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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN GENEL ÖZETİ 

 Aydoğan Investments Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi, Girne Kazası, Ozanköy Köyü, Tavuk Çiftliği 

Mevki, P/H XII.22.E1&E2, 269/1+ 269/2+ 276+ 277+ 268+ 281+ 282+ 283+ 279+74/1, 266/1, 74/2 

ve 278 numaralı parseller üzerinde tasarlanmıştır.   

 Arazilerden 74/2 ve 278 numaralı parseller 10 yıllığına Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’ndan 

kiralanmıştır. 

 Toplam proje alanı, 39 dönüm 1 evlek 2400 ayakkare (52750,93 m2)’dir.  

 Arazi yakın çevresinde, deniz, müstakil villa tipi konutlar, Elma deresi, boş araziler, seralar, Girne – 

Çatalköy anayolu bulunmaktadır. Arazilerde dolgu toprağı ve kayalar bulunmaktadır. 

 Otel, “Kuzey-Deniz” ve “Güney-Dağ” Etap Oteli olarak tasarlanmıştır. Kuzey etap oteli, 4 kat 

bodrum, zemin+ 3 kattan oluşmaktadır. Toplam bodrum alanları 30895 m2, toplam imar alanı ise 

13987 m2’dir. Kuzey etapta toplam 303 oda bulunacaktır. Güney etap oteli ise, 5 kat bodrum, zemin+ 

3 kat olarak tasarlanmıştır. Toplam bodrum kat alanı 37291,5 m2, toplam imar alanı ise 12378 m2’dir. 

Güney etap otelinde 255 oda tasarlanmıştır. Genel toplamda, proje 508 oda (1016 yatak) içerecektir. 

 Arazinin doğusundan geçen dere için, hidrolik-hidrolojik çalışma yapılacaktır. Konu ile ilgili herhangi 

bir yapı yapılması istenmesi halinde, ilgili makamlardan (Girne Kaymakamlığı ve Su İşleri Dairesi) 

izin alınacaktır. Tasarımda dere yönünde arazinin kuzeyinde 2598 m2, güney yönündeki arazilerin 

doğusunda ise 2290 m2’lik alan yeşil alan olarak ayrılmıştır.  

 

İnşaat sırasında; 

 Hafriyat toprağının bir miktarı yine arazi içerisinde dolgu amaçlı kullanılacaktır. Kalan hafriyat toprağı 

ise 15 ayda, i182 işletme ruhsatlı taş ocağına taşınacaktır. Dolgu amaçlı kullanılacaktır.  

 Özellikle bodrum kazısı ve yükleme sırasında spreyleme yapılarak malzemenin nemlendirilmesi 

sağlanacaktır. Nakliye sırasında ise, kamyonların arkasında malzeme üzeri branda ile örtülecektir.  

 Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, arazilerin ortasında (266/1 numaralı parselin kuzeyinde, 

268 numaralı parselin güneyinde) 3 m genişliğinde yol/geçit bulunmaktadır. Yola mühadale ile ilgili 

ilgili kurumlardan görüş alınacaktır. Olumlu izin alınması halinde, inşaat sırasında yol geçici bir süre 

kullanılamayacaktır. Bu nedenle, söz konusu yolu kullanarak evine ulaşan konut sakinleri bu yolu 

kullanamayacaklardır. Konut için geçici bir süre için proje alanı doğusundan ayrı yol açılacaktır.  

 Günlük ~37,6 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan tankerle getirilerek 

sağlanacaktır.  

 Jeneratör kurulması halinde, jeneratör kabinli olacaktır. Konutlara yakın konumlandırılmayacaktır. En 

az, 6 metre uzaklıkta konumlandırılacaktır. 

 Kullanılan suyun %100’ünün atıksuya dönüşeceği varsayılırsa, günlük 37,6 m3 evsel atıksu 

oluşacaktır. Atıksular sızdırmaz tankta depolanacaktır. Daha sonra Haspolat Atıksu Arıtma Tesisine 

taşınacaktır.  

 Arazi çevresi OSB malzeme ile çevrilecektir. 

 Kazı işlemi yapılırken sürekli olarak nemlendirme yapılacaktır. 
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 Konutların doğusunda bulunan yol düzenli olarak nemlendirilecektir.  

 Tesisin ulaşım altyapısı mevcuttur. Proje alanının batısında bulunan yolun bir kısmı (~270m) 

asfaltlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle, bu yolun tamamı asfaltlanacaktır.  

 Gürültü önleyci paneller/bariyerler konulacaktır. Özellikle, güneyde bulunan 266/1 numaralı parselin 

batı sınırına ve 268 numaralı parselin doğu sınırına konulacaktır. 

 Arazi sınırları ve dere çekilişinin yapılıp belirlenmesiyle, inşaat alanı ile çakışan ağaçlar 

belirlenecektir. Harnup ağacının taşınması ile ilgili Girne Kaymakamlığı’na başvuru yapılacaktır. 

Diğer ağaçların kesimi için ise, Orman Dairesine başvuru yapılarak orman memuru nezaretinde kesim 

yapılacaktır. 

İşletme aşaması; 

 Projenin faaliyete geçmesi ile “Güney- Dağ tarafında” 255 oda, “Kuzey- Deniz” tarafındaki otel binasında 

ise 303 oda hizmete geçecektir. Tesisin toplam yatak kapasitesi 508 oda (1016 yatak) olacaktır. 

 Otelin tam kapasite çalıştığı varsayılırsa, günlük ihtiyaç duyulan su miktarı 653 ton olacaktır.  

 Atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Kapalı ve gömme olacaktır. Tesis çevresi ağaçlandırılacaktır.  

 Pişirme buharı çatı seviyesinden en az 1,5 m yükseklikte bacadan salınacaktır. Mutfaklarda pişirme yağı 

düzenli olarak değiştirilecektir.  

 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü kapsamında ambalaj atıkları ayrı toplanarak lisanslı 

firmalara verilecektir.  

 3 adet soğutmalı çöp odası tasarlanmıştır. 

 Restorantlarda yağ tutucu kullanılacaktır. Atıkyağlar ayrı, sızdırmaz kaplarda toplanacaktır. 

 Jeneratör odaları, ses ve titreşim yalıtımlı olacaktır.  

 Açık hava diskosu olmayacaktır. Bar, dağ – güney’de bulunan otel binasında kapalı alanda yer alacaktır.   
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PROJE İÇİN SEÇİLEN YER:  OZANKÖY- GİRNE 

KAZA: GİRNE 

MEVKİ: TAVUK ÇİFTLİĞİ MEVKİ 

PAFTA / HARİTA NO: XII.22.E2 

PARSEL NO: 269/1+ 269/2+ 276+ 268+ 277+ 281+ 282+ 283+ 279+ 74/1, 266/1, 74/2, 

278 

 

Tablo 1 Proje kapsamında yer alan parseller, alanları ve mülkiyeti 

Pafta/Harit

a Parsel No Alan Mülkiyet 

XII.22E1&

E2 

269/1+269/2+265+276+277+281+282+283+2

79+741 

20 Dönüm 1 Evlek 

1800 Ayakkare 

Aydoğan 

Investments Ltd. 

XII.22.E2 266/1 

17 Dönüm 3 Evlek 

2200 Ayakkare 

Aydoğan 

Investments Ltd. 

XII.22.E1&

E2 74/2, 278 

1 Dönüm 2000 

Ayakkare 

Hali arazi 

(Turizm ve 

Çevre Bakanlığı 

tarafından 10 

yıllığına 

kiralandı) 
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BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI 

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

Aydoğan Investments Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi, Girne Kazası, Ozanköy Köyü, Tavuk 

Çiftliği Mevki, P/H XII.22.E1&E2, 269/1+ 269/2+ 276+ 277+ 268+ 281+ 282+ 283+ 279+ 

74/1, 266/1, 74/2 ve 278 numaralı parseller üzerinde tasarlanmıştır.  Arazilerden 74/2 ve 278 

numaralı parseller 10 yıllığına Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı’ndan kiralanmıştır. Diğer 

parsellerin mülkiyeti ise Aydoğan Investments Ltd.’e aittir.  Toplam proje alanı, 39 dönüm 1 

evlek 2400 ayakkare (52750,93 m2)’dir.  

Arazi yakın çevresinde, deniz, müstakil villa tipi konutlar, dere, boş araziler, seralar, Girne – 

Çatalköy anayolu bulunmaktadır. Arazilerde mevcut durumda herhangi bir faaliyet 

yürütülmemektedir. Arazilerde dolgu toprağı ve kayalar bulunmaktadır. Lord Palace Hotel’in 

bodrum kazısı sırasında ortaya çıkan kaya ve hafriyatın tamamı proje alanına taşınmıştır. Söz 

konusu kayaların ve hafriyatın taşınması Nisan 2013 tarihinde hazırlanan ÇED raporunda 

belirtilmiştir. Proje kapsamında yapılacak kazılarda, bu dolgu toprağı kaldırılacaktır. Kayalar 

ise, otel binaları çevresinde taş duvar yapılması amacıyla kullanılacaktır. 

Otel, “Kuzey-Deniz” ve “Güney-Dağ” Etap Oteli olarak tasarlanmıştır.  Parseller arasında 

bulunan yol nedeniyle, proje “kuzey” ve “güney” olarak isimlendirilmiştir.  

Kuzey etap oteli, 4 kat bodrum, zemin+ 3 kattan oluşmaktadır. Toplam bodrum alanları 30895 

m2, toplam imar alanı ise 13987 m2’dir. Kuzey etapta toplam 303 oda bulunacaktır. Güney 

etap oteli ise, 5 kat bodrum, zemin+ 3 kat olarak tasarlanmıştır. Toplam bodrum kat alanı 

37291,5 m2, toplam imar alanı ise 12378 m2’dir. Güney etap otelinde 255 oda tasarlanmıştır. 

Genel toplamda, proje 508 oda (1016 yatak) içerecektir. 404 araçlık otopark alanı ayrılmıştır.  

Girne ilçesi, denize yakınlığı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizmi’nin 

başkenti haline gelmiştir. Bölgede yaşayan veya düzenli bir şekilde ziyaret eden turist sayısı 

oldukça fazladır. Yatırımcı şirket, söz konusu parsellerde turizm yatırımı yapmayı tercih 

etmiştir.  

Proje alanına tahta iskele yapılması düşünülmektedir. Deniz ekosistem Değerlendirmesi 

Raporun Ek 16’da verilmiştir.   

Hazırlanan ÇED raporu Kasım 2017 tarihinden itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Ancak, 

projedeki değişiklikler nedeniyle rapor içeriye teslim edilememiştir. Bu nedenle, raporun ekler 

kısmında alınan daire görüşlerinin tarihleri 2017-2018 yıllarına dayanmaktadır.  

ÇED raporu kapsamında, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Karayolları Dairesi, Turizm 

Planlama Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Tarım Dairesi, 
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Orman Dairesi, Su İşleri Dairesi ve Hayvancılık Dairesi’nden görüşler alınmış ekte 

sunulmuştur. 

I.2. Hizmet Ömrü 

Tasarı proje turistik tesis olarak tasarlandığından, bakım onarım faaliyetleri düzenli olarak 

yapılacaktır. Tesis bir bütün olarak düşünülürse ortalama hizmet ömrünün 40-50 yıl olması 

hedeflenmektedir.  

I.3.  Hizmet Amaçları 

Turizm sektörü, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatı olumlu yönde etkileyen sektörlerin başında 

gelmektedir. Faaliyetin hizmet vermeye başlamasıyla ülkeye istihdam sağlanması yanında, 

mobilya, gıda, tarım, hayvancılık, enerji sektörlerine de olumlu etkisi olması 

beklenmektedir.Başlıca hizmet amaçları aşağıda verilmiştir: 

 Yerli halk ve yabancı turistlere kaliteli hizmet vermek. Bununla birlikte ülkenin 

tanınmasını sağlamak, 

 Örnek bir tesis inşa etmek, 

 1000 kişiye istihdam olanağı sağlamak, 

 KKTC ekonomisine katkıda bulunmak. 

I.4. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke 

ve Bölge Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri 

Proje kapsamında kuzey-deniz ve güney-dağ etap otelleri yapılacaktır. İnşaat sırasında, arazi 

çevresinde bulunan konutlara olumsuz etkisi olacaktır. Bu etki, inşaatın tamamlanmasıyle sona 

erecektir. Raporda yer alan önlemlerin alınması esastır. Otelin işletilmesi sırasında tek bir otel 

işletmesi olacaktır. Yatırımcı şirketin ülkedeki turizm yatırımları ve deneyimi nedeniyle büyük 

ölçekte turizm yatırımı yaparak şehir ekonomisinde ve ülke ekonomisinde olumlu etkileri 

olacaktır.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm ekonomik büyümenin ve gelişmenin önemli 

kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, özelikle istihdam imkanları yaratmak 

anlamında tesisin önemli bir rolünün olacağı söylenebilir. Bölgesel anlamda ise Girne’de 

bulunan sektörler üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.  

Sosyal yönden bakıldığında ise, güney- dağ etabı olarak görülen otel yapıları kongre turizmi 

için tasarlanmıştır. Böylece, projenin gerçekleşmesi ile, bölgede birçok konferans, seminer, 

bilimsel çalıştaylar yapılabilecektir. Ayrıca, yine güney-dağ etabında çocuk klubü, sinema 

salonları, bilardo salonu tasarlanmıştır.  
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BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 

II.1. Faaliyet Yerseçimi 

Proje alanı, Girne Kazası, Ozanköy sınırları içerisinde yer almakta olup, Kuzey Sahil 

Anayolunun üzerinde yer almaktadır. Proje kapsamında yer alan araziler, raporun ön kısmında 

sunulmuştur. Proje alanı anayoldan, sahile kadar uzanmaktadır. Yatırımcı şirket, önemli bir 

konuma sahip olan arazilerini turistik tesis olarak değerlendirmeyi seçmiştir.  Şirket ülkedeki 

turizm deneyimleri ile daha büyük kapasitede hizmet vermeyi hedeflemektedir.  

Adadaki turizmin gelişmesini sağlamak amacıyla 10 Kasım 2011 tarihinde Turizm Gelişim 

Yasası ilan edilmiştir. Yasada bölgesel farklılıklara dayalı olarak KKTC 5 turizm bölgesine 

ayrılmıştır. Bu bölgeler; 1) İskele - Karpaz Bölgesi, 2) Gazi Mağusa Bölgesi, 3) Lefkoşa 

Bölgesi, 4) Girne Bölgesi, 5) Güzelyurt - Lefke Bölgesi’dir. Tüm bölgeler için plan ve 

stratejiler belirlenmiştir. Girne bölgesi için belirlenen toplam yatak kapasitesi 23.000 yatak 

olarak sınırlandırılmıştır (Turizm Gelişim Yasası, 2011). Turizm Planlama Dairesi Ocak-

Şubat 2019 istatistiki verilerine göre Kuzey Kıbrıs’ta toplam 147 tane tesis bulunup bunun 91 

(%62) tanesi Girne bölgesinde yer almaktadır. Girne sınırları içerisinde bulunan otellerin 

toplam yatak sayısı 16077’dir.   (TPD, 2018). Tesisin yapılmasıyla Girne bölgesindeki yatak 

kapasitesi 17093’e ulaşacaktır.  

 

Şekil 3 Proje alanının kuzeyi (doğusunda dere  ve villa görülmektedir) 
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Şekil 4 Arazinin doğusu (derenin üzerindeki boş araziler, konuta ait tenis sahası, ve Cratos 

Hotel görülmektedir) 

 

Şekil 5 Proje alanı güneyi 
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Şekil 6 Güney etap otelinin yer aldığı arazi  (Girne- Çatalköy anayolu, konutlar, iki parsel 

arasındaki yol, dere ve boş araziler görülmektedir) 

 

Şekil 7  Proje alanının batısındaki araziler. (kuzey etap parsellerinin doğusu) 
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Şekil 8 Parseller arasında bulunan ve  doğudaki konuta ulaşımı sağlayan yol 
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II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu  

Proje kuzey ve güney etap olarak tasarlanmıştır. Aşağıda, arazilerin kuzeyinde ve güneyinde 

olan yapılar ayrı ayrı detaylı bir şekilde tablolar halinde verilmeye çalışılmıştır. Kuzey etapta 

303 oda, güney etapta ise 255 oda tasarlanmıştır. Genel toplamda 508 oda (1016 yatak) tesis 

olacaktır.   

Tablo 2 Kuzey-Deniz etap oteli, katlar, kotlar ve alanları 

Kuzey Etap Oteli  

Kot Katlar Alan, m2 

-20.05 -4 bodrum 9766 

-14.00 -3 bodrum 7921 

-10.40 -2 bodrum 9766 

-6.8 ve -8.40 -1 bodrum 3342 

+0.3 Zemin 4384 

+8.57 1 kat 3201 

+12.17 2 kat 3201 

+15.77 3 kat 3201 

+19.37 

çatı terası ve 

merdiven kulesi 295 

  Toplam imar alanı 13987 

 

 

Tablo 3 Güney- Dağ etap oteli, katlar, kotlar ve alanlar 

Güney Etap Oteli  

Kot Katlar Alan, m2 

-23.62 -5 bodrum 189 

-17.57 -4 bodrum 189 

-11.97 -3 bodrum 13639.1 

-8.12 -2 bodrum 13639.1 

-2.80 -1 bodrum 9635.34 

+0.80 zemin 5320 

+4.40 zemin ve 1 ara kat 1838 

+10.80 1. ve 2. kat 2450 

+14.40 2. kat ve çatı teras 1710 

+18.00 3. kat ve çatı teras 1060 

+21.60 

merdiven kule ve çatı 

teras 187 

  Toplam imar alanı 12378 
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BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

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

Aşağıda tasarı hotelin gerçekleşmesi için öngörülen yatırım ~75000000 Euro’dur.  

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

Proje alanında arazilerin temilenmesi, bodrum kazıları, temel işlerinden sonra kaba inşaat 

işleri yapılacaktır. Öncelikle kuzey etap, daha sonra güney etabın inşaatına başlanması 

düşünülmektedir. Kaba inşaatın ardından, sıva, ince inşaat ve dekorasyon işlemine 

geçilecektir. Tesis, çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kullanıma açılacaktır. Proje 

alanı zaman tablosu aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 9 İş akım şeması 
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Tablo 4 Zamanlama Tablosu 

 

 

III.3. Projenin Fayda – Maliyet Analizi 

projenin fayda-maliyet analizi üzerinde halen çalışılmaktadır. 

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 mevcut ihtiyaca cevap vermek amacıyla gerekli projelendirilmeler 

yapılmıştır. Gelecekte ilave/değişiklik proje yapılmak istenmesi halinde, ilgili kurumlardan 

izin alınacaktır.  

III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi İçin Zaruri Olan ve 

Faaliyet Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleşmesi Planlanan Diğer 

Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri 
4 

Şebeke suyunun getirilmesi: Proje alanına şebeke suyu altyapısı yatırımcı tarafından 

yapılacatır. Altyapı döşenirken, Su İşleri Dairesi’nin ve Girne Belediyesi’nin şartları ve 

koşullarına uyularak yapılacaktır.  

Atıksu arıtma tesisi: Yatırımcı şirket tarafından arazinin güneyine atıksu arıtma tesisi 

yapılacaktır.  

Elektrik altyapısı: Arazide teknik elektrik donanımı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-

TEK) verdiği görüş ve şartlar doğrultusunda yatırımcı firma tarafından yaptırılacaktır.  

Yol yapımı: Proje alanı batısında yol yapılacaktır. Yol yapımı ile ilgili Şehir Planlama Dairesi, 

Karayolları Dairesi ve Girne Belediyesi’nin görüş ve koşullarına uyulacaktır. Yatırımcı 

tarafından yapılacak yol vaziyet planında gösterilmiştir. İnşaat sırasında, parseller arasındaki 

yolun ise ilgili kurumlardan izin alınması halinde yeniden yapılması tasarlanmıştır. Bu 

aşamada, doğudaki konuta ulaşımı sağlanamayacaktır. Bu nedenle, arazilerin doğu sınırından 

yol açılarak konut sahibinin mağdur olması engellenecektir.  

Ocak- Haziran Temmüz Aralık Ocak Haziran Temmuz- AralıkOcak- Haziran Temmuz-Aralık Ocak- Haziran Temmuz- Aralık

İş

ÇED x

Proje Onayları x

İnşaat Ruhsatlarının Alınması x x

İnşaata Başlanması x x x x

Karkas Aşaması x x

Tuğla-Sıva-Diğer yapı işleri x x x

Çevre Düzenlemesi ve Kullanıma Açılması x

2019 2020 2021 2022
Zaman
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III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim 

Proje kapsamında bulunan 74/2 ve 278 numaralı parseller hali arazi olup 10 yıllığına 

(01.6.2013-31.5.2023) yatırımcı şirkete kiralanmıştır. Arazi büyüklüğü 1 dönüm 2000 

ayakkare’dir. Projenin hayata geçmesiyle, kira süresinin uzatılmasıyla ilgili başvuru 

yapılacaktır.  

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. 

Tasarı otel projesi, Girne Kazası, Ozanköy Köyü, Tavuk Çiftliği Mevki, P/H XII.22.E1&E2, 

269/1+269/2+268+276+277+281+282+283+279+74/1, 266/1, 74/2, 278 numaralı parseller 

üzerinde yer almaktadır. 72/4 ve 278 numaralı parseller hali arazi olup kiralanmıştır. Diğer 

araziler yatırımcı şirkete aittir. Söz konusu şirketin, Girne’de mevcut durumda faaliyet 

gösteren oteli bulunmaktadır. Ülkedeki turizm deneyimlerinden faydalanarak daha büyük 

kapasiteye ulaşmak ve daha fazla yerli ve yabancı turiste hizmet verebilmek için mülkiyetleri 

kendilerine ait olan bu araziyi turistik tesis yaparak değerlendirmek istemektedirler.  

Proje alanı yakın çevresinde, deniz, dere, boş araziler, villa tipi müstakil konutlar, Cratos 

Hotel, Final Üniversitesi ve kuzey çevre yolu bulunmaktadır.  

Kuzey-deniz etap oteli olarak isimlendirilen arazilerin güneyinde yol kenarında 2 adet kuyu 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Arazinin doğusundan geçen dere için, hidrolik-hidrolojik çalışma yapılacaktır. Tasarımda dere 

yönünde arazinin kuzeyinde 2598 m2, güney yönündeki arazilerin doğusunda ise 2290 m2’lik 

alan yeşil alan olarak ayrılmıştır.  

Arazinin kuzey doğusunda bulunan tepede (Kamara Burnu) ise sit alanı bulunmaktadır. Eski 

Eserler ve Müzeler Dairesi proje alanında sondaj çalışmaları yapmıştır. Ekte, görüş verilmiştir.  
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Şekil 11 Proje alanının Kuzeyi (deniz yönü) 

 

 

 

Şekil 12 Proje alanı kuzeyi ve kuzey doğusu 
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Şekil 13 Proje alanının doğusu 

 

Şekil 14 Proje alanı batısı, villa tipi konutlar bulunmaktadır 
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Şekil 15 Proje alanı güneyi (Kuzeyden güney yönüne doğru çekilmiştir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

32 
 

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

IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler. 

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

sıcak ve kuru; kışları ise ılık ve az yağışlıdır. Meteoroloji Dairesi’nden alınan 1981-2018 Girne 

İstasyonu verilerine göre; Kıbrıs genelinde en sıcak ay Temmuz ve Ağustos ayları olup 

ortalama en yüksek sıcaklık 32,9 oC’ dir. Kışları ise en soğuk ay Ocak ve Şubat ayları olduğu 

görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 20,4 oC’ arasındadır.   

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

yakın meteoroloji istasyonu Girne İstasyonu’dur. Ek 18’de Meteoroloji Dairesinden alınan 

Girne istasyonuna ait, 1981-2018 yılları arası aylık sıcaklıkların maximum ve minimum 

ortalama değerleri, yağış, rüzgar hızı ve yönü verilmiştir. 

Girne İstasyonu verilerine gore Girne bölgesinde, Yıllık ortalama en düşük sıcaklık 16,2 oC, 

en yüksek ortalama sıcaklık ise 24,2 oC’ dir.  

Girne bölgesi 1981-2018 yılları arası yıllık ortalama toplam yağış miktarı 469.4 mm/m2’dir. 

En fazla yağısın Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştiği görülmektedir. 

Rüzgar hızına bakıldığında ise, Girne bölgesinde yıllık ortalama 2,4 m/sn hızla rüzgar estiği 

görülmektedir. En yüksek rüzgar hızının ocak, şubat aylarında olduğu görülmektedir. Hakim 

rüzgar yönünün ise güney doğu olduğu görülmektedir.  
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 Harita 1 Kuzey Kıbrıs Meteoroloji İstasyonları 

 

IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya 

IV.2.2.1 Jeolojik Özellikler 

Çalışma alanı ve yakın çevresinde Kıyı Kumulu Kumları (Q6akk) Denizel Seki (Q4a) ve 

(Q6ba) Akarsu Çökelleri mevcuttur. 

Kıyı Kumulu Kumları (Q6akk): İnceleme alanı erken Kuvaterner devrinde plaj kumullarının 

fırtına ve dalgaların etkisiyle taşınıp depolanması ve kısmen sertleşmesiyle oluşmuş kıyı 

kumulları ile adlandırılan birimlerle kaplıdır. Kıyı kumulları arasında yer yer kil ve silt 

mercekleri yataklanmıştır. Bu killi mercekler bu alandaki lokal ve geçici su birkintilerindeki 

malzemelerin depolanmasından oluşmuştur. Sahil boylarında rastlanılan plaj kumu ile kıyı 

kumulu alanları denizle arasında bir geçit olarak kabul edilir. Gevşek tutturulmuş kumlu, killi, 

çakıllı malzemeler içerirler.  

Denizel Seki (Q4a): İnceleme alanında Geç Kuvarterner yaşlı Denizel Sekiler (Q4a) 

bulunmaktadır. Bu birim başlıca kalkarenitlerden oluşmaktadır. Bu kalkarenitler sığ denizel 

ve kıyı yüzünden kumullara kadar ortamları temsil etmektedir. Kalkarenitler kumlu, düşük ve 

yüksek çapraz katmanlıdır. Yer yer çakıltaşı cepleri veya ince düzeyleri içerirler. (Hakyemez 

ve diğerleri K.K.T.C nin Jeolojisi - M.T.A yayınları - 2000) 

Akarsu Cökelleri (Q6ba): Güncel olan bu çökeller, akarsular/dereler boyuncayüzeylemekte 

olup; çakıl ve kum birimlerini içermektedir (Hakyemez, 2002). 
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Harita 2  Proje alanının Jeoloji Haritası üzerinde gösterimi 
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IV.2.2.2. Topoğrafya 

İnceleme alanı Girne İlçesi, Ozanköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanın eğimi batı 

yönüne %1.5 olmakla birlikte, alan deniz seviyesinde 0, güney cepheye doğru ise ortalama 

15.00 m topoğrafik kotuna ulaşmaktadır.  

 

Harita 3  Proje alanının topoğrafik harita üzerinde gösterimi 

 

IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri 

Girne Kıyı Akiferi şeridi içerisinde yer alan çalışma alanı, sığ yeraltı suyu barındırabilecek 

kalkarenitlerden oluşmakta olup, bölgede yer altı su seviyesi bu birimden sağlanmaktadır. Yer 

altı su seviyesinin sığ olması, Beşparmak dağlarından denize doğru su gelişinin göstergesidir.  

İnceleme alanında yapılan jeolojik sondajlarda yeraltı su seviyesinin kuzey cephede 0 (yüzey) 

seviyesinden başlayıp güney cephede 15m derinliğe ulaştığı görülmüştür. 

 

IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik ve Ekolojik Özellikleri 

Proje alanı doğu sınırında Elma deresi geçmektedir. Proje alanına 2019 Mart ayında yapılan 

ziyaretler sırasında derede akış gözlemlenmiştir. Bahse konu derenin inşaat esnasında inşaat 

sahasına ve Otel işletmesi esnasında oluşabilecek maddi ve manevi zararların önlenmesi 

açısından alınabilecek önlemlerin hazırlanacak Hidrolojik rapor vasıtası ile belirlenmesi 

gerekmektedir. 
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IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı 

Adada geçmiş yıllara nazaran, 2018 ve 2019 yılı gerçekleşen yağış miktarları mevsim 

normallerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Örneğin, 1981-2010 yılları arası gerçekleşen 

ortalama yağış miktarı 61,6 mm/m2 ve 2019 Şubat ayında gerçekleşen ortalama yağış miktarı 

(130,8 mm/m2) karşılaştırıldığında Şubat 2019 ortalama yağış miktarının 2 kat fazla olduğu 

görüşmektedir. Aşağıdaki tablo, da KKTC’de Şubat ayı gerçekleşen ortalama yağış miktarları 

verilmiştir.  

2019 Şubat ayı haritasına bakıldığında ise, proje alanının kırmızı/koyu kırmızı alan içerisinde 

kaldığı ve ~187 mm/m2 yağış gerçekleştiği görülmektedir.  

Proje alanı ve çevresinin gerek inşaat gerekse faaliyeti sırasında oluşabilecek su baskını riskini 

önlemek amacıyla, drenaj sistemi projelendirilirken hazırlanacak hidrolik rapora göre tasarım 

yapılacaktır.  

 

Şekil 16 KKTC’de uzun yıllar Şubat ayı toplam yağış miktarları (KKTC Meteoroloji Dairesi, 

2019) 
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Şekil 17  Şubat 2019  ayı ortalama yağış miktarı (mm/m2) 
Ayrıca proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde herhangi bir gölet/baraj yer almamaktadır.  

Proje alanı içerisinde 2 adet kuyu olduğu gözlemlenmiştir. Kuyular, bodrum alanların 

çakışması halinde kuyular kapatılacaktır.  

IV.2.6. Deniz ve İç sulardaki (göl, akarsu) canlı türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal 

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

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

Proje alanına tahta iskele yapılması düşünülmektedir. Deniz ekosistem çalışması raporun Ek 

16’da verilmiştir.   

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 

K.K.T.C 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. Sonraki sayfalarda Temel Toprak Haritası ve Arazi 

Kullanım Kabiliyeti Haritası verilmiştir.  

Proje alanı Temel Toprak Haritasına göre Yr5.A, Yeni Erenköy (Yr) toprak serisi üzerinde yer 

almaktadır. Bu seri, çok genç koluviyal ana materyal üzerinde A ve C horizonlu, %3-4 eğimli 

hafif dalgalı topoğrafyalı, orta derin (50-90 cm) topraklardır. Nemli renk yüzeyde donuk 

sarımsı kahve, gövde de zeytuni kahvedir. Bu seride pH 7.85-7.93 arasındadır.  
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Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritasına göre ise II. Sınıf arazi içerisindedir. Ancak, mevcut 

durumda arazi içerisinde dolgu toprağı bulunduğundan tarımsal özelliğini yitirmiştir. Arazi 

çevresinde tarım arazileri bulunduğu ve sebze üzerimi yapıldığı bilinmektedir.   

 

Harita 4 Proje alanının Temel Toprak Haritası üzerinde gösterimi 
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Harita 5 Proje alanının Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası üzerinde gösterimi 
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IV.2.7.2. Erozyon 

Arazi güneyden kuzey yönüne eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Arazide bulunan toprak 

yığınları kaldırılarak inşaat işlerine başlanacaktır. Yığınların kaldırılması esnasında, erozyon 

oluşmaması için kontrollü kazı ve yükleme işlemi yapılacaktır.  

IV.2.7.3. Arazi Kullanımı 

Proje alanında herhangi bir tarımsal arazi faaliyeti yürütülmemektedir. Aşağıdaki şekilde, 

KKTC’ye ait genel arazi varlığının ilçelere göre dağılımı verilmiştir. Yeşil ile gösterilen 

sütünlar Girne bölgesindeki arazi miktarlarını göstermektedir.  

 

Şekil 18 Genel arazi varlığının ilçelere göre dağılımı (Tarım Master Planı, 2017) 

IV.2.8. Tarım Alanları 

Proje alanı tarım arazisi olarak kullanılmamaktadır.  

Kırsal Kalkınma Planı verilerine göre kentleşme ve turizm faaliyetlerinin beraberinde gelen 

yoğun yapılaşmayla, Girne’de tarımsal alanın kullanımına ayrılan alanda bir miktar azalma 

yaşanmıştır (KKTC Kırsal Kalkınma Planı, 2010). 

İlçelere göre tarım arazi dağılımına bakıldığında, Girne’nin %15 oranına sahip olduğu 

görülmektedir (Tarım Master Planı, 2017). 
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Şekil 19 İlçelere göre tarım arazisi dağılımı 

IV.2.9. Koruma Alanları  

 Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB): Proje alanı yakın çevresinde Çevre Yasası 

kapsamında ÖÇKB bulunmamaktadır. 

 Sulak Alanların Korunması: Çevre Yasası kapsamında “Su ortamlarının ve Sulak 

Alanlarının Korunması Tüzüğü” oluşturulmuştur.  Tüzükle KKTC’de korumaya alınan 

önemli sulak alanlar belirlenmiştir. Alana yakın sulak alan bulunmamaktadır. 

 Yabani Hayatı Koruma Alanları: Nesli tükenmekte olan kuşların avlanmasını önlemek 

için adanın kuzey sahil şeridi “Sürekli Av Koruma bölgeleri” olarak korunmaktadır. Bu 

bölgelerde avlanmak yasaktır (KKTC Av Haritası, 2019). 

 Arkeolojik ve Tarihi Değeri Olan Alanlar: Proje alanı kuzey doğusunda bulunan tepede 

eski eser alanları bulunmaktadır. Arazide, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından 

52 adet sondaj çukuru açılmış ve arkeolojik bulgu tespit edilmemiştir. Ancak, daireden 

alınan görüşe göre, toprak dolgunun kaldırılması ve bodrum kazıları yapılırken, Girne 

Bölge Şube Amirliği ile temasa geçilmesi ve bir gözlemci bulunması gerektiği 

belirtilmiştir. 60/94 Eski Eserler Yasası gereği, arazide eski eser nitelikli taşınır veya 

taşınmaz bulguya rastlanması halinde Eski Eserler Dairesi’ne haber verilecektir.  

IV.2.10. Orman Alanları 

Proje yeri  Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. 2013-2022 yıllarını 

kapsayan 10 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine gore Girne  Orman Bölge Şefliğinin 

genel sahası 22104.9 hektardır. Bu alanın  9290.8 hektar alanı orman alanı, 12814.1 hektarı da 

açık alandır. Orman alanı üzerinde toplam dikili ağaç serveti  167746m3, yıllık artım ise 

5895m3 ‘tür. 
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Proje yeri, Girne Orman Amenajman planına gore 59 No.lu bölme içerisinde yer almaktadır. 

59 No.lu bölmenin  toplam alanı 222.3 hektardır. Bu alanın  82.7 hek

 

Harita 6  Proje yerinin Orman Haritası (1/25000) 

IV.2.11. Flora ve Fauna 

Proje yeri ve çevresindeki Ekosistemler ( Biyotoplar ) araştırılırken şu hususlara dikkat 

edilmiştir: Flora, proje yeri olan 39 dönüm 1 evlek 2400 ayakkare (52750,93 m2)  alan 

içerisinde, Fauna ise proje yeri ile birlikte çevresi de dikkate alınarak incelenmiştir. Ekibimiz 

proje yeri ve çevresini Şubat  ayı içerisinde incelemeye almış olduğundan çevrede bu 

mevsimde mevcut olan Ekosistemler tespit edilmiştir. Ancak geçmiş mevsimlere ait Floranın  

da kurumuş örneklerinden  tesbiti yapılmıştır. 

IV.2.11.1. Flora 

Flora tespitleri  proje yeri  alanı olan toplam 39 dönüm 1 evlek 2400 ayakkare (52750,93 m2) 

bir alanda  Şubat  2018 tarihinden itibaren  yapılmıştır.     Proje alanında   bitki türü olarak  

toplam 30 Familya da toplanan 69 tür tesbiti yapılmıştır.    Tesbit edilen  türler ülkemizde çok 

yaygın olarak bulunan türlerdir. 
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tarı 

orman 

alanı, 

139.6 

hektarı da  açık alanlardır 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20  Proje yerinin Görünüşü 

Proje yerinin Doğu sınırı deredir. Sağ tarafda görülen ağaçlıklı alan dere 

boyudur. 

 

Şekil 21  Proje yerinde  tetraclinis articulata 
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Şekil 22  Proje 

yerinde  Ricinus 

communis 

 

Şekil 23  Proje yerinde  

Ferula communis 
 

Şekil 24 Proje yerinde 

Crataegus azarolus 
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Şekil 25 Proje yerinde  

Eucalyptus camaldulensis 

 

Şekil 27  Proje 

yerinde  Ceratonia 

siliqua 

 

Şekil 26 Proje 

yerinde  Pistacia 

terebinthus 
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Proje yerinde  tespit edilen flora listesi  Familya, tür, bilinen Türkce isimleri, sonraki sayfalarda 

tablolarda, Endemik, Koruma, habitat ve tehlike sınıfına göre verilmiştir. Proje yerinde  tespit 

edilen flora listesi  Familya, tür, bilinen Türkce isimleri sunulmuştur. 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   tesbit edilen   Tetraclinis articulata, 

Acacia cyanophylla       Crataegus azarolus,  Olea europaea, Ceratonia siliqua, Cupressus 

sempervirens, Pinus brutia,  Ricinus communis, Pistacia terebinthus, Rubus sanctus,  Carya 

illinoensis, Eucalyptus camaldulensis, Laurus nobilis, Lycium  ferocissimum, Ficus carica 

odunsu türlerdir.  Proje yerinde  odunsu türler dışında tesbit edilen türler ot formasyonu 

içerisinde yer almaktadır. 

 

Şekil 28 Proje 

Yerinde  Rubus 

sanctus 

 

Şekil 29  Proje yerinde 

Laurus nobilis 
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 Flora Listesi  IUCN (International  Union for Consevation of Nature) ve The Red Data Book 

Of The Flora Of Cyprus kriterlerine gore düzenlenmiştir. Ülkemiz Bern Sözleşmesine (Avrupa 

Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) taraf olmadığı için Korunması 

gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Flora Faunanın 

Korunması Emirnamesi” içerisindeki listeye göre tesbit edilmiştir. 

IUCN  kriterlerine gore Flora türlerinin  tehlike kategorilerinin tesbitinde 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 Türkce isimleri Derich. E. Viney tarafından hazırlanan  

AN ILLUSTRATED FLORA OF NORTH CYPRUS,  Endemik ve Koruma bilgileri ise   

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Flora Faunanın Korunması 

Emirnamesi” Yayınlarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Tablo 5 Proje alanının  floristik listesi 
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Tablo 6  Proje alanının  floristik listesi 

 

Tablo 7 Proje alanının  floristik listesi 
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Tablo 8  Proje alanının  floristik listesi 

 

Tablo 9  Proje alanının  floristik listesi 

 

 

IV.2.11.2. Fauna 

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

Endemik, 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 göçmen olmayan, 325 taneside 

değişik zamande Kuzey Kıbrısı ziyaret eden göçmen kuşlardır. 

Kuş türlerinin tesbitinde  David A. BANNERMAN ve W. Mary BANNERMAN tarafından 

araştırılan ve  yayınlanan  “BIRDS of CYPRUS, Diğer fauna türlerinin tesbitinde ise 

Biodiversity of Cyprus yayınlarından faydalanılmıştır. Ülkemiz Bern sözleşmesine    (Avrupa 
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Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) imza atıp  taraf olmadığı için 

Korunması gereken türler Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün yayınlamış olduğu “Flora 

Faunanın Korunması Emirnamesi” içerisindeki listeye göre tesbit edilmiştir. Tehlike riskleri 

IUCN (International  Union for Consevation of Nature)  kriterlerine göre düzenlenmiştir. 

IUCN  kriterlerine gore Fauna türlerinin  tehlike kategorilerinin tesbitinde 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) 

Fauna Türleri proje alanı çevresinde incelenmiştir.  Proje yerinin  Doğu sınırında  Kamara 

Deresi mevcuttur. Proje yerinin 2300m.  Güneyinde orman alanları mevcuttur. Proje yerinin 

Doğusunda bulunan  dere aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 30  Proje yerinin Doğu sınırında dere mevcuttur 
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Tablo 10 Proje alanı çevresinin fauna listesi (Kuşlar) 

 

  

Tablo 11  Proje alanı çevresinin fauna listesi (Kuşlar) 
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Tablo 12  Proje alanı çevresinin fauna listesi (Memeliler ve İkiyaşamlılar) 

 

 

  

Tablo 13 Proje alanı çevresinin fauna listesi (Lacertilia- Kertenkeleler) 

 

 

  

 

 

 

 



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

53 
 

Tablo 14  Proje alanı çevresinin fauna listesi (Ophidia-Yılanlar) 

 

 

IV.2.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları 

Proje alanı, Çatalköy yolu üzerinde Girne kazası sınırları içerisindedir. Arazinin kuzeyinde 

sahil şeridi bulunmaktadır. Girne Kazası içerisindeki bazı eski eser ve rekrasyon alanları; 

Girne Barış Parkı, Girne Kalesi, Girne Yat Limanı, Girne Yeni Liman, Bellapais Manastırı ve 

birçok yürüyüş yolu bulunmaktadır.  

 

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

Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş 

alanlar vb. 

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

Yükünün Belirlenmesi. 

Proje alanında turistik tesis yatırımı yapılması planlanmaktadır. Mevcut durumda, proje alanı 

ve yakın çevresinde su, toprak ve hava kirliliği oluşturabilecek herhangi bir sanayi faaliyeti 

bulunmamaktadır. Arazinin 0,7 km batısında eski Zeyko Yağ Fabrikası bulunmaktadır. Ancak 

uzun süredir faaliyet göstermediği bilinmektedir. Arazi içerisinde ve çevresine çöp yığınları 

bulunmaktadır. Çöpler, hava, su ve toprak kirliliği yaratmaktadır.  

Yatırımcıdan alınan bilgiye göre, arazinin kuzey kısmında daha önceden çöp yığınları 

bulunmaktaydı. Bu çöpler kaldırılmış, daha sonra araziye Lord Palace Hotel’in bodrum kazısı 

sırasında ortaya çıkan kaya ve hafriyatın tamamı buraya taşınmıştır. Söz konusu kayaların ve 

hafriyatın taşınması Nisan 2013 tarihinde hazırlanan ÇED raporunda belirtilmiştir. İlgili 

kurumlardan olumlu yazı alınarak taşıma işlemi gerçekleşmiştir. Arazi içerisinde bulunan 

hafriyat toprağı yığını ve büyük taş yığınları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Söz konusu 
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kayalıklar, otelin bahçe duvarları yapılırken kullanılacaktır. Dolaysıyle, araziden tekrar 

taşınmayacaktır. Hafriyat toprağı taşınacaktır. Kazı ve nakliye işlemleri sırasında toz oluşumu 

gerçekleşecektir. 

Arazinin 8,9 km doğusunda ise Teknecik Elektrik Santrali bulunmaktadır. Hakim rüzgar yönü 

ve uzaklık dikkate alındığında alanın santralde oluşan emisyonlardan etkilenmediği 

düşünülmektredir.  

Girne bölgesi hava kalitesi verileri Çevre Koruma Dairesi’nden temin edilmiştir. Veriler 2017 

yılının ortalama değerleri olup, proje alanının 4 km batısında bulunan Hava Kalitesi İstasyonu 

verileridir. PM10’un hedeflenen hava kalitesi sınır değerinin (Limit değer yıllık 40 µg/m3) 

üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

IV.3. Sosyo – Ekonomik Çevrenin Özellikleri: 

IV.3.1. Ekonomik Özellikler 

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

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

(2014)’dır.  

Tablo 15’te 2012 – 2017 yılları arası gari safi milli hasıladaki gelismeler verilmiştir. 

Tablo 15 Gayri safi milli hasıladaki sektörel gelişmeler (2012-2017)(DPÖ, 2019)  

 

IV.3.2. Nüfus 
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KKTC nüfus sayımı sonuçları Şekil 31’da verilmiştir. 2011 yılı nüfus sayımı sonuçlarına gore 

Girne ilçesinin toplam nüfusu 69163 (36718 Erkek, 32455 Kadın)’dir (DPÖ, 2017). 

 

Şekil 31 KKTC Nufus Sayımı Sonuçları (DPÖ, 2011) 

IV.3.3. Gelir 

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

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

yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri Lefkoşa’dır (25688 TL). Girne ilçesi ise 22502 TL 

ile 2. büyük ortalamaya sahiptir (DPÖ, 2010). Tesisin faaliyete geçmesiyle yerli ve yabancı 

turistler Girne bölgesi ve diğer ilçeleri ziyaret edecektir. Özelde bölge esnafı, genelde tüm 

KKTC ekonomisine katkısı olması beklenmektedir.  

IV.3.4. İşsizlik 

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Devlet Planlama Örgütü 

Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları’na göre KKTC genelinde toplam istihdam 

112811 kişi, işsiz sayısı 9043 kişi, işsizlik oranı ise %7,3’tür. Anket sonuçlarına göre 15 ve 

yukarı yaştaki nüfus 239634 olarak tahmin edilmiştir (DPÖ, 2016). Tablo 16’da DPÖ 

hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları gösterilmiştir.  Girne bölgesinde işsizlik oranı %7,6 olarak 

verilmiştir.  

Tablo 16 Hanehalkı İşgücü Anketi Temel Göstergeleri (2015 yılı) (DPÖ, 2016) 

  Toplam Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele 

15 ve Daha yukarı yaştaki 

kurumsal olmayan sivil nüfus 239634 78934 58595 57983 25419 18703 

İşgücü 121854 42293 28454 30888 10645 9574 

İstihtam 112811 40139 25775 28546 9483 8867 

İşsiz 9043 2154 2678 2342 1161 707 

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

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

İşsizlik Oranı (%) 7,4 5,1 9,4 7,6 10,9 7,4 
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Genç Nüfusta işsizlik oranı 19,6 14,6 30,3 16,7 11,7 21,3 

 

IV.3.5. Sağlık 

Girne ilçesinde Girne Akçiçek Hastahanesi bulunmaktadır.  Hastanede 56 yatak, 23 doktor, 45 

hemşire, 36 memur ve 28 işçi hizmet vermektedir (KKTC Sağlık Bakanlığı, 2019). Hastane 

kapasitesinin düşük olması nedeniyle, bölge halkına kapasitesinin yetersiz kaldığı 

bilinmektedir. Ayrıca, bölgede birçok özel poliklinik ve hastane bulunmaktadır.  

Bölgede sıklıkla görülen hastalık bulunmamaktadır.    

IV.3.6. Bölgedeki sosyal altyapı hizmetleri, eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu 

hizmetlerden yararlanma durumu. 

Proje alanı Girne – Ozanköy sınırları içerisindedir. Bölgede su, elektrik, telefon altyapıları 

bulunmaktadır. Ancak, henüz kanalizasyon altyapısı mevcut değildir. Proje kapsamında, 

yatırımcı şirket tarafından Girne Belediyesi şartlarına uygun olarak kanalizasyon altyapısı 

yapılacaktır.  

Proje alanı yakın çevresinde Final Üniversitesi, Doğa Koleji, Girne Üniversitesi 

bulunmaktadır. Proje alanı çevresinde ilk ve orta öğretim okulları bulunmamaktadır. Bölge 

halkı çocukları Girne’deki okullara gitmektedirler.  

Proje alanına en yakın devlet hastanesi Girne Akçiçek Devlet Hastanesidir. Girne Üniversitesi 

kapsamında bulunan hastane proje alanına en yakın hastanedir.  

 

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. 

Son yıllarda, Girne kazası içerisinde kentsel arazi kullanımları artarken kırsal arazi 

kullanımları ise azalmıştır. Ülkesel Fiziki Planda farklı senaryolara dayalı projeksiyonlara 

bakıldığında Lefkoşa, Girne ve Mağusada büyüme hızlarında dengesizlik olduğu belirtilmiştir. 

Bu stratejilerde, kentsel ve kırsal alanlardaki dengesiz nüfus dağılımı ve hizmetlerdeki 

yetersizliklerin önleminin alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (ÜFP, 2015).  

Arazi yakın çevresinde konutlar, restoranlar ve turistik tesislerin olduğu görülmekdir. Arazinin 

komşu parsellerinde müstakil konutlar bulunmaktadır. 0,3 km doğusunda ise Cratos Hotel 

faaliyet göstermektedir.  

Proje alanı yakın çevresinde sanayi bölgesi yoktur. 0,7 km batısında eski Zeyko Yağ Fabrikası 

bulunmaktadır. 
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Arazinin 2,4 km batısında Girne Yeni Liman bulunmaktadır.  

IV.3.8. Diğer Özellikler 

Bahse konu ile ilgili 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: 

Kuzey ve güney etap otelleri etap etap yapılacaktır. Bu bölümde yapılan hesaplamarda, 

oluşabilecek olumsuz etkilerin hesaplanması amacıyla, maksimum değerler dikkate alınmıştır.  

V.1.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar 

Alanda Harfiyat Yapılacağı, Harfiyat Artığı Malzemenin Nerelere Taşınacağı veya 

Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Harfiyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler, Yol 

Güzergahı, Taşıma sıklığı, Bertaraf Şekli, Depolama Alanı ile İlgili Diğer Bilgi ve 

Belgeler.  

Mevcut durumda arazi içerisinde (özellikle arazinin kuzey kısmında) kayalar ve hafriyat 

toprağı yığınları bulunmaktadır. Söz konusu kayalar ve hafriyat toprağı Girne faaliyet gösteren 

Lord Palace Hotel’in bodrum kazısından çıkmış olup, mülkiyeti yatırımcıya ait olan proje 

alanına taşınmıştır. Taşıma ile ilgili izin ve belgeler 2018 yılında hazırlanmış olan ÇED 

raporunda verilmiştir.  

Projenin inşaat izinlerini alması ile arazide hafriyat çalışmaları başlayacaktır. Kayalar, proje 

alanında duvar yapımında kullanılacağından taşıma yapılmayacaktır. Bodrum kazıları için 

oluşacak hafriyat ise, Arpalıklı Ltd. Tarafından alınıp, yine Arpalıklı Ltd tarafından işletilen 

taş ocağına taşınacaktır. Konu ile ilgili evraklar ve yol güzergahı ekte sunulmuştur.  

Bodrum kazılarından oluşacak hafriyat miktarı aşağıdaki gibidir; 

Tablo 17 Hafriyat miktarı (yaklaşık) 

Güney Etap Oteli Alan, m2 Kot farkı Ortalama Hafriyat Toprağı, m3 

5 ve 4 kat bodrum 

kazıları 189 6.04 1141.56 

3.Kat bodrum 13639.1 11.97 163260 

Havuz 952 1.5 164401.6 

    Toplam 328803.2 

        

Kuzey Etap  Alan, m2 Kot Ortalama Hafriyat Toprağı, m3 

4 kat bodrum 9766 20.05 195808.3 

    Toplam 195808.3 

    

Genel 

Toplam 524611.5 

Kazı Malzemesi Yaklaşık Hacmi = 524611.5 m3 

Kazı Malzemesi Yaklaşık Ağırlığı = 1.6 ton/ m3 x 524611.5 m3= 839378,4 ton 

Kamyon Sayısı (24 ton kapasiteli varsayılmıştır)=  839378,4 ton /24 ton=  34975 kamyon 
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Hafriyat toprağının bir miktarı yine arazi içerisinde dolgu amaçlı kullanılacaktır. Kalan 

hafriyat toprağı ise 15 ayda, i182 işletme ruhsatlı taş ocağına taşınacaktır. Dolgu amaçlı 

kullanılacaktır.  

Hafriyatı yapan firma, güzergaha, hız limitlerine uyacaktır. Mevcut hafriyatın yüklenip 

nakliyesi, bodrum kazısı ve kazıdan çıkan hafriyatın taşınması Çalışma Dairesi ve Girne 

Belediyesi’nin izin verdiği saatlerde olacaktır. Gece nakliye olmayacaktır.  

Hafriyat yapan şirket, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği, ve 

toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak, faaliyet alanının çevresini kapatmakla 

yükümlüdür. Toprak yol düzenli olarak nemlendirilecektir.  

Hafriyat toprağının çıkartılması esnasında, alanın yanındaki binaları, drenaj sistemini, enerji 

ve telekomünikasyon sistemini, kaldırım ve yolları korumak, oluşabilecek hasar ve erozyona 

karşı önlem almakla yükümlü olacaktır.  

Arazi içerisindeki hafriyatın yüklenip taşınması sırasında, yağmur/rüzgar nedeniyle toprak 

erozyonu oluşmaması için tüm işlemler kontrollü yapılacaktır.  

Arazide, toprak dolgunun kaldırılması ve bodrum kazıları yapılırken, Girne Bölge Şube 

Amirliği ile temasa geçilecektir. 60/94 Eski Eserler Yasası gereği, arazide eski eser nitelikli 

taşınır veya taşınmaz bulguya rastlanması halinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne haber 

verilecektir. 

V.I.2. Arazi Kazanmak Amacı ile veya Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su Ortamında 

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

Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak Malzemeler. 

Denizde kazıklar üzerine 2 adet tahta iskele yapılacaktır. Ekte verilen vaziyet planında daha 

net gösterilmiştir. Yaz ayları, güneşlenme ve dinlenme amaçlı kullanılacaktır. Kazıklı iskele 

inşaatı için çelik boru kazıklar kullanılacaktır. Bu kazıklar, korozyon etkisine karşı özel 

boyanacak, proje yükünü emniyetli taşıyabilecek derinliğe kadar çakılacaktır. Konu ile ilgili 

kurumlardan görüş alınacaktır.  

Kazıklı iskeleler yapılırken, dere ağzına herhangi bir müdahale edilmeyecek/akış yönü 

kapatılmayacaktır.  

V.1.3. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri 

Arazideki mevcut hafriyatın kaldırılması ve taşınması sırasında yağmur suyu dranaj yönü 

kuzey yönde olacaktır. Arazinin dere sınırı için kuzeyde 2598 m2, güneyde ise 2290 m2 yeşil 

alan ayrılmıştır. Yeşil alana herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Dereden 

kaynaklanabilecek su taşkını ile ilgili hidrolik hesaplamalar yapılarak, yapılarda gerekli 

tedbirler alınacaktır. Hidrolik raporun hazırlanması ve alınacak tedbirlerin netleşmesi ile Girne 

Kaymakamlığı ve Su İşleri Dairesi’nden görüş alınacaktır.  
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Proje alanı çevresinde ve bodrum girişlerinde, taşkın oluşumu/ su baskınlarını önlemek 

amacıyla projelendirme yapılarak yağmur suyu drenaj kanalları döşenecektir.  

V.1.4. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşıma ve Depolama Gibi Toz Yayıcı İşlemler 

İnşaat esnasında, öğütme gibi işlemler gerçekleşmeyecektir. Bodrum kazısı, hafriyat 

toprağının kamyonlara yüklenmesi ve nakliye sırasında toz oluşumu gerçekleşecektir. Ayrıca, 

inşaat malzemelerinin alana taşınması, boşaltılması sırasında toz oluşumu olacaktır. Yapılacak 

tüm işlemler kontrollü olarak yapılacaktır. Özellikle bodrum kazısı ve yükleme sırasında 

spreyleme yapılarak malzemenin nemlendirilmesi sağlanacaktır. Nakliye sırasında ise, 

kamyonların arkasında malzeme üzeri branda ile örtülecektir. Yol nemlendirilecektir.  

Otel yapısının inşaatı sırasında, beton dışarıdan hazır olarak getirilecektir. Arazi çevresine 

veya sanayi bölgesi olmayan bir alana beton santrali kurulmayacaktır.  

Bodrum kazısı sırasında oluşacak toz emisyon hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Hesaplamada 

kullanılan toz emisyon faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İnşaat faaliyetleri sırasında 

yapılacak tüm işlemler “kontrollü” olarak yapılacaktır. 

Tablo 18 Toz emisyonu kütlesel debi hesaplamalarında kullanılacak emisyon faktörleri 

Kaynaklar Kontrolsüz Kontrollü 

Kazı 0,025 0,0125 

Yükleme 0,01 0,005 

Nakliye (gidiş – dönüş 

toplam mesafesi) 

0,7 0,35 

Boşaltma 0,01 0,005 

Kazı sırasında:  

Kazı süresi: 390 iş günü  

Günlük çalışma süresi: 8 saat/gün 

Kazı hacmi: 524611.5 m3 

Kazı malzemesi yaklaşık ağırlığı: 1,6 ton/m3  x 524611.5 m3= 839378 ton 

Nakliye kamyonu sayısı (yaklaşık): 34974 kamyon (herbiri 24 tonluk kamyon) 

Saatlik kazı: 269 ton/saat 

Kazı sırasında toz emisyonu yayılım faktörü: kontrollü için 0,0125 kg/ton, kontrolsüz için 

0,125 kg/gün alınmıştır.  

Kazı sırasında tahmini oluşan toz emisyonu: 269 ton/saat x 0,0125 kg/ton = 3,36 kg/saat 
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Kamyonlara yüklenmesi: 269 ton/saat x 0,005 kg/ton = 1,345 kg/saat 

Kazı ve kamyonlara yüklenmesi sırasında oluşacak toz emisyonu 4,7 kg/saat’tir. Arazide 

mevcut toprağın hacmi bilinmemektedir.  

Kamyonlarla hafriyatın taşınması: 
𝟖𝟖𝒔𝒆𝒇𝒆𝒓/𝒈ü𝒏𝒙𝟒𝟒,𝟓

𝒌𝒎

𝒔𝒆𝒇𝒆𝒓
𝒙𝟎,𝟑𝟓𝒌𝒈/𝒌𝒎

𝟖𝒔𝒂𝒂𝒕/𝒈ü𝒏
= 171,3 kg/saat 

Aşağıda bulunan toz emisyonu sınır değerlerine uyum sağlanacak, 100 mg/Nm3 değerine 

uyum sağlanacaktır.  

Proje alanı doğusunda ve batısında konutlar, doğu sınırında ise Elma Deresi bulunmaktadır. 

Deredeki ve çevredeki flora-faunanın ve bölge halkının oluşacak toz emisyonundan 

etkilenmemesi için sürekli nemlendirme işlemi yapılacaktır.  

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

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

işlemleri ile ortaya çıkan toz emisyon sınır değerleri: 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat veya 

altındaki emisyon debileri için) 

200 mg/Nm3 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat- 2,5 

kg/saat veya üzerindeki emisyon 

debileri için) 

150 mg/Nm3 

Toz emisyonları (2,5 kg/saat veya 

üzerindeki emisyon debileri için) 

100 mg/Nm3 

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

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

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

PM 10 en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır.  

Kazı sırasında patlatma yapılmayacaktır. 

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

kullanımı sağlanacak, araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır.  

Tozların etrafa yayılmasını engellemek için aşağıdaki önlemler alınacaktır: 

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

nakliyesi ve malzeme stokları dikkatle yönetilecektir. 

 Arazi çevresi OSB malzeme ile (aralıksız, düzenli olacak şekilde) çevrilecektir.  

 Hafriyat toprağı rüzgara maruz kalmayacak şekilde günlük geçici depolanacaktır. 

Rüzgar kesici levha/branda kullanılacaktır.  

 Kazı işlemi yapılırken sürekli olarak nemlendirme yapılacaktır. 

 Açıkta kalan malzemelerin toz yaymasını önlemek amacıyla belirli aralıklarda malzeme 

nemlendirilecektir. 

 Çalışma Dairesi ve Girne Belediyesi’nin uygun gördüğü saatlerde kazı işlemi ve 

hafriyat nakliyesi yapılacaktır.  

 Şantiye şefi, inşaat malzemelerinin doldurulması veya boşaltılması sırasında toz 

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

kontrollü olarak yapılacaktır. Rüzgar yönü vb. faktörler dikkate alınacaktır.  

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

 Araç geçişlerinde gürültü kirliliği oluşmaması amacıyla korna çalınmayacaktır.  

 Konutların doğusunda bulunan yol düzenli olarak nemlendirilecektir.  

V.1.5. Proje Alanı İçerisindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla 

Gerçekleştirilecek Kazı, Dip Taraması, vb. İşlemler. Bunların Nerelerde, Ne Kadar 

Alanda, Nasıl Yapılacağı. Bu İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri 

Maddelerin Miktarları, Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin 

Kullanılacakları 

Hazırlanan proje kapsamında su ortamına herhangi bir kazı ve dip taraması yapılmayacaktır.  

V.1.6. Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşası ile İlgili 

İşlemler, Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar Makinalar, Altyapının 

İnşası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler. 

Tesisin ulaşım altyapısı mevcuttur. Proje alanının batısında bulunan yolun bir kısmı (~270m) 

asfaltlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle, bu yolun tamamı asfaltlanacaktır.  

Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, arazilerin ortasında (266/1 numaralı parselin 

kuzeyinde, 268 numaralı parselin güneyinde) 3 m genişliğinde yol bulunmaktadır. Yola 

mühadale ile ilgili ilgili kurumlardan görüş alınacaktır. İnşaat sırasında yol geçici bir süre 

kullanılamayacaktır. Bu nedenle, söz konusu yolu kullanarak evine ulaşan konut sakinleri bu 
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yolu kullanamayacaklardır. Konut için geçici bir süre proje alanı doğusundan ayrı yol 

açılacaktır.  

Asfalt malzeme dışarıdan getirilecektir. Altyapı sırasında arazi içerisinde kırma, öğütme vb. 

Işlemler yapılmayacaktır.  

 

Şekil 32 Araziye giriş çıkışlar arazinin batısında bulunan yoldan yapılacaktır 
V.1.7. Proje Kapsamındaki Su Temini Sistemi, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan 

Alınacak Su Miktarları ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları 

Tesisin inşaatı sırasında işçi ve teknik personelin günlük su kullanımları, dışarıdan tankerlerle 

getirilerek sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla sağlanacaktır. Bir diğer su 

kullanımı ise Zemin nemlendirmesi sırasında olacaktır. 

 İnşaat Aşaması 

İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Alanda, çalışacak maksimum işçi ve teknik eleman 

sayısı 400 kişidir. İşçilerin barınması amacıyla araziye şantiye binası kurulmayacaktır. 

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=400 kişi* 60 lt/gün-kişi = 24000 lt/gün = 24 m3/gün su kullanımı olacaktır. 

Zemin ıslatma işlemi için gerekli su ihtiyacı: Kazı işlemi için, m2 başına ortalama 1 lt/gün su 

kullanılacağı düşünülerek hesaplama yapılmıştır. Hesaplamada güney etap otel binasının en 
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büyük alanına sahip güney bloğun 3. bodrum kat alanı seçilerek ortalama ihtiyaç duyulan su 

miktarı hesaplanmıştır. 

13639 m2 * 1 lt/gün-m2 =13639lt/gün = ~13,6 m3/gün 

İnşaat aşamasında günlük ~37,6 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı dışardan 

tankerle getirilerek sağlanacaktır.  

V.1.8. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek 

Yapılacak İşlerde 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 alınacaktır. Araçların egsoz emisyon 

muayeneleri düzenli olarak yapılacaktır. Bunun yanında egsoz emisyonlarının en az seviyede 

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

sağlanacak, araçların bakımı yaptırılacaktır. İnşaat sırasında kullanılacak araçlardan oluşacak 

hava kirliliği normal emisyon sınır değerinin altında olacaktır. 

İnşaat sırasında jeneratör/jeneratörler kurulması halinde, jeneratör kabinli olacaktır. Konutlara 

yakın konumlandırılmayacaktır. En az, 6 metre uzaklıkta konumlandırılacaktır. 

Şantiye ofisi/yemekhanesi, konutların bulunduğu yönde kurulmayacaktır. 

Arazide herhangi bir durum için mazot/yağ depolama işlemi yapılacaksa güvenlik önlemleri 

alınarak, sızdırmaz zeminde depolama işlemleri yapılacaktır.  

V.1.9. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitenin Faaliyete Açılmasına Dek 

Yerine Getirilecek İşlemler Sonucu Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları, Deşarj 

Edileceği Ortamlar 

Gerekli izinlerin alınmasıyla turistik tesis alanında öncelikle büyük taş yığınları düzenlenecek, 

inşaat alanı temizlenecek ve inşaat çalışmalarına başlanacaktır. İnşaat alanında 400 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, günlük 24,0 

m3 evsel atıksu oluşacaktır. Evsel atıksu karakteristiği Tablo 19’da verilmiştir (Metcalf & 

Eddy, 2004). Atıksular sızdırmaz tankta depolanacaktır. Tank hacmi 25 m3 olacaktır. 3 tank 

konulacaktır. 

Vidanjör kapasitesi: 20-25 m3 

75 m3/24,0 m3/gün =3 gün 
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Haftada 2 kez atıksular vidanjörle çekilecektir. Haspolat Atıksu Arıtma Tesisine ücreti 

ödenerek deşarj edilecektir.  

Tablo 19 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar (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 

 

V.1.10. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek 

Yerine Getirilecek İşlemler Sonucu Oluşacak Katı Atıkların Cins ve Miktarı, Depolama 

ve Bertaraf Şekli. 

Arazinin hazırlanmasından başlayarak turistik tesisin faaliyete açılmasına dek oluşacak katı 

atıklar ve bertaraf yöntemleri aşağıdaki gibidir: 

 İnşaat çalışmaları esnasında; hafriyat atığı, beton, tuğla parçaları, kalıp parçaları, inşaat 

demiri, çelik ve borular vb. atıklar oluşacaktır. İnşaat malzeme atıkları tekrar 

kullanılmak veya geri dönüştürülmek üzere ayrı ayrı toplanıp lisanslı tesislere verilerek 

yeniden kullanımı/geri dönüşümü sağlanacaktır. Geri dönüşümü mümkün olmayan 

atıklar, evsel atıklarla birlikte toplanması sağlanacaktır. Hafriyat ile ilgili detaylar 

Bölüm V.1.1.’de verilmiştir. 

 İnşaattan kaynaklı tehlikeli atık sınıfına giren yağ filtreleri vb. değişimler 

yapılmayacaktır.  

 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 200 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır (Katı Atık Master Planı, 

2007).  
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0,5 kg/kişi-gün x 400 kişi = 200 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.  

𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠

𝟎, 𝟐 𝐤𝐠/𝐋
𝐱𝟑 𝐠ü𝐧 = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝐋 

𝟑𝟎𝟎𝟎𝐥𝐭 ∗
𝟏𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

𝟕𝟕𝟎𝐥𝐭
= 𝟑, 𝟗 

Atıkların Belediye tarafından 3 günde bir toplanacağı düşünülürse, arazi sınırına 5 (4+1 yedek) 

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 devrilmesi ve/veya çöplerin uçuşması/çeşitli sebeplerce 

parçalanması halinde söz konusu atıklar şantiye personeli tarafından toplanacaktır.  

 Daha sonra bu atıklar, Girne Belediyesi tarafından toplanıp, uygun şekilde bertaraf 

edilecektir.  

V.1.11. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek 

Yapılacak İşler Nedeni ile Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve 

Seviyesi. 

Projede yapılacak inşaat işleri sırasında dozer, kamyon, kepçe, beton karıştırıcı, ekstavatör gibi 

iş makineleri kullanılacaktır. İş makinelerinden kaynaklı gürültü oluşacaktır. İnşaat 

aşamasında meydana gelecek gürültü, iş makinelerinin motor gücüne ve çeşidine göre 

değişmektedir.Aşağıda iş makineleri gürültü seviyesi verilmiştir. 

Tablo 20 İş makineleri ve gürültü seviyeleri 

İş makineleri Gürültü Seviyesi (Leq dBA) 

Beton karıştırıcı, beton pompası 115 

Ekskavatör 105 

Paletli kepçeler 110 

Dozer 120 

Kamyon 105 

Aşağıda, 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü Değerlendirmesi 

ve Yönetimi Tüzüğü “İnşaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri sınır değerleri verilmiştir.  

  



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

67 
 

Tablo 21 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 

 

Şantiyede tüm ekipmanların ayni alanda çalıştırıldığı düşünülerek en olumsuz durum için 

hesaplama yapılmıştır. Şantiye sırasında en fazla gürültü seviyesi oluşturacak etabın kazı 

işlemi olduğu varsayılmıştır. Ayni anda 2 ekskavatör, 2 kamyonun çalıştığı düşünülmüştür. 

Gürültü hesabı için aşağıdaki formüller kullanılmıştır. 

Denklem 1: Lpi= Lw + 10*log 
𝐐

𝟒𝛑𝐫𝟐
 

“r”= mesafe, yarıçap (metre) 

Q= bağıl nem değeri (bağıl nem değeri 2 kabul edilmiştir) 

Lw= Aracın gürültü seviyesi 

Denklem 2: Leq=10*log
𝟏

𝒏
∑ 𝟏𝟎𝑳𝒊/𝟏𝟎 

Leq= Gürültü düzeyi, dBA 

“n”= gürültü sayısı 

 

 

Tablo 22 Farklı mesafelerde ortalama ses düzeyi 

5 83.0 

10 77.0 

20 71.0 

50 63.0 

100 57.0 

150 53.5 

200 51.0 

300 47.5 

400 45.0 

500 43.0 

600 41.5 

700 40.1 

800 39.0 

100 57.0 
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Şekil 33 Gürültü dağılım grafiği 
Gürültü dağılım grafiği incelendiğinde, ilk 20 metreden sonra tüzükteki limit değerlerin 

sağlandığı görülmektedir. Ancak, söz konusu araçlar ayni anda ayni noktada çalışmayacak ve 

aşağıdaki gürültü önleyici tedbirlerin alınacaktır. 

Proje alanı yakın çevresinde konutlar vardır. Bu nedenle oluşacak gürültü miktarının en aza 

indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. 

 Gürültü önleyci paneller/bariyerler konulacaktır. Özellikle, güneyde bulunan 266/1 

numaralı parselin batı sınırına ve 268 numaralı parselin doğu sınırına konulacaktır. 

Aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır; 

 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.  

 Çalışma saatleri, arazinin çevresinde bulunan konutlar ve oteller (özellikle doğu ve batı 

sınırlarında konut bulunmakta) düşünülerek ayarlanacaktır. Çalışma saatleri, Çalışma 

Dairesi’nin uygun gördüğü saatler içerisinde olacaktır. 

 İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına dikkat 

edilecektir. 

 Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin daha 

düşük olması sağlanacaktır. 

 Çalışacak personelin kulaklık vb. koruyucuları kullanmaları sağlanacaktır. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0 200 400 600 800 1000 1200

G
ü

rü
lt

ü
 s

ev
iy

es
i, 

d
B

Mesafe, m

Series1



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

69 
 

 Programlı, programsız ve/veya şikayete istinaden devlet tarafından yapılacak 

denetimlerde ilgili kurumun talebi ile gürültü değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 

Raporda belirtilen önlemler alınması esastır.  

 Hız limit değerlerine uyulacaktır. Yol ve çevre halkının güvenliği için gerekli uyarı 

levhaları konulacaktır.  

V.1.12. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla 

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

Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı. 

Arazi içerisindeki bitkisel örtü, Eski Eserler Dairesi’nin talebi üzerine 2018 yılında 

sıyrılmıştır. Arazide dere yönünde servi ağaçları bulunmaktadır. 1 adet ise harnup ağacı 

bulunmaktadır. Arazi sınırları ve dere çekilişinin yapılıp belirlenmesiyle, inşaat alanı ile 

çakışan ağaçlar belirlenecektir. Harnup ağacının taşınması ile ilgili Girne Kaymakamlığı’na 

başvuru yapılacaktır. Diğer ağaçların kesimi için ise, Orman Dairesine başvuru yapılarak 

orman memuru nezaretinde kesim yapılacaktır.  

V.1.13. Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında zarar görebilecek flora-fauna 

türleri, endemic türler, nesli tehlikede vb. proje için seçilen yer ve etki alanında bulunan 

tür ve popülasyonların etkilenmesi, bölgedeki ekosistemin özellikleri. 

ÇED raporu kapsamında arazi çalışması arazi sıyrılmadan önce yapılmıştır. Flora- fauna 

bölümünde proje alanında ve yakın çevresinde bulunan türler verilmiştir. İnşaat sırasında, 

gürültü, insan varlığı ve ağır makine kullanımları nedeniyle, arazi ve yakın çevresinde bulunan 

fauna türleri alandan kaçacaklardır.  

V.1.14. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla 

Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri 

ve Tarım Ürün Türleri. 

Proje alanında tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Konu ile ilgili Tarım Dairesi’nden de görüş 

alınmış, ek 11’de verilmiştir.  

V.1.15. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek 

Yerine Getirilecek İşlerde Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut 

ve Diğer Teknik/ Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği. 

Arazinin hazırlanmasından tesisin faaliyete geçmesine kadar yapılacak tüm işlerde çalışacak 

nüfusun konut ve diğer teknik/ sosyal altyapı ihtiyaçları yatırımcı tarafından ve hizmet alımı 

yapılacak taşeron firmalar tarafından karşılanacaktır. 

İnşaat aşamasında çalışacak personelin teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları Girne ve 

Çatalköy’den karşılanması mümkündür.  
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V.1.16. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek 

Sürdürülecek İşlerde, İnsan Sağlığı İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar. 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında insan sağlığı için riskli olabilecek faaliyetler söz 

konusudur. İş kazaları gerçekleşmesi muhtemeldir. Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci 

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

Arazide çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli tüm 

önlemler alınacaktır. İş sağlığı güvenliği sorumlusu, işçilere yapacağı işle ilgili güvenlik 

önlemlerini işçilere anlatacak ve onlara eğitim verecektir. İşçilerin sağlığını korumak için 

gerekli tüm ekipmanlar (gözlük, baret, vb.) kullanılacaktır. Baret inşaat sahası içinde devamlı 

takılması sağlanacaktır. Baret, emniyet kemeri gibi kişisel koruyucular inşaatta yoksa veya 

arızalı ise işçiler işe başlamayacaktır.  

İşveren, gerekli yerlerde kullanılması için yağmurluk, çizme, eldiven, gözlük vs.  Malzemeleri 

inşaatta bulunduruacaktır.  

İnşaat alanı girişine ve çalışma bölümlerine ilgili uyarı levhaları konulacak ve bu uyarı 

levhaları rahatça görülebilecek yerlerde olacaktır.  

İnşaat çevresi OSB malzeme ile çevrilecek ve inşaat işlemleri tamamlanana kadar 

sökülmeyecektir.  

 

V.1.17. 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 vb. 

Proje alanında inşaat aşaması için herhangi bir peyzaj çalışması hazırlanmamıştır. Kaba 

inşaatın başlaması ile alanda peyzaj çalışmaları başlayacaktır.  

V.1.18. Diğer Faaliyetler 

Bahse konu olacak herhangi bir husus yoktur. 

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

Etkileri ve Alınacak Önlemler 

Projenin faaliyete geçmesi ile “Güney- Dağ tarafında” 255 oda, “Kuzey- Deniz” tarafındaki 

otel binasında ise 303 oda hizmete geçecektir. Tesisin toplam yatak kapasitesi 508 oda (1016 

yatak) olacaktır. Tesis bir bütün olarak işletileceğinden, hesaplamalar yapılırken toplam yatak 

sayısı, toplam maksimum personel sayıları dikkate alınmıştır.   
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V.2.1. İşletme ve işletme ile ilgili tesislerin muhtemel su baskınlarından vb. korunması 

amacıyla yapılabilecek taşkın önlemeye yönelik alınacak tedbirler.  

İşletme aşamasında, yüzey suları güneyden kuzeye eğim olacak şekilde depolanacaktır. Arazi 

içerisine projelendirme yapılarak drenaj kanalları yapılacaktır. Arazinin doğusundan dere 

geçmektedir. Dere tarafında çekiliş yapılarak 4888 m2’lik alan (dağ ve deniz tarafı toplamı) 

yeşil alan olarak ayrılmıştır. Tesisin oluşabilecek su baskınlarından korunması amacıyla, dere 

hidrolik açıdan incelenecek taşkın analiz raporu hazırlanacaktır. Konu ile ilgili herhangi bir 

yapı yapılması istenmesi halinde, ilgili makamlardan (Örneğin Girne Kaymakamlığı ve Su 

İşleri Dairesi) izin alınacaktır.  

V.2.2. İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri 

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

bulunan tür populasyonlarının etkilenmesi, bölgedeki ekosistemin özellikleri. 

Proje alanı çevresinde dere, boş araziler ve konutlar bulunmaktadır. Tasarı proje kapsamında 

inşaat/işletme sırasında dereye herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Kamu Derelerinin 

Korunması Yasası- Fasıl 82  gereğince “Kimse, herhangi bir derenin kenarlarını veya 

duvarlarını yıkamaz, kesip deviremez veya onların içini veya altını kazamaz veya başka 

biçimde onlara zarar veremez veya onları tahrip edemez”. 

Proje kapsamında, arazinin doğu sınırında 4888 m2’lik alan yeşil alan olarak ayrılmıştır. Bu 

alana herhangi bir inşai müdahale yapılmayacaktır.  

V.2.3. İşletme aşamasında otel ve diğer yan tesislerde içme, kullanma, proses, kazan 

soğutma vb. amaçlarla kullanılacak suyun miktarları, kullanılacak suyun proses 

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

tesislerinde bertaraf edilecek maddeler ve hangi işlemlerle ne oranda bertaraf 

edilecekleri, arıtma işlemleri sonrası atıksuyun ne miktarda, hangi alıcı ortamlara nasıl 

deşarj edileceği. 

Turistik tesis projesinin 508 odalı tesis olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Otelde 

maksimum 1000 personel çalışacaktır. Hesaplama yapılırken yatak sayısı dikkate alınıp, otelin 

tam kapasiteyle çalıştığı varsayımı yapılmıştır.  Otelde kişi başı su tüketimi 400 lt/gün alınarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 23 Kullanım suyu miktarı hesabı 

  

Alınan Tipik Su 

Tüketim Değeri, 

lt/kişi/gün 

Nüfus İhtiyaç Duyulan Su Miktarı, lt/gün 
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Otel Müşterisia 400 1016 406400 

Personel 150 1000 150000 

Diğer   

3 tane toplantı salonu (3 

tane - güney blok) 
30 1580 47400 

Çok amaçlı salon (kuzey 

blok) 
25 1000 25000 

Masaj odaları, spa vb. c 50 50 2500 

Konferans salonu (kuzey 

blok) 
30 725 21750 

  

Toplam, 

lt/gün 
653050 

Toplam, 

m3/gün 
653 

A*Selçuk Üniversitesi, 2015. 

B* İller Bankası, 2013. 

C* Metcalf & Eddy, 2004.  

Otelin tam kapasite çalıştığı varsayılırsa, günlük ihtiyaç duyulan muhtemel su miktarı 653 ton 

olacaktır. Konu ile ilgili Su İşleri Dairesi  ve Girne Belediyesi’nin görüşleri alınmıştır. Tesiste, 

ters osmos sistemi kurulması talebi durumunda, Tarım ve Doğal Kayanaklar Bakanlığı’na 

başvurularak gerekli izinlendirme prosedürü işlenecektir. 

Girne Belediyesi’nin vermiş olduğu görüş doğrultusunda, şebekede su sıkıntısı olması halinde 

otel yönetimi dışarıdan tankerlerle su satın alacaktır.  

Havuzun su ihtiyacı ise dışarıdan tankerlerle satın alınarak sağlanacaktır. Havuzlar için su 

ihtiyacı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. Formul US EPA Evaporation formülüdür. 

(https://howtheyplay.com/individual-sports/Determine-Evaporation-Rate-for-Swimming-

Pool web sitesinden alınmıştır) 

https://howtheyplay.com/individual-sports/Determine-Evaporation-Rate-for-Swimming-Pool
https://howtheyplay.com/individual-sports/Determine-Evaporation-Rate-for-Swimming-Pool
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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= 997.5 m2= 10737 ft2 

W= 2,6 m/s = 5,81 mph (Meteorolojik verilerden alınmıştır) 

P= 0,0023 MPa = 17,536 mmHG (Buhar- sıcaklık tablosundan alınmıştır. 

http://www.bayar.edu.tr/besergil/8_buhar_tablolari.pdf) 

T= 24,2 C= 75,56 F (En yüksek yıllık ortalama sıcaklık değeri alınmıştır) 

𝐄 =
𝟕. 𝟒 ∗ 𝟏𝟕. 𝟓𝟑𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟕𝟑𝟕 ∗ (𝟎, 𝟒𝟒𝟕 ∗ 𝟓. 𝟖𝟏)𝟎,𝟕𝟖

𝟕𝟓. 𝟓𝟔 + 𝟒𝟓𝟗. 𝟔𝟕
= 𝟓𝟒𝟖𝟎𝐠𝐚𝐥/𝐠ü𝐧 

=5480 gal/gün= ~20.7  m3/gün 

Evsel atıksu miktarı ve bertarafı; 

Kullanılacak suyun %100’ünün atıksuya dönüştüğü varsayılırsa; 653 m3/gün evsel atıksu 

niteliğinde atıksu oluşacaktır. Evsel atıksu karakteristiği Tablo 24’da verilmiştir (Metcalf & 

Eddy, 2004). 

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 



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

74 
 

Evsel atıksuyun arıtılması için arıtma tesisi kurulacaktır. Atıksu arıtma tesisi arazinin güneyine 

yerleştirilmiştir. Vaziyet planında yeri gösterilmiştir.  

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 25 Evsel Nitelikli Atıksular (Su ve Toprak Kirliliği ve Hava Kalitesinin Korunması 

Tüzüğü, Çıkış suyu) 

Parametre Birim Kompozit Numune 2 

Saatlik 

Kompozit Numune 

24 Saatlik 

BOİ5 mg/l 50 45 

KOİ mg/l 180 120 

AKM mg/l 70 45 

pH  6-9 6-9 

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

önerilmektedir: 

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

artışlarında dengelemeyi sağlar.  

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

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

amaçlarla ızgaralar kullanılır. 

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

verilerek aerobik mikroorganizmaların atık su içindeki çözünmüş ve koloit organik maddeleri 

ayrıştırarak arıtım işlemi gerçekleşmiş olur. 

Blower: Sisteme hava verilerek anaerobik ortam oluşumu engellenir.  

Kum tutucu: Kum tutucuların tabanına çöken katı maddelerin tanktan uzaklaştırılması için 

sıyırıcı sistemler kullanılır. Kum tutucu boyunca iki yönlü hareket eden sıyırıcılarla kum, kanal 

tabanına yer alan oluğa itelenir ve buradan pompalarla emilerek tanktan alınır. 



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

75 
 

 

Şekil 34 Önerilen Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Şeması 

 

Şekil 35 Öneri İleri Arıtma Tesisi Şeması 

Arıtma tesisi tasarımı yapılırken; 

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

modüler arıtma olacaktır.  

 Sınırdan en az 6 m uzağa yerleştirilecektir.  

 Arıtma tesisi çıkış suyu, peyzaj bitki ve ağaçlarının sulanmasında kullanılacaktır. Çıkış 

suyunun depolanması için depo tasarımı yapılacaktır.  

 Arıtma tesisinin doğu ve batı çevresi ağaçlandırılacaktır. 

Arıtma tesisi işletilirken; 
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 Site teknik elemanı 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.  

 Çıkış suyu raporları dosyalanacak ve 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. 

 

V.2.4. 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. 

Otel binalarının ısıtma- soğutma ihtiyacı VRV/VRF sistem ile sağlanacaktır. Bina 

havalandırma sistemleri, çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde kurulacaktır. 266/1 numaralı 

parselde havalandırma sistemleri dış ekipmanları otel binalarının batı yönüne yerleştirilecektir.  

Restorant mutfağında, likit gaz kullanılacaktır. Likit gaz çevredeki satış yerlerinden 

alınacaktır. Kullanılacak LPG/likit gaz ile kaynaklanacak emisyonun düşük miktarda 

olacaktır.  

Pişirme buharı çatı seviyesinden en az 1,5 m yükseklikte bacadan salınacaktır. Mutfaklarda 

pişirme yağı düzenli olarak değiştirilecektir.  

V.2.5. İşletme aşamasında otel ve 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. 

Otel faaliyeti sırasında tam kapasite olarak çalıştığı düşünülürse; 1016 müşteri ve 1000 

personel (maksimum) toplam 2016 kişi atık oluşturacaktır. Kişi başına düşen atık miktarı 1 

kg/kişi-gün olarak alınırsa, günlük toplam atık miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.  

 1016 kişi * 1kg/ kişi-gün= 1016 kg/gün 

 1000 personel*0,5 kg/kişi-gün = 500 kg/gün 
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1516 kg evsel nitelikte atık türü oluşacaktır. Girne Belediyesi’nin atıkları 3 günde bir topladığı 

düşünülürse,  

 (1516 kg)* 3= 4548 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.  

𝟒𝟓𝟒𝟖 𝐤𝐠

𝟎, 𝟐 𝐤𝐠/𝐋
= 𝟐𝟐𝟕𝟒𝟎𝐋 

𝟐𝟐𝟕𝟒𝟎𝐋 ∗
𝟏𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

𝟕𝟕𝟎𝐥𝐭
= 𝟐𝟗. 𝟓 

30 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması gerekmektedir. 3 adet çöp odası tasarlanmıştır. Bu 

atıklar Girne Belediyesi tarafından toplanıp düzenli depolama alanına taşınacaktır. Ekte Girne 

Belediyesi’nden alınmış görüş bulunmaktadır.  

Otelde daha az atık oluşturmak için atık yönetim stratejileri belirlenecektir.  

Yeniden kullanıma önem verilecektir. Geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanacaktır. Ambalaj 

ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü kapsamında ambalaj atıkları ayrı toplanarak lisanslı 

firmalara verilecektir.  

Restorantlarda yağ tutucu kullanılacaktır. Atıkyağlar ayrı, sızdırmaz kaplarda toplanacaktır. 

Bu atıklar Çevre Koruma Dairesinden taşıma ve depolama lisansı almış firmalara verilecektir. 

Özellikle otellerdeki kanalizasyon sistemlerinde, problemlere neden olan atık yağların sisteme 

dökülmemesi için mutfak personeline eğitim verilecektir.  

V.2.6. 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 sistemi otel bloklarının tavanına yerleştirilecektir. Vaziyet planında 

gösterilmiştir. Oluşabilecek gürültü ve mekanık 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.  



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

78 
 

Otellerde gürültü ve titreşime neden olan ekipmanlardan bir tanesi de jeneratördür. 

Jeneratorlerden biri 266/1 numaralı parselin güney batısına, diğeri ise 268 numaralı parselin 

orta kısmına güneyine yerleştirilecek ve etrafı ağaçlandırılacaktır. Vaziyet planında konumları 

gösterilmiştir.  

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

edebilecek gürültü oluşmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. 18/2012 Çevre Yasası 

kapsamında Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan değerlere 

uyulması sağlanılacaktır. Hassasiyet seviyesi II sınıfına girmektedir. 

Tablo 26  Tesislerin ve diğer tesislerin çalışmasına 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 70 

Hassasiyet Seviyesi III 60 57 55 65 

Hassasiyet Seviyesi II 55 52 50 60 

Hassasiyet Seviyesi I 50 47 45 55 

 

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

akustik kaplama ile gürültü seviyesi azaltılacaktır. Açık hava diskosu olmayacaktır. Bar, dağ 

– güney’de bulunan otel binasında kapalı alanda yer alacaktır.   

Çevredeki konutların, tesisten kaynaklı gürültüden etkilenmesi halinde gürültü ölçümü 

yaptırılacak ve gürültünün en aza indirilebilmesi için otel yönetimi tüm tedbirleri (kaynağın 

yerinin değiştirilmesi/ gürültü emici/dağıtıcı bariyer konulması/gürültü kaynağının ortadan 

kaldırılması) almakla yükümlü olacaktır.  

V.2.7. Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha 

düzenlemeleri. 

Peyzaj projesi henüz hazırlanmamıştır.  

V.2.8. İşletme sahasındaki faaliyetlerin meskun mahallere ve karayollarına olabilecek 

etkileri ve giderilmesine yönelik tedbirler. 

Projenin ulaşım altyapısı mevcuttur. Giriş çıkışlarla ilgili Karayolları Dairesi, Şehir Planlama 

Dairesi ve Girne Belediyesi’nin görüşlerine uyulacaktır.  

Bölgede turistik tesisin açılması ile mevcut karayolları üzerinde trafik yükü artacaktır. 2015 

yılında Karayolları Dairesinin yapmış olduğu Trafik Hacim Haritası’ndan alınan verilere göre 

saat 06:00- 22:00 arası kuzey sahil yolu üzerinde toplam araç sayısı (Otomobil, Orta Yüklü 

Ticari Taşıt, Otobüs, Kamyon, Römork, Çekici, Yarı Röm.) 19799’dir.  
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Tablo 27 Kuzey sahil yolu güzergahı araç tipi ve sayıları 

Araç Cinsi Araç Sayısı 

Otomobil 17118 

Orta Yüklü Taşıt 1278 

Otobüs 72 

Kamyon 1071 

Kamyon+Römork+Çekici+Yarı Römork 160 

Toplam 19799 

Mevcut durumda otomobil yüzdesi; 

=(Mevcut Otomobil/ Mevcut Araç Sayısı) x 100 

= (17118/19799)x 100= %86,4 

Turistik tesisin faaliyete geçmesiyle, trafikte tur/gezi otobüslerinden kaynaklı araç sayısı 

artacaktır.  

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 1000 kişilik istihdam (maksimum) imkanı yaratılacaktır. Gerek 

inşaat gerek işletme sırasında projede çalışacak personele ve personel ailelerine doğrudan veya 

dolaylı olarak katkı sağlanmış olacaktır. Böylece bölgedeki göçü bir miktar da olsa 

engelleyeceği düşünülmektedir. Bunun yanında bölgeye gelecek turist sayısının artması, 

malzemelerin bölgeden temin edilmesi ile başta Girne Bölgesine ve tüm Kuzey Kıbrıs 

ekonomisine katkıda bulunması beklenmektedir. 

V.3.2. Çevresel Fayda – Maliyet Analizi 

Tesisin faaliyete geçmesiyle, Turizm yönü ile gelişmekte olan Girne Kazasına yüksek 

kapasitede hizmet veren bir turistik tesis açılacaktır. Dağ-güney etap otelde toplantı- konferans 

turizmi, deniz-kuzey etap otel binalarında ise, deniz turizmi yapılması hedeflenmektedir.  

Gerek otel yapılarının inşaatı gerekse işletmeye açılması sırasında inşaat sektörü, mobilya ve 

diğer sektörlere önemli katkılar olacaktır. Örneğin; ülkeye turist taşıyan havayolları sektörüne, 

gıda sektörüne, bölgedeki restoranlara, bar, mağazalar ve ticaret sektörüne büyük katkılar 

sağlayacaktır.  

Arazi çevresinde konutlar bulunmaktadır. Konutlar, özellikle inşaat aşamasında oluşacak 

gürültü, görüntü ve toz emisyonundan olumsuz etkileneceklerdir.  



Aydoğan Investments  Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu, 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

80 
 

Çevresel açıdan, arazideki mevcut hafriyat toprağının kaldırılması ve bodrum kazılarının 

yapılması sırasında toz ve gürültü oluşumu gerçekleşecektir. Oluşabilecek etkilerin azaltılması 

için, raporda belirtilen önlemlerin alınması esastır.  

Kesilmesi planlanan ağaçlar ile ilgili Orman Dairesine bilgi verilecek izin alınması halinde 

Orman Memuru nezaretinde kesim işlemi yapılacaktır.  

Arazi içerisinde ve çevresinde bulunan özellikle deredeki flora faunanın olumsuz 

etkilenmemesi için araç geçişleri kontrollü yapılacaktır. Dereye herhangi bir müdahale 

yapılmayacaktır.  

Arazi doğusunda dere bulunmaktadır. Dereye herhangi bir müdahale/taş dökme/taş alma/çöp 

dökme vb. işlemler yapılmayacaktır. Dere akışının hesaplanması ve tesisin korunması 

amacıyla, hidrolik rapor hazırlanacaktır. Bu çalışmalarda, şiddet-süre- tekerrür eğitilerinden 

10-25-50-100-500 yıllık en büyük yağış değerleri bulunarak, havza için sel hidrografı 

çıkartılacaktır.  

İnşaat faaliyetleri sırasında su, toprak ve hava kirliliği oluşmaması için tüm önlemlerin 

alınması esastır.  

Tesisin kullanıma açılması ile, bölgedeki mevcut araç trafiğinde artış olacaktır. Mevcut yol 

üzerindeki konutların olumsuz etkilenmemesi amacıyla, giriş çıkışlar kontrollü yapılacak, yol 

çevresine veya konutların önüne araç park edilmeyecektir. 

Açık hava diskosu olmayacaktır. Bar, kapalı alanda bulunmaktadır. Çevredeki konutların, 

tesisten kaynaklı gürültüden etkilenmesi halinde gürültü ölçümü yaptırılacak ve gürültünün en 

aza indirilebilmesi için otel yönetimi tüm tedbirleri (kaynağın yerinin değiştirilmesi/ gürültü 

emici/dağıtıcı bariyer konulması/gürültü kaynağının ortadan kaldırılması) alacaktır.  

Jeneratörün düzenli olarak bakımı yapılacaktır. Sadece elektrik kesintileri sırasında 

kullanılacaktır. Kabinli/yalıtımlı odalarda yer alacaktır. Bacadan çıkan egzoz gazı, komşu 

parsellere yönlendirilmeyecektir.  
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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, yeri ve saati 10 gün önce 2 yerel gazetede yayınlanacaktır. Ayni zamanda rapor, 

Çevre Koruma Dairesi internet sitesinde yayınlanacaktır. 

VI.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar. 

Görüşlerini vermek üzere sivil toplum örgütleri de vardır. Katılımları beklenmektedir. 

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

Bu konuda verilecek bilgi ve belgeler bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII.  PROJE ALTERNATİFLERİ 

Proje yerinin; 

 Özel mülkiyet olması, 

 Arazi büyüklüğü, 

 Ulaşım, elektrik, su altyapısının bulunması, 

nedenleriyle, yatırımcı şirket arazilerde turistik tesis projesi yapmayı en iyi alternatif olarak 

değerlendirmiştir.  

Eylemsizlik alternatifi ise, araziye hiçbir yatırımın yapılmama alternatifidir.  

 

 

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI  

Faaliyetin inşaatı sırasında izlenmesi gereken program 

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

 Müellif ve şantiye şefi tarafından, mimari projeye uyum sağlanacaktır. 

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

ilgili kurumlar tarafından izlenecektir. 

 Arazi çevresi OSB malzeme ile çevrilecektir. Giriş çıkışlar güvenlikli olacaktır.  

 Arazinin batısında bulunan yol içerisinde herhangi bir araç/malzeme bırakılmayacaktır.  

 Çalışma saatleri, Çalışma Dairesi’nin izin verdiği saatlerde olacaktır.  

 Dereye herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Dere kenarına malzeme depolaması 

yapılmayacaktır.  

 Hafriyat toprağı nakliyesi ile ilgili, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı şartlarına 

uyulacaktır.  

 Hafriyatın nakliyesi sıraısnda herhangi bir şekilde yollara zarar verildiği takdirde bu zarar 

karşılanacaktır.  

 Şantiye şefi tarafından, inşaat 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 bariyer konulacaktır.  

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

atıkların rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı izlenecektir. Çöplerin etrafa 
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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. İş sağlığı güvenliği uzmanı, işçilere 

yapacağı işle ilgili güvenlik önlemlerini işçilere anlatacak ve onlara bu konularda eğitim 

verecektir.  

 İşveren inşaatta her işçi için koruma başlığı (baret), enmiyet kemeri bulunduracaktır. 

İşçilerin bunları kullanması sağlanacaktır. Kişisel koruyucular inşaatta yoksa veya arızalı 

ise, işçiler işe başlatılmayacaktır.  

 

 

Faaliyetin işletme sırasında izleme programı 

 Otelin, bakım ve temizlik işleri düzenli olarak yaptırılacaktır.  

 Geri dönüştürülemeyen atıklar, düzenli olarak toplanarak, soğutmalı çöp odalarında 

depolanacaktır. Çöp odalarının bakım ve temizliği düzenli olarak yaptırılacaktır.  

 Atık yönetim planı hazırlanacaktır. Oluşan atık miktarları ile ilgili kayıt tutulacak ve 

uygun ambalajlama ve etiketleme yapılacaktır. 

 Ambalaj atıkları, Çevre Koruma Dairesi’nden lisanslı firmalara verilecektir. Gerekli 

organizasyon otel yönetimi tarafından sağlanacaktır.  

 Açık alanda müzikli etkinlik planlanmamıştır. Yapılması istenmesi halinde, Çevre 

Koruma Dairesi’nden izin alınacaktır. Şikayet gelmesi durumunda, uzman kişiler 

tarafından problem teşkil eden noktalarda ölçüm yaptırılacaktır. Raporda belirtilen 

gürültü önleyici tedbirlerin alınması esastır. 

 Atıksular, atıksu arıtma sisteminde arıtılacaktır. Ayda en az bir kez çevre ve 

mikrobiyoloji analizleri yaptırılacaktır. Kapalı ve gömülü olacaktır.  

 Jeneratörlerin düzenli olarak bakımı yaptırılacaktır.  

 Çevre Yasası ve kapsamında bulunan tüzüklere uyum esastır. 

 Faaliyetin işletme sonrası izleme programı 

Tesiste müşterilere, yüksek kalitede konfor sağlamayı hedeflediğinden, bakım ve yenileme 

çalışmaları devamlılık arz edecektir. 
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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, sistem/ uygulamaların, hizmet sağlaycıların kaybı, çalışma ve yaşama 

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

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

verilecektir. 

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

önlemleri alabilmek amacıyla inşaat aşamasında projede çalışan elemanlara gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. Projede çalışacak elemanlardan bir ekip oluşturulacaktır.  

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

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na uygun olarak çalıştırılacaktır. 

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

Gerektiği durumlarda yenilenecektir.  

Acil Durum Planında aşağıdaki hususların detaylı şekilde verilmesi gerekmektedir. 

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

acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitimler verilecektir.) 

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

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

belirlenmesi 

*Acil Eylem Ekibi içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi 

Meydana gelebilecek kazalar ve yangın:  

1 İlk yardım birimine haber verilmelidir.  

2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine ulaştırılmalıdır 

veya aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.  

Sağlık Ocağı veya Hastane Telefonu  : +90 392 8152266  

3 Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu:+90 8152111 
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4. Güvenlik ve asayişle ilgili durumlarda Polis tel: +90 392 8152125 

 Sorumlu Kişi Telefon* 

Girne Belediyesi   

Girne Kaymakamlığı   

Çevre Koruma Dairesi   

* 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.  

 

 

BÖLÜM IX SONUÇLAR 

Aydoğan Investments Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, 

proje çalışma grubu tarafından Kasım 2017 tarihinden itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. 

Ancak, projede değişiklik yapılması nedeniyle rapor teslim edilememiştir.  

Hazırlanan 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.  

Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu teknik olmayan sonuçları 

aşağıdaki gibidir; 

 Aydoğan Investments Ltd.’e ait Turistik Tesis Projesi, Girne Kazası, Ozanköy Köyü, 

Tavuk Çiftliği Mevki, P/H XII.22.E1&E2, 269/1+ 269/2+ 276+ 277+ 268+ 281+ 282+ 

283+ 279+ 74/1, 266/1, 74/2 ve 278  numaralı parseller üzerinde tasarlanmıştır.   
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 Arazilerden 74/2 ve 278 numaralı parseller 10 yıllığına Turizm Çevre ve Kültür 

Bakanlığı’ndan kiralanmıştır. 

 Toplam proje alanı, 39 dönüm 1 evlek 2400 ayakkare (52750,93 m2)’dir.  

 Arazi yakın çevresinde, deniz, müstakil villa tipi konutlar, dere, boş araziler, seralar, 

Girne – Çatalköy anayolu bulunmaktadır. Arazilerde mevcut durumda herhangi bir 

faaliyet yürütülmemektedir. Arazilerde dolgu toprağı ve kayalar bulunmaktadır. 

 Otel, “Kuzey-Deniz” ve “Güney-Dağ” Etap Oteli olarak tasarlanmıştır. Kuzey etap 

oteli, 4 kat bodrum, zemin+ 3 kattan oluşmaktadır. Toplam bodrum alanları 30895 m2, 

toplam imar alanı ise 13987 m2’dir. Kuzey etapta toplam 303 oda bulunacaktır. Güney 

etap oteli ise, 5 kat bodrum, zemin+ 3 kat olarak tasarlanmıştır. Toplam bodrum kat 

alanı 37291,5 m2, toplam imar alanı ise 12378 m2’dir. Güney etap otelinde 255 oda 

tasarlanmıştır. Genel toplamda, proje 508 oda (1016 yatak) içerecektir. 

 Arazinin doğusundan geçen dere için, hidrolik-hidrolojik çalışma yapılacaktır. 

Tasarımda dere yönünde arazinin kuzeyinde 2598 m2, güney yönündeki arazilerin 

doğusunda ise 2290 m2’lik alan yeşil alan olarak ayrılmıştır.  

 Tesisin oluşabilecek su baskınlarından korunması amacıyla, dere hidrolik açıdan 

incelenecek ve Sel Risk Analiz Raporu hazırlanacaktır. Konu ile ilgili herhangi bir yapı 

yapılması istenmesi halinde, ilgili makamlardan (Örneğin Girne Kaymakamlığı ve Su 

İşleri Dairesi) izin alınacaktır.  

 

İnşaat sırasında; 

 Hafriyat toprağının bir miktarı yine arazi içerisinde dolgu amaçlı kullanılacaktır. Kalan 

hafriyat toprağı ise 15 ayda, i182 işletme ruhsatlı taş ocağına taşınacaktır. Dolgu amaçlı 

kullanılacaktır.  

 Özellikle bodrum kazısı ve yükleme sırasında spreyleme yapılarak malzemenin 

nemlendirilmesi sağlanacaktır. Nakliye sırasında ise, kamyonların arkasında malzeme 

üzeri branda ile örtülecektir.  

 Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, arazilerin ortasında (266/1 numaralı 

parselin kuzeyinde, 268 numaralı parselin güneyinde) 3 m genişliğinde yol/geçit 

bulunmaktadır. İnşaat sırasında yol geçici bir süre kullanılamayacaktır. Bu nedenle, söz 

konusu yolu kullanarak evine ulaşan konut sakinleri bu yolu kullanamayacaklardır. 

Konut için geçici bir süre proje alanı doğusundan ayrı yol açılacaktır.  

 Arazinin batısında bulunan konutlar inşaat süresince olumsuz etkilenmeleri 

muhtemeldir. Bu nedenle raporda belirtilen olumsuz etkileri azaltıcı tedbirlerin alınması 

esastır.  
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 İnşaat aşamasında günlük ~37,6 m3 su ihtiyacı olacaktır. İhtiyaç duyulan su miktarı 

dışardan tankerle getirilerek sağlanacaktır.  

 İnşaat sırasında jeneratör/jeneratörler kurulması halinde, jeneratör kabinli olacaktır. 

Konutlara yakın konumlandırılmayacaktır. En az, 6 metre uzaklıkta 

konumlandırılacaktır. 

 Kullanılan suyun %100’ünün atıksuya dönüşeceği varsayılırsa, günlük 37,6 m3 evsel 

atıksu oluşacaktır. Atıksular sızdırmaz tankta depolanacaktır. Daha sonra Haspolat 

Atıksu Arıtma Tesisine taşınacaktır.  

 Arazi çevresi OSB malzeme ile çevrilecektir. 

 Kazı işlemi yapılırken sürekli olarak nemlendirme yapılacaktır. 

 Konutların doğusunda bulunan yol düzenli olarak nemlendirilecektir.  

 Tesisin ulaşım altyapısı mevcuttur. Proje alanının batısında bulunan yolun bir kısmı 

(~270m) asfaltlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle, bu yolun tamamı asfaltlanacaktır.  

 Gürültü önleyci paneller/bariyerler konulacaktır. Özellikle, güneyde bulunan 266/1 

numaralı parselin batı sınırına ve 268 numaralı parselin doğu sınırına konulacaktır. 

 Arazi sınırları ve dere çekilişinin yapılıp belirlenmesiyle, inşaat alanı ile çakışan ağaçlar 

belirlenecektir. Harnup ağacının taşınması ile ilgili Girne Kaymakamlığı’na başvuru 

yapılacaktır. Diğer ağaçların kesimi için ise, Orman Dairesine başvuru yapılarak orman 

memuru nezaretinde kesim yapılacaktır. 

İşletme aşaması; 

 Projenin faaliyete geçmesi ile “Güney- Dağ tarafında” 255 oda, “Kuzey- Deniz” tarafındaki 

otel binasında ise 303 oda hizmete geçecektir. Tesisin toplam yatak kapasitesi 508 oda 

(1016 yatak) olacaktır. 

 Otelin tam kapasite çalıştığı varsayılırsa, günlük ihtiyaç duyulan muhtemel su miktarı 653 

ton olacaktır. Konu ile ilgili Su İşleri Dairesi  ve Girne Belediyesi’nin görüşleri alınmıştır.  

 Atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. Kapalı ve gömme olacaktır. Tesis çevresi 

ağaçlandırılacaktır.  

 Ayda en az bir kez, atıksı arıtma tesisi çıkış suyuna çevre ve mikrobiyoloji analizleri 

yaptırılacaktır. 

 Pişirme buharı çatı seviyesinden en az 1,5 m yükseklikte bacadan salınacaktır. Mutfaklarda 

pişirme yağı düzenli olarak değiştirilecektir.  

 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü kapsamında ambalaj atıkları ayrı 

toplanarak lisanslı firmalara verilecektir.  
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 3 adet soğutmalı çöp odası tasarlanmıştır. 

 Atık yönetim sistemi kurulacaktır. Ambalaj atıkları ayrı depolanarak lisanslı firmalara 

verilecektir.  

 Restorantlarda yağ tutucu kullanılacaktır. Atıkyağlar ayrı, sızdırmaz kaplarda 

toplanacaktır. 

 Jeneratör odaları, ses ve titreşim yalıtımlı olacaktır.  

 Açık hava diskosu olmayacaktır. Bar, dağ – güney’de bulunan otel binasında kapalı alanda 

yer alacaktır.   
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aoV_h8ssbFbm2KGioB55_0gpi2RXMQOv&hl=tr&fbclid=IwAR3kiX51mc41WQJKZKE6fHJlxhxpsaa8QzpbrXWF6MtbF5b62Om2Q3C5Cx4&ll=35.35871038984537%2C33.60465099999999&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aoV_h8ssbFbm2KGioB55_0gpi2RXMQOv&hl=tr&fbclid=IwAR3kiX51mc41WQJKZKE6fHJlxhxpsaa8QzpbrXWF6MtbF5b62Om2Q3C5Cx4&ll=35.35871038984537%2C33.60465099999999&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aoV_h8ssbFbm2KGioB55_0gpi2RXMQOv&hl=tr&fbclid=IwAR3kiX51mc41WQJKZKE6fHJlxhxpsaa8QzpbrXWF6MtbF5b62Om2Q3C5Cx4&ll=35.35871038984537%2C33.60465099999999&z=9
http://www.dogakoruma.eu/
http://www.turizmplanlama.gov.ct.tr/Turizm%C4%B0statistikleri.aspx
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Ekler 

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri  

Ek 2. Koçan ve Aydoğan Investments Ltd’e ait Şirket Evrakları (güncel), Kira sözleşmesi  

Ek 3. ÇED Raporu Soru Formatı  

Ek 4. Hafriyat toprağının taşınması hk. 

Ek 5. Girne Belediyesi 

Ek 6. Girne Kaymakamlığı 

Ek 7. Karayolları Dairesi 

Ek 8. Turizm ve Planlama Dairesi 

Ek 9. Jeoloji ve Maden Dairesi 

Ek 10. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

Ek 11. Tarım Dairesi 

Ek 12. Orman Dairesi 

Ek 13. Su İşleri Dairesi 

Ek 14. Hayvancılık Dairesi 

Ek 15. Gölge izdüşüm çalışması 

Ek 16. Deniz ekosistem raporu (Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek tarafından hazırlanmıştır) 

Ek 17. Gürültü ölçümü 

Ek 18. Meteoroloji Dairesi Verileri 

Ek 19. Vaziyet planı ve kesitler 


