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PROJE ÖZETĠ  
Proje faaliyeti: Toplu Konut  

 

Tapu referansı: Lefke kazası Bağlıköy sınırları içerisinde Pafta Harita S -29 – C - 12 - A – 3 – 

B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C ve 113 numaralı Ada içerisinde 226 nolu  Parsel 
 

Arazi alanı: 22943.85  m
2
   

 

Yatırımcı: Deniz Karadeniz 

 

 Kapasite: Zemin+8 Katlı Toplam 10 blok olması tasarlanmıĢtır. Her apartmanda 32 adet 2+1 

daire olmak üzere toplam 320 daire konut olacaktır.   
 

Yakın çevresi: Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , 

Bağlıköy yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m 

Batısında yer almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km 

uzaklıkta bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim 

üyelerine yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir 

yapılaĢma yoktur. 
 

Ağaç sayısı: Proje alanında orman, çalı ve ot formasyonunda toplam 26 Familya da 80 tür 

tesbiti yapılmıĢtır. Alanda 5 adet çitlembik, küçük boylu 2 adet çam, 1 adet alıç ve 1 adet atlas 

sakız ağacı bulunmaktadır. ĠnĢaat aĢamasında kesilmesi zorunlu ağaçlar olursa orman 

dairesinden izin alınacaktır.   
 

Tarımsal sınıf: II. Sınıf   

 

Flora-Fauna Flora tespitleri  proje alanı olan toplam 22943.85  m
2
  lik bir alanda  Eylül  2019 

tarihinden itibaren  yapılmıĢtır. Proje alanında   orman, çalı ve ot formasyonunda toplam 26 

Familya da 80 tür tesbiti yapılmıĢtır.    Tespit edilen türler,  ülkemizde çok yaygın olarak 

bulunan türlerdir. 
 

ĠnĢaat aĢamasında ;  

Hafriyat: 8000 m3 hafriyat yapılacaktır.   Yapılacak olan kazıdan çıkacak olan hafriyat 

toprağının bir kısmı  proje alaninda kullanıldıktan sonra  Lefke Belediyesi „nin gösterdiği 

Alana proje sahipleri tarafından taĢınacaktır. 
 

Su ihtiyacı: 24.7  m3, dıĢarıdan getirilecektir.  

 

Atıksu: Evsel atıksu 2 m3/gün. Septik tankta depolarak periyodik olarak vidanjör tarafından 

çekilecektir.  
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Katı atıklar: 3adet 770 lt‟lik konteyner konulacaktır. Geri dönüĢtürülemeyen atıklar Lefke 

belediyesi tarafından taĢınacaktır. GeridönüĢtürülebilir atıklar: Lisanslı firmalara verilecektir.  

 

ĠĢletme aĢamasında ;  

 

Nüfus hareketi : 960 kiĢi  

 

Su ihtiyacı: 250  m3, Lefke Ģehir Ģebekesi  

 

Atıksu: Evsel atıksu 250 m3/gün. Paket arıtma yapılacak    

 

Katı atıklar: 960 kg/gün katı atık oluĢacaktır.  30 adet (770 lt hacminde EN840 standardında) 

konteynır bulundurulacaktır.   

 

Jeneratör , olacaktır. 

 

Gürültü: Hassasiyet Seviyesi II 
  



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-RAPORU HAZIRLAYAN GRUP- 
 
İSİM      MESLEĞİ   İMZASI 
 

Nilden Bektaş  Çevre Mühendisi 
 
 
Doğan Gürgen  Orman Y. Mühendisi  
 
 
İsmail Sözer   Jeoloji  Mühendisi 

 

 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
4 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 
BÖLÜM 1 

PROJENĠN TANIMI VE AMACI   

 

I.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanimi ................................................................................. 16 

I.2. Projenin Ömrü ............................................................................................................. 18 

I.3. Hizmet Amaçlari ......................................................................................................... 20 

I.4. Pazar Veya Hizmet Alanlari Ve Bu Alan Ġçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden 

Ülke Bölge Ġçerisinde Önem Ve Gereklilikleri. ........................................................... 20 

 

BÖLÜM II  

 PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU 

 

II.1. Faaliyet Yer Seçimi ..................................................................................................... 21 

II.2. Proje Kapsamindaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu ................................................... 22 

 

BÖLÜM III  

 PROJENĠN EKONOMĠK VE SOSYAL BOYUTLARI 

 

III.1. Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Yatirim Programi Ve Finans Kaynaklari ............. 23 

III.2. Projenin Fayda - Maliyet Analizi .............................................................................. 23 

III.3. Proje Kapsaminda Olmayan Ancak Projenin GerçekleĢmesine Bağli Olarak, 

Yatirimci Firma Veya Diğer Firmalar Tarafindan GerçekleĢtirilmesi Tasarlanan 

Diğer Ekonomik, Sosyal Ve Altyapi Faaliyetleri ...................................................... 23 

III.4. Proje Kapsaminda Olmayan Ancak Projenin GerçekleĢebilmesi Ġçin Ġhtiyaç 

Duyulan Ve Yatirimci Firma Veya Diğer Firmalar Tarafindan GerçekleĢtirilmesi 

Beklenen Diğer Ekonomik Sosyal Ve Altyapi Faaliyetleri....................................... 24 

III.5. KamulaĢtirma Ve Yeniden YerleĢim ........................................................................ 25 

III.6. Diğer Hususlar ........................................................................................................... 25 

 

BÖLÜM IV  

 PROJEDEN ETKĠLENECEK ALANIN BELĠRLENMESĠ VE BU ALAN 

ĠÇĠNDEKĠ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠN AÇIKLANMASI 

 

IV.1. Projeden Etkilenecek Alanin Belirlenmesi ............................................................. 26 

 

IV.2. Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynaklarin Kullanimi ...... 27 

 

IV.2.1. Meteorolojik Ve Ġklimsel Özellikler .................................................................... 30 

IV.2.2. Jeolojik Özellikler Ve Topoğrafya ....................................................................... 33 

IV.2.2.1 Jeolojik Özellikleri ................................................................................ 33 

IV.2.2.2. Topoğrafya ........................................................................................... 33 

IV.2.3. Yeralti Su Kaynaklarinin Hidrolojik Özellikleri .................................................. 35 

IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarinin Hidrolojik Ve Ekolojik  

Özellikleri ............................................................................................................ 36 

IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarinin Mevcut Ve Planlanan Kullanimi ............................. 36 

IV.2.6. Denizlerdeki Canli Türleri ................................................................................... 37 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
5 

IV.2.7. Toprak Özellikleri Ve Kullanim Durumu ............................................................ 37 

IV.2.7.1 Toprağin Fiziksel Özellikleri ................................................................ 38 

IV.2.7.2. Toprağin Kimyasal Ve Biyolojik Özellikleri ....................................... 39 

IV.2.7.3. Arazi Kullanim Kabiliyet Siniflamasi .................................................. 39 

IV.2.7.4. Erozyon ................................................................................................ 41 

IV.2.7.5. Arazi Kullanimi .................................................................................... 41 

IV.2.8. Tarim Alanlari ...................................................................................................... 43 

IV.2.9 Koruma Alanlari ................................................................................................... 43 

IV.2.10. Orman Alanlari .................................................................................................. 46 

IV.2.11. Flora Ve Fauna ................................................................................................... 47 

IV.2.11.1. Flora ................................................................................................... 47 

IV.2.11.2. Fauna .................................................................................................. 58 

IV.2.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler Ve Rekreasyon Alanlari, Benzersiz Özellikteki 

Jeolojik Ve Jeomorfolojik OluĢumlarin Bulunduğu Yerler ................................ 65 

IV.2.13. Devletin Yetkili Organlarinin Hüküm Ve Tasarrufu Altinda Bulunan Araziler 65 

IV.2.14. Proje Yeri Ve Etki Alaninin Hava, Su Ve Toprak Açisindan Mevcut Kirlilik 

Yükünün Belirlenmesi ......................................................................................... 66 

IV.2.15 Diğer Özellikler ................................................................................................... 69 

 

IV.3 Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri ..................................................................... 69 

 

IV.3.1 Ekonomik Özellikler ............................................................................................. 69 

IV.3.2. Nüfus .................................................................................................................... 69 

IV.3.3. Gelir ..................................................................................................................... 69 

IV.3.4. ĠĢsizlik .................................................................................................................. 69 

IV.3.5. Sağlik ................................................................................................................... 70 

IV.3.6. Bölgedeki Sosyal Alt Yapi Hizmetleri ................................................................. 70 

IV.3.7. Kentsel Ve Kirsal Arazi Kullanimi ...................................................................... 71 

 

BÖLÜM V  

 PROJENĠN BÖLÜM IV‟DE TANIMLANAN ALAN ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

VE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

V.1. Arazinin Hazirlanmasi, ĠnĢaat Ve Tesis AĢamasindaki Faaliyetler Fiziksel Ve 

Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Ve Alinacak Önlemler ............................................ 72 

 

V.1.1 Arazinin Hazirlanmasi Ġçin Yapilacak ĠĢler Kapsaminda Nerelerde Ve Ne 

Kadar Alanda Hafriyat Yapilacaği Hafriyat Artiği Toprak, TaĢ Kum V.B. 

Maddelerin Nerelere TaĢinacaklari Veya Hangi Amaçlar Ġçin 

Kullanilacaklari, Hafriyat Sirasinda Kullanilacak Malzemeler ....................... 72 

V.1.2. Arazi Kazanmak Amaci Ġle Veya Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su 

Ortaminda Yapilacak Doldurma, Kaziklar Üzerine ĠnĢaat V.B. ĠĢlemler Ġle 

Bunlarin Nerelerde Yapilacaği, Ne Kadar Alani Kaplayacaği Ve 

Kullanilacak Malzemeler ................................................................................. 72 

V.1.3. TaĢkin Önleme Ve Drenaj ĠĢlemleri ................................................................... 73 

V.1.4. ĠnĢaat Esnasinda Kirma, Öğütme, TaĢima Ve Depolama Gibi Toz Yayici 

ĠĢlemler ............................................................................................................. 73 

V.1.5. Proje Alani Ġçerisindeki Su Ortamlarinda Herhangi Bir Amaçla 

GerçekleĢtirilecek Kazi, Dip Taramasi, V.B. ĠĢlemler Bunlarin Nerelerde, Ne 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
6 

Kadar Alanda, Nasil Yapilacaği Vu Bu ĠĢlemler Nedeni Ġle Çikarilacak TaĢ, 

Kum, Çakil Ve Benzeri Maddelerin Miktarlari, Nerelere TaĢinacaklari Veya 

Hangi Amaçlar Ġçin Kullanilacaklari ............................................................... 73 

V.1.6. Proje Kapsamindaki UlaĢim Altyapisi Plani, Bu Altyapinin ĠnĢasi Ġle Ġlgili 

ĠĢlemler, Kullanilacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar Makinalar, 

Altyapinin ĠnĢasi Sirasinda Kirma, Öğütme, TaĢima Depolama Gibi Toz 

Yayici Mekanik ĠĢlemler .................................................................................. 74 

V.1.7. Proje Kapsamindaki Su Temini Sistemi, Suyun Temin Edileceği 

Kaynaklardan Alinacak Su Miktarlari Ve Bu Sularin Kullanim Amaçlarina 

Göre Miktarlari. ................................................................................................ 74 

V.1.8 Arazinin Hazirlanmasindan BaĢlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek 

Yapilacak ĠĢlerde Kullanilacak Yakitlarin Türleri, Tüketim Miktarlari Ve 

Bunlardan OluĢacak Emisyonlar. ..................................................................... 75 

V.1.9 Arazinin Hazirlanmasindan BaĢlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek 

Yerine Getirilecek ĠĢlemler Sonucu OluĢacak Atik Sularin Cins Ve 

Miktarlari, DeĢarj Edileceği Ortamlar. ............................................................. 76 

V.1.10 Arazinin Hazirlanmasindan BaĢlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek 

Yapilacak ĠĢler Nedeni Ġle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün 

Kaynaklari Ve Seviyesi. ................................................................................... 76 

V.1.11 Arazinin Hazirlanmasi Ve ĠnĢaat Alani Ġçin Gerekli Arazinin Temini 

Amaciyla Kesilecek Ağaçlarin Tür Ve Sayilari, Ortadan Kaldirilacak Tabii 

Bitki Türleri Ve Ne Kadar Alanda Bu ĠĢlerin Yapilacaği ................................ 78 

V.1.12 Arazinin Hazirlanmasi Ve ĠnĢaat Alani Ġçin Gerekli Arazinin Temini 

Amaciyle Elden Çikarilacak Tarim Alanlarinin Büyüklüğü, Bunlarin Arazi 

Kullanim Kabiliyetleri Ve Tarim Ürün Türleri. ............................................... 80 

V.1.13 Arazinin Hazirlanmasindan BaĢlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek 

Yerine Getirilecek ĠĢlerde ÇaliĢacak Personelin Ve Bu Personele Bağli 

Nüfusun Konut Ve Diğer Teknik/ Sosyal Altyapi Ġhtiyaçlarinin Nerelerde Ve 

Nasil Temin Edileceği. ..................................................................................... 80 

V.1.14 Arazinin Hazirlanmasindan BaĢlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek 

Sürdürülecek ĠĢlerden , Ġnsan Sağliği Ġçin Riskli Ve Tehlikeli Olanlar ........... 80 

V.1.15 Proje Alaninda Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarla Yapilacak 

Saha Düzeltmelerinin (Ağaçlandirmalar, YeĢil Alan Düzenlemeleri V.B.) Ne 

Kadar Alanda Nasil Yapilacaği, Bunun Ġçin Seçilecek Bitki Ve Ağaç Türleri 81 

V.1.16 Diğer Faaliyetler ................................................................................................ 81 

 

V.2. Projenin ĠĢletme AĢamasindaki Faaliyetler, Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine 

Etkileri Ve Alinacak Önlemler ..................................................................................... 81 

 

V.2.1 Proje Kapsamindaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi 

Ünitelerde GerçekleĢtirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri DiĢindaki 

Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler ............................................................ 81 

V.2.2 Faaliyet Üniyelerinde Ve Diğer Ünitelerde Ġçme, Kullanma, Proses, Kazan 

Soğutma, V.B. Amaçlarla Kullanilacak Suyun Miktarlari, Kullanilacak 

Suyun Proses Sonrasinda Atik Su Olarak Fiziksel, Kimyasal Ve 

Bakteriyolojik Özellikleri, Atik Su Aritma Tesislerinde Bertaraf Edilecek 

Maddeler Ve Hangi ĠĢlemlerle Ne Oranda Bertaraf Edilecekleri, Aritma 

ĠĢlemleri Sonrasi Atik Suyun Ne Miktarda, Hangi Alici Ortamlara , Nasil 

DeĢarj Edileceği ............................................................................................... 81 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
7 

V.2.3 Faaliyet Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanilacak Yakit Türleri, 

Miktarlari Ve Kimyasal Analizleri. Yakitlarin Hangi Ünitelerde Ve Ne 

Miktarlarda Yakilacaği Ve Kullanilacak Yakma Sistemleri, Emisyonlar, 

Ölçümler Ġçin Kullanilacak Aletler Ve Sistemler. ........................................... 86 

V.2.4 Tesisin Faaliyeti Sirasinda Her Bir Üniteden OluĢacak Kati Atik Miktar Ve 

Özellikleri, Depolama-Yiğma, Bertarafi ĠĢlemleri, Bu Atiklarin Nerelere Ve 

Nasil TaĢinacaklari Veya Hangi Amaçlar Ġçin Ve Ne ġekilde 

Değerlendirileceği ............................................................................................ 91 

V.2.5 Tesisin Faaliyeti Sirasinda Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültü Kaynaklari 

Ve Seviyeleri Ve Alinacak Tedbirler. .............................................................. 91 

V.2.6 Proje Alaninda Peyzaj Unsurlari OluĢturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapilacak 

Saha Düzenlemeleri .......................................................................................... 94 

V.2.7 Diğer Faaliyetler .................................................................................................. 94 

 

V.3 Projenin Sosyal-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri .......................................................... 95 

 

V.3.1 Proje Ġle GerçekleĢmesi Beklenen Gelir ArtiĢlari, Yaratilacak Ġstihdam 

Ġmkanlari, Nüfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlik, Kültür, Diğer Sosyal 

Ve Teknik Altyapi Hizmetleri Ve Bu Hizmetlerden Yararlanilma 

Durumlarinda DeğiĢiklikler .............................................................................. 95 

V.3.2 Çevresel - Fayda Maliyet Analizi ........................................................................ 95 

 

BÖLÜM VI  

HALKIN KATILIMI 

VI.1.1Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüĢlerinin 

çevresel etki değerlendirmesi çalıĢmasına yansıtılması için önerilen yöntemler ............... 97 
VI.1.2 GörüĢlerine BaĢvurulması öngörülen diğer taraflar……………..……………….      81 

VI.1.3.Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler…………………………………   81 

 

 

BÖLÜM VII  

PROJENĠN ALTERNATĠFLERĠ ........................................................................................... 97 

 

BÖLÜM VIII 

ĠZLEME PROGRAMI ........................................................................................................... 99 

 

BÖLÜM IX  

SONUÇLAR ......................................................................................................................... 102 

 

 

  



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
8 

EKLER DĠZĠNĠ  

Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar(EK 1) 

Raporu Hazırlayanların Öz GeçmiĢleri(EK 2) 

Üyelik Belgeleri (Ek 3) 

ÇED Sertifikaları (Ek 4) 

Toplu Konut  Projesi Ön ÇED Raporu Soru Formatı (Ek 5) 

Koçan  (Ek 6) 

Tapu Yer Haritası (Ek 7) 

Jeoloji Ve Maden Dairesi görüĢü (Ek8) 

Lefke  Belediyesi GörüĢü (Ek 9) 

Karayolları  Dairesi GörüĢü (Ek 10) 

Su ĠĢleri Dairesi GörüĢü  (Ek 11) 

Eski Eserler  Dairesi GörüĢü  (Ek 12 

PGM GörüĢü (Ek 13) 

Tarım Dairesi GörüĢü (Ek 14) 

Orman Dairesi GörüĢü (Ek 15 

ġehir Planlama Dairesi GörüĢü (Ek 16) 

Proje alanı Gürültü Ölçüm Değerleri (Ek17) 

Vaziyet Planı (Ek 18) 

 

 

HARĠTALAR DĠZĠNĠ         Sayfa  

Harita 1: Tapu Yer Haritası ……………………………………..……  11 /Ek 8 

Harita 2: 55/89 Ġmar Yasası altında Plan ve Emirnamesi Olan ve 

 Olmayan Bölgeler……………………………………………………….. 23 

Harita 3: K.K.T.C‟deki Meterolojik Ġstasyonların Yeri Haritası……….. 32 

Harita 4: Proje Alanı Jeoloji Haritası ………………………………….  34 

Harita 5: Proje Alanı Topoğrafik Haritası ………………………………… 35 

Harita 6 : Özel Çevre Koruma Bölgeleri................................................  38 

Harita 7: Proje Alanı Temel Toprak Haritası …………………………  39 

Harita 8: Proje Alanı Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası ……………  41 

Harita 9 : Koruma Altındaki Sulak Alanların Konumları........................  46 

Harita 10: Proje Alanı Orman  Haritası ………………………………  46 

 

 

TABLOLAR DĠZĠNĠ         Sayfa 

Tablo 1: Konutlarda YaĢaması Beklenen KiĢi Sayısı ……………….  22 

Tablo 2Güzelyurt   Ġstasyonuna ait Ortalama Hava Sıcaklığı, Nisbi  

Nem ve YağıĢ  Değerleri ………………………………………………... 31 

Tablo 3K.K.T.C. Genelinde  Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu   42 

Tablo 4 .Bağlıköy   Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu …………….. 42 

Tablo 5: tarımsal arazi varlığı………………………………………………… 43 

Tablo 6 Proje Alaninin Floristik Listesi…………………………….  52-57 

Tablo 7 Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi    (KuĢlar)……………..  59- 61 

Tablo 8 Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi    (Memeliler)…………  62 

Tablo 9 Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi    (ikiyaĢamlılar)………… 62 

Tablo 10- Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi(Lacertilia - Kertenkeleler) 63 

Tablo 11Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi    (yılanlar )…………  64 

Tablo 12 Proje Alani Çevresinin Fauna  Listesi    (kaplumbağalar)………… 64 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
9 

Tablo 13Güzelyurt Hava Kalitesi Verileri…………….……………….............. 68 

Tablo 14Atıksu Kirlilik Konsantrasyonu…………….……………….............. 75 

Tablo 15Evsel atık içerikleri…………………………………………….. 77 

Tablo 16 hacim hesabı………………………………………………….   77 

Tablo 17 ĠĢ Makineleri Gürültü Seviyeleri………………………................…. 78 

Tablo18 ĠnĢaat alanı gürültü sınır değerleri .................................................. 79 

Tablo 19 biyolojik arıtmadan çıkıĢ değerleri - ileri arıtmaya giriĢ değerleri –  

ileri arıtmadan çıkıĢ değerleri………………………………………….  83 

Tablo 2018/2012 sayılı çevre yasası arıtılmıĢ su parametreleri................. 84 

Tablo 21: Evsel atık içerikleri…………………………………………… 92 

Tablo 22hacim hesabı…………………………………………….…..  92 

Tablo 23Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü göstergelerinin sınır değerleri 93 

Tablo 24 Hassas bölgeler göre Makine veya Elektirikle  

kuvvetlendirilmiĢ cihaz kullanılarak izinlendirilme gün ve saatleri 

 (müzik izni saatleri ve günleri )…………………………………….…........... 94 

 

 

ġEKĠLLER DĠZĠNĠ         Sayfa 

ġekil 1: Proje Alanının Kapsamlı Olarak Çevresinin Görünümü 

 (Google Earth görünümü)…………………………………………….…  12 

ġekil 2: Proje Alanı Krokisi ..................………………………………  13 

ġekil 3: Proje alanı koordinatları …………………………………  14 

ġekil 4 Proje alanı ve 1 km etki alanı…………………………………  27 

ġekil 5: Proje alanı ve yakın çevresi…………………………………  27 

ġekil 6: Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı..................….....  85 

ġekil 7: Ġleri Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı...........................….....  85 

Sekil 8: Blokların Haziran ayı içerisinde sabah 8 itibarı ile yansıttığı 

 gölge çalıĢması......................…................................................................... 89 

Sekil 9: Blokların Haziran ayı içerisinde Öğlen 13.00  itibarı ile  

Yansıttığı  gölge çalıĢması......................….................................................. 89 

Sekil 10 Blokların Haziran ayı içerisinde Öğleden sonra 16.00  itibarı 

 ile yansıttığı gölge çalıĢması...................................................................... 89 

Sekil 11: Blokların Aralık ayı içerisinde sabah 8 itibarı ile yansıttığı 

 gölge çalıĢması......................…...........................................................  90 

Sekil 12: Blokların Aralık ayı içerisinde Öğlen 12.00 itibarı ile yansıttığı 

 gölge çalıĢması......................…................................................................... 90 

Sekil 13: Blokların Aralık ayı içerisinde Öğleden sonra 14.00 itibarı  

ile yansıttığı  gölge çalıĢması....................................................................  90 

 

  



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
10 

 

 

 

 

 

PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN ADI 

Kaza: Lefke  

Kasaba/Köy: Bağlıköy   

 

 

 

 

 

 

 

TAPU REFERANSLARI 

Ada blok  113 

Pafta/Harita: S -29 – C - 12 - A – 3 – B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C 

 

 

 

 

Parsel: 226 

 

 

 

YER PLANI  

(Harita 1) 

(Arka Sayfadadır) 
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Konutlar  

Konutlar  

Yol   

BoĢ parseller   

YER PLANI (Harita 1) 
 

Toprak yol  

Yol  

Yeni açılan 

stabilize 

yol  

Tepelik alanlar  
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Şekil 1 Proje Alanının Kapsamlı Olarak Çevresinin Görünümü(www.googleearth.com ) 

 

 

 

Toprak 

 yol   

LAÜ giriĢ kapısı  

Proje yeri  

Yeni 

yapılmakta 

olan 

apartmanlar  

BoĢ 

Parseller    

Lefke 

Avrupa 

Üniversitesi    

N 

BoĢ 

Parseller    

Tarım 

alanları     

LAÜ Yolu   

Yeni açılan 

stanbilize 

yol   

Proje alanı 

içerisine 

açılan 

stabilize yol 

http://www.googleearth.com/
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Proje 

 Yeri 

***Proje yerine ulaşım için 

Güzelyturt-Lefke-Yeşilırmak 

yolu kullanılmaktadır. Proje 

alanına ulaşım için Lefke 

Avrupa Üniversitesi kampüsü 

ana giriş kapısına gelindiğinde 

Kuzey batıya (sağa) dönüldükten 

sonra 280m gidilerek Güneye 

(saga) dönülür. 300 m sonra bir 

sırt üzerinde yer alan proje 

alanına ulaşmak mümkündür. 

*** 

N 

Güzelyurt-Lefke-YeĢilırmak yolu (Ecevit caddesi ) 

Güzelyurt  

Necdet Levent   

Cad. 

ŞEKİL 1PROJE 

YERİ KROKİSİ 
(Ölçeksiz) 

Kampüs yolu  

YeĢilırmak  

 

Lefke 

yerleĢim 

alanı 

280 m   

Lefke Avrupa 

Üniversitesi  

Lefke Avrupa 

Üniversitesi  

Ana giriş  

kapısı   

1 Mayıs    Cad. 

CMC  alanı 

Yeni açılan 

stabilize yol  

300 m   

Toprak 

yol    
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ġekil 3 Proje alanı koordinatları 

A 

B 

C 

D E 

F 

G 

H 

I 

J 
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ġekil 3: Proje alanı ve WGS 84 Datum Koordinat sistemine göre 10 noktadan 

koordinatlar 
 

 

 X Koordinat Y Koordinat  

A 483836.03 3888962.45 

B 483906.79 3889029.45 

C  484016.77 3889072.33 

D 484046.45 3889108.13 

E 484058.37 3889107.33 

F 484048.69 3889072.69 

G 484098.08 3888957.20 

H 484084.60 3888905.18 

I 484020.66 3888962.71 

J 484014.72 3888918.29 
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BÖLÜM 1 

 

PROJENĠN TANIMI VE AMACI  
 

 

I.1. PROJE KONUSU FAALĠYETĠN TANIMI 

 

 

Deniz Karadeniz „e Ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi,  Lefke kazası Bağlıköy 

sınırları içerisinde Pafta Harita S -29 – C - 12 - A – 3 – B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C ve 113 

numaralı Ada içerisinde 226 nolu  Parseller  üzerinde yapılması planlanmaktadır.   

 

Toplu Konut genelinde 320 adet daire yapılacaktır. . Zemin+8 Katlı Toplam 10 blok 

olması tasarlanmıĢtır. Her apartmanda 32 adet 2+1 daire olmak üzere toplam 320 daire konut 

olacaktır.   

 

Arazi mülkiyeti Deniz Karadeniz „e ait  olup toplam 22943.85  m
2
  alanı kapsamaktadır. 

 

Proje alanı, 55/89 Ġmar Yasası altında plan ve emirnamesi olmayan bölgeler arasında 

gelmekte olup bölgede Fasıl 96 kuralları uygulanmaktadır.  (Harita  2) Bölgede Lefke Ġmar 

Planı çalıĢmaları devam etmektedir. Ayrıca Bağlıköy‟ün tarihi ve mimari dokusunun 

korunması ve köy içi ve çevresinde yapılaĢma baskısı oluĢmaması amacıyla “Bağlıköy 

Koruma Emirnamesi Taslağı” hazırlanmıĢtır. Ancak yürürlüğe girmemiĢtir.   

 

Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy 

yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer 

almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta 

bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine 

yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma 

yoktur.   

 

Proje için çeĢitli Daire görüĢleri alınmıĢ olup raporun ekinde sunulmuĢtur. GörüĢü 

alınan  daireler olan , Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Su ĠĢleri Dairesi , Lefke   Belediye‟si, 

Jeoloji ve Maden Dairesi, Tarım Dairesi, ġehir Planlama Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü 

Ġtfaiye Birimi ve Karayolları Dairesi doğrultusunda hareket edilecek olup inĢaat ve iĢletme 

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

sonra inĢaata baĢlanacaktır.  

 

Yapılacak olan toplu konut projesi hayata geçirildiğinde site yönetimi Ģeklinde idaresi 

yapılacaktır. Yatırımcı Ģirket tarafından profesyonel yöneticilik için hizmet alınacak olup  

Gerek apartman yönetimi, gerekse atıksu arıtma tesisinin bakımı ve iĢletilmesi yatırımcı 

profesyonel yönetim ile  yapılacaktır.  
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Konutlarda  oluĢacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile toplanarak 

arıtma tesisine verilecektir. Site genelinde ,Isıtma  soğutma sistemi ise klimalarla 

sağlanacaktır. Klimalar seçilirken yüksek verimli, az enerji kullanan A sınıfı etiketine sahip 

ürünler olmasına dikkat edilecektir. Toplu Konut genelinde enerji verimliliği sağlayacak 

ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. Bu kapsamda Apartmanlarda DıĢ 

cephe mantolama, tüm pencerelerde çift cam ve pvc,tüm merdiven holleri aydınlatmasında 

sensörlü aydınlatma armatürleri ve eletrik altyapısı yapılacaktır.  

 

Sitede yaĢaması beklenen toplam kiĢi sayısı 960 kiĢidir. Nüfus artıĢı meskun mahalleri 

önemli etkileceyecektir. Altyapı ve Üstyapı hizmetlerinin bölge genelinde ihtiyacı 

karĢılayacak düzeye gelmesi gerekmektedir.  

 

Ülkemizde konut ihtiyacının, konut alanlarının ve konut politikalarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Belirlenecek konut politikaları,  Ülkesel Fiziki Plan ve, kentsel/bölgesel 

planlarla uyum içinde yürütülmelidir. Konut politikaları, konut ihtiyacını karĢılarken konut 

çevresi ve yaĢayanların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesini de kapsayacak düzeye 

getirilmelidir.  Ülkesel Fiziki Plana göre Lefke  bölgesi için düĢünülen konut politikaları 

üniversitelerin emlak geliĢtirme sektörü için bir potansiyel teĢkil ettiği vurgulanarak Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır..1) Gayrimenkul değerlendirme ve geliĢtirme ajanslarının kurulması 

teĢvik edilecektir. (2) Ülkenin iklim koĢullarına, doğal ve kültürel yapısına uygun kendine 

özgü mimarisinin kullanılması, teĢvik edilecektir.  (3) Farklı sosyo-kültürel düzeylerine, aile 

büyüklüklerine, yaĢ gruplarına ve alım gücüne sahip insanların, bütçelerine, beklenti ve 

taleplerine uygun nitelikte ve çeĢitlilikte konut üretilmesini teĢvik edecek sistem 

geliĢtirilecektir. (4) Gayrimenkul yatırım sektörünün geliĢmesine uygun alanlar belirlenecek 

ve yatırımların buraya yönlendirilmesi sağlanacaktır 
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Foto 1 Proje alanı bir sırt üzerinde yer almaktadır.  

 
Foto 2 Proje alanı bir sırt üzerinde yer almakta olup Lefke Avrupa Üniversitesinin 100 m 

Batısında yer almaktadır 
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Foto 3 Proje alanının içerisine site içi yol açılmıĢtır 

 
Foto 4 Proje alanının içerisine site içi yol açılmıĢtır.  
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I.2. PROJENĠN ÖMRÜ 

 

 Proje  kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir süre düĢünülmemekte olup süresiz 

faaliyetler olarak belirlenmiĢ ve devamlılık arz edecektir. Gereksinimlere göre bakım ve 

yenileme çalıĢmaları ile de projenin devamlılığı sağlanacaktır. 

 

 

I.3. HĠZMET AMAÇLARI 

  

Projenin yapılma amacı, baĢta Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim 

üyelerinin olmak üzere  bölge halkının konut ihtiyacını sağlamaktır. Bina yönetimi yatırımcı 

tarafından profesyonel olarak yaptırılacak olup, bakımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

da istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji , gıda , tarım sektörlerine de olumlu 

etkileri olacaktır. 

  

 

I.4. PAZAR VEYA HĠZMET ALANLARI VE BU ALAN ĠÇERĠSĠNDE 

EKONOMĠK VE SOSYAL YÖNDEN ÜLKE BÖLGE ĠÇERĠSĠNDE ÖNEM VE 

GEREKLĠLĠKLERĠ. 

 

Lefke Belediye sınırları içinde bulunan, YeĢilırmak, Bağlıköy ve diğer irili ufaklı 

yerleĢlimler ile birlikte yerel ve uluslararası öneme sahip tarihi ve kültürel mirasa, doğal 

değerlere, özgün kültürel ve geleneksel yaĢam özelliklerine sahip “Cittaslow (yavaĢ/sakin 

Ģehir)”modelini benimsemiĢ yerleĢimdir. .Ülkenin en önemli mukayeseli avantajlarından 

olan bu özellikleri ile topluma dayalı turizmi için yüksek potansiyele sahiptir. Bunun yanısıra 

bölgede bulunan üniversite emlak geliĢtirme sektörü için bir potansiyel teĢkil etmektedir. 

Proje de bu amaçla hayata geçirilecektir.  
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BÖLÜM II  

PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU 
 

II.1. FAALĠYET YER SEÇĠMĠ 

 

Deniz Karadeniz „e Ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi,  Lefke kazası Bağlıköy 

sınırları içerisinde Pafta Harita S -29 – C - 12 - A – 3 – B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C ve 113 

numaralı Ada içerisinde 226nolu  Parseller  üzerinde yapılması planlanmaktadır.   

Proje alanı, 55/89 Ġmar Yasası altında plan ve emirnamesi olmayan bölgeler arasında 

gelmektedir. Bölgede Lefke Ġmar Planı çalıĢmaları devam etmektedir. Ayrıca Bağlıköy‟ün 

tarihi ve mimari dokusunun korunması ve köy içi ve çevresinde yapılaĢma baskısı 

oluĢmaması amacıyla “Bağlıköy Koruma Emirnamesi Taslağı” hazırlanmıĢtır. Ancak 

yürürlüğe girmemiĢtir.   

 Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy 

yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer 

almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta 

bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine 

yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma 

yoktur.   

Proje alanının Lefke Avrupa Üniversitesinin 100 m batısında yer alması yatırımcıyı 

konut yapma yönünde teĢvik etmiĢtir. , projenin yapılmasıyla birlikte baĢta Lefke Avrupa 

Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri olmak üzere  bölge halkının konut ihtiyacının 

karĢılanması hedeflenmiĢtir.  
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II.2. PROJE KAPSAMINDAKĠ FAALĠYET ÜNĠTELERĠNĠN KONUMU 

 

Toplu Konut genelinde 320 adet daire yapılacaktır. . Zemin+8 Katlı Toplam 10 

blok olması tasarlanmıĢtır. Her apartmanda 32 adet 2+1 daire olmak üzere toplam 320 daire 

konut olacaktır.   

  

 

Zemin Kat  
Otopark alanı  

 

1.-7. Kat (her katta 2+1 tipi 4 daire olacaktır. (1.kat-7. Kat toplam Toplam 28 Daire 

olacaktır)   

Mutfak +salon  32.8 m
2 

Yatak odası   10 m
2 

Yatak odası   14.4. m
2
 

DuĢ-wc  3.4 m
2 

Depo    1.7 m 
2  

 

 

8. Kat (8. katta 2+1 tipi 4 daire olacaktır.)   

Mutfak +salon  32.8 m
2 

Yatak odası   10 m
2 

Yatak odası   10 m
2
 

DuĢ-wc  3.4 m
2 

Depo    1.7 m 
2  

 

Çatı katı.)   

Depo   
  

 

 

Tablo1: konutlarda yaĢaması beklenen kiĢi sayısı 

Konut Tipi  Konut adeti  Her konutta 

yaĢaması 

beklenen kiĢi 

sayısı  

Toplam yaĢaması 

beklenen kiĢi 

sayısı 

2+1 320 adet 3 kiĢi 960kiĢi 

Toplam    960 kiĢi  
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BÖLÜM III  

PROJENĠN EKONOMĠK VE SOSYAL BOYUTLARI 
 

 

III.1. PROJENĠN GERÇEKLEġMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YATIRIM PROGRAMI VE 

FĠNANS KAYNAKLARI  

 

Projenin gerçekleĢmesi için Toplam proje bedeli 86.845.541 TL olarak belirlenmiĢtir. 

projenin bir kısmı  öz sermayeden bir kısmı  ise kredilerden sağlanacaktır.  

Proje alanında tüm izinlerin alınması halinde, inĢaat iĢlemleri baĢlayacaktır. Arazi 

Temizliği ve yolların  mekanik kotuna getirilmesi,temel kazı iĢlemleri yapılacaktır. Daha 

sonraki aĢamalarda Apartman  bloklarının  kaba inĢaat iĢleri yapılacaktır. Ardından, sıva, 

ince inĢaat ve dekorasyon iĢlemine geçilecektir.Alt Yapı ĠĢleri  , mekanik ve asfalt iĢleri 

yapılması yine bu aĢamalar gerçekleĢirken, site için atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Tesis, 

çevre ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma açılacaktır 
 

 

III.2. PROJENĠN FAYDA - MALĠYET ANALĠZĠ  

 

Proje için ilk yıllarda gelir beklenmese de ileriki yıllarda gelir getirmesi 

beklenmektedir.   

 

. 

III.3. PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENĠN 

GERÇEKLEġMESĠNE BAĞLI OLARAK, YATIRIMCI FĠRMA VEYA DĠĞER 

FĠRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ TASARLANAN DĠĞER 

EKONOMĠK, SOSYAL VE ALTYAPI FAALĠYETLERĠ 

 

Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleĢmesine bağlı olarak yatırımcı 

firma veya diğer firmalar tarafından gerçekleĢtirilmesi tasarlanan diğer ekonomik ve sosyal  

faaliyetleri yoktur. 

 

Proje kapsamında yapılması planlanan ekonomik , sosyal ve altyapı faaliyetleri Ģıu 

Ģekildedir.;  

 

 Elektrik ağı; tüm elektrik donanımı yatırımcı firma tarafından yapılacak olup, 

KIB-TEK tarafından gösterilecek Alana 18x24 ebatında trafo odası yapılacak ve 

yola kadar 10 ayak geçiĢin kuruma ayrılması sağlanacaktır. Hazırlanan teknik 

Ģartnamedeki tüm maddelere uyulması sağlanacaktır.   

 

 Su Dağıtım ağı ; Konutlara su verilmesi için Lefke    Belediyesi ve Su ĠĢleri 

Dairesine baĢvurularda bulunulmuĢtur. Belediye , olanakları dahilinde proje 

alanına su verebileceğini bildirmiĢtir. Su ĠĢleri Dairesi de bölgede kaynağın  

yeterli olduğunu ve su verilebileceğini belirtmiĢtir. ġebeke bağlantısının belediye 
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Ģartlarına uygun Ģekilde  yapılacak, bağlantı masrafları mal sahibi tarafından 

yapılacaktır. 

 

 Kanalizasyon ağı ; Konutlarda  oluĢacak olan tüm atıksular yapılacak olan 

kanalizasyon ağı ile toplanarak yapılacak paket arıtma tesisine verilecektir. .   

 

 Isıtma ve soğutma: Proje tamamlandıktan sonra konutlar sahiplerine 

devredilecektir.  Her konutta elektrik ve likit gaz kullanılacaktır.  

 

 Enerji Verimliliği: Site genelinde ,Isıtma  soğutma sistemi ise klimalarla 

sağlanacaktır. Klimalar seçilirken yüksek verimli, az enerji kullanan A sınıfı 

etiketine sahip ürünler olmasına dikkat edilecektir. Toplu Konut genelinde enerji 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. 

Bu kapsamda Apartmanlarda DıĢ cephe mantolama, tüm pencerelerde çift cam ve 

pvc,tüm merdiven holleri aydınlatmasında sensörlü aydınlatma armatürleri ve 

eletrik altyapısı yapılacaktır.  

 

 Peyzaj uygulamaları proje   içerisinde yeĢilin ön plana çıkarılması sağlanacaktır. 

Uygulama aĢamasından sonra yapılacak olan peyzaj projesinde özellikle mevcut 

bitki dokusuna ve bölgeye uyumlu bitkiler seçilecektir.   

 

 Yol yapımı: Karayolları Dairesi proje alanı ile ilgili görüĢ vermiĢ olup , Lefke 

Kaymakamlığı,Lefke  Belediyesi ve ġehir Planlama Dairesinin olumlu görüĢ 

vermesi halinde kendileri açısından uygunluk belirtmiĢtir.  

  

 Telekomünikasyon Hizmeti: K.K.T.C. UlaĢtirma Bakanlığı‟na bağlı 

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü‟nden proje ile ilgili görüĢ alınmıĢtır. Söz 

konusu daire projeyi inceledikten sonar raporunu hazırlamıĢ olup bu rapor ekte 

verilmiĢtir. Telekomünikasyon Hizmetleri (Genel telefon, tegraf,teleks,teleteks) 

verilmesi için gereken tüm Ģartlara uyulacaktır.  

 

 

III.4. PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENĠN 

GERÇEKLEġEBĠLMESĠ ĠÇĠN ĠHTĠYAÇ DUYULAN VE YATIRIMCI FĠRMA 

VEYA DĠĞER FĠRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ BEKLENEN 

DĠĞER EKONOMĠK SOSYAL VE ALTYAPI FAALĠYETLERĠ 

 

Yatırımcı Ģirket tarafından gerçekleĢtirilmesi planlanan diğer ekonomik faaliyetler 

geliĢen günlük ihtiyaca cevap vermek üzere yatırım geliĢmesine gidilecektir. 
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III.5. KAMULAġTIRMA VE YENĠDEN YERLEġĠM 

 

Proje alanı özel mülk olup Proje yerinde herhangi bir  kamulaĢtırma iĢlemi 

olmayacaktır. Gerekli yol çekiliĢleri yapılarak kamuya devredelicektir.  

.  

 

III.6. DĠĞER HUSUSLAR 

 

Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur. 
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BÖLÜM IV  

PROJEDEN ETKĠLENECEK ALANIN BELĠRLENMESĠ VE BU ALAN 

ĠÇĠNDEKĠ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠN AÇIKLANMASI 
 

IV.1. PROJEDEN ETKĠLENECEK ALANIN BELĠRLENMESĠ 

 

Deniz Karadeniz „e Ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi,  Lefke kazası Bağlıköy 

sınırları içerisinde Pafta Harita S -29 – C - 12 - A – 3 – B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C ve 113 

numaralı Ada içerisinde 226nolu  Parseller  üzerinde yapılması planlanmaktadır.   

Proje alanı, 55/89 Ġmar Yasası altında plan ve emirnamesi olmayan bölgeler arasında 

gelmektedir. (Harita  2) Bölgede Lefke Ġmar Planı çalıĢmaları devam etmektedir. Proje Alanı 

; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy yerleĢim alanın 2 km 

Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer almaktadır. Alan, 

denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta bulunmakta olup alan 

etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine yönelik olarak yapılan 

apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma yoktur.  (ġekil 5) 

Proje alanı 1 km çevresinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi, tarım alanları, konut 

alanları (4-5 katlı apartmanlar - yüksek katlı (12-15 katlı) apartmanlar) ve inĢaatı devam eden 

konut projeleri  bulunmaktadır.(ġekil4)  

  



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       
 

 
27 

 

 
ġekil 4 : Proje alanı ve 1 km etki alanı  

 

 

  
ġekil 5: Proje alanı ve yakın çevresi 

Proje alanı 

çevresi  

r=1 km  

LAÜ    

Konutlar 

Konut  alalanları   

Proje alani için 

açilan stabilize 

yol   

Mağusa –

Karpaz 

anayolu  

BoĢ parseller  

BoĢ 

parseller  

(tarla) 

Konut alanları     

CMC ALANI    

Deniz  

Konutlar   

Tarım alanları    

Proje 

alanı  

yol    

yol    

LAÜ   

ĠniĢaat 

alanları   

inĢaat alanı    

Tarım 

Alanları    

BoĢ parseller  

yol    

BoĢ parseller  
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Foto 5: Proje alanının Güneyi – proje alanı bir tepe üzerinde yer almaktadır. Sınırlarında konut 

bulunmamaktadır. Alanın güneyinde toprak yol ve boĢ  alanlar bulunmaktadır.   

  
Foto 6:: Proje alanının 250 m Güney doğusunda yüksek katlı apartmanlar bulunmaktadır.   ..   

PROJE YERĠ  

Toprak yol   
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Foto 7 : Proje alanının 100 m Batısında Lefke Avrupa Üniversitesi bulunmaktadır. 

 
Foto8: Proje alanının Kuzey görüntüsü. Alanın Kuzeyinde boĢ parseller bulunmaktadır. 250 m 

Kuzeyinden geçen yol boyunca yapılaĢma gözlenmektedir.  
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IV.2. FĠZĠKSEL VE BĠYOLOJĠK ÇEVRENĠN ÖZELLĠKLERĠ VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN KULLANIMI 

 

IV.2.1. METEOROLOJĠK VE ĠKLĠMSEL ÖZELLĠKLER 

 

KKTC Subtropikal iklim kuĢağında bulunduğundan yazları uzun, sıcak ve kurak; 

kıĢlar kısa, ılık ve az yağıĢlı geçer. Kuzey Kıbrıs‟ta bahar mevsiminin hemen hemen 

yaĢanmaması veya çok kısa sürmesinden dolayı, sadece sıcak yaz mevsimi ve ılık kıĢ 

mevsiminden söz edilebilir. 

Kuzey Kıbrıs‟ta depresiyonlar Eylül, genellikle de Ekim ortalarından itibaren 

gelmeye baĢlar ve Mart ortalarına kadar etkili olur.  YağıĢ miktarları az olmakla birlikte 

gelen depresyonların sayısı ve aktivitesi ile yakından ilgilidir. 

Meteoroloji Dairesinden alınan, Güzelyurt istasyonuna ait ortalama aylık hava sıcaklığı, nisbi 

nem ve yağıĢ değerleri Tablo 2‟de verilmiĢtir. K.K.T.C‟deki meterolojik istasyonların yeri 

Harita 3‟de verilmiĢtir. 

 

YağıĢ Güzelyurt Meteoroloji rasatlarına göre Güzelyurt bölgesi yıllık ortalama 286.0 mm/m
2
 

yağıĢ almaktadır. Güzelyurt  bölgesinde en fazla yağıĢın Aralık, en az yağıĢın ise Temmuz‟da 

düĢtüğü görülmektedir. 24 saatlik en çok yağıĢlar da depresyonların etkili olduğu kıĢ ayları 

ile konvektif yağıĢların oluĢtuğu bahar aylarında ölçülmüĢtür. 

 

Hava Sıcaklığı:  Güzelyurt bölgesinde yıllık ortalama hava sıcaklığı 18.3°C‟dır. Güzelyurt 

Bölgesinin sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre değerlendirilirse; Günlük ortalama 

sıcaklık, en yüksek Temmuz – Ağustos, en düĢük Ocak – ġubat aylarındadır.  

 

Rüzgarlar: Güzelyurt Rüzgar kayıtları incelendiğinde uzun yıllar ortalama rüzgar hızı ise 

2.6 m/sn.‟dir.  
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Tablo 2: Güzelyurt Ġstasyonuna ait Ortalama Hava Sıcaklığı, Nisbi Nem ve YağıĢ Değerleri 
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Harita 3: K.K.T.C‟deki Meterolojik Ġstasyonların Yeri 

 

Proje Yeri  
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IV.2.2. JEOLOJĠK ÖZELLĠKLER VE TOPOĞRAFYA 

 

IV.2.2.1 JEOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ  

 

Ġnceleme alanı Gemikonağı Bölgesinde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü 

batısında 50-60 m yükseltili sırt üzerinde yer alır.  

Lefke Bölgesinde Trodos ofiyolit istifin yalnızca üst kısmında yer alan yastık lavlar , 

Osiyolit istifi örten deniz çökellerinden üste doğru sığlaĢan karbonat çökelleri ve jipslerle 

girik resif oluĢumları ve bu iki grup üzerinde uyumsuz olarak Mesarya Grubu kayaları yer 

alır.  

Ġnceleme alanı ve çevresi Pliyosen devrinden baĢlayıp Trodos Masifinin yükselimi 

sonrası geliĢen yelpaze Ģeklindeki deltaik karasal , kaba kırıntılı malzemeler ve denizel 

marn ardalanmasından oluĢan Karasal seki (Q4b-Q5b) düzlemleri ile kaplıdır. Kuzeydeki 

ova içlerine ve denize devam ederler. Alt düzeylerinde Mesarya grubuna ait KumtaĢı-Marn 

çakıltaĢı içeren TaĢpınar kayaları (tmt) yer alır. (Hakyemez ve Diğerleri, M.T.A yayınları – 

K.K.T.C. „nin Jeolojisi 2000) 

Zemin  etüt  çalıĢmaları kapsamında 21.03.2019-25.03.2019tarihleri arasında Lefke 

bölgesinde bulunan, Proje alanı üzerinde Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından belirlenen  

kriterler doğrultusunda 10 adet 20,00  m derinliginde toplam 200,00m sondaj çalıĢması 

yapılmıĢtır.Sondaj çalıĢmaları esnasında alınan numuneler üzerinde zemin-kaya mekaniği 

deneyleri Geotestzemin, kaya ve yapı  malzemeleri laboratuarında  yapılmıĢtır.  Sondaj,  

arazi  deneyleri,  laboratuvar  deney sonuçları birlikte değerlendirilerek jeolojik zemin 

etütraporu hazırlanmıĢtır. Bu rapor ıĢığında ĠnĢ. Yük. Müh. Sermet Tabur tarafından Zemin 

Etüd Temel Mühendisliği Değerlendirme Raporu da hazırlanmıĢtır.  
    Zemin  etüd sonuç ve önerilerine  uyulacaktır.   Proje için Jeoloji ve Maden 

Dairesinden görüĢ alınmıĢtır. Proje alanına ait jeolojik Harita; harita 4 de verilmiĢtir. 
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Harita 4Jeolojik Harita (M.T.A. Yayınları)Ölçek 1/25000 

 

Proje 

yeri  
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IV.2.2.2. TOPOĞRAFYA 

 

Ġnceleme alanı engebeli ve eğimli bir yapıya sahip olmakla birlikte topoğrafik kot 48-60  m arasında değiĢmektedir.  

.  

Harita 5Topoğrafik harita (1/5000)

Proje 

yeri  
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IV.2.3. YER ALTI SU KAYNAKLARININ HĠDROLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

 Ġnceleme alanı ve yakın çevresinde geçirimsiz özellikli killi marnlı düzeylerin 

bulunması nedeniyle yeraltı sularına rastlanılmaz. Bölge drenaj alanının da oldukça küçük 

olması nedeniyle de olası yeraltı suları yeterince beslenememektedir. Bölge Kuzeyinde yer 

alan Gemikonağı deresi bölgenin önemli yeraltı ve yerüstü kaynağını oluĢturur. Dere üzerine 

inĢa edilen Gemikonağı göletinden inceleme alanı Kuzeyinde yer alan tarım arazileri de 

yararlanmaktadır.  

 
 

IV.2.4. YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ HĠDROLOJĠK VE EKOLOJĠK 

ÖZELLĠKLERĠ 

 

Kurak bir iklim kuĢağında yer alan adamıza yıllık ortalama 400 mm/m2 ye yağıĢ 

düĢmektedir. Adanın yükseltilerini oluĢturan Trodos Dağları ile BeĢparmak Dağlarına daha 

fazla yağıĢ düĢmektedir. Trodos dağları kuzey eteklerinde dağlardan beslenip kuzeyde denize 

ulaĢan dereler yağıĢlı yıllarda oldukça fazla su taĢımaktadır. Bu dereler üzerine inĢa edilmiĢ 

gölet ve su kanalları ile suların denize ulaĢması önlenmektedir. 

Trodos dağları kuzey eteklerinde yer alan proje alanı ve çevresine Trodos ana 

kütlesinden su ulaĢmamaktadır. Güneyinde yer alan Gemikonağı deresi üzerinde yapılan 

gölette toplanmaktadır. Gemikonağı deresinin Kuzeyindeki sırlardan az bir miktar akabilen 

yağıĢ suları bölge için bir tehlike yaratmaz. 50-60 m yükseltili sırt üzerinde yer alan proje 

alanı Doğu ve Batısında kuzeye eğimli bir vadi olmasına rağmen bu vadi içlerinden su akıĢı 

gözlenmemektedir. Proje alanı yapıları drenaj kanalları Doğu ve batı yönünde derive 

edilebilir.  

 

 

IV.2.5. YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ MEVCUT VE PLANLANAN 

KULLANIMI 

 

 Lefke yerleĢim yerleri kullanma sularını Gemikonağı deresi içerisinde bulunan iki 

adet sondaj kuyusundan sağlanan sularla karĢılanmaktadır. Ortalama 45 m3/saat verimli 

kuyular bölge ihtiyacını karĢılamaktadır. Türkiye‟den su temin projesi kapsamında bölgeye 

henüz su ulaĢmamıĢtır. Projesi hazırlanmıĢ olan Türkiye‟den gelen su bölgeye ulaĢtığında 

yeni su kaynağına da kavuĢulacaktır.  
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IV.2.6.DENIZ  VE ĠÇ SULARDAKĠ (GÖL, AKARSU) CANLI TÜRLERĠ; BU 

TÜRLERĠN TABĠĠ KARAKTERĠ, ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATLA 

KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER,BUNLARIN ÜREME, BESLENME, 

SIĞINMA VE YAġAMA ORTAMLARI, BU ORTAMLAR ĠÇĠN BELĠRLENEN 

KORUMA KARARLARI. 

 

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

KuĢlarının Korunması Tüzüğü” hazırlanmıĢtır. Belirtilen tüzükle flora, fauna ve yaban 

kuĢların türlerinin koruma seviyelerini belirlemiĢ ve listelenmiĢtir (Flora,Fauna ve Yaban 

KuĢlarının Korunması Tüzüğü, 2012). 

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

faunanın varlığının bulunduğu ve bu doğal değerlerin korunması, muhafaza edilmesi ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması gereken bölgeler, 18/12 Çevre Yasası‟nın 42 (1) Maddesi 

kapsamında, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak ilan edilmiĢtir.  

KKTC‟de ilan edilmiĢ 8 Özel Çevre Koruma Bölgesi  bulunmaktadır. (Harita 

6)Bunlar 1997 yılında ilan edilen ve 1999  yılında ġPD tarafından Çevre Planı hazırlanan 

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

2007 yılında ilan edilen Karpaz Milli Park Alanı ÖÇKB‟si, 2008 yılında ilan edilen Güney 

Karpaz Sahilleri, Akdeniz, Gazimağusa Sulak Alanları ve Tatlısu Kıyı ġeridi ÖÇKB‟leri ile 

2014‟te ilan edilen Avtepe ÖÇKB‟sidir. Zengin biyolojik çeĢitlilik ve yaban hayatına sahip 

BeĢparmak Sıradağları da Öneri ÖÇKB olarak belirlenmiĢ olup ÖÇKB olarak ilan edilmesi 

öngörülmektedir.Bölgelerde Avrupa Birliği biyolojik çeĢitlilik ağı için önemli olan ve AB 

Habitat Direktifi33 Ek I‟de listelenmiĢ önemli habitatların varlığının yanı sıra Ek II listesinde 

yer alan endemikler bulunmaktadır. Ayrıca ÖÇKB‟lerde üreyen veya göç ederken içlerinden 

geçen AB Ek listesinde yer alan fauna türleri de bulunmaktadır. Çok sayıda YeĢil 

Kaplumbağa (Chelonia Mydas) ve Sini Kaplumbağası (Caretta Caretta) denize kıyısı olan 

tüm Özel Çevre Koruma Bölgeleri‟nin çeĢitli kıyılarında yumurtlamaktadır. Deniz 

kaplumbağalarının yanı sıra Karpaz Milli Park Alanı, Tatlısu Kıyı ġeridi ve Akdeniz Özel 

Çevre Koruma Bölgeleri‟nde Akdeniz foku‟nun (Monachus monachus) yaĢadığı 

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

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

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

Potansiyel Natura 2000 alanı özelliği taĢımaktadırlar. Proje alanına en yakın Özel Çevre 

Koruma Bölgesi ,YaklaĢık 20 km uzaklıkta Akdeniz Özel Çevre Koruma bölgesidir.  
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Harita 6: Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

 

 

IV.2.7. TOPRAK ÖZELLĠKLERĠ VE KULLANIM DURUMU 

 

IV.2.7.1 TOPRAĞIN FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ 

 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” haritalarındaki verilere göre proje yeri Eo3 Bt3 rumuzlu alan içinde kalmaktadır.  

 

 

 

 

Üst Toprak tekstürü : 3 – Siltli killi tın, killi tın, kumlu killi Tınlı toprak‟tır. 

 

 

 

Derinlik : 2 orta derin  

 

Eo3Bt2 

 

Eo : Eğlence  toprak serisi 

 

Eğim (B):  B ( % 2-6 arasında değiĢmekte) kategorisindedir. 

 

Proje yeri  
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Harita 7Temel Toprak HARĠTASI (1/25000) 

 

 

IV.2.7.2. TOPRAĞIN KĠMYASAL VE BĠYOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ 

 

Oldukça yaĢlı depozitlerden oluĢan bu serideki topraklar bir cambic horizonu içerirler. 

Tüm profilleri çok kireçli ve kireç beneklerinin yaygın olarak bulunmasına karĢın bir calcic 

horizonu oluĢmamıĢtır.   

 

ProjeYeri 
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IV.2.7.3. ARAZĠ KULLANIM KABĠLĠYET SINIFLAMASI 

 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi” 

Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri arazi kullanım kabiliyetine 

gore proje yeri II. Sinif   arazidir. (Harita 9)  

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

sınıflaması temel toprak haritasındaki bireysel haritalama ünitelerinin özelliklerinin 

yorumlanması sonucu belirlenir.  

II. sınıf arazi toprakları kültüre alındıklarında erozyona karĢı koruma önlemleri ve 

su-hava iliĢkilerinin geliĢtirilmesini de içine alan dikkatli bir yönetimi gerektirirler Ancak, 

alınacak önlemlerin uygulanması kolaydır. Ġçerdikleri sınırlayıcı faktörler nedeniyle ekilen 

kültür bitkisi çeĢidi I. sınıfa göre daha azdır.Toprakların II. sınıfa girmesine neden olan 

sınırlayıcı faktörlerden bir veya birkaçı Ģunlardır: a) Hafif derecede eğim, b) Hafif Ģiddette su 

veya rüzgar erozyonu tehlikesi veya geçmiĢteki erozyonun aynı derecede etkileri,  c) Ġdeal   

derinlikten daha  az  toprak  derinliği,  d) Kolayca giderilebilecek hafif Ģiddette tuzluluk veya 

değiĢebilir sodyum varlığı, e) Uygun olmayan toprak strüktürü ve toprak iĢleme koĢulları, f) 

yetersiz drenaj gibi hafif Ģiddette ve sürekli olamayan sınırlayıcı etmenler. 
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Harita9 Arazi Kullanım Kabiliyet Haritası (1/25000) 

 

IV.2.7.4. EROZYON 

 

Ġnceleme alanında kaya düĢmesi , su baskını ve heyelan gibi doğal afetlere neden 

olacak yapı mevcut değildir.  

 

 

  

Proje 

yeri  
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IV.2.7.5. ARAZĠ KULLANIMI 

 

K.K.T.C. toplam arazi kullanım alanları aĢağıdaki tabloda  verilmiĢtir. (Tablo 

3).Bağlıköy Arazi kullanım alanları ise Tablo 4 de  sunulmuĢtur. 

 

Tablo 3: K.K.T.C. Genelinde  Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu 

 

  

Tablo 4 Bağlıköy arazi kullanım alanları tablosu 

 

 

Arazi 

Kullanımı 

Bağlıköy  Arazi Kullanim Alanlari 

Dönüm % 

Tarım Alanı 3717 59.16 

Orman Alanı - - 

Hali Mera - - 

Kullanılmayan 2566 40.84 

TOPLAM 6283 100.0 

 

 
 

 

Arazi Kullanımı 

 
Dönüm  Dekar % 

Tarımsal arazi  1.398.123 1.870.689 56.71 

Orman arazisi 480.740 643.230 19.50 

Hali-Mera arazisi  122.157 163.466  4.95 

Kasaba,Köy,Dere ve  

Gölet Arazisi 

263.471 352.524 10.69 

Kullanılmayan arazi  201.061 269.019 8.15 

Toplam 2.465.552 3.298.908 100.00 
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IV.2.8. TARIM ALANLARI 

 

Bağlıköy toplam tarım alanı tablodan da görüldüğü gibi 3717 dönümdür.   

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Yapı ve Üretim  verilerine göre  Bağlıköy‟deki  

tarımsal arazi varlığına bakacak olursak  

Tablo 5: tarımsal arazi varlığı 

Nadas 60 d 

TARLA BĠTKĠLERĠ   

Arpa 50 d 

Buğday 20 d 

Fiğ 20 d 

TOPLAM 90 d 

    

MEYVE BĠTKĠLERĠ   

Zeytin  31d 

Ceviz 4,3 d 

Nar 0,6 d 

Badem 16,0 d 

Ġncir  2,0 d 

Yenidünya 0,1 d 

ġeftali 1,4 d 

TOPLAM 55,3 d 

    

NARANCĠYE   

Yafa 25 d 

Valansia 30 d 

Limon 28 d 

Greyfrut 7 d 

TOPLAM 90 d 

    

BAĞ   

     -Asma 0,6 d 

    

SEBZE BĠTKĠLERĠ   

Suluda   

     -Bakla 16 d 

     -Fasulye 7  d 

     -Böğrüllce 8 d 

Suluda   

     -Kavun 16 d 

     -Karpuz 36 d 

Sera   
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     -Fasulye 3 d 

     -Dometes 2 d 

     -Hıyar 1 d 

Bezelye 8 d 

Marul 3 d 

S.Lahana 4 d 

Ç.Lahana 17 d 

AlabaĢ 1 d 

Kabak 5 d 

Domates 9 d 

Hıyar 13 d 

Patlıcan 12 d 

Bamya 5 d 

Biber 7 d 

TOPLAM 173 d 

 

Bağlıköy köyünde kırsal kesim ağırlıktadır. Genelde halkın çoğu tarımla uğraĢmaktadır. 

 

 

  

IV.2.9 KORUMA ALANLARI 

 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, ekonomik ve sosyal politikalar yanında çevre 

ile ilgili stratejilerin bir parçası olarak, koruma alanları önemli bir yer tutmaktadır. Koruma 

alanları ile ilgili stratejiler ve politikalar sektörel geliĢme ve yatırım stratejilerinin kritik 

unsurunu oluĢturmaktadır.  

Koruma Alanları doğal, ekolojik , tarihi ve kültürel değerleri nedeniyle korunan 

alanlardır. Her ülkenin mevzuatının veya uluslararası kuruluĢların kendi tüzüklerinin koruma 

imkanını verdiği çeĢitli türde koruma alanları vardır. Koruma alanları, genellikle bozulmasını 

önlemek için insan faaliyetlerinin sınırlı olduğu, hassas ve özüne uygun kullanım gerektiren 

kaynakların yer aldığı alanlar olarak anlaĢılırlar. 

Koruma Alanı kapsamında kabul edilen niteliklere sahip alanlar, “Tarım Toprakları”, 

“Özel Çevre Koruma Bölgeleri”, “Orman Alanları”, Arkeolojik Sit, Kentsel Sit ve Doğal Sit 

Alanlarını kapsayan “Tarihi ve Kültürel Miras Alanları”, akiferler, göletler ve dere alanları 

gibi su akıĢını ve beslenmesini sağlayan arazi parçalarını da kapsayan “Su Ortamları ve Su 

Havzaları” baĢlıkları altında gruplanarak bunlarla ilgili strateji ve politikalar 

düzenlenmiĢtir.Bölgede genel olarak Koruma Alanları Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir. (Kaynak: 

Ülkesel Fiziki Plan 2015) 

   Tarım Toprakları : Bölgede yüksek oranda 1. 2. 3. Ve 4. sınıf tarım toprağı 

bulunmasına rağmen bu alanlar yapılaĢma baskısı altındadır. Tarım topraklarının bütünlüğü, 

miktarı ve kalitesini korumak için politikalar belirlenmiĢtir.  
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Özel Çevre Koruma Bölgeleri 

YaklaĢık165 km2 lik alanı kapsayan Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi bu bölgede 

yer almaktadır. Potansiyel Natura 2000 alanı olan bu ÖÇKB ile ilgili bölgede uygulanacak 

politikalar belirlenmiĢtir. Proje alanı Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesine yaklaĢık 20 km 

uzaklıktadır. (Harita 8) 

Orman Alanları: Bölgede yer alan orman alanlarının büyük bir kısmı Akdeniz 

ÖÇKB‟sinde yer almaktadır. Tüm ülkede geçerli olan orman alanları ile ilgili politikalar bu 

bölge için de geçerli olacaktır. 

Tarihi ve Kültürel Miras Alanları : Bu bölge farklı medeniyetlerin ve kültürlerin 

kesiĢtiği noktadadır. Önemli tarihi ve kültür mirasları arasında Akdeniz ( Ayairini ) 

Arkeolojik Sit Alanı, Soli Ģehri, Vuni sarayı, Lefke tarihi kent merkezi ve Saint Mamas 

Manastırı yer almaktadır. Diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de tarihi değerler ihmal 

edilmiĢ, gerekli Ģekilde önem verilmememiĢtir. Tarihi ve kültürel mirası korumak ve 

geliĢtirmek politikalar belirlenmiĢtir. 

Su Ortamları Ve Havzaları: Bölgede Güzelyurt akiferi, Lefke akiferi ve YeĢilırmak 

akiferi olmak üzere üç önemli akifer bulunmaktadır. Güzelyurt akiferi Kuzey Kıbrıs‟taki 

yeraltı su rezervlerinin en geniĢi ve en önemlisi olup ekonomiye büyük ölçüde katkı 

sağlamaktadır. Ancak akiferin üzerinde bulunan yerleĢim alanlarında kanalizasyon sistemi 

olmadığı ve septik tankların da denetiminin yetersiz olduğu için yer altı su kaynağı 

kirlenmektedir. Çevre Yasası kapsamında 19.11. 2019 tarihinde “Sulak Alanların Korunması 

ve Yönetimi Tüzüğü” oluĢturulmuĢtur. Tüzükle KKTC‟de korumaya alınan önemli sulak 

alanlar belirlenmiĢtir.Proje alanına en yakın sulak alan olan  Gemikonağı Göleti yaklaĢık 2.3 

km uzaklıktadır.(Harita 9) 
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Harita9 Koruma altındaki sulak alanların konumları (19.11. 2019 tarihli  “Sulak 

Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü”) 

 

 

IV.2.10. ORMAN ALANLARI 

 

Proje yeri  Güzelyurt Orman Bölge ġefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. (Harita 

10) Proje yeri, Orman Amenajman planına gore 191 No.lu bölme içerisinde yer almaktadır. 

 

Harita 10Proje 

yerinin  Orman 

Haritası (Ölçek 

1/20000)

Proje 

yeri  

Proje yeri  

Proje yeri  
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2013-2022 yıllarını kapsayan 10 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine gore 

Güzelyurt  Orman Bölge ġefliğinin genel sahası 59266.1 hektardır. Bu alanın  13613.3 

hektar alanı orman alanı, 45652.8 hektarı da açık alandır. Orman alanı üzerinde toplam 

dikili ağaç serveti  158737m3, yıllık artım ise 6046m3 dür.Proje  yeri,  Güzelyurt  Orman 

Amenajman planına gore 191 No.lu bölme içerisinde yer almaktadır. 191 No.lu bölmenin  

toplam alanı 545.9 hektardır. Bu alanın 76.9 hektarı orman, 469.0  hektarı da   açık 

alanlardır. 
 

 

IV.2.11. FLORA VE FAUNA 

  

IV.2.11.1. FLORA 

  

Proje yeri ve çevresindeki Biyotoplar araĢtırılırken Ģu hususlara dikkat edilmiĢtir. 

Flora proje yeri olan 22943.85  m
2
  alan içerisinde, Fauna ise proje yeri ile birlikte 

çevreside dikkate alınarak incelenmiĢtir. Çevrede habitatların sağlıklı bir Ģekilde  

incelenebilmesi için yapılan araĢtırmaların en az bir yıl devam etmesi gerekir. Ekibimiz 

proje yeri ve çevresini Eylül   ayı içerisinde incelemeye almıĢ olduğundan  çevrede bu 

mevsimde mevcut olan  habitatlar tespit edilmiĢtir. Ancak proje yerinde   tespit edilebilen 

kurumuĢ otsu bitkiler de incelenmeye alınmıĢtır. 

 

IV.2.11.1. FLORA 
 

Flora tespitleri  proje alanı olan toplam 22943.85  m
2
  lik bir alanda  Eylül  2019 

tarihinden itibaren  yapılmıĢtır. Proje alanında   orman, çalı ve ot formasyonunda toplam 

26 Familya da 80 tür tesbiti yapılmıĢtır.    Tespit edilen türler,  ülkemizde çok yaygın 

olarak bulunan türlerdir. 

  

Foto 9 Proje 

yerinin GörünüĢü 

(Proje yerinde 

çalı ve ot 

Formasyonunda 

flora türleri 

mevcuttur..) 

Foto 9: Proje 

yerinde, 

Orman, Çalı ve 

Ot 

formasyonları 
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Fotograf 10 

Proje yerinde  

Pistacia atlantica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 11 

Proje yerinde 

Ziziphus lotus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 12 

 Proje  yerinde  

Asparagus 

stipularis 
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Fotograf 13 

Proje yerinde 

Pinus brutia ve 

Pinus pinea 

fidanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 14 

Proje yerinde 

Crataegus azarolus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 15 

 

Proje yerinde 

Thymus capitatus 
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Fotograf 16 

Proje yerinde 

Sarcopoterium 

spinosum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 17 

Proje yerinde 

Prosopis farcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 18 

Proje yerinde 

Echinops 

spinosissimus 
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             Tespit edilen flora listesi  Familya, tür, bilinen Türkce isimleri, Endemik, 

Koruma, habitat ve tehlike sınıfına göre Tablo 6 da  verilmiĢtir 

              

             KKTC Akdeniz  fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır.  Akdeniz 

fitocoğrafik bölgesinin vejetasyon  formasyonları: Orman Formasyonu,  Çalı (Maki ve 

Garig) Formasyonu ve Ot Formasyonundan oluĢmaktadır. Proje alanı içerisinde   tesbit 

edilen, Pinus brutia, Pinus pinea,   Pistacia atlantica, Crataegus azarolus, Thymus 

capitatus, Asparagus  stipularis,  Calycotome villosa,  Sarcopoterium spinosum, 

Origanum  maiorana,  Capparis spinosa, Ziziphus lotus Orman ve çalı formasyonunda 

olup  odunsu türlerdir.  Proje yerinde  odunsu türler dıĢında tesbit edilen türler ot 

formasyonu içerisinde yer almaktadır. 

 

              Flora Listesi  IUCN (International  Union for Consevation of Nature) ve The 

Red Data Book Of The Flora Of Cyprus kriterlerine göre düzenlenmiĢtir. Ülkemiz Bern 

SözleĢmesine (Avrupa Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi) taraf 

olmadığı için Korunması gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün 

yayınlamıĢ olduğu “Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” içerisindeki listeye göre 

tesbit edilmiĢtir. 

         

              IUCN  kriterlerine gore Flora türlerinin  tehlike kategorilerinin tesbitinde 

kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

EX:  Extinct  (TükenmiĢ) 

EW: Extinct in the Wild (Doğada TükenmiĢ) 

CR: Critically Endangered  (Çok Tehlikede) 

EN: Endangered (Tehlikede) 

VU: Vulnerable  (Zarar Gorebilir) 

NE: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 

LC: Least Concern  (Az Tehdit Altında) 

DD: Data Deficient  (Veri Yetersiz) 

NT: Near Threatened  (Tehlike altına girmeye aday) 

       

               Flora Listesinin habitat  bilgileri  ve Türkce isimleri Derich. E. Viney 

tarafından hazırlanan  AN ILLUSTRATED FLORA OF NORTH CYPRUS,  Endemik 

ve Koruma bilgileri ise   Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan 

“Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” Yayınlarından faydalanılarak hazırlanmıĢtır 
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Tablo 6 PROJE ALANININ FLORĠSTĠK LĠSTESĠ  
FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

LEGUMINOSEAE 

 

Calycotome villosa Azgan - - Makilik alanlar 

 
LC 

 Prosopis farcta çatres     

 Vicia ervilla - - - Ekili tarlalar, boĢ alanlar, 

yol kenarları 

LC 

 Medicago orbicularis 

 

Düğmeli 

Yonca 
- - Tarla ve taĢlı yamaçlar LC 

 Trifolium stellatum Üçgül - - Tarlalar, otlaklar LC 

 Vicia sativa 

 

Yabani vigo - - Tarlalar, BoĢ alanlar otlaklar LC 

 Scorpiurus muricatus 

 

Akrep 

Kuyruğu 

- - Tarlalar, Yol kenarları LC 

 Medicago scutellata - - -- Mesarya ovası , boĢ alanlar LC 

 Medicaco sativa Adi yonca - - Tarlalar,boĢ alanlar LC 

 Melilotus indicus TaĢ yoncası * - BeĢparmakların kuzey 

etekleri 

LC 

COMPOSITAE Chrisanthemum coronarium Sarı papatya - - Tarlalar, yol kenarları, BoĢ 

alanlar 

LC 

 Matricaria recutita Papatya - - Tarlalar, yol kenarları, boĢ 

alanlar 

LC 

 

 

Calendula arvensis 

 

 

 - - Tarlalar,  yol kenarları, boĢ 

alanlar 

LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

COMPOSITAE Silybum marianum Meryem ana 

dikeni 

- - Tarlalar ve boĢ alanlar LC 

 

 

Notobasis syriacus  - - Tarlalar, yol kenarları ve 

boĢ alanlar 

LC 

 

 

Leontodon Tuberosuz  - - Tarlalr, yol kenarları 

otlaklar 

LC 

 

 

Centaurea hylolepis Kadın kassığı - - Tarlalar, yol kenarları boĢ 

alanlar 

LC 

 

 

Phagnolon rubestre Pire kapan - - Yol kenarları, boĢ alanlar LC 

 

 

Urespermum picroides Koyun sakalı - - Tarlalar ve yol kenarları LC 

 

 

Pallenis spinosa 

 

Dikenli inek 

gözü 

- - Tarlalar, boĢ alanlar ve tuzlu 

bataklıklar 

LC 

 Senecio vulgaris KuĢ otu - - Tarlalar, boĢ alanlar, kayalık 

ve kumlu alanlar 

LC 

 Carduus pycnocephalus 

 

Saka dikeni - - Tarlalar ve boĢ alanlar LC 

 Helichrysum conglobatum 

 

Ebeden ölmez 

Hasır çiçeği 

- - Makilik alanlar, 

BeĢparmakların Kuzeyi 

LC 

 Echinops spinosum 

 

Mavi dünya - - BoĢ alanlar taĢlı tepeler LC 

 Cardopatium corymbosum Mavi diken 

 

 

- - BoĢ alanlar  tepeler heryede LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

COMPOSITAE Echinops spinosissimus Mavi dünya - - BoĢ alanlar, tarlalar, Yol 

kenarları 

LC 

 Scolymus maculatus 

 

Benekli  altın 

 

- -  boĢ alanlar BeĢparmaklar 

 

LC 

 

 Tragopogon siniatus 

 

Teke sakalı 

 

- - BoĢ alanlar ve tepelikler 

 

LC 

 

 Senecio vulgaris KuĢ otu - - Ekili tarlalar, boĢ alanlar LC 

 Artemisia arborescens  - - Tarlalar, boĢ alanlar LC 

 Lactuca seriola  - - BoĢ alanlar  yol kenarları 

tarlalar 

LC 

CRUCIFERAE Sisymbrium irio Bülbül otu   BoĢ alanlar LC 

 Sinapis alba Lapsana - - Tarlalar ve boĢ alanlarda 

geniĢ yayılıĢ 

LC 

 Ericoria hispanica  - - Tarlalar ve boĢ alanlar LC 

 Cardaria draba  - - Tarlalar ve boĢalanlar LC 

 

 

Hirschfeldia incana   - Yol kenarları ve taĢlı alanlar LC 

LABIATAE Thymus capitatus Tülümbe - - Kayalık yamaçlar, 

BeĢparmaklar  

LC 

 Origanum  maiorana Süpürge otu - - Çalılık alanlarda LC 

RHAMNACEAE Ziziphus lotus Gonnara -- - Tarlalarda, boĢ alanlarda her 

yerde 

LC 

EUPHORBIACEAE Euphorbia paralias  - -  Kayalık sahiller, BoĢ alanlar LC 

 Euphorbia helioscopia Sütleğen - - Tarlalar boĢ alanlar LC 

CAPPARACEAE Capparis spinosa Kappar - - TaĢlık alanlar, BoĢ alanlar LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

CONVOLVULACE

AE 

Convolvulus althaeoides Yayılgan 

Pembe çiçekli 

- - Yol kenarları, çayırlı 

yamaçlar ve boĢ araziler 

LC 

 

 

Cnvolvulus arvensis Yayılgan 

Beyaz çiçekli 

- - Ekili tarlalar, boĢ alanlar LC 

GERANIACEAE Erodium malacoides Dön baba - - Tüm akdeniz bölgesinde 

alçak cayırlı boĢ alalnlarda 

LC 

ROSACEAE 

 

Sarcopoteriım spinosum Abdestbozan - - Tarlalar, yol kenarları, boĢ 

alanlar BeĢparmaklar 

LC 

 Crataegus azarolus Alıç - - BeĢparmaklar LC 

MALVACEAE Malva verticulata Gömeç - - Ülkenin her tarafında LC 

 

 

Malva sylvestris  - - Ülkenin her tarafında LC 

PAPAVERACEAE Papaver rhoeas gelincik - - Tarlalar ve boĢ alanlar LC 

FUMARIACEAE Fumaria densiflora  - - Ekili tarlalar,  BoĢ 

alanlar.BeĢparmaklar 

LC 

UMBELLIFERAE Eryngium cretegum Kaz ayağı - - BoĢ alanlar, tarlalar, yol 

kenarları 

LC 

 

 

Tordylium aegyptiacum Alçacık - - Tarlalar  boĢ alanlar LC 

BORAGINACEAE Echium angustifolium  - - Her yerde LC 

 Heliotropium hirsutissimum Akrep otu - - Her yerde LC 

 Lıthodora hispidula 

 

EĢek Tülümbesi - - BeĢparmak dapları ve karpaz 

bölgesi 

LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

PINACEAE Pinus Brutia Kızıl çam - - Orman alanlarının doğal 

ağaç türü 

 

LC 

 Pinus pinea Fıstık çamı - - Orman alanları LÇ 

ANACARDIACEAE Pistacia atlantica Çitlenbit - - Orman alanları, Makilik 

alanlar 

LC 

LILIACEAE Asparagus stipularis Ayrelli - - Ülkenin her tarafında LC 

 Asphodelus aestivus ġimĢir - - Orman alanlarında, BoĢ 

arazilerde, meralarda 

LC 

 Allium neapolitanum  - - Tarlalarda, hendeklerde, 

BeĢparmakların   kuzeyi 

LC 

 Allium Trifoliatum  - - BeĢparmakların Kuzey ve 

güney yamaçları 

LC 

 Allium ampeloprasum Yalancı prasa - - Tarlalar, boĢ alanlar, 

BeĢparmaklar 

LC 

 Urginia maritime Ada soğanı - - Orman alanları, boĢ araziler LC 

 Muscari comosum Misk soğanı - - Tarlalar, boĢ alanlar 

yamaçlar 

LC 

ARACEAE Arum hygrophilum Yılan yastığı - -- Her yerde LC 

IRIDACEAE Gladiolus italicus Buğday çiçeği - - Ekili tarlalar, makilikler LC 

 Narcissus tazetta Nergis - - Her yerde.  VU 

PRIMULACEAE 

 

Cyclamen persicum 

 

TavĢan kulağı 

 
- 

 

- 

 

BeĢparmakların kuzey 

yamaçları 
LC 

 

Anagallis arvensis Fare kulağı - - Tarlalar, yol kenarı yamaçlar LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

OXALIDACEAE 

 

 

Oxalis per-caprae   EkĢilice - - Ülkenin her yerinde  alçak 

rakımlarda 

LC 

RANUNCULACEAE 

 

Anemone coronaria Kır lalesi - - Çayırlı yamaçlar, 

BeĢparmaklar 

LC 

SCROPHULARIACAE 

 

Verbascum sinuatum 

 

Brunca otu 

 

- 

 

        - 

 

Her yerde 

 

LC 

 

CYPERACEAE Cyperus ratundus   Saz - - Ülkenin her yerinde LC 

 

 

Carex Spp. Saz  - - Ülkenin her yerinde LC 

GRAMINEAE 

 

Phalaris agnatica Çayır - - Açık araziler LC 

 

 

Lolium rigidum   Çimen - - Açık araziler LC 

 

 

Stipa lapansis Çayır - - Açık araziler LC 

 

 

Avena wiestii Yabani  yulaf - - Açık araziler LC 
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IV.2.11.2. FAUNA 

 

 

Proje yeri  çevresinde   tespit edilen Fauna  listesi  Familya, tür, bilinen Türkce isimleri, 

Endemik, Koruma,  ve tehlike sınıfına göre Tablo 7 de- daverilmiĢtir. 
 

           Ülkemizde  30 Memeli tür, 25 Sürüngen ve Kurbağa türü, 368  KuĢ türü ve 6000 

Böcek türü yaĢadığı bilinmektedir. 368 kuĢ türünün 43 tanesi yerleĢik göçmen olmayan, 

325 taneside değiĢik zamande Kuzey Kıbrısı ziyaret eden göçmen kuĢlardır. 

 

                  KuĢ türlerinin tesbitinde  David A. BANNERMAN ve W. Mary 

BANNERMAN tarafından araĢtırılan ve  yayınlanan  “BIRDS of CYPRUS, ile Niyazi 

Türkseven tarafından yayınlanan “Kıbrısın KuĢları”, digger fauna türlerinin tesbitinde ise 

Biodiversity of Cyprus yayınlarından  faydalanılmıĢtır. Ülkemiz Bern sözleĢmesine    

(Avrupa Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi) imza atıp  taraf 

olmadığı için Korunması gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün yayınlamıĢ 

olduğu “Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” içerisindeki listeye göre tesbit edilmiĢtir. 

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

düzenlenmiĢtir. IUCN  kriterlerine gore Fauna türlerinin  tehlike kategorilerinin tesbitinde 

kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

EX:  Extinct  (TükenmiĢ) 

EW: Extinct in the Wild (Doğada TükenmiĢ) 

CR: Critically Endangered  (Çok Tehlikede) 

EN: Endangered (Tehlikede) 

VU: Vulnerable  (Zarar Gorebilir) 

NE: Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 

LC: Least Concern  (Az Tehdit Altında) 

DD: Data Deficient  (Veri Yetersiz) 

NT: Near Threatened  (Tehlike altına girmeye aday) 

 

           Tehlike sınıfında olan Fauna türlerinin korunması,18/2012 sayılı Çevre Yasasının 

madde 48(1) altında yapılan  “Flora Fauna Türleri ve Yaban KuĢlarının Korunması 

Tüzüğü”nde belirtilen  kurallara göre korunacaktır 

 

               Fauna Türleri proje alanı çevresinde incelenmiĢtir.  
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Tablo 7- PROJE ALANI ÇEVRESĠNĠN FAUNA  LĠSTESĠ    (KUġLAR)  
FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

COLUMBIDAE 

 

Columba livia livia Kaya güvercini - -  kuyularda, uçurumlarda 

metruk binalarda 
LC 

 Columba palumbus 

palumbus 

Fassa (tahtalı 

güvercin) 
- - Ağaçlık,Ormanlık, çalılık 

alanlar,  
LC 

 Streptopelia decaocto   Kumru - - Mesarya ovası, ormanlar 

Ģehirler, binalar 
LC 

PHASIANIDAE 

 

Alectoris graeca cypriotes Kırmızı keklik - - Makilik alanlar, 

ormanlar,tarlalar, kayalıklar 

LC 

 Francolinus francolinus 

francolinus 

Turaç - - Makilik alanlar, çalılıklar LC 

FALCONIDAE Accipiter nisus nisus Atmaca - -- Ormanlar LC 

 Buteo rufinus rufinus ġahin  - - Açık alanlar. Step araziler, 

kısmen dağlık alanlar 
LC 

Gyps fulvus Kızıl Akbaba - - Dağlardaki uçurumlar 

 
EN 

Aquila fasciatus TavĢancıl  - - Ormanlar , dağlık alanlar LC 

CORVIDAE Corvus corax laurencei Kuzgun karga - - Ovalar, bahçeler, ormanlar LC 

 Corvus cornix pallescens  Kül renkli karga - - Mesarya ovası, köy 

civarları, ağaçlıklı alanlar 
LC 

 Corvus frugilegus 

frugilegus 

Ekin kargası - - Tarla ve bahçeler LC 

 Corvus  monedula 

pontocaspicus 

Küçük karga - - Ovalar, dağlık alanlar, 

ormanlar 
LC 

 Pica pica pica Saksağan - - Ovalar, çamlık alanlar  LC 
Garrulus glandarius 

glaszneri 

Alakarga - - Dağlık ve ormanlık alanlar LC 
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PROJE ALANI ÇEVRESĠNĠN FAUNA  LĠSTESĠ    (KUġLAR) 

FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

PARIDAE Parus ater cypriotes Çam baĢtan 

karası 
- - Dağlık alanlardai çam 

ormanları 
LC 

 Parus major Büyük baĢtan 

kara 
- - Ovalar, dağlık alanlar, 

ormanlar, bahçeler 
LC 

CICTICOLIDAE Cisticola juncidis Yelpaze kuyruk - - Kuru tarım arazileri LC 
STRIGIDAE Otus scops cyprius BaykuĢ  - Koruma Metruk binalar, ağaç 

kovukları 
EN 

 Asio otus otus Kulaklı baykuĢ - - Ormanlar, dağlık alanlar LC 

Tyto alba Peçeli baykuĢ - - Küçük yerleĢim yerleri, 

tarm arazileri 

LC 

Athene noctua kukumav - - Küçük yerleĢim yerleri LC 

FRINGILLIDAE Carduelis chloris  Florya - - Ağaçlıklı alanlar, tarım 

alanları 

EN 

 Carduelis cannabina 

 

Keten kuĢu - Koruma Ovalar, Ağaçlıklı alanlar, 

çalılıklar 

EN 

 Serinus  serinus Küçük iskete - - Ağaçlık alanlar, ovalar LC 

 Fringilla coelebs cypriotis Ġspinoz - - Ormanlık ve çalılık alanlar LC 
ALAUDIDAE Melanocorypha calandra 

calandra 

Tarla kuĢu - - Ovalar, tahıl ekilmiĢ tarlalar LC 

 Galerida cristata cypriaca Tepeli tarla kuĢu - - Ekin tarlaları LC 

Lullula  arborea Orman toygarı - - Mesarya ovası LC 
TURDIDAE Turdus merula Kara tavuk - - Ağaçlık alanlar makilik LC 
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FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

PASSERIDAE Passer domesticus Ev serçesi - - YerleĢim yerleri ve tarım 

arazileri 
LC 

 Passer hispaniolensis Söğüt serçesi - - YerleĢim yerleri tarım araz. LC 

MUSCICAPIDAE Monticola  solitarius Gök ardıç - - Dağlık  kayalık sahiller LC 
Oenanthe  cyprica Kıbrıs kuyruk 

kakanı 
endemik - YerleĢim yerleri,ağaçlık, 

çalılık alanlar 
LC 

SYLVIIDAE Sylvia melanothorax Kıbrıs ötleğeni endemik - Ağaçlık çalılık araziler LC 
 Sylvia melanocephala  Maskeli ötleğen - - Ağaçlık makilik çalılık 

araziler 

LC 

Sylvia conspicillata Bozkır ötleğeni - - Çalılık, makilik alanlar LC 

SCOTOCERCIDAE Cettia cetti KamıĢ bülbülü - - Sazlıklar kamıĢlıklar LC 

ANATIDAE Anas platyrhynchos YeĢil baĢ -- - Göletler dereler LC 

 Aythya nyroca  PasbaĢ patka - - Göletler lagünler LC 

PODICIPEDĠDAE Tachybaptus ruficollis Küçük batağan - - göletler LC 

RALLIDAE Gallinula chloropus Su tavuğu - - Göletler, dereler LC 
 Fulica atra sakarmeke - -  Gölet ve dereler LC 
ARDEIDAE Ardea cinerea  Gri balıkçıl  - - Dereler göletler, deniz kıyı LC 

 Bubulcus ibis Sığır baıkçıl - - Dereler, göletler LC 
 Egretta garzetta Küçükak balıkçıl - - Dereler, göletler deniz LC 
PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax aristotelis Tepeli karabatak  - - Deniz kıyıları, limanlar LC 

BURHINIDAE Burhinus oedicnemus kocagöz - - TaĢlık araziler, tarlalar LC 

LARIDAE Larus audouinii Ada martısı - - Deniz kıyıları LC 
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Tablo8 PROJE ALANI ÇEVRESĠNĠN FAUNA  LĠSTESĠ    (MEMELĠLER)  

 
FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

LEPORIDAE Lepus europaeus cyprius   Yabani TavĢan - - Ormanlık ve çalılık alanlar LC 

CANIDAE Canis vulpes Tilki - - Ormanlık ve çalılık alanlar  LC 

ERINACEIDAE Hemiechimus auritis 

dorotheae 

Kirpi - - Çalılıklı alanlar, Nemli 

alanlar 
LC 

CRICETIDAE Microtus spp. Tarla faresi - - Tarım alanları metruk evler LC 
MURIDAE Acomys nesiotes Kıbrıs dikenli 

fare 

Endemik  - Kurak araziler metruk 

binalar, çalılıklar 

LC 

MURINAE Mus cypriacus Kıbrıs faresi Endemik - Tarım alanları,çalılık alanlar 

Bağlık alanlar 

LC 

PTEROPIDAE 

 

Rousettus aegyptiacus Meyve yiyen 

yarasa 

- - Tarım alanları, mağralar, 

kuyular Ağaçlık alanlar 

LC 

Tablo 9 AMPHIBIAN (ĠKĠYAġAMLILAR) 
BUFONIDAE Bufo viridis Kara kurbağası - Koruma Orman alanları, çalılık, 

çayırlık alanlar, dere ve 

göller 

EN 

HYLIDAE Hyla savignyi YeĢil kurbağa - - Bahçeler, çalılık alanlar, 

kamıĢlık alanlar 
LC 

RANIDAE Pelophylax bedriagae Su kurbağası - - Sulak araziler, sulama 

kanalları sulu dereler 
LC 
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Tablo 10- PROJE ALANI ÇEVRESĠNĠN FAUNA  LĠSTESĠ    (LACERTILIA -  KERTENKELELER) 

 
FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

CHAMAELEONIDAE Chamaeleo chamaeleon Bukalemun - - Orman ve çalılık alanlar, 

kurak ve rutubetli alanlar 
LC 

AGAMIDAE Stellagama stellio Dikenli keler - - Kurak ve yarı kurak alanlar 

kayalık ve ağaçlı alanlar 
LC 

SCINCIDAE Trachylepis vittata  ġeritli kertenkele - - Açık, kumlu ve taĢlı 

alanlar,çalılık alanlar 
LC 

 Ablepharus budaki Ġnce kertenkele - - Bahçeler, ormanlık ve 

çalılık alanlar 
LC 

 Chalcides ocellatus  Benekli 

kertenkele 
- - YerleĢim yerleri, ormanlık 

ve çalılık alanlar 

LC 

 Eumeces schneideri  Sarı kertenkele - - Çalılık ve bahçelerde, taĢ 

altlarında 

LC 

GEKKONIDAE Hemidactylus turcicus    Akdeniz 

sakanguru  
- - Çalılık, kayalık ve 

sahillerde 

LC 

 Mediodactylus kotschyi MiĢavro - -  kayalık ve taĢlık alanlar, 

metruk binalar, ağaç  kovuk 
LC 

LACERTIDAE Ophisops elegans Yılan gözlü 

kertenkele 
- Koruma Ormanlık çalılık çayırlık  

kumlu alanlar 
EN 

 Acanthodactylus 

schreiberi 

Tarla 

kertenkelesi 
- - Tarım ve kumlu alanlar, 

sahil yerleĢim yerleri 
LC 

 Lacerta muralis D.  kertenkelesi - - Çalılık ve taĢlık alanlar, 

yerleĢim yerleri 
LC 
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Tablo 11- PROJE ALANI ÇEVRESĠNĠN FAUNA  LĠSTESĠ    (OPHIDIA  - YILANLAR) 

 
FAMĠLYA TÜRÜ TÜRKCE ADI ENDEMĠK KORUMA HABĠTATI TEHLĠKE  

SINIFI 

COLUBRIDAE Dolichhophis jugularis Siyah yılan - - Bahçeler, çalılık ve 

ormanlık alanlar 
LC 

 Hemorrhois nummifer Sikkeli yılan - - Açık alanlar, ormanlık ve 

çalılık alanlar 
LC 

 Telescopus fallax Kedi gözlü yılan - Koruma Kayalık ve çalılık arziler EN 
 Natrix natrix cypriaca Kıbrıs çayır 

yılanı 

- - Sulak arazi civarı çalılık ve 

ormanlık alan 
LC 

 Hierophis cypriensis Kıbrıs kırbaç 

yılanı 

- - Rutubetli alanlar ve sık 

çalılıklar. Sulak alanlalara 

yakın yerler 

LC 

 Malpolon insignitus ÇukurbaĢ yılan - - Orman,çalılık, sulak , 

tarımsal alanlar 

LC 

VIPERIDAE Macrovipera lebetina Kıbrıs Engereği - Koruma Kurak  güneĢli ve taĢlı 

tepeler,tarımsal alanlar suya 

yakın alanlar 

EN 

Tablo 12 TESTUDINATA (KAPLUMBAĞALAR) 
TESTUDINADAE Testudo graeca  K.Kaplumbağa  Koruma Orman, çalılık, çayırlık, 

otlak alanlar 
EN 

GEOEMYDIDAE Mauremys rivulata   Su kaplunbağa   Sulak ve çamurlu alanlar LC 
EMYDIDAE Trachemys scripta Su kaplumbağa   Sulak alanlar, az su akan 

dere yatakları 
LC 
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IV.2.12. PEYZAJ DEĞERĠ YÜKSEK YERLER VE REKREASYON ALANLARI, 

BENZERSĠZ ÖZELLĠKTEKĠ JEOLOJĠK VE JEOMORFOLOJĠK OLUġUMLARIN 

BULUNDUĞU YERLER 

  

 Proje alanında yapılan incelemelerde benzersiz özellikte jeolojik ve jeomorfolojik 

oluĢuma rastlanmamaıĢtır.  

KKTC‟de kiĢi baĢına yeĢil alan standardı olmadığından ötürü nüfus yoğunluğunun 

yüksek olduğu kentsel alanlarda kiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarı kırsal alanlara göre 

oldukça düĢük kalmaktadır. Bu açıdan bakıldığında diğer kentsel bölgelerde olduğu gibi bu 

bölgede de nüfusun ihtiyacını karĢılayacak miktarda yeĢil alan, park, çocuk oyun alanı, açık 

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

gibi koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması gerekli kültürel alanların rekreatif amaçlı 

kullanımı ve devamlılığının sağlanması için gerekli “koruma kullanım ilkesi” 

sağlanamamaktadır.Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne iliĢkin aĢağıdaki politikalar 

önerilmektedir.. 

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

ve bunun gibi doğal kaynakların toplumsal ve estetik ağırlıklı kullanımı olan 

rekreasyon amaçlı kullanımında ekonomik ve ekolojik gerekleri de göz önünde 

tutulan gerekli düzenleme ve geliĢmeler teĢvik edilecektir 

 Piknik alanları ve plajlar gibi mevcut rekreasyon alanlarının bakım ve denetimi 

arttırılacak ve alanların fonksiyonuna uygun olan gerekli eksik altyapı ve 

donatıları tamamlanacaktır.  

 Tarihi ve arkeolojik alanlar gibi koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması 

gerekli kültürel alanların, alandaki doğal ve kültürel yapının önemine dikkat 

çekerek rekreatif amaçlı hassas kullanımını sağlamak için gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır.  

 YerleĢim alanlarında park, oyun alanı, açık spor alanı, yeĢil alanlar gibi 

rekreasyon alanlarının, nüfusun ihtiyacını karĢılayacak büyüklük ve nitelikte ve 

uygun yer seçimi, eğim, drenaj, erozyon, bitki örtüsü, su varlığı ve ulaĢılabilirlik 

kriterleri dikkate alınarak düzenlenmesi teĢvik edilecektir. 
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IV.2.13. DEVLETĠN YETKĠLĠ ORGANLARININ HÜKÜM VE TASARRUFU 

ALTINDA BULUNAN ARAZĠLER 
 

Proje yeri olan Bahse konu arazi özel mülktür. Alan etrafında Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında arazi bulunmamaktadır. 

 

 

IV.2.14. PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ HAVA, SU VE TOPRAK AÇISINDAN 

MEVCUT KĠRLĠLĠK YÜKÜNÜN BELĠRLENMESĠ 
 

Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy 

yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer 

almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta 

bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine 

yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma 

yoktur.  Proje yerinde hava kalitesi ölçümü yapılmamıĢtır. Proje yerine en yakın Hava Kalitesi 

ölçüm istasyonundan alınan veriler tablo13 de verilmiĢtir.  

Bölgedeki en yakın istasyondan alınan hava kalitesi verilerine (Tablo 13)bakıldığı 

zaman NO2 ve PM10 değerlerinin normal düzeylerde olduğu görülmektedir.  

Proje alanında inĢaat baĢlamadan önce ölçülen gürültü değerleri ekte  sunulmuĢtur. 

Proje alanı çevresinde, seyrek yerleĢim bulunmaktadır.  Ancak, ön imar bölgesi içerisinde 

kadığından dolayı gelecekte hassasiyet seviyesi II sınıfına gireceği varsayılmıĢtır. 18/2012 

Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi 

Tüzüğü esasınca inĢaat aĢamasında “ĠnĢaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri sınır 

değerleri” tablosundaki II. Sınıf hassasiyet bölgesi limit değerleri aĢılmamasına azami dikkat 

edilecekltir. ġantiye Ģefi tarafından, çevreyi rahatsız edici Ģiddette gürültü oluĢmaması için, iĢ 

makinaları gereksiz çalıĢtırılmamasına dikkat edilecektir. Uzman kiĢilere gürültü ölçümü 

yaptırılacaktır. Değerlerin, tüzükte bulunan limitlerin üzerinde olması durumunda, bariyerler 

değiĢtirilecektir. Konutların kullanımı sırasında, gürültü kirliliği oluĢmayacaktır. Ancak, 

Ģikayet gelmesi durumunda, problem teĢkil eden noktalarda ölçüm yaptırılacak, site yönetimi 

tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır 

Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliĢtirmek için hava, su, toprak, gürültü ve görüntü 

kirliliğinin en az düzeyde olmasını sağlama stratejik hedefine ulaĢmak için noktasal kirlilik 

kaynaklarından kaynaklanan mevcut kirliliğin azaltılması Bölge için belirlenen hedeflerden bir 

tanesidir.  

Su, kanalizasyon, katı atık bertarafı ve benzeri yeĢil altyapı dahil bölgenin eksik veya 

yetersiz altyapı sorunları vardır. YapılaĢma  ve altyapı yatırımlarının eĢ zamanlı olarak 

gerçekleĢmemesi, bazı yerleĢim alanlarının içme suyu bağlantısının bulunmaması, kıyı 

bölgelerinde atık suyun denize verilmesi, kanalizasyon sisteminin olmaması temel kirlilik 

kaynaklarıdır.   

Proje yerinde toplu konut  yapılması planlanmaktadır. ĠnĢaat aĢamasında oluĢabilecek 

kirliliklerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. Bu tedbirler V. Bölüm‟de 
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açıklanmıĢtır. Binaların yerleĢime açılmasıyla, hava, su ve toprağın kirlenmesi söz konusu 

değildir. Yüksek kalitede hizmet verebilmek ve çevreyi korumak için gerekli tüm tedbirler 

alınacaktır.  
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Tablo 13 Güzelyurt  hava kalitesi verileri 
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IV.2.15 DĠĞER ÖZELLĠKLER 

  

Bu bölümde bahse konu diğer özellikler bulunmamaktadır. 

 

 

IV.3 SOSYO - EKONOMĠK ÇEVRENĠN ÖZELLĠKLERĠ 

 

IV.3.1 EKONOMĠK ÖZELLĠKLER 
 

 Güzelyurt – Lefke bölgesi geliĢmiĢlik düzeyi bakımından LefkoĢa, Gazimağusa ve 

Girne‟den sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bu bölgenin geliĢmesi, siyasi yönden 

belirsizlik ve çeĢitli siyasi çözüm senaryolarında sınır düzenlemesinden etkilenecek bölgeler 

arasında yer almasının yarattığı belirsizlikler nedeniyle olumsuz bir Ģekilde etkilenmektedir. 

Bölge içinde bulunan, Akdeniz – Koruçam alt bölgesi, önemli sağlık, eğitim ya da ticaret 

hizmetlerine sahip olmaması ve ortalama nüfus büyüklüğü ve istihdam oranının altında 

bulunması nedeniyle, geliĢmiĢlik düzeyi çok düĢüktür.   

. Bölgede mukayeseli avantajına uygun olarak turizm, sanayi ve tarım sektörlerinde iĢ ve 

istihdam yaratmak amaç olarak belirlenmiĢtir.  

 

 

IV.3.2. NÜFUS 

 

Bağlıköy nüfusu 2011 nüfüs sayımına göre toplam 220 kiĢidir. Nüfusun 120 kiĢisi 

erkek,100 kiĢisi kadındır.  

Proje yerinin bağlı Lefke‟nin ise 2011 nufüs sayımına göre nufüsü : 11.091 kiĢidir. 

 

 

IV.3.3. GELĠR 

 

Turizm, sanayi, yüksek eğitim, emlak geliĢtirme, ticaret sektörlerinin  desteklenmesi 

ile bölge gelirlerinin artması beklenmektedir.  



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       

 

 

70 

IV.3.4. ĠġSĠZLĠK 

 

Proje yerinin bağlı bulunduğu Bağlıköy  köyünde tarım ve hayvancılık baĢlıca gelir 

kaynaklarıdır.  

Bağlıköy‟de kırsal arazi kullanımı oldukça yaygındır.  Gençlerin iĢ imkanlarına göre bir 

kısmı köyde yerleĢimiĢ olup diğerleri de büyük kentlere yerleĢmiĢlerdir. Bölge ekonomik 

açıdan yetersiz ve istihdamı düĢüktür.  Bölgede mukayeseli avantajına uygun olarak turizm, 

sanayi ve tarım sektörlerinde iĢ ve istihdam yaratmak  amacıyla bazı Strateji ve Politikalar  

belirlenmiĢtir.  

 Küçük ve orta ölçekli iĢletmelere dayalı bir turizm modelinin oluĢturulabilmesi 

için, teĢvik sisteminin turizm ve tarım sektöründe hizmet veren küçük ve orta 

ölçekli iĢletmeleri de kapsayacak Ģekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.  

 Kırsal alanlarda ticari aktiviteleri geliĢtirmek için el sanatları, hediyelik eĢya ve 

tarımsal ürünlerin satıldığı dükkanlar teĢvik edilecektir.  

 Bölgenin özelliklerine göre inanç, kültür, spor, eko/agro ve (deniz, kum, güneĢ) 

turizmin geliĢmesi teĢvik edilecek, uygun bölgelerde küçük ölçekli tesis 

yatırımları oluĢturulacaktır. 

  Bölgede teĢvik edilecek ekonomik geliĢme sektörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve 

beceriyi geliĢtirmek için bilgi ve beceri geliĢtirici eğitim programları organize 

edilerek ve iĢgücü farklı alanlarda vasıflandırılacaktır  

 

 

IV.3.5. SAĞLIK 

 

Bölge halkı sağlık hizmetini Cengiz Topel Devlet Hastanesinden sağlamaktadır. 

Hastanenin tam teĢekküllü hale getirilmesi amaçlanmıĢtır.  

 

 

IV.3.6. BÖLGEDEKĠ SOSYAL ALT YAPI HĠZMETLERĠ 

 

Bölgede yaĢlılar için bakım evi ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezi 

bulunmamaktadır. Yöresel festivaller yapılmasına rağmen bu etkinliklerin tanıtımı çok 

zayıftır. Bu bağlamda bölgeye iliĢkin uygulanması gereken sektör politikaları belirlenmiĢtir. 

 Yoksulların mesleki becerilerini artırmak için kurslar düzenlenecektir.  

 Yöresel festival ve etkinlikler teĢvik edilecektir.  

 YaĢlı bakım evleri ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri yapılacaktır.  

 Her ilçede toplum merkezleri oluĢturulacaktır. 
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IV.3.7. KENTSEL VE KIRSAL ARAZĠ KULLANIMI 
 

Bağlıköy‟de kırsal arazi kullanımı oldukça yaygındır.  Gençlerin iĢ imkanlarına göre 

bir kısmı köyde yerleĢimiĢ olup diğerleri de büyük kentlere yerleĢmiĢlerdir. Lefke 

Belediyesine bağlı olan Bağlıköy‟de tüm belediye hizmetlerini buradan almaktadır. Lefke 

Bölgesi halkı da genelde sulu tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinde uğraĢmaktadır. 
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BÖLÜM V  

PROJENĠN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER 
 

V.1. Arazinin hazırlanması, inĢaat ve tesis aĢamasındaki faaliyetler fiziksel ve biyolojik 

çevre üzerine etkileri ve alınacak önlemler 

V.1.1 Arazinin hazırlanması için yapılacak iĢler kapsamında nerelerde ve ne kadar 

alanda hafriyat yapılacağı hafriyat artığı toprak, taĢ kum v.b. maddelerin nerelere 

taĢınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, hafriyat sırasında kullanılacak 

malzemeler 

  

 Yapılar zemin+8 katlı 10 adet tip  binadır. Temel derinliği yaklaĢık 1.00 m, yapı oturum 

alanı yaklaĢık 400 m2 , temel kalınlığı 0.8 m dir. Her bina için yaklaĢık 800 m3 hafriyat 

yapılacaktır. 10 bina için 8000 m3 hafriyat yapılacaktır.    

 (Ortalama bir kamyon yaklaĢık olarak 10-17 m3 arası toprak alabilmektedir. Ortalama 

olarak 1 kamyonun 15 m3 toprak aldığını varsayarsak Kamyon sayısı: 8000 m3 / 15 m3 

kamyon= 533 kamyon. Olacaktır.) Yapılacak olan kazıdan çıkacak olan hafriyat toprağının 

bir kısmı  proje alaninda kullanıldıktan sonra  Lefke Belediyesi „nin gösterdiği Alana proje 

sahipleri tarafından taĢınacaktır.  

Arazi hazırlaması sırasında bitkisel üst toprak sıyrılarak depolanacak, peyzaj çalıĢmaları 

sırasında kullanılacaktır. Peyzaj projesi nihai proje sırasında hazırlanacak olup, bölgeye uygun 

türler seçilecektir.  

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü bahse konu alan ile ilgili görüĢ belirterek 

alanda arkeolojik kalıntıya rastlanmadığını belirtmiĢtir. Ancak söz konusu arazide temel 

kazıları sırasında eski  eser çıkması durumunda  60/94 sayılı Eski Eserler Yasası gereğince 

Eski Eserler ve Müzeler Dairesine haber verilecektir.   

Kazılar için dozer, kepçe,ekskavatör gibi iĢ makineleri  kullanılacağından hafriyatın 

yapılacağı saatlere dikkat edilecektir. 

 

 

V.1.2. Arazi kazanmak amacı ile veya diğer nedenlerle herhangi bir su ortamında 

yapılacak doldurma, kazıklar üzerine inĢaat v.b. ĠĢlemler ile bunların nerelerde 

yapılacağı, ne kadar alanı kaplayacağı ve kullanılacak malzemeler 

 

Proje alanında inĢaat sırasında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle 

herhangi bir su ortamında doldurma ve kazıklar üzerine inĢaat yapılmayacaktır. 
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V.1.3. TaĢkın önleme ve drenaj iĢlemleri 
 

Trodos dağları kuzey eteklerinde yer alan proje alanı ve çevresine Trodos ana 

kütlesinden su ulaĢmamaktadır. Güneyinde yer alan Gemikonağı deresi üzerinde yapılan 

gölette toplanmaktadır. Gemikonağı deresinin Kuzeyindeki sırlardan az bir miktar akabilen 

yağıĢ suları bölge için bir tehlike yaratmaz. 50-60 m yükseltili sırt üzerinde yer alan proje 

alanı Doğu ve Batısında kuzeye eğimli bir vadi olmasına rağmen bu vadi içlerinden su akıĢı 

gözlenmemektedir. Proje alanı yapıları drenaj kanalları Doğu ve batı yönünde derive 

edilebilir. 

 

 

V.1.4. ĠnĢaat esnasında kırma, öğütme, taĢıma ve depolama gibi toz yayıcı iĢlemler 

 

ĠnĢaat aĢamasında tozumaya neden olacak iĢlemler; ĠnĢaat araçlarının hareketleri, 

yükleme boĢaltma iĢlemleri, bitkisel toprağın sıyrılması yüklenmesi taĢınması boĢaltılması, 

dolgu, saha düzenleme çalıĢmaları, inĢaat malzemelerinin sahaya taĢınması iĢlemleri 

esnasında olacaktır.   

 Proje yerine en yakın konumdaki konutlar 250 m uzaklıkta yer almaktadır. Hava 

kirliliğini önlemek amacıyla 18/2012 Çevre Yasası kapsamında Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Tüzüğü‟ndeki kriterlere uyulması esastır. tozların civardaki yaĢam alanlarına ulaĢmaması 

için bazı önlemler alınacaktır; 

 ĠnĢaat aĢamasında kullanılacak çeĢitli malzemelerin üzerileri örtülecektir.  

 Alansa düzenli olarak sulama yapılacaktır.  

 ÇalıĢma Dairesi ve Lefke Belediyesi‟nin uygun gördüğü saatlerde kazı iĢlemi yapılacaktır.   

 Proje Yerinde inĢaat aĢamasında herhangi bir kırma, öğütme iĢlemi yapılmayacaktır. 

Malzemeler inĢaat alanına hazırlanmıĢ olarak getirilecektir.  

 Arazinin etrafına OSBmalzeme ile çevrilecektir.   

 Savurma yapılmadan doldurma-boĢaltma yapılmasına dikkat edilecektir.ġantiye Ģefi bu 

konuda bütün tedbirleri alarak çevrenin etkilenmesi asgari düzeye indirilmesi sağlanacaktır. 

 

 

V.1.5. Proje alanı içerisindeki su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleĢtirilecek 

kazı, dip taraması, v.b. ĠĢlemler bunların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı vu 

bu iĢlemler nedeni ile çıkarılacak taĢ, kum, çakıl ve benzeri maddelerin miktarları, 

nerelere taĢınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları 

 

 Proje alanı içerisinde su ortamında herhangi bir kazı ve dip taraması yapılmayacaktır. 
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V.1.6. Proje kapsamındaki ulaĢım altyapısı planı, bu altyapının inĢası ile ilgili iĢlemler, 

kullanılacak  malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar makinalar, altyapının inĢası 

sırasında kırma, öğütme, taĢıma depolama gibi toz yayıcı mekanik iĢlemler 

 

 Proje Alanı ; Bağlıköy Lefke bölgesinde yer almaktadır. Karayolları Dairesi proje alanı 

ile ilgili görüĢ vermiĢ olup , Lefke Kaymakamlığı,Lefke  Belediyesi ve ġehir Planlama 

Dairesinin olumlu görüĢ vermesi halinde kendileri açısından uygunluk belirtmiĢtir. 

Karayolları Dairesinin belirleyeceği  teknik Ģartnameye aynen uyulacaktır. ġehir planlama 

dairesi vermiĢ olduğu görüĢte KKTC Mülkiyetinde olan 49 numaralı parselin doğu hududu 

boyunca 18 ayak (5.50 m) geniĢliğindeki yolun, 36 ayak (11.00 m) olacak Ģekilde 

geniĢletilmesi, parselin kamu yolu bağlantısını sağlayan 20 ayak (6.0m) geniĢliğindeki arazi 

parçasının sonunda tapu haritasında gösterildiği gibi , parsel içerisine cul-de-sac yapılması , 

bu alanların bedelsiz olarak kamuya devredilmesi , tüm altyapı masraflarının müracaatçı 

tarafından karĢılanması  ve tapu kadastro dairesi haritalarına iĢlenmesi , her konuta yetrerli 

otopark ayrılması Ģartıyla projeye onay vermiĢtir. 

. 

  ĠnĢaat sırasında kırma,öğütme ve depolama gibi toz yayıcı iĢlemler yapılmayacaktır.  

Burada tesisin inĢası sırasında hafriyat malzemelerinin ortaya çıkması kazıma,taĢınması için 

oluĢacak tozumayı önlemek amacıyla zemin ıslatma iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. 

 

 
Proje alanında yapılan yol çalıĢması tapu yer haritasına da iĢlenmiĢtir 
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V.1.7. Proje kapsamındaki su temini sistemi, suyun temin edileceği kaynaklardan 

alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları. 

 

Faaliyetin inĢaatı sırasında iĢçi ve teknik personelin günlük su kullanımları, tankerlerle 

sağlanacaktır. Ġçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla sağlanacaktır. Bir diğer su kullanımı ise 

Zemin nemlendirmesi sırasında olacaktır.  

 

ĠĢçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Proje alanında çalıĢacak iĢçi ve teknik eleman 

sayısı 30 olacaktır.  ĠĢçilerin barınması amacıyla proje alanina Ģantiye binası kurulmuĢtır. 

ĠĢçilerin günlük su kullanım ihtiyacı 60 lt/gün olarak alınırsa (Ġller Bankası, 2013);  

Q= q* N formülünden hareket edilecektir.  

Q= toplam iĢçi ve personel su ihtiyacı  

q= kiĢi baĢına günlük su ihtiyacı  

N= nüfus  

Q=30 kiĢi* 60 lt/gün-kiĢi = 1800 lt/gün = 1.8m3/gün su kullanımı olacaktır.  

 

 Zemin ıslatma iĢlemi için gerekli su ihtiyacı  

ĠnĢaat  sırasında kazi-dolgu , peyzaj ve cevre düzenleme isleri için oluĢacak tozumayı 

önlemek amacıyla zemin ıslatma iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Bu iĢlem için m2 basına 

yaklaĢık 1 lt su kullanılacaktır. 

Proje alanı yaklaĢık (22943.85  m
2
    m

2
) x 1lt/gün =22943.85  m

2
  m

2
  lt/gün /m2 = 

22.9m3/gün su ihtiyacı olacaktır.  

Projenin arazi hazırlama ve inĢaat aĢaması kapsamında kullanılacak olan su (ortalama 

toplam 24.7m3/gün) tankerlerle taĢınarak sağlanacaktır.   

  

 

V.1.8 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

yapılacak iĢlerde kullanılacak yakıtların türleri, tüketim miktarları ve bunlardan 

oluĢacak emisyonlar. 

  

Ünitelerin inĢaatı sırasında konvansiyonel iĢ makinaları (dozer,ekskavatör, kepçe, vinç, 

kamyon v.b) kullanılacaktır. Bu makinalar dizel motorlu ve mazot yakmakta olup gerekli 

olan mazot günlük olarak benzin istasyonlarından alınacaktır.  

ĠnĢaat aĢamasında iĢ makinelerinin hareketinden, kullanacağı yakıttan ve yapılan iĢlerden 

kaynaklı azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), Hidrokarbonlar 

(HC) ve partikül madde (PM) emisyonları olacaktır. Ancak, iĢ makinelerinin sayılarının fazla 

olmaması nedeniyle oluĢacak hava kirliliği sınır değerlerin altında olacaktır. Egzoz 

emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, araçların gereksiz yere çalıĢmaları 

önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır.   
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V.1.9 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine 

getirilecek iĢlemler sonucu oluĢacak atık suların cins ve miktarları, deĢarj edileceği 

ortamlar. 

 

Kullanılacak olan suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulüyle arazi hazırlama 

ve inĢaat aĢamasında oluĢacak atıksu miktarı da 1.8 m3/gün ~2 m3/gün (evsel nitelikli atıksu 

–tablo 14) olacaktır.  

ĠnĢaat alanında portatif tuvaletler kurulacaktır. Portatif tuvaletler, inĢaat Ģantiyeleri, askeri 

üsler ve özel organizasyonlar için her tür alanda geçici tuvalet ihtiyaçlarınıza çözüm 

üretmektedir. Böylece iĢçilerden kaynaklanacak atıksular için septik tank+emici kuyu inĢa 

edilmeyecek, haznede biriken atıksular vidanjör yardımıyla ortamdan uzaklaĢtırılacaktır. 

OluĢan atıksu sızdırmaz tankta depolanacaktır. (tank hacmi 25 m3 olacaktır)Tank, belirli 

aralıklarla (14 gün ara ile)vidanjör ile boĢaltılıp lisanslı vidanjör hizmeti veren firmalar 

tarafından alınacaktır.   

Tank hacmi 25 m3 (1 adet) olacaktır.  

Vidanjör kapasitesi: 20 m3  

20 m3/2 m3/gün =10 gün  

Evsel atıksular, 10 günlük periyotlarla vidanjörle çekilecektir. Ġzin alınarak Haspolat 

Atıksu Arıtma Tesisine ücret ödenerek deĢarj edilecektir.   

Atıksuyun  kirlilik konsantrasyonu aĢağıda verilmiĢtir. (Tablo 14) (Metcalf & Eddy, 

2004)  

Tablo 14 Ham evsel atık suyun tipik özellikleri 

  Konsantrasyon  Konsantrasyon Konsantrasyon 

Kirleticiler  Birim  Zayıf  Orta  Kuvvetli  

BOI5 (20 C°) mg/l 110 220 400 

KOI mg/l 250 500 1000 

Toplam Organik 

Karbon  

mg/l 80 160 290 

Toplam Katı 

 (TS) 

mg/l 350 720 1200 

Azot (toplam) mg/l 20 40 85 

Fosfor  mg/l 4 8 15 

Klorürler mg/l 30 50 100 

Sülfat mg/l 20 30 50 

Yağ-gres  mg/l 50 100 150 

 

ġantiye araçları yağ değiĢimi proje alanında gerçekleĢmeyecektir. Bölgedeki araç 

servislerinde yapılacaktır. ġantiye alanında atık yağ oluĢması durumunda, atık yağlar 

sızdırmaz depolarda depolanacaktır. Taban geçirimsizliğini sağlamak için Depo betonarme 

yapı üzerinde bulunacaktır. 
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V.1.10 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

yapılacak iĢler nedeni ile oluĢacak katı atıkların cins ve miktarı, depolama ve bertaraf 

Ģekli  

Arazi hazırlama ve insaat asaması sırasında oluĢacak olan katı atıklar Ģu Ģekilde 

sıralanabilir. 

 ĠnĢaatta kullanılacak olan ahĢap malzemenin parça ve rende atıkları, ĠnĢaat atıkları, çimento 

torbaları,saç ve metal parçaları, ambalaj atıkları 

 ÇalıĢacak personelin yemek servisi sırasında oluĢacak olan organik kökenli evsel nitelikli 

katı atıklar 

 Arazi içerisindeki binanın yıkılmasından kaynaklanacak inĢaat atıkları  

 

ÇalıĢacak personelden kaynaklı evsel atık oluĢacaktır. KiĢi  baĢı günlük atık miktarı 

ortalama 1 kg alınırsa, 30 kiĢi için) arazinin hazırlanması ve inĢaatın yapılması sırasında 

günlük maksimum 30 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır (Katı Atık Master Planı, 2007).   

Atıkların 3 gün arayla toplandığı düĢünülürse atık miktarı 30 kg/gün x 3 gün=90 kg 

atık olacaktır. Atığın özgül ağırlığı ,Birim hacimdeki madde ağırlığıdır (kg/m3). Toplam cop 

miktarının (ağırlık) ve hacminin belirlenmesinde kullanılır. 

P= W    W = ağırlık (kg) 

 V     V = hacim (m3) 

O halde V=W/P  formülü ile hacim hesabı yapılabilir  

Hacmi hesaplayabilmek için her bir atik kategorisinin hacimlerinin belirlenmesi 

gereklidir. Daha sonra toplam hacim bulunabilir. Evsel atık içerikleri tablo 15de görüldüğü 

gibi kabul edilebilir. (Katı atıkların fiziksel özellikleri Yrd. Doç. Dr.Asude AteĢ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16 : 90kg atık için hacim hesabı  
Atık Toplanan %ağırlık Özgül ağırlık kg/m3 Hacim (m3) 

Gıda atıkları 27 290 0,09 

Kağıt  31.5 90 0,35 

Bahçe atıkları 13.5 100 0,13 

Plastik  4.5 65 0,06 

Alüminyum  5.4 160 0,03 

Diğer atıklar  8.1 480 0,01 

Toplam  90  1.67 

 

90g evsel atığın toplam hacmi 1.67m3 olacaktır. 

1.67m3=1670 lt 

Tablo15: Evsel  

atık içerikleri  
 

Atık Toplanan % ağırlık Özgül ağırlık (kg/m3)

Gıda atıkları 30 290

Kağıt 35 90

Bahçe atıkları 15 100

Plastikler 5 65

Alüminyum 6 160

Diğer atıklar 9 480

Toplam 100
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1konteyner 770lt  

1670lt /770= 2.16=3 adet konteynır ihtiyacı olacaktır.  

Atıklar için  inĢaat sahası içerisinde alanin doğu tarafına 3 adet büyük çöp konteynırı 

konulacaktır. Konteynerlerin kapaklarının kapalı tutulmasına dikkat edilecektir. Çevreye çöp 

Lefke    Belediyesi tarafından alınacaktır. 

ĠnĢaat aĢamasında çalıĢmalarda olusacak parça demir, insaat malzemesi, ambalaj atıkları 

ve benzeri katı atıklardan geri kazanımı mümkün olanları lisanslı atık toplayıcılarına 

ulaĢtırılması sağlanacaktır. Geri  kazanımı mümkün olmayan atıklar evsel nitelikli katı 

atıklarla beraber bertarafı sağlanacaktır. 

 

 

V.1.11 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

yapılacak iĢler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi. 
 

 Proje alanında inĢaat baĢlamadan önce ölçülen gürültü değerleri ekte  sunulmuĢtur.  

Proje kapsamında  ;  

 Arazinin hazırlanması için  hafriyat ve zemin düzeltilmesi sırasında  

 ĠnĢaatın  yapımında sırasında gürültü meydana gelecektir.  

 ĠnĢaat aĢamasında meydana gelecek gürültü dozer, kamyon, kepçe, kompresör, traktör, 

beton karıĢtırıcılar ve ekskavatör gibi iĢ makinelerinden kaynaklanan gürültü olacaktır. 

 

Tablo 17: ĠĢ makineleri gürültü seviyesi Kaynak: 11.12.1986  tarih ve  19308 sayılı  T.C. 

Gürültü  Kontrol Yönetmeliği  ) 

 Yük araçlan      85 Leq dBA (7 .5 m.de) 

Dizel motorlu ekskavatör (45-80 kw)   105 Leq dBA 

Yükleyici        115 Leq dBA 

Dizel motorlu paletli kepçeler (40-60 kw)   110 Leq dBA 

Beton kanĢtırıcısı      115 Leq dBA 

 Projenin inĢaat aĢamasında oluĢacak gürültü lokal ve geçici olup, inĢaat bitiminde sona 

erecektir. Bu aĢamada, çalıĢanların ve gürültü etkileĢim alanında bulunan kiĢilerin sağlığını 

koruyabilmek amacıyla Anayasa‟nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince, 35/2008 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasasına uyum sağlanacaktır.  (Örneğin, ĠnĢaat sırasında çalıĢacak 

iĢçileri gürültüye karĢı korumak için uygun koruyucu kulaklık verilecektir. ) 

 Projenin inĢaat aĢamasında oluĢacak gürültü lokal ve geçici olup, inĢaat bitiminde sona 

erecektir. Bu aĢamada, çalıĢanların ve gürültü etkileĢim alanında bulunan kiĢilerin sağlığını 

koruyabilmek amacıyla Anayasa‟nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince, 35/2008 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasasına uyum sağlanacaktır.  (Örneğin, ĠnĢaat sırasında çalıĢacak 

iĢçileri gürültüye karĢı korumak için uygun koruyucu kulaklık verilecektir. ) 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi 

ve Yönetimi Tüzüğü “ĠnĢaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri sınır değerleri Tablo 18 

de verilmiĢtir. Proje alanı çevresinde, yerleĢim ve inĢaatlar bulunduğundan hassasiyet 

seviyesi II sınıfına girmektedir.  

 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       

 

 

79 

Alınacak Önlemler  

-Arazi çevresi gürültü emisyonunu en aza indirebilmek amacıyla bariyer ile çevrilecektir.   

Engel ses kaynağına mümkün olduğunca yakın yerleĢtirilecektir. Arazi çevresine 

yerleĢtirilecektir.  Ses yolu, akustik görüĢ doğrusu üzerindeki yüksekliği arttıkça gürültü 

azalımı da artacaktır. Dolaysıyle kırılma açısı ne kadar büyükse, engel azaltımı o kadar fazla 

olacaktır.   

Engelin içi dolu, yoğunluğu yüksek (24 kg/m2) ve hava geçirmez olacaktır.. ISO 9613-2‟ye 

göre en az 10 kg/m2 olacaktır.. Engel konstrüksiyonun ses iletim kaybı performansının 

engelin etrafında ve üstünde kırılma etkileri sonucu oluĢan azalımı en az 5 dB geçmesi 

gerekmektedir. (Örnek engel malzemeleri: 4 cm lifli malzeme, 3cm kontrplak, 10 cm beton 

panel veya bloklar. ) 

edilecektir. 

 

olması sağlanacaktır.  

ma Dairesi‟nin uygun gördüğü saatler içerisinde olacaktır.  

KoĢulları Tüzüğü‟ne uyum sağlanacaktır. 

Tablo18  ĠnĢaat alanı gürültü sınır değerleri  

Hassasiyet Seviyesi Lgündüz 

(dB(A) 

LakĢam (dB(A)) Lgece (dB(A)) Lgag (dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV. 70 65 60 70 

Hassasiyet Seviyesi III 65 60 55 65 

Hassasiyet Seviyesi II 60 55 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 55 50 45 55 

 

 

V.1.12 Arazinin hazırlanması ve inĢaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla 

kesilecek ağaçların tür ve sayıları, ortadan kaldırılacak tabii bitki türleri ve ne kadar 

alanda bu iĢlerin yapılacağı 

 

 Proje alanında orman, çalı ve ot formasyonunda toplam 26 Familya da 80 tür tesbiti 

yapılmıĢtır. Alanda 5 adet çitlembik, küçük boylu 2 adet çam, 1 adet alıç ve 1 adet atlas sakız 

ağacı bulunmaktadır. ĠnĢaat aĢamasında kesilmesi zorunlu ağaçlar olursa orman dairesinden 

izin alınacaktır.   
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V.1.13 Arazinin hazırlanması ve inĢaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyle elden 

çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullnım kabiliyetleri ve tarım 

ürün türleri. 

 

Proje  kapsamında Arazi hazırlanması ve inĢaat aĢamasında 22943.85  m
2
    m

2
  Arazi 

elden çıkarılacaktır.   

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi” 

Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri II. Sınıf  arazidir. Tarım 

Dairesinden görüĢ talep edilmiĢ olup ekte verilmiĢtir. Daire, verdiği görüĢte alanda tarımsal 

faaliyet yapılmadığını belirtmiĢtir.  

 

 

V.1.14 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine 

getirilecek iĢlerde çalıĢacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer 

teknik/ sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği.  

 

 ĠnĢaat aĢamasında projede günde ortalama 30 iĢçi ve teknik eleman çalıĢacaktır.  Bu 

aĢamada çalıĢacak olan iĢçilerin bir kısmı mesai sonunda evlerine gidecek olup diğer iĢçiler 

için de Ģantiye binası kurulacaktır.  

 ĠnĢaat sırasında çalıĢacak personelin, yemek, banyo, tuvalet gibi günlük ihtiyaçları 

kurulacak olan Ģantiye binasında sağlanacaktır. Ayrıca proje yerinin yerleĢim yerlerine çok 

uzak olmaması iĢçilerin ihtiyaçlarını bu yerleĢim yerlerinden sağlamasınada olanak 

vermektedir. 

 
 

 

V.1.15 Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

sürdürülecek iĢlerden , insan sağlığı için riskli ve tehlikeli olanlar 
 

Arazinin hazırlanması ve inĢaat aĢamasında iĢ kazaları dıĢında oluĢabilecek insan sağlığı 

için riskli ve tehlikeli olan faaliyetler yoktur.  Bu hususta ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği uzmanından 

destek alınacak hazırlanacak rapora tam uyum sağlanacaktır. İnşaat alanında Anayasa‟nın 

94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince onaylanmıĢ olan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır. 

Kullanılacak boya, solvent ve çeĢitli izolasyon maddelerden bazıları zehirli ve zararlı 

etkiye sahip olabileceğinden, bunların kullanımı sırasında iĢçi sağlığı yönünden, atıkların 

uzaklaĢtırılması sırasında ise insan ve çevre sağlığı yönünden gerekli önlemler alınarak 

(ĠĢçilere gözlük, maske, eldiven, çizme,  tulum gibi koruyucu malzemeler verilerek, atıklar da 

toplanmaktadır.) risk ve zarara neden olunmayacaktır. 

 
 



DENİZ KARADENİZ’E AİT APARTMAN TİPİ TOPLU KONUT PROJESİ       

 

 

81 

V.1.16 Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzeltmelerinin (ağaçlandırmalar, yeĢil alan düzenlemeleri v.b.) ne kadar alanda nasıl 

yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri 
 

 Peyzaj  projesi hazırlık aĢamasındadır. Bölgeye en uygun türler belirlenip peyzaj projesi 

hazırlanacaktır.  

 

 

V.1.17 Diğer faaliyetler 
 

 Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur. 
 

 

V.2. PROJENĠN ĠġLETME AġAMASINDAKĠ FAALĠYETLER, FĠZĠKSEL VE 

BĠYOLOJĠK ÇEVRE ÜZERĠNE ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

V.2.1 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi 

ünitelerde gerçekleĢtirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dıĢındaki diğer ünitelerde 

sunulacak hizmetler 

 

Toplu Konut genelinde 320 adet daire yapılacaktır. . Zemin+8 Katlı Toplam 10 

blok olması tasarlanmıĢtır. Her apartmanda 32 adet 2+1 daire olmak üzere toplam 320 daire 

olacaktır. Herhangi baĢka bir faaliyet ünitesi bulunmayacaktır.  

 

 

V.2.2 Faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde içme, kullanma, proses, kazan soğutma, 

v.b. amaçlarla kullanılacak suyun miktarları, kullanılacak suyun proses sonrasında 

atık su olarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri, atık su arıtma tesislerinde 

bertaraf edilecek maddeler ve hangi iĢlemlerle ne oranda bertaraf edilecekleri, arıtma 

iĢlemleri sonrası atık suyun ne miktarda, hangi alıcı ortamlara , nasıl deĢarj edileceği 

  

Su ihtiyacı  

Proje kapsamında 320 adet daire olacaktır. Bu konutlarda yaĢaması beklenen kiĢi 

sayısı tablo 1 deki gibi olacaktır. ;  

 

Tablo1: konutlarda yaĢaması beklenen kiĢi sayısı 

Konut Tipi  Konut adeti  Her konutta 

yaĢaması 

beklenen kiĢi 

sayısı  

Toplam yaĢaması 

beklenen kiĢi 

sayısı 

2+1 320 adet 3 kiĢi 960kiĢi 

Toplam    960 kiĢi  
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Mutfak  banyo ve tuvalette kullanma suyu olarak kiĢi baĢına 250 lt. su hesaplanmıĢtır. 

960 kiĢi  x 250 lt = 24000000 lt/gün = 240 m
3
/gün kullanma suyuna gereksinim olacaktır.  

 

 Bu durumda konutlar yerleĢime açıldıktan sonra  240 m3/gün ~ 250 m3/gün  su ihtiyacı 

olacaktır.  

  

 Konutlara su verilmesi için Lefke    Belediyesi ve Su ĠĢleri Dairesine baĢvurularda 

bulunulmuĢtur. Belediye , olanakları dahilinde proje alanına su verebileceğini bildirmiĢtir. Su 

ĠĢleri Dairesi de bölgede kaynağın  yeterli olduğunu ve su verilebileceğini belirtmiĢtir. 

ġebeke bağlantısının belediye Ģartlarına uygun Ģekilde  yapılacak, bağlantı masrafları mal 

sahibi tarafından yapılacaktır. 

 

 

Proje kapsamında oluĢacak  atıksu miktarları aĢağıdaki gibi olacaktır.  

Konutlar:  Toplam: 960kiĢi yaĢayacaktır.  

KiĢi baĢına günlük içme kullanma suyu tüketiminin 250lt/kiĢi.gün olacaktır. Kullanılan 

suyun tamamının atıksuya dönüĢeceği kabulü ile oluĢacak atıksu miktarı aĢağıdaki gibi 

olacaktır.  

Q ATIKSU =(q) x(N) 

Burada ;   Q ATIKSU  : Atıksu debisi (lt/gün) 

   q  :Birim su tüketimi (lt/kiĢi/gün) 

   N  :KiĢi sayısı  

Olmak üzere 

Konutlarda: Q ATIKSU =960 kiĢi  x 250 lt = 240000 lt/gün = 240m
3
/gün atıksu 

 

Konutlar  toplamında 240 m3/gün ~ 250 m3/gün atıksu oluĢacaktır.  Bu sular evsel atık 

su niteliğinde olacaktır.Atık su özellikleri Tablo 19‟daki değerleri taĢıyacaktır 

  

 

Tablo 14Ham evsel atık suyun tipik özellikleri 

  Konsantrasyon  Konsantrasyon Konsantrasyon 

Kirleticiler  Birim  Zayıf  Orta  Kuvvetli  

BOI5 (20 C°) mg/l 110 220 400 

KOI mg/l 250 500 1000 

Toplam Organik 

Karbon  

mg/l 80 160 290 

Toplam Katı  

(TS) 

mg/l 350 720 1200 

Azot (toplam) mg/l 20 40 85 

Fosfor  mg/l 4 8 15 

Klorürler mg/l 30 50 100 
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Sülfat mg/l 20 30 50 

Yağ-gres  mg/l 50 100 150 

 

  

Proje alanının bulunduğu bölgede kanalizasyon sistemi bulunmadığı için atıksu sorunu 

yapılacak olan arıtma sistemiyle çözülecektir.  

Atıksuyun kirlilik değerleri ve biyolojik arıtmadan sonra uygulanacak ileri arıtmaya 

giriĢ değerleri tablo 19 de verilmiĢtir.Öncelikle biyolojik arıtma yapılacaktır. Esas olarak 

aerobik bakterilerin, suyun havalandırılması ile sağlanacak olan oksijeni kullanarak atıkları 

degrede etmesi ve daha sonrada çöktürülmesi esasına dayalı bir arıtım tekniği olacaktır. 

Kapasitesi düĢünüldüğünde 250 m3/gün kapasiteye sahip paket arıtma uygun olacaktır. Daha 

sonra Ġleri arıtma yöntemi ile çalıĢan arıtma tesisi kurulacaktır.  (Tetriary Treatment System)  

Biyolojik arıtma sonrasında uygulanacak ileri arıtma yöntemi ile arıtma suda bulunan 

demir,askıda katı madde ve bulanıklık giderilerek çıkıĢ suyu emniyetli bir Ģekilde sulama  

suyu olarak değerlendirilmektedir.  

. Biyolojik arıtma sonrasında uygulanacak ileri arıtma yöntemi ile arıtma suda bulunan 

demir,askıda katı madde ve bulanıklık giderilerek çıkıĢ suyu emniyetli bir Ģekilde sulama  

suyu olarak değerlendirilmektedir.  

Atıksu arıtma tesisi proje alanı Güney doğusuna gömme olarak sınırdan 6 m içeride 

yapılacaktır.   

 

 Tablo 19 biyolojik arıtmadan çıkıĢ değerleri - ileri arıtmaya giriĢ değerleri – ileri 

arıtmadan çıkıĢ değerleri  

 
 

Atıksu arıtma tesisi %30 doluluk oranına gore çalıĢabilen modüler arıtma olarak 

tasarlanacaktır. Arıtma tesisinin bakımı , iĢletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması 

yatırımcı Ģirket  tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın ekipmanları her gün 

kontrol edilerek neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkıĢ suyu estetik olarak incelenecek, 

bulanıklık var ise çamur miktarı gözden geçirilecektir.  Fazla çamur sistemden 

uzaklaĢtırılacaktır. ÇıkıĢ suyu en az ayda bir tahlil edilecektir. ÇıkıĢ suyu tahlil edildikten 

sonra dosyalanıp gerekliliğinde Çevre Koruma Dairesine bilgi verilecektir. (en az ayda bir kez 
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çıkıĢ suyu Devlet Labaratuvarında analiz ettirilerek dosyalacaktır. ) Arıtma tesisinde 

olabilecek bir arızaya karĢı,  teknik onarım ekibi müdahale edecek,  atıksular kapalı bir 

havuzda toplanacak olup bu havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karĢı 

arıtmada kullanılmak üzere Jeneratör bulundurulacaktır. Arıtma çıkıĢ suyu Proje sahasının 

yeĢillenmesi için bahçe sulamada sulama suyu olarak kullanılacaktır. (Ģekil 6-7)Arıtma tesisi 

çıkıĢ suyu kalitesi 18/2012 sayılı KKTC Çevre Yasası parametrelerini sağlayacaktır.  (Tablo 

26) 

 

Tablo 20 18/12 sayılı çevre yasası arıtılmıĢ su parametreleri: 

 

   Komposit Numune  Komposit Numune 

   ( 2 saatlik)    ( 24 saatlik) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOI5  50 mg/lt      45 mg/lt 

KOI   180 mg/lt    120 mg/lt 

AKM  70 mg/lt      45 mg/lt 

pH      6 - 9       6 – 9  
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ġekil 6Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 
 

 ġekil 7 Ġleri arıtma sisteminin akım diyagramı  

 
 

  

Biyolojik 

arıtma çıkıĢ 

suyu 
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V.2.3.ĠĢletme sahasındaki faaliyetlerin meskun mahallere ve karayollarına  olabilecek 

etkileri ve giderilmesine yönelik tedbirler Ünitelerde Sunulacak Hizmetler 

 

Proje Alanı ; Bağlıköy- Lefke  Bölgesinde yapılaĢmanın sürekli olarak artıĢ 

gösterdiği bir bölgede yer almaktadır.  Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  

km Güney batısında , Bağlıköy yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa 

Üniversitesi 100 m Batısında yer almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna 

yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine 

ve öğretim üyelerine yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise 

herhangi bir yapılaĢma yoktur.  Proje alanı 1 km çevresinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi, 

tarım alanları, konut alanları (4-5 katlı apartmanlar - yüksek katlı (12-15 katlı) apartmanlar) 

ve inĢaatı devam eden konut projeleri  bulunmaktadır. 

Proje iĢletmeye açıldıktan sonra meskun mahallerin ve karayollarının etkilenmesi bir 

kaç Ģekilde olacaktır.  

 

 Nüfus Hareketleri  

Sitede  yaĢaması beklenen toplam kiĢi sayısı 960 kiĢi olması beklenmektedir. 

Proje  iskana açıldığında çevre nüfusunda ortalama olarak 960 kiĢi artıĢ olacaktır. Nüfus 

artıĢı  yüksek olduğundan böyle bir nüfus hareketi meskun mahalleri etkileyecektir.  

HazırlanmıĢ olan ÜFP raporunda bölge ile ilgili sorunlar ve hedefler Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir. 

Mekansal strateji uyarınca ana geliĢme merkezi olan ve yeni roller belirlenmiĢ 

yerleĢimler arasında olan, tarihi,kültürel ve geleneksel yaĢam özelliklerine sahip Lefke, 

Akdeniz, TepebaĢı, Sadrazamköy, Koruçam, YeĢilırmak ve Bağlıköy‟de topluma dayalı 

turizm potansiyelinin geliĢmesine yönelik aĢağıdaki politikalar uygulanacaktır  

Bölge Ġle Ġlgili Konu 

 (1) ĠĢssizlik ve sınırlı iĢ olanakları  

 (2) Nüfus kaybı   

(3) Yerel ve uluslararası öneme sahip tarihi ve kültürel mirasın, doğal değerlerin, bina 

stokunun bakımsız ve atıl durumda olması 

(4) Altyapı eksiklikleri   

(5) Uygunsuz yapılaĢma   

(6) Tarım ve sınırlı olarak lokantacılık dıĢında giriĢimcilik, bilgi ve beceri eksikliği   

Amac ve Hedef   

Yerel ve uluslararası öneme sahip tarihi ve kültürel mirasa, doğal değerlere , özgün 

kültürel ve geleneksel yaĢam özelliklerine sahip yerleĢimlerin  (1) Özelliklerini korunmak, 

iyileĢtirmek ve hassas kullanımlarını sağlamak  (2) Sahip oldukları ekonomik potansiyel 

değerlendirilerek ve bu özelliklerine uygun topluma ve eko, agro turizme dayalı, cazibe 

merkezleri olarak geliĢmelerini sağlamak   

Bölge Ġle Ġlgili Strateji ve Politikalar  

(1) Topluma dayalı turizm modeline uygun geliĢme ve faaliyetler geliĢtirilmesi 

desteklenecektir.  (2) Tarihi,kültürel ve geleneksel özelliklere sahip alanlarının, korunması 
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rehabilite edilmeleri, canladırılmaları , tarihi kültürel ve geleneksel karakterine zarar 

vermeden sınırlı ve kontrollu olarak geliĢmeleri desteklenecektir.  (3) Büyük kentlere , geçiĢ 

kentlerine , ilçe merkezlerine bağlantı sağlayan toplu taĢıma hizmetleri geliĢtirilecektir.   

Lefke bölgesinin Gayrimenkul (emlak) geliĢtirme ve değerlendirme sektörü konusunda 

ilgili plandaki konular ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır.   

Bölge ile Ġlgili Strateji ve Politika   

(1) Gayrimenkul değerlendirme ve geliĢtirme ajanslarının kurulması için gerekli 

mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. ( 

 (2) Konut sektöründe nüfus projeksiyonu, iĢ olanakları ve istihdamdaki artıĢlarla 

uyumlu olan konut üretim politikaları oluĢturulacaktır.   

(3) Gayrimenkul yatırım sektörünün geliĢmesine uygun alanlar belirlenecek ve 

yatırımların buraya yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

(4) YerleĢimlerim silüetini ve mekan kalitesini korumak adına, yerel ölçekli planlarda 

kullanılmak üzere kentsel tasarım klavuzları oluĢturulacaktır.. ( 

 

Bu hedeflere ulaĢılması bölgenin kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Proje,konut ihtiyacı ve ikincil konut ihtiyacına yönelik yapılacaktır.  Ġkinci  konutların, 

ekonomiye kazandırılması, yaĢam ve çevre kalitesinin arttırılması amacı ile, sınırlama 

getirilmesi , kayıt altına alınması, kullanımının sağlanması yetersiz olan altyapılarınının  

geliĢtirilmesi  son derece önemlidir. Merkezi yönetimin kaynak aktarımlarında beldede 

sürekli yaĢayanlar yanında, ikinci konut ve turizm alanlarına hizmet götürebilmeleri için kıyı 

belediyelerine destek sağlanması gerekmektedir. Ġkincil  konut geliĢmelerinin 

sınırlandırılarak gayrimenkul değerlerinin artırılması, Ġkincil konutların kullanım süreleri ile 

orantılı olarak emlak vergilerinin düzenlenmesi gerekmektedir.   

Proje alanına yapılması planlanan yüksek miktarda konutun ekonomiye kazandırılması 

için kayıt altına alınması gerekmektedir.  

 

 Altyapı Problemleri / Trafik Yoğunluğu 

Bölgedeki yapılaĢma özellikle proje alanı çevresinde artmaktadır. Artan yapılaĢmayı 

karĢılayacak oranda bir altyapı faaliyeti olmaması çeĢitli sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle 

bu bölge için acil önlemler düĢünülmeli, imar planları hayata geçirilmelidir. Bölgede  Ģu anda  

imar çalıĢmaları devam etmektedir. 

Bölge genelinde Su, kanalizasyon, katı atık bertarafı ve benzeri yeĢil altyapı dahil 

bölgenin eksik veya yetersiz altyapısı söz konusudur. Çöplük alanlarındaki katı atıkların 

yakılması ve çöplük alanlarında kontrolsüz yangınlar çıkması hava kirliliğine neden 

olmaktadır. Ayrıca çöplük alanları gerekli Ģekilde tasarlanmadığı için bu yerlere dökülen 

atıklar yeraltı su kaynaklarına sızmaktadır. Bölge genelinde telefon hatları bulunmaktadır. 

Ancak özellikle köylerde internet bağlantıları yetersizdir.Bölgede elektrik altyapısı 

bulunmaktadır. Ancak ülke genelinde olduğu gibi bu bölgede de sık sık elektrik kesintileri 

olmakta ve bölge esnafı problem yaĢamaktadır. Bölge, güneĢ ve rüzgar enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji üretim tesisi kurulması için uygun koĢullara sahiptir. Tüm bu sorunların 

giderimi için ÜFP de çeĢitli strateji ve politikalar belirlenmiĢtir.  
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Konutların iskana açılmasıyla birlikte her konutta araç bulunacağı düĢünülürse 320 araç 

bu bölgedeki trafikte olacaktır. Ancak konutların ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından 

kullanılacakları düĢünülürse bu araç sayısının daha az olması beklenmektedir.  

Proje yerine ulaĢımın sağlanması Güzelyurt-Lefke  anayolu, LAÜ anayolu  vasıtasıyla 

ve proje yeri ile ana yol arasında kalan bağlantı yolları vasıtasıyla yapılacaktır. Konutların 

yapılmasıyla birlikte bu yolların trafik yükü artacaktır. Ayrıca Alana bağlantı yollarının da 

trafik yükü artacaktır. Proje  kapsamında yeterli  otopark alanı ayrılacak ,  Site yönetimi 

profesyonel kiĢiler tarafından yapılacak olup site dıĢında araç parkı yapılmasına izin 

verilmeyecektir. Bölgede Güzelyurt-Lefke arası çift Ģeritli anayol çalıĢmasının bir kısmı 

tamamlanmıĢtır. Yolun Lefke‟ye ulaĢması tamamlandığında bölgedeki trafik sorununun 

önemli miktarda azalacağı düĢünülmektedir.  

 

 

 Görünüm- Gölge ÇalıĢması  

 

Proje alanı 1 km çevresinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi, tarım alanları, konut alanları 

(4-5 katlı apartmanlar - yüksek katlı (12-15 katlı) apartmanlar) ve inĢaatı devam eden konut 

projeleri  bulunmaktadır. 

Proje alanı etrafında bulunan konutlar için projeden kaynaklanacak gölge izdüĢüm 

çalıĢması yaptırılmıĢtır. Yaz  ve kıĢ aylarında , sabah-öğlen ve öğleden sonra olmak üzere 6 

Ģekilde yapılmıĢtır. (ġekil 8-9-10-11-12-13) 

Buna göre genel olarak ,Yaz aylarında ; Sabah vakitlerinde proje alanının batısında 

kalan alanlar, Öğlen vakitlerinde proje alanının kuzey ve doğusunda kalan alanlar, Öğleden 

sonra  vakitlerinde  ise proje alanının doğusunda kalan alanlar gölgede kalacaktır. KıĢ  

aylarında ; Sabah vakitlerinde proje alanının batısı ve Kuzey batısında kalan alanlar, Öğlen 

vakitlerinde proje alanının kuzeyinde kalan alanlar, Öğleden sonra  vakitlerinde  ise proje 

alanının kuzey doğusunda kalan alanlar gölgede kalacaktır. Gölgelerin uzunluğu ve kısalığı 

yaz ve kıĢ ayalarında farklılık gösterecektir. Bu alanların içinde hali hazırda konutlar 

bulunmamaktadır.  
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Fotoğraf 1- Proje 

alanı uzun yıllardır 

Cyprus Pools Ltd. - 

Nayat Yapı Ltd. Depo 

alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

Şekil 8 Konutların  Haziran  

ayı içerisinde sabah 8 itibarı 

ile yansıttığı gölge çalıĢması  

  

 

Şekil 10 konutlar ve otel 

bloğunun Haziran ayı 

içerisinde Öğleden sonra 

17.00 itibarı ile 

yansıttığı gölge 

çalıĢması  

Şekil 9 Konutların   

Haziran ayı içerisinde 

Öğlen 13.00 itibarı ile 

yansıttığı gölge çalıĢması  
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Fotoğraf 1- Proje 

alanı uzun yıllardır 

Cyprus Pools Ltd. - 

Nayat Yapı Ltd. Depo 

alanı olarak 

kullanılmaktadır. 

Şekil 11konutların  Aralık  

ayı içerisinde sabah 9 itibarı 

ile yansıttığı gölge çalıĢması  

  

 

 

Şekil 13konutların  Aralık 

ayı içerisinde Öğleden 

sonra 15.00 itibarı ile 

yansıttığı gölge çalıĢması  

Şekil 12konutların  Aralık 

ayı içerisinde Öğlen 12.00 

itibarı ile yansıttığı gölge 

çalıĢması  
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V.2.4 ĠĢletme aĢamasında yapılacak ilerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri 

(endemik türler, nesli tehlikde vb.) proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alanında 

bulunan tür populasyonlarının etkilenmesi 
 

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

verilmiĢtir. Tespit edilen  flora türleri,  projenin uygulanması ile  zarar görüp yok olacaktır. 

Ancak tespit edilen türler ülkemizde çok yaygın olarak bulunan türler olup herhangi ender bir 

türün ortadan kalkması söz konusu değildir. Alanda ve yakın çevrede görülebilen hayvanlar 

özel yaĢam ortamına ihtiyaç duymayan, farklı bölgelerde ve ortamlarda yaĢayabilen 

hayvanlardır. Habitatlarının tahribi söz konusu değildir. 

 

 

V.2.5 Faaliyet ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri, miktarları ve 

kimyasal analizleri. Yakıtların hangi ünitelerde ve ne miktarlarda yakılacağı ve 

kullanılacak yakma sistemleri, emisyonlar, ölçümler için kullanılacak aletler ve 

sistemler. 

 

Proje tamamlandıktan sonra konutlar sahiplerine devredilecektir.  Her konutta elektrik ve 

likit gaz kullanılacaktır. 

Konutlarda ; Mutfakta likit gaz kullanılacaktır. Likit gaz çevredeki satıĢ yerlerinden 

alınacaktır. Kullanılacak LPG/motorin/likit gaz ile kaynaklanacak emisyonun düĢük miktarda 

olacağı düĢünülmektedir. LPG Depoları , dıĢ ortamdan izole bir alanda, etrafında ısı kaynağı 

olmayan ve darbe almayacak bir alana yerleĢtirilecektir. 

Site genelinde ,Isıtma  soğutma sistemi ise klimalarla sağlanacaktır. Klimalar seçilirken 

yüksek verimli, az enerji kullanan A sınıfı etiketine sahip ürünler olmasına dikkat edilecektir.  

Toplu Konut genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip 

olarak benimsenecektir. Bu kapsamda Apartmanlarda DıĢ cephe mantolama, tüm pencerelerde 

çift cam ve pvc,tüm merdiven holleri aydınlatmasında sensörlü aydınlatma armatürleri ve 

eletrik altyapısı yapılacaktır  

. 

 

V.2.6 Tesisin faaliyeti sırasında her bir üniteden oluĢacak katı atık miktar ve özellikleri, 

depolama-yığma, bertarafı iĢlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taĢınacakları veya 

hangi amaçlar için ve ne Ģekilde değerlendirileceği 

 

Konutlarda 960 kiĢinin yaĢayacağı düĢünülmektedir. KiĢi baĢı katı atık üretimi 

1kg/gün alınırsa ;1405 kiĢi x 1 kg/gün= 960 kg/gün evsel nitelikli atık oluĢacaktır.  

 

Atıkların 3 gün arayla toplandığı düĢünülürse atık miktarı 960 kg/gün x 3 gün=2880 kg 

atık olacaktır.  
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Atığın özgül ağırlığı ,Birim hacimdeki madde ağırlığıdır (kg/m3). Toplam cop miktarının 

(ağırlık) ve hacminin belirlenmesinde kullanılır. 

P= W    W = ağırlık (kg) 

 V     V = hacim (m3) 

O halde V=W/P  formülü ile hacim hesabı yapılabilir  

Hacmi hesaplayabilmek için her bir atik kategorisinin hacimlerinin belirlenmesi 

gereklidir. Daha sonra toplam hacim bulunabilir. Evsel atık içerikleri tablo 21de görüldüğü gibi 

kabul edilebilir. (Katı atıkların fiziksel özellikleri Yrd. Doç. Dr.Asude AteĢ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 22 : 2880 kg atık için hacim hesabı  
Atık Toplanan %ağırlık Özgül ağırlık kg/m3 Hacim (m3) 

Gıda atıkları 864 290 2.98 

Kağıt  1008 90 11.2 

Bahçe atıkları 432 100 4.32 

Plastik  144 65 2.21 

Alüminyum  172.8 160 1.08 

Diğer atıklar  259.2 480 0.54 

Toplam  2880  22.33 

 

2880 kg evsel atığın toplam hacmi 22.33 m3 olacaktır. 

22.33 m3=22330 lt 

1konteyner 770lt  

22330lt /770= 29 adet ~ 30 konteynır ihtiyacı olacaktır.  

 

Proje  geneline 30 adet konteynır yerleĢtirelecektir. Çöp odaları proje giriĢlerine  

yerleĢtirilecektir. Çöp odaları önü tam pencere ve üstü kapalı Ģekilde oda olarak 

tasarlanmıĢtır. (30 adet çöp konteynırını alacak Ģekilde yapılacaktır. )  

Evsel atıklar ise koku, toz , sızdırma ve benzeri faktörleri yönünden çevreyi 

kirletmeyecek Ģekilde kapalı bir biçimde muhafaza edilecektir.  

Kağıt, plastik ve metal atıkların geri dönüĢüme gönderilmesi için site içerisinde 

duyurular yapılacaktır.  Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü gereğince, 

ambalaj atıklarının çevre kirlililiği oluĢturmaması, düzenli depolama alanlarına azami 

seviyede taĢınması amacıyla bu atıkların ayrı toplanarak biriktirilmesi sağlanacaktır. Bu 

atıklar ayrı bir Ģekilde toplanması için gerekli toplama ekipmanları bulundurulacak ve site 

yönetimi sorumluluğunda olacaktır. Daha sonra site yönetimi tarafından organize edilerek 

Çevre Koruma Dairesi‟nden lisanslı geri dönüĢüm firmalarına verilmesi sağlanacaktır.   

Tablo 21: Evsel  

atık içerikleri  
 

Atık Toplanan % ağırlık Özgül ağırlık (kg/m3)

Gıda atıkları 30 290

Kağıt 35 90

Bahçe atıkları 15 100

Plastikler 5 65

Alüminyum 6 160

Diğer atıklar 9 480

Toplam 100
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V.2.7 Tesisin faaliyeti sırasında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve 

seviyeleri ve alınacak tedbirler. 

 

Site genelinde gürültüye sebep olacak teknik merkezler, trafo ,jeneratör  ve ısıtma 

soğutma(klimalar) dıĢ üniteleri  olacaktır.  

Bina için amaçlanan jeneratör; Asansörler , Merkezi su sistemi pompaları ve arıtma 

tesisi için kullanılacaktır. Jeneratör , sınırdan 6 m içeriye  yerleĢtirilecektir. Jeneratör, min 

seviyede gürültü çıkarması için kabin içine yerleĢtirilecektir.  

Konutların kullanımı sırasında 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan 

Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü değerlerine uyulacaktır.  

Proje alanı hassasiyet seviyesi II sınıfına girmektedir. (Hassasiyet seviyesi II; 

Çoğunlukla yerleĢim amaçlı kullanılan konutlar, kamuya ait binalar ve öğretim binaları 

bulunan bölgeler gibi alanlara uygulanır.) Tablo 23 deki sınır değerleri aĢılmaması 

sağlanacaktır.  

 

Tablo23 Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü göstergelerinin sınır değerleri 

Hassasiyet Seviyesi Lgündüz 

(dB(A) 

LakĢam (dB(A)) Lgece (dB(A)) Lgag (dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV. 70 68 65 5 

Hassasiyet Seviyesi III 60 57 55 65 

Hassasiyet Seviyesi II 55 52 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 50 47 45 55 

 

Site içerisinde herhangi bir etkinlik yapılacağında müzik yayını yapılması istenmesi 

halinde, Çevre Koruma Dairesi‟ne izin için baĢvurulacaktır. Ġzin alınması halinde müzikli 

organizasyonlar yapılacaktır.   

Canlı müzik yapılan ya da ses yükseltici cihazların kullanıldığı ve bu organizasyon ve 

etkinliklere bağlı olarak sesin yükseltildiği herkes tarafından duyulabilen kamu alanlarında 

kültürel faaliyetler, spor faaliyetleri, eğlence, dinlence ya da diğer organizasyon ve etkinlikler 

düzenleyen organizatorlerin, bu organizasyon ve etkinliklerden yayılan gürültünün 

sınırlandırıldığından emin olacağı Ģekilde:  

   (A) Organizasyon ve etkinliklerin herhangi bir sürecinde,tüm gürültünün LeĢitlik değeri, 

çevresel gürültünün 6 dB(A) seviyesinin üzerinde değildir veya,    (B) Gürültü emisyonu 

sonucu ortaya çıkan gürültü göstergelerinin değerleri   tablo 23 ‟deki sınır değerlerini 

geçemez.    

Hassas bölgeler göre Makine veya Elektirikle kuvvetlendirilmiĢ cihaz kullanılarak 

izinlendirilme gün ve saatleri ise Tablo 24 de verilmiĢtir. 
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Tablo24 Hassas bölgeler göre Makine veya Elektirikle kuvvetlendirilmiĢ cihaz 

kullanılarak izinlendirilme gün ve saatleri (müzik izni saatleri ve günleri ) 

   Bar  cafe Disco  Restorant-meyhane  

Hassasiyet 

Seviyesi II 

Kapalı  

alan  

ÇarĢamba 

Cuma  

Cumartesi  

19.00-01.00 

19.00-02.00 

19.00-02.00 

 

19.00-04.00 

19.00-04.00 

19.00-04.00 

 

19.00-24.00 

19.00-24.00 

19.00-24.00 

 

 

 

V.2.8 Proje alanında peyzaj unsurları oluĢturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzenlemeleri 
 

 Peyzaj proje çalıĢmaları halen sürmektedir. peyzaj projesi uygulama aĢamasından sonra 

hazırlanacaktır.   

Proje kapsamında Akdeniz iklimine uygun bitki ve ağaç yetiĢtirilmesine önem 

verilecektir.  

 

V.2.9 Diğer Faaliyetler 
 

 Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur. 
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V.3 Projenin Sosyal-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 

 

V.3.1 Proje Ġle GerçekleĢmesi Beklenen Gelir ArtıĢları, Yaratılacak Ġstihdam 

Ġmkanları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal Ve Teknik 

Altyapı Hizmetleri Ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında DeğiĢiklikler 

 

Projenin yapılma amacı, baĢta Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim 

üyelerinin olmak üzere  bölge halkının konut ihtiyacını sağlamaktır. Bina yönetimi yatırımcı 

tarafından profesyonel olarak yaptırılacak olup, bakımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

da istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji , gıda , tarım sektörlerine de olumlu 

etkileri olacaktır. 

 Proje alanına yapılması planlanan yüksek miktarda konutun ekonomiye kazandırılması 

için kayıt altına alınması gerekmektedir. 

Projenin  inĢaat ve iĢletme aĢaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı olunacaktır. 

Konutların ihtiyacı olacak tüketim maddelerinin civardan sağlanması buradaki ticari faaliyete 

katkı koyacaktır. Site yönetimi  bölgenin geliĢimine katkı koyacak Ģekilde bir çok ihtiyacın 

(gıda, eĢya sektörü)bölgeden karĢılanması konusunda çalıĢma yapacak ve gerekli 

yönlendirmeleri yapacaktır.  

 
 

V.3.2 Çevresel - Fayda Maliyet Analizi 

 

Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy 

yerleĢim alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer 

almaktadır. Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta 

bulunmakta olup alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine 

yönelik olarak yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma 

yoktur. 

 

Proje kapsamında ;  

* Konutlara su verilmesi için Lefke    Belediyesi ve Su ĠĢleri Dairesine 

baĢvurularda bulunulmuĢtur. Belediye , olanakları dahilinde proje alanına su 

verebileceğini bildirmiĢtir. Su ĠĢleri Dairesi de bölgede kaynağın  yeterli 

olduğunu ve su verilebileceğini belirtmiĢtir. ġebeke bağlantısının belediye 

Ģartlarına uygun Ģekilde  yapılacak, bağlantı masrafları mal sahibi tarafından 

yapılacaktır. 

* Konutlarda  oluĢacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile 

toplanarak arıtma tesisine verilecektir. .   

* Site genelinde ,Isıtma  soğutma sistemi ise klimalarla sağlanacaktır. Klimalar 

seçilirken yüksek verimli, az enerji kullanan A sınıfı etiketine sahip ürünler 

olmasına dikkat edilecektir.  
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* Toplu Konut genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel 

prensip olarak benimsenecektir. Bu kapsamda Apartmanlarda DıĢ cephe 

mantolama, tüm pencerelerde çift cam ve pvc,tüm merdiven holleri 

aydınlatmasında sensörlü aydınlatma armatürleri ve eletrik altyapısı yapılacaktır.  

* Proje içerisinde yeĢilin ön plana çıkarılması sağlanacaktır. Uygulama 

aĢamasından sonra yapılacak olan peyzaj projesinde özellikle mevcut bitki 

dokusuna ve bölgeye uyumlu bitkiler seçilecektir.   

* Jeneratör , sınırdan uzak bir Alana yerleĢtirilecektir. Jeneratör, min seviyede 

gürültü çıkarması için kabin içine yerleĢtirilecektir. Gerek ĠnĢaat aĢamasında 

gerekse konutlar yerleĢime açıldıktan sonra  18/2012 sayılı Çevre Yasası Gürültü 

Ve Ses Kontrol Tüzüğü değerlerine uyulması sağlanacaktır. 

* Proje  geneline 30 adet konteynır yerleĢtirelecektir. Çöp odaları önü tam pencere 

ve üstü kapalı Ģekilde oda olarak tasarlanmıĢtır.Ambalaj  atıkları ve benzeri katı 

atıkların ayrı toplanması için yönetim insiyatif üstlenecektir. Geri kazanımı 

mümkün olan atıkların lisanslı atık toplayıcılarına ulaĢtırılması sağlanacaktır. 

Site yönetimi bu yönde gerekli önlemleri alacaktır. 

* Tespit edilen  flora türleri,  projenin uygulanması ile  zarar görüp yok olacaktır. 

Ancak tespit edilen türler ülkemizde çok yaygın olarak bulunan türler olup 

herhangi ender bir türün ortadan kalkması söz konusu değildir. 

 

  Proje alanı ile ilgili bazı önemli unsurlar  göze çarpmaktadır.  

 Elden çıkarılacak Tarım Toprağı  

Proje  kapsamında ,Arazi Kullanım Kabiliyeti II. Sınıf olan 
 
 22943.85  m

2
   lik  Arazi 

elden çıkarılacaktır.   

 Altyapı Problemleri / Trafik Yoğunluğu 

Bölge genelinde Su, kanalizasyon, katı atık bertarafı ve benzeri yeĢil altyapı dahil 

bölgenin eksik veya yetersiz altyapısı söz konusudur. Çöplük alanlarındaki katı atıkların 

yakılması ve çöplük alanlarında kontrolsüz yangınlar çıkması hava kirliliğine neden 

olmaktadır. Ayrıca çöplük alanları gerekli Ģekilde tasarlanmadığı için bu yerlere dökülen 

atıklar yeraltı su kaynaklarına sızmaktadır. Bölge genelinde telefon hatları bulunmaktadır. 

Ancak özellikle köylerde internet bağlantıları yetersizdir.Bölgede elektrik altyapısı 

bulunmaktadır. Ancak ülke genelinde olduğu gibi bu bölgede de sık sık elektrik kesintileri 

olmakta ve bölge esnafı problem yaĢamaktadır. Bölge, güneĢ ve rüzgar enerjisine dayalı 

yenilenebilir enerji üretim tesisi kurulması için uygun koĢullara sahiptir. Tüm bu sorunların 

giderimi için ÜFP de çeĢitli strateji ve politikalar belirlenmiĢtir.  

Konutların iskana açılmasıyla birlikte her konutta araç bulunacağı düĢünülürse 320 araç 

bu bölgedeki trafikte olacaktır. Ancak konutların ağırlıklı olarak öğrenciler tarafından 

kullanılacakları düĢünülürse bu araç sayısının daha az olması beklenmektedir.  

Proje yerine ulaĢımın sağlanması Güzelyurt-Lefke  anayolu, LAÜ anayolu  vasıtasıyla 

ve proje yeri ile ana yol arasında kalan bağlantı yolları vasıtasıyla yapılacaktır. Konutların 

yapılmasıyla birlikte bu yolların trafik yükü artacaktır. Ayrıca Alana bağlantı yollarının da 

trafik yükü artacaktır. Proje  kapsamında yeterli  otopark alanı ayrılacak ,  Site yönetimi 
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profesyonel kiĢiler tarafından yapılacak olup site dıĢında araç parkı yapılmasına izin 

verilmeyecektir. Bölgede Güzelyurt-Lefke arası çift Ģeritli anayol çalıĢmasının bir kısmı 

tamamlanmıĢtır. Yolun Lefke‟ye ulaĢması tamamlandığında bölgedeki trafik sorununun 

önemli miktarda azalacağı düĢünülmektedir.  

 Planlama Yoksunluğu 

Proje , Fasıl 96 hükümlerine uygun bir Ģekilde dizayn edilmiĢ ġehir Planlama 

Dairesinden ön onay almıĢtır. Bölgede  Ģu anda  imar çalıĢmaları devam etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen altyapı problemleri ve dağınık bir geliĢme olan bölgede acil olarak imar 

planının sonlandırılıp hayata geçmesi gerekmektedir. 

 Nüfus Hareketleri  

Sitede  yaĢaması beklenen toplam kiĢi sayısı 960 kiĢi olması beklenmektedir. Proje  

iskana açıldığında çevre nüfusunda ortalama olarak 960 kiĢi artıĢ olacaktır. Nüfus artıĢı  

yüksek olduğundan böyle bir nüfus hareketi meskun mahalleri etkileyecektir. 
 

 

BÖLÜM VI 

HALKIN KATILIMI 

 

VI.1.Projeden etkilenmesi muhtemel halkin belirlenmesi ve halkin görüĢlerinin çevresel 

etki değerlendirmesi çaliĢmasina yansitilmasi için önerilen yöntemler 
 

 Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve görüĢlerinin alınması, ÇED 

ÇalıĢmasına yansıtılması amacıyla yapılması planlanan halkın bilgilendirilmesi  toplantısı 

için önerdiğimiz toplantı yöntemi;  tesise en yakın , lokal, toplantı salonu vs. yerde basın 

kanalı ile yapılacak ilan sonrasında toplanılmasıdır.  

 Yöre ve bölge halkını sosyal ve ekonomik olarak etkilemesi beklenen projenin halkın 

bilgisie getirilmesi ve görüĢ ve önerilerinin alınması çok önemlidir. Bu nedenle en uygun 

yöntem bu olacaktır. 

  

VI.2. GörüĢlerine baĢvurulmasi öngörülen diğer taraflar 

 

 Bu hususta görüĢü alınabilecek baĢka kurum yoktur.   

 

VI.3.Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler 
 

 Bu konuda verilebilecek baĢka bir bilgi bu aĢamada bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII  

PROJENĠN ALTERNATĠFLERĠ 

 

 Konut  projesi Ġskele  „de tesis edilecektir.  

 

Yer alternatifi ; 

 Toplu konut yapılması düĢünülen alanın, bölgenin jeolojik ve jeoteknik etütler açısından 

uygun olması 

 Alanın Ġmara açık olması  

 Altyapı (elektik, su) hizmetlerinin bölge genelinde yer alması 

 Arazi değerlerinin yüksek olduğu alan üzerinde bulunması 

 Yatırımcıya ait olması 

 LAÜ „ne  olan  yakınlığı,  

Nedenleri ile proje belirtilen parsellere en uygun alternatif olarak düĢünülmüĢtür.  

 

Tasarım alternatifi ; 

Tasarım sırasında, Fasıl 96 kuralları uygulanmıĢtır. Bu bölge kuralları içerisindeki 

kurallara uyulmak kaydıyla en uygun alternatif olarak seçilerek tasarım yapılmıĢtır.. 

  

 

Eylemsizlik alternatifi ; 

   Tasarı projenin hayata geçirilmemesi durumunda boĢ bir alan olarak kalacak veya baĢka 

projeler için değerlendirilecektir. 
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BÖLÜM VIII  

ĠZLEME PROGRAMI 

 

İnşaat Aşamasında 

 

a. Müellif ve Ģantiye Ģefi tarafından, mimari projeye uyum sağlanacaktır.  

b. ÇED raporunda verilen taahhütlere uyum sağlanacaktır. Yatırımcı, Ģantiye Ģefi ve ilgili 

kurumlar tarafından izlenecektir.  

c. ġantiye Ģefi tarafından, inĢaatın hazırlanması sırasında 18/2012 Çevre Yasası‟nda belirtilen 

kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.   

d. ġantiye Ģefi tarafından, çevreyi rahatsız edici Ģiddette gürültü oluĢmaması için, rapor 

içerisinde belirtilen önlemleri alacaktır.  Uzman kiĢilere sürekli olarak gürültü ölçümü 

yaptırılacaktır. 

e. Proje alanı etrafında yerleĢim söz konusudur. Bu nedenle tozumanın mutlak suretle 

önlenmesi , minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Rapor içerisinde belirtilen önlemler 

alınacaktır.  

f. Ġlgili kurumlar, Ģantiye Ģefi, müellif tarafından, inĢaat ve diğer teknik personelden oluĢan 

atıkların rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı izlenecektir.  

g. ġantiye Ģefi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından çalıĢan tüm elemanların 22/92 ĠĢ 

Yasasına gore çalıĢıp çalıĢmadığı izlenecektir.  

h. ġantiye Ģefi tarafından projenin zaman tablosuna uyulacaktır. 

i. Katı atık ve atıksu oluĢumu izlenecek kayıt tutulacaktır. Projenin inĢaat aĢamasında portatif 

tuvaletlerin kullanımı, biriken atıksuyun hazneden alınması, oluĢacak katı atıkların alandan 

izinler dahilinde uzaklaĢtırılması sağlanacaktır.. 

j. Hafriyatın çıkarılması, yüklenmesi, taĢınması , taĢındığı alanda depolanması, tekrar 

kullanılması  aĢamaları titizlikle yönetilecek, gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

 

Projenin zamanlama tablosu ekte verilmiĢtir.   

 

 

İşletme Aşamasında 

 

 Konutların her türlü güvenliği sağlanacaktır. 

 Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir. 

 Sivil Savunma “TeĢkilat ve Donanım Tüzüğü‟nün uygulanması   

sağlanacaktır.  Buna göre tesiste   çalıĢacak  kiĢilerden oluĢacak bir Sivil Savunma 

Amiri ile yeterli sayıda Emniyet ve kılavuz Ekibi , ilk yardım ekibi  oluĢturulacaktır. 

 Anayasa‟nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince onaylanmıĢ olan 

“ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır. 

 18/12 sayılı çevre yasasının ve yasa altında çıkarılacak tüm yönetmeliklerin  

öngördüğü tüm hükümlere uyulacaktır. 

 ĠĢ akım Ģeması hazırlanacaktır. 
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 Katı atık ve atıksu ile ilgili rutin olarak izleme yapılacak kayıt tutulacaktır.  

 Arıtma tesisinin bakımı , iĢletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması tesis 

yönetimi  tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın ekipmanları her gün 

kontrol edilerek neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkıĢ suyu estetik olarak 

incelenecek, bulanıklık var ise çamur miktarı gözden geçirilecektir.  Fazla çamur 

sistemden uzaklaĢtırılacaktır. ÇıkıĢ suyu en az ayda bir tahlil edilecektir. ÇıkıĢ suyu 

tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerekliliğinde Çevre Koruma Dairesine bilgi 

verilecektir. (en az ayda bir kez çıkıĢ suyu Devlet Labaratuvarında analiz ettirilerek 

dosyalacaktır. ) Elektrik kesintilerine karĢı arıtmada kullanılmak üzere Jeneratör 

bulundurulacaktır. 

 

 

İşletme Sonraki Aşamada 

 

- Proje  devamlılık arz edecektir.   

 

 

Acil Müdahale Planı 

 

 Projenin inĢaat aĢamasına geçilmeden acil müdahale planı hazırlattırılıp 

uygunlanacaktır. bu hususla ilgili iĢ sağlığı uzmanlarından profesyonel destek alınacaktır. 

 

 

Acil Eylem Olası Riskleri 

ĠnĢaat ve iĢletme  aĢamasında bazı kaza riskleri bulunmaktadır. bunlar; Endüstriyel 

kazalar (yangın, patlama, tehlikeli boyutlarda gaz/sıvı kaçakları), doğal afetler (deprem, sel, 

fırtına, kasırga, heyelan vb.), sabotaj , mekanik arızalar aksaklıklar olabilmektedir. Bu nedenle 

inĢaat aĢaması devam ederken bu hususla ilgili iĢ sağlığı uzmanlarından profesyonel destek 

alınacaktır. personel bilgilendirilecek , bu konuda eğitilerek iĢçiler ve personelden oluĢan bir 

ekip oluĢturulacaktır. Projede çalıĢtırılacak iĢçiler 22/92 sayılı iĢ yasasına uygun olarak 

çalıĢtırılacaktır. 

 

Acil Eylem Müdahale Yönetimi 

1- Uyarı ve iletiĢim Sistemleri: Acil eylem yönetiminin en önemli araçlarıdır. HaberleĢmeyi 

ve acil durumlarda yapılması gereken iĢlemlerin zamanında yapılabilmesini amaçlar. Telsiz, 

telsiz telefon, telefon, GSM ve hoparlör gibi araçlar kullanılmalıdır. 

2- Donanım: Acil durumlarda, acil eyleme maruz kalan kiĢi , ekipman ve/veya yerin 

güvenliğini sağlayacak ve acil durumu en kısa ve en güvenli Ģekilde ortadan kaldıracak Ģekilde 

kullanılacak donanımlardır.  

3- Bildirim: Acil durum boyutuna göre, yasal çerçevede Mahalli kurumlarla, Sigorta,Emniyet, 

itfaiye vb. kurumlarla gerekli koordinasyon ve iletiĢim sağlanır. 
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4- eğitim: Periyodik olarak acil duruma müdahale ekipleri ve diğer personelin korunma ve 

müdahale konusunda eğitim verilir. 

5- Planlı Acil Eylem Tatbikatları: Acil durumlara hazırlıklı olmayı amaçlayan tatbikatlar 

planlanarak yapılır.  

 

  Proje kapsamında muhtemel bir yangın durumuna karĢın inĢaat sahasında ve iskan 

aĢamasında yangından etkilenebilecek alanlarda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri 

gereğince yangın sistemleri bulunacaktır. inĢaat aĢaması devam ederken personel 

bilgilendirilecek , bu konuda eğitilerek iĢçiler ve personelden oluĢan bir ekip oluĢturulacaktır. 

Projede çalıĢtırılacak iĢçiler 22/92 sayılı iĢ yasasına uygun olarak çalıĢtırılacaktır 

Acil eylem planı; 

Proje alanında yapılması düĢünüen faaliyet ile ilgili PGM Itfaiye biriminden görüĢ 

alınmıĢtır. Verilen görüĢte alınması gereken tedbirler (kaçamak yolları, yangın 

dolaplarıi yangın vanaları vb.) alınacaktır.  

Tesiste yangın ve patlamalara, sabotaja ve depreme karsı gerekli onlemler alınmıs olup 

bununla ilgili yangın tupleri tesiste hazır bulundurulacaktır. Tesiste calısan isciler yangın ve 

patlamalarla ilgili gerekli eğitimleri alması sağlanacaktır.  

Herhangi bir yangın ya da patlama olduğunda;Derhal elektrik kesilecektir, En yakın 

itfaiyeye haber verilecektir.Yaralanan isci veya konuk varsa tesiste hazır bulundurulan sağlık 

ekibi ve ilkyardım malzemeleriyle mudahale edilecek ve hemen en yakın sağlık kurulusuna 

haber verilecektir. Tesiste bulunan konukların derhal ortamdan uzaklastırılması 

sağlanacaktır.Tesiste bulunan atıkların derhal ortamdan uzaklastırılması sağlanacaktır. Tesisin 

insaat ve isletme asamalarında uyarıcı ikaz levhaları kullanılacak bununla beraber her birim 

icin acil eylem planları ayrı ayrı olusturulacak ve gorunur yerlere asılacaktır. 

.  
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BÖLÜM IX  

SONUÇLAR 
 

Deniz Karadeniz „e Ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi,  Çevresel Etki 

Değerlendirilmesi AraĢtırma Raporunu hazırlamak amacı ile çalıĢma grubumuz Eylül  2019  

tarihinde gerekli arazi çalıĢmalarını yapmıĢlardır. 

 Rapor 18/2012 sayılı Çevre Yasasının ilgili maddelerine göre onaylanan “Çevre Etki ve 

Değerlendirilmesi Tüzüğü” doğrultusunda hazırlanmıĢ ve verilen formata uyularak iki 

bölümde hazırlanmıĢtır. ÇED Raporu toplam 106  sayfa ve 18 ek olarak hazırlanmıĢtır. 

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

Bölüm III‟de projenin ekonomik ve sosyal boyutları, Bölüm IV‟de proje alanının belirlenmesi 

ve çevresel özellikleri, Bölüm V‟de, projenin Bölüm IV‟de tanımlanan alan üzerindeki etkileri 

ve alınacak önlemler, Bölüm VI‟da Halkı Katılım Toplantısı hakkında, Bölüm VII de projenin 

alternatifleri ve Bölüm VIII‟de izleme programı açıklanmıĢtır.  

Bu bölümde ise, daha önceki bölümlerde belirtilen açıklamaların TEKNĠK OLMAYAN 

ÖZETĠ verilmiĢtir. 

 

 Deniz Karadeniz „e Ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi,  Lefke kazası Bağlıköy 

sınırları içerisinde Pafta Harita S -29 – C - 12 - A – 3 – B, S -29 – C - 12 - A – 3 – C ve 113 

numaralı Ada içerisinde 226 nolu  Parseller  üzerinde yapılması planlanmaktadır.   

 

 Toplu Konut genelinde 320 adet daire yapılacaktır. . Zemin+8 Katlı Toplam 10 blok olması 

tasarlanmıĢtır. Her apartmanda 32 adet 2+1 daire olmak üzere toplam 320 daire konut 

olacaktır.   

 

 Arazi mülkiyeti Deniz Karadeniz „e ait  olup toplam 22943.85  m
2
  alanı kapsamaktadır. 

 

 Proje alanı, 55/89 Ġmar Yasası altında plan ve emirnamesi olmayan bölgeler arasında 

gelmekte olup bölgede Fasıl 96 kuralları uygulanmaktadır.  (Harita  2) Bölgede Lefke Ġmar 

Planı çalıĢmaları devam etmektedir. Ayrıca Bağlıköy‟ün tarihi ve mimari dokusunun 

korunması ve köy içi ve çevresinde yapılaĢma baskısı oluĢmaması amacıyla “Bağlıköy 

Koruma Emirnamesi Taslağı” hazırlanmıĢtır. Ancak yürürlüğe girmemiĢtir.   

 

 Proje Alanı ; Lefke  ġehir Merkezinin yaklaĢık 2.6  km Güney batısında , Bağlıköy yerleĢim 

alanın 2 km Kuzey doğusunda , Lefke Avrupa Üniversitesi 100 m Batısında yer almaktadır. 

Alan, denizden ve Lefke-YeĢirımak anayoluna yaklaĢık 1.3 km uzaklıkta bulunmakta olup 

alan etrafında ağırlıklı olarak LAÜ öğrencilerine ve öğretim üyelerine yönelik olarak 

yapılan apartmanlar bulunmaktadır. Sınırlarında ise herhangi bir yapılaĢma yoktur.   

 

 Proje için çeĢitli Daire görüĢleri alınmıĢ olup raporun ekinde sunulmuĢtur. GörüĢü alınan  

daireler olan , Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Su ĠĢleri Dairesi , Lefke   Belediye‟si, 
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Jeoloji ve Maden Dairesi, Tarım Dairesi, ġehir Planlama Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü 

Ġtfaiye Birimi ve Karayolları Dairesi doğrultusunda hareket edilecek olup inĢaat ve iĢletme 

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

sonra inĢaata baĢlanacaktır.   

 

 Yapılacak olan toplu konut projesi hayata geçirildiğinde site yönetimi Ģeklinde idaresi 

yapılacaktır. Yatırımcı tarafından profesyonel yöneticilik için hizmet alınacak olup  Gerek 

apartman yönetimi, gerekse atıksu arıtma tesisinin bakımı ve iĢletilmesi yatırımcı 

profesyonel yönetim ile  yapılacaktır.  

 

 Konutlarda  oluĢacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile toplanarak 

arıtma tesisine verilecektir. Site genelinde ,Isıtma  soğutma sistemi ise klimalarla 

sağlanacaktır. Klimalar seçilirken yüksek verimli, az enerji kullanan A sınıfı etiketine sahip 

ürünler olmasına dikkat edilecektir. Toplu Konut genelinde enerji verimliliği sağlayacak 

ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. Bu kapsamda Apartmanlarda 

DıĢ cephe mantolama, tüm pencerelerde çift cam ve pvc,tüm merdiven holleri 

aydınlatmasında sensörlü aydınlatma armatürleri ve eletrik altyapısı yapılacaktır.  

 

 Sitede yaĢaması beklenen toplam kiĢi sayısı 960 kiĢidir. Nüfus artıĢı meskun mahalleri 

önemli etkileceyecektir. Altyapı ve Üstyapı hizmetlerinin bölge genelinde ihtiyacı 

karĢılayacak düzeye gelmesi gerekmektedir.  

 

 Projenin yapılma amacı, baĢta Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim üyelerinin 

olmak üzere  bölge halkının konut ihtiyacını sağlamaktır. Bina yönetimi yatırımcı 

tarafından profesyonel olarak yaptırılacak olup, bakımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 

da istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji , gıda , tarım sektörlerine de olumlu 

etkileri olacaktır. 

 

 Zemin  etüt  çalıĢmaları kapsamında 21.03.2019-25.03.2019tarihleri arasında Lefke 

bölgesinde bulunan, Proje alanı üzerinde Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından belirlenen  

kriterler doğrultusunda 10 adet 20,00  m derinliginde toplam 200,00m sondaj çalıĢması 

yapılmıĢtır.Sondaj çalıĢmaları esnasında alınan numuneler üzerinde zemin-kaya mekaniği 

deneyleri Geotestzemin, kaya ve yapı  malzemeleri laboratuarında  yapılmıĢtır.  Sondaj,  

arazi  deneyleri,  laboratuvar  deney sonuçları birlikte değerlendirilerek jeolojik zemin 

etütraporu hazırlanmıĢtır. Bu rapor ıĢığında ĠnĢ. Yük. Müh. Sermet Tabur tarafından Zemin 

Etüd Temel Mühendisliği Değerlendirme Raporu da hazırlanmıĢtır.     Zemin  etüd sonuç ve 

önerilerine  uyulacaktır.   Proje için Jeoloji ve Maden Dairesinden görüĢ alınmıĢtır. 

 

 Yapılar zemin+8 katlı 10 adet tip  binadır. Temel derinliği yaklaĢık 1.00 m, yapı oturum 

alanı yaklaĢık 400 m2 , temel kalınlığı 0.8 m dir. Her bina için yaklaĢık 800 m3 hafriyat 

yapılacaktır. 10 bina için 8000 m3 hafriyat yapılacaktır.   Yapılacak olan kazıdan çıkacak 
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olan hafriyat toprağının bir kısmı  proje alaninda kullanıldıktan sonra  Lefke Belediyesi „nin 

gösterdiği Alana proje sahipleri tarafından taĢınacaktır. 

 

 .Arazi hazırlaması sırasında bitkisel üst toprak sıyrılarak depolanacak, peyzaj çalıĢmaları 

sırasında kullanılacaktır. Peyzaj projesi nihai proje sırasında hazırlanacak olup, bölgeye 

uygun türler seçilecektir.  

 

 Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü bahse konu alan ile ilgili görüĢ belirterek 

alanda arkeolojik kalıntıya rastlanmadığını belirtmiĢtir. Ancak söz konusu arazide temel 

kazıları sırasında eski  eser çıkması durumunda  60/94 sayılı Eski Eserler Yasası gereğince 

Eski Eserler ve Müzeler Dairesine haber verilecektir.   

 

 Trodos dağları kuzey eteklerinde yer alan proje alanı ve çevresine Trodos ana kütlesinden 

su ulaĢmamaktadır. Güneyinde yer alan Gemikonağı deresi üzerinde yapılan gölette 

toplanmaktadır. Gemikonağı deresinin Kuzeyindeki sırlardan az bir miktar akabilen yağıĢ 

suları bölge için bir tehlike yaratmaz. 50-60 m yükseltili sırt üzerinde yer alan proje alanı 

Doğu ve Batısında kuzeye eğimli bir vadi olmasına rağmen bu vadi içlerinden su akıĢı 

gözlenmemektedir. Proje alanı yapıları drenaj kanalları Doğu ve batı yönünde derive 

edilebilir. 

 

 ĠnĢaat aĢamasında tozumaya neden olacak iĢlemler; ĠnĢaat araçlarının hareketleri, yükleme 

boĢaltma iĢlemleri, bitkisel toprağın sıyrılması yüklenmesi taĢınması boĢaltılması, dolgu, 

saha düzenleme çalıĢmaları, inĢaat malzemelerinin sahaya taĢınması iĢlemleri esnasında 

olacaktır. Proje yerine en yakın konumdaki konutlar 250 m uzaklıkta yer almaktadır. Hava 

kirliliğini önlemek amacıyla 18/2012 Çevre Yasası kapsamında Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Tüzüğü‟ndeki kriterlere uyulması esastır. tozların civardaki yaĢam alanlarına ulaĢmaması 

için alınacak önlemlere rapor içerisinde değinilmiĢtir.  

 

 Proje Alanı ; Bağlıköy Lefke bölgesinde yer almaktadır. Karayolları Dairesi proje alanı ile 

ilgili görüĢ vermiĢ olup , Lefke Kaymakamlığı,Lefke  Belediyesi ve ġehir Planlama 

Dairesinin olumlu görüĢ vermesi halinde kendileri açısından uygunluk belirtmiĢtir. 

Karayolları Dairesinin belirleyeceği  teknik Ģartnameye aynen uyulacaktır. ġehir planlama 

dairesi vermiĢ olduğu görüĢte KKTC Mülkiyetinde olan 49 numaralı parselin doğu hududu 

boyunca 18 ayak (5.50 m) geniĢliğindeki yolun, 36 ayak (11.00 m) olacak Ģekilde 

geniĢletilmesi, parselin kamu yolu bağlantısını sağlayan 20 ayak (6.0m) geniĢliğindeki arazi 

parçasının sonunda tapu haritasında gösterildiği gibi , parsel içerisine cul-de-sac yapılması , 

bu alanların bedelsiz olarak kamuya devredilmesi , tüm altyapı masraflarının müracaatçı 

tarafından karĢılanması  ve tapu kadastro dairesi haritalarına iĢlenmesi , her konuta yetrerli 

otopark ayrılması Ģartıyla projeye onay vermiĢtir. 

 

 Proje alanında orman, çalı ve ot formasyonunda toplam 26 Familya da 80 tür tesbiti 

yapılmıĢtır. Alanda 5 adet çitlembik, küçük boylu 2 adet çam, 1 adet alıç ve 1 adet atlas 
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sakız ağacı bulunmaktadır. ĠnĢaat aĢamasında kesilmesi zorunlu ağaçlar olursa orman 

dairesinden izin alınacaktır.   

 

 Proje  kapsamında Arazi hazırlanması ve inĢaat aĢamasında 22943.85  m
2
    m

2
  Arazi elden 

çıkarılacaktır.  Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve 

Haritalama Projesi” Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri II. 

Sınıf  arazidir. Tarım Dairesinden görüĢ talep edilmiĢ olup ekte verilmiĢtir. Daire, verdiği 

görüĢte alanda tarımsal faaliyet yapılmadığını belirtmiĢtir. 

 

 Konutlar  yerleĢime açıldıktan sonra  240 m3/gün ~ 250 m3/gün  su ihtiyacı olacaktır. 

Konutlara su verilmesi için Lefke    Belediyesi ve Su ĠĢleri Dairesine baĢvurularda 

bulunulmuĢtur. Belediye , olanakları dahilinde proje alanına su verebileceğini bildirmiĢtir. 

Su ĠĢleri Dairesi de bölgede kaynağın  yeterli olduğunu ve su verilebileceğini belirtmiĢtir. 

ġebeke bağlantısının belediye Ģartlarına uygun Ģekilde  yapılacak, bağlantı masrafları mal 

sahibi tarafından yapılacaktır. 

 

 Konutlar  yerleĢime açıldıktan sonra  250 m3/gün  Evsel nitelikli atıksu oluĢacaktır. Proje 

alanının bulunduğu bölgede kanalizasyon sistemi bulunmadığı için atıksu sorunu yapılacak 

olan arıtma sistemiyle çözülecektir.  

 

 Proje içerisinde yeĢilin ön plana çıkarılması sağlanacaktır. Uygulama aĢamasından sonra 

yapılacak olan peyzaj projesinde özellikle mevcut bitki dokusuna ve bölgeye uyumlu 

bitkiler seçilecektir.   

 

 Jeneratör , sınırdan uzak bir Alana yerleĢtirilecektir. Jeneratör, min seviyede gürültü 

çıkarması için kabin içine yerleĢtirilecektir. Gerek ĠnĢaat aĢamasında gerekse konutlar 

yerleĢime açıldıktan sonra  18/2012 sayılı Çevre Yasası Gürültü Ve Ses Kontrol Tüzüğü 

değerlerine uyulması sağlanacaktır. 

 

 Proje  geneline 30 adet konteynır yerleĢtirelecektir. Çöp odaları önü tam pencere ve üstü 

kapalı Ģekilde oda olarak tasarlanmıĢtır.Ambalaj  atıkları ve benzeri katı atıkların ayrı 

toplanması için yönetim insiyatif üstlenecektir. Geri kazanımı mümkün olan atıkların 

lisanslı atık toplayıcılarına ulaĢtırılması sağlanacaktır. Site yönetimi bu yönde gerekli 

önlemleri alacaktır. 

 

 Peyzaj proje çalıĢmaları halen sürmektedir. peyzaj projesi uygulama aĢamasından sonra 

hazırlanacaktır.  Proje kapsamında Akdeniz iklimine uygun bitki ve ağaç yetiĢtirilmesine 

önem verilecektir. 

 

 Projede genelinde  Anayasa‟nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince onaylanmıĢ 

olan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır. 
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 Gerek inĢaat aĢamasında gerekse de konutlar devredildikten sonra oluĢturulacak yönetim 

tarafından 18/2012 sayılı Çevre Yasaı ve yasa altında çıkarılmıĢ ve çıkarılacak tüm 

tüzüklere uyulması proje için esastır. ĠnĢaat aĢamasında yatırımcı bu konuda gerekli 

sorumluluğu üstleneceğini taahhüt edecektir. ĠĢletme aĢamasında ise yönetimi üstlenecek 

firma bu taahhüte riayet edecektir. Konut sahipleri ise  ortak bir yönetim Ģekline katılmayı 

satıĢ sırasında taahhüt edecektir.  

 
 

 

 

 


