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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN GENEL ÖZETİ 

Yatırımcı: İhsane Füsun Müderrisoğlu 

Proje faaliyeti: Turistik Tesis 

Tapu referansı: Gazimağusa Kazası, Yeniboğaziçi Köyü, Ada/Blok: 107, Pafta/Harita S31-C-03-

C-3-B 217 ve 221 numaralı parseller  

Arazi alanı: 30197.14 m2 

Kapasite: 240 oda (504 yatak) 

Yakın çevresi: Boş araziler, deniz, Salamis Bay Conti Hotel, Gazimağusa- Karpaz Anayolu  

Ağaç sayısı: Yoktur. 

Gürültü: Hassasiyet Seviyesi II. 

 

İnşaat sırasında; 

Hafriyat: 153093 m3 hafriyat toprağı oluşacaktır. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin göstereceği alana 

taşınacaktır.  

Su ihtiyacı: 18.4 m3/gün, dışarıdan getirilecektir.  

Evsel Atıksu: 6 m3/gün. Sızdırmaz tankta depolanarak vidanjör tarafından çekilerek ücreti ödenip 

en yakın atıksu arıtma tesisine taşınacaktır.   

Katı atıklar: Arazinin güney sınırına 770 lt’lik çöp konteyneri konularak evsel atıklar bu alanda 

toplanacaktır. 

Geridönüştürülebilir atıklar: Çevre Koruma Dairesi’nden izinli firmalara verilecektir. 

Trafik oluşumu: Özellikle hafriyat taşınması sırasında bölgedeki araç trafiğinde artış olacaktır. 

Detaylı trafik yönetim planı hazırlanacaktır.  

 

İlave binanın kullanımı sırasında;  

Kapasite:504 yatak 

Su ihtiyacı: 217 m3/gün, şebekeden sağlanacaktır. Havuzların su ihtiyacı şebekeden 

sağlanmayacaktır.   

Atıksu: 217 m3 evsel atıksu oluşacaktır. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacaktır.   

Katı atıklar: Merkezi soğutmalı çöp odası tasarlanmıştır. Ambalaj atıkları ise ayrı toplanarak 

Çevre Koruma Dairesi’nden izinli firmalara verilecektir.  

18/2012 Çevre Yasası ve kapsamında bulunan tüzüklere uyum esastır.  
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Tapu Referansı 

Kaza: Gazimağusa 

Köy: Yeniboğaziçi 

Ada/Blok: 107 

Pafta/Harita S31-C-03-C-3-B 

Parsel No: 217, 227 

 

WGS 84 Datum Sistemi’ne göre, proje alanı sınır koordinatları aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1 Proje alanı sınır koordinatları 

Noktalar X Y 

A 581795 3898274 

B 581868 3898281 

C 581906 3898156 

D 581609 3898101 

E 581576 3898169 

F 581799 3898213 
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BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI 

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

İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi, Gazimağusa Kazası, Yeni Boğaziçi 

Köyü, Pafta/Harita S31-C-03-C-3-B, 221, 227 numaralı parseller üzerinde yer almaktadır. Arazi 

toplam alanı 30197.14 m2’dir.  

Proje alanı 1989 Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi kapsamında yer almaktadır. Ekte, Şehir 

Planlama Dairesi’nden alınan görüş verilmiştir.  

Arazi içerisinde kuru tarım yapılmakta, sınırları tellenmiş durumdadır. Arazi yakın çevresinde, 

müstakil 2 katlı villa tipi konutlar, boş arazi ve ötesinde deniz, boş araziler, kullanılmayan eski 

Sea Side Hotel, Salamis Bay Conti Hotel ve Gazimağusa – İskele Anayolu bulunmaktadır. 

Haritacıdan alınan ölçümlere göre, arazi sınırının denize uzaklığı 65 m’dir.  

Planlanan turistik tesis projesi, 18/2012 Çevre Yasası, ÇED Tüzüğü, Ek 1 listesi; Turizm 

kapsamında yer almaktadır.  

Söz konusu proje kapsamında, 2 kat bodrum, Zemin+7 katlı otel binası yapılması 

planlanmaktadır. Otel kapasitesi, proje mimarı tarafından 240 oda (504 yataklı) olacak şekilde 

tasarlanmıştır.  

Turistik tesisin tüm izinleri alması halinde, inşaat çalışmalarının 3 yıl içerisinde tamamlanması 

planlanmaktadır.  

Turizm konaklama tesisi inşa edilerek yerli ve yabancı turistlere hizmet verilmesi 

planlanmaktadır. Söz konusu proje alanının konumu, imar durumu, yerli ve yabancı nüfusun 

bölgeye ilgisi ve su, elektrik altyapılarının bulunması nedenleriyle yatırımcı turizm alternatifini 

değerlendirmeyi tercih etmiştir. İşletme süresi olarak, ~40-50 yıl öngörülmektedir. Yapı ömrünün 

uzatılması amacıyla düzenli olarak bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.   

ÇED tüzüğünün 8. Maddesi gereğince, ilgili merciler faaliyetle ilgili araştırmalarını tamamlar ve 

planlanan faaliyetin belirtilen yerde gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından uygun olup 

olmadığına karar vererek bu kararını dosya ile birlikte Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’ne 

gönderir. Bu nedenle, söz konusu maddeye istinaden Yeniboğaziçi Belediyesi’nin göndermiş 

olduğu proje dosyası mevzuat açısından uygun olduğu kabul edilerek Çevre Koruma Dairesi 

tarafından ÇED süreci başlatılmıştır. Ardından, ÇED ekibi tarafından Soru Formatı teslim 

alınarak rapor hazırlanmaya başlanmıştır. Proje tasarımı müelliflere ait olup, ÇED ekibinin 

sorumluluğunda değildir.  
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BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

II.1. Faaliyet Yerseçimi 

Proje alanı, Gazimağusa Kazası, Yeniboğaziçi Köyü, Pafta/Harita S31-C-03-C-3-B, 221, 227 

numaralı parsel üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu arazi, yatırımcı şahısa aittir. Proje alanının 

yer seçiminde imar durumu, denize yakınlığı, ulaşım sorunu olmaması ve su-elektrik altyapısının 

olması hususları değerlendirilmiştir. Bu etkenler nedeniyle tasarı projeyi gerçekleştirmek 

amacıyla kendisine ait araziyi seçmiştir.  

Proje alanı raporun ön kısmında verilen Tapu haritası ve Google Earth görüntüsü üzerinde daha 

net gösterilmeye çalışılmıştır.  
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II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu  

Proje kapsamında, otel bloğu 2 kat bodrum, Zemin+7 kat olarak tasarlanmıştır.  

Tablo 2 Katlar, alanlar ve her katta yer alan üniteler 

2. Bodrum Kat 1. Bodrum Kat Zemin Kat Birinci Kat 

Kot, m -12.56 Kot, m -6.15 Kot, m +0.35 Kot, m +5.55 

İnşaat brüt 

alan, m2 11029 

İnşaat brüt 

alan, m2 11295 

İnşaat brüt 

alan, m2 2864 

İnşaat brüt 

alan, m2 2298 

Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 Birimler 

Alan, 

m2 

Bar 43 

Kongre 

salonu 1430 Kat ofisi (x2) 19 Kat ofisi (x2) 17 

Yüzme havuzu 343 Duş WC 86 Bavul odası 23 Koridor 350 

Çocuk havuzu 66 

Hazırlık 

bölümü 135 Sekreter 23 Kat ofisi 23 

Islak alan  1310 

Hazırlık 

bölümü 103 Müdür 23 2 adet Suit oda 63 

Kat ofisi (x2) 23 

Hazırlık 

bölümü 135 Lobby 1214 

2 adet Engelli 

oda 23 

Ofis 3 adet 32 Duş WC (x2) 86 Kadın WC 65 36 adet oda 23 

Merkezi ısıtma 

odası 266 Erkek WC 38 Erkek WC 65   
Hol 1755 Kat ofisi (x2) 23 Ana giriş 456   

Kadın wc 68 

Mal teslim 

alanı 228 

Oturma 

salonu 418   

Erkek wc 68 

Bilgi işlem 

merkezi 168 Restoran 226   

İnternet salonu 168 Erkek kuaför 150 

Alakart 

restoran 226   
Fitnes centre 430 Dükkan  286 Servis 2 adet 32   

Revir 150 Temizlik  17 

Temizlik 2 

adet 10   
Türk hamamı 266 Kreş 350 Hol  460   
Spa 180 Kadın WC 68 Kadın WC 65   
Kadın 

soyunma odası 68 Erkek WC 68 Erkek WC 65   
Erkek 

soyunma odası 68 Fuaye 175 Bar 41   
Temizlik odası 

(x2) 12 Dükkan  286 Pasaj  630   
Kadın masaj 

salonu 95 Temizlik  17     
Erkek masaj 

salonu 95 

Çocuk oyun 

salonu 350     
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Erkek WC 68 Erkek WC 68     
Kadın WC 68 Kadın WC 68     
Çok maksatlı 

salon 1823 Restoran 1823     
Bar 2 adet 63 Bar 2 adet 63     

Servis (x2) 256 

Temizlik 2 

adet 10     
Temizlik (x2) 10 Kadın WC 65     
Temizlik odası 

2 adet 51 Erkek WC 65     
Kadın WC 65 Mutfak  600     

Erkek WC 65 

Kadın WC (2 

adet) 27     
Personel 

dinlenme 218 Depo (4 adet) 38     
Duş WC 60 Çamaşırhane  600     
Duş WC 60       
Pasaj 630       
Disko 500       

  

Tablo 3 Katlar, alanlar ve her katta yer alan birimler (devam, a) 

İkinci Kat Üçüncü Kat Dördüncü Kat 

Kot, m +8.84 Kot, m +12.13 Kot, m +15.42 

İnşaat brüt alan, m2 2298 İnşaat brüt alan, m2 2298 İnşaat brüt alan, m2 2298 

Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 

Kat ofisi 2 adet 17 Kat ofisi 2 adet 23 Kat ofisi 2 adet 23 

Koridor 350 Koridor 82 Koridor 82 

2 adet Suit oda 63 Galeri 1424 Galeri 1424 

2 adet Engelli oda 23 2 adet Suit oda 51.8 2 adet Suit oda 51.8 

36 adet oda 23 2 adet Engelli oda 31.4 2 adet Engelli oda 31.4 

  36 adet oda 31.4 36 adet oda 31.4 
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Tablo 4 Katlar, alanlar ve her katta yer alan birimler (devam, b) 

Beşinci Kat Altıncı Kat Yedinci Kat 

Kot, m +18.61 Kot, m +22.00 Kot, m +25.29 

İnşaat brüt alan, m2 2298 İnşaat brüt alan, m2 1812 İnşaat brüt alan, m2 426 

Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 Birimler Alan, m2 

Kat ofisi 2 adet 23 Kat ofisi 2 adet 23 Kat ofisi (x2) 17 

Koridor 82 Koridor 82 Roof bar 120 

Galeri 1424 Galeri 1424 Yüzme havuzu 237 

2 adet Suit oda 51.8 2 adet Suit oda 51.8   
2 adet Engelli oda 31.4 2 adet Engelli oda 31.4   
36 adet oda 31.4 36 adet oda 31.4   
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BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 
 

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

Proje alanı yatırım unsurları, yatırımcının muhasebecisinden teslim alınmıştır. Aşağıda toplam 

yatırım tutarı verilmiştir.  

Tablo 5 Yatırım tutarı 

 

 

III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu 

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

temizlenmesi ile bodrum kazılarına başlanacaktır. Daha sonra otel bloğunun kaba inşaat işlerine 

geçilecektir. Yine bu aşamalar gerçekleşirken, otel için atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Atıksu 
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arıtma tesisi işletmeye alınmadan gerekli test ve controller yapılmadan otel kullanıma 

açılmayacaktır. Tesis, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma açılacaktır. 

 

Şekil 3 İş akım şeması 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle, ÇED süreci etkilenmiş Halkın 

Sürece Katılımının gerçekleştirilmesi amacıyla taslak rapor teslimi bekletilmiştir. Bu nedenle, 

zamanlama tablosu netleştirilememiştir. Aşağıda hedeflenen zaman tablosu verilmiştir. 

Tablo 6 Zamanlama Tablosu 

Yapılacak İşler 
2020 2021 2022 2023 

Eylül-

Aralık 

Ocak - 

Haziran 

Temmuz- 

Aralık 

Ocak- 

Haziran 

Temmuz-

Aralık 

Ocak- 

Haziran 

Temmuz-

Aralık 

ÇED Süreci               

Uygulama Projeleri ve 

Onayı               

İnşaat Ruhsatları 

Alınması               

İnşaat Aşamaları               

Çevre Düzenleme               

İşletmeye Geçiş               
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III.3. Projenin Fayda – Maliyet Analizi 

Otellerin izinlerinin alınması ile işletmeye açılacaktır. Yerli ve yabancı turistlere hizmet verilmesi 

hedeflenmektedir. 

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 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. 

Atıksu arıtma tesisi: Yeniboğaziçi’nde henüz merkezi kanalizasyon altyapısı mevcut değildir. 

18/2012 Çevre Yasası’nın 19’uncu Maddesinin 3’üncü Fıkrası gereğince, 1 nüfus eşdeğeri 

2000’in üzerinde olan yerleşimler, yasanın 21. Maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca çıkarılması 

öngörülen tüzükte belirlenecek standartlara uygun atık su toplama, arıtma ve deşarj sistemleri 

kurmakla yükümlüdür. Ayrıca, Belediyeler, Çevre Yasasının, 20’inci Maddesinin 3’üncü Fıkrası 

gereğince, yasanın 19. Maddesinin (8)’inci fıkrasında atıfta bulunulan kanalizasyon sistemleri ve 

arıtma tesislerinin inşa edilmesini, bakımının, tamirinin ve yenilenmesinin yapılmasını ve bu 

yasanın 21’inci 2’inci fıkrası uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükte belirtilen standartlara uygun 

olarak çalıştırılmasını sağlar. Ve Belediyeler, kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesislerinden 

gelen deşarjların ilgili deşarj onay standartlarına uyumlu olmasını sağlamak amacıyla deşarjları 

Çevre Yasasının 21’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükte 

belirtilen standartlara uygun olarak düzenli bir şekilde izler ve Çevre Koruma Dairesine bilgi 

verir. 

Ancak, merkezi atıksu arıtma sistemi henüz gerçekleşmediğinden otel projesi kapsamında atıksu 

arıtma tesisi tasarlanmıştır. Ayrıca, gelecekte bölgede atıksu arıtma tesisi yapılması olasılığı 

nedeniyle proje kapsamında kanalizasyon bağlantı altyapısı da yaptırılacaktır.  

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

Belediyesi’nin şartlarına uyularak, yatırımcı tarafından döşenecektir. 

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

görüş ve şartlar doğrultusunda yaptırılacaktır. 

III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim. 

Proje alanı özel mülkiyettir. Herhangi bir kurum/kuruluşa ait değildir. 
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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 müstakil konutlar, boş arazi ve ötesinde deniz, Salamis Bay Conti 

Hotel, kullanılmayan Sea Side Hotel binası ve Gazimağusa- İskele Anayolu bulunmaktadır. 

Sonraki sayfada proje alanının 1 km yakın çevresi ve çevresinin fotoğrafları verilmiştir.  

Gölge izdüşüm çalışması yatırımcı ve mimar tarafından yaptırılmıştır. Ek 14’te sunulmuştur. 

İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsiminde, sabah, öğle ve akşam saatlerinde gölgenin arazi 

içerisinde kaldığı ve olumsuz etkileneceği görülmektedir.  

Kış mevsiminde ise sabah ve öğle saatlerinde arazinin kuzey batısında bulunan parseller üzerine 

gölge düştüğü, öğleden sonra ise gölgenin arazinin kuzey doğu yönüne (sahil yönüne) düştüğü 

görülmektedir.  

Özellikle projenin inşaatı sırasında, arazinin kuzeyinde bulunan konutların olumsuz etkilenmesi 

muhtemeldir. Çevresel etkilerin azaltılması amacıyla, raporda belirtilen önlemlerin alınması 

esastır.  
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Şekil 5 Proje alanı (doğu sınırından çekilmiştir, doğu sınırındaki tel görünmektedir) 

 

Şekil 6 Proje alanının kuzeyi (müstakil konutlar bulunmaktadır) 
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Şekil 7 Proje alanının güneyi 

 

Şekil 8 Proje alanı doğu sınırı (toprak yol, ileride eski Sea Side Hotel ve Salamis Hotel 

görülmektedir) 
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Şekil 9 Proje alanının batısında boş parseller ve Gazimağusa – İskele Karpaz Anayolu 

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

IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

Proje alanına en yakın meteoroloji istasyonu, Gazimağusa İstasyonu’dur. Gazimağusa İstasyonu 

meteorolojik bilgileri Meteoroloji Dairesi’nden alınmış olup, 1981-2020 yıllarını içermektedir.  

1981-2020 yılları arası ortalama sıcaklığın 19.9 oC olduğu görülmektedir. En yüksek sıcaklıkların 

Temmuz-Ağustos aylarında ölçüldüğü, 33.0-33.1 oC’ye ulaştığı belirtilmiştir. En düşük sıcaklık 

ise Ocak ve Şubat aylarında görülmekte olup 7.4 oC’ye düşmektedir.  

1981-2020 yılları arası yıllık ortalama yağış miktarı toplamı 337.9 mm’dir. Ortalama rüzgâr hızı 

3.3 m/s. En yüksek rüzgar hızı ise yıllık ortalama 35 m/sn’ dir. Hâkim rüzgâr yönü ise kuzey 

olarak görülmektedir. 

 

Harita 1 Kuzey Kıbrıs Meteoroloji İstasyonları 
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IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya 

IV.2.2.1. Jeolojik Özellikler 

Proje bölgesine ait jeolojik birimler aşağıda açıklanmıştır. 

Karasal Sekiler (Q3b: K.K.T.C.’de gözlemlenmekte olan karasal sekiler genelde çakıltaşlarından 

oluşmaktadır. Bu birimler Geç Kuvaterner yaşlıdır. (Hakyemez, 2002). 

Proje alanında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda Kumtaşı, sert Kil ve sert Marn birimleri 

geçilmiştir.  

Yapılacak bina projesine göre bodrumlu bina temel derinliği olan 14.8m olup 4.5m olarak 

belirtilen yer altı suyu ile çakışacaktır. 
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Harita 2 Proje alanının Jeolojik Harita üzerinde gösterimi (JMD, 2021) 



İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

33 

 

IV.2.2.2. Topoğrafya 

İnceleme alanı, Gazimağusa Belediyesi (Yeniboğaziçi), Pafta/Harita: S31-C03-C3B, Ada/Blok: 

107 ve 217 ve 221 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Arazi 5-10 m kotlarında yer almakta 

ve doğu-batı yönünde yaklaşık %2-3’lük bir eğime sahiptir. 

Sonraki sayfada Harita Dairesi’nden alınan topoğrafik harita verilmiştir. Arazi sınırları yaklaşık 

olarak çizilmiştir.  
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Harita 3 Proje alanının Topoğrafik Harita üzerinde gösterimi  
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IV.2.3. Yeraltı Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri; su seviyeleri, miktarları, 

emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı.  

KKTC’de su kaynakları; yeraltı, yerüstü ve Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen sulardır. 

Genel olarak ada sakinleri evsel kullanım veya sulama suyu olarak ihtiyaç duyduğu suyu büyük 

oranda yeraltı su kaynaklarından (akiferlerden) ve adaya nakil edilen sudan karşılarlar. 

Arazide özel firma tarafından yapılan sondajlarda, 4.5 m derinliğinde yeraltı suyuna rastlanmıştır. 

Bodrum kazıları sıranda yeraltı suyu ile karşılaşılacaktır. Yerlatı suyunun drene edilerek vidanjör 

tarafından çekilmesi sağlanacaktır. Denize/sahile veya çevredeki parsellere kesinlikle deşarj 

yapılmaycaktır. Temeller ise neme karşı yalıtımlı olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili Jeoloji ve 

Maden Dairesi (Ek 7) görüş ve koşulları ekte verilmiştir.  

 

IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik ve Ekolojik Özellikleri 

Proje alanı yakın çevresinde dere yoktur.  

IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı 

Kuzey Kıbrıs’ın yüzey suları kışın akan derelerden oluşmaktadır. Toplam 38 dereye sahip olan 

Kuzey Kıbrıs’a ait 10 dere Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan ve Kıbrıs’ta yüksek debili 

nehirlerin doğduğu Trodos dağlarında doğmaktadır.  

Son yıllarda adaya yağış miktarının artması ile derelerde akış gözlemlenmeye başlanmıştır. 

Arazi yakın çevresinde yüzeysel su kaynağı bulunmamaktadır.  

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. 

İskele ve Gazimağusa İmar Planı çalışmaları için hazırlanan Kıyısal Alan Raporu’nda, Kıyının 

Doğal Alanı ve Doğal Hayat Koruma Alanları belirlenmiştir. Proje alanı Koruma Alanları 

içerisinde olmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmada, arazinin 0.3 km kuzey doğusu kıyı koruma 

alanı olarak önerilmiştir (Çiçek, B.A., 2020).  

Uluslararası mevzuat Denizler için Avrupa Birliği Habitat Direktifi, İç sular için Ramsar 

Sözleşmesi ve Ulusal mevzuat olarak da Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması 

Tüzüğü, bu alanlarda bulunan koruma altında bulunan canlı türleri ve ortamlar belirtilmiştir. 

Belirtilen mevzuatlarda, denizsel alanda koruma altında olan iki deniz kaplumbağası ve akdeniz 

foku ve ortam olarak da Akdeniz çayırları bulunmaktadır.  

Otel kapsamında arazi sınırları dışına özellikle sahile ve denize herhangi bir müdahale 

yapılmayacaktır.  
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Lisanslı Harita şirketinden alınan ölçümlere göre parselin denize olan uzaklığı 65m’dir.  

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. Söz konusu çalışmadan alınan Temel Toprak Haritasi ve 

Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritaları sonraki sayfalarda verilmiştir.  

Temel Toprak Haritası’na göre, proje alanının bulunduğu bölgede Magusa (Ma) toprak serisi 

bulunmaktadır. Bu seri koluviyal etek bajada geçiş fizyoğrafik ünitesi üzerinde oluşan %1-2 

eğimli hafif dalgalı topoğrafyaya sahip bu seriye ait topraklar çok derindir.  

Arazi Kullanım Kabiliyetine göre, proje alanının bulunduğu bölge II. Sınıf arazi sınıfına 

girmektedir.  
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Harita 4 Proje alanının Temel Toprak Haritası üzerinde gösterimi (1/25000) 
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Harita 5 Proje alanının Arazi Kullanım Kabliyeti Haritası üzerinde gösterimi 
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IV.2.7.2. Erozyon 

Arazide topoğrafyadan kaynaklı erozyon olması beklenmemektedir. 

 

IV.2.7.3. Arazi Kullanımı 

KKTC’ye ait genel arazi varlığının ilçelere göre dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir. Kırmızı 

ile gösterilen kolonlar Gazimağusa’daki Tarım arazisi, Orman arazisi, Hali-Mera arazisi, ve 

kullanılmayan arazi miktarlarını göstermektedir.  

 

Şekil 10 Genel arazi varlığının ilçelere göre dağılımı (Tarım Master Planı, 2017) 

IV.2.8. Tarım Alanları 

Arazide kuru tarım yapılmaktadır. Otel inşaatının yapılması ile arazi tarımsal niteliğini yitirmiş 

olacaktır. Mağusa bölgesinde genel olarak III. Sınıf topraklar bulunmaktadır.  

Geleneksel bir ürün olan buğday, KKTC’de ekilen arazi açısından en çok yetiştirilen 

bitkilerdendir. Gazimağusa ve İskele bölgeleri toplam ekili alanların %75’ini oluşturmaktadır. 

Güz patatesinin %41’i Gazimağusa bölgesinde yetiştirilmektedir.  

Sebze üretim alanlarında %20’lik bir yüzde ile ikinci önemli sebze alanlarıdır. Sebzeler ve 

sebze fidanları seralarda yetiştirilmektedir. Seraların coğrafi dağılımına bakıldığında 

kapladıkları alan toplam alanin %65’inin Gazimağusa’da olduğu görülmektedir (Geçici Kırsal 

Kalkınma Planı, 2011). 
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IV.2.9. Koruma Alanları  

• Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB): Bölgede, 16.4.2003 tarihli, E-620-2003 sayılı 

karar ile Salamis Kocareis Tesisleri ile Park Otel arasındaki Sahil Şeridi Özel Çevre 

Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu alan arazinin yaklaşık 1 km güneyinde yer 

almaktadır.  

• Sulak Alanlar: Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü kapsamında, “Sulak 

Alanlar” denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen 

derinliklerdeki deniz suyu da dahil olmak üzere, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, 

suları durgun veya akıntılı, tatlı acı veya tuzlu sular, bataklık, sazlık veya benzeri habitatları 

ve tüzüğe ekli Ek1’de ve Ek 3’te listelenen sınırları belirlenen alanları anlatmaktadır. Sulak 

Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü kapsamında Yeniboğaziçinde ilan edilmiş ve 

araziye 1 km uzaklıkta Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı bulunmaktadır. Sonraki sayfada, 

tüzükte yer alan sulak alanlar belirtilmiştir.  
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Harita 6 Koruma Altındaki Sulak Alanların Konumları Haritası 
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Harita 7 Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı ve Proje alanı yerinin gösterilmesi 
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• Yabani Hayatı Koruma Alanları: Nesli tükenmekte olan kuşların avlanmasını önlemek için 

adanın kuzey sahil şeridi “Sürekli Av Koruma bölgeleri” olarak korunmaktadır. Proje alanı 

veya yakın çevresinde avlanmak yasaktır (KKTC Büyük Av ve İnce Av Haritası, 2021). 

• Sit ve Koruma Alanları: Proje alanında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yüzey 

araştırması ve arkeolojik sondaj çalışması yapılmıştır. Alınan görüşte (Ek 9) herhangi bir 

eski eser buluntusuna rastlanmadığı belirtilmiştir. Gazimağusa Kazası, Tuzla-Yeniboğaziçi 

mevkiinde Salamis Arkeolojik Sit Alanı bulunmaktadır. Ayrıca, Yeniboğaziçi sınırları 

içerisinde (Ayios Seryios) XXIV.25köy’de parsel 200, 202, 201/2/2, 201/2/1, 201, 195/1, 

126/1, 195/2, 193/1, 127, 273, 272/2/2 numaralı parseller üzerinde tarihi binalar 

bulunmaktadır. Tuzla- Mormenekşe mevkinde Enkomi Kent Kalıntıları 1. Derece 

bulunmaktadır. Yeniboğaziçinde, mezarlar, St. Catherine Zindanı, Kral mezarları müzesi, 

Anıtsal Mezarlar, Arkhangelos Kilisesi, Ayios Sozomenoz Kilisesi, Salamis – Değirmenlik 

Su kemerleri, St. Barnabas Su Kemerleri bulunmaktadır.  

 IV.2.10. Orman Alanları; Ağaç türleri, miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve 

kapalılığı, bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları.  

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

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

Şefliği’nin  genel  sahası  130545.0  hektardır. Genel  sahanın  13200.1  hektarı  verimli,  21083.6   

hektarı  bozuk  olmak  üzere  toplam  34283.7  hektarı  orman  alanı,  96261.3   hektarı  ise  

ormansız  yani   açık  alandır. 

IV.2.11. Flora ve Fauna; Türler, endemic özellikle lokal endemic 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.  

Proje  yeri  ve  çevresindeki  ekosistemler  ve  biyotoplar  araştırılırken  dikkat  edilen  hususlar  

şunlardır:  Flora,  proje  yeri  olan  30197.14 m2  alan  içerisinde  incelenirken,  fauna   proje  yeri  

ile  birlikte  tüm  çevresi  de dikkate  alınarak  incelenmiştir. Çevrede ekosistemlerin  sağlıklı  bir  

şekilde  incelenebilmesi  için  yapılan  araştırmaların  en  az  bir  yıl  devam  etmesi  gerekir. 

Ekibimiz  proje  yeri  ve  çevresini  Mart 2021  tarihinden  itibaren  incelemeye  almış  olduğundan  
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dolayı  çevrede  bu  mevsimde  mevcut  olan  ekosistemler tespit edilmiştir.  Bunun  dışında  

geçmiş  mevsimlere  ait  floranın  da  kurumuş  örneklerinden  tespit  edilmiştir 

Flora 

Flora tespitleri proje yeri alanı olan toplam 30197.14 m2’lik  bir alanda Mart 2021 tarihinden  

itibaren  yapılmıştır.  Proje  yerinde  toplam 17  familyadan  toplanan 36  tür tespiti  yapılmıştır. 

Tespit  edilen  türler  ülkemizde  yaygın  olarak  bulunan  türler  olup  herhangi  ender  bir  türün  

ortadan  kalkması  söz  konusu  değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11 Proje alanı 
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Şekil 12 Proje Alanında Ziziphus lotus 

 (Gonnara) 

 

Şekil 13 Proje Alanında Tordylium 

aegyptiacum 

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

koruma, habitat,  tehlike  sınıfına  göre  Tabloda  verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 14 Proje Alanında Chrysantemum 

coronarium 

(Sarı Papatya) 

 

Şekil 15 Proje Alanında Papaver hybridum  

(Gelincik) 
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KKTC  Akdeniz  fitocoğrafik  bölgesi içerisinde yer almaktadır. Akdeniz fitocoğrafik  bölgesinin  

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

Formasyonundan oluşmaktadır. Proje  alanı  içerisinde   odunsu  tür  olarak Prosopis farcta, 

Ziziphus lotus ve Calycotome villosa tespit edilmiştir. Tespit edilen diğer türler  ot  formasyonu  

içerisinde  yer  almaktadır.  Proje alanı tahıl ekili bir arazi olduğundan dolayı  fazla sayıda bitki 

çeşitliliği barındırmamaktadır. 

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

Data  Book  Of  The  Flora  Of  Cyprus  kriterlerine  göre  düzenlenmiştir. Ülkemiz  Bern  

Sözleşmesine  (Avrupa  Yaban  Hayatı ve Yaşama Ortamlarını  Koruma  Sözleşmesi)  taraf  

olmadığı için korunması  gereken  türler  Çevre  Koruma  Dairesi  Müdürlüğünün  yayınlamış  

“Flora Faunanın Korunması Emirnamesi” ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının 

Korunması Tüzüğü”  içerisindeki  listeye  göre  tespit  edilmiştir.  

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

sınıfları şu şekilde tanımlanmıştır: 

A : Koruma altında olan türler 

B :  Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler      

        IUCN  kriterlerine  göre  flora  türlerinin  tehlike  kategorilerinin tespitinde kullanılan  

kısaltmalar  ve  açıklamaları  aşağıda  verilmiştir. 

EX:  Extinct  (Tükenmiş) 

EW:  Extinct  in  the  Wild  (Doğada Tükenmiş) 

CR:  Critically  Endangered  (Çok Tehlikede) 

EN:  Endangered  (Tehlikede) 

VU:  Vulnerable  (Zarar Gorebilir) 

NE:  Not  Evaluated  (Değerlendirilemeyen) 

LC:  Least Concern  (Az Tehdit Altında) 

DD:  Data Deficient  (Veri Yetersiz) 

NT:  Near Threatened  (Tehlike Altına  Girmeye  Aday) 

 

      Flora  listesinin  habitat  bilgileri  ve  Türkçe  isimleri  İbrahim Yapıcıoğlu  tarafından  

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

bitkilerin  endemiklik  ve  koruma  bilgileri  ise   Çevre  Koruma  Dairesi  Müdürlüğü  tarafından  

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

yayınlarından  ve  Mustafa K. Meraklı, Mustafa Cambaz, Dr. Salih Yücel, Y. Doç. Dr. Kemal 
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Yıldız tarafından  hazırlanan  Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkileri yayınından faydalanılarak  

hazırlanmıştır. 

Tablo 8 Proje alanının floristik tablosu 

 

Tablo 9 Proje alanının floristik tablosu (devam, a) 
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Tablo 10 Proje alanının floristik tablosu (devam, b) 

 

 

Fauna 

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

endemiklik,  koruma  ve  tehlike  sınıfına  göre  Tablolarda  verilmiştir. 

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

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

de  değişik  zamanda Kuzey  Kıbrıs’ı  ziyaret  eden  göçmen  kuşlardır. 

 

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

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

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

yayınlarından faydalanılmıştır. Ülkemiz Bern Sözleşmesine    (Avrupa Yaban  Hayatı  ve  Yaşama  

Ortamlarını  Koruma  Sözleşmesi) taraf olmadığı  için  korunması  gereken  türler Çevre Koruma 

Dairesi Müdürlüğünün  yayınlamış  olduğu  “Flora  Faunanın  Korunması  Emirnamesi” ve 

“Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü” içerisindeki  listeye  göre  tespit  

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

göre düzenlenmiştir.  IUCN  kriterlerine  göre  fauna  türlerinin  tehlike  kategorilerinin  tespitinde  

kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 
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EX:   Extinct  (Tükenmiş) 

EW:  Extinct in the Wild (Doğada  Tükenmiş) 

CR:  Critically Endangered  (Çok  Tehlikede) 

EN:  Endangered (Tehlikede) 

VU:  Vulnerable  (Zarar  Görebilir) 

NE:  Not Evaluated (Değerlendirilemeyen) 

LC:  Least Concern  (Az  Tehdit  Altında) 

DD:  Data Deficient  (Veri  Yetersiz) 

NT:  Near Threatened  (Tehlike  Altına  Girmeye  Aday) 

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

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

kurallara  göre  korunmalıdır. 

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

sınıfları şu şekilde tanımlanmıştır: 

 

A : Koruma altında olan türler 

B : Nesli tükenmek üzere olan türler 

 

Projenin inşaatı sırasında, nesli tehlikede/koruma altında olan bir türle karşılaşılması durumunda, 

türe herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Türün alandan ayrılmasına izin verilecektir. 
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Tablo 11 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Memeliler) 

 

  

Tablo 12 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (İki yaşamlılar – Amphibian) 
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Tablo 13 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Kuşlar- Aves) 
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Tablo 14 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Kuşlar- Aves, devam) 

 

Tablo 15 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Kaplumbağalar) 
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Tablo 16 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Kertenkeleler) 

 

Tablo 17 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Kertenkeleler) 
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Tablo 18 Proje alanı çevresinin fauna tablosu (Yılanlar) 

 

 

IV.2.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları 

Proje alanında benzersiz jeolojik ve jeomorfolojik oluşuma rastlanmamıştır.  

 

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. Devletin hüküm ve tasarrufu altında değildir.  

IV.2.14. Proje yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik 

Yükünün Belirlenmesi. 

Hava kirliliği, solumakta olduğumuz havanın içerisinde bulunabilecek her türlü zararlı maddenin 

tanımlanması için kullanılan bir deyimdir. Hava kirliliği, kötü hava kalitesine neden olup, gerek 

insan ve gerekse çevre üzerinde bir dizi etki yaratmaktadır. Proje alanı yakın çevresinde sanayi 

faaliyeti bulunmamaktadır. 6 km güneyinde Tuzla Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Oluşan 

emisyonlardan kaynaklı proje alanının hava kalitesinin etkilenmesi muhtemeldir.  

Mağusa Bölgesi 2019 yılı Hava Kalitesi verileri incelendiğinde ise, PM10 değerinin limit değerin 

üzerinde olduğu (>40 µg/m3 ) görülmektedir.  
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Proje alanı içerisinde gürültü ölçümü yapılmıştır. Ek 15’te verilmiştir. Arazi çevresinde konutlar 

ve çeşitli faaliyetler (tarım yapılan araziler, dükkanlar, Salamis Bay Conti Otel) bulunmaktadır. 

Ancak alan çevresinde konutlar ve otel bulunduğundan, proje alanı Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’ne göre Hassasiyet Seviyesi II sınıfına girmektedir.  
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Sağlık Bakanlığı’nın bölgede Mayıs 2021 tarihinde yapmış olduğu deniz suyu mikrobiyolojik 

analiz (entrococ vee coli basili) sonuçlara bakıldığında, yüzme suyu kalitesinin iyi kalitede 

olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu analizlerin her ay yapılması, halkın bilgilendirilmesi ve 

bölgede kirlilik tespit edilmesi halinde ivedi bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir.  

Tablo 20 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bölgedeki deniz suyu analiz sonuçları (KKTC 

Sağlık Bakanlığı, 2021) 

NUMUNE BİLGİSİ DENET. BÖLGE E.COLİ ENTREKOK 

DAÜ BEACH CLUB PLAJI MAĞUSA 0 50 

SALAMİS HOTEL PLAJI MAĞUSA 23 10 

KOCAREİS BUNGALOW PLAJI MAĞUSA 9 0 

YENİBOĞAZİÇİ HALK PLAJI MAĞUSA 0 0 

BEDİS HALK PLAJI MAĞUSA 0 10 

SİLVER BEACH HALK PLAJI MAĞUSA 23 100 

GLAPSİDES HALK PLAJI MAĞUSA 23 80 

 

IV.3. Sosyo – Ekonomik Çevrenin Özellikleri: 

IV.3.1. Ekonomik Özellikler 

Kuzey Kıbrıs’ta yasal para birimi olarak “Türk Lirası” kullanılmaktadır. 2003 yılında adanın 

kuzeyi ve güneyi arasında bulunan kapıların açılmasıyla adadaki yatırımlar artmaya başlamıştır. 

2019 yılında, Çin’in Wuhan Kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada 

olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da sağlık, sosyal ve ekonomik koşullar olumsuz etkilenmeye devam 

etmektedir. Devlet Planlama Örgütü’nün hazırlamış olduğu GSYIH Eflasyon ve Döviz Tahminler 

Raporu (Pandemi ara dönem çalışma raporu-4)’e göre salgın KKTC ekonomisi üzerinde Mart-

Mayıs ayları arası şok etkisi yaratmıştır. Haziran ayında ise iyileşme başlamıştır. Ancak, uzun 

dönemli etkilerinin zamanla görülebileceği belirtilmiştir (DPÖ, 2020b). 

Sonraki sayfa, Devlet Planlama Örgütü’nün 2018 yılında yayınlamış gayri safi milli hasıladaki 

gelismeler verilmiştir (DPÖ, 2020) 
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Tablo 21 Gayri safi milli hasıladaki sektörel gelişmeler (2016-2018) (DPÖ, 2020)  
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IV.3.2. Nüfus 

KKTC nüfus sayımı sonuçları Şekil 16’da verilmiştir. 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına gore 

Gazimağusa ilçesinin toplam nüfusu 69741 (36742 Erkek, 32999 Kadın)’dir (DPÖ, 2011). 

 

Şekil 16 KKTC Nufus Sayımı Sonuçları 

Gazimağusa kazasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs 

Kampusü, Ada Kent Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi bulunmaktadır. Gazimağusa’da 

bulunan üniversiteler, turizm tesisleri, liman, inşaat ve sanayi sektörleri başlıca ekonomik 

faaliyetleri oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük limanı olan Gazimağusa Limanı, yük ve 

yolcu limanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Gazimağusa Bölgesi’nde Güney Kıbrıs’a açılan 

Akyar Sınır Kapısı ve Derinya Kapısı bulunmakta yerli ve yabancı nüfus bu kapıları 

kullanmaktadır.  

Turizm Gelişim Yasası’na göre, Gazimağusa bölgesi için 6000 yatak sınırlaması getirilmiştir. 

Bölge için aşağıdaki gelişim stratejileri belirlenmiştir. 

A) Kentin deniz ile bütünleşmesinin sağlanması,  

B) Sahil şeridi, hendekler ve surlariçinin sanatsal faaliyetler için kullanılması, 

C) Kentin tarihi değer taşıyan anıt binalarının çevreleri ile kent yaşamına katılması, 

Ç) Maraş bölgesi için bölgenin taşıma kapasitesinin araştırılması ve hazırlığın yapılması,   

D) Eski şehir ve kıyı bandı olarak iki ayrı gelişim stratejisinin benimsenmesi.  

E) Bölgede sağlık turizmi, inanç turizmi, eko/agro turizm, deniz, kum ve güneş turizminin 

geliştirilmesi, 
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F) Gazi mağusa bölgesine turizme yönelik hizmet verecek yatak kapasitesinin mevcutlarla 

birlikte toplam 6000 yatak olarak sınırlandırılması ve bu kapasitenin üzerindeki turizm 

yatırımlarının izinlendirilmemesi.  

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).  

IV.3.4. İşsizlik 

Son yıllarda işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Devlet Planlama Örgütü 2018 Hanehalkı 

İşgücü Anketi Sonuçları’na göre KKTC genelinde toplam istihdam 132411 kişi, işsiz sayısı 9873 

kişi, işsizlik oranı ise %6.9’tür. Anket sonuçlarına göre Mağusa Kazasındaki işsiz sayısı 2240 

kişidir (DPÖ, 2020). Aşağıdaki tabloda DPÖ hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları gösterilmiştir.  

Gazimağusa ilçesinde işsizlik oranı %6.5 olarak verilmiştir.  
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Tablo 22 İlçelere göre kurumsal olmayan sivil nüfusun işgücü durumu (2018 yılı) (DPÖ, 2020) 
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IV.3.5. Sağlık 

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 Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içerisindedir. Bölgede son yıllarda yoğun yapılaşma 

gerçekleşmesine rağmen halen merkezi evsel atıksu arıtma tesisi yapılmamıştır. Otel projesi 

kapsamında otelin batısına atıksu arıtma tesisi yapılacaktır.  

Otel içerisinde, su, elektrik, telefon altyapı sistemleri ilgili kurumların görüşlerine uygun olarak 

yapılacaktır.  

Bölgede devlet ilköğretim okulları bulunmaktadır. Son yıllarda bölgedeki yoğun nüfus artışıyla, 

sosyal altyapının geliştirilmesi için çalışma yapılmalıdır.  

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. 

Proje alanı Gazimağusa sınırları içerisindedir. Bölge, doğal güzellikleri, denize yakınlığı 

sebebiyle bölgede son yıllarda Turizm yatırımları ve konut sayısında artış görülmektedir.  

Bölgede kuru tarım yapılan araziler bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan yapılaşma ile, tarım 

arazilerinde azalma görülmektedir. Proje alanının bulunduğu arazi de tarımsal niteliğini yitirmiş 

olacaktır. Bölgede yerleşme alanı/ kentsel kullanım artmıştır.  

Arazinin 6 km kuzey doğusunda Tuzla’da sanayi faaliyetleri bulunmaktadır. Ayrıca, arazinin 9 

km güney doğusunda ise Gazimağusa Limanı bulunmaktadır.  

Alanın yakın çevresinde, Salamis Hotel, Mimoza Hotel, Kocareis Hotel, Crystal Holiday Rocks 

Hotel bulunmaktadır. 

IV.3.8. Diğer Özellikler 

Bahse konu ele alınacak diğer özellikler bulunmamaktadır.  
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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. 

İnşaat sırasında oluşacak hafriyat toprağı, bodrum kat dikkate alınarak yaklaşık olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 23 Hafriyat toprağı hesabı 

Bloklar Derinlik, m Bodrum kat alanı, m2 Toplam Hafriyat, m3 

Bodrum kat 13.5 11029 148891.5 

Yüzme Havuzu 2 2007 4014 

Çocuk Havuzu 1.3 144 187.2 

      153093 

 

Kazı Malzemesi Yaklaşık Hacmi =153093 m3 

Kalan Hafriyat Malzemesi Yaklaşık Ağırlığı = 1.6 ton/ m3 x 153093 m3=244948 ton 

Kamyon sayısı = 27493 ton / 24 ton/kamyon = 10206 kamyon 

Oluşacak hafriyat toprağının bir kısmı, arazi içerisinde dolgu ve kot yükseltilmesi amaçlı 

kullanılacaktır. Artması durumunda ise, Belediyeden görüş alınmış olup Belediyenin isteyeceği 

alana taşınacaktır. Yeniboğaziçi Belediyesinin izin verdiği alan dışına herhangi bir döküm 

yapılmayacaktır. Belediye’nin göstereceği alana hafriyat toprağı taşınırken ve boşaltılırken 

kontrollü işlem yapılacaktır.  

Hafriyatın kazısı ve diğer inşaat işleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği ve çevredeki insanların da 

sağlığının korunması amacı ile gerekli tüm önlemler alınacak olup, inşaat alanına giriş kontrol 

altına alınarak yabancıların girişi önlenecektir. Alanda yapılacak tüm işlemde, İSG uzmanı 

bulundurulacaktır.  

Hafriyat işini yapan firma, toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz 

emisyonlarını azaltacak tedbirler alınacak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlü 

olacaktır. Özellikle konutların bulunduğu kuzey cepheye gürültü bariyeri döşenecektir. Hafriyat 
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işi yapılırken, doğal drenaj, elektrik ve telekominikasyon sistemleri, kaldırım ve yol kaplamasını 

korumak ve hertürlü önlemi almakla yükümlüdür. 

İnşaat aşamasında oluşabilecek önemli çevresel etkilerden biri de bölgedeki araç trafiğinin 

artacak olmasıdır. Hafriyat toprağını taşıyacak kamyonların trafiğe çıkmasıyla, yollardaki trafik 

yoğunluğu artmış olacaktır. İnşaat başlamadan önce, “Trafik Yönetim Planı” hazırlatılacaktır. 

Plan, detaylı olarak projenin inşaatı sırasında kullanılacak araçlar, yola giriş- çıkış saatleri, proje 

alanında çalışma süreleri, kullanacakları güzergah alternatifleri, yollarda kalacakları süre, 

maksimum ağırlık taşıma, sürücü listesi, sürücü sorumluluklarını içerecek şekilde detaylı olarak 

hazırlanacaktır.  

Çalışma saatleri ile ilgili, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Çalışma Dairesi ile istişare edilecektir. 

V.1.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri. 

Proje alanı arazi kotu, yol kotundan aşağıda bulunmaktadır. Yağmur suyu deniz yönüne/sahile 

herhangi bir şekilde (boru ve/veya doğrudan açık kanal) verilmeyecektir. 

V.1.3. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşma ve Depolama Gibi Toz Yayıcı İşlemler. 

İnşaat sırasında yapılacak toz yayıcı faaliyetler; arazideki bitkisel toprağın sıyrılması, bodrum ve 

temel kazıları, arazi içerisinde nakliyesi ve boşaltılması, inşaat araçlarının hareketi, inşaat 

malzemelerinin alana taşınması, yükleme boşaltma işlemleri sırasında olacaktır.  

Apartmanların inşaatı sırasında ihtiyaç duyulacak beton, dışarıdan hazır olarak tedarik 

edilecektir. Alana veya yakınına 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 
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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 OSB ile çevrilecektir.  

• Araziyi çevreleyecek gürültü bariyeri ve güvenlik duvarı (en az 3 m duvar üzerine) üzerine  

ağ/ perde/branda çekilerek inşaat alanındaki malzemelerin konutlara uçuşması/düşmesi 

önlenecektir.  

• İnşaat sırasında yapı yükseldikçe toz dağılımı ve görüntü kirliliği oluşturmaması amacıyla 

bina çevresi yeşil branda ile çevrilecektir.   

• Yapılacak tüm işlemler, İSG uzmanı nezaretinde yapılacaktır.  

• Rüzgarın etkisiyle havalanan malzeme ve tozun riskini en aza indirmek için, karayolu 

nakliyesi ve malzeme stokları dikkatle yönetilecektir. 

• Malzeme depolama işlemleri arazinin kuzey ve doğu yönüne yapılmayacaktır.  

• Kazı işlemi yapılırken düzenli olarak nemlendirme yapılacaktır.  

• Kamyonlar nakliye esnasında hız limitlerine uyacaktır. 

• 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. 

• Çevreden toz şikayeti gelmesi halinde, toz ölçümü yaptırılacaktır. Her türlü önlemin 

alınması esastır. Gerekmesi durumunda, iş planı yavaşlatılacaktır.  
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• Beton dökümü gece yapılacaktır.  

• Yeniboğaziçi Belediyesi ve Çalışma Dairesi’nin uygun gördüğü saatlerde çalışma 

yapılacaktır.  

V.1.4. Proje alanı içindeki su ortamlarında herhangi bi amaçla gerçekleştirilecek kazı, dip 

taraması vb işlemler, bunların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı ve bu işlemler 

nedeniyle çıkarılacak taş, kum, çakıl ve benzeri maddelerin miktarları, nerelere 

taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları.  

Arazi denize sınır değildir. Arazi kazanmak amacı ile su ortamına herhangi bir müdahale 

yapılmayacaktır. 

V.1.5. 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 alanına ulaşım altyapısı mevcuttur. Ancak, inşaat ve işletme sırasında konutların bölgede 

oluşacak araç trafiğinden olumsuz etkileneceklerdir. Araziye, kuzey ve güney yönden ulaşmak 

mümkündür. Sonraki sayfada şekil üzerinde iki alternatif verilmiştir. İkinci alternatifte konutlar 

arasından geçiş olmadığından (Salamis Hotel’in arkası), söz konusu alternatif güzergah 

önerilmiştir.  
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Şekil 17 Proje alanına ulaşım yolunun gösterilmesi 

V.1.6. 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 

nemlendirilmesi için ihtiyaç duyulan su miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

• İnşaat Aşaması 
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İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Alanda, çalışacak işçi ve teknik eleman sayısı 100 olacaktır. 

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

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam işçi ve personel su ihtiyacı 

q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

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

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

amacıyla arazide su kullanılacaktır. Kazı işlemi için ise m2 başına ortalama 1 lt/gün su 

kullanılacağı düşünülerek hesaplama yapılmıştır. Hesaplamada bodrum kat inşaat brüt alanı 

alınmıştır.  

12369 m2 * 1 lt/gün-m2 =12369 lt/gün = 12.4 m3/gün 

İnşaat aşamasında günlük ~18.4 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan 

tankerle taşınarak sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla sağlanacaktır. 

V.1.7. 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.1.8. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitenin faaliyete açılmasına dek yerine 

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

ortamlar. 

İnşaat alanında 100 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, 6 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Evsel atıksu karakteristiği tabloda verilmiştir 
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(Metcalf & Eddy, 2004). Atıksular sızdırmaz tanklarda depolanacaktır. Tankların toplam hacmi 

60 m3 (3 adet 20 m3’lük) olacaktır. 

Vidanjör kapasitesi: 20 m3  

Tankların toplam hacmi: 60 m3 

60 m3/3.6 m3/gün =10 gün 

Evsel atıksular, 10 günlük periyotlarla vidanjörle çekilecektir. Vidanjörler, Çevre Koruma 

Dairesi’nden izinli olacaktır. Atıksuların deşarjı için izin alınarak en yakın atıksu arıtma tesisine 

(Mağusa Atıksu Arıtma Tesisi) taşınması sağlanacaktır. Mevcut durumda, Mağusa Atıksu Arıtma 

tesisinde kapasite yetersizliği olduğu bilinmektedir. Atıksuyun tesise kabul edilmemesi 

durumunda, Belediyenin göstereceği en yakın atıksu arıtma tesisine taşınacaktır.  

Tablo 24 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.1.9. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine 

getirilecek işlemler sonucu oluşacak katı atık miktar ve özellikler, depolama ve bertaraf 

işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları ve hangi amaçlar için ve ne şekilde 

değerlendirileceği. 

Arazinin hazırlanmasından, faaliyete açılmasına dek oluşacak katı atıkların kodları aşağıdaki 

gibidir. Bertaraf yöntemleri ise maddeler halinde sıralanmıştır. 

Tablo 25 Atık listesi ve kodları 

20 Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları  

20 01 08 Biyolojik Olarak Bozunabilir Mutfak ve Kantin Atıkları 
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17 İnşaat ve Yıkım Atıkları 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Tuğlalar 

17 01 03 Seramikler 

17 02 Ahşap, Cam ve Plastik 

17 02 01 Ahşap 

17 02 02  Cam 

17 02 03  Plastik 

17 04 02 Alüminyum 

17 04 07 Karışık metaller 

17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar 

17 05 04 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar 

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

 

• 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 50 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır (Katı Atık Master Planı, 2007).  

0.5 kg/kişi-gün x 100 kişi = 50 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.  

50 kg

0.2 kg/L
x3 gün = 750L 

750lt ∗
1konteyner

770lt
= 1 
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Atıkların belediye tarafından 3 günde bir toplanacağı düşünülürse, arazi sınırına 1 adet 770 lt 

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 geri dönüştürülemeyen evsel atıklar, 

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından toplanıp, uygun şekilde bertaraf edilecektir.  

Ambalaj atıkları ayrı toplanarak biriktirilecektir. Çevre Koruma Dairesi tarafından izinlendirilmiş 

atık toplama taşıyıcılarının listesi (Çevre Koruma Dairesi internet sitesinden – Katı Atıklar Şubesi 

– “Dairemizden izinli firmalar” seçeneği tıklanarak) kontrol edilerek, söz konusu ambalaj 

atıklarının izinlendirilen firmalar tarafından alınması sağlanacaktır.  

Şantiye araçları proje alanında, yağ ve filtre değişimi yapılmayacaktır. Çevredeki araç servislere 

gidilecektir. Şantiye alanında atık yağ oluşması durumunda, bu yağlar sızdırmaz depolarda 

depolanacaktır. Taban geçirimsizliğini sağlamak için bidonlar betonarme yapı üzerinde 

tutulacaktır. Bu yağlar, Çevre Koruma Dairesi tarafından izinlendirilmiş atık toplama 

taşıyıcılarının listesi kontrol edilerek, söz konusu atık yağların izinlendirilen firmalar tarafından 

alınması sağlanacaktır. 

V.1.10. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

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

İş makinelerinden kaynaklı gürültü en fazla bodrum kazıları sırasında olacaktır. 18/2012 Sayılı 

Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü 

“İnşaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri sınır değerleri Tablo 26’da verilmiştir. Proje alanı 

çevresinde, yerleşim amaçlı olarak kullanılan konutların bulunduğu alanlar olduğundan, 

Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir.  

Tablo 26 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. 



İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

72 

 

• 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. 

• Susturucu ve ses giderici parçaları olmadan iş makinelerinin çalışmasına izin 

verilmeyecektir. İş makineleriyle çalışırken korna ve ses çıkaran başka bir cihaz gereksiz 

yere kullanılmayacaktır.  

• İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına dikkat 

edilecektir. Gerekirse, aynı anda çalışacak araç sayısı azaltılacaktır.  

• Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin daha düşük 

olması sağlanacaktır. 

• Gürültü ölçümü yaptırılarak her türlü önlemin alınması (bariyerin yükseltilmesi, bariyerin 

performansının artırılması, iş yavaşlatılması, çalışma saatlerinin değiştirilmesi, kullanılan 

ekipmanın susturuculu olarak seçilmesi vb) esastır.  

• 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. 

Faaliyet sahibi şantiye alanında; inşaatın başlama ve bitiş tarihleri ile çalışma periyotları ve 

Yeniboğaziçi Belediyesinden alınan izinlere ilişkin bilgileri, kolayca görünebilecek bir tabelada 

gösterecektir. Projenin inşaat döneminde gürültü limit değerleri sağlanacaktır. Çevresel gürültü 

sınır değerlerinin aşılması halinde; her bir makine ve ekipman ile gürültüye maruz kalan işçiler 

bazında sorumlu kurum veya kuruluşlarca hazırlanan ilgili mevzuat çerçevesinde getirilen 

esasları sağlanmaya yönelik tedbirlerle birlikte etkin ve uygulanabilir çevresel kontrol tedbirleri 

alınacaktır. 
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V.1.11. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek 

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

işlerin yapılacağı. 

Arazi içerisinde ağaç yoktur.  

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

çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım 

ürün türleri. 

Arazi içerisinde kuru tarım yapılmaktadır. İnşaat işlerinin başlamasıyla arazi tarımsal niteliğini 

kaybedecektir.   

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 sırasında, proje alanında şantiye alanı oluşturulmayıp, proje alanına yakın mesafede 

personel binasından faydalanılacaktır. Teknik ve sosyal ihtiyaçlarını Yeniboğaziçi’nden 

sağlamaları mümkündür.  

V.1.14. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

sürdürülecek işlerde, insan sağlığı için riskli ve tehlikeli olanlar. 

Arazi içerisinde yapılacak tüm işlemlerde, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası 

gereğince, 35-2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uyulacaktır.  

İnşaatı yapacak firma aşağıdaki güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olacaktır.  

• Şantiyede çalışacak işçiler kişisel koruyucu donanım kullanacaktır.  

• Şantiyede bulunacak tüm personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecektir.  

• Yangın donanımı, acil durum ekibi, ekipmanları hazır bulundurulacaktır.  

• Gürültü emisyonunu azaltmak için raporda belirtilen önlemler alınacaktır.  

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, Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı peyzaj mimarı tarafından detaylı olarak 

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

önem arz etmektedir. Vaziyet planı üzerinde, özetçe ayrılan peyzaj alanı gösterilmiştir. 

V.1.16. Diğer faaliyetler.  

Bu bölümde bahsedilecek diğer faaliyetler yoktur.  
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V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine 

Etkileri ve Alınacak Önlemler 

Otel projesinin inşaatının tamamlanması ve gerekli izinlerinin alınmasıyla, tesis işletmeye 

açılacaktır.  

V.2.1. İşletme ve işletme ile ilgili tesislerin muhtemel su baskınlarından vb. korunması 

amacıyla yapılabilecek taşkın önlemeye yönelik alınacak tedbirler.  

Arazi içerisinde projelendirme yapılarak yağmur suyu drenaj kanalı yapılacaktır. Bölgede yağmur 

suyu drenaj sistemi bulunmamaktadır. Yağmur sularının yeşil alan içerisine yönlendirilmesi 

sağlanacaktır.  

V.2.2. İşletme aşamasında otel ve diğer yan tesislerde içme, kullanma, kazan, soğutma 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. 

Tasarı turistik tesis projesi 504 yataklı tesis olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Otelde 100 

personel çalışacağı öngörülmektedir. Hesaplama yapılırken yatak sayısı dikkate alınıp, otelin tam 

kapasiteyle çalıştığı varsayılmıştır.  

Tablo 27 Tesiste ihtiyaç duyulacak su miktarının hesaplanması 

  
Alınan Tipik Su Tüketim Değeri, 

lt/kişi/gün 
Nüfus 

İhtiyaç Duyulan Su Miktarı, 

lt/gün 

Otel 

Müşterisia 
400 504 201600 

Personel 150 100 15000 

  

Toplam, 

216600 lt/gün 

  

Toplam, 

m3/gün 
217 

217 m3’lük su ihtiyacı olacaktır. Konu ile ilgili Yeniboğaziçi Belediyesi (Ek 4/a) ve Su İşleri 

Dairesi (Ek 8)’nden görüşler alınmıştır. Belediye, su hattının uygun olduğunu belirtmiştir. Su 

İşleri Dairesi ise bölgede altyapı ve kaynağın mevcut olduğu belirtilmiştir.  

Proje alanında 2007 m2, 144 m2, 237 m2 yüzme havuzu tasarlanmıştır. Havuzların su ihtiyacı 

dışarıdan tankerle getirilerek sağlanacaktır. Günlük buharlaşma miktarı aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır.  
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E =
7.4PA(0,447W)0,78

T + 459.67
 

E= Buharlaşma oranı (gal/day) 

A= Havuz Alanı (ft2) 

W=Ruzgar hızı (mph) 

P= Oda sıcaklığında hava basıncı (mmHG) 

T= Sıcaklık (oF) 

A= 2338m2 = 25166 ft2 

W= 3.3 m/s = 7.38 mph (Meteoroloji verilerinden alınmıştır) 

P= 0.0023 MPa = 17.25 mmHG (Beşergil, 2020. Buhar- sıcaklık tablosundan alınmıştır) 

T= 24.9 oC= 76.82 F (En yüksek yıllık ortalama sıcaklık değeri alınmıştır) 

E =
7.4 ∗ 17.25 ∗ 25166 ∗ (0,447 ∗ 7.38)0.78

76.81 + 459.67
= 15192 gal/gün 

= ~57 m3/gün 

Kullanılan suyun %100’ünün atıksuya dönüştüğü varsayılırsa, 217 m3 evsel atıksu oluşacaktır. 

Evsel atıksu karakteristiği aşağıda verilmiştir.  

Tablo 28 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 

Tablo 29 Evsel Atıksu Kirlilik Yükü 

Parametre Kirlilik Yükü 

Toplam Katı madde, kg/gün 267 

BOİ5, kg/gün 76 

KOİ, kg/gün 174 
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Toplam Organik Karbon, 

kg/gün 
56 

Toplam Azot, kg/gün 15 

Toplam Fosfor, kg/gün 3 

 

*Yüksek konsantrasyon parametreleri dikkate alınmıştır. 

Biyolojik arıtma 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.  

Tablo 30 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: 

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. Izgara otomatik tambur ızgara seçilerek, atıkların toplanması için 

ayrı bir personele ihtiyaç olmayacaktır.  

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

artışlarında dengelemeyi sağlayacaktır. Herhangi bir arıza olması durumunda, atıksular 

dengeleme havuzunda biriktirilecektir. Arızanın maksimum 6 saat içerisinde giderilmesi 

sağlanacaktır.  

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. Çevrenin ses ve titreşimden 

etkilenmemesi için, blowerlar ses ve titreşim yalıtımlı odaya yerleştirilmesi sağlanacaktır. 



İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

77 

 

Sistemdeki oksijen seviyesi sürekli olarak sensörler ile ölçülerek maksimum arıtma ve enerji 

verimi sağlanacaktır. Blowerlar, izolasyonlu odada yer alacaktır.  

Çamur Çürütme Ünitesi: Biyolojik arıtmadan çıkan arıtma çamuru çürütme tanklarına alınacaktır. 

Bu sistem, çamur aktarma pompası, çamur üst suyu aktarma pompası, çamur çürütme blower ve 

difüzör sistemi ve elektrik panosundan oluşacaktır.   

Çıkış suyu kalitesini artırmak ve yeniden kullanılabilmesi amacıyla biyolojik arıtmanın ardından 

ileri arıtma tesisi kurulacaktır. İleri arıtmalar için, klor eklenmesi/ UV/ ozonlama kullanılması 

mümkündür. Ekte alınan görülen teknik spesifikasyonlarda klor dozajı yapma alternatifi 

seçilmiştir.  

İnşaat izinlerin alınması halinde, atıksu arıtma tesisi detay projesi çizdirilecektir. 

Sistem verimliliğinin izlenmesi ve olası arızalara karşı hemen müdahale edilebilmesi amacıyla 

tesis scada sistemi ile görüntülenecektir.   

Biyolojik ve ileri arıtma tesisi akım şemaları ayrı ayrı bir sonraki sayfada verilmiştir. Ekte ise, 

yatırımcı tarafından yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi Teknik spesifikasyonları verilmiştir.  

 

Şekil 18 Örnek Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Şeması 
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Şekil 19 Örnek İleri Arıtma Tesisi Şeması (klor dozajı yapılacaktır) 

Arıtma tesisi tasarımı yapılırken; 

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

kapasitede olacaktır. 8 m x 30 m’lik alan ayrılmıştır. 

• Arazinin batı yönüne yerleştirilecek olup sınırdan 6m çekiliş yapılacaktır. Vaziyet planında 

gösterilmiştir.  

• Teknik spesifikasyonlarda belirtilen, yatırımcı kapsamında yapılacak işler kapsamında yer 

alan “emici kuyu yapılması ve taşma hatlarının emici kuyuya döşenmesi” kısmı 

yapılmayacaktır. Taşma hattı için, ayrı depo yapılacaktır. Ve vidanjör tarafından 

çekilecektir. 

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

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

Belediyesinin talep edeceği alana taşınacaktır.  

Arıtma tesisi işletilirken; 

• Otel teknik personeline arıtma tesisinin günlük bakımı ile ilgili eğitim verilecektir.  

• Otelin teknik personeli tarafından günlük bakımı, 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.  
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• 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. Vidanjörün Çevre Koruma Dairesi’nden izinli olması gerekmektedir. 

Vidanjör tarafından çekilen atıksu, ücreti ödenerek bölgeye yakın atıksu arıtma tesisine 

deşarjı (Mağusa Atıksu Arıtma Tesisi/ Bafra Atıksu Arıtma Tesisi/ Haspolat Atıksu Arıtma 

Tesisi) sağlanacaktır. Arızanın en fazla 6 saat içerisinde giderilmesi sağlanacaktır.  

Arıtma sonucunda sıvı yada yarı katı halde, kokulu %2-2,5 katı madde içeren arıtma çamuru 

oluşacaktır. Arıtma çamurları organik maddeleri başka bir yapıda bünyelerinde bulundurur ve 

koku verirler bu nedenle uygun şekilde bertaraf edilmesi gereklidir. Çamur miktarı atıksuyun 

kirlilik derecesine, proseste kullanılan kimyasallara ve arıtma miktarına bağlı olarak değişir. 

Aşağıda çamur miktarı yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Oluşan arıtma çamurları, yürürlükteki 

Yasa ve Tüzükler gereğince bertarafı sağlanacaktır.  

Xç = Xo-Xe 

Q*Xç= Çamur miktarı 

Xo= Atıksuyun askıda katı madde içeriği (mg/L) 

Xe= Çökelmeden sonraki AKM içeriği (mg/L) 

Xç= 1 lt atıksudan uzaklaştırılabilen çamur miktarı 

Q= Atıksu debisi 

Vç=Çamur hacmi 

𝑽ç (
𝒎𝟑

𝒈ü𝒏
) =

𝑲𝒂𝒕𝚤 𝑴𝒂𝒅𝒅𝒆
𝒌𝒈

𝒈ü𝒏

𝑲𝒂𝒕𝚤𝑴𝒂𝒅𝒅𝒆%∗𝛒ç𝐚𝐦𝐮𝐫∗
𝟏𝟎𝟎𝟎𝐤𝐠

𝐦𝟑

   

 

Xç =350 mg/lt-40 mg/lt 

Xç =310 mg/lt 

=217 m3/gün* 310 mg/lt*103lt/m3 * 10-6 kg/mg 
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=67.27 kg/gün 

Vç=67.27 kg/gün / (0.023*1.1* 1000kg/m3) 

     =~2.7 m3/gün 

V.2.3. İşletme aşamasında otel ve diğer yan tesislerde 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 VRV merkezi sistem kullanılacaktır. Kullanılacak enerji miktarı 

aşağıda hesaplanmıştır.  

240 oda x 2.5 kWh = 600 kWh 

Mutfaklarda ise likit gaz kullanılacaktır. Likit gaz çevredeki satış yerlerinden alınacaktır. 

Kullanılacak LPG/motorin/likit gaz ile kaynaklanacak emisyon düşük miktarda olacaktır.  

V.2.4. İşletme aşamasında otel ve diğer yan tesislerde oluşacak katı atık miktar ve özellikler, 

depolama – yığma, bertarafı işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya 

hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği. 

İşletme aşamasında oluşacak atıkların, atık listesi ve kodları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 31 Atık listesi ve kodları 

15 Atık Ambalajlar 

15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 

15 01 02 Plastik ambalaj 

15 01 03  Ahşap ambalaj 

15 01 04 Metalik ambalaj 

15 01 05 Kompozit ambalaj 

15 01 06 Karışık ambalaj 

20 Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları  

20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar 

20 01 26 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar 

20 01 27 Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler 

20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler 

20 01 29 Tehlikeli madde içeren deterjanlar 

20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar 

20 01 35 

20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış 

elektrikli ve elektronik ekipmanlar 

20 01 36 

20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik 

ekipmanlar 

20 01 37 Tehlikeli maddeler içeren ahşap 
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20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap 

20 02 Bahçe ve Park Atıkları 

20 02 01 Biyolojik olarka bozunabilir atıklar 

20 02 02 Toprak ve taşlar 

20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar 

20 03 Diğer Belediye Atıkları 

20 03 01 Karışık belediye atıkları 

20 03 02 Sokak temizleme kalıntıları 

20 03 04 Fosseptik çamurları 

20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar 

20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları 

 

Otel faaliyeti sırasında tam kapasite olarak çalıştığı düşünülürse; 504 müşteri ve 100personel 

toplam 604 kişi atık oluşturacaktır. Kişi başına düşen atık miktarı 1 kg/kişi-gün olarak alınırsa, 

günlük toplam atık miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.  

• 504 kişi * 1kg/ kişi-gün= 504 kg/gün 

• 100 personel*0.5 kg/kişi-gün =50 kg/gün 

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin atıkları 3 günde bir topladığı düşünülürse,  

• (554 kg) * 3= 1662 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.  

𝟏𝟔𝟔𝟐 𝐤𝐠

𝟎. 𝟐 𝐤𝐠/𝐋
= 𝟖𝟑𝟏𝟎𝐋 

𝟖𝟑𝟏𝟎𝐋 ∗
𝟏𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

𝟕𝟕𝟎𝐥𝐭
= 𝟏𝟎. 𝟖 

Soğutmalı çöp odasına, onbir adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Çöp 

odası, soğutmalı olarak tasarlanmıştır. Vaziyet planında gösterilmiştir. 18/2012 Çevre Yasası’nın 

8. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Belediyeler; belediye atıklarının toplanması ve/veya 

toplattırılması için bir sistem kurar ve/veya kurdurur ve uygular ve/veya uygulatır. Ayrıca, 

Belediye atıklarının işlenmesi de dahil olmak üzere çevre açısından güvenli olarak yönetilmesi 

ve bertaraf edilmesini ve/veya ettirilmesini sağlar. Kaynaktan ayrı toplanmasını teşvik eder. 
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Otelde oluşacak geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 

toplanacak ve bertaraf edilecektir.   

Tesisin peyzaj çalışmaları sonucunda yeşil atıklar oluşacaktır. Bu atıklar, Yeniboğaziçi 

Belediyesinin gösterdiği alana taşınacaktır.  

Restorant mutfaklarından kaynaklı bitkisel atık yağ oluşacaktır. Yağ tutucu konularak atık yağlar 

biriktirilecektir. Oluşan atık yağlar evsel atıklardan ayrı olarak sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri 

korozyona dayanıklı bidon veya konteynerde biriktirilecektir. Biriktirilen yağlar Çevre Koruma 

Dairesi’nden lisans almış tesislere, otel işletmesi tarafından verilecektir.   

Otelde daha az atık oluşturmak için atık yönetim stratejileri belirlenecektir. Yeniden kullanıma 

önem verilecektir. Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Bu atıklar için, otel iç ve dış alanında 

ambalaj atık toplama noktaları oluşturulacaktır. Daha sonra otel personeli tarafından bu atıklar 

ayrı toplanarak, ambalaj atık geçici depolama alanına taşınacaktır.  

Geçici depolanan ambalaj atıkları, Çevre Koruma Dairesi tarafından izinlendirilmiş atık toplama 

taşıyıcılarının listesi (Çevre Koruma Dairesi internet sitesinden – Katı Atıklar Şubesi – 

“Dairemizden izinli firmalar” seçeneği tıklanarak) kontrol edilerek, izinlendirilen firmalar 

tarafından alınması sağlanacaktır.  

Çöp odalarının bulunduğu alanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek, haşare ve kemirgen üremesi 

engellenecektir.  

V.2.5. Tesisin Faaliyeti Sırasında Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültü Seviyesi ve 

Kontrolu için Alınacak Önlemler, 

a. Jeneratör kullanılacaksa vaziyet planında gösterilmesi 

b. Isıtma – soğutma vb. Sistem kullanılacaksa detaylı açıklanması ve sistemin çevresel 

değerlendirilmesi 

Isıtma- soğutma dış ekipmanları otel bloklarının tavanına yerleştirilecektir. Vaziyet planında 

gösterilmiştir.  

Gürültü oluşumu öngörülen alanlar; jeneratör, çok amaçlı salon, kongre salonları, bar’dır. Bu 

alanların duvarları, izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır. Oluşabilecek gürültü ve mekanik 

titresimi engellemek amacıyla uygun yapı, duvar, tavan, döşeme gibi uygun ses izolasyon 

malzemeleri kullanılacaktır. Seslerin değerleri mevcut arka plan gürültüsü düzeylerinin 5 

dBA’dan fazla aşmaycak biçimde kontrol altına alınacaktır. 
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 Jeneratör, arazinin kuzeyinde yer alacak olup, ses ve titreşim yalıtımlı alanda bulunacaktır. 

Jeneratör egzoz bacası güney yönüne bakacak şekilde yerleştirilecektir.  

Müşterilere iyi hizmet vermek, rahat ve huzur verici ortam sağlamak ve çevreyi rahatsız 

edebilecek gürültü oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan değerlere uyum esastır. Alan, Hassasiyet 

Seviyesi II bölgesine girmektedir. Tablo 32’de sınır değerler verilmiştir.  

Gürültü değerlerinin aşılması durumunda, gürültü ölçümü yaptırılacak, ses bariyerleri veya 

akustik kaplama ile gürültü seviyesi azaltılacaktır.  

Tesiste müzik yayını yapılmak istenmesi halinde, Çevre Koruma Dairesi’ne başvurulacaktır. İzin 

alınması ve şartların sağlanması halinde müzik yayını yapılabilecektir.  

Tablo 32 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.2.6. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzenlemeleri. 

İskele Belediyesi ile istişare edilerek, KKTC Peyzaj Mimarları odası faal üyesi tarafından peyzaj 

projesi geliştirilecektir. Peyzaj alanlarında, organik içerikli gübreler tercih edilecektir. Pestisit 

kullanılmayacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı, atıksu arıtma tesisi çıkış suyundan sağlanacaktır.  

V.2.7. İşletme aşamasında faaliyetlerin meskun mahallere ve karayollarına olabilecek 

etkileri ve giderilmesine yönelik tedbirler.  

Otelin kullanıma açılmasıyla, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı nüfusta artış olacaktır. 

Özellikle yaz aylarında söz konusu yan yollarda trafik oluşumu muhtemeldir.  

Projede 183 araçlık otopark alanı tasarlanmıştır. Yol kenarlarına/kaldırım üzerine/konutların park 

alanlarına park edilmeyecektir. Otel işletmesi park düzenlemesinden sorumlu olacaktır.  

Karayolları Dairesi tarafından Kuzey Kıbrıs’ta güncel araç sayımı ve trafik yükü ölçümleri 

yapılmıştır. Ancak, sonuçlar üzerinde halen çalışma yapıldığından verilere ulaşılamamıştır. 

Geçmişteki verilere bakıldığında 2015 yılında 50 bölgede araç sayımı ve trafik yükü istatistikleri 

ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. İskele yolu üzerinde, otomobil, orta yüklü taşıt, otobüs, kamyon 

vb. Araçların toplamı 3611 araç’tır. Mevcut durumda otomobil yüzdesi %83.5’tir. Otelin 
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kullanıma açılmasıyla, özellikle Gazimağusa – İskele anayolu üzerinde araç sayısında artış 

olacaktır.  

=(Mevcut Otomobil/ Mevcut Araç Sayısı) x 100 

= (3015/3611)x 100= %83.5 

Bölgede oluşacak araç trafiğinin azaltılması, giriş-çıkışlarda sıkışıklık yaşanmaması için Şehir 

Planlama Dairesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Karayolları Dairesi’nin görüşlerine uyum esastır. 

 

Şekil 20 Proje alanına giriş çıkışın gösterilmesi 
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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. 

Tasarı turistik tesisin temel hedefleri; KKTC turizmine katkıda bulunmak, ülkenin tanıtımını 

sağlamak ve bölgede istihdam olanağı sağlamaktır.  

Tesisin faaliyete geçmesiyle 100 kişilik istihdam imkanı yaratılacaktır. Çalışanların %98’i yerli 

olacaktır. Gerek inşaat gerek işletme sırasında projede çalışacak personele ve personel ailelerine 

doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlanmış olacaktır.  

Bölgeye gelecek turist sayısının artması, malzemelerin bölgeden temin edilmesi ile başta İskele 

Bölgesine ve tüm Kıbrıs ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir. Özellikle, bölge 

gelişimine katkı koyacak şekilde gıda vb. Ihtiyaçlar yakın çevreden sağlanacaktır.  

İskele bölgesinde son yıllarda yoğun yapılaşma mevcuttur. Bölge nüfusuna oranla, sosyal ve 

teknik altyapının geliştirilmesi ve imar planının yayınlanması önem arz etmektedir. Bölgede imar 

çalışmaları halen devam ettiği bilinmektedir.  

 

V.3.2. Çevresel Fayda – Maliyet Analizi 

 

İnşaat sırasında, toz, gürültü, görüntü kirliliği oluşacaktır. Bu kirliliklerin en aza indirilebilmesi 

için raporda belirtilen önlemlerin alınması (sulama, gürültü bariyeri, toz tutucu branda vb. 

önlemler) göre işlem yapılması esastır.  

Arazinin hazırlanması, temel kazıları sırasında hafriyat toprağının kamyona yüklenmesi sırasında 

toz oluşumu olacaktır. Yapılacak tüm işlemler kontrollü olarak yapılacaktır. İnşaat sırasında, 

mevsim şartlarına göre yollarda spreyleme yapılarak, malzemeler nemli tutularak ya da branda 

ile kapatılarak toz oluşumu minimuma indirilecektir. Özellikle kuzey cephede (konutların 

bulunduğu cephe), duvar üzerine ağ/branda/perde yapılarak herhangi bir malzeme uçuşması 

önlenecektir. 

İnşaat sırasında çalışacak araçlardan kaynaklı egzoz oluşumu olacaktır. Araçların egzoz emisyon 

ölçümleri yaptırılmış olacaktır.  

İnşaatın yapımı sırasında flora – fauna olumsuz etkilenecektir. 
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Önlem alınmaz ise, bölgedeki trafik yükü artmış olacaktır.İnşaat sırasında oluşacak trafik 

yükünün azaltılması amacıyla, Trafik Yönetim Planı hazırlanacaktır. İnşaat sırasında araç 

geçişleri kontrollü yapılacaktır. 

Beton dökümleri akşam saatlerinde yapılarak, halkın olumsuz etkilenmesi önlenecektir.  

Arazi cepheleri OSB malzeme ile aralıksız, düzenli olarak çevrilecektir. 

İnşaat araçları geçişlerini kontrollü olarak yapacak, gereksiz yere korna çalınmayacaktır. Yük 

limit değerlerine uyulacak ve düzenli nemlendirme yapılacaktır.  

Yağ/mazot depolanmayacaktır.  

Atıksular, sızdırmaz tankta depolanarak vidanjör tarafından çekilecektir. Ücreti ödenerek en 

yakın atıksu arıtma tesisine deşarjı sağlanacaktır.  

Tüm işlemler arazi sınırları içerisinde yapılacaktır. Çevreye herhangi bir malzeme depolama/araç 

park etme vb. Işlemler yapılmayacaktır.  

Otellin faaliyeti sırasında; 

Otelde su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler kullanılacaktır.  

Otelin faaliyete geçmesi ile ise yine atıksu, evsel katı atık, bölgedeki trafik yükü artışı, gürültü 

vb. çevresel etkilerin oluşması muhtemeldir. Evsel atıksuların arıtılması için yatırımcı tarafından 

atıksu arıtma tesisi kurulacaktır. 

Atıksu arıtma tesisinin düzenli bakımının yaptırılması önem arz etmektedir. Aksi takdirde, 

bölgede koku ve sinek problemi oluşacaktır. Tesisin işletilmesi otel yönetimi ve danışman firma 

tarafından yapılacaktır. Çıkış suyunun ayda bir kez çevre ve mikrobiyoloji analizleri 

yaptırılacaktır.  

Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu, otelin peyzaj alanlarında kullanılacaktır. Kalan miktar, sızdırmaz 

depolarda depolanacak ve Belediye’nin su ihtiyacı duyduğu alanlara taşınacaktır. Suyun nereye 

taşınacağı ile ilgili Yeniboğaziçi Belediyesi’nden görüş alınacaktır. Fazla çıkış suyu olması 

durumunda, denize herhangi bir deşarj kesinlikle yapılmayacaktır.  

Evsel katı atıkların depolanması için, soğutmalı çöp odası yapılacaktır. Geri dönüştürülebilir 

atıklar ayrı toplanarak, lisanslı firmalara verilecektir. Böylece, bu tür atıklardan gelir elde edilmiş 

olacaktır. Toplanan gelir, oteldeki çevre uygulamaları için kullanılacaktır. 
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Otelin işletilmesi sırasında bölgedeki mevcut trafik yükü artmış olacaktır. Yol kenarlarına park 

edilmesi yasak olacaktır.  

Oluşabilecek gürültü değerinin Hassasiyet Seviyesi II’de belirtilen limit değerinin altında olması 

sağlanacaktır. Çevreden şikayet gelmesi durumunda, ölçüm yaptırılarak her türlü tedbirin 

alınması esastır.  

Otel bloğunun çevredeki parsellere gölge etkisi eklerde incelenmiştir. Kış mevsiminde ise sabah 

ve öğle saatlerinde arazinin kuzey batısında bulunan parseller üzerine gölge düştüğü, öğleden 

sonra ise gölgenin arazinin kuzey doğu yönüne (sahil yönüne) düştüğü görülmektedir.  

Arazi dışına herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Sahile herhangi bir malzeme depolama/atık-

atıksu deşarj/ malzeme alımı, mendirek, iskele kesinlikle yapılmayacaktır.  

Otelin işletmeye açılması durumunda, müşterilerin de sahili ve denizi kullanacağı dikkate alınırsa 

sahildeki kalabalık artmış olacaktır.  
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BÖLÜM VI. HALKIN KATILIMI 

VI.1. Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi Ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler. 

Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporuna yansıtılması amacıyla halkın katılımı toplantısı düzenlenecektir. 

Toplantı ilanı, 2 yerel gazetede yayınlanacaktır. Ayrıca, hazırlanan taslak ÇED raporu ve duyuru 

ilanı Çevre Koruma Dairesi internet sitesinde yayınlanacaktır.  

Toplantı, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği koşullara uygun olarak gerçekleştirilecektir.  

VI.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar. 

Görüşlerini vermek üzere bölge halkı ve sivil toplum örgütleri beklenmektedir.  

VI.3. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler. 

Bu konuda verilebilecek başka bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII.  PROJE ALTERNATİFLERİ 

Proje yerinin; 

• Özel mülkiyet olması, 

• Arazi büyüklüğü, 

• Bulunduğu bölgede ulaşım altyapısı, elektrik, su altyapısının bulunması, 

• Yerli ve yabancı halkın bölgeye ilgisi, 

Nedenleriyle, yatırımcı araziye turistik tesis yatırımı yapmayı en iyi alternatif olarak 

değerlendirmiştir. 

Diğer alternatifler ise, arazinin toplu konut projesi olarak kullanılması ve tarım arazisi olarak 

kullanılmasıdır.  

Eylemsizlik alternatifi ise, proje alanında herhangi bir faaliyet yapılmamasıdır.  

 

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI  

• Faaliyetin inşaatı sırasında izlenmesi gereken program 

Tüm izinlerin alınmasıyla inşaata başlanacaktır.  

Şantiye şefi tarafından projenin zaman tablosu oluşturulacak ve bu tabloya uyulacaktır. 

Müellif ve şantiye şefi tarafından, mimari projeye uyum sağlanacaktır. 

İnşaat sırasında oluşabilecek gürültü/toz/inşaat araçları giriş çıkışından olumsuz etkilenmemesi 

için her türlü önlemin alınması esastır. 

Çevre ve insan sağlığını önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir kaza, olay veya 

uygunsuzluktan en kısa süre içerisinde (en geç 24 saat) Çevre Koruma Dairesi bilgilendirilecektir.  

Beton dökümü gece yapılacaktır.  

Trafik Yönetim Planı hazırlanacaktır. Malzeme taşıma işlemi yapan tüm sürücülere konu ile ilgili 

sorumlulukları hakkında bilgi verilecektir. Plana uyulması sağlanacaktır.  

Giriş-çıkışlar ve güzergahlar konutlardan en uzak alternatif seçilerek yapılacaktır. İnşaat sırasında 

arazinin güneyindeki yolun kullanılması önerilmiştir.  
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ÇED raporunda verilen taahhütlere uyum sağlanacaktır. Yatırımcı, şantiye şefi ve ilgili kurumlar 

tarafından izlenecektir. 

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

kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.  

Şantiye şefi tarafından, çevreyi rahatsız edici şiddette gürültü oluşmaması için, iş makinaları 

gereksiz çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Uzman kişilere gürültü ölçümü yaptırılacaktır. 

Değerlerin, tüzüklerde bulunan limitlerin üzerinde olması durumunda, projelendirme yapılarak 

izolasyon önlemleri alınacak ve/veya alanda çalışan araç sayısında azaltma yoluna gidilecektir.  

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

rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı izlenecektir. Çöplerin etrafa uçuşması/konteynerin 

devrilmesi durumunda, işçiler tarafından çöpler toplanacaktır. Geri dönüştürülebilen atıklar ayrı 

toplanıp depolanacaktır.  

İnşaat sırasında, oluşacak evsel atıksular vidanjör tarafından çekilecektir. Vidanjörle gerekli 

iletişim şantiye şefi ve müellif tarafından yapılacaktır.  

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

gore çalışıp çalışmadığı izlenecektir. Şantiyede çalışan tüm elemanlara İş Sağlığı ve Güvenliği 

eğitimi verilecektir. Tüm işlemler İSG uzmanı nezaretinde yapılacaktır.  

İnşaat işleri sırasında iş güvenliği ve sağlığı ve çevredeki insanların da sağlığının korunması 

amacı ile gerekli tüm önlemler alınacak olup, inşaat alanına giriş kontrol altına alınarak 

yabancıların girişi önlenecektir. 

Tüm işlemler arazi içerisinde yapılacaktır. Arazi sınırı dışına herhangi bir malzeme 

depolama/araç park alanı vb faaliyetler yapılmayacaktır.  

• Faaliyetin işletme sırasında izleme program 

Atıksu arıtma tesisinin günlük bakımı otel teknik çalışanı, haftalık/aylık servisi ise danışman 

firma tarafından yapılacaktır. Ayda en az bir kez çevre ve mikrobiyoloji analizi yaptırılacaktır.  

İşletme sırasında, gürültü kirliliği oluşmaması için otel işletmesi tarafından gerekli tüm önlemler 

alınacaktır. Ses izolasyonları yapılacaktır. Şikayet gelmesi durumunda, problem teşkil eden 

noktalarda gürültü ölçümü yaptırılacak, gerekli ses yapı izolasyonu yaptırılacaktır. 

Çevresel Gürültü Yönetimi Tüzüğü’nde belirtilen limit değerlere uyum esastır.  

Atıklar düzenli olarak toplanarak geçici olarak çöp odalarında depolanacaktır. 
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Ambalaj atıkları ayrı toplanacaktır. Bu atıklar, Çevre Koruma Dairesi’nden lisanslı firmalara 

verilecektir.  

Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir. 

Araçların yol kenarına park etmelerine izin verilmeyecektir. 

Çevre ve insan sağlığını önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir kaza, olay veya 

uygunsuzluktan en kısa süre içerisinde (en geç 24 saat) Çevre Koruma Dairesi bilgilendirilecektir.  

18/2012 Çevre Yasası ve kapsamında bulunan tüzüklere uyum esastır. 

• Faaliyetin işletme sonrası izleme programı 

Otelde düzenli olarak bakım onarım işleri yapılarak yapı ömrünün uzatılması sağlanacaktır.  

• Acil Müdahale Planı 

Projenin inşaat aşaması ve sonrasında çeşitli sorunlar yada felaketler meydana gelebilir. Örneğin; 

yangın, deprem, sel yada hortum gibi doğal afet olabileceği gibi patlama, yada sabotaj gibi farklı 

biçimlerde acil durumlar oluşabilir. 

Acil durumların gerçekleşmesi durumunda enerji kaybı, telekominikasyon iletişim hizmetlerinin 

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

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

Acil durumlarda işletme idaresi, yönetim ve kontrol için Polis, İtfaiye, Kaymakamlık ve ilgili 

birimlere bilgi verilecektir. 

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

önlemleri alabilmek amacıyla inşaat aşamasında projede çalışan elemanlara gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. Projede çalışacak elemanlardan bir ekip oluşturulacaktır.  

Projede çalışan tüm elemanlar 22/92 İş Yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır. 35/2008 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uygun olarak çalıştırılacaktır. 

Polis Genel Müdürlüğü- İtfaiye Müdürlüğü’nün görüşüne uyulacaktır. 

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

durumlarda yenilenecektir.  

Acil Durum Planında aşağıdaki hususların detaylı şekilde verilmesi gerekmektedir. 
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*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 3712333 

Tablo 33 Acil durumlarda aranacak kurumlar 

 Sorumlu Kişi Telefon* 

Yeniboğaziçi Belediyesi  0392 3788146 

Gazimağusa Kaymakamlığı  0392 3665344 

Çevre Koruma Dairesi  0392 6112000 

* 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 mudahale ekipleri oluşturulur. Mudahale ve koruma için eğitim verilir.  

Acil durumun boyutuna göre ilgili kurumlara haber verilir.  

Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecektir.  
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BÖLÜM IX. SONUÇLAR 

 

İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, 

proje çalışma grubu tarafından Kasım 2020 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 yapılan çalışmalar, Bölüm 

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

İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 

teknik olmayan sonuçları aşağıdaki gibidir; 

Arazinin denize uzaklığı 65 m’dir.  

Yapılaşmaya ve bölgedeki nüfus artış oranına parallel olarak atıksu, katı atık depolama/transfer, 

yağmur suyu drenajı, yol vb. teknik konularda projelendirme yapılarak bölgede altyapı 

sistemlerinin yapılması/geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Fasıl 59, Sahilleri Koruma Yasası’na uyum esastır.  
Yatırımcı şirket, projenin inşaatı, işletme ve işletme sonrasında Çevre Yasası ve kapsamındaki 

tüzüklere uymakla yükümlüdür.  

İhsane Füsun Müderrisoğlu’na ait Turistik Tesis Projesi, Gazimağusa Kazası, Yeni Boğaziçi 

Köyü, Pafta/Harita S31-C-03-C-3-B, 221, 227 numaralı parseller üzerinde yer almaktadır. Arazi 

toplam alanı 30197.14 m2’dir.  

Proje alanı 1989 Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi kapsamında yer almaktadır. Ekte, Şehir 

Planlama Dairesi’nden alınan görüş verilmiştir.  

Arazi içerisinde kuru tarım yapılmakta, sınırları tellenmiş durumdadır.  

Arazi yakın çevresinde, müstakil 2 katlı villa tipi konutlar, boş arazi ve ötesinde deniz, boş 

araziler, kullanılmayan eski Sea Side Hotel, Salamis Bay Conti Hotel ve Gazimağusa – İskele 

Anayolu bulunmaktadır. 
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Söz konusu proje kapsamında, 2 kat bodrum, Zemin+7 katlı otel binası yapılması 

planlanmaktadır. Otel kapasitesi, proje mimarı tarafından 240 oda (504 yataklı) olacak şekilde 

tasarlanmıştır.  

Arazi içerisinde ağaç bulunmamaktadır. Projenin hayata geçmesiyle arazi tarımsal niteliğini 

kaybedecektir.  

Haritacının yapmış olduğu ölçümlere göre, arazinin doğu sınırının kıyıya uzaklığı 65m’dir.  

Proje  yerinde  toplam 17  familyadan  toplanan 36  tür tespiti  yapılmıştır. Tespit  edilen  türler  

ülkemizde  yaygın  olarak  bulunan  türler  olup  herhangi  ender  bir  türün  ortadan  kalkması  

söz  konusu  değildir. 

Proje alanında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yüzey araştırması ve arkeolojik sondaj 

çalışması yapılmıştır. Alınan görüşte (Ek 9) herhangi bir eski eser buluntusuna rastlanmadığı 

belirtilmiştir. 

İnşaat sırasında; 

Arazide özel firma tarafından yapılan sondajlarda, 4.5 m derinliğinde yeraltı su seviyesine 

rastlanmıştır. Bodrum kazıları sırasında yeraltı su seviyesi ile karşılaşılacaktır. Su seviyesinin 

yüksek olması nedeniyle pompa konularak yeraltı su seviyesi drene edilecektir. Ayrıca, derenaj 

sistemi kurulacaktır. Temeller ise neme karşı yalıtımlı olarak yapılacaktır.  

153093 m3 hafriyat toprağı oluşacaktır. Konu ile ilgili Belediye’den görüş alınmıştır. 

Belediye’nin dolgu yapmak istediği alana taşınacaktır. Yeniboğaziçi Belediyesinin izin verdiği 

alan dışına herhangi bir döküm yapılmayacaktır. Belediye’nin göstereceği alana hafriyat toprağı 

taşınırken ve boşaltılırken kontrollü işlem yapılacaktır. 

Hafriyat işini yapan firma, toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz 

emisyonlarını azaltacak tedbirler alınacak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlü 

olacaktır. 

Kazı işlemleri sırasında sürekli nemlendirme işlemi yapılarak tozun bastırılması sağlanacaktır. 

Kazı yapılacak gün ve saatler Belediye ile istişare edilerek bölgedeki konutlar düşünülerek karar 

verilecektir.  

Özellikle hafriyatın taşınması sırasında bölge trafiği olumsuz etkilenecektir. Bölgedeki araç 

sayısında artış olacaktır. Hafriyat ve diğer malzemelerin taşınması ile ilgili Trafik Yönetim Planı 

hazırlanacaktır.  
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Çevreden toz şikayeti gelmesi halinde, toz ölçümü yaptırılacaktır. Her türlü önlemin alınması 

esastır. Gerekmesi durumunda, iş planı yavaşlatılacaktır.  

Arazinin 4 yönü OSB ile çevrilecektir.  

İnşaat sırasında yapı yükseldikçe toz dağılımı ve görüntü kirliliği oluşturmaması amacıyla bina 

çevresi yeşil branda ile çevrilecektir.   

Proje alanına ulaşım güzergahı olarak alanın güneyindeki yol önerilmiştir.  

Günlük 18.4 m3’lük su kullanılacaktır. Dışarıdan tankerlerle getirilerek sağlanacaktır.  

6 m3/gün evsel atıksu oluşacaktır. Sızdırmaz tankta depolanarak 10 günde bir kez vidanjör 

tarafından çekilecektir. Vidanjörler, Çevre Koruma Dairesi’nden izinli olacaktır. Atıksuların 

deşarjı için izin alınarak en yakın atıksu arıtma tesisine (Mağusa Atıksu Arıtma Tesisi) taşınması 

sağlanacaktır. 

Gürültü ölçümü yaptırılarak her türlü önlemin alınması (bariyerin yükseltilmesi, bariyerin 

performansının artırılması, iş yavaşlatılması, çalışma saatlerinin değiştirilmesi, kullanılan 

ekipmanın susturuculu olarak seçilmesi vb) esastır.  

Otelin kullanımı sırasında; 

217 m3’lük su ihtiyacı olacaktır. Şebekeden sağlanacaktır. Su İşleri Dairesi, bölgede altyapı ve su 

kaynağı olduğunu belirtmiştir.  

Evsel atıksuların arıtılması için atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Ayda en az bir kez çevre ve 

mikrobiyoloji analizleri yaptırılacaktır. Analiz raporları 5 yıl saklanacaktır.  

Otel kapsamında 2007 m2, 144 m2, 237 m2’lik havuzlar yapılacaktır. Havuz alanları büyük 

olduğundan buharlaşan su miktarının da fazla olduğu görülmektedir.  

Isıtma- soğutma dış ekipmanları otel bloklarının tavanına yerleştirilecektir. 

Jeneratör sınırdan 6m mesafede, yalıtımlı olarak yerleştirilecektir.  

İmar ile ilgili kurumların görüşüne uyum esastır.  

18/2012 Çevre Yasası ve kapsamındaki tüzüklere uyum esastır.  
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