Çevre ve Doğal Kaynaklar Program Yöneticisi 

Çalıştığı Dönem: 2006-2010 

Referans Kişiler: Barbara Rossmiller. 

Görev: 1) Proje Yönetimi: Simultane yürütülen kamu hizmetlerinde kapasite 

geliştirmeye yönelik projelerin yürütme sorumlusu oldum 2) Teknik Denetim: 

SAVEhibe programı kapsamında üçüncü partilerce yürütülen projelerin denetimini 

yaptım 3) Çevresel İnceleme Uzmanı: SAVE projesi altında yürütülen tüm çevre ve 

kültürel mirasın iyileştirilmesi ile ilgili projelerin çevre değerlendirme raporlarının 

derlenmesi ve onaylanmasında öncü rol aldım. 

 

Şirket/Kurum İsmi: Soleil Environmental Solutions Ltd. 

Şehir İsmi: Lefkoşa, Kıbrıs 

Unvan: Yürütücü Direktör ve Çevre Uzmanı 

Çalıştığı Dönem: 2003-2010 

Referans Kişiler: Elizabeth Kassinis. 

Görev: USAID, UNDP-PFF, UNDP-ACT ve AB gibi farklı cevre projelerine 

finansman sağlayan kuruluşların fizibilite raporu, çevre durum değerlendirme 

raporları ve çevre etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasında etkin görevlerde 

bulundum. Yerel piyasada farklı yatırım alanlarında planlanan projelere, yatırımcılar 

için birçok ÇED raporu hazırladım.  
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Page 1 - Curriculum vitae of 

ARSLAN Beste 

 For more information contact bestears@gmail.com 

 

 

 

                

 

curriculum vitae 

  

 

Personal information 
 

Surname(s) / First name(s)  ARSLAN Beste 

 

Address  

  

Vehbi Bey Sokak, Abohurlu 100 Apartmanı, Kat 3, Daire 5,  K. Kaymaklı - Nicosia  Cyprus 

 
Telephone  

  
00903922272322 

 

Mobile: 00905338820546 

 

E-mail(s)  bestears@gmail.com 

   

   
 

Nationality  Cypriot 
 

Date of birth  11 / 08 / 1987 
 

   

 

 
Education and training 

 
                                                  Dates 

             Title of qualification awarded 

 
 Principal subjects/Occupational skills           
                                              covered  
 
           Name and type of organisation      
         providing education and training 
 
        Level in national or international  
                                      classification 
 
 

 
 
           

  
 
 
2014-2019 

Phd 

 

Phd in Environmental Engineering 

 

Cyprus International University 

 

International 
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1.      Adı Soyadı: SALİH 
GÜCEL 

 
2.      Doğum Tarihi: 
01.04.1976 

 
3.      Unvanı: Prof. Dr. 

 
4.      Öğrenim Durumu: 

EK-3 
 

ÖZGEÇM İŞ

 
Derece Alan Üniversit

e 

Yıl 

Lisans Biyoloji Bölümü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi  1997  
Y. Lisans Biyoloji Bölümü 

Botanik Anabilim Dalı 

Celal Bayar Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü 

2000  
Doktora Biyoloji Bölümü 

Botanik Anabilim Dalı 

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü 

2005  
5.      Akademik Unvanlar: 

 
Yardımcı Doçentlik Tarihi   : 01.08.2008 
Doçentlik Tarihi                    : 21.01.2011 
Profösörlük tarihi  : 27.12.2016 

 
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

 
6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:  
 
Lise Öğrencilerinin Çevresel Düşünce Ve Davranişlarinin Belirlenmesi (Lefkoşa İlçesi Örneği), 

Niyazi Türkseven, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi Bölümü, 2015. 

 

Salvia species of Cyprus and Spatial Distribution Analysis of Salvia veneris Hedge Endemic to 

Northern Cyprus, İzel Hacıoğluları. Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı, 2017. 

 
 

6.2.  Doktora Tezleri: Yok 
 

7.     Yayınlar 
 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI  & SSCI & Arts and 
Humanities) 

Ozturk, M., Uysal, I., Gucel, S., Mert, T., Akcicek E., Celik, S. “Ethnoecology of poisonous plants of 

Turkey and Northern Cyprus”, Pak. J. Bot., 40(4), 1359-1386 (2008). 

 
Gucel, S., Yildiz, K. “ Morphological investigations and transplantation attempts on some endemic species 

of Northern Cyprus”, Pak. J. Bot., 40(4), 1399-1410 (2008). 

 
Gucel, S., Ozkan, K., Celik, S., Yucel, E., Ozturk, M. “ An overview of the geobotanical structure of 

Turkish Pinus sylvestris and Carpinus betulus forests”, Pak. J. Bot., 40(4), 1497-1520, (2008). 

 

Gucel, S., Ozturk, M., Yucel, E., Kadis, C., Güvensen, A. “Studies on the trace metals in the soils and 

plants growing in the vicinity of copper mining area- Lefke, Cyprus" Fresenius Environmental Bulletin, 

18(3), 360-368, (2009). 

 

Yildiz, K., Gucel, S., Dadandı, M.Y. “ A Palynological Investigation of Endemic Plant Taxa from 

Northern Cyprus”, Pak. J. Bot., 41(3), 991-1007, (2009). 

 
Gucel, S., Secmen, O. “Conservation Biology of Asperula daphneola O.Schwarz (Rubiaceae) in West 

Anatolia Turkey”, Tr. J. of Botany, 33; 257-262 (2009). 
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Ek 7: Bölgeye Ait Jeoloji Haritası ve Jeolojik Kesit. 
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Ek 8: Proje Bölgesi Arazi Kullanım Haritası. 
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Ek 9: Bölgeye Ait Meteorolojik Veriler. 
 

 



 
 

127 

 

Ek 10: Topoğrafik Harita. 
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Ek 11: Kalecik Bölgesi Hava Kalitesi Verileri. 
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Ek 12: Gürültü Raporu. 
 

ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD’E AİT YAT LİMANI VE 

MENDİREK PROJESİ  

 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU 

KASIM/2019 

GİRNE 

 

Ses ve gürültü ölçümlerinin yapıldığı yer Girne de Çetin Kürşat 

development Ltd. İn yaptıracağı yat limanıı içermektedir. Pafta harita 

XII.12.W2 parsel 572 in kuzey batsını ve kuzey doğusundaki kıyı şeridini 

içermektedir . 

Gürültü gelişigüzel bir yapısı olan ses spektrumudur ve sübjektif olarak 

istenmeyen ses biçiminde tanımlanmaktadır. Ses ise titreşim yapan bir 

kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluşan ve insanda işitme 

duygusunu uyaran fiziksel bir olaydır. 

İki kitlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan gürültü de darbe 

gürültüsü olarak tanımlanmaktadır. 
 

Endüstri Gürültüsü 

Endüstriyel iş yerlerinde tesislerdeki gürültü seviyeleri kontrolü   

9/1990 sayılı Çevre Yasası madde 19 altındaki tüzüğe bağlı İş Yerleri ile 

ilgili II.kısım yetki ve sorumluluklar bölümü 8. Maddenin 2. Fıkrasında 

belirtildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre  Turizimve Kültür 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre Koruma Dairesi Yasalarına 

göre. Çevre yasası 18/2012 sayılı yasanın 59. Maddesinde yapılan Çevresel 

Gürültü Tüzüğü uyarınca Ek 1 taplo 1-2-3 ve 4 de belirtilen değerler göz 

önüne alınarak özellikle tablo 3 İnşaat alanlarına yönelik gürültü değerleri 

belirtilmiştir.  

İlgili tablo yukarıda sunulmuştur. 

İnsan kulağının duyabileceği sesler 20 dBA ile 140 dBA arasında 

olmaktadır. 120 dBA da kulak rahatsız olmakta, 125-130 dBA da kulakta ağrı 

oluşmakta ve 140 dBA da kulak zarı yırtılması oluşmaktadır. 

Çetin Kürşat Development Ltd  in yaptıracağı inşaat işlemleri yapım 

esnasında ve yapımın bir kısmı tamamlandıktan sonra  alınmış olan ses ve 

gürültü değerleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. 

 

18-11-2019 tarihindeki ölçüm değerleri: 
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Yön Sabah 
8.00-12.00 

Öğle 
12.00-16.00 

Akşam 
16.00-24.00 

Doğu 
kıyı 

şeridi 
A 

51.9 53.3 52.7 56.3 49.5 49.9 52.6 52.5 54.1 48.1 47.1 45.8 

 Ortalama: 53.55 
dBA 

Ortalama: 51.12 
dBA 

Ortalama:48.78 
dBA 

Batı 
kıyı 

şeridi 
B 

50.4 51.9 53.8 52.5 48.8 49.3 51.3 53.2 49.0 49.5 48.9 49.3 

 Ortalama: 52.15 
dBA 

Ortalama: 50.65 
dBA 

Ortalama: 49.18 
dBA 

Kuzey 
Deniz 
mendir

eği 
C 

49.9 55.8 50.8 52.3 50.1 46.4 49.5 48.2 51.2 47.3 50.1 48.4 

 Ortalama: 52.20dBA Ortalama: 48.55 
dBA 

Ortalama: 49.25 
dBA 

Güney 
kıyı 

şeridi 
D 

50.3 48.9 49.8 51.6 51.2 52.6 52.4 50.6 49.4 48.5 48.9 48.2 

 Ortalama: 50.15 
dBA 

Ortalama: 51.70 
dBA 

Ortalama: 48.75 
dBA 

 

Yukarıdaki tabloda gösterilmiş olan ölçümler CEM DT-805 IEC 651 

TYPE ses ölçüm aleti ile yapılmıştır. 

 

 

Gürültü ölçümleri sırasında mümkün olduğu kadar havanın durgun ve 

rüzgarsız olması beklenmiş ve gerekli olçümler belirli aralıklarda alınmak 

suretiyle genel olarak sabah, öğle ve akşamki durumların ortalaması 
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alınmıştır. Yapılan ölçümler aşağıdaki google fotoğrafı üzerinde A-B-C-D 

olarak da gösterilmiştir.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Yıldız GÖVSA 

İnş.Yük.Müh. 
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Ek 13: TSE Muayene ve Deney Raporları. 
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Ek 14: Otel Ruhsatı. 
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Ek 15: Acil Durum Planı. 
 
 

 
 

ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT 
LTD. 

 
 

GİRNE 

 
 
 

Ocak  2020 
Geçerlilik Süresi: 3Yıl 

ACİL DURUM PLANI 

HAZIRLAYAN 
 İsim: HÜSEYİN ONBAŞI 
Ünvan: İNŞ.Y.MÜH+ İSG UZMANI 
 
 
ONAYLAYAN 
İsim: YILDIZ GÖVSA 
Ünvan: İNŞ.Y.MÜH. 
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İÇİNDEKİLER 

 

 

A- AMAÇ 

B- KAPSAM 

C- TANIMLAR 

D- YASAL DAYANAK 

E- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

F- ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMİ  

G- YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI 

H- ACİL DURUM HALİNDE KULLANILACAK ACİL DURUM İLETİŞİM 

BİLGİLERİ  

I - ACİL DURUM MÜDAHALE KAYNAKLARI  

İ - ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER 

J - EĞİTİMLER VE TATBİKATLAR 
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AFET VE ACİL DURUMLAR İÇİN 

ACİL DURUM EYLEM PLANI 

A. AMAÇ: 

Herhangi bir acil durum oluştuğunda hemen organize olarak, düzenli bir şekilde 

müdahale etmek ve ortaya çıkabilecek olan zararları en az seviyeye indirmek amacı ile 

hazırlanmıştır. 

B. KAPSAM: 

İşletmedeki tüm çalışanları, taşeronları, tedarikçi firmaları, ziyaretçi olarak işyeri 

sınırları içerisinde bulunan herkesi, ayrıca bina, tesis, arazi ve malzemelerini kapsar. 

C. TANIMLAR: 

Acil Durum: Çalışanların, işyerinde çalışan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin 

veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına 

neden olabilen, işyerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, işyerine veya 

doğal çevreye zarar veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden 

planlanmamış olayları, 

Acil Eylem: Acil durumlara karşı alınacak önlem ve müdahaleleri, 

Acil Durum Planı:  Acil durumlarda yapılacak çalışmaların; görev alacak personelin, 

kullanılacak donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek 

faaliyetlerin tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana 

kadar çalışanların toplanacağı güvenli bölgelerin, belirtildiği planı, 

Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini 

sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve 

gerektiğinde ilkyardım uygulayan ekibi,   

Büyük Kaza: Herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden 

kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha 

sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu 

büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını, 

Yanma: Isı, yanıcı madde ve oksijen faktörlerinin her birinin uygun oranda bir araya 

gelmesi ile başlayan kimyasal reaksiyonunu, 

Yangın: Yanma olayının kontrol dışı gelişen ve önlenemeyen halini 

Deprem: Yer yüzeyinin, yer altında meydana gelen hareketler nedeniyle, ani, seri 

hareketlerle sallanması ve titreşimi hareketini, 

İş Kazası: Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve 

gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olayı, 

Toplanma Alanı: Deprem, yangın vb. gibi acil durumlar sonrasında personelin toplandığı 

ve personel kaybının tespit edildiği güvenli alanı, 

İfade eder. 
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D. YASAL DAYANAK 

 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

 29/2010 afet kanunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

 676/2019 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 

 3/1972  Sayılı Sivil Savunma Kanunu 

 12/1969 sayılı kanunudan hastanelerinkontrolu ve İlkyardım Yönetmeliği 

 18/2012 Sayılı Çevre Kanunu ve bağlı mevzuat 

 79/2010 Afet kanunu  

 17/1980 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bağlı mevzuat 

 29/2010 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bağlı mevzuat 33/2017 sayılı kanun 

 

 

E. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Yangına karşı gerekli koruma tedbirlerinin alınmasından, yangın malzemesi ve cihazlarının 

faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin oluşturulmasından ve görevlerinin 

belirlenmesinden, itfaiye gelinceye dek iç düzenlemeyi uygulamaktan Acil Durum 

Koordinatörü sorumludur. 

İşyerindeki görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve acil 

durumlarda belirtilen hususlara uymaya mecburdur. 

 

I. KISIM ACİL DURUM DUYURU USULLERİ 

1. Çalışma alanlarında, ofislerdeveya işletmenin herhangi bir yerinde yangını tespit eden 
şahıs bu durumu en kısa sürede ve en seri vasıta ile tüm personele duyurmakla sorumludur. 
Bu duyuru sesle, düdükle, kurum içinde mevcut siren veya yangın alarm butonları ile 
yapılabilir. Amaç tüm personeli ikaz etmektir. Erken tespit ve ilk müdahale yangının 
büyümeden kontrol altına alınmasına ve esas müdahale ekibinin olay mahalline gelene 
kadar zaman kazanılmasına yardımcı olacaktır. 

2. Bir iş kazası meydana geldiğinde, kaza yerinde bulunan veya kaza yerine ilk gelen yetkili 
personel derhal en yakın sağlık kuruluşuna veya Acil Servise (112)  haber verir. En yakın 
Sağlık Kuruluşunun iletişim numarasını Acil Durum Telefon listesinden temin edebilir. Kaza 
yerinin emniyetini sağlar. Kazazedenin ilk amirine ve Acil Durum Koordinatörüne en seri 
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vasıta ile haber verir. Genel acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek acil telefon numaraları 
Ek-10’dadır. 

3. Sabotaj, hırsızlık vb. adli vaka meydana geldiğinde çalışma saatleri içinde ise Acil Durum 
Koordinatörü tarafından yönetimin bilgisi dâhilinde güvenlik önlemleri arttırılarak derhal İl 
Emniyet Müdürlüğüne haber verilir.  

4. Herhangi bir acil durum (yangın, sabotaj, hırsızlık, patlama, trafik kazası, çevre kirliliği, 
döküntü-sızıntı, besin zehirlenmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gaz zehirlenmesi, yanık, 
travma, toplumsal gösteri vs.) veya doğal afet (deprem, sel baskını, fırtına-hortum, yıldırım) 
meydana geldiğinde uygulanacak usuller, personelin yapacağı işlemler aşağıda 
belirtilmiştir. 

 

 

 

Tahliye Sırasında Öneriler: 

1. Tahliyenin yapılacağı bina ve sahadakilere olay duyurulur. Bu durumda paniğe 

kapılmayınız. 

2. İşletmeyi boşaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için 

"KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ" 

3. Çalışma yerlerinizi telaşa kapılmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak vs. 

almayı unutmayınız. 

4. Çıkış yerlerine sükûnetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten sakınınız. 

5. Merdiven ve çıkış kapılarını düzenli olarak kullanınız ve sıkışıklığa sebep olmayınız. 

6. İşletme sahasındaki valflere yetkili şahısların dışında müdahale etmeyiniz. 

7. Bina ve sahayı tahliye ettikten sonra, belirlenen toplanma yerlerinde yeniden görev almak 

üzere "AMİRİNİZİ" bekleyiniz. 

8.  Acil toplanma yeriEK-7’de belirtilmiştir. 

 

II. KISIM ACİL DURUMLARDA UYGULANACAK USULLER 

ACİL DURUM SEBEBİ 

A) Yangın 

B) Deprem 

C) Sel-Su baskını 

D) Hortum/Fırtına 
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 O2 

 

Y.M. 

ISI 

E) Yıldırım Düşmesi 

F) Patlama 

G) Sabotaj 

H) Toplumsal Gösteri 

İ) Trafik Kazası 

J) Çevre Kirliliği 

K) Döküntü-Sızıntı 

L) Besin Zehirlenmesi 

M) İş Kazası 

N) Hırsızlık 

O) Elektrik Çarpması 

P) Gaz Zehirlenmesi 

Q) Yanık 

R) Travma 

S) Radyasyon 

 

A) YANGINA MÜDEHALE EYLEM PLANI 

Yangın:Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma 

olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. 

 

 

 

 

 

Yangın Sınıfları: Yangınların bir birinden farklı davranışlar gösterdiği görülmektedir. Her 

yangının oluşumu, gelişimi farklı farklı tezahür etmesine rağmen bu farklılığın yanıcı 

maddeden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle yangın; yanıcı maddenin fiziksel 

özelliklerine göre dört kategoride incelenmektedir. 

A Sınıfı Katı Yanıcı Maddeler Yangını (ADİ YANGINLAR): Artık olarak karbon 

tabakası bırakan ve genelde korlu olarak yanan katı yanıcı maddelerin tutuşması ile oluşan 

yangınlardır. Metallerin dışındaki yanıcı katı maddeleri kapsar. Odun, kömür, kâğıt, tekstil 
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maddeleri, kauçuk bazı örneklerdir. Bu yanıcılar için için yanmaya devam etme özelliklerine 

sahiptirler. Yani yanma yüzeyde sınırlı olmayıp maddenin iç hücrelerine doğru devam 

etmektedir. Naftalin, zift gibi yanarken eriyen A sınıfı içinde değerlendirilen yanıcılarda 

vardır. Bu tip yanıcılarda yanma derinliklere nüfuz edemeden yüzeyde oluşur.   

B Sınıfı Sıvı Yanıcı Maddeler Yangını (AKARYAKIT YANGINLARI): Yanıcı sıvıların 

oluşturduğu bu yangınlar genellikle petrol türevi ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan 

yangınlardır.  Ancak B sınıfı yangınları yine yanıcı madde özelliklerine göre kendi içinde de 

üç kategoride düşünmek doğru bir değerlendirme olur. Birincisi su ile karışmayan ham 

petrol, benzin gaz yağı, makine yağları, laklar vb. sıvılar. İkincisi su ile hemen karışan  (suda 

çözülen) alkol vb. sıvılar. Üçüncüsü ise katran, asfalt, gres vb. ağır yağlardır. B sınıfı 

yangınlarda yanma yüzeydedir. Yani ısınan sıvıdan çıkan buharlar yanar.                 

C Sınıfı Gaz Yanıcı Maddeler Yangını (GAZ YANGINLARI): Yanabilen gazların 

oluşturduğu yangınlardır. Bütan, eter, aseton, likit petrol gazı, (LPG veya SPG) havagazı, 

doğal gaz vb. gaz yanıcılar bu sınıfa örnek bazı gazlardır. C sınıfı yangınlarda yanma gazın 

sızdığı yüzeydedir. 

 Gaz basıncının atmosfer basıncından fazla olduğu yerlerde böyle devam eder. Gaz ve 

atmosfer basıncının eşit olduğu yerlerde yanma bütün bölgede devam eder. Gaz, depo vb. 

kapalı yerlerde ise bu durumda yanma bölgesindeki hızlı yanma basıncını yenecek açıklık 

(havalandırma) yoksa patlama kaçınılmazdır. Elektrikli makine ve hassas cihazların 

yangınlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz. 

D Sınıfı Hafif Metal Yangınları: Özel yangınlar olarak ta nitelendirilen D sınıfı yangınlar 

gelişen teknoloji ile endüstriyel çevrelerde görülmeye başlayan yangınlardır.  Bu yangınlar 

Magnezyum, Alüminyum, sodyum, zirkonyum vb. hafif metallerin yanması ile oluşur. 

Yangın Söndürme Prensipleri: 

Yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme prensipleri ortaktır. Bu prensip yanmayı 

meydana getiren üç unsurdan yanıcı maddeyi, oksijen veya ısıyı ortadan 

kaldırmaktır. 

 

 

 

Yanıcı Maddeyi Yok Etmek Isıyı Yok Etmek Oksijeni Yok Etmek 

-Yanıcı maddeyi ortadan 

kaldırmak 

-Su ile soğutmak -Örtmek 

-Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak -Yanıcı maddeyi 

dağıtmak 

-Boğmak 

-Ara boşluğu meydana getirmek -Kuvvetli üflemek -Oksijeni azaltmak 

 



 
 

159 

 

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak: Kırıp parçalamak, ayırmak veya sıvı akıcıyı kesmek 

suretiyle yanıcı maddeleri bazen ortadan kaldırmak mümkün olsa da, yanıcıların ağır ve 

taşınmaz mallar olduğu düşünülürse her zaman uygulama alanı bulunmayabilir. 

Isıyı ortadan kaldırmak: Her yanıcı maddenin bir yanma ısısı olduğuna göre, yanan 

maddeleri bu ısının altına kadar soğutmak yangını söndürmek için iyi bir yöntemdir. 

Oksijeni ortadan kaldırmak: Yangın mahalline ağır ve yanmaz gazlarla aeresol sıvılar 

sevk etmek havada bulunan yaklaşık %21 oranındaki oksijen azaltılarak ortadan 

kaldırılmasını sağlar. 

 

 

 

 

 

Yangın Sınıflarına Göre Kullanılan Söndürücü Çeşitleri: 

1. Katı yanıcılar    : Su ve sulu çözeltiler  Kimyasal Toz   Köpük 

2. Sıvı Yanıcılar  : Kimyasal Toz   Karbondioksit 

 Köpük 

3. Gaz yanıcılar  : Kimyasal Toz               Karbondioksit  

 Köpük 

4. Elektrik yangınları  : Karbondioksit (olmadığı durumlarda kimyasal toz) 

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANMA 

Yangın Üçgeni 
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Yangın Söndürme Tüpü Kullanımı 

1. Elle taşınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri, mümkünse duvar/direk üzerine yerden 

en fazla 90 cm yükseklikte asılacaktır. Ancak; asılma imkânı yoksa paslanmayı önlemek 

üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulacaktır.  

2. Çöp kutuları kontrollü olarak ve dolmasını beklemeden her gün akşam boşaltılacaktır.  

3. Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eşya, dolap ve kasa üzerine "YANGINDA İLK 

ÖNCE KURTARILACAKTIR" yazılı etiketler konulacaktır.  

 

 

 

 

Yangın Esnasında Hareket Tarzı 

Eğer yangın işletmenin tamamını ve tüm personeli tehdit edici boyutta ise, 

1- En yakın yangın alarm düğmesine basılır ve yüksek sesle “Yangın var herkes dışarı çıksın 
“ diye bağırılır veya uyarıcı yardımcı alet kullanılarak da uyarı yapılabilir.  

2- Elektrik Bakım Sorumlusu tarafından İşletmemizin elektrikleri kesilir. Yangına kesinlikle 
elektrikler kesilmeden müdahale edilmez. 
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3- Kurtarma ekibi kurtarılması gereken malzemeleri kurtarır ve yangının yayılmamasına 
sebep olacak yanıcı, parlayıcı, patlayıcı malzemeler uzaklaştırılır. 

4- İlkyardım ekibi yaralananlara ilkyardım müdahalesi yapmak için müdahale 

ekipmanlarını alarak olay mahalline gelir ve hazır bekler. 

5- Yaralananlara ilkyardım yapıldıktan sonra “112”  Acil Servis aranır ve yaralının 

hastaneye sevki sağlanır. 

6- Mevcut imkânlarımızın yeterlilik durumuna göre Yönetim kararı ile “199” no’lu telefon 
aranarak itfaiyeden yardım istenir. İtfaiyeye haber verilirken; Arama öncesi yangının yeri,  
cinsi (yakıt, ahşap, kimyasal madde vb) yanan maddenin ne olduğu (elektrik hatları veya 
elektrik pano yangını vb.) ve yangının durumu net ve doğru biçimde tespit edilmeli ve 
aktarılmalıdır. 

7- İtfaiye geldiğinde acil durum ekipleri itfaiye ekibi ile koordineli çalışarak itfaiyenin yangını 
söndürmesine yardım ederler. 

Eğer yangın büyük değil ve geneli tehdit edecek boyutta değilse, 

1- Yangının bulunduğu bölgedeki personel o anki en yetkili kişi tarafından tehlikeli 

bölgeden uzaklaştırılır. 

2- Acil durum ekibindeki personelin toplanması sağlanır. 

3- Elektrik Bakım Sorumlusu ve Yardımcısı tarafından yangın bölgesinin elektrikleri 

kesilir. 

4- Yangın söndürme ekipleri yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederken, koruma ve 

kurtarma ekipleri değerli evrak ve malzemeleri uzaklaştırır. 

 

 

B) DEPREME MÜDEHALE VE EYLEM PLANI 

Deprem Öncesinde Yapılacaklar:  

1. Mevcut binaların dayanıklılığı artırılır. 

2. Yerleşim planı hazırlanır.  

3. İşyeri ve binalardaki yaşamsal tehdit veya ekonomik kayba yol açabilecek nesneler 

sabitlenir. 

4. Çalışanlara acil durumda araması gereken numaraları öğretilir. 

5. Aydınlatmalar sabitlenir. 

6. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için 

plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenir. 
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7. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenir. Eğer sabitlenen 

eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu 

malzemesi konulur. 

8. Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak 

şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılır.  

9. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı 

kalmaları sağlanır. 

10. Tezgah üzerindeki kayabilecek eşyaların altına metal profil koyarak bunların kayması 

önlenir. 

11. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenir ve kırılmayacak 

bir şekilde depolanır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulur. 

12. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine 

çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilir. 

13. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilir. 

14. Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılır, bu yollar 

işaretlenir, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılır. 

15. Geniş çıkış yolları oluşturulur. Dışa doğru açılan kapılar kullanılırı, acil çıkış kapıları 

kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılır. 

16. Önemli evrakların (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, 

pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanır, 

ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunur. 

Deprem Sırasında Yapılacaklar; 

1. Bina içinde; 

1. Kesinlikle panik yapılmamalı 

2. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalı 

3. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, 

kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni 

oluşturulmalıdır.  Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme 

ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. 

ÇÖMEL – KORUN - BEKLE 

 ÇÖMEL  
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Çömelerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek 
unsurlarınsizi yaralama riskini azaltır. 

 

 

 KORUN  

 

Kollarınızla baş ve boynunuzu kapatın. Cama arkanızı dönün. Bir 
siperin yanında ya da altında CENİN pozisyonu alarak kendinizi 
koruyun. Bu siper masa, konsol, sandalye olabilir.  

 

 BEKLE  

Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında koşmak, merdivenden inmek 
tehlikelidir.  

 Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. 

 Balkona çıkılmamalıdır. 

 Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. 

 Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. 

 Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. 

 Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu 

gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. 

 Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalıdır. 

 Diğer güvenlik önlemleri alınarak, gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha 

önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. 

2. Açık Alanda;  

1. Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden 

uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı 

olunmalıdır. 

2. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. 

3. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı 

dikkatli olunmalıdır. 

Deprem Sonrasında Yapılacaklar:  
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1. Sakin olun 

2. Sarsıntı sona erdiğinde, binanın gerekli noktalarında işaretlenmiş olan tahliye kapılarını 

kullanarak ve görevlilerin yönlendirmelerine uyarak bina dışında belirtilmiş tahliye 

alanlarına çıkın. Çıkanların önünü kapatmamak için tahliye kapılarının önünde durmayın.  

3. Deprem sonrasında kibrit, çakmak gibi patlamalara neden olabilecek nesneleri 

kullanmayın. Işık kaynağı olarak sadece fener kullanın  

4. Bina yıkılmamış olsa bile her hangi birinin üzerine düşecek ağır bir cisim onun 

yaralanmasına neden olabilir.  

5. Ana şoktan sonra gelecek olan artçı şoklar hasar görmüş binaları yıkabilir. Binaya 

girmeden önce çok iyi kontrol edin. Hasar varsa kesinlikle içeri girmeyin.  

6. Deprem sonrasında dışarı çıktıktan sonra binanızın önünde beklemeyin.  

7. Gaz, su, elektrik tesisatlarını hızlı bir şekilde kontrol edin, hasar varsa kapatın.  

8. Telefonu acil durumlar dışında kullanmayın.  

9. Etrafınızdakilerin güvende olup olmadığını kontrol edin. 

10. 72 saat içinde bölgeye yardım gelmeyecekmiş gibi hazırlıklı olun.  

11. Hasarlı binalardan uzak durun.  

12. Depremin ilk saatlerinde, telefonların kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acil 

durumla dışında sebebi ne olursa olsun telefonları kullanmayın, yakınlarınız aramayın.  

 

C) SEL-SU BASKINI EYLEM PLANI 

1- Şiddetli yağışlar sırasında dış alanda bulunan tüm personel yağışlarda güvenli görülen 

yüksek ve kapalı yerlerde toplanarak yağışların geçmesini/dinmesini bekleyecektir.  

2- Arabada iseniz suya doğru araç kullanmayınız, araba stop ederse derhal arabayı terk 

ederek yüksek bir yere gidiniz. 

3-Kapalı alanda iseniz acil çıkış için hazır olunuz, eğer vaktiniz var ise önemli, değerli 

malzeme ve cihazları alarak kapalı alanı terk ediniz ve yüksek bir yere gidiniz 

Sel-Su Baskını Sonrası Binalarda Kontroller 

Şiddetli yağışlar sonrasında su basma olasılığı bulunan yerler, bakım onarım personelince 

eldeki plan ve sıra uyarınca süratle kontrol edilecektir. Yapılan kontrollerde su bastığı 

belirlenen yerlerde suyun tahliyesi gerçekleştirilecektir.  

Sel-Su Baskını Sonrası Donanım, Malzeme Kontrolleri 

Sudan zarar görmesi olası tüm ekipman ve malzeme eldeki listeye göre bakım onarım 

ekiplerince kontrol edilerek varsa arızaların giderilmesi sağlanacaktır. Bozulan ya da 

kullanılamaz hale gelen malzemeler uygun şekilde bertaraf edilecektir. Selden etkilenen 

elektrik pano ve veya trafoları devre dışı bırakılacaktır. 
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Sel-Su Baskını Sonrası Ulaşım 

Rutin tesis yollarının sel/su baskınından zarar görmüş olması durumunda alternatif yolların 

kullanılabilir durumda olduğunun Acil Müdahale Ekibi görevlilerince saptanmasının 

ardından bu yollar ulaşım için kullanılabilecektir. 

 

 

D) HORTUM-FIRTINA MÜDEHALE  PLANI 

Eğer kapalı alanda iseniz; 

1- Sakin olun ve yönetimin talimatlarını bekleyiniz, 

2- Bina içinde veya kapalı alanda kalınız, dışarı çıkmayınız, 

3- Eğer ortam sıcaklığı uygun ise gereksiz ve kullanılmayan odaları mahalleri kapatınız, 

4- Mevcut ise havlu veya uygun malzemeler ile kapı altlarını kapatınız, pencereleri 

kapatınız. 

5- Yiyecek ve içecek var ise vücudunuzun ısı ve enerji ihtiyacı için kullanınız. 

Eğer dışarıda iseniz; 

1-Korunaklı bir alan bulunuz, vücudunuzun her tarafını kapatacak şekilde önlem alınız, 

2-Bir araçta iseniz, aracı terk etmeyiniz, saatte bir 10 dakika aracınızı çalıştırınız, araç camını 

az miktar aralayınız, dışarıdan görünecek şekilde oturunuz, kan sirkülasyonu için zaman 

zaman egzersiz yapınız. 

 

 

 

HORTUM-FIRTINA SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILACAKLAR 

1-Hortum ve Fırtına Öncesinde yapılacaklar 

a) Hortum ve fırtına öncesinde risk yaratabilecek malzeme, ekipman sahada güvenli yerlere 

çek, 

b) Acil Durum Koordinatörü sahada işi durdurur, personellerini  kapalı alanlara sevk eder 

(idari bina vb.) 

2-  Hortum ve Fırtına Sırasında Personel Davranışları 

Şiddetli fırtına ya da hortum çıktığının belli olması durumunda rutin çalışmaların tümü 

durdurulacaktır. Daha sonra tüm personel fırtına ve hortumlarda güvenli bölge olan idari 

binada toplanarak fırtınanın ya da hortumun geçmesi/dinmesi beklenecektir. Fırtına/hortum 
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sırasında meraktan bile olsa pencereler önünde durulmayacaktır. Hiçbir şekilde ağaç 

diplerine sığınılmayacaktır. 

3-  Hortum ve Fırtına Sonrasında Enerji ve İletişim Hatları Kontrolü 

Hortum/Fırtınadan hemen sonra bakım onarım ekipleri süratle ellerindeki yerleşim planına 

ve sırasına göre enerji ve iletişim hatlarında kırılma, kopma, olup olmadığını kontrol 

edeceklerdir. Hatlarda olabilecek kırılma ve kopmalar en kısa sürede onarılarak tesisin enerji 

kullanması ve iletişim kurması sağlanacaktır. 

4-  Hortum ve Fırtına Sonrası İlkyardım Faaliyetleri 

Hortum/Fırtınadan hemen sonra varsa yaralılara ilkyardımlar tesis ilkyardım ekibince 

yapılacaktır. İlkyardımın yeterli olmadığı durumlarda yaralılar uygun araçlarla en yakın 

sağlık tesislerine taşınacaktır. Hortum/Fırtına sırasında ya da sonrasında vefat etmiş olanlar 

bu işe uygun ceset taşıma torbaları ile en yakın hastane morguna götürülecektir.  

5-Hortum ve Fırtına Sonrası Binalarda Kontroller 

Hortum/Fırtınanın hemen sonrasında tüm binalar ofis personeli tarafından gözden 

geçirilecek kırılan camlar için camcı, ofis ekipmanları için bakım ekiplerinin 

sorumluluğunda gerekirse mobilyacı çağrılacaktır. Fırtına/hortum nedeniyle varsa uçuşan 

evraklar toplanarak dosyalanacaktır. 

 

 

E) YILDIRIM DÜŞMESİ MÜDAHALE PLANI 

Gök gürültülü / yıldırımlı yağışlar sırasında (şarjlı havalarda) açıkta bulunan tüm personel 

güvenli bölge olan kapalı binalarda (idari bina)toplanacaklar ve yağışların/şimşeklerin 

geçmesini bekleyeceklerdir. Hiç kimse açıkta bulunmayacak, şemsiye kullanmayacak ve hiç 

bir şekilde ağaç altında durmayacaktır. Yıldırım düşmesi sonucu etkilenen bölgeler de maddi 

kayıp tespiti yapılır.  

 

F) PATLAMA MÜDAHALE PLANI 

Patlama sırasında ve sonrasında yapılacaklar 

Tesiste bir patlama meydana geldiğinde acil durumu Acil Durum Koordinatörünce ve Acil 

Müdahale Ekip Sorumlusuna acil durum duyuru usullerine uygun olarak ilgililere bildir.Acil 

durum organizasyonunda yer almayan personel belirlenmiş firmanın bulunan  Acil 

Toplanma Bölgesine yönelir. Acil durum organizasyonunda yer alan personel ise patlamanın 

kaynağına, yerine ve sonuçlarına göre Acil Durum Koordinatörünün emirleri doğrultusunda 

hareket eder. 
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G) SABOTAJ VE BOMBA İHBARI ALINDIĞINDA UYGULANACAK USULLER: 

1- Sabotaj veya bomba ihbarı alındığında yetkili mercilere haber verilir. Güvenlik önlemi 

talebinde bulunulur.  

2- Kurum içinde veya sınır hattında şüpheli cisim, paket tespit edilirse derhal bölge 

karakoluna haber verilir. Şüpheli cisim veya pakete kesinlikle dokunulmaz, etrafında 

güvenlik çemberi oluşturulur, personelin yaklaşmasına müsaade edilmez. 

3- Şüpheli kişi tespiti var ise kılık kıyafeti, tipi, yüz şekli, dikkat çeken özellikleri not edilir, 

şüpheli hareketleri izlenir ancak yakalama veya müdahale girişiminde bulunulmaz, bölge 

karakoluna haberverilir. 

4- Güvenlik birimleri talep ettiğinde kullanılmak üzere Güvenlik kameraları kayıtları 

emniyete alınır. 

5-  İşletme için kritik olan bölgeler kontrol altında tutulur. 

 

Sabotajlar sırasında ve sonrasında yapılacaklar: 

Yapılan sabotajın türüne göre işletmeye ve işletme personeline yapacağı olumsuz etkileri 

minimize edecek tüm çalışmalar derhal başlatılacaktır. 

1.Sabotaj Sonucu Yangın Olursa; 

Yangın Müdahale Planı devreye girecektir. 

2.Sabotaj Sonucu Patlama Olursa; 

Patlama Müdahale Planı burada da devreye sokulacaktır. 

3.Sabotaj Sonucu Elektrik Kesintisi Olursa; 

Sistem geçici olarak jeneratörden beslenmelidir, eğer işletmede elektrikçi yok ise, elektrikçi 

aranılır ve elektrikçinin gelmesi geç sürecek ise Jeneratör Acil Durumda Jeneratör Çalıştırma 

Talimatına göre çalıştırılacak ve devreye sokulacaktır. 

Elektrik kesilmesi gereken bölgelerin elektriğinin kesilmesi asıl panodan Acil Durumda 

Jeneratör Çalıştırma talimatına göre yapılmalıdır. 

4.Sabotaj Sonucu İçme Suları Kirliliği Olursa; 

İçme sularında olabilecek sabotajların resmi makamlarca anons edildiği andan itibaren 

güvenli kaynaklardan temin edilmiş damacana suları içme suyu olarak kullanılacaktır. Bu 

kapsamda tesiste her zaman yeteri kadar yedek damacana bulundurulmalıdır. Resmi 

makamlarca suların temiz olduğu anonsu yapılana kadar şebeke suları hiçbir şekilde 

kullanılmayacaktır. 

5. Başka Şeyler Olursa; 

Duruma göre Acil Durum Koordinatörü ’nün direktifleri doğrultusunda hareket eder. 
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H) TOPLUMSAL GÖSTERİ MÜDAHALE PLANI 

1-İşletme önünde veya içerisinde toplumsal gösteri yapılacağı veya basın bildirisi olacağına 

dair duyum alındığında, işletmenin kadrolu personeli durumdan haberdar edilerek taşeron 

personeli kontrol altına alınır. 

2- Muhtemel olayla ilgili olarak emniyet birimlerine haber verilerek tedbir alınması sağlanır. 

3- İşletme kapıları kapalı tutularak ilgisiz personelin içeri girmesine mani olunur. 

4- İşletmede güvenlik personeli gerekli tertibatı alarak izleme yapar. Gösteri yapanlara asla 

müdahale yapılmaz. 

5- Gösteri yapanlar izlemeye alınarak elebaşlarının tespit edilmesine çalışılır. Gerekirse 

vilayetten onaylı sabotajlara karşı koruma planı uygulanır. 

 

İ) TRAFİK KAZASI MÜDAHALE PLANI: 

1- İşletme çalışma sahası dâhilinde malzeme getirip götüren araçların karşılaşabileceği bir 

trafik kazası olduğunda araçları yerlerinden oynattırmayınız. Acil Durum Koordinatörüne 

haber veriniz. 

2- Yaralı var ise süratle yaralının durumuna göre 112 aranarak dışarıdan gelecek tam 

teşekküllü ambulans ile sağlık kuruluşuna sevk ettiriniz. 

3- Kaza tutanağını tutunuz. 

 

J) ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜDAHALE PLANI: 

1- Olay süratle Acil Durum Koordinatörüne bildirilir. 

2-İşletmemizdekifaaliyetler nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir çevre kirlenmesi 

olayında tüm imkânlar kullanılarak kirletici malzemenin el birliği ile çevreye yayılmasının 

(bariyerleme, emdirme, kepçe, file veya diğer unsurlar ile) önlenmesi için her türlü tedbir 

acil durumlara müdahale personeli ve gerekiyorsa ihtiyaç duyulacak diğer personel ile 

birlikte alınır. 

3- Olay işletme dışında ki bir etkenden/kuruluştan dolayı meydana geldi ise ve kirlilik 

işletmemizitehdit ediyorsa fotoğraf veya kameralarla tespit yapılır.  

4- Çevre İşletmeler olayın farkında değil ise telefonla bilgilendirilir.  
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K) DÖKÜNTÜ-SIZINTI MÜDEHALE PLANI 

1-Dökülme ve sızıntı meydana gelmesihalinde durum Acil Durum Koordinatörüne haber 

verilir. 

2-Sızan veya dökülen kimyasal ürünün MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)  Formuna 

göre özellikleri belirlenir. Bu noktada kesinlikle Eldiven, Maske, Tulum vb. diğer Kişisel 

Koruyucu Donanımlar kullanılmalıdır. 

3-Dökülen ve sızan Kimyasal yanıcı özellik taşıyorsa mümkün mertebe etrafta bulunan 

malzemeler uzaklaştırılır. 

4-Bölgede çalışan diğer personele bilgi verilir. 

5-Acil Durum Müdahale ekiplerinin gerekli önlemi alması sağlanır. 

6-Dökülen ve sızan kimyasalın insan sağlığına zararlı olması ve maruz kalınması halinde 

kimyasala ait MSDS’de bulunan İlkyardım bilgileri uygulanır. Bu uygulamaları ancak 

İlkyardımcı personel gerçekleştirebilir. Bu sebepten dolayı Acil Durum İlkyardım ekibine 

haber ver.  

7- Kimyasala maruz kalmış kişi fenalaşmış bir haldeyse en yakın sağlık kuruluşuna haber 

ver. 

8-Mevcutta ki Döküntü-Sızıntı kaynağı tespit edilir, döküntünün oluşması engellenir ve 

sızıntı Absorban malzeme Vb. yardımıyla engellenir. 

9- Çevre Kirliliği Planına göre hareket edilir. 

10-Olay yeri ve Döküntü/Sızıntı sebebi tespit edilir ve incelenir. Tutanak tutulur ve gerekli 

tedbirler alınır. 
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171 

 

L) BESİN ZEHİRLENMESİ MÜDEHALE PLANI 

Kazazede de zehirlenme durumunda aşağıdaki belirtiler görülür; 

Ağızda yanma veya özel tat, bulantı, kusma, karın ağrısı veya karın bölgesinde kramp, ishal, 

halsizlik, baş dönmesi, bilinçte değişik derecede bozukluk, solunum ve dolaşımda bozukluk, 

görmede bozukluk, nabızda zayıflama, göz bebeklerinde küçülme, havale vb. 

Rahatsızlanan bir kişide bu tür belirtilerin olması ve kazazedenin bilinci yerinde olmaması 

durumunda; 

1-En yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 

2- Haber verilen kişilere olayın bir Besin Zehirlenmesi olduğu bilgisini de ver. 

3- Kazazedenin bilinci yerinde değilse; hastayı yan yatır, baş veya boyunu arkaya çevir ve 
soluk yolunu aç, Alt çeneyi ve dili öne çek ve gerekiyorsa suni solunum yap, kalp durmuşsa 
kalp masajı uygula ve hastayı yalnız bırakma. Burada sözü edilen uygulamaları ancak 
Profesyonel İlkyardım Eğitimi almış İlkyardım Müdahale Ekibi üyeleri yapabilir. 

4- Hastanın bilinci yerinde ise hasta yan yatırılır ve sağlık ekibi gelene kadar hastayı yalnız 
bırakma. 

5- Genel Kural olarak zehirlenen kişiyi kusturmayınız, bu kuralın tek istisnası eğer kişi bilinçli 
ise ve zehirlenme olayının kısa bir süre önce olması durumunda kusturulabilir.  
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M) İŞ KAZASI MÜDAHALE PLANI 

İş Kazasında Hareket Tarzı 

Tüm görevlerde bulunan çalışanların iş kazası bildirim görev ve sorumluluğu vardır. 

İş kazası oluştuğunda kazanın en yakınındaki çalışanlar hangi görevde 
olurlarsa olsunlar çevrelerinde bir iş kazası olduğunu gördüklerinde; 
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1- Sesli olarak etraftan yardım isteyin, Acil Durum Koordinatörüne haber ver. 

2- İş Kazası sonucunda herhangi bir yaralanma olması durumunda derhal Acil Durum 
İlkyardım personeline haber ver. 

3- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 

4- Kaza sonucu herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması durumunda herhangi bir malzeme 
hasarı-maddi kayıp olup olmadığına bak, kaybın mevcut olması durumunda Acil Durum 
Koordinatörü maddi kaybın ne seviyede olduğunu belirler. 

5- İş kazası sonucu herhangi bir ölüm olayının yaşanması durumunda Firma Yetkilisine olay 
haber verilir. 

6- Olay yerinin etrafı çevrilir ve kimsenin bu bölgeye girmesine izin verilmez.112 Acil 
Servisine, kolluk kuvvetlerine haber verilir. Yaşanan İş Kazasında ölen kazazedenin ailesine 
İşletme Yetkilileri tarafından haber verilir ve sonrasında cenaze işlemleri yapılır. 

7- Yaşanan her türlü İş kazası sonrasında İşletme yetkilileri tarafından Kaza yerinde 
incelemeler yapılır ve kaza tutanağı tutulur, bu tür bir kazanın bir daha yaşanmaması için 
gerekli düzeltici faaliyetler belirlenir ve uygulamaya alınır.  

8- Büyük ve önemli kazalarda haberleşme şemasına uygun olarak haberleşme sağlanır. Bu 
tür kazalarda öncelik DEVLET HASTANELERİ’dir. Hastaneye gitmeden hastane aranarak 
kaza hakkında bilgi verilerek müdahale edip edemeyecekleri öğrenilerek hasta sevk edilir. 

 

 

 

 

1. DURUM: Mesai saatlerinde (Cumartesi-Pazar günleri hariç) oluşan kazalarda; 

Kazaya en yakın bulunan çalışanımız; 

Acil durum koordinatörünü ve işvereni arayarak bildirimde bulunur. 

2. DURUM: Cumartesi ve Pazar günleri, mesai saatleri dışında ve genel tatil 

günlerinde oluşan kazalarda; 

Kazaya en yakın bulunan çalışanımız; 

Acil Durum Koordinatörüne, Acil Durum İrtibat Listesindeki Diğer Birimlere (Hızır Acil 

Ambulans’a, Firma Yetkilisine) bilgi verir. 

İşveren / İşveren Vekilinin bilgisi dâhilinde, Karakol’a haber verir. 

3. DURUM: Ölümle Sonuçlanan kazalarda; İlkyardım aracı ile gelen doktor ölümü 

bildirdiği andan itibaren ilgili makam gelene kadar hiçbir müdahalede bulunulmaz. 
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4. DURUM: Diğer Tüm kazalarda (hayati tehlikesi yüksekten, büyük müdahale 

gerektirmeyen kazalara kadar); hasta herhangi bir sağlık kuruluşuna götürülür. 

Kaza, Acil Durum Koordinatörünün yetkilendirdiği İnsan Kaynakları Birimi tarafından 

yasaların gerektirdiği süre içinde( 3 iş günü) Sosyal Güvenlik Kurumu’na İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kurul Başkanı tarafından tutturulan İş Kazası Bildirim Formu ile bildirilir. 
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N) HIRSIZLIK MÜDEHALE PLANI 

Herhangi bir Hırsızlık olayı yaşanması sonrasında; 

1- Valilikten ve Emniyet Müdürlüğünden onaylı Sabotajlardan Korunma Planı uygulanır. 

2-Kendinizin ve diğer personelin güvenliğini sağlayın. 

3- Durum hakkında, Kolluk Kuvvetlerine haber verilir. 

4- Hırsızlık yaptığına inanılan şüpheli kişi/kişileri izlemeye alın. 

5- Şüpheli araç varsa cinsini, rengini ve plakasını tespit ediniz, 

6- Durumu Acil Durum Koordinatörüne bildirin. 

 

O) ELEKTRİK ÇARPMASI MÜDEHALE PLANI 

Elektrik çarpması durumunda aşağıda ki faaliyetleri gerçekleştiriniz; 

1- Kazazedeye direk müdahale etme. Kazazedeye müdahale etmeden önce elektrik akımının 

kesildiğini teyit et. 

2- Elektrik akımının kesilmediği durumda tahta, çubuk vb. yalıtkan malzemeler ile elektrik 

temasını kes. 

3- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 

4- Kazazedenin bilincini kontrol et ve kazazedenin hayati faaliyetlerinin yerinde olup 

olmadığını kontrol et. 

5- Acil Durum İlkyardım ekiplerine haber ver, kazazedeye ilkyardım uygulamasının 

yapılmasını sağla. 

6- Kazazedenin bedeni üzerinde yanık olması durumunda yanık bölgeyi kuru ve temiz bir 

bezle ört. 

7- Kazazedeyi sıcak ve rahat tut ve yerinden oynatma. 
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P) GAZ ZEHİRLENMESİ MÜDEHALE PLANI 

Herhangi bir kişinin gaza maruz kaldığını gördüğünde; 

1- Gaz zehirlenmesine neden olan etmeni etkisizleştir ve zehirlenen şahsı/şahısları ortamdan 

uzaklaştır. Farklı insanlarında bu bölgeye girişini engelle, çevrede ki insanlara bilgi ver. 

2- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 
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3- Ortamı havalandır. 

4- Kıvılcım oluşumuna neden olacak ışıklandırma ve çağrı araçlarını kullanma ve/veya 

kullandırma. 

5- Kazazedenin solunum sistemini kontrol et. Durmuşsa suni solunum yap. Kazazedeye yan 

yatış pozisyonu ver.(Bu uygulamaları ancak İlkyardım Eğitimi almış, İlkyardımcı personel 

uygulayabilir.) 
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Q) YANIK MÜDEHALE PLANI 

Herhangi bir kişide yanık olayının yaşandığını gördüğünde; 

1- Kazazedeyi yanığa neden olan etmenden uzaklaştır. Çevrede ki diğer insanları da konu 

hakkında bilgilendir. 

2- En yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 

3- Yanık şeklini belirle. 

 

SU YANIKLARINDA; 

1. Yanığa sebep olan yanma sebebini ve yanmayı durdur. 

2. III. Derece yanıklar hariç yanan bölgeyi su ile soğut. Başka hiçbir müdahale de 
bulunmadan sağlık personeline devret. 

3. El-kol-vücut üzerinde ki saat, yüzük, bileklik vb. varsa takıları ve giysileri çıkart. 

4. Yanık II.Derece bir yanık ise yanan bölgede ki kabarcıkları patlatma. Yanık bölgenin 
üzerini temiz ve ıslak bez ile kapat. Sağlık ekiplerine devret.  

5. Yanık I. Derece bir yanıksa ilkyardım yeterli. Gerekiyorsa Sağlık Kuruluşuna yönlendir. 

 

ALEV YANIKLARINDA; 

1. Yanmayı durdur. Yanan Bölgenin üzerine örtü kapatarak söndür. Çevredeki diğer 
insanlara bilgi ver. 

2. Giysiler deriye yapışmışsa çıkartmadan soğuk uygula (Su vb.).Yanık %20’yi geçerse 
hayati faaliyetlerin kontrolü ve müdahalesi için en yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 

 

 

KİMYASAL YANIKLARDA; 

1. Yanmayı durdur. Kazazedeyi kimyasal ortamdan uzaklaştır. Çevrede ki diğer insanlara 
bilgi ver. 

2. Deri ve Gözde meydana gelen kimyasal yanıklarda yanık bölgesini bol su ile min.15-20 
dakika yıka. 

3. Eğer tek göz kimyasala bulaşmışsa diğer göze bulaşmasını engelleyecek şekilde yıka. 

4. Kimyasal madde bulaşmış malzemeyi hemen kazazedenin üzerinden çıkart. 

Yanık bölgesinin üzerine temiz bir bez kapayıp hemen yakın sağlık kuruluşuna haber ver. 
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R) TRAVMA MÜDEHALE PLANI 

1- Travmaya uğrayan kişiye/kişilere zarar verebilecek dış etkenleri engelle ve en yakın sağlık 
kuruluşuna haber ver. 
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2- Travmaya uğrayan kişinin hayati faaliyetlerini kontrol et. Travmaya uğrayan bölgede 
kırık, çıkık var mı diye bak. 

3- Kafa ve omurga travmalarında bilinç ve hafıza düzeyini devamlı sorular sorarak, kişi 
hakkında bilgiler alarak kontrol et. 

4- Kusma, kafa şeklinde değişiklik, göz çevresinde morluk, kişide uyku hali, kulak veya 
burundan kan gelmesi, gözbebeklerinden birinin büyük birinin küçük olması durumlarını 
tespit et. Sağlık Ekipleri geldiğinde bu bilgileri onlara aktar. 

5- Kazazede de herhangi bir omurga yaralanması olup olmadığını kontrol et. Eğer varsa 
sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya kesinlikle hareket ettirme. 

6- Kazazedenin vücudunda herhangi bir kırık olup olmadığını kontrol et. Eğer varsa sağlık 
ekipleri geldiğinde kırık tespit ettiğin yer hakkında sağlık ekiplerine bilgi ver. Kırık olan bölge 
sağlık ekipleri tarafından atele alınacak veya sabitlenecektir. 

7- Kazazedenin vücudunda kanama veya kesik olup olmadığını tespit et.Bu durumda sağlık 
ekipleri gelene kadar kanama bölgesini temiz bir bez parçasıyla sıkı sıkı sar ve  kanamayı 
durdurmaya çalış. 
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S) RADYASYON MÜDEHALE PLANI 

Gama Işınları 

1. Hem uranyum ve radyum gibi doğan radyoaktif maddelerin parçalanmaları sırasında, hem 

de bir nükleer reaktörde ya da bir atom bombası patlatıldığında atom çekirdeklerinin 

parçalanmasıyla meydana gelir.  

2. Bu ışınlar canlılar için zararlıdır. Dokulara derinliğine girerler ve tahrip ederler.  

3. Tıpta urları yok etmekte, araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gibi yararlı işlerde 

de kullanılır.  

Radyografçının hareket tarzı; 

1. Anormal durumu belirlemek/fark etmek. 

2. Kendisinin düzeltebileceği bir arıza veya aksaklık durumunun varlığı halinde, panik 

yapmadan kısa sürede karar vererek radyasyon ölçüm cihazı, dozimetreler kullanılarak 

ve 5,5 maddede belirtilen malzemelerle duruma müdahale etmek, gerekiyorsa 

görevlilerden yardım almak. 

3. Kendi müdahale yetkilerinin aşılması halinde panik yapmadan radyasyon kaynağı 

yanından kısa sürede uzaklaşmak. 

4. Radyasyon doz hızını ölçmek. 

5. Önceden belirlenen değerlere göre (7,5 µSv/saat) kontrollü alan engellerini 

yerleştirmek. 

6. Sınırlanan alana giriş ve çıkışları engellemek. 

7. Bu alanı denetimsiz bırakarak oradan uzaklaşmamak. 

8. Tesiste/Firmada/Kuruluşta bulunması halinde Radyasyon Korunması Sorumlusuna 

(RPO), aksi durumda lisans sahibine veya TAEK'e haber vermek. 

 

III. KISIM ORGANİZASYON 

Acil ve beklenmedik bir durum meydana gelirse güvenliği ve iş devamlılığını sağlamak için 

aşağıda belirtilen müdahale ekibi ve yapısı oluşturulmuştur.  

 Acil Durum Koordinatörü 

 Acil Durum Tahliye Ekibi 

 Yangın Söndürme Ekibi 

 Kurtarma Ekibi 

 Koruma Ekibi 

 İlkyardım Ekibi 
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1. ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 

Acil Durum Koordinatörü,acil durum eylem planının tümünden sorumludur. Acil Durum 

Komuta Ekibinin Lideridir. Bir acil durum oluştuğunda, işyeri sahası içinde bulunan 

herkesten sorumludur. Acil durum sırasında yapılacak her işlem onayından geçer. Acil 

durum faaliyet ve hazırlıklarını koordine eder. Gerekli araç gereçlerin teminini sağlar, bakım 

ve kontrollerini yaptırır. İşyerinde olmadığı durumlarda, ekip içindeki bir kişi ekip liderine 

vekâlet eder. Diğer ekipler planın uygulamasından sorumlu olup sonuçları doğrudan Acil 

Durum Koordinatörü’ne rapor eder.  

Görevleri 

1. İşyerinin Acil Durum Planının hazırlanması, test edilmesi vegerektiğinde revize 

edilmesini sağlamak 

2. Acil Durumlarda müdahalenin başarılı olabilmesi için organizasyonun kurulması, 

sorumluların belirlenmesi ve koordinasyonu gerçekleştirmek. 

3. Topyekûn Savunma, Koruyucu Güvenlik Sivil Savunma ve sabotajlara karşı koruma 

planlarını uygulamak  

4. Yangıngüvenliğini sağlamak 

5. Yangın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm yangın sistemi araç ve gereçlerini işyerinde 

bulundurmak. 

6. Acil durumlarda personelin anında haber alabilmesi için işyerinin hertarafından duyulan 

alarm sistemini bulundurmak. 

7. Acil müdahaleye gerekli insan gücü ve diğer olanakların bulundurulmasını sağlamak. 

8. Acil durumlara hazırlık ve müdahale amacı ile kullanılabilecekteknolojilerdeki 

gelişmeleri izleyerek en uygun seçimi yapmak. 

9. Acil Durum Planları’nın uygulanması sırasındaişyeri personelininbilincini artırmaya 

yönelik çalışmalarda bulunmak. 

10. Gerekli personel, ekipman ve diğer imkanların, gerektiğinde sağlanabilmesiiçin komşu 

tesis ve işyerleri ile güvenlik birimleri ve İlçe olanaklarının temini amacı ile ilgililerle 

işbirliği yapmak. 

11. Periyodik kontrol ve tatbikatların yapılmasını sağlamak 

Acil Durum Koordinatörü EK-1’de verilmiştir. 

 

2. ACİL DURUM TAHLİYE EKİBİ 

Görevleri 

1. İşyerindeki tüm çalışanların ve ekipmanların tahliyesini sağlar.  

2. Toplanma alanına ulaşılması ve burada toplanılması için gerekli yönlendirmelerde ve 

yardımda bulunur. 
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3. Tahliye esnasında tüm çalışanları organize eder ve panik oluşmasını engeller. 

Acil Durum Tahliye Ekip Listesi EK-2’de verilmiştir. 

 

 

3. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 

Görevleri 

1. Yangın ihbarı alındığında ihbaryerine gitmek, mevcut personelden yangın söndürme 

ekibi/ekiplerini oluşturmak, yangına dair ekipte bulunanlara bilgi vermek, yangına 

müdahaleden önce donanımlarının tam olduğunu kontrol etmek ve müdahale için sahaya 

sevk etmek. 

2. Yangınla mücadele işlerini koordine etmek, gelişmeleri sürekli operasyonlar amirine 

iletmek ve gelen talimatlara ve bilgilere göre söndürme operasyonunu yönetmek. 

3. Yangın ihbarı alındığında önce toplanma bölgesine gitmek, sonra ihbar yerine intikal 

etmek. 

4. İhbar yerinde durum tespitinden sonra Ekip Amiri’nin talimatıyla ekibin bir kısmı 

müdahale için hazırlık yaparken bir kısım personel acilen koruyucu teçhizatlarını (nomex 

yangın elbisesi, duman maskesi, yangın çizmesi, yangın miğferi, yangın eldiveni v.b.) 

giyerler. 

5. Ekip Amirinin talimatlarıyla yangın mahalline sevk edilen ve koruyucu ekipmanlarını 

giymiş ekip tarafından yangına hemen müdahale edilir. Yangınla mücadele plan ve 

talimatlarını uygulamaya başlarlar.  

6. Yangın içersinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ekibine haber 

vererek kurtarılmasını sağlarlar. 

7. Yangına müdahale civardaki yangın söndürme cihazları ve malzemeleriyle yapılır. 

8. Kapalı alanda çıkan yangınlara gerekirse kapı ve pencereleri kırmak yoluyla girilir ve 

söndürme işlemine başlanır. 

9. Şayet yangın, ekibin söndürme imkânlarını aşıyor ise kontrolde tutmak ve şehir 

itfaiyesinden yardım istenmesi için Acil Durum Koordinatörüne bilgi verilir. 

10. Yangına müdahale ederken önceliğin can güvenliği olduğu hiç bir zaman 

unutulmamalıdır. 

11. İtfaiye yangın mahalline gelinceye kadar yangının çevreye sirayeti ve genişlemesinin 

önlenmesi sağlanır. 

12. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde itfaiyenin komutası altında söndürme 

çalışmalarına katılarak devam edilir. Şehir itfaiyesi yangın söndürme operasyonu süresince 

bilgilendirilir. 

13. Acil Durum Koordinatörüne düzenli bilgi verilir ve gelen talimatlar sahada uygulanır. 
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14. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizatı düzenli 

bir şekilde toplanır, boş olan yangın söndürme cihazları ve eksilen teçhizat belirlenerek 

yangın söndürme ekip amirine bilgi verilir. 

15. Söndürme sonrası şehir itfaiyesi ile birlikte hasar raporu hazırlamak. 

Yangın Söndürme Ekip Listesi EK-3’te verilmiştir. 

 

 

4. KURTARMA EKİBİ 

Görevleri 

1. Öncelikle imalat sahasında ve atölyelerde mahsur kalmış kişileri kurtarmak.  

2. En hızlı bir şekilde yangın yerine giderek yangın ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda 

kurtarma ve tahliye çalışmasına başlayacaklar.  

3. Kurtarma çalışmasında gerekli sedye ve diğer yardımcı araçlar kullanılacaktır.  

4. Kurtarılan kişi en seri şekilde olay mahallinden tehlikesiz bir bölgeye çıkarılması 

sağlanacaktır.  

5. Kurtarılan kişinin ilkyardımının sağlanması amacıyla ilkyardım ekiplerine bilgi 

verilecektir.  

6. Daha sonra kurtarılması öncelikli (kritik öneme sahip) malzeme ve eşyaların yangın 

mahallinden uzaklaştırılmasını sağlayacaktır.  

7. Ekipte bulunanlar çalışmaları esnasında kendi can güvenliğini tehlikeye atmayacaktır. 

Kurtarma Ekip Listesi EK-4’te verilmiştir. 

 

 

5. KORUMA EKİBİ 

Görevleri 

1. Acil durumlarda çevre güvenliğini sağlayacak ve trafiği yönlendirecektir.  

2. Acil durumda olay yeri etrafının emniyet şeridiyle çevrelenmesi, olay yerine dışarıdan 

herhangi bir şekilde insanların girişinin engellenmesi ve toplanma mahallindeki insanların 

güvenliğinin sağlanmasında sorumludur.  

3. Toplanma alanındaki insanların sayımını ve tespitini yapar. Eksik olması durumunda 

Kurtarma Ekibi’ne haber verir. 

4. Acil Durum Koordinatörüne bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini 

yapar. 
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Koruma Ekip Listesi EK-5’te verilmiştir. 

 

6. İLKYARDIM EKİBİ 

Görevleri 

1. Yangın alarmını duyar duymaz sağlık ilkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile birlikte 

derhal işyeri “Acil Toplanma Bölgesine'' gider ve ilkyardıma hazır olur. 

2. İlkyardım yaparken seri, dikkatli ve kurallara uygun hareket eder. Yangın meydana 

geldiği sırada veya yangına müdahale sırasında yaralanan, bayılan, zehirlenen kişilere 

ilkyardımı yapar. Gerekenleri hastaneye sevk eder, gerekirse mevcut araçlardan istifade 

ederek yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder. Ambulans ve sağlık ekibi geldiğinde 

gerekli bilgileri vererek kazazedeyi teslim eder. 

3. Acil Durum Koordinatörüne bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini 

yapar. 

4. Amirinin vereceği görev, sağlık ve güvenlik talimatlarını yerine getirir. 

5. İlk müdahale sonrasıAcil Durum Koordinatörünün bilgisi dâhilinde yaralılar hakkında 

hastanelere bilgi verir. 

6. Yaralı, can kayıpları ve durumun genel seyri hakkında Acil Durum Koordinatörüne bilgi 

verir. 

7. Acil durum operasyonu süresince yapılan tıbbi müdahalelerin ve can kayıplarının 

kayıtlarını tutar. 

İlkyardım Ekip Listesi EK-6’da verilmiştir. 

 

F. ACİL DURUM MÜDAHALE YÖNTEMİ 

Acil Durum Eylem Planında belirlenmiş olan müdahale ekipleri, Acil Durum 

Koordinatörü’nün komutasında, koordinatörün yokluğunda yardımcısının komutasında, 

almış oldukları eğitim konularında müdahalelerini yapar.  

Belirlenmiş acil durum ekipleri, karşı karşıya kalınan acil durumun özelliklerine göre ilgili 

görevler ve aldıkları eğitim çerçevesinde müdahaleye başlayacaktır 

Yangın söndürme ekibi, yangını ilk çıktığında kontrol altına almak için ilk müdahaleyi yapar 

ve söndürmek üzere çalışmalarını yürütür. Kurtarma ekibi, kurtarma faaliyetlerini yürütür 

ve enkazın kaldırılmasına yardım eder.  Koruma ekibi, toplanma alanındaki düzeni sağlar. 

İlkyardım ekibi ise almış olduğu eğitimler paralelinde yaralılara sağlık ekibi gelinceye kadar 

hayati tehlikeyi atlatacak müdahalede bulunur. Tüm ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 

gelecek profesyonel ekiplere işi devreder ve onların emrine girerler. Ortamı müdahaleyi 

kolaylaştıracak şekilde hazır tutarlar. 
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ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ 

Acil durum organizasyonunu bilmek, 

Acil çıkış, yol, koridor, kapıları ve toplanma bölgesini bilmek, 

Görevlilere yardımcı olmak ve verilen talimatlara uygun hareket etmek, 

Kendi ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak, 

Anormal bir durum gördüğünde acil durum koordinatörüne veya güvenliğe haber vermek, 

Kendi güvenliğini riske etmeden öncelikli malzemeleri kurtarıp toplanma noktasına 

götürmek. 

 

ZİYARETÇİLERİN GÖREVİ 

İşyerindeki güvenlik kurallarına uymak, 

Acil durumda, acil çıkış yol ve kapılarını kullanarak yönlendirilen toplanma alanına gitmek, 

Refakatçisinin ve görevlilerin uyarı ve talimatlarına uymak, 

Koruma ekibine ziyaretçi olduğunu bildirmek, 

Kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atmamak, 

 

TOPLANMA ALANLARI 

İşyeri alanında tahliye gerektiren bir durumda: 

Tüm çalışanlar EK-7’de belirtilen acildurum toplanma bölgesinde toplanacaklardır.  

 

G. YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATLARI 

Yangın söndürücülerin 3 yılda bir periyodik kontrolü ve bakımı tedarikçi firma tarafından 

yapılmaktadır. Bu işlemlerin kontrolünü işletmemiz adına Acil Durum Koordinatörü takip 

etmektedir. Acil durumda kullanılacak diğer malzemeler yangın istasyonunda tutulacaktır.  

 

H. ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ 

DUYURU VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ: 

1. Herhangi bir kaza durumunda işyerinden sorumlu Amir en yakınmahalli güvenlik 

birimlerine ve mülki amirine olayı haber verir. 

2. Ayrıca acil durumlarda Acil Durum Koordinatörü’ne haber ulaştırılır. 
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3. Acil Durumlarda işyerinin bağlı olduğu Genel Müdürlüğe ve ilgiliBirim Müdürlüklerine 

haber verilir. 

4. Bu tür kazalarda, haberleşmenin çok önemli olması nedeni ile tüm iletişim araçlarından 

da yararlanılır. 

5. Acil Durum Koordinatörü, yardımcısı ve üyelerininbilgileri dâhilinde telefon ve diğer 

iletişim araçları ile Kaymakamlıklar, bağlı Belediyeler ve Emniyet güçlerine duyurulur.  

İç Haberleşme 

Acil durumlarda kurum içi aranması gereken kişilerin listesi EK-8’de verilmiştir, 

Harici Haberleşme 

Acil durumlarda destek almak ve bilgi vermek için kurum dışından aranması gereken 

birimlerin listesi EK-9’da verilmiştir. 

 

I. ACİL DURUM MÜDAHALE KAYNAKLARI: 

1. Acil Durum planında görev alan personelin kimlikleri, unvanları ve telefonnumaralarını 

belirleyen belgeler, uygun yerlerde bulundurulur. 

2. Ayrıca önemli telefon numaralarını belirten birimlerin listeleri de panolarda 

bulundurulur. 

3. Personelin kişisel koruyucu malzemeleri temin edilerek işyeri bünyesinde muhafaza 

edilir. 

4. İlkyardım ve diğer acil tıbbi malzeme her an işyerinde yeterli 

miktardabulundurulmaktadır. 

5. Acil Durumda yangınlara müdahale kaynağı olarak yangın malzemesi ve tesisatı 

bulunmaktadır. 

6. Herhangi bir doğal gaz kaçağını tespit eden erken uyarısistemleri mevcuttur. 

 

İ. ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER: 

1. Acil Durum bittiğinde bölgeye giriş iznini, Acil Durum Koordinatörü verir. 

2.  Acil Durumun sona erdiği, telefon, radyo ve diğer iletişim araçları ile haberverilir. 

3. Zarar görmüş bölgenin izlenmesi, incelenmesi ve gerekli kayıtlar için,kazanın meydana 

geldiği işyeri yöneticisi ile aşağıda kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet görevlendirilir. 

a  - İlçe Çevre Müdürlüğü 

b  - İlçe Sağlık Müdürlüğü 

c  - İlçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 
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d  - İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

e  - İlçede Bulunan Herhangi bir Üniversite 

f  -  Belediye Başkanlığı/Kaymakamlık 

 

J. EĞİTİM VE TATBİKATLAR: 

1. Yetkili kurumlarca personele yangın eğitimi ve tatbikatlaryaptırılır. 

2. İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü görevlilerince Sivil Savunma eğitimi verilir. 

3. Yetkili birimler tarafından da ilkyardım eğitimi verilir. 

4. Eğitimlere önem verilmesi sonucu sürekli eğitim yaptırılmakta ve tüm personelin işçi 

sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bilgiler pekiştirilmekte ve her türlü güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

 

 

EK-1 ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

 ERHAN ARIKAN  KOORDİNATÖR  05488636300 

 

 

 

EK-2 ACİL DURUM TAHLİYE EKİP LİSTESİ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

EFE KARAHAN  ŞAHİN 

 

TAHLİYE EKİP BAŞI 

 

05338347433 

 

ENVER DAĞ  05488319591 

 

 

 

EK-3 YANGIN SÖNDÜRME EKİP LİSTESİ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

 ÖZCAN YÜZSEVEN 

OSMAN SARIOĞLU 

 

EKİP BAŞI 

 

05338238255 

05488430163 
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EK-4 KURTARMA EKİP LİSTESİ 

 

 

EK-5 KORUMA EKİP LİSTESİ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

VOLKAN SIKI EKİP BAŞI 05488291474 

 

 

 

 

EK-6 İLKYARDIM EKİP LİSTESİ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

AFET ARSLAN SAĞLIKCI 05488292565 

 

 

 

EK-7 ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ 

Acil Durum 

Toplanma Bölgesi 

İşareti 

Acil Durum Toplanma Bölgesi Yeri 

 

TOPLANMA ALANI  

 

 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

HALİL TEKİN EKİP BAŞI 05488292539 

MEHMET YILDIZ  05338236902 

T

O

P 
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EK-8 ACİL DURUMLARDA KURUM İÇİ ARANMASI GEREKEN KİŞİLERİN 

LİSTESİ 

Adı ve Soyadı Görevi Telefonu 

HÜSEYİN EKEN GENEL MÜDÜR 05488743030 

ARDA ÖZLEN RESEPSİYON 05488747777 

   

  

 

   

 

EK-9 ACİL DURUMLARDA KURUM DIŞI ARANMASI GEREKEN BİRİMLER 

LİSTESİ 

İLÇE                               : GİRNE 

KAYMAKAMLIK        :0392-815 47 80  

İTFAİE/polis: ......................................0392 8152014-177 

 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :...........0392 815 2015 

SİVİL SAVUNMA:  ...................0392-600 0113 

İŞYERİMİZDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 
KULLANILAN RENKLER  

VE ANLAMLARI 
 

Renk Anlamı veya Amacı Talimat  ve Bilgi 

Kırmızı Yasak işareti Tehlikeli hareket veya davranış 

Tehlike alarmı 
Dur, kapat, düzeneği acil durdur, 
tahliye et 

Yangınla mücadele 
ekipmanı 

Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve 
ne olduğu 

Sarı  Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et 

Mavi (1) 
Zorunluluk işareti 

Özel bir davranış ya da eylem 

Kişisel koruyucu donanım kullan 

Yeşil Acil kaçış, ilk yardım 
işareti 

Kapılar, çıkış yerleri ve 
yolları,  ekipman, tesisler 

Tehlike yok Normale dön 

(1) Mavi:  Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi 
olarak kabul edilir. 

(2) Floresan 
turuncu: 

Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. 

Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat 
çekicidir.                
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Ek 16: Rapor Format. 
 

ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD’E AİT YAT LİMANI 

VE MENDİREK PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ 

DEĞERLENDİRMESİ ÇED RAPORU 

SORU FORMATI 
Yer: Girne 

 

 

            BAŞLIK SAYFASI : 

 Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası, 

Raporu hazırlayan çalışma grubunun/kuruluşun adı, adresi, telefon ve  faks 

numaraları, 

Projenin adı, 

 Proje için seçilen yerin adı, mevkisi, 

 Raporun hazırlanış tarihi, 

  

 İŞLENMİŞ YER PLANI (TAPU PLANI) 

 HAZIRLAYANLARIN İMZA SAYFASI 

PROJE YERİNİN KROKİSİ 

 PROJE YERİNİN GOOGLE’DAN ALINMIŞ RESİMLERİ 

 İÇİNDEKİLER LİSTESİ 

 

 BÖLÜM I:  PROJENİN TANIMI VE AMACI  

 

1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle 

İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem 

ve Gerekliliği, Projenin Kamu Yararı Açısından İrdelenmesi, Yatırım ve 

İşletme Süresi, Koordinatları  

1.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Adedi, 

Kapasiteleri, Boyutları, Her Bir Ünitede Yapılacak İşlemlerin ve Verilecek 

Hizmetlerin Belirtilmesi, Ünitelerin Projenin Vaziyet Planı Üzerinde 

Gösterimi, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri 

(vaziyet planı üzerine koordinat bilgileri ve kıyı-kenar çizgisinin işlenmesi, 

kıyıkenar çizgisinin kara ve deniz tarafından kalan ünitelerin belirtilmesi, 

alanda daha önceden yapılmış deniz dolgusu var ise belirtilmesi)  

1.3. Yat Limanı, Mendirek ve Çekek Yerinin Fiziksel ve Teknik Özellikleri  

1.3.1. Yat Limanının Kapasitesi, Yanaşacak Deniz Araçlarının Türleri ve 

Ebatları (m olarak)  

1.3.2. Yat Limanı Kapsamında Yer Alan Kıyı Yapılarının (mendirek, iskele, 

rıhtım, vb.) Boyutları, Adetleri, Özellikleri, Kapasitesi, Derinliği, İnşaat 

Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar  

1.3.3. Çekek Yerinin Yat Bağlama Kapasitesi, Boyutları, Özellikleri, Derinlik 

Bilgileri, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar  

1.3.4. Proje Alanı İçindeki Su Ortamında Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip 

Taraması vb. İşlemler Yapılıp Yapılmayacağı, Bu İşlemlerin Nerelerde, 

Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı, Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. 

Maddelerin Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri, İş Takvimi 

1.3.5. Su Ortamda Yapılacak Kazıkları veya Keson Sistem Üzerinde İnşaat vb. 

İşlemler, Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda Yapılacağı, İnşaat 

Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, bu işlemler sonucu  
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Çıkarılacak Maddelerin Miktarları, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği veya 

Hangi Amaçlar için Kullanılacakları  

 

1.4. Dolgu Alanı  

1.4.1. Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Özellikleri, Boyutları ve 

Dağılımı (kaplayacağı alan (m²), hacim (m³), Dolgu Yapım Tekniği  

1.4.2. Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri (kayaç cinsleri, 

mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri vb.), Analiz Sonuçları ve 

Miktarı  

1.4.3. Dolgu Malzemesinin Deniz Ortamı ile Kısa-Orta-Uzun Vadede 

Etkileşimi ve Alınacak Önlemlerin Açıklanması (deniz ortamında 

kullanılacak dolgu malzemesinin deniz ortamında çözülmemesi, ağır 

metal içermemesi, deniz ortamında yayılarak bulanıklığa ve deniz 

kirliliğine neden olmayacak şekilde beton perde ve anroşman gibi yapısal 

önlemlerin alınması), Korozyona Karşı Dayanıklılığı, Gerekli Çizimler 

(detay görünüşler, en/boy kesitler vb.)  

1.4.4. Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Dolgu 

Malzemesinin Temin Edileceği Ocakların Proje Alanına Uzaklığı, Dolgu 

Malzemesi Proje Alanına Taşınırken Kullanılacak Yollar (nakliye 

güzergahında herhangi bir yerleşim alanı, konut, vb. bulunup 

bulunmadığı, en yakın yerleşim alanı ve konuta olan uzaklığının 

belirtilmesi)  

1.5. Turizm Konaklama Tesisleri Var ise Adedi, ÖzeIlikleri, Kapasitesi, Oda Sayısı 

ve Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi  

1.6. Proje Kapsamında Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Bunun 

İçin Kurulacak Sistem, Tankların Özellikleri, Adedi, Boyutları, Depolanacak 

Yakıt Türleri ve Miktarı  

1.7. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenleri İle Alternatif Alanların 

Eleme Kriterlerinin Belirtilmesi  

1.8. Projeye İlişkin Fayda-Maliyet Analizi  

1.9. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve  

1.9.1. Projeye ilişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler)  

1.9.2. Proje ile ilgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan iş ve 

işlemlerin Kısaca Açıklanması 

1.9.3. Projenin Gerçekleştirilmesi ile ilgili Zamanlama Tablosu 

1.9.4. Projeye İlişkin Finans Kaynakları  

 

 

BÖLÜM II:  PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

 

1. Proje Alanı Ve Çevresindeki Planlama (İmar Planı, Emirname..vb) İle İlgili Bilgiler, 

Planlama Haritaları, Alanın Fotoğraflandırılması.  

2. Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler. (Koçan, kira sözleşmeleri, şirket 

evrakları...) 

3. Proje Alanının, Mevcut Kıyı Kullanımların (dolgu, balıkçı barınağı vb.), Proje Alanı 

Etrafında Bulunan Yerleşim Yerlerinin, Faaliyet Alanının Yakın Çevresinde 

Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların, Ulaşım Ağının vb. 1/25.000 

Ölçekli Topografik Harita Üzerinde Koordinatları ile Birlikte Gösterilmesi, 

Mesafelerin Verilmesi, Alanın Yakın Çevresinin Fotoğraflandırılması  

4. Proje Alanı ve Etki Alanında ilan Edilmiş Özel Statülü Koruma Alanların Bulunup 

Bulunmadığı (Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Turizm Merkezi/Alanı, Sulak Alan, 
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Özel Çevre Koruma Alanı, vb.), Var İse Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına 

Olan Uzaklıklarının Belirtilmesi, Koruma Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve 

Etki Alanı Sınırlarının Ölçekli Haritalar ile Gösterimi.  

5. Proje Alanına En Yakın Karayolu ve Mesafesi, Yat Limanına Ulaşım İçin 

Kullanılacak Yol Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu ihtiyacı Olup ya da 

Yolun Mevcut Durumunda İyileştirme, Genişletme vb. Çalışmalar Yapılıp 

Yapılmayacağı, Yapılacak ise Bu İşlemlerin Kim Tarafından Yapılacağı.  

6. Proje Alanı ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu 

Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli 

amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, vb.) Olup Olmadığı ve Projenin Bu Alanlara 

Olabilecek Etkilerinin İrdelenmesi 

 

 

BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL 

ÖZELLİKLERİ 

3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje 

Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi 

3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü, (hava, su, toprak), Deniz 

Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Sonuçları  

3.3. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri (Tektonik Hareketler. Mineral Kaynaklar. Proje 

Alanı ve Etki Alanının Deprem Durumu. Sel Riski. Benzersiz Oluşumlar vb.) ve 

Jeolojik Etüd Raporu.  

3.4. Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet Durumu (Deprem Dışındaki Heyelan, Kaya 

Düşmesi, Su Baskını vb. ) 

3.5. Meteorolojik Özellikler. Bölge Özelinde Hava Koşulları. Bu Koşulların Denizciliğe 

ve Proje Alanındaki Kirlenmeye Etkileri Yönünden İrdelenmesi. Rüzgar Gülü.  

3.6. Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı. Proje 

Alanında Herhangibir Dere Ağzı Olup Olmadığı Varsa Dere Ağzına Herhangi Bir 

Müdahale Olup Olmayacağı.  

3.7.Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri  

3.7.1. Proje Sahasının 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası  

3.7.2. Proje Sahası ve Civarının Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçları ve 

Değerlendirmesi. 

3.7.3. Deniz Tabanı Yatay ve Düşey Devamlılığının Tespitine Yönelik Jeofiziksel 

Çalışmalar ve Değerlendirmeleri 

3.7.4. Deniz Tabanı Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin Değerlendirmeler  

3.7.5. Bölgede Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık-

yoğunluk vb.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeler  

3.7.6. Sığlaşma Nedenlerinin Araştırılması ve Gereken Önlemlerin Alınması  

3.8. Kara ve Deniz Ortamındaki Flora/Fauna ve Yaşam Alanları (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 bulunuş yerleri. Arazi ve literatür çalışmalarının 

ayrı ayrı değerlendirilmesi. Av hayvanlarının adları ve populasyonları)  

3.9. Proje alanının Akdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanlarına olan uzaklığı, bu 

bilgilerin bir kroki yada harita üzerinde gösterimi. 

3.10. Proje ve Etki Alanındaki Balıkçılık Faaliyetleri ve Su Ürünleri gibi Ekonomik 

Yapıyı Oluşturan Başlıca Sektörlerin Durumu 

3.11. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  

11.1 Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, 

sektör başına nüfus dağılımı)  
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11.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış 

oranları, diğer bilgiler 

11.3 Bölgenin Turizm Potansiyeli  

11.4.Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik  

11.5. Beklenen Sosyoekonomik Değişiklikler  

 

BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL  ETKİLERİ VE ALINACAK  

ÖNLEMLER  

4.1. Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda 

ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Yapılacak Alanın 

Koordinatları, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum, vb. Maddelerin Nerelere 

Taşınacakları ve Depolanacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları.  

4.2. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin 

Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu 

Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları  

4.3. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıkların Cinsi (evsel 

nitelikli katı atıklar, yatlardan kaynaklanan atıklar, tamir ve bakımından 

kaynaklanacak atıklar, vb.), Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri  

4.4. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıkların Cinsi, (evsel 

nitelikli atık su, sintine, balast suyu, bakım-onarımından kaynaklanan sıvı 

atıklar, kimyevi atıklar, atık yağlar, vb.), Miktarı, Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj 

Edileceği Alıcı Ortamlar  

4.5. Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler  

4.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyon Kaynakları ve Alınacak 

Önlemler (hesaplamalarda inşaat aşamasında dolgu malzemesinin taşınması, 

boşaltılması ve depolanması, hafriyat sırasında hakim rüzgar etkisiyle 

oluşabilecek tozlanma vb. çevresel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır)  

4.7. İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü Oluşumu  

4.7.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve 

Değerlendirilmesi 

4.7.2. Arka Plan Gürültü Ölçümleri  

4.7.3. İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve 

Değerlendirilmesi Kontrol Tedbirleri  

4.8. İnşaat ve İşletme Aşamasında Deniz Ortamına Olabilecek Etkiler ve Alınacak 

Önlemler  

4.9. Projenin Hayata Geçmesi ile Deniz Ortamında Gerçekleşecek Hidrodinamik 

Değişiklikler, Bu Değişikliklerin Su Sirkülasyonunu Ne Şekilde Etkileyeceği  

4.10. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Ürünleri Potansiyeline ve Balıkçılık 

Faaliyetlerine Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler  

4.11. İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna 

Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler  
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4.12. Projenin Karayolları Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler  

4.12.1. İnşaat ve İşletme Aşamalarındaki Araç Yükünün Hesaplanması (araç 

cinsi ve sayısı detaylandırılarak artış olarak hesaplanması ve güncel 

trafik haritasının ilgili kesimi raporda yer almalıdır), Mevcut Trafik 

Yüküne Etkisinin İrdelenmesi ve Kaza Riski ve Alınacak Önlemler  

4.12.2. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına Giriş ve 

Çıkışlarda Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler 

(malzemelerin taşınması sırasında 2918 Sayılı Trafik Kanunu 

kapsamında yapılacak işlemlerden ve alınacak izinlerden 

bahsedilmeli, inşaat ve işletme aşamalarında yollara zarar verilmesi 

durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır)  

4.13. Projenin Mevcut Deniz Trafiğine Etkisi ve Alınacak Önlemler , 

4.14. Proje Etki Alanı İçerisindeki Koruma Alanlarının (Özel Çevre Koruma 

Bölgesi, Kentsel Sit, Doğal Sit, vb.) Proje ile Etkileşiminin Değerlendirilmesi  

4.15. Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler  

4.16. Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler  

4.17. Kaza, Yangın, Sintine Suyu veya Akaryakıtın Denize Dökülmesi Gibi Tehlikeli 

ve Acil Durumlar İçin Eylem Planı, Alınacak Önlemler ve Gerekli Ekipmanlar 

(Bakanlığımız tarafından bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlara Acil Müdahale 

Planının hazırlattırılarak rapor ekinde sunulması  

 

BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI  

(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle 

bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED 

Raporuna yansıtılması)  

 

BÖLÜM VI: İZLEME PROGRAMI  

Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme 

sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı,  

 

BÖLÜM VII: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN 

BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 

 

 

KAYNAKLAR  

EKLER LİSTESİ 

  



 
 

197 

 

EKLER : 

Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve 

tekniklerden Rapor metninde sunulamayanlar.  

 

Koçan/Kira sözleşmesi, Şirket evrakları, Raporu hazırlayanların özgeçmişi 

(Daireden alınmış formata uygun), Raporu hazırlayanların güncel üyelik belgeleri,  Vaziyet 

Planı (Plan üzerinde detaylı kesitler, parsel sınırları, komşu parsel numaraları, giriş-çıkış 

yolları, arıtma tesisi/kanalizasyon bağlantısı, jeneratör, ve çöp toplama yerinin gösterilmesi 

gerekir.) ve Daire/Kurumlardan alınmış görüşler; 

 

1) Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü  

2) Karayolları Dairesi Müdürlüğü  

3) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü 

4) Su İşleri Dairesi Müdürlüğü  

5) Polis Genel Müdürlüğü  

6) Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü,  

7) Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü  

8) Girne Kaymakamlığı  

9) Girne Belediyesi  

10) Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü  

11) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı  

12) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı  

 

NOTLAR: 

 

1) ÇED Tüzüğü gereği ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubu elemanlarının, faaliyet 

konusu ile ilgili en az 3 farklı meslek grubundan ve en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip 

olması gerekmektedir.  

2) Dairemizce yapılacak faaliyet gözönünde bulundurularak tercih edilen meslek grupları 

Çevre Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi/Deniz Biyologu, Jeoloji Mühendisi, İnşaat 

Mühendisi’dir.  

3) Raporda görev alacak kişilerin “ÇED Raporu hazırlanması” konusunda en az 2 adet 

katılım sertifikası olması gerekmektedir.   

4) Hazırlayanlar için örnek Özgeçmiş formunu Çevre Koruma Dairesinden veya 

www.cevrekorumadairesi.org adresinden temin edebilirsiniz.  

5) Raporlar daireye teslim edilmeden önce “Kontrol Listesi” gözden geçirilmelidir.  Listeyi 

Çevre Koruma Dairesinden veya www.cevrekorumadairesi.org adresinden temin 

edebilirsiniz.  

 

  

http://www.cevrekorumadairesi.org/
http://www.cevrekorumadairesi.org/
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Ek 17: Kurum Görüşleri. 
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