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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN GENEL ÖZETİ 

Yatırımcı: Dumika Construction Ltd 

Proje faaliyeti: Toplu Konut 

Tapu referansı: İskele Kazası, İskele’de (Yeni Kayıt) Pafta/harita no:S31-B-24-D-4-A, S31-B-

24-D4-B, S31-B-24-D-1, Ada/Blok:200 ve 176,169,163   ve  Pafta/harita XV/59 ve 8, 13,12/1  

no’lu parseller 

Arazi alanı: 35938 m²  

 

Kapasite: Toplam 8 bloktan oluşacaktır. 2 farklı tip bina mevcuttur. TİP F 6 ADET 432 daire   

ve   TİP K  2 ADET 108 daire olmak üzere Toplamda 540 daire içerecektir. Atıksu arıtma tesisi 

ve çöp toplama odaları yapılacaktır. 

 
Yakın çevresi:Tali yol,  kuru tarım arazileri, Noyanlar’a ait  inşaatı devam eden toplu konut 

projeleri, Ceasar 2-3 sitesi Toplu Konut inşaatları, ve dere bulunmaktadır. 

 

Ağaç sayısı: Ağaç yoktur. 

Arazi kullanım kabiliyeti: I. ve II. Sınıf 

Yağmur suyu drenajı ile ilgili proje hazırlanacaktır.  

 

İnşaat sırasında; 

Hafriyat: 2750 m3, bir kısmı arazi içerisine depolanacak, kalan miktar İskele Belediyesi’nin 

göstereceği alana taşınacaktır. 

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

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

çekilecektir. 

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

belediyesi tarafından taşınacaktır. Geridönüştürülebilir atıklar: Lisanslı firmalara verilecektir. 

Dairelerin kullanımı sırasında;  

Nüfus artışı: 1350 kişi 

Su ihtiyacı: 337,5  m3/gün, şebekeden sağlanacak.  

Atıksu:337,5  m3/gün, evsel atıksu arıtma tesisi (biyolojik ve ileri arıtma) kurulacaktır.  

Katı atıklar: 27 adet çöp konteyneri konulacaktır. Çöp toplama alanları vaziyet planında 

gösterilmiştir. Geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanacaktır.  

Gürültü: Hassasiyet Seviyesi II 
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PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI: İSKELE 

TAPU REFERANSLARI  

Pafta/harita no:S31-B-24-D-4-A,S31-B-24-D4-B,S31-B-24-D-1 

Ada/blok: 200 

Parsel no:170 ve 176,169,163 

Pafta Harita:XV/59  

Parsel no:8,13,12/1 

Toplam Yüzölçümü: 92748,75 m² ve 69,32 Dönüm  

 

WGS 84 Datum Sistemi’ne göre, proje alanı sınır koordinatları saat yönünde aşağıdaki gibi 

verilmiştir.              

Tablo 1 Proje alanı sınır koordinatları 
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Şekil 1 Koordinatları verilen noktaların gösterilmesi (Orginal sayfa A3 boyutunda olup nettir). 
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Tapu yer planı orginal (proje yeri sarı ile çizilmiştir) 

 

Kuru tarım arazisi 

Kuru tarım arazisi 

Y.kat inşaat  

Hali arazi 

Y.kat inşaat  

Y.kat inşaat  

Kuru tarım arazisi 

Kuru tarım  

arazisi 

Y. kat  

İnşaat  

Tali Yol  

Y.kat inşaat  

Dükkanlar ve 

Y.kat inşaat  

Ofisler   

Kuru Tarım arazisi   
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Tapu yer planı işlenmiş  
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PROJE ALANININ GOOGLE EARTH ÜZERİNDEKİ GÖRÜNÜŞÜ 

 

Şekil 2 Proje alanının Google Earth üzerindeki görünüşü. 

(Proje yerini oluşturan parseller işaretlenmiş ve kırmızı çizgilerle sınırlar gösterilmiştir.) 
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PROJE YERİ FOTOĞRAFLARI 

 
Şekil 3 Proje yeri kuzey batı yönü 

 
Şekil 4 Proje yeri doğu yönü 
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Şekil 5 Proje yeri kuzey-güney  görünüm 

 
Şekil 6  Proje yeri güney batı komşu parsellerinden görünüm  
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Şekil 7 Proje yeri kuzey yönü 

 

Şekil 8  Proje yeri Kuzey doğu yönü  
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BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI 

I.1. Projenin tanımı, konusu, kapasitesi, arazi durumu. 

Dumika Construction Ltd’e ait ’e ait Toplu Konut Projesi, İskele Kazası, P/H S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-1, Ada Blok 200 ve 176,169,163 no’lu parseller, eski kayıt ise Pafta/Harita XV/59 

ve 8,13,12/1 no’lu parseller üzerinde yer almaktadır. Toplam proje alanı 35938 m2’dir.  

Proje alanı yakın çevresinde,  tali yol, kuru tarım arazileri, Noyanlar’a ait inşaatı devam etmekte 

olan toplu konut projeleri, Caesar 2-3 toplu konut sitesi ve dere bulunmaktadır.  

Proje kapsamında,  8 blok apartman mevcuttur. İki farklı tip binadan oluşacaktır.  Tip F  Zemin 

+11 kat, 6 adet 432 daire ve Tip K Zemin +8 kat olmak üzere  2 adet 108 daire olmak üzere 

Toplamda 540 daire içerecektir.  Atıksu arıtma tesisi ve çöp toplama odaları  yapılacaktır.  

Bölgede, telefon, su, elektrik ve ulaşım altyapıları mevcuttur. Ancak henüz kanalizasyon ve atıksu 

arıtma tesisi altyapısı yapılmamıştır. Bu nedenle, proje alanında atıksu arıtma tesisi yapılarak 

apartmanlarda oluşan evsel atıksuyun arıtılması sağlanacaktır. 

Projede yer alan bloklar ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 2 Proje kapsamında yer alan konut tipi sayısı ve yaşayacak kişi sayısı  

 

 
Konut    Tipi 

 

Konut adeti Her konutta 

yaşaması 

beklenen kişi 

sayısı 

Toplam yaşaması 

beklenen kişi 

sayısı 

1+1 Konut  72 (F Blok)+18( K Blok)=90 2   180 

2+1 Konut  288 (F Blok) + 72 (K Blok)=360 3 1080 

Stüdyo Konut  72 ( F Blok)+ 18 (K Blok) =90 1 90 

Toplam Konut : 540 adet konut   Toplam Kişi: 1350 
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BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

II.1. Faaliyet Yer seçimi 

Proje alanı, İskele’de Ceasar Toplu Konutları Site 4, (Caesar 1- 2-3 Sitesi) olarak bilinen sitenin 

doğusunda yer almaktadır. Arazi özel mülktür. Yatırımcı şirket araziyi, apartman tipi toplu konut 

projesi olarak, mevcut sitelerinin devamı olarak  değerlendirmeyi planlamaktadırlar.  

Arazi yakın çevresinde, güneyinde tali yol, batısında Caesar 2-3 apartmanlar sitesi, boş araziler, 

, doğusunda yine Apartman tipi toplu konut inşaatları bulunmaktadır.  

II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu  

Proje alanında F ve K tipi apartman blokları   tasarlanmıştır. F Blok Zemin +11 kat 6 adet 

apartman bloğu olacaktır. K Blok ise Zemin +8 kat 2 adet apart bloğu olacaktır.  Proje 

kapsamında, yeraltında atıksu arıtma tesisi tasarlanmıştır. Yalıtımlı jeneratör odası, yine proje 

içerisinde mevcut olup komşu parsel sınırlarından 6 mt içerde planlanmış olup mimari vaziyet 

planında gösterilmiştir.  F ve K blok ayni tipte ve içerikte olup sadece kat farkları mevcuttur. F 

blokta 432 adet konut mevcut olup, K blokta 108 adet konut mevcuttur  

Tablo 3  Proje kapsamında yer alan konutların tip ve sayıları aşağıdaki gibidir. 
 

CAESAR RESORT 4 SİTESİ  

     

Blok Tipleri 
F Blok K Blok 

    

Açıklama Konut Konut 

Alan (m²) 
6448 m² 4843 m² 

    

Blok Adedi 6 2 

Kat adedi Zemin + 11 Zemin + 8 

Daire 

tipi 

Dükkan     

1+1 1 1 

2+1 4 4 

3+1     

Stüdyo 1 1 

toplam 72 54 

Blok 

(KONUT)Toplamı 432 108 

Site genel toplamı 540 konut  

 



____ Dumika Constructıon Ltd’e Ait Site 4 Apartman Tipi  Toplu Konut Projesi  ÇED Raporu, 2020 

_________________________________________________________________________________________ 

21 

 

 

Tablo 3.1 Tip  katlarda bulunan her tip  konutun  metrajı aşağıdaki gibidir. 

            

Konut 

Tipleri  

Salon Banyo 1.Oda  2. Oda 3. Oda Balkon Toplam 

1+1 32,2 m² 3,6 m² 15 m² /  6,4 m² 57,2 m² 

3+1 29,7 m² 7,5 m² 13,6 m² 14,4 m² 9,8 m² 12 m² 87 m² 

Studio 29,6 m² 2,6 m² / /  6,2 m² 38,4 m² 
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BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları 

Proje alanı yaklaşık maliyeti 164,846,333.47 TL olarak hesaplanmıştır. Tasarı proje yatırımı, 

şirket tarafından yapılacaktır.                           

 

Tablo 4 Yatırım Finansman Tablosu 

1) Sabit Yatırım 

Etüd-Proje                                                 

 

200.000 TRL 

Arazi düzenleme                                     

 

200.000 TRL 

Bina-İnşaat                                            

 

1.000.000 TRL 

Makine Techizat                                    

 

400.000 TRL 

Taşıt Araçları                                          

 

400.000 TRL 

Genel Giderler                                       

 

500.000 TRL 

Beklenmeyen Giderler                           

 

500.000 TRL 

Sabit Yatırım Giderleri                             

 

400.000 TRL 

Toplam Yatırım                                     

 

3.600.000 TRL 

Yatırım Finansmanı 

 

 

Özkaynaklar                                      

 

22,599,093,66 TRL 

a)Sermaye                                                 

 

5.200.000 TRL 

b)Geçmiş yıllar karı                          

 

21,559,093.66 TRL 

c)İç kredi                                            

 

27.606,045,83 TRL 

Yabancı Kaynaklar 

 

-- 

Gelecek döneme ait gelirler           

Alınan Avanslar                                  

 

87,882,100,32 TRL 

Toplam Finansman                           164.846.333.47    TRL             
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III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu 

Proje alanında tüm izinlerin alınması halinde, inşaat işlemleri başlayacaktır. Arazi temizliği ve 

yolların  mekanik kotuna getirilmesi, temel kazı işlemleri yapılacaktır. Daha sonraki aşamalarda 

Apartman  bloklarının  kaba inşaat işleri yapılacaktır. Ardından, sıva, ince inşaat ve dekorasyon 

işlemine geçilecektir.  Alt Yapı işleri  yollara mekanik ve asfalt işleri yapılması Yine bu aşamalar 

gerçekleşirken, site için atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Tesis, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin 

tamamlanmasıyla kullanıma açılacaktır.  Eklerde iş program sunulmuştur.  

 

Şekil 9 İş akım şeması 

III.3. Projenin Fayda – Maliyet Analizi 

Proje izinlerinin alınmasıyla satış işlemleri başlayacaktır. Satış işleminden ekonomik fayda elde 

edilmesi planlanmaktadır.  

Arazi 
Temizliği

Yol Kazısı ve 
Dolgu İşleri

Temel 
Kazıları

Kaba inşaat

İnce İnşaat

Peyzaj ve 
Çevre İşleri

Alt Yapı ve 
Atık Su 
Arıtma

Kaldırım ve 
Asfalt İşleri
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Dumika Construction Ltd.’e ait Apartman Site Projesi, ülke inşaat sektörüne ve inşaat sektörünün 

yan sektörlerine toplam   164.846.333.47    TRL           katkı sağlayacaktır. Site yerleşime açıldığında 

burası ayrı bir kent model 1350  kişilik yerleşim yeri olacaktır. Konutların Yabancılara satışı 

halinde bölgede devamlı olarak ortalama 1300 kişilik turist konaklamış olacağından ülke 

turizmine de katkı sağlayabilecektir. Bölgedeki altyapının ve sosyal gereksinimlerin 

karşılanabilmesi için yatırımcı gerekli ve yasal harçları ödeyecektir. Toplu Konut sitesi gerek 

inşaat aşamasında gerekse sitenin yerleşime açılması ile yaratılacak istihdam ve gelir miktarları 

ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacaktır. 

III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, Faaliyet 

sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, 

sosyal ve altyapı faaliyetleri 

Proje kapsamında, site tipinde daireler yapılacaktır. Proje kapsamında olmayan fakat 

gerçekleştirilmesi planlanan diğer faaliyetler bulunmamaktadır.  

III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesi için zaruri olan ve faaliyet 

sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleşmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal 

ve altyapı faaliyetleri. 
4 

Atıksu arıtma tesisi (AAT): İskele ilçesinde henüz merkezi kanalizasyon altyapısı mevcut 

değildir. Bu nedenle, atıksu problemi proje alanı içerisinde çözülecektir. Dairelerin kullanıma 

açılmasıyla, site halkının  günlük ihtiyaçlarından kaynaklı evsel atıksu oluşacaktır. AAT’nin 

lokasyonu arazinin güneyinde olacaktır. Gömülü ve kapalı şekilde tasarlanmıştır. Eğer ki projenin 

inşaatı başlamadan önce bölgede merkezi arıtma sistemi yapılması halinde apartmanlar söz 

konusu arıtmaya bağlanacaktır.  

Şebeke suyunun getirilmesi: Şebeke suyu altyapısı Su İşleri Dairesi’nin ve İskele Belediyesi’nin 

şartlarına uyularak, yatırımcı tarafından döşenecektir. 

Elektrik Altyapısı: Elektrik donanımı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) verdiği 

görüş ve şartlar doğrultusunda yatırımcı firma tarafından yaptırılacaktır.  

Telefon altyapısı: Telekominikasyon Dairesi görüşlerine uyulacaktır.  

Giriş çıkış ve site içerisinde bulunan yolların yapımı: Şehir Planlama Dairesi, İskele Belediyesi 

ve Karayolları Dairesi görüşlerine uyulacaktır.  
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III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim. 

Proje alanı özel mülkiyettir. Herhangi bir kurum/kuruluşa ait değildir. 

 

 

III.7. Diğer Hususlar 

Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur.  
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BÖLÜM IV. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN 

İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 

IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi 

Proje alanı yakın çevresinde, boş araziler, Ceasar Toplu Konutları, dere, müstakil konutlar, yol 

ve toplu konut inşaatları bulunmaktadır.  

Arka sayfada , Google Earth üzerinde proje alanı yakın çevresi gösterilmiştir.
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Şekil 10  Proje alanı (turuncu ile çverelenmiş alan)  yakın çevresi (r=1 km) 
 

Proje yeri  

 

 

Doktorlar sitesi  

 
Caesar 

Resort sitesi  

Royal sun 

residence sitesi  

Yüksek kat 

İnşaat alanları  

Yüksek kat 

İnşaat alanları  

Onur 

campıng  

alanı  Yüksek kat 

toplu konut 

siteleri  

Yüksek kat 

İnşaat alanları  
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IV.1.1. Gölge İzdüşüm Çalışması 

Tasarı projede yapılacak apartman bloğunun gölge izdüşümü sonraki sayfalardaki gibi 

verilmiştir. İzdüşümün daha net görülebilmesi amacıyla, her mevsimden bir ay seçilip, o ayın 

sabah, öğle ve akşam üstü saatleri için çalışma yapılmıştır. Gölge izdüşüm çalışması,  yatırımcı 

tarafından yaptırılmıştır.  

İlkbahar ve Yaz mevsimlerine bakıldığında; sabah saatlerinde arazinin kuzey batısında bulunan 

parseller gölge etkisinde olacaktır. Öğle saatlerinde gölge arazi içerisine düşecektir. Akşam üzeri 

ise, gölge arazinin doğusunda bulunan parsellere düştüğü görülmektedir. 

Sonbahar ve Kış mevsimlerinde ise; sabah saatlerinde gölge arazi içerisinde kalacak şekilde 

kuzey batısına, öğle saatlerinde arazinin içerisinde kısa gölgeler, akşam üzeri ise arazinin kuzey 

doğusunda bulunan arazilerin gölgeden olumsuz etkilenecekleri görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____ Dumika Constructıon Ltd’e Ait Site 4 Apartman Tipi  Toplu Konut Projesi  ÇED Raporu, 2020 

_________________________________________________________________________________________ 

29 

 

İlkbahar Mevsimi 

 
Şekil 11 Mart ayı sabah saatleri 

 
Şekil 12 Mart ayı öğlen saatleri 

 

Şekil 13 Mart ayı akşam üstü saatleri 

Kuzey  

Kuzey  

Kuzey  
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Yaz Mevsimi 

 
Şekil 14 Haziran ayı, sabah saatleri 

 
Şekil 15 Haziran ayı, öğle saatleri 

 
Şekil 16 Haziran ayı, akşam üzeri saatleri 

Kuzey  

Kuzey  

Kuzey  
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Sonbahar Mevsimi 

 
Şekil 17 Eylül ayı, sabah saatleri 

 
Şekil 18 Eylül ayı, öğle saatleri 

 
 

Şekil 19 Eylül ayı, akşam üzeri saatleri 

Kuzey  

Kuzey  

Kuzey  
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Kış Mevsimi 

 
Şekil 20 Aralık ayı, sabah saatleri 

 
Şekil 21 Aralık ayı, öğle saatleri 

 

Şekil 22 Aralık ayı, akşam üzeri saatleri 
 

Kuzey  

Kuzey  

Kuzey  
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IV.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı 

IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

“Yarı Kurak” iklim kuşağı sınıfına giren Kıbrıs adası, Akdeniz’de bulunduğundan yazları sıcak 

ve kuru; kışları ise ılık ve az yağışlıdır. Kıbrıs genelinde en sıcak ay Temmuz ayı olup ortalama 

sıcaklık 19.5 oC’ dir. Kışları ise en soğuk ay Ocak ayında 6, 3 oC dir. Ortalama sıcaklık 9.0 oC - 

12 oC’ arasındadır.   

Harita 1 ‘de Kuzey Kıbrıs’ta bulunan meteoroloji istasyonları gösterilmiştir. Proje alanına en 

yakın istasyon İskele İstasyonu’dur. Tablo 5’ te İskele istasyonuna ait, 2001-2019 yılları arası 

aylık sıcaklıkların maximum ve minimum ortalama değerleri, yağış, rüzgar hızı ve yönü 

verilmiştir. Bu değerler Meteroloji Dairesi’nden temin edilmiştir.  

İskele bölgesi sıcaklık değerlerine bakıldığında; yıllık ortalama sıcaklık 19,5 oC, en yüksek 

sıcaklık Temmuz, Ağustos aylarında 34,4oC olduğu görülmektedir. Yıllık en yüksek ortalama 

sıcaklık 25.1 oC olarak ölçülmüştür.  Yıllık en düşük sıcaklık ise Şubat ayında 6,3 oC olarak 

ölçülmüştür.  

Toplam yağış verilerine bakıldığında, en fazla yağış Aralık, Ocak aylarında gerçekleşmiştir. 

Ortalama toplam yağış miktarı ise 348,6 mm’dir. Rüzgar değerlerine bakıldığında ise, en yüksek 

rüzgar hızının Ekim aylarında gerçekleştiği görülmektedir. Hakim rüzgar yönü ise Batı (W) 

olarak verilmiştir.  
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Harita 3  Kuzey Kıbrıs’ta bulunan meteoroloji  istasyonları 
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Tablo 4 İskele istasyonuna ait meteoloji verileri 

 

IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya 

IV.2.2.1. Jeolojik Özellikler 

İnceleme alanı, eski İskele-Mağusa yolu  ile Mağusa-Karpaz ana yoluna arasında bulunan  tali 

yolun kuzeyindeki kuru tarım arazisidir. 

Kıbrıs Adasında pliyosen devrinden başlayarak Genç kuvaterner devrine kadar devam eden 

yükselim evreleri sonucu da değişik düzeylerde karasal ve denizel ortamlarda çökelmiş dolgu 

şekillerine rastlanmaktadır.  Adanın kuzeyi ile doğusundaki kıyı bölgelerinde genellikle denizel 

ortamlarda çökelen kum boyutundaki kireçtaşları ile kumtaşlarına, iç kesimlerde yer alan 

Mesarya ovasında da karasal ortamlarda oluşan alüvyonlara rastlanmaktadır. 
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Kum, kil, çakıl karışımlarından oluşurlar.  Genellikle her iki ortamdaki oluşumlar Genç 

Kuvaterner dönemi boyunca oluşmuşlardır.  

Mesarya ovası doğusundaki İskele bölgesinde yer alan inceleme alanı sahil boylarındaki kıyı 

kumulları (Q6akk) ile başlayıp tedrici olarak karasal seki (Q4b) düzlemlerine geçer. Bölgede 

geniş bir alanda yüzeylenen karasal sekiler kumlu, killi az çakıllı malzemeler içerirler. Kaynak 

olan beşparmak dağlarından aşınıp taşınarak oluşurlar. Gevşek tutturulmuş olup yüksek 

plastisilerdirler.  

Kaynak:Hakyemez ve diğerlerinin KKTC’nin Jeolojisi çalışmaları sonucu hazırlanan harita ve 

rapordan yararlanılmıştır. 

 

Zemin Sorunlarının detaylı incelenmesi amacıyla Geoteam Mühendislik Ltd. tarafından Ocak 

2020 tarihlerinde mühendislik Jeolojisi değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu amaçla 

inceleme alanı içerisinde 8 lokasyonda 30 metre derinlikli sondaj yapılarak rastlanılan 

numuneler incelenmiştir.  Genellikle kil ve kum katmanlarına rastlanmıştır.  

Sonuç ve öneriler ekte sunulmuştur. 
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IV.2.2.2. Topoğrafya 

Ortalama 3-2  mt yükseltili düz bir alanda yer alan proje alanı doğuya doğru çok az bir eğimle 

azalmaktadır..  
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Harita 2 Arazinin topoğrafik harita üzerinde gösterimi (Ölçek: 1/5000) 

Proje yeri  
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IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri; su seviyeleri, 

miktarları, emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan 

kullanımları. 

Killi birimlerin hakim olduğu proje alanı ve çevresinde genel olarak taban suyuna 

rastlanmaktadır. Killi düzeyler fiziksel özellikleri ve yüzeyde bulunmaları nedeniyle 

bünyelerinde su tutma özelliklerine sahiptir. Yağışlar sonrası bünyelerinde tuttukları suları 

güneye yakın alanlarda depolarlar. Depolanan suların bir kısmı  kurak periyotlarda buharlaşır  ve  

azalır.  Zemin etüd amaçlı açılan sondajlarda 1 ile 2 metre  derinliklerinde bu taban suyuna 

rastlanmaktadır.  

IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik ve Ekolojik Özellikleri 

Kurak bir iklim kuşağında yer alan adamıza oldukça az yağış düşmektedir. Adanın yükseltilerini 

oluşturan Trodos dağları ile çevrelerine düşen yağışların bir kısmı, oluşan derelerle eğimleri 

doğrultusunda akarak, yağış  sularını ovalara, göletlere veya denize taşırlar. Yüzey yağış 

sularından yararlanılarak sulama da yapılabilmektedir.  

Beşparmak dağları doğusunda yer alan kantara ve çevresinden kaynaklanarak Sazlıca Deresi 

proje alanı doğusundan geçerek denize ulaşır. Proje alanı içerisinde bölgeye düşen yağışları 

Sazlıca deresine ulaştıran küçük bir su akarı gözlenmektedir. Su akarı kuzey batıda yer alan 

ortalama 10 metre yükseltili Teke Tepe civarından kaynaklanıp, proje alanı içerisinden geçerek, 

Sazlıca deresine ulaşan, ancak  çok aşırı yağışlarda akabilen,  bu su akarı olup dere niteliği 

taşımaz.  

Proje alanındaki  inşaatlar tamamlandığında bu su akarı için uygun drenaj kanalı yapılarak, yine 

yağış  suları Sazlıca deresine ulaştırılabilir. Proje alanında  su baskını veya heyelan gibi doğal 

afet gözlenmemektedir. 

IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı 

Adamız’da  son yıllarda m2 başına düşen yağış miktarlarında artış görülmektedir. Dereler akışa 

geçmiş, birçok gölet %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Proje alanının 5 km kuzey batısında 
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Sınırüstü Göleti bulunmaktadır. İlkim değişikliğinin etkisiyle, oluşabilecek taşkınların 

önlenebilmesi için bölgesel taşkın yönetim planları hazırlanması gerekmektedir. 

IV.2.6. Deniz ve İç sulardaki canlı türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal ve uluslararası 

mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama 

ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları 

 

Proje alanının kıyıya uzaklığı ortalama 0,4 km olup, yapılacak inşaat işlemlerinin deniz ve iç 

sulardaki canlı türüne herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel, kimyasal, biyolojik, 

arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı). 

IV.2.7.1. Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  

KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve 

Haritalama Projesi” hazırlanmıştır. 

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

haritalarındaki verilere göre proje yeri,  

Boğaziçi  ve Aygün  serisi içerisinde kalmaktadır. 

Proje alanı Toprak açılımı Ag 6.Ar 

Ag6.Ar Toprak serisinin açılımı aşağıdaki gibidir; 

Ag= Aygün serisi  

      Üst toprak tekstürü(6)=Siltli Kil, Kumlu Kil, Kil 

Eğim(A-r)=%0-2 ve az kayalı  

 

AYGÜN Serisi (Ag) 

Aluviyal ana materyale sahip  % 3-5 eğimli dalgalı topoğrafyalı derin (90-120 cm) 

topraklardır. Profillerinde iyi gelişmiş bir strüktür cambic B horizonları bulunmaktadır. Nemli 

renkleri profil boyunca donuk kırmızımsı kahve (5 YR-4/3,5/3) olup killi tın-siltli killi tın 

tekstürlüdürler. Bu seride pH 7.86-8.11 arasındadır. Kireç yüzeyde % 39 olup derinlikle 

azalmaktadır. Organik madde de yüzeyde % 2.76 iken derinlikle azalmaktadır. KDK yüzeyde 26 
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cmol kg-1 olup derinlikle çok az artış göstermektedir. Kil içeriği yüzeyde %32 olup B 

horizonlarında yaklaşık %50’ye kadar çıkmaktadır. 

 

 

 

Şekil 23 Aygün  serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi 

Aygün serisi Aygün-Boğaziçi yolu üzerinde, Aygün’den 1,5 km sonra yolun sağında, 35” 15’ 

enlem, 33” 50’ boylamdaki 96 nolu profil çukurunda tanımlanmıştır. Bu seriye ait morfolojik 

özellikler aşağıda verilmiştir. 

Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

Ap  0-15  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR- 4/3) nemli killi 

tın; orta-orta granüler; nemli iken dağılgan; yaş iken 

yapışkan, plastik; çok kireçli; az yoğun saçak kök; 

profilde 1-3 cm çaplı köşeli çakıllar; dalgalı geçişli sınır. 

A2  15-47  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR-4/3) nemli; killi 

tın; orta-orta granüler; nemli iken dağılgan; yaş iken 

yapışkan; plastik; çok kireçli; tuğla ve seramik parçaları; 

dalgalı geçişli sınır. 
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AB  45-57  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR-4/3) nemli; siltli; 

killi tın; orta-orta granüler; nemli iken dağılgan; yaş 

iken yapışkan; plastik; çok kireçli. 

Bw  57-97  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR-5/3) nemli; siltli; 

killi tın; kuvvetli orta yarı köşeli blok; nemli iken sıkı; 

yaş iken yapışkan; plastik; çok kireçli; yoğun kireç 

miselleri; 0,5-1 cm çaplı orta yoğun çörtler. 

C  97-115  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR-5/3) nemli; siltli; 

killi tın; zayıf orta köşeli blok, nemli iken dağılgan; yaş 

iken yapışkan; plastik; çok kireçli. 

 

Arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması; I. Sınıftır.   

Bunlara ilaveten; parsellerin bulunduğu bölge genelinde Aygün serilerininin mevcut olduğu 

belirlenmiştir. Bu serinin özellikleri ise veri tabanı içerisinde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.  
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Harita 3 Temel Toprak Haritası (1/25000) 

Proje yeri 
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Proje yeri 

Harita 4 Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası (Ölçek: 1/25000) 
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IV.2.7.2 Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması 

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

Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri arazi kullanım kabiliyetine göre I. 

Sınıf arazidir. (Harita 5 )  

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

temel toprak haritasındaki bireysel haritalama ünitelerinin özelliklerinin yorumlanması sonucu 

belirlenir. 

Arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması; I. sınıftır. 

SINIF I: (Tüm kültür bitkilerinin yetiştiriciliğine elverişli olan arazilerdir. Kullanımlarını 

engelleyen hiç veya pek hafif sınırlayıcı faktörleri içerirler.) özelliklerinde toprakların bulunduğu 

görülebilmektedir.  

Toprağın Mevcut Kullanımı:  Arazi içerisinde yıllardır kuru tarım arpa ekimi yapılmaktadır.  

IV.2.7.3 EROZYON  

Proje alanının deniz seviyesinden olan yüksekliği 2-3 m’dir. Toprak erozyonu söz konusu 

değildir.  
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IV.2.7.4    Arazi Kullanımı  

İskele sınırlarında olan proje alanı, İstatistik ve Planlama Şubesi 2019  yılı verilerine göre, İskele 

bölgesi arazi kullanım  ve Kuzey Kıbrıs’taki Arazi kullanım alanları karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Tablo 5 İskele  Arazi Kullanımı (Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020) 

Yukarıdaki tabloya göre,  İskele ilçesi  sınırları içerisinde 22164 dönüm tarımsal aktivite yapılan 

arazi, 1426 dönüm ormanlık  arazi, 1902 dönüm  Hali-Mera arazisi,  2918 dönüm de 

kullanılmayan arazi bulunmaktadır. 

IV.2.8     Tarım Alanları 

İskele Bölgesi kapsamında bulunan İskele sınırları içerisinde toplam tarım alanı yukarıda verilen 

tabloda görüldüğü gibi 22 164 dönümdür. 2019 yılında yayınlanmış olan Tarım ve Orman 

Bakanlığı çalışmalarına göre, İskele Bölgesindeki toplam 74.629 dönüm tarım arazisi içerisinde;  

kuru tarım olarak yapılan; 1 305 dönüm buğday, 47 305 dönüm arpa, 7500 dönüm fiğ ekim alanı 

yanında, yem bitkisi olarak  3770 dönüm arpa hasılı, 48340 tahıl balyası, 955 dönüm baklagiller, 

150 dönüm yonca elde edilen arazi bulunmaktadır. Bölgede, çok az miktarda sulu tarım 

yapılmaktadır. Ancak, 13 dönüm kavun ve 50 dönüm karpuz sulu tarımda kayda değer 

miktarlardır. 

Bölgede, çok az miktarda sulu tarım yapılmaktadır. Ancak, 141 dönüm enginar, 2 dönüm sarma, 

4 dönüm molehiya, 19 dönüm kereviz, 23 dönüm marul, 13 dönüm kavun ve 50 dönüm karpuz 

sulu tarımda kayda değer miktarlardır. 

Arazi kullanım alanı KKTC Arazi 

Kul. Alanı 

(Hektar ) 

% İskele  Arazi 

Kullanım  Alanı 

(Hektar) 

% 

Tarım Arazisi 1.398.123 56.7 22 164 78 

Orman Arazisi 480.740 19.5 1 426 5 

Hali,Mera,Ör.Toprağı 122.157 4.95 1 902 6.7 

Kullanılmayan Arazi 263.471 10.7 2 918 10.3 

Kasaba/Köy/Dere /Gölet 

Arazisi 

201.061 8.15 ..... …… 

Toplam: 2.465.552 100 28 410 100.00 
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Bölgede, 2 020 adet Badem ağacı, 180 adet Antep fıstığı ağacı, 400 adet Elma ağacı, 1300 adet 

Zerdali ağacı, 160 adet Nar ağacı kayıtlara geçmiştir. Kaynak: http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-

tr/istatistik.aspx 

IV.2.9       Koruma Alanları 

Proje yerinin güneyinde bulunan Boğaztepe Balıkçı Limanı bölgesi özel koruma bölgesi olarak 

ayrılmış olsa da bu konudaki çalışmaların halen devam ettiği bilinmektedir. Bunun yanında 

bölgede ve yakın yerleşim yerlerinde bulunan koruma alanları şöyledir:  

*Kültür Varlıkları ile Sit ve Koruma alanı olarak; Kalecik Gastria Kalesi, yatırım alanına 13-14 

km uzaklıkta olup, Gastria-Kastro mevkisinde yer alan Arkeolojik Sit Alanıdır.  İskele’de Panayia 

Theodokos Kilisesi ve Ayios Iakovos Kilisesi anıt olarak kayıt yapılmıştır. Boğaztepe’de 

(Monarga) Panayia Şapeli, Ayia Paraskevi Kilisesi, Dimios Prodromos Kilisesi, Kalecik’te ise 

Panayia Phaneromeni Kilisesi ve St. George Kilisesi mevcut olup listelenmiştir (ŞPD, 2019) 

Bölgedeki Sulak Alanlar; Proje alanı yakın çevresinde sulak alan bulunmamaktadır.  21 km kuzey 

doğusunda Bafra Sulak Alanı, Akova sulak alanı 11 km ve 5 km Kuzey batıda Gölbaşı Sınırüstü 

Göleti bulunmaktadır.  

Çevre Yasası kapsamında “Su ortamlarının ve Sulak Alanlarının Korunması Tüzüğü” 

oluşturulmuştur. Tüzükle KKTC‟ de korumaya alınan önemli sulak alanlar belirlenmiştir. Proje 

alaına en yakın sulak alanlar, Gölbaşı Sınırüstü göleti  ve Akova göletidir. 

Proje alanına en yakın Özel Çevre Koruma Bölgesi, Yaklaşık 10 km uzaklıkta Gazi Mağusa 

sulak alanları ve yaklaşık 7,5 km güneyinde Salamis Kocareis Tesisleri -Park Otel Özel Çevre 

Koruma bölgeleridir. 

Anıt Ağaçlar: İskele sınırları içerisinde ve yakın çevresinde kayıtlı anıt ağaç bulunmamaktadır 

bölgeye en yakın Anıt ağaçlar şöyledir: 

Mazı Meşesi (Quercus infectoria) –Fagaceae : Kantara Piknik Alanında bulunmaktadır. 250 

yaşında olduğu tahmin edilmektedir.  Boyu 19m, çevresi  3.26m’dir.  

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

Altınova arasındaki Bluşa Manastırının hemen arkasındadır. 400-500 yaşında olduğu tahmin 

edilmektedir. Ağacın tepesi kurumuştur.  

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

yakın çevresinde, Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Koruma Alanı, Yaban Hayvanı Yetiştirme 

http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
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Alanları, Tabiat Varlıklan, Biyogenetik Rezerv Alanları , Biyosfer Rezervleri, İçme ve Kullanma 

Su Kaynakları ile İlgili Koruma Alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma alanları, mevcut 

değildir. 

IV.2.10.     Orman Alanları 

K.K.T. C’deki genel toplam alanın %19,50 ‘sini orman alanı oluşturmaktadır. KKTC Tarım ve 

Orman Bakanlığı 2019 verilerine göre, proje yeri olan İSKELE sınırları içerisinde Tablo 4’te 

verilen arazi kullanım tablosunda görüldüğü gibi bölgede orman arazisi bulunmamaktır.  Proje 

alanın bulunduğu bölgede tarım arazileri bulunmaktadır.   

İskele, Kantara Orman Amenajman planlarına göre bölmelendirilmiş ve bu serinin orman 

amenajman planlarına göre işletilmektedir. Plan ünitesinin genel alanı 130524.1 hektar olup 

bunun 27892.9 hektarı ormanlık, 102631.2 hektardır.  

 

 

Şekil 24 KKTC  Orman Bölge Şeflikleri 

Proje yeri Orman Dairesi’nin yapmış olduğu çalışma ve haritalamaya göre 293. bölmede 

bulunmaktadır. Bölmenin toplam gerçek alanı 1352,2 hektardır. Bölme içerisinde ormanlık 

alan bulunmaktadır. Bölmenin toplamı ormansız alandan oluşmaktadır. Ormansız alanın % 

97.48’ini tarım arazileri, %25,2’sini ise iskan sahaları oluşturmaktadır. (Bknz. Orman Haritası 

Ö:1/10000) Yatırımın yapılacağı alan ve yakın çevresi tarım arazilerinden oluşmaktadır.  
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Harita 5  Orman   Haritası  ölçek :1/10000 

 

 

 

Proje yeri 
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IV.2.11. Flora ve Fauna; Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri alanda doğal 

olarak yaşayan hayvan türleri, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki 

bölünüş yerleri, av hayvanlarının adları ve popülasyonları. Proje faaliyetlerinden 

etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri 

    Bu çalışmada İskele ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Ceasar Sitesi 4  

apartman tipi konut yatırımının yapılacağı bölgenin ekosistem özellikleri değerlendirmeye 

alınmıştır. Bu bölgede bulunan habitatlar ve halihazırdaki durumu değerlendirilmiş; yatırıma 

uygunluğu ve doğal çevrenin yatırımdan nasıl etkileneceği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Materyal ve yöntemler 

Flora 

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

içermektedir. Toplanan örnekler arazide numaralandırılmış ve preslenmiştir. Örneklenen türler 

Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’nda muhafaza edilecektir. 

Örneklerin teşhisi için, çeşitli kaynaklar referans olarak kullanılmıştır, bunlar, Flora of Cyprus 

(Meikle, 1977-1985), ve diğer ilişkili literatür ve kaynaklardır. Bunun yanında Yakın Doğu 

Üniversitesi Herbaryumu’ndaki örneklerden faydalanılmıştır. Flora türleri listesi “Flora of 

Cyprus” adlı eserde yer alan düzenle oluşturulmuştur. 

Saha araştırmaları esnasında, arazideki farklı jeolojik oluşumlar ve jeomorfoloji, eğim, habitat 

tipi ve şimdiki durumu, toprak karakteri ve alan kullanımı gibi parametreler göz önünde 

bulundurulmuştur. Sonuç olarak, taksonomik sınıflandırmada, çeşitlilik ve habitat özellikleri 

belirlenmiştir. 

Fauna Türleri 

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

sırasında bölgede belirlenen kuş ve sürüngenler listelenmiştir. Alan çalışmalarında memelilere 

rastlanmamıştır. Fauna türleri habitatları ve habitatlarının mevcut durumuna göre 

değerlendirilmiş, farklı jeolojik oluşumlar ve jeomeorfoloji, eğim, vejetasyon ve arazi  kullanımı 

gibi parametreler dikkate alınmıştır. 

Çalışma alanı gezilmiş ve bireyler gözlenerek, kaydedilmiştir. Birey tanıma yöntemi gözle 

görülür belirgin özellikteki türler için birey çeşitliliğinden yararlanılarak yürütülmüştür.  

Grup olarak farklılık gösteren kuş türlerindeki belirleme yöntemi habitat çeşitliliğine, (topoğrafi, 

vejetasyon, rakım, su sistemleri gibi),  zamana (mevsimsel ya da gün içinde) ve değişik kuş 

gruplarını (su kuşları, yırtıcılar, ötücüler vb.) kapsayacak şekilde optik ekipmanlarla 

yürütülmektedir. Çeşitli habitatlardaki (kayalar, ağaçlar, çalılık ve zemin) türlerin tanımlanması 

ve birey sayımı için, optik ekipmanla doğrudan gözlem yapılmıştır.  
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Sürü sayımı yöntemi arazi çalışmalarında kuş türlerinin sürü yapısından faydalanılarak 

uygulanmıştır. Bu yöntemde sürünün hareket etme ve beslenme şekli ayırıcı olmuştur. Nokta 

sayımı ağaçlık ve çalılık habitatlarda belirgin kuş türleri için uygulanmıştır. Nokta sayımı ve 

transeksiyon, gözle ve işitsel rastgele gözlemlere dayanır. 

Tablo 6 AB Natura 2000 altında koruma altına alınan şartları taşıyan habitatlar 

Kod İsim Referens Bolluk (nadir, 

bol, yaygın) 

1420 Akdeniz ve ılıman Atlantik 

tuzcul çalıları 

Gücel, S., 

Şenol, S.G., 

Meraklı, 

2003 

Yıldız, K., 

Gücel, S., 

Cambaz, M., 

Meraklı 

M.K., 2006 

Nadir 

1430 

Halo-nitrofil çalılar 

(Pegano-Salsoletea) 

Gücel, S., 

Şenol, S.G., 

Meraklı, 

2003 

Yıldız, K., 

Gücel, S., 

Cambaz, M., 

Meraklı 

M.K., 2006 

Nadir 

IV.2.11.1  FLORA 

Gelişim alanı deniz kıyısından uzak, uzun yıllar tarım arazisi olarak kullanılmış bir arazidir. 

Bölgenin batısından Magosa-Karpaz anayolu geçmektedir, güneyinde ise çevre parsellere de 

ulaşımı sağlayan devlet yolu mevcuttur. Tarım Dairesi görüşüne göre 1. Sınıf tarım 

topraklarından ibarettir.  Kimyasal gübre ve deniz etkisinin de etkisiyle tuzlanma oranı yükselen 

toprağın verimliliği ciddi derecede düşmüştür. Gelişim alanı içerisinde herhangi bir ağaç veya 

çalı bulunmamaktadır. Alanın yolla ve diğer parsellerle kesiştiği yerlerde, doğal flora 
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elemanlarının kalıntıları mevcuttur. Gelişimin gerçekleşeceği bölge imara açık bir bölgedir ve 

etrafında herhangi bir doğal flora elemanı ve habitat dağılım göstermemektedir. 

Bölgede tesbit edilen habitat tipleri, bölgedeki kalıntı halinde kalmış alanlara göre saptanmıştır. 

Bu habitatlar, bölgenin uzun yıllardır tarım amacı ile kullanılmasından dolayı yok edilmiştir. Alan 

içerisinde dere taşkın yatağı bulunmaktadır. 

Alan içerisinde gözlemlenen fauna elemanlarının genel listesi verilmiştir. Alan sınırları içerisinde 

herhangi bir endemik flora ve fauna elemanına rastlanmamıştır. Burada belirlenen türler; 
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Tablo 7 Proje alanı ve çevresinde belirlenen flora türleri 

 FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

ASTERACEAE Anthemis cotula Beyaz 

papatya 

Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

ASTERACEAE Calendula arvensis Sarı papatya Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

BERBERIDACEAE Leontice leontopetalum 

 

Patlangaç, 

Aslan 

pençesi 

Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

BRASSICACEAE Sinapis alba 

 

Lapsana Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

BRASSICACEAE Raphanus 

raphanistrum 

Yabani turp Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

FABACEAE Prosopis farcta Çatırez Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

POACEAE Dactylis glomerata Ayrık, yer 

gastri 

Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

POACEAE Cynodon dactylon Ayrık Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

POACEAE Echinochloa crus-galli Darıcan Değildir. Değildir. Tarla içi LC 

POACEAE Paspalum distichum Eklemotu Değildir. Değildir. Tarla içi LC 
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IV.2.11.2  FAUNA 

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

Tablo 8 Sürüngenler 

FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

GEKKONIDAE Cyrtopodion kotschyi  İnce parmaklı 

keler 

Değildir. Değildir. Az bitkili taşlık ve 

kayalıklar 

LC 

AGAMIDAE Laudakia stellio  Gurkuda Değildir. Değildir. Taş duvaralr ve kayalık 

alanlar 

LC 

CHAMAELEONTIDAE Chamaeleo chamaeleon Buklemun Değildir. Değildir. Ağaç üzerleri LC 

LACERTIDAE Ophisops elegans  Tarla 

kertenkelesi 

Değildir. Değildir. Tarlalar, yol kenarları, ve 

boş alanlar 

LC 

LACERTIDAE Lacerta troodica  Tarak 

parmaklı 

kertenkele 

Değildir. Değildir. Seyrek bitkili, kumluk 

alanlar 

LC 
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Tablo 9 Kuşlar 

FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

ALAUDIDAE Galerida cristata  Tepeli toygar Değildir. Değildir. Geniş yayılışlı LC 

CORVIDAE Pica pica  Saksağan Değildir. Değildir. Geniş yayılışlı LC 

CORVIDAE Corvus corone sardonius  Leş Kargası Değildir. Değildir. Geniş yayılışlı LC 

PASSERIDAE Passer domesticus Ev serçesi Değildir. Değildir. Geniş yayılışlı LC 
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Önerilen Alanın ve Çevresinin Ekolojik Olarak Değerlendirilmesi 

Tartışma 

Proje yatırımının yapılması planlanan alanın çevresi yerleşime açılmış bir bölgedir. Yıllar önce 

başlayan gelişim sonucunda bölge çevresindeki doğal flora elemanı yayılışı büyük oranda 

sınırlanmıştır. Bölgenin çevresinde yerleşim alanları ve mevcut konutlar bulunmaktadır. Proje 

yeri verimliliği azalmış kuru tarım arazisidir. Bu nedenlerden bölgenin doğal bitki örtüsü çok 

daralmış, hayvan türlerinin çeşitliliğinde de büyük düşüşler yaşanmıştır. Bölgede yaşam olanağı 

bulan türler, geniş yayılışlı ve ekolojik tolerans aralığı geniş türlerdir. 

Bölge gelişim bölgesidir ve yerleşim birimi olarak bölgede yapılaşma mevcuttur. 

Bölgede yapılacak olan yatırımın çevresinde, otel, ev, alışveriş merkezi gibi çeşitli kullanımlara 

uygun yapılar bulunmaktadır. İnşaat alanının içerisinde herhangi bir önemli flora veya fauna 

elemanı bulunmamaktadır. Bölgedeki gelişim hızı ve potansiyeli gözönüne alındığında, bölgenin 

geleceği konusunda herhangi bir ek olumsuz değişiklik yaratmayacaktır. 

Ayrıca, Vaziyet planında da görülebileceği gibi, önerilen proje, herhangi bir koruma altındaki 

habitat veya tür üzerinde bir faaliyet öngörmemektedir. 

Öneriler 

İnşaat tamamlandıktan sonra peyzaj çalışmalarının bölgenin geçmiş bitki örtüsü kullanılarak 

bitkilendirilmesi önerilmektedir. 
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IV.2.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları 

İskele bölgesi sahil şeridinde, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, İskele Belediye 

plajı bulunmaktadır. Bunun yanında bölgede çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği İskele Atatürk 

Kültür Merkezi, İskele Belediye Gazinosu ve İskele Cumhuriyet Stadyumu bulunmaktadır. 

Ayrıca İskele merkeze yakın Anavatan Parkı, Galapsides Piknik alanı bulunmaktadır.  

IV.2.13. Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; Askeri 

Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. 

Proje alanı özel mülktür. Askeri bölge kurum ve kuruluşlara ait değildir.  

IV.2.14. Proje yeri ve etki alanının hava, su ve toprak açısından mevcut kirlilik yükünün 

belirlenmesi 

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

herhangi bir sanayi faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, proje alanının 11,5 km kuzey doğusunda 

Kalecik Elektrik Santrali (AKSA) bulunmaktadır. Rüzgar yönüne bakıldığında, İskele bölgesinde 

hakim rüzgar yönünün kuzey olduğu ancak mevsimsel değişiklikler olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında, santralden çıkan hava emisyon seviyesini standartlara uygun hale getirmek amacıyla 

gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığı bilinmektedir. 

Proje alanında hava emisyon ölçümü yapılmamıştır. Kalecik bölgesinde yer alan endüstriyel 

faaliyetlerden kaynaklı emisyon taşınımı muhtemel olduğu düşünülmektedir.  

Arazinin 10,7 km (kuş uçuşu uzaklık) kuzey doğusunda Kalecik Hava Emisyon Ölçüm İstasyonu 

bulunmaktadır. Tablo 11’daki veriler incelendiğinde, PM10 değerinin (40 µg/m3) limitlerin 

üzerinde olduğu görülmektedir. Söz konusu değerin, Elektrik Santralinden kaynaklandığı ve 

azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.  
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IV.3. Sosyo – Ekonomik Çevrenin Özellikleri: 

IV.3.1. Ekonomik Özellikler 

Kuzey Kıbrıs’ta yasal para birimi olarak “Türk Lirası” kullanılmaktadır. Yatırım Geliştirme 

Ajansının 2017 Raporundan alınan verilere göre kişi başına düşen gelir 13821 ABD Doları 

(2014)’dır.  

Tablo 12’de 2011 – 2017 yılları arası gari safi milli hasıladaki gelismeler verilmiştir (Ktto, 2019) 

Tablo 12 Gayri safi milli hasıladaki sektörel gelişmeler (2011-2017)  

 

IV.3.2. Nüfus 

KKTC nüfus sayımı sonuçları Şekil 25’te verilmiştir. 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 

İskele ilçesinin toplam nüfusu 22524 (11524 Erkek, 10968 Kadın)’dir (DPÖ, 2017). 
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Şekil 25 Kuzey Kıbrıs’ta yapılan nüfus sayımı sonuçları 

İskele bölgesinde son yıllarda, yeni yolların yapılması, turizm faaliyetlerinin artması ve 

gayrimenkul yatırımların artmasıyla bölgedeki nüfus da artmıştır.   

IV.3.3. Gelir 

KKTC hane halkı kişi başına düşen ortalama yıllık kullanılabilir gelir 45702 TL iken, ortalama 

yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri 22671 TL’dir. İlçelere bakıldığında en yüksek yıllık 

eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri Lefkoşa’dır (25688 TL). Projenin hayata geçmesi ile 

bölgedeki aktif nüfus atışının, özellikle İskele bölgesinde bulunan işletmelerin gelirinin artırması 

ve ekonomik fayda sağlamaları beklenmektedir. 

IV.3.4. İşsizlik 

Son yıllarda işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Devlet Planlama Örgütü Ekim 2015 Hane 

halkı İşgücü Anketi Sonuçları’na göre KKTC genelinde toplam istihdam 112811 kişi, işsiz sayısı 

9043 kişi, işsizlik oranı ise %7,3’tür. Anket sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaştaki nüfus 239634 

olarak tahmin edilmiştir (DPÖ, 2016). Tabloda DPÖ hane halkı İşgücü Anketi sonuçları 

gösterilmiştir.  İskele ilçesinde işsizlik oranı %7,4 olarak verilmiştir.  
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Tablo 13 Hanehalkı İşgücü Anketi Temel Göstergeleri (2015 yılı) (DPÖ, 2016) 

  Toplam Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele 

15 ve Daha yukarı 

yaştaki kurumsal 

olmayan sivil nüfus 239634 78934 58595 57983 25419 18703 

İşgücü 121854 42293 28454 30888 10645 9574 

İstihtam 112811 40139 25775 28546 9483 8867 

İşsiz 9043 2154 2678 2342 1161 707 

İşgücüne katılma oranı 

(%) 50,9 53,6 48,6 53,3 41,9 51,2 

İstihdam Oranı (%) 47,1 50,9 44 49,2 37,3 47,4 

İşsizlik Oranı (%) 7,4 5,1 9,4 7,6 10,9 7,4 

Genç Nüfusta işsizlik 

oranı 19,6 14,6 30,3 16,7 11,7 21,3 

 

IV.3.5. Sağlık 

İskele İlçesinde, 20 Temmuz Caddesi üzerinde İskele Sağlık Merkezi bulunmaktadır (KKTC 

Sağlık Bakanlığı, 2018). Bölgeye en yakın hastane ise Gazimağusa Devlet Hastanesidir. 

IV.3.6. Bölgedeki Sosyal Altyapı hizmetleri, eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu 

hizmetlerden yararlanma durumu. 

Proje alanı İskele Belediyesi sınırları içerisindedir. Bölgede son yıllarda yoğun yapılaşma 

gerçekleşmesine rağmen halen merkezi evsel atıksu arıtma tesisi yapılmamıştır. Konu ile ilgili 

fizibilite çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. Ancak, projenin ne zaman hayata geçeceği 

bilinmediğinden site içerisinde evsel atıksu arıtma tesisi yapılacaktır.  

Su, elektrik, telefon altyapı sistemleri ilgili kurumların görüşlerine uygun olarak yapılacaktır.  

Bölgede devlet ilköğretim okulları bulunmaktadır.  

İnşaat sırasında işçilerin, toplu konutlarda yaşam başladığı zaman ise halkın herhangi bir hastalık 

durumunda yararlanabileceği İskele Sağlık Merkezi bulunmaktadır.  

IV.3.7. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları: yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve 

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

alanları, vb. 
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Proje alanı İskele sınırları içerisindedir. Bölge, doğal güzellikleri, denize yakınlığı sebebiyle 

bölgede son yıllarda yüksek katlı apartman tipi toplu konut projelerinde artış yaşandığı 

gözlemlenmektedir.  

Proje alanı 1. Sınıf arazi kullanım kabiliyetine sahiptir. Araziye toplu konut projesinin 

yapılmasıyla bu özelliğini kaybedecektir.  

IV.3.8. Diğer Özellikler 

Bahse konu ele alınacak diğer özellikler bulunmamaktadır.  

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik 

Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler: 

V.1.1. Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda ve ne 

kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemenin nerelere taşınacağı veya hangi 

amaçlar için kullanılacağı, hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler. 

Proje alanında temel kazısından kaynaklı hafriyat toprağı oluşacaktır. Oluşabilecek hafriyat 

miktarı aşağıda yaklaşık olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 14 Hafriyat toprağı miktarının hesaplanması 

 F Blok (6 adet)  

1600 m3 x6=9600 m3  

K Blok (2 adet ) 

1600 m3x2=3200 m3  

Temel Kazısı  (m³) 
Toplam: 12800 m3 

  

  

  

Yapılacak Dolgu (m³) 

 *750 m3 peyzaj düzenlemesinde 

kullanılacaktır. 

  

*8500 m3 bina yan dolgu ve site iç yolların 

stabilizesinde kullanılacaktır. 

  

  

 Nebati Toprak Dolgu 

(m³) 

800 
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Kazı Malzemesi Yaklaşık Hacmi = 2750 m3 

Kazı Malzemesi Yaklaşık Ağırlığı = 1.6 ton/ m3 x 2750 m3=  4,400 ton 

Kamyon Sayısı (25 ton kapasiteli varsayılmıştır)= 4400 ton /25 ton=176  kamyon  

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

V.1.2. Arazi Kazanmak Amacı ile veya Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su Ortamında 

Yapılacak Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. İşlemler ile Bunların Nerelerde 

Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak Malzemeler. 

Proje alanı, sahilden 0,5 km uzakta yer almaktadır. Herhangi bir su ortamına müdahale söz 

konusu değildir.  

V.1.3. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri 

Su işleri tarafından yapılan arazi gözlemlerinde proje alanının sınırında  dere yatağının olduğu 

görülmüştür. ’Kamu Derelerinin Korunması Yasası’ kapsamında söz konusu arazinin sınırından 

geçen dere yatağından tüm sınır boyunca 1,8 mt ( 6 ayak ) su işleri dairesi görüşü ve ekinde 

mevcut durum  krokisınde gösterildiği gibi geri çekilme yapılacaktır. Bu çekilmenin dere hududu 

olarak gösterilmesi sağlanacaktır.  

Dere koruma hududu alanının  olduğu şekli ile korunması yasa gereği olduğundan yapılacak olan 

bu çekilmeye herhangi bir telleme, dolgu, inşaat, bahçe duvarı ve/veya ağaç dikimi 

yapılmayacaktır. Su işleri dairesi’nin kontrolleri sağlayabilmesi için her aşamada daireye bildirim 

yapılacaktır. Dere üzerine yapılacak herhangi bir köprü,geçiş yaya yolu gibi Su işleri dairesinden 

görüş/onay alınarak yapılacaktır.  

Yağmur suyu dere ile drene edilecektir, Karayolları ve Su İşleri Dairesinin önerdiği şekilde büz 

döşemesi yapılacaktır. 

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

yönlendirilmesi şeklinde  olacaktır. Proje alanı, %1-2o’lik eğime sahiptir. Yapılacak proje ile  

topoğrafik değişiklik olmayacaktır.  Ayrıca alanda oluşabilecek sel taşkınını önlemek amacıyla,  

arazi içerisine  projelendirme yapılarak, yağmur suyu drenaj kanalları döşenecektir. Suyun peyzaj  

alanlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.  
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V.1.4. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşma ve Depolama Gibi Toz Yayıcı İşlemler. 

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

nakliyesi ve boşaltılması, inşaat araçlarının hareketi, inşaat malzemelerinin alana taşınması, 

sırasında olacaktır.  

Apartman bloklarının inşaatı sırasında ihtiyaç duyulacak beton, dışarıdan hazır olarak tedarik 

edilecektir. Alana beton santrali kurulmayacaktır. 

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

Tüzüğü’ndeki kriterlere uyulması esastır. Tüzüğe göre doldurma, taşıma, kırma işlemleri ile 

ortaya çıkan toz emisyon sınır değerleri: 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat veya 

altındaki emisyon debileri için) 

200 mg/Nm3 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat- 2,5 

kg/saat veya üzerindeki emisyon 

debileri için) 

150 mg/Nm3 

Toz emisyonları (2,5 kg/saat veya 

üzerindeki emisyon debileri için) 

100 mg/Nm3 

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

miktarı aylık ortalama değer olarak 450 mg/m2-gün değerini aşamaz.  

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

10 en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.  

Ayrıca, inşaat aşamasında iş makinelerinin hareketinden, kullanacağı yakıttan ve yapılan işlerden 

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

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

olmaması nedeniyle oluşacak hava kirliliği sınır değerlerin altında olacaktır. Araçların egsoz 

emisyon muayeneleri düzenli olarak yaptırılacaktır. Egzoz emisyonlarının en az seviyede kalması 

amacıyla, araçların gereksiz yere çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, 

araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır.  

Tüm inşaat süresince, tozun etrafa yayılmasını önlemek amacıyla aşağıdaki önlemler alınacaktır: 

• Arazinin 4 yönü de OSB ile çevrilecektir.  

• Yapılacak tüm işlemler, İSG uzmanı nezaretinde yapılacaktır.  
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• Rüzgarın etkisiyle havalanan malzeme ve tozun riskini en aza indirmek için, karayolu 

nakliyesi ve malzeme stokları dikkatle yönetilecektir. 

• Kazı işlemi yapılırken düzenli olarak nemlendirme yapılacaktır. 

• Şantiye şefi, inşaat malzemelerinin doldurulması veya boşaltılması sırasında toz yayılımını 

engellemek ve en aza indirmek için gerekli önlemleri alacaktır. Tüm işlemler kontrollü 

olarak yapılacaktır. Rüzgar yönü vb. faktörler dikkate alınacaktır.  

• İnşaat sırasında kullanılacak olan kum, çakıl gibi malzemelerin üzeri örtülecektir. 

• Açıkta kalan malzemelerin toz yaymasını önlemek amacıyla belirli aralıklarda malzeme 

nemlendirilecektir. 

• İskele Belediyesi ve Çalışma Dairesi’nin uygun gördüğü saatlerde çalışma yapılacaktır.  

V.1.5. Proje alanı içerisindeki su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı, 

dip taraması, vb. işlemler. Bunların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı. Bu 

işlemler nedeni ile çıkarılacak taş, kum, çakıl ve benzeri maddelerin miktarları, nerelere 

taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları 

Hazırlanan proje kapsamında su ortamına herhangi bir kazı ve dip taraması yapılması söz konusu 

değildir.  

V.1.6. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı, bu altyapının inşası ile ilgili işlemler, 

kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar makinalar, altyapının inşası sırasında 

kırma, öğütme, taşıma depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler. 

Proje alanının güney  sınırından yol geçmektedir. Altyapı işlemlerinin yapılması sırasında ihtiyaç 

duyulan malzemeler dışarıdan getirilecektir. Depolama işlemi yapılacaksa, arazinin batı yönünde 

üzeri örtülerek depolama yapılması sağlanacaktır. 

V.1.7. Proje kapsamındaki su temini sistemi, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak 

su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarı. 

İnşaat aşamalarında çalışacak işçi ve teknik personelin günlük su kullanımları ve zemin 

nemlendirme için ihtiyaç duyulan su miktarı aşağıda hesaplanmıştır.  

İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Alanda, çalışacak işçi ve teknik eleman sayısı 50 kişi‘dir. 

İşçilerin barınması amacıyla arazide şantiye binası olmayacaktır. İşçilerin günlük su kullanım 

ihtiyacı 60 lt/gün olarak alınırsa (İller Bankası, 2013); 

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam işçi ve personel su ihtiyacı 
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q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

Q=50 kişi* 60 lt/gün-kişi = 3000 lt/gün = 3 m3/gün su kullanımı olacaktır. 

Zemin ıslatma işlemi için gerekli su ihtiyacı: İnşaatın gerçekleşmesi sırasında tozumayı önlemek 

amacıyla arazide su kullanılacaktır. Hesaplama yapılırken, A blok zemin kat alanı dikkate 

alınmıştır. 

923 m2 * 1 lt/m2 = 923 m3 

İnşaat aşamasında günlük 3.9 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan 

tankerle taşınarak sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla sağlanacaktır. 

V.1.8. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak 

işlerde kullanılacak yakıtların türleri, tüketim miktarları ve bunlardan oluşacak 

emisyonlar. 

İnşaatın başlamasıyla kamyon, kepçe, dozer, ekskavatör vb. iş makineleri kullanılmaya 

başlayacaktır. Bu araçlar benzin veya mazot ile çalışan araçlardır. İhtiyaç duyulan benzin ve 

mazot, güzergah üzerindeki benzin istasyonlarından satın alınabilecektir. Araçların egzoz 

emisyon muayeneleri düzenli olarak yapılacaktır. Bunun yanında egzoz emisyonlarının en az 

seviyede kalması amacıyla, araçların gereksiz yere çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı 

sağlanacak, araçların bakımı yaptırılacaktır.  

V.1.9. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitenin faaliyete açılmasına dek yerine 

getirilecek işlemler sonucu oluşacak atık suların cins ve miktarları, deşarj edileceği 

ortamlar. 

İnşaat alanında 50 işçi ve teknik eleman çalışacaktır. İşçilerin günlük su kullanım ihtiyacı 60 

lt/gün olarak alınıp (İller Bankası, 2013), kullanılan suyun %100’ünün atıksuya dönüşeceği 

varsayılırsa, 3 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Evsel atıksu karakteristiği tabloda verilmiştir 

(Metcalf & Eddy, 2004). Atıksular sızdırmaz tanklarda depolanacaktır. Tank hacmi 20 m3 (2 adet) 

olacaktır. 

Vidanjör kapasitesi: 20 m3 

40 m3/3 m3/gün =13 gün 

Evsel atıksular, 13 günlük periyotlarla vidanjörle çekilecektir. İzin alınarak en yakın atıksu arıtma 

tesisine (Mağusa Atıksu Arıtma Tesisi) gönderilecektir.  
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Tablo 15 Evsel Atıksu Karakteristiği - Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar. 

Kirleticiler Birim Konsantrasyon 

Düşük Orta Yüksek 

Toplam Katı (TS) mg/lt 390 720 1230 

Çökebilen Katılar mg/lt 5 10 20 

Biyolojik Oksijen 

İhtiyacı (BOI5) 

 

mg/lt 110 190 350 

Kimyasal Oksijen 

İhtiyacı (KOI) 

mg/lt 250 430 800 

Toplam Organik Karbon mg/lt 80 140 260 

Azot (TN) mg/lt 20 40 70 

Fosfor (TP) mg/lt 4 7 12 

Yağ ve gres mg/lt 50 90 100 

Toplam koliform cfu<100 

ml 

106-108 107-109 107-1010 

 

V.1.10. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

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

 

İş makinelerinden kaynaklı gürültünün en fazla temel kazı sırasında olması beklenmektedir. 

Meydana gelecek gürültü iş makinelerinin motor gücüne ve çeşidine göre değişmektedir. 

Tablo 16’da iş makineleri gürültü seviyeleri gösterilmektedir.  

Tablo 16 İş makineleri ve gürültü seviyeleri 

İş makineleri Gürültü Seviyesi (Leq dBA) 

Beton karıştırıcı, beton pompası 115 

Paletli kepçeler 110 

Kamyon 105 

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

Tüzüğü “İnşaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri sınır değerleri Tablo 17’de verilmiştir. 

Proje alanı çevresinde, yerleşim amaçlı olarak kullanılan konutların bulunduğu alanlar 

olduğundan, Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir.  
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Tablo 17 İnşaat alanı gürültü sınır değerleri 

Hassasiyet Seviyesi 

Lgündüz 

(dB(A) 

Lakşam 

(dB(A)) 

Lgece 

(dB(A)) 

Lgag 

(dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV. 70 65 60 70 

Hassasiyet Seviyesi III 65 60 55 65 

 

Hassasiyet Seviyesi II 60 55 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 55 50 45 55 

Gürültü miktarının en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. 

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

Engel ses kaynağına mümkün olduğunca yakın yerleştirilecektir. Arazi çevresine 

yerleştirilecektir.  

Ses yolu, akustik görüş doğrusu üzerindeki yüksekliği arttıkça gürültü azalımı da artacaktır. 

Dolaysıyle kırılma açısı ne kadar büyükse, engel azaltımı o kadar fazla olacaktır.  

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

en az 10 kg/m2 olmalıdır. Engel konstrüksiyonun ses iletim kaybı performansının engelin 

etrafında ve üstünde kırılma etkileri sonucu oluşan azalımı en az 5 dB geçmesi gerekmektedir. 

Örnek engel malzemeleri: 4 cm lifli malzeme, 3cm kontrplak, 10 cm beton panel veya bloklar. 

İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. 

• Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin daha düşük 

olması sağlanacaktır. 

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

• Ayrıca, Çalışanların Maruz Kaldıkları Gürültü Riskine Karşı Asgari Sağlık ve Güvenlik 

Koşulları Tüzüğü’ne uyum sağlanacaktır. 

V.1.11. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla 

Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar 

Alanda Bu İşlerin Yapılacağı 

 

Proje alanında ağaç yoktur. 
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V.1.12. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla 

Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri 

ve Tarım Ürün Türleri 

Proje kapsamında inşaat aşaması ve yerleşime açılması ile birlikte 35938 metrekare    arazi elden 

çıkarılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri I. Sınıf arazilerden 

oluşan ve yıllardır kuru tarım yapılan ve/veya boş kalan arazilerden oluşmaktadır.  

V.1.13. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer 

teknik/sosyal ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği.  

İnşaat alanında çalışacak personel, toplu taşıma ile araziye getirilecektir. Teknik ve sosyal 

ihtiyaçlarını İskele’den sağlamaları mümkündür.  

V.1.14. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

sürdürülecek işlerde, insan sağlığı için riskli ve tehlikeli olanlar. 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında iş kazaları dışında oluşabilecek insan sağlığı için 

riskli ve tehlikeli olan faaliyetler yoktur. Kullanılacak boya, solvent ve çeşitli izolasyon 

maddelerden bazıları zehirli ve zararlı etkiye sahip olabileceğinden, bunların kullanımı sırasında 

işçi sağlığı yönünden, atıkların uzaklaştırılması sırasında ise insan ve çevre sağlığı yönünden 

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

malzemeler verilerek, atıklar da toplanacaktır) risk ve zarara neden olunmayacaktır.  

İnşaat alanında Anayasa’nın 94‟üncü maddesinin (1) ‟inci fıkrası gereğince onaylanmış olan “İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Tüzük’lerinin’’   tüm hükümlerine uyulacaktır. 

V.1.15. Proje alanında peyzaj yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzenlemelerinin; ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb. ne kadar alanda nasıl 

yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri. 

Peyzaj projesi hazırlanacaktır. Peyzaj projesi hazırlanırken, az su ihtiyacı olan bitki ve ağaç türleri 

seçilecektir. 

V.1.16. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine 

getirilecek işlemler sonucu oluşacak katı atıkların cins ve miktarı, depolama ve bertaraf 

şekli. 

Arazinin hazırlanmasından, faaliyete açılmasına dek oluşacak katı atıklar ve bertaraf yöntemleri 

aşağıdaki gibidir: 
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• İnşaat çalışmaları sırasında; moloz, hafriyat atığı, çimento ambalaj kağıdı, kalıp parçaları, 

inşaat demiri, çelik ve beton artığı vb. atıklar oluşacaktır. İnşaat malzeme atıkları tekrar 

kullanılmak veya geri dönüştürülmek üzere ayrı ayrı toplanıp lisanslı tesislere verilerek 

yeniden kullanımı/geri dönüşümü sağlanacaktır. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar, 

evsel atıklarla birlikte toplanması sağlanacaktır. Hafriyat ile ilgili detaylar Bölüm V.1.1.’de 

verilmiştir.  

• İnşaatta çalışan teknik personel ve işçiler tarafından evsel atık oluşacaktır. Örneğin; cam, 

plastik, kağıt, organik atık vb. Avrupa Birliği tarafından 2006-2007 yıllarında yapılan 

çalışmalar sonucunda, 2006 yılında kişi başı günlük atık miktarı 0.71-0.93 kg, 2007 yılında 

ise 0.36- 1.04 kg/kişi-gün çıkmıştır. Bu değerlerden yola çıkarak kişi başı günlük atık 

miktarı ortalama 0,5 kg alınırsa, arazinin hazırlanması ve inşaatın yapılması sırasında 

günlük 15 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır. (Katı Atık Master Planı, 2007).  

0,5 kg/kişi-gün x 50 kişi = 30 kg/ gün 

Evsel çöp kutularında, birim hacim ağırlığı ρ=0,2- 1 kg.L-1 alınır (Taşcıoğlu, 2017). Çöplerin 

birim hacim ağırlığı, küçük olduğu durumlarda ambalaj atıkları ve diğer organik maddelerden 

kaynaklanır. Bu kapsamda, en olumsuz durum düşünülerek birim hacim ağırlığı 0,2 kg.L-1 

alınmıştır.  

𝟐𝟓 𝐤𝐠

𝟎, 𝟐 𝐤𝐠/𝐋
𝐱𝟑 𝐠ü𝐧 = 𝟑𝟕𝟓𝐋 

𝟑𝟕𝟓 𝐥𝐭 ∗
𝟏𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

𝟕𝟕𝟎𝐥𝐭
= 𝟏 

Atıkların belediye tarafından 3 günde bir toplanacağı düşünülürse, arazi sınırına 2 adet 770 lt 

(1+1yedek) kapasiteli çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Oluşan atıklar, çevre ve insan 

sağlığını bozmayacak şekilde muhafaza edilecektir. Çöp konteynerlerinin ağzı kapalı tutulacaktır. 

Konteynerlerin üzerine evsel atıkların toplandığını gösteren levha konulacaktır. Konteynerlerin 

devrilmesi ve/veya çöplerin uçuşması/çeşitli sebeplerce parçalanması halinde söz konusu atıklar 

şantiye personeli tarafından toplanacaktır.  

 Daha sonra evsel atıklar, İskele Belediyesi tarafından toplanıp, uygun şekilde bertaraf edilecektir.  



____ Dumika Constructıon Ltd’e Ait Site 4 Apartman Tipi  Toplu Konut Projesi  ÇED Raporu, 2020 

_________________________________________________________________________________________ 

73 

 

V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine 

Etkileri ve Alınacak Önlemler 

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

gerçekleştirileceği, kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak 

hizmetler.  

Proje kapsamında F tip 6 adet  apartman bloğu  (432 adet daire içermektedir) ve K tip 2 adet  

apartman bloğu  (108 adet daire içermektedir).  Zeminde otopark alanları ve  atıksuların arıtılması 

için atıksu arıtma tesisi yapılacaktır.  

V.2.2. İşletme ve işletme ile ilgili tesislerin muhtemel su baskınlarından vb. korunması 

amacıyla yapılabilecek taşkın önlemeye yönelik alınacak tedbirler. 

 

 Yapılan arazi gözlemlerinde proje alanının batı sınırı’nda dere yatağının olduğu görülmüştür. 

’Kamu Derelerinin Korunması Yasası’ kapsamında söz konusu arazinin sınırından geçen dere 

yatağından tüm sınır boyunca 1,8 mt ( 6 ayak ) su işleri dairesi görüşü ve ekinde mevcut durum  

krokısınde gösterildiği gibi geri çekilme yapılacaktır. Bu çekilmenin dere hududu olarak 

gösterilmesi sağlanacaktır. Dere koruma hududu alanın olduğu şekli ile korunması yasa gereği 

olduğundan yapılacak olan bu çekilmeye herhangi bir telleme, dolgu, inşaat, bahçe duvarı ve/veya 

ağaç dikimi yapılmayacaktır. Su işleri dairesi’nin kontrolleri sağlayabilmesi için her aşamada 

daireye bildirim yapılacaktır. Dere üzerine yapılacak herhangi bir köprü,geçiş yaya yolu gibi ( 

mevcutlar dahil) Su işleri dairesinden görüş/onay alınarak yapılacaktır. Projelendirme yapılarak 

proje alanına drenaj kanalları döşenecektir.  

V.2.3. İşletme aşamasında faaliyetlerin meskun mahallere ve karayollarına olabilecek 

etkileri ve giderilmesine yönelik tedbirler 

Proje alanı; İskele Şehir Merkezinin yaklaşık 2,5 km güney doğusunda, Sea Side otelin 300 mt  

batısında, en yakın denize uzaklığı 500 mt   ve  Aygün köyünün 2,5  km kuzey doğusunda, Kalecik 

kirli sanayi bölgesi’nin 12 km güney batısında kalmaktadır. Long Beach sahilinden ise 1 km 

uzaklıkta yer almaktadır.  

Proje alanı yakın çevresinde yoğun olarak kuru tarım arazileri ve 1 km çevresinde mevcut  

konutlar,  ayrıca projelendirilen ve yeni başlayan apartman tipi toplu konut yatırımları mevcuttur.   
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Doktorlar sitesi, Dumika toplu konutları, müstakil evler ve apartman blokları yanında yine 

Gökhan Noyan & Son Constructıon  Ltd’e  ait apartman ve toplu konut siteleri mevcuttur.   

Proje işletmeye açıldıktan sonra meskun mahallerin ve karayollarının etkilenmesi bir kaç şekilde 

olacaktır. 

** Nüfus Hareketleri  

Proje’de  8 blok apartman ve 540 adet konut ve bulunacaktır. Apartmanların kullanıma açılması 

ile, bölgede 1350 kişilik nüfus artışı gerçekleşecektir. Nüfus hesaplanırken, tüm dairelerin tam 

kapasite ile kullanıldığı varsayılmıştır. 

                                             Tablo 18 Nüfus artış hesabı 

 

 

 

 

 

 

 

Yol kenarına araç park edilmesi yasak olacaktır. Site yönetimi arazi içerisinde park ve hız limiti 

konusunda bilgilendirme yapacaktır. 

Proje iskana açıldığında çevre nüfusunda ortalama olarak 1350 kişi artış olacaktır. Nüfus sayısı 

yüksek olduğundan böyle bir nüfus hareketi meskûn mahalleri etkileyecektir. Proje, yazlık konut 

ihtiyacına yönelik olarak düşünüldüğü için; konutların yaz aylarında tam kapasitede dolu olacağı, 

kış aylarında ise nüfus yoğunluğunun azalması beklenmektedir.  

**Trafik Yoğunluğu  

Konutların iskana açılmasıyla birlikte her konutta araç bulunacağı düşünülürse yaklaşık 540 araç 

bu bölgedeki trafikte olacaktır. Ancak konutların aynı zamanda 2. Konut olarak 

değendirilebileceği ve sadece yaz aylarında kullanılacakları düşünülürse bu araç sayısının daha 

az olması, yaz aylarında ise maksimumda olması beklenmektedir.  

Konut    Tipi 

 

Konut adeti Her konutta 

yaşaması 

beklenen kişi 

sayısı 

Toplam yaşaması 

beklenen kişi 

sayısı 

1+1 Konut  72 (F Blok)+18( K Blok)=90 2   180 

2+1 Konut  288 (F Blok) + 72 (K Blok)=360 3 1080 

Stüdyo Konut  72 ( F Blok)+ 18 (K Blok) =90 1 90 

Toplam Konut : 540 adet konut   Toplam Kişi: 1350 
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Proje yerine ulaşımın sağlanması İskele-Mağusa anayolu ve Lefkoşa-İskele anayolu vasıtasıyla 

yapılacaktır.  Proje alanına ulaşımın sağlanacağı yolun İskele- Mağusa ve Lefkoşa- İskele anayolu 

mevcut trafik yoğunluğu şu anda normal seyrindedir. Son 1 yıl içerisinde bölgede birçok toplu 

konut projelendirildiği ve inşaatına başlandığı düşünülürse proje alanına giden mevcut tali 

yolların trafik yükü artacaktır. Diğer projelerin de hayata geçmesiyle   birlikte,   bölgede ortalama 

15000 kişilik  bir nüfus artışı olması beklenmektedir.  Dolayısıyla tali yolların standart (36 ayak) 

kaldırım ve altyapı drenajlarının (yağmur suyu/atıksuyu) belediye ve karayolları tarafından iyi 

planlanarak yapılması ve/veya kapasitesinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Alana giden bağlantı 

yollarının da trafik yükü artacaktır. Site yönetimi profesyonel kişiler tarafından idare edilecek 

olup site dışında araç parkı yapılmasına izin verilmeyecektir. Trafiğe etki edebilecek bir diğer 

husus ise yol konusudur. Sitede bir adet giriş-çıkış mevcut olacak olup, tali yola bağlanacaktır.   

V.2.4. İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri 

(endemic türler, nesli tehlikede vb.) proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alanında bulunan 

tür populasyonlarının etkilenmesi. 

Proje alanında endemik- nesli tehlikede flora- fauna türü bulunmamaktadır. Dairelerin iskana 

açılması ile arazi içerisinde koruma altında bulunan türlerle karşılaşılması halinde türe herhangi 

bir müdahalede bulunulmayacak, araziden ayrılmasına izin verilecektir.  

V.2.5. İşletme aşamasında kullanılacak olan içme, kullanma vb. amaçlarla kullanılacak 

suyun miktarları, kullanılacak suyun proses sonrasında atık su olarak fiziksel, kimyasal ve 

bakteriyolojik özellikleri, ne oranda bertaraf edilecekleri, arıtma işlemleri sonrası 

atıksuyun ne miktarda, hangi alıcı ortamlara nasıl deşarj edileceği. 

Sitede  1350 kişinin ikamet etmesi beklenmektedir. Aşağıdaki su ihtiyacı hesaplanırken, 

konutların denize yakın oluşu ve ada iklimi düşünülerek günlük su tüketimi 250 lt/gün olarak 

alınmıştır.  

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam su ihtiyacı 

q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

Q=1350 kişi* 250 lt/gün-kişi = 337, 500 lt/gün = ~337,5 m3/gün 
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Sitede günlük su ihtiyacı 337,5 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Su ihtiyacı, Su İşleri Dairesi ve 

İskele Belediyesi’nin görüş ve koşullarına uyularak şebekeden sağlanacaktır. 

Evsel atıksu miktarı 

Yukarıda görüleceği üzere, konutlarda günlük maksimum su tüketimi 337,5 m3 olacaktır. 

Kullanılan suyun %100’ünün atıksuya dönüştüğü varsayılırsa, 337,5 m3 evsel atıksu oluşacaktır. 

Evsel atıksu karakteristiği aşağıda verilmiştir.  

Tablo 19 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar (Arıtma 

girişi)(Metcalf &Eddy, 2004) 

Kirleticiler Birim Konsantrasyon 

Düşük Orta Yüksek 

Toplam Katı (TS) mg/lt 390 720 1230 

Çökebilen Katılar mg/lt 5 10 20 

Biyolojik Oksijen 

İhtiyacı (BOI5) 

mg/lt 110 190 350 

Kimyasal Oksijen 

İhtiyacı (KOI) 

mg/lt 250 430 800 

Toplam Organik 

Karbon 

mg/lt 80 140 260 

Azot (TN) mg/lt 20 40 70 

Fosfor (TP) mg/lt 4 7 12 

Yağ ve gres mg/lt 50 90 100 

Toplam koliform cfu<100 ml 106-108 107-109 107-1010 

 

Evsel atıksuyun arıtılması için atıksu arıtma sistemi kurulacaktır. Esas olarak aerobik bakterilerin, 

suyun havalandırılması ile sağlanacak olan oksijeni kullanarak atıkları yok etmesi ve daha sonra 

da çöktürülmesi esasına dayalı bir arıtım tekniği olacaktır. Su ve Toprak Kirliliği ve Hava 

Kalitesinin Korunması Tüzüğü’ndeki çıkış suyu değerlerine uyulması esastır.   
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Tablo 20 Evsel Nitelikli Atıksular (Su ve Toprak Kirliliği ve Hava Kalitesinin Korunması 

Tüzüğü, Çıkış suyu) 

Parametre Birim Kompozit Numune 2 

Saatlik 

Kompozit Numune 

24 Saatlik 

BOİ5 mg/l 50 45 

KOİ mg/l 180 120 

AKM mg/l 70 45 

pH  6-9 6-9 

Arıtma, biyolojik ve ileri arıtma ünitelerinden oluşacaktır. Aşağıdaki ünitelerden oluşması 

önerilmektedir: 

Dengeleme tankı: Değişen debi ve konsantrasyonları dengelemek amacıyla kurulur. Ani atıksu 

artışlarında dengelemeyi sağlar.  

Izgara: Atıksu içerisinde bulunan büyük parçaların pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi, 

diğer arıtma kısımlarına gelen yükün hafifletilmesi ve yüzücü maddelerin sudan ayrılması gibi 

amaçlarla ızgaralar kullanılır. 

Biyolojik Arıtma Ünitesi: Bu tanklarda, yüzeysel havalandırıcılar veya difuzörler ile oksijen 

verilerek aerobik mikroorganizmaların atık su içindeki çözünmüş ve koloit organik maddeleri 

ayrıştırarak arıtım işlemi gerçekleşmiş olur. 

Blower: Sisteme hava verilerek anaerobik ortam oluşumu engellenir.  
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Şekil 26 Önerilen Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Şeması 

 

Şekil 27 Önerilen İleri Arıtma Tesisi Şeması 

Arıtma tesisi tasarımı yapılırken; 

• Kapalı ve gömme olarak tasarlanacak olup %30 doluluk oranına göre çalışabilecek 

modüler arıtma olacaktır.  

• Sınırdan 6 m uzağa yerleştirilecektir.  

• Arıtma tesisi çıkış suyu, peyzaj alanlarına verilecektir. Çıkış suyunun depolanması için 

depo tasarımının yapılacaktır. Fazla su, Belediye’nin ihtiyacı olması halinde Belediye’nin 

isteyeceği alana taşınacaktır.  

Arıtma tesisi işletilirken; 

• Danışman firma tarafından ise haftalık/aylık bakımı yaptırılacaktır.  

• Çıkış suyu parametlereleri standartlara uygun olacaktır.  

• Ayda en az bir kez çevre ve mikrobiyoloji analizleri yaptırılacaktır.  

• Çıkış suyu, peyzaj alanlarında peyzaj bitki ve ağaçların yetiştirilmesi için kullanılacaktır. 

Herhangi bir alıcı ortama deşarjı yapılmayacaktır. Belediye’nin ihtiyaç duyması halinde 

çıkış suyunun taşınması sağlanacaktır.  

• Çıkış suyu raporları dosyalanıp Çevre Koruma Dairesi’ne bilgi verilecektir.  

• Arıtma tesisinde gerçekleşecek olan herhangi bir arıza durumunda teknik ekip müdahale 

yapıp, onarım yapılana kadar atıksular dengeleme havuzunda depolanacaktır. Atıksular, 

dengeleme tankında çok fazla bekletildiği durumlarda BOİ, KOİ ve diğer konsantrasyonlar 

artmaktadır. Bu nedenle, sorun çözülememesi durumunda vidanjör çağrılarak, atıksu 

çekilecektir. 
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V.2.6. İşletme aşamasında kullanılacak yakıt türleri, miktarları ve kimyasal analizleri, 

yakıtların hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, 

emisyonlar, ölçümler için kullanılacak aletler ve sistemler. 

Isıtma soğutma sistemi olarak her dairede ınverter tipte klimalar kullanılarak çözülecektir. 

Kullanılacak enerji miktarı aşağıda hesaplanmıştır.  

540 konut x 2,5 kWh = 1350 kWh 

Dairelerde, şömine bulunmamaktadır.  

V.2.7. İşletme aşamasında oluşacak katı atık miktar ve özellikler, depolama – yığma, 

bertarafı işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve 

ne şekilde değerlendirileceği. 

Dairelerin tamamının maksimum kapasitede kullanıldığı varsayımı yapılırsa alanda aktif 1350 

kişi olacaktır. Konutlarda yaşayan kişilerin günlük atık üretim miktarları 1 kg/kişi-gün, site 

hizmetlerinde çalışan personelin ise günlük 0,5 kg/kişi gün atık oluşturduğu varsayılmıştır. Evsel 

nitelikte atık türü oluşacaktır. Günlük toplam atık miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.  

• 1350 kişi * 1kg/ kişi-gün= 1350 kg/gün 

• 3 personel*0,5 kg/kişi-gün = 1.5 kg/gün 

Atıklar, alanın kuzeyinde tasarlanan kapalı çöp odasında depolanacaktır. İskele Belediyesi’nin 

atıkları 3 günde bir topladığı düşünülürse,  

• (1351,5 kg)* 3= 454,5 kg katı atık 

Evsel çöp kutularında, birim hacim ağırlığı ρ=0,2- 1 kg.L-1 alınır (Taşcıoğlu, 2017). Çöplerin 

birim hacim ağırlığı, küçük olduğu durumlarda ambalaj atıkları ve diğer organik maddelerden 

kaynaklanır. Bu kapsamda, en olumsuz durum düşünülerek birim hacim ağırlığı 0,2 kg.L-1 

alınmıştır.  

𝟑𝟕𝟖𝟒, 𝟓 𝐤𝐠

𝟎, 𝟐 𝐤𝐠/𝐋
= 𝟐𝟎𝟐𝟕𝟐. 𝟓𝐋 

𝟐𝟎𝟐𝟕𝟐. 𝟓𝐋 ∗
𝟏𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

𝟕𝟕𝟎𝐥𝐭
= 𝟐𝟔, 𝟑𝟐 

27 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Çöp odalarının lokasyonları vaziyet 

planında gösterilmiştir. Bu atıklar İskele Belediyesi tarafından toplanıp Güngör düzenli depolama 

alanına taşınacaktır. Ek 5’te İskele Belediyesi görüşü verilmiştir.  
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Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Kağıt, plastik ve metal atıklarının toplanması için ayrı 

toplama alanı ayrılmış vaziyet planında gösterilmiştir. 

V.2.8. İşletme esnasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanacak gürültünün seviyesi ve 

kontrolü için alınacak önlemler, yapılacak ölçümler, ölçüm için kullanılacak aletler 

Proje alanında gürültü ve titreşim oluşturucu ekipmanlar, ısıtma soğutma dış ekipmanları 

olacaktır. Jeneratör, merkezi su ve atıksu sistemi pompaları ve atksu arıtma tesisi için 

kullanılacaktır.  Jeneratör odası sınırdan 15 m uzakta olacaktır.  

Isıtma soğutma dış ekipmanları, apartman bloğunun tavan ve yan cephelerine yerleştirilecektir. 

Dairelerin kullanımı sırasında, Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde 

bulunan değerlere uyum esastır. Alan, Hassasiyet Seviyesi II bölgesine girmektedir. Tablo 21’de 

sınır değerler verilmiştir.  

Tablo 21 Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü göstergelerinin sınır değerleri 

Hassasiyet Seviyesi 

Lgündüz 

(dB(A)) 

Lakşam 

(dB(A)) 

Lgece 

(dB(A)) 

Lgag 

(dB(A)) 

Hassasiyet Seviyesi IV 70 68 65 75 

Hassasiyet Seviyesi III 60 57 55 65 

Hassasiyet Seviyesi II 55 52 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 50 47 45 55 

  

V.2.9. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzenlemeleri. 

Site için özel peyzaj projesi hazırlanacaktır. Apartmanların çevresi ve sınırlar ağaçlandırılacaktır. 

Akdeniz iklimine uygun, az su ihtiyacı suyulan türler seçilecektir. 

V.3. PROJENİN SOSYAL-EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 

V.3.1. Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Yaratılacak İstihdam İmkanları, 

Nufus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Altyapı 

Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler. 

Bölüm III.de verildiği gibi proje 164,846,333  TL’lik toplam finansman ile   yaklaşık (2020-2022) 

3 yıl gibi bir süre içinde tamamlanacaktır. 3 yıl boyunca ortalama 50 vasıflı veya vasıfsız içci ve 

teknik eleman çalıştırılarak geçici istihdam alanı ve gelir yaratıcı özelliğe sahip olacağı gibi inşaat 

yan sektörleri de bu yatırımdan büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Konutlar yerleşime açıldığında ise 3 kişi devamlı istihdam edilerek, istihdam alanı ve gelir 

yaratacağı gibi siteye yerleşecek olan ortalama 1350  kişi bölge esnafına da ekonomik katkı 

sağlayacaktır. 
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Projenin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı olunacaktır. (Site 

yönetimi için çalıştırılacak 3 kişinin KKTC vatandaşlarından istihdam edilecektir) Gerekli 

düzenlemelerle üst kademe yöneticilerinin de KKTC halkından seçilmesi, çok spesik durumlarda 

yurt dışından istihdamı sağlanacaktır. Çevre halkının gelirlerinde artış olacaktır. Site’nin ihtiyacı 

olacak tüketim maddelerinin civar köylerden sağlanması, buradaki ticari faaliyete katkı 

koyacaktır. İstihdam ve ticaretteki gelişme iç göçü azaltmada yardımcı olacaktır.  

V.3.2 Çevresel – Fayda Maliyet Analizi 

İskele sınırları içerisinde yer alacak olan Apartman tipi konutlardan oluşacak   sitenin,   çevredeki 

gıda sektörüne, bölgedeki restoranlara, bar, mağazalar ve ticaret sektörüne katkı koyması 

beklenmektedir. İstihdam edilecek personelle de projenin katkı yapması beklenmektedir.  

Enerji kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması için iklimlendirme için seçilen cihazların yüksek 

verimli olmasına dikkat edilecektir. Proje genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler 

kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir.  

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

pisuvar tercih edilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile toplanarak site 

içerisinde yapılacak atıksu arıtma tesisine verilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan katı atıklar tesisin çöp konteynerlerinde ve çöp toplama odalarında 

toplandıktan sonra İskele Belediyesi tarafından toplanarak bertaraf edilecektir. Yapılacak olan 

peyzaj çalışmaları ile yeşil alan yaratılacaktır.  
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M VIVI. HALKIN KATILIMI 

VI.1.Projeden etkilenmesi muhtemel halkin belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel 

etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılmasi için önerilen yöntemler  

Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve görüşlerinin alınması, ÇED çalışmasına 

yansıtılması amacıyla yapılması planlanan halkın bilgilendirilmesi toplantısı için önerdiğimiz 

toplantı yöntemi; tesise en yakın, lokal, toplantı salonu vs. yerde basın kanalı ile yapılacak ilan 

sonrasında toplanılmasıdır.  

Yöre ve bölge halkını sosyal ve ekonomik olarak etkilemesi beklenen projenin halkın bilgisine 

getirilmesi ve görüş ve önerilerinin alınması çok önemlidir. Toplantı, yeri ve saati 10 gün önce 2 

yerel gazetede ilan edilecektir. Ayni zamanda rapor, Çevre Koruma Dairesi internet sitesinde 

yayınlanacaktır.  Bu nedenle en uygun yöntem bu olacaktır. 

VI.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 

Görüşlerini vermek üzere sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Katılımları beklenmektedir.  

VI.3. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 

Bu konuda verilebilecek diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII PROJENİN ALTERNATİFLERİ 

Yer alternatifi  

Proje yerinin;  

 Özel mülkiyet olması,  

 Denize sadece 500 mt   uzaklıkta olması 

 İskele merkez yerleşim yerine sadece 2,5 km mesafede olması ve yakın çevresinde birçok 

toplu konut projesinin bulunması,  

 Bulunduğu bölgede ulaşım altyapısı, elektrik, su altyapısının bulunması,  

 Yerli ve özellikle yabancı halkın bölgede konut talebinin yüksek olması nedenleriyle, 

yatırımcı şirket arazide toplu konut projesi yapmayı en iyi alternatif olarak değerlendirmiştir.  

Tasarım alternatifi ;  

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

almaktadır. Ancak Emirnamenin yürürlüğe giriş tarihinden önce Mimarlar Odası’ndan vize almış 

olan toplu konut projesi inşaat ruhsatı alabilmek için İskele Belediyesi’ne başvuruda 

bulunmuştur. Proje hazırlandığı dönemde halen  fasıl 96 kuralları geçerli olduğundan, araziye 

farklı yatırımların da yapılması mümkündür. Ancak yatırımcı şirket tarafından tercih 

edilmemiştir.  

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

ve yan parsellerinde yüksek kat binalar olmasından dolayı dikeyde büyüme hedef alınmış olup, 

binalar arazinin şekline göre tasarlanıp yerleştirilmiştir.  

 

Eylemsizlik alternatifi ;  

Eylemsizlik alternatifi ise, arazinin kuru tarım arazisi olarak kullanılmasına devam edilmesi 

alternatifidir. 
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BÖLÜM VIII İZLEME PROGRAMI 

İnşaat Aşamasında  

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

b. ÇED raporunda verilen taahhütlere uyum sağlanacaktır. Yatırımcı, şantiye şefi ve ilgili 

kurumlar tarafından izlenecektir.  

c. Şantiye şefi tarafından, inşaatın hazırlanması sırasında 18/2012 Çevre Yasası’nda belirtilen 

kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.  

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

belirtilen önlemleri alacaktır. Uzman kişilere sürekli olarak gürültü ölçümü yaptırılacaktır.  

e. Projede inşaatlardan çıkacak tozun mutlak süretle önlenmesi, minimuma indirilmesi 

sağlanmalıdır. Rapor içerisinde belirtilen önlemler alınacaktır.  

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

atıkların rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı izlenecektir.  

g. Şantiye şefi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından çalışan tüm elemanların 22/92 İş 

yasasına göre çalışıp çalışmadığı izlenecektir.  

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

ekteki zamanlama tablosuna uyacaktır. 

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

tuvaletlerin kullanımı, biriken atıksuyun hazneden alınması, oluşacak katı atıkların alandan 

izinler dahilinde uzaklaştırılması sağlanacaktır. 

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

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

gereksiz çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Uzman kişilere gürültü ölçümü yaptırılacaktır. 

Değerlerin, tüzüklerde bulunan limitlerin üzerinde olması durumunda, projelendirme yapılarak 

bariyer konulacaktır. 

l. Inşaat aşamasında oluşabilecek acil durumlarda ise; 

İş sağlığı ve güvenliği raporunda ekstra ele alınıp incelenecektir. Bununla beraber acil toplanma 

yeri ve levhaları uygun ve gerekli yerlere monte edilecek, yangın, ilk yardım, elektrik ekipleri 

oluşturulup acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilip gerekli eğitimleri 

tatbikatlarla sağlanacaktır. Toplanma yeri yakınında bulundurulacak yangına ilk müdahale araç-

gereçleri temin edilip hazır halde bekletilecek, ilk yardım kutusu yine toplanma yeri yakınında 
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bulunacak, yeri yine uygun yönlendirici levhalarla belirtilecektir.  Tüm şantiye İSG Risk analizi 

raporunun öngördüğü şekilde yönlendirme levhaları ve ikaz işaretleri gerekli yerlere 

konulacaktır. 

İşletme  Aşamasında  

Konutların her türlü güvenliği sağlanacaktır.  

*Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir.  

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

çalışacak kişilerden oluşacak bir Sivil Savunma Amiri ile yeterli sayıda Emniyet ve kılavuz Ekibi, 

ilk yardım ekibi oluşturulacaktır.  

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

uyulacaktır. 

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

hükümlere uyulacaktır.  

*Arıtma tesisinin bakımı, işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması oluşturulacak site 

yönetimi tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın ekipmanları her gün kontrol 

edilerek neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkış suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık 

var ise çamur miktarı gözden geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu 

en az ayda bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerektiğinde Çevre 

Koruma Dairesine bilgi verilecektir. Arıtma tesisinde olabilecek bir arızaya karşı, teknik onarım 

ekibi müdahale edecek,  atıksular  kapalı bir havuzda toplanacak olup bu havuzun kapasitesi 

yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada kullanılmak üzere Jeneratör 

bulundurulacaktır.  

 

*Proje inşaatı tamamlandıktan sonra konutlar kiralanacak veya sahiplerine devredilecektir. 

Burada her kullanıcı kendi dairesine sahip olmakla birlikte, ortak bir yönetim şekline katılmayı 

da satış sırasında taahhüt edecektir. Böylece kullanıcıların kendilerinden oluşan bir iç yönetim, 

kurallar bütünü, aidat toplama şekli, önceden belirlenerek, yukarıda bahsi geçen kavramların 

hayata geçirilmesi ön görülmektedir.  

 

*Konutların yönetimi profesyonel olarak bu konuda hizmet veren firmalara yaptırılacaktır. 

Toplanacak aidatlarla sürdürülebilirliği sağlanacak olan yönetim, konut sahipleri tarafından 

oluşturulacak yönetim ile uyum içinde çalışacaktır. Meydana gelebilecek her türlü çevre 

sorununun çözümünden bu yönetim sorumlu olacaktır. Arıtma tesisinin bakım ve idamesi, 

gürültünün ve trafiğin önlenmesi, her türlü sorunun giderilmesi yönetimin sorumluluğunda 

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

Ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması için toplama ekipmanları   kurulacaktır. Ambalaj ve  

Ambalaj atıkları Yönetimi Tüzüğüne uyulacaktır.   Geri kazanımı mümkün olan atıkların Çevre  

Koruma Dairesi’nden lisanslı atık toplayıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır. 

 

*Sitenin genel olarak uygun zamanlarda arıtma, mekanik ve elektrik donanımlarının genel servisi 

bu yönetim tarafından yapılacaktır. 

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

ve temizliği düzenli olarak yaptırılacaktır. 

*Peyzaj ağaçlarının düzenli bakım ve budama işlemleri yapılacaktır. 

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

teşkil eden noktalarda ölçüm yaptırılacak, gerekli ses yapı izolasyonu yaptırılacaktır. Jeneratörün 

düzenli olarak bakımı yaptırılacaktır. 

İşletme Sonraki Aşamada  

* Proje yerleşim amaçlı olduğundan devamlılık arz edecektir.  

* Konutların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile sürekliliği sağlanacaktır.  

Acil Müdahale Planı  

Projenin inşaat aşaması ve sonrasında çeşitli sorunlar ya da felaketler meydana gelebilir. 

Örneğin; yangın, deprem, sel ya da hortum gibi doğal afet olabileceği gibi patlama, ya da sabotaj 

gibi farklı biçimlerde acil durumlar oluşabilir.  

Acil durumların gerçekleşmesi durumunda enerji kaybı, telekominikasyon iletişim hizmetlerinin 

kaybı, sistem/ uygulamaların, hizmet sağlaycıların kaybı, çalışma ve yaşama alanlarının zarar 

görmesi, kullanılamaması, can kaybı ve yaralanmalar gibi sorunlar oluşabilir. 

Acil durumlarda, yönetim ve kontrol için Polis, İtfaiye, Kaymakamlık gibi ilgili birimlere bilgi 

verilecektir.  

Acil durumun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek zararı en aza indirmek ve gerekli 

önlemleri alabilmek amacıyla inşaat aşamasında projede çalışan elemanlara gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. Projede çalışacak elemanlardan bir ekip oluşturulacaktır.  
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Projede çalışan tüm elemanlar 22/92 İş Yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır. 35/2008 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uygun olarak çalıştırılacaktır.  

Acil durumlar için, detaylı Acil Yönetim Planı hazırlatılacaktır. Tatbikat yapılacaktır. Gerektiği 

durumlarda yenilenecektir.  

Acil Durum Planında aşağıdaki hususların detaylı şekilde verilmesi gerekmektedir. 

*Acil Eylem Ekibinin görev tanımlarının yapılması (işletmede istihdam edilecek personele acil 

durumlarda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitimler verilecektir.)  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, ilkyardım, müdahale vb.)  

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

belirlenmesi  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi  

Meydana gelebilecek kazalar ve yangın:  

1 İlk yardım birimine haber verilmelidir.  

2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile Gazimağusa Devlet Hastanesine ulaştırılmalıdır veya 

aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.  

Hastane Telefonu : +90 392 3649146  

3 Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu: +90 392 3713141  

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

Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır. 

Acil Müdahale Yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır. 

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

yerde telefon veya telsiz ile haberleşmeyi sağlamalıdır. Eğer telefon yoksa en yakın görevliye 

haber vermelidir. 

Acil duruma müdahale ekipleri oluşturulur. Müdahale ve koruma için eğitim verilir. (35/2008 

sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasası gereği) 

Acil durumun boyutuna göre ilgili kurumlara haber verilir. 

Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecektir. 
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Ayrıca, Site yönetimince, genel acil telefon numaralarının site sakinlerinin görebilecekleri yerler 

asılacak ve /veya bilmeleri için eğitim verilecektir.  

Genel Acil Telefonlar:     

Yangın               199 

Polis İmdat     155  

Orman Yangını     177 

 Acil Sağlık     112  

Sahil Güvenlik     158 

 Meteoroloji     166 

 

BÖLÜM IX. SONUÇLAR 

Dumika Construction Ltd’e ait Apartman Tipi Toplu Konut Projesi Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporu, proje çalışma grubu tarafından Haziran 2019 tarihinden itibaren 

hazırlanmaya başlanmıştır. Rapor, Çevre Yasası – Çevresel Etki Değerlendirmesi Tüzüğü ve 

Çevre Koruma Dairesi’nden alınan soru formatı dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

Bölüm I’de projenin tanımı ve amacı, Bölüm II’de seçilen yerin konumu, Bölüm III’te projenin 

ekonomik ve sosyal boyutları, Bölüm IV’te projeden etkilenecek alanın belirlenmesi ve bu alan 

içindeki mevcut çevresel özellikler, Bölüm V’te projenin tanımlanan alan üzerindeki etkileri ve 

alınacak önlemler, Bölüm VI’da Halkın Katılımı toplantısı hakkında yapılacak çalışmalar, Bölüm 

VII’de proje alternatifleri, Bölüm VIII İzleme programı açıklanmıştır.  

Tasarı Apartman Tipi Toplu Konut Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu teknik 

olmayan sonuçları aşağıdaki gibidir; 

• Dumika Construction Ltd’e ait Toplu Konut Projesi, İskele Kazası, P/H S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-1, Ada Blok 200 ve 176,169,163 no’lu parseller, eski kayıt ise Pafta/Harita 

XV/59 ve 8,13,12/1 no’lu parseller üzerinde yer almaktadır. Toplam proje alanı 35938 

m2’dir. 

• Proje kapsamında,  8 blok apartman mevcuttur. İki farklı tip binadan oluşacaktır.  Tip F 

Zemin +11 ka, 6 adet 432 daire ve Tip K Zemin + 8 kat 2 adet, 108 daire olmak üzere 
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Toplamda 540 daire içerecektir. Toplamda 1350 kişilik bir nüfusun yaşaması 

beklenmektedir.  Atıksu arıtma tesisi ve çöp toplama odaları  yapılacaktır. 

• Proje alanı yakın çevresinde,  tali yol, kuru tarım arazileri, Noyanlar’a ait inşaatı devam 

etmekte olan toplu konut projeleri, Caesar 2-3 toplu konut sitesi ve dere bulunmaktadır. 

• Ortalama 2-3  mt yükseltili düz bir alanda yer alan proje alanı doğuya doğru çok az bir 

eğimle azalmaktadır. 

• Arazi Kullanım Kabiliyeti sınıfı I.’dir.  

• Arazide ağaç yoktur. 

İnşaat sırasında; 

• 2750 m3 hafriyat fazlası oluşacaktır. Bu toprak, İskele Belediyesinin isteyeceği alana 

taşınacaktır. 

• Alanda oluşabilecek sel taşkınını önlemek amacıyla, arazi içerisine  projelendirme 

yapılarak, yağmur suyu drenaj kanalları döşenecektir.  

• ’Kamu Derelerinin Korunması Yasası’ kapsamında söz konusu arazinin sınırından geçen 

dere yatağından tüm sınır boyunca 1,8 mt ( 6 ayak ) Su işleri dairesi görüşü ve ekinde 

mevcut durum  krokisınde gösterildiği gibi geri çekilme yapılacaktır. Bu çekilmenin dere 

hududu olarak gösterilmesi sağlanacaktır. Dere koruma hududu alanının  olduğu şekli ile 

korunması yasa gereği olduğundan yapılacak olan bu çekilmeye herhangi bir telleme, 

dolgu, inşaat, bahçe duvarı ve/veya ağaç dikimi yapılmayacaktır. Su işleri dairesi’nin 

kontrolleri sağlayabilmesi için her aşamada daireye bildirim yapılacaktır. Dere üzerine 

yapılacak herhangi bir köprü,geçiş yaya yolu gibi Su işleri dairesinden görüş/onay alınarak 

yapılacaktır.  

• Günlük 3.9 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan tankerle taşınarak 

sağlanacaktır. 

• 3 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Sızdırmaz depolarda depolanıp, düzenli olarak (13 

günde bir kez) vidanjörler tarafından çekilecektir.  
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• Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü inşaat alanı gürültü sınır 

değerlerine uyulması esastır. Bölge, Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir.  

• 2 adet 770 lt’lik konteyner konularak geri dönüştürülemeyen atıkların depolanması 

sağlanacaktır. Daha sonra bu atıklar İskele Belediyesi tarafından bertaraf edilmek üzere 

toplanacaktır. 

Dairelerin kullanımı sırasında; 

• 540 adet 2+1, 1+1 ve stüdyo konutlar  kullanıma açılacaktır. Bölgede 1350 kişilik nüfus 

artışı olacaktır.  

• 337,5  m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Ayda en az bir 

kez çevre ve mikrobiyoloji analizleri yaptırılacaktır.  

• 27 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Çöp odalarının lokasyonları 

vaziyet planında gösterilmiştir. Bu atıklar İskele Belediyesi tarafından toplanıp Güngör 

düzenli depolama alanına taşınacaktır. 

• Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Ambalaj atık toplama noktası vaziyet planında 

gösterilmiştir.  

• Geri dönüştürülemeyen atıklar ise çöp odasında depolanacaktır.  

• Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan değerlere uyum 

esastır. 

Çevre Yasası ve kapsamında bulunan tüzüklere uyum esastır.  


