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                                                           PROJENİN ÖZETİ 

Dumika Constructıon Ltd’e ait  Caesar 2 ve Caesar 3 Apartman Tipi toplu 

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

D-1, S31-B-24-D-4, Ada/Blok:200 ve 61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve 

(Eski Kayıt) Pafta/harita=15/59, 265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 

10/2/2,10/5 ve 15/58 parseller içerisinde projelendirilen apartman tipi toplu konut 

projesidir. 

Dumıka Constructıon Ltd’e ait Apartman tipi Toplu konut projesi (Caesar 2 

ve Caesar 3) yerinde yapılan incelemelerde projenin başlamış olduğu, Caesar 2’nin  

bir kısmının yerleşime açılmış olduğu (dükkanlar ve bazı apartman blokları) ve 

inşaatının bitmek üzere olduğu görülmüştür. Bu sebeple, 18/12 Çevre Yasası 

gereği izin makamına ( İskele Belediyesi) resmi yazı yazılmış Çevre Yasası 50(3). 

maddesi gereği inşaatın durdurulması gerektiği ve ÇED kararı alınana kadar 

herhangi bir izin, ruhsat, onay ve teşvik verilemeyeceği bildirilmiştir.  EK18’de 

verilen yazılarda görüleceği üzere inşaat durdurulmuştur. Ayrıca 18/12 Çevre 

Yasası gereği 50(1) maddesi uyarınca ÇKD tarafından cezai işlem uygulanmıştır.  

Ek 18’de yazışmalar verilmiştir.  

 

Projede, Caesar 2’de;  A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 

katlı)2 adet,  C blok ( Zemin +10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 

adet dükkan), F blok ( Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin 

+10 katlı) 7 adet toplamda 24 blok inşaat yapılacaktır. 1672 adet konut ve 32 adet 

dükkandan oluşacaktır.  

 

Proje’de uygulanan bazı inşaat bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Site içi yol: 7,700 m2 

Toplam yeşil alan 10,000 m2 

İnşaat alanı: 125,351 m2 

Dereye bırakılan yol alanı: 900 m2 

Kamuya bırakılan yok alanı: 900 m2 
 

Site içerisinden 900 m2’lik  dere kenarlarından 3mt’lik koruma bandı ve yine 900 

m2’lik yol güzergahı kamuya devredilmiştir. Site içi yollar 7,700 m2 olup, toplam 

yeşil alan 10,000 m2 olarak öngörülmüştür. Toplam İnşaat alanı 125,351 m2 

olarak hesaplanmıştır. 

 

Proje alanında inşaat, tüm daire görüşleri ve inşaat izinleri tamamlanmadan 

başlanmıştır. Caesar 2’de apartman 2 adet  C tip blok dışında, bloklarının %90’i 

tamamlanmış olup, Ceasar 3’de 2 blok apartmanın temelleri ve inşaatı başlamıştır. 

Temmuz  ayında inşaatlar durdulmuş olup gerekli tüm izinler alındıktan sonra 
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inşaatlara devam edilebilecektir. Caesar 3 sitesinde f1-f2-f3-f5-f7 blokları 2021-

2025 yılları arasında inşaatlarının tamamlanması öngörülür. 

 

Dumika Construction Ltd.’e ait Apartman Site Projesi, ülke inşaat sektörüne ve 

inşaat sektörünün yan sektörlerine toplam 43.397.550.565,20- TL katkı 

sağlayacaktır. Site yerleşime açıldığında burası ayrı bir kent model 3454    kişilik 

yerleşim yeri olacaktır. Konutların Yabancılara satışı halinde bölgede devamlı 

olarak ortalama 3000 kişilik turist konaklamış olacağından ülke turizmine de katkı 

sağlayabilecektir. Bölgedeki altyapının ve sosyal gereksinimlerin karşılanabilmesi 

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

aşamasında gerekse sitenin yerleşime açılması ile yaratılacak istihdam ve gelir 

miktarları ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacaktır. 

 

Site’de 68   adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır.  Büyük bir 

site olacağından çöp konteynerleri site içerisinde konuşlanacak birkaç bölgedeki 

çöp toplama odalarında konteynerler içerisinde biriktirilecektir. 3 gün arayla İskele 

Belediyesi tarafından alınarak  18/12 sayılı Çevre Yasası gereğince bertaraf 

edilecektir. Bu atıklar İskele Belediyesi tarafından toplanıp düzenli depolama 

alanına taşınacaktır. 

 

Toplamda  873,8  m3/gün kullanma suyuna, eşdeğer oranda atıksu oluşacaktır. Site 

içerisinde atıksu arıtma tesisi kurulup 18/12 sayılı Çevre yasası gereklerine uygun 

olarak çalıştırılacaktır.   
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PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI 

İSKELE 

 

 TAPU REFERANSLARI  

 

(Yeni Kayıt) Pafta: S31 B-24-D-4-A  

                                                     S31 B-24-D-1, 

                                                     S31 B-24-D-4, 

Ada/blok: 200 

 Parsel no: 61,63,64,65,73,74,75,76 

 

(Eski Kayıt) Pafta Harita=15/59  

Eski Parsel no:10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 10/2/2,10/5 ve 

Pafta/Harita: 265.37 ve 15/58 parsel 
CAESAR 3 

YENİ 

PARSEL 

NO 

ESKİ 

PARSEL 

NO 

YENİ 

KOÇAN 

NO 

ESKİ 

KOÇAN 

NO 

ESKİ 

PAFTA/HARİTA 

YENİ 

PAFTA/HARİTA 

63 10/3/1 YENİ 

2666 

 15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-1 

64 10/2/1 YENİ 

2667 

 15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-1 

 

CAESAR 2 

YENİ 

PARSEL 

NO 

ESKİ 

PARSEL 

NO 

YENİ 

KOÇAN 

NO 

ESKİ 

KOÇAN 

NO 

ESKİ 

PAFTA/HARİTA 

YENİ 

PAFTA/HARİTA 

73 10/1/1/1 YENİ 2676 7252 15/59 S31-B-24-D-4-A 

S31-B-24-D-1 

75 10/2/2 YENİ 2678 7271 15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-4 

74 10/1/2 YENİ 2677  15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-4 

76 10/3/2 YENİ 2679 7268 15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-4 

75 10/2/2 YENİ 2678 7271 15/59 S31-B-24-D-4-A, 

S31-B-24-D-4 

61 10/5 YENİ 2664  15/59 S31-B-24-D-1 

65 15/58 YENİ 2668  265.37 S31-B-24-D-1 

 

Toplam Yüzölçümü: 94365 m² 

 

(Tapu haritası arka sayfadadır) 
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Harita 1: İşlenmiş Tapu yer planı  

 

 

Kuru tarım arazileri  

Kuru tarım arazileri  

Hali Arazi  

Proje Yeri Caesar 3 

Kırmızı boyalı  

Proje Yeri Caesar2 

Mavi  boyalı  

Proje Yeri Caesar2 

Mavi  boyalı  

Kuru tarım arazileri  

Hali Arazi  

Kuru tarım arazileri  

Dere   

Caesar 1 konutları  

(site) 

Dere   

Kuru tarım 

 arazileri  

Dükkanlar  

Parselasyonu yapılmış arazi ( 

Apt tipi Toplu Konut) 

projelendirilmiştir. 
Kuru tarım arazileri 



 7 
 

Şekil 1: Caesar 2 Proje alanı parsellerin köşe nokta gösterimi  

 



 8 

 

 

 
 

Tablo 1: Caesar 2 WGS 84 Dautum sistemine göre Şekil 1 de gösterilmiş olan 

köşe noktalarının kordinatları 
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Şekil 2: Caesar 3’e ait parsellerin ( 63-64) köşe noktaları  
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Tablo 2: Caesar 3 WGS 84 Dautum sistemine göre Şekil 1 de gösterilmiş olan 

köşe noktalarının kordinatları 
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ŞEKİL 3: PROJE ALANI ULAŞIM KROKİSİ-Ölçeksiz  

İskele şehir Merkezi  

DENİZ 

KIYISI 

Onur 

camping 

Bölgesi 

700 mt  

KUZEY  

Sea 

Sıde otel  

 

Noyanlar Y. 

İnşaat Apt Tip  

Toplu Konutlar  

Müstakil konut 

ve  Apartmanlar  

Dumıka Const. (Caesar 2 

-3) Toplu Konut Proje 

yeri  

Lefkoşa-İskele anayolu 
Lefkoşa-İskele anayolu 

K
arp

az M
ağ

u
sa an

ay
o
lu

 (çift y
o

l) 

Proje alanına ulaşım:  Mağusa-İskele anayolunda 

Long Beach sahili boyunca, kuzey yönde 

ilerledikten sonra, anayol üzerindeki, Doktorlar 

sitesi ve Noyanlar merkez ofis binasını geçtikten 

sonra ilk yoldan sola dönülür. Sol taraftaki tali 

yolda üzerinde 1 km düz ilerlediğimiz zaman sağ 

kolumuzun üzerinde kalan dükkanlar ve apt tipi 

y. inşaat konutlar proje yeridir.  

Toprak Ova yolu  
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GOOGLE RESMI 1: PROJE YERİ VE YAKIN ÇVRESİ 
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Hava Foto 1: Proje alanı batı ve güney yönü (Mart 2019) 

 
Hava Foto 2: Proje alanı kuzey doğu  yönü (Mart 2019) 
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Hava Foto 3: Proje alanı Doğu yönü (Mart 2019) 

 

 
Hava Foto 4: Proje alanı Batı yönü (Mart 2019) 

 

 



 15 

 
Hava Foto 5: Proje alanı batı yönü (Mart 2019) 

 

 
Hava Foto 6: Proje alanı Güney doğu yönü( Mart 2019) 
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Foto 7: Ceasar 2  Tip C bloklar inşaatlaarı  kuzey yönü 

 
Foto 8: Caesar 2   Doğu yönü inşaatların görünümü  

 
Foto 9: Caesar 2 Batı dış sınırındaan geçen dere.Dere sınırlarından 3 mt içeriye  duvar 

yapılmıştır. 
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Foto 10:Proje yeri Batı sınırı Caesar 1 sitesi ile arasından geçen dere yatağı çıkışı  

 
Foto 11:Proje yeri Batı sınırı, Caesar 1 ile Caesar 2 sitesi  arasından geçen dere yatağı 

duvarlarından sonra her iki tarfından 3’er metrelik koruma bandı ayrılmıştır. Güney-

Kuzey 

 
Foto 12:Proje alanı batı-doğu yönü uygulanmış peyzaj projeleri 
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Foto 13: Caesar 3: 2 blok Apt inşaatı başlatılmıştı. Doğu-Batı yönü 

 
Foto 14: Caesar 3 Kuzey batı yönü 

 
Foto15: Caesar 3 kuzey yönü  
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B Ö L Ü M   1 
PROJENİN TANIMI VE AMACI  

  I.1. Projenin Tanimi, Konusu, Kapasitesi, Arazi Durumu, Arazi Mülkiyeti, 

Işletme Süresi, Hizmet Amaçlari, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden 

Gerekliliği  

 

Dumika Constructıon Ltd’e ait  Caesar 2 ve Caesar 3 Apartman Tipi toplu 

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

D-1, S31-B-24-D-4, Ada/Blok:200 ve 61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve 

(Eski Kayıt) Pafta/harita=15/59, 265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 

10/2/2,10/5 ve 15/58 parseller içerisinde projelendirilen apartman tipi toplu konut 

projesidir.  

 

İnşaat dosyası sunulan toplu konut projesinde, Caesar 3 sitesi içerisindeki 7 blok 

Ftipi apartmanların inşaatının F1 blok ve  F2 blok inşaatı başlanmıştır. Cesar 2 

içerisindeki, Atip 2 blok, B tip 2 blok, F tip 5 blok, C tip 4 blok ve D tip 4 blok 

inşaatları tamamlanmış olup sadece tip C blokların inşaatları kalmış olup  sitenin 

%90 inşaatı tamamlanmıştır.   

 

(Caesar 2) Şehir planlama görüşü alınmış ekte (EK15) verilmiştir. Bu 

projeler için inşaat izni alınmıştır (EK16). Ancak projede yapılan değişiklik ve  

yan  parsellerdeki bina ilaveleri (Caesar 3 (63-64 parseller)) olduğundan Şehir 

Planama Dairesine tekrardan inşaat dosyaları sunulmuştur. Bu aşamada Çevre 

Koruma Dairesi’ne gönderilen dosyaların ÇED değerlendirmesi yapılmıştır.  Şehir 

planlama dairesine son sunulan dosyalarında tüm parseller birleştirilerek, projenin 

bir bütün ele alınması ve tek ÇED raporuyla değerledirilmesi yapılacaktır.   

 

Dumıka Constructıon Ltd’e ait Apartman tipi Toplu konut projesi (Caesar 2 

ve Caesar 3) yerinde yapılan incelemelerde projenin başlamış olduğu, Caesar 2’nin 

bir kısmının yerleşime açılmış olduğu (dükkanlar ve bazı apartman blokları) ve  

inşaatının bitmek üzere olduğu görülmüştür. Bu sebeple, 18/12 Çevre Yasası 

gereği izin makamına (İskele Belediyesi) resmi yazı yazılmış Çevre Yasası 50(3). 

maddesi gereği inşaatın durdurulması gerektiği ve ÇED kararı alınana kadar 

herhangi bir izin, ruhsat, onay ve teşvik verilemeyeceği bildirilmiştir.  EK18’de 

verilen yazılarda görüleceği üzere inşaat durdurulmuştur. Ayrıca 18/12 Çevre 

Yasası gereği 50(1) maddesi uyarınca ÇKD tarafından cezai işlem uygulanmıştır.  

Ek 18’de yazışmalar verilmiştir.  

Caesar İnşaat dosyaları 2016 yılında sunulan toplu konut projesinde  C tip 

bloklar haricinde olan tüm  blokların inşaatı bitmiştir. Sunulan ilave ve tadilat  
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projesinde, Şehir planlama dairesi  9/12/2016 tarihinde İB 1909/16 no’lu 

dosya ile sunulan toplu konut projesinde bulunan 61,63,64, parseli de dahil  

edilmiştir. 

 

Projede, Caesar 2’de;  A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 

katlı)2 adet,  C blok ( Zemin +10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 

adet dükkan), F blok ( Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin 

+10 katlı) 7 adet toplamda 24 blok inşaat yapılacaktır. İki sitenin toplamı 1672 

adet konut ve 32 adet dükkandan oluşacaktır.  

 

Proje’de uygulanan bazı inşaat bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Site içi yol: 7,700 m2 

Toplam yeşil alan 10,000 m2 

İnşaat alanı: 125,351 m2 

Dereye bırakılan yol alanı: 900 m2 

Kamuya bırakılan yok alanı: 900 m2 

 

Proje alanı etrafında, dere, kuru tarım arazisi, hali arazi, tali yol, yine Caesar toplu  

konutları bulunmaktadır.Yakın çevresinde ise yine apart tipi toplu konut inşaatları, 

2 katlı toplu konut sitesi bulunmaktadır. 1 km uzaklıkta ise İskele deniz kıyısı 

mevcuttur.  

 

Proje için çeşitli daire görüşleri alınmış olup raporun ekinde sunulmuştur. Görüşü 

alınan daireler olan, Jeoloji ve Maden Dairesi, İskele Belediyesi, Karayolları 

Dairesi, Su İşleri Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Tarım Dairesi, Orman 

Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü-İtfaiye birimi görüşleri doğrultusunda hareket 

edilecek olup inşaat ve işletme aşamasında belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. 

  

Yatırımcı şirket tarafından profesyonel yöneticilik için hizmet alınacak olup gerek 

konutların yönetimi, gerekse atıksu arıtma tesisinin bakımı ve işletilmesini 

yatırımcı profesyonel site yönetimi ile yapacaktır. Toplu Konut genelinde enerji 



 28 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. 

Bu kapsamda konutlarda pencere ve kapılarda çift cam kullanılacak, bina yalıtım 

açısından fark yaratacak, dış duvarlarda gazbeton blok iç duvarlarda ısı 

izolasyonlu panel duvarlar kullanılacak, aydınlatmada tasarruflu lambalar ve 

ampül kullanılacaktır. Tüm ortak alan ve çevre aydınlatmalarında led ampül 

kullanılacak ve sensörler yardımı ile gereksiz yere enerji harcamayacaktır.  

Site’de ağaçlar ve sürdürülebilir kurakcıl bitkiler ile peyzaj alanları yaratılacaktır.  

Binalar tasarlanırken güneş ve rüzgar yönlerine dikkat edilerek, ısı ve güneş 

ışınlarının dengeli gelmesi sağlanarak, kışın güneş ışınlarından yazın ise doğal 

havalandırma yapılarak daha ferah yaşam alanları yaratılmıştır.  

Toplu konutlarda kullanılacak olan klimalar enerji tüketimi az olan ve inverter türü 

olacaktır. Konutlarda ayrıca su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift başlıklı 

sifonlar gibi su tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılacaktır.  

 

Aşağıdaki tablo 3’de konut tip ve sayıları aktarılmıştır.  

 

                       Tablo 3: Konut tip ve sayıları  

   Proje, Apartman tipi ve iki katlı (sende) dükkanlar  şeklinde projelendirilen 

(toplu konut projesi) olarak tasarlanmış olup, yerli ve yabancı halka denize yakın 

bir konumda ikamet etme imkanı sunmayı hedeflemektedir.       

               

Ülkemizde konut ihtiyacının, konut alanlarının ve konut politikalarının 

belirlenmesi gerekmektedir.  Belirlenecek konut politikaları, Ülkesel Fiziki Plan 

ve kentsel/bölgesel planlarla uyum içinde yürütülmelidir. Konut politikaları, konut 

ihtiyacını karşılarken konut çevresi ve yaşayanların sosyo-ekonomik sorunlarının 

Konut    Tipi 

 

Konut adeti Her konutta yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Toplam yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Stüdyo Konut  154+330=484 1 484 

1+1 Konut  154+440=594 2 1188 

2+1 Konut  231+363=594 3 1782 

Dükkan   32 2  (ortalama kişi çalışacak)  

Toplam Konut :1113+539=1672 

konut +32 dükkan 

 Toplam Kişi: 3454 
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çözümlenmesini de kapsayacak düzeye getirilmelidir. Ülkesel Fiziki Plana göre; 

İskele bölgesi için düşünülen konut politikaları (özellikle yazlık konutlar için) şu 

şekilde sıralanmıştır.  

*Yılın belirli zamanların kullanılan veya boş olan ve kayıt dışı olarak turizm 

sektöründe kullanılan ikinci konutların, ekonomiye kazandırılması, yaşam ve 

çevre kalitesinin arttırılması amacı ile, sınırlama getirmek, kayıt altına alınmak, 

kullanımını sağlamak ve yetersiz olan altyapılarını geliştirmek amaç olarak 

belirlenmiştir. 

Bu nedenle çeşitli hedefler gösterilmiştir. 

 1) Merkezi yönetim kaynak aktarımlarında beldede sürekli yaşayanlar yanında, 

ikinci konut ve turizm alanlarına hizmet götürebilmeleri için kıyı belediyelerine 

destek sağlayacaktır. 

 2) Yerel planlar yolu ile belirlenmiş alanlarda ikincil konut gelişmeleri 

sınırlandırılarak gayrimenkul değerleri arttırılacak ve gelişim sektörleri ile uyumlu 

birlikteliği sağlanacaktır. 

 3) İkincil konutların kullanım süreleri ile orantılı olarak emlak vergileri yeniden 

düzenlenecektir.  

4)Kıyı kentlerinde, ikinci konut ve turizm amaçlı gelişmeler, tarıma elverişli 

araziler, doğal manzara alanları ve korunması gerekli diğer alanlar dışındaki 

alanlarda planlama gereklerine uygun olarak yapılacaktır. 

 

I.2 İşletme Süresi   

Toplu konut projesi, site özelliği taşıyacağından toplanacak aylık aidatlar ile 

binaların ve ortak alanların düzenli bakımı yaptırılacaktır. Bu nedenle konutların 

bina yaşının uzun olacağı düşünülmektedir.  

 

I.3. Hizmet amaçları  

Bu projenin genel amacı; yaşanabilir bir yerleşim birimi oluşturmaktır. Site 

yönetimi yatırımcı şirket tarafından yapılacak olup, bakımını ve güvenliğini 

sağlamak amacıyla da istihdam sağlanacak, bunun yanında, market, mobilya, ve 

enerji sektörlerine de olumlu etkileri olacaktır. 

 

I.4 Pazar Veya Hizmet Alanları Ve Bu Alan İçerisinde Rkonomik Ve Sosyal 

Yönden Ülke Ve Bölge İçerisinde Önem Ve Gereklilikleri 

 

Dumika Construction Ltd.’e ait  Toplu Konut  değişik 3 tipte Projede, Caesar 

2’de;  A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 katlı)2 adet,  C blok ( 

Zemin +10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 adet dükkan), F blok ( 

Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin +10 katlı) 7 adet + 

telleme projesi olmak üzere  toplamda 24 blok bina olacaktır.  
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 Mağusa – Karpaz Anayolu  batısında  1 km içeride yer alan projenin, Doktorlar 

sitesi, Onur  kamp alanı, İskele şehir merkezine yakınlığı Lefkoşa – İskele – 

Karpaz  yoluna olan  yakınlığı, deniz manzaralı, ülkemizin ılıman iklim şartları ile 

bölgenin doğal özelliklerinden ötürü turizm ve tatil maksatlı toplu konut için 

oldukça cazip kılmaktadır.Turizm ve tatil maksatlı  hizmet verilmesi 

amaçlanmaktadır.  Mağusa - Karpaz sahil şeridinin bu yönde potansiyele sahip 

olması, konut sahiplerinin sakin bir ortam arzuladıkları için ve proje yerinin deniz 

manzaralı olması yatırımcıyı bu yöreye yatırım yaparak bu pazarda yer almasını 

sağlamıştır. 

 

B Ö L Ü M  II 

II.1     FAALİYET YER SEÇİMİ 

İskele Kazasına bağlı   İskele sınırları içerisinde,  Dumika Construction 

Ltd.’e ait  Apartman tipi Toplu konut sitesi; İskele’de (Yeni Kayıt) Pafta/harita 

no:S31-B-24-D-4-A, S31-B-24-D-1, S31-B-24-D-4, Ada/Blok:200 ve 

61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve (Eski Kayıt) Pafta/harita=15/59, 

265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 10/2/2,10/5 ve 15/58 parseller 

içerisinde toplam (92,748.75 m²)   bir arazi üzerinde yapılması düşünülmüştür. 

İskele ve Mağusa  ilçe merkezine yakınlığı, arazinin ana yola yakın oluşu,  KKTC 

turizmi içerisinde  Mağusa _ Karpaz arasındaki Sahil şeridinin en büyük paya 

sahip olması, arazinin Deniz Ve kısmen dağ  manzaralı olması, ulaşımın kolay, 

bölgedeki tarihi yerlerin zenginliği, alışveriş merkezlerine yakınlığı, KKTC’nin en 

işlek yollarının kesiştiği noktalara yakın oluşu ve doğal güzelliklerinin  çokluğu 

projenin yer  seçim nedenleri,  Bölgenin  yeşilalanlarının ve kamp alanlarının 

çokluğu ve doğal güzelliklerin çokluğu projenin yer seçim nedenlerindendir. 

   

II.2    PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYET ÜNİTELERİNİN KONUMU 

Dumika Construction   Ltd.’e ait Apartman Site Projesi,    İskele’de (Yeni 

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

Ada/Blok:200 ve 61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve  (Eski Kayıt) 

Pafta/harita=15/59, 265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 10/2/2,10/5 

ve 15/58 parseller içerisinde projelendirilen apartman tipi toplu konut projesidir. 3 
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farklı blok tipi mevcut olup toplamda 24 blok bina yapılacaktır. Site içerisindeki 

otopark alanları yerleştirilmiştir.   

 

CAESAR 

RESORT CAESAR RESORT 2    

Blok Tipleri 
A 1  Blok A2 Blok B1 Blok B2 Blok F Blok C Blok Dblok  

              

Açıklama Konut Konut konut konut konut konut dükyan 

Alan (m²) 
7471 8147 6388 6448 6448 6448 2400 

              

Blok Adedi 1 1 1 1 5 4 4 

Kat adedi 

Zemin + 

10 

Zemin + 

10 

Zemin + 

10 zemin+10 

zemin 

+10 zemin+10 zemin+1 

Daire tipi 

Dükkan             32 

1+1 3 3 4 4 2 4   

2+1 3 3 2 2 3 2   

3+1               

Stüdyo 3 3 1 1 2 3   

toplam 9 9 77 77 77 99 32 

Blok 

(KONUT)Toplamı 99 99 77 77 385 396 32 

Site Genel 

Toplamı 1133 konut  +32 dükkan 

 

Tablo 4:Caesar 2 Proje kapsamında blok adet ve sayıları 
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CAESAR RESORT CAESAR RESORT 3 

Blok Tipleri 
F Blok     

      

Açıklama Konut     

Alan (m²) 
6448     

      

Blok Adedi 7     

Kat adedi 

Zemin + 

10     

Daire tipi 

Dükkan       

1+1 3     

2+1 2     

3+1       

Stüdyo 2     

toplam 77     

Blok 

(KONUT)Toplamı 539     

 
 

      Tablo 5:Caesar 3 proje kapsamındaki blok adet ve sayıları  
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B Ö L Ü M  III 

PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

III.1. PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ YATIRIM PROGRAMI 

VE FİNANS KAYNAKLARI 

Bahse konu proje tüm izinlerin alınması ile arazi hazırlığı, yıkım işlemlerinin 

tamamlanması ve inşaata başlanması planlanmaktadır. Proje alanı yatırım ve 

finans kaynakları aşağıdaki gibidir. 

1) Sabit Yatırım 

Etüd-Proje                                                850.000.- 

Arazi düzenleme                                   1.600.000.- 

Bina-İnşaat                                        320.000.000.- 

Makine Techizat                                      490.000.- 

Taşıt Araçları                                           400.000.- 

Genel Giderler                                      1.100.000.- 

Beklenmeyen Giderler                         2.300.000.- 

Sabit Yatırım Giderleri                          8.000.000.- 

Toplam Yatırım                                  334.740.000.- 

Yatırım Finansmanı 

Özkaynaklar                                                 TL. 

a)sermaye                                                1.040.000.- 

b)geçmiş yıllar karı                         16.672.299.591.- 

c)iç kredi                                           14.203.293.200.- 

Yabancı Kaynaklar 

Gelecek döneme ait gelirler               210.626.000.- 

Alınan Avanslar                                 26.392.586.681.- 

Toplam Finansman                      43.397.550.565.20.-        
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III.2PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ AKIM ŞEMASI VEYA  

ZAMANLAMA  TABLOSU 

 

Proje alanında inşaat, tüm daire görüşleri ve inşaat izinleri tamamlanmadan 

başlanmıştır. Caesar 2’de apartman bloklarının %95’i tamamlanmış olup, Ceasar 

3’de 2 blok apartmanın temelleri ve inşaatı başlamıştır. Temmuz  ayında inşaatlar 

durdulmuş olup gerekli tüm izinler alındıktan sonra inşaatlara devam 

edilebilecektir. Caesar 3 sitesinde f1-f2-f3-f5-f7 blokları 2021-2025 yılları 

arasında inşaatlarının tamamlanması öngörülür. Eklerde İş zamanlama tablosu 

sunulmuştur.  

Proje alanında şehir planlama dairesi ön başvuru yapıldıktan sonra, gerkli arazi 

sınır ölçümleri yapılarak, ve kendi arazileri içerisinden yol yapıldıktan sonra, arazi 

üst toprağı sıyrılarak yolların mekanik kotuna getirilmesi yapılmış ve   temel kazı 

işlemleri yapılmıştır. Daha sonraki aşamada Caesar 2’nin inşaatları ve altyapısı 

tamamlanmıştır. Caesar 3’de  İnşaat izinlerinin tamamlanmasının ardından, kaba 

inşaat işleri ardından, sıva, ince inşaat ve dekorasyon işlemine geçilecektir. Alt 

yapı işleri yollara mekanik ve asfalt işleri yapılması sırasında, site için atıksu 

arıtma tesisi yapılacaktır. Tesis, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin 

tamamlanmasıyla kullanıma açılacaktır. Eklerde ayrıntılı iş zamanlama tablosu 

sunulmuştur.  

İş akışı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
 

 

III.3 PROJENİN FAYDA- MALİYET ANALİZİ 

 

Dumika Construction Ltd.’e ait Apartman Site Projesi, ülke inşaat sektörüne ve 

inşaat sektörünün yan sektörlerine toplam 43.397.550.565,20- TL katkı 

sağlayacaktır. Site yerleşime açıldığında burası ayrı bir kent model 3454    kişilik 

yerleşim yeri olacaktır. Konutların Yabancılara satışı halinde bölgede devamlı 

olarak ortalama 3000 kişilik turist konaklamış olacağından ülke turizmine de katkı 

sağlayabilecektir. Bölgedeki altyapının ve sosyal gereksinimlerin karşılanabilmesi 

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

aşamasında gerekse sitenin yerleşime açılması ile yaratılacak istihdam ve gelir 

miktarları ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacaktır. 
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III.4 PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN 

GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK, YATIRIMCI FİRMA  

VEYA DİĞER FİRMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

TASARLANAN DİĞER EKONOMİK, SOSYAL VE ALTYAPI 

FALİYETLERİ 

 

Proje kapsamında olmayan ancak proje gerçekleşmesine bağlı olarak yatırımcı 

firma tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan altyapı faaliyeti; toplam  Site içinde  

7,700  m² yol yapılacak, elektrik  ve su hatları yapılacaktır. Site dışında kendilerine 

ait 75 nolu parsel içerisindeise 900 m2’lik yol yapılmıştır.  Her bir Yolun (cadde) 

genişliği 6 metre ve herbir kaldırım 1.5 metre genişliğinde ve yol genişliği 9 metre 

uygulanmıştır.  Proje için gerekli olan elektrik 5162 KVA’dır. Site içerisine 

kurulacak olan trafodan karşılanacaktır. Projede içme suyu şişede memba suyu 

olarak sağlanacaktır.  Mağusa- İskele Anayolundan   konutlara şirkete ait kendi 

arazilerinden tali bir yol açılmış ve bu yol yatırımcı tarafından standart hale 

getirilmiştir. Ayrıca bölgedeki yolların yapımı için Karayolları Dairesi’nin 

çalışmaları vardır. 

 

III.5 PROJE KAPSAMINDA OLMAYAN ANCAK PROJENİN 

GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN ZARURİ OLAN VE FALİYET SAHİBİ 

VEYA DİĞER YATIRIMCILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

BEKLENEN DİĞER EKONOMİK SOSYAL VE ALTYAPI 

FAALİYETLERİ 

Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan 

ve diğer firmalar tarafından parası işletmeci tarafından ödenmesi kaydıyla KIB-

TEK tarafından site içerisine, 2 farklı yerde kurulacak tarfo odaları içerisinde 2000 

KVA’lık x 2adet  ve diğer trafo odası içerisinde ise 2000 KVA olmak üzere 

toplamda 6000 KVA’lık    trafolardan  karşılanacaktır. Caesar 2 içerisine yapılan 

trafo içerisinde 1000 KVA’lık geçici olarak kullanılmaktadır. Bölgenin su  ve 

diğer tüm  altyapı faaliyetleri, yatırımcı firma tarafından gerçekleştirilmesi 

planlanan diğer ekonomik faaliyetler gelişen günlük ihtiyaca cevap vermek üzere 

yatırım gelişmesine gidilecektir. 

III.6    KAMULAŞTIRMA VE YENİDEN YERLEŞİM  

Proje yerinde, dere kenarları (3+3= 6 mt) ve iç yollar kamuya devredilecektir.  

Şehir Planlama Dairesi uygun gördüğü oranda %10-30 arasında kamuya yeşil alan 

ayırabilecektir.  

 

III.7        DİĞER HUSUSLAR  

Bahse konu diğer hususlar mevcut değildir. 
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B Ö L Ü M  IV 

PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN 

İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 

 

IV.1  PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ 

Proje yeri ve çevresindeki faaliyetlerin belirlenmesi ve olası etkilerin 

açıklanması. (Proje kapsamında yapılacak olan binaların, çevredeki 

parsellere etkisini görmek için gölge-izdüşüm görüntülerinin ilave edilmesi)   

Projeden 1. dereceden etkilenecek olan eklerde haritalardan da 

görülebileceği üzere,  İskele Kazasına Bağlı İskele Hudutları içerisinde 

Pafta/harita no:S31-B-24-D-4-A, S31-B-24-D-1, S31-B-24-D-4, Ada/Blok:200 ve 

61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve (Eski Kayıt) Pafta/harita=15/59, 

265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 10/2/2,10/5 ve 15/58 bulunan  

parseller   tahıl arazileri yanında, proje çevresinde bulunan, Noyanlar’a iat birçok 

toplu konut, Sea Side Otel,  Doktorlar sitesi, Onur Kamp alanı, Long beach 

resturant gibi yerler de etkilenecektir.    

  (  Aşağıdaki  Haritada  proje yeri ve  etrafındaki kullanımlar gösterilmiştir. 

Projeden etkilenecek alanları göstermek için, kullanıldığından harita ölçeksiz 

kullanılmıştır.) 
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Projeden birinci derecede etkilenecek olan tapu vaziyet ve ekte sunulan vaziyet 

planında da görüldüğü üzere, proje alanı yakın çevresinde, kuru tarım arazisi, hali 

arazi, batısında bulunan Caesar 1 toplu konut sitesi ve tali yol bulunmaktadır.  

Proje alanı 1 km yakın çevresi ve proje alanı fotoğrafı  bir sonraki sayfada detaylı 

olarak verilmektedir. Proje alanı yakın çevresinde yoğun olarak kuru tarım 

arazileri ve 1 km çevresinde mevcut konutlar, ayrıca projelendirilen ve yeni 

başlayan toplu konut yatırımları mevcuttur.   Doktorlar sitesi, Dumıka toplu 

konutları, müstakil evler ve apatman blokları yanında yine Gökhan Noyan & Son 

Constructıon ltd’e ait apartman ve toplu konut siteleri  mevcuttur.  

Proje yeri 1 km çevresi Şekil 3 de gösterilmiştir. Proje yeri arazileri 

faaliyetten doğrudan etkileneceğinin yanında komşu parseller, kuzey ve 

doğusunda bulunan  batısında hali boş bir arazi, ve güneyinde dükkanlar mevcut 

olup, olumsuz etkisini minumum düzeye indirmek için özellikle inşaatı devam 

Kuzey 

Harita 2: Proje yeri yakın çevresi kullanımları ölçeksiz olarak 

gösterilmiştir.  
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edecek olan  Ceasar 3 için,  inşaat yerlerinde gerekli perdeleme çalışmaları 

yapılacaktır. Projenin inşaatının bazı bloklarının   inşaatı başlanmış karkas ve 

sıvaları yapılmış olup,  bazı  blokların ise temelleri atılmış olduğu gözlenmiştir. 

Çevre Koruma Dairesi’ne gelen inşaat dosyalarıyla birlikte, İskele Belediyesi’ne 

yapılan uyarılarda Temmuz  ayında inşaat durdurulmuştur. Çevresel Etki 

Değerlendirme onayı alınmadan inşaatlara devam edilmeyecektir.  
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Şekil  3: Proje alanı ve 1 km yarıçaplı  etki alanı 

Dumıka 

Toplu 

Konutla

r  

Proje alanı  
Müstakil konutlar  

Müstaki apart ve 

konutlar  

Apartman ve 

Mustakil 

konutlar  

Doktorlar 

sitesi  

Y. İnşaat 

Toplu 

konutlar  

Toplu 

konutlar  

Long 

Beach 

Sahili 
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Görünüm- Gölge Çalıması  

Proje yeri sınırlarında, batısında dere, Caesar 1 toplu konutları, kuru tarım arazisi, 

kuzeyinde, kuru tarım arazisi, günayinde düükkanlar, tali yol ve doğusunda kuru 

tarım arazileri ve küçük bir parselde ise hali arazi bulunmaktadır.   

Proje alanı etrafında bulunan arazilere ileride konut yapılması ihtimali, olduğundan 

projeden kaynaklanacak gölge izdüşüm çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışma dört  

mevsim, sabah-öğlen ve öğleden sonra olmak üzere 12 şekilde yapılmıştır.  

 

Projede 3 farklı blok bulunmaktadır. Proje içerisinde stüdyo, 1+1 ve 2+1 apartman 

daireleri  bulunmaktadır.  Projede, A Blok (9 katlı) 2 adet, B Blok (10 katlı) 1 adet 

ve C Blok (9 katlı) 4 adet bulunmaktadır. Projede, Caesar 2’de;  A Blok (Zemin 

+10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 katlı)2 adet,  C blok ( Zemin +10 kat) 4 adet, 

D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 adet dükkan), F blok ( Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  

Caesar 3’de;  F blok ( Zemin +10 katlı) 7 adet  olmak üzere toplamda 24 blok bina 

olacaktır.   

Buna göre genel olarak, kış aylarında özellikle akşam 15.30’da Kuzeydoğusunda 

bulunan parseller üzerinde uzun gölgeler düşeceği görülmektedir. Sonbahar 

aylarında daha kısa gölgeler olmasında rağmen ö.s 15.30 saatlerinde  doğu 

sınırlarındaki araziler etkilenecektir. İlkbahar ve yaz aylarında yine Ö.s 15.30 

saatlerinde doğusundaki komşu parseller kısa  gölgelerden  etkilenecektir. 

 

İlkbahar ve yaz aylarında ; Sabah vakitlerinde kuzeybatısı  kısa gölgeler şeklinde 

kendi arazi sınırları içerisinde kalacağı öngörülmektedir. Gölgelerin uzunluğu ve 

kısalığı yaz ve kış ayalarında farklılık gösterecektir. Bu alanların içinde hali hazırda 

kuru tarım arazileri   bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda ve kuzeyinde kuru 

tarım arazileri ve hali arazi bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda ve kuzeyinde 

kalan tarım arazileri, ileride konut yapılırsa, gölgeden 2 saat’lik dilimler halinde Ö.s 

veya Sabah vakitlerinde olumsuz etkilenecektir. 
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Gölge İzdüşüm 1: Eylül   sabah  

 
Gölge İzdüşüm 2: Eylül Öğle 

 
Gölge İzdüşüm 3: Eylül  akşam  
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Gölge İzdüşüm 4:Haziran  Sabah  

 
Gölge İzdüşüm 5 :Haziran  Öğle  

 
Gölge İzdüşüm 6:Haziran  Akşam  
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Gölge İzdüşüm 7: Nisan  Sabah 

 
Gölge İzdüşüm 8:Nisan  Öğle 

 
Gölge İzdüşüm 9: Nisan  Akşam  
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Gölge İzdüşüm10  : Ocak Sabah 

 

Gölge izdüşüm 11: Ocak  öğle 

 
Gölge İzdüşüm 12: Ocak akşam 
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IV.2  FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN KULLANIMI  

IV.2.1 METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLER  

Meteoroloji dairesinden alınan bilgilere göre proje yerinin bulunduğu İskele 

bölgesine en uygun istasyonun İskele Meteoroloji İstasyonu olduğu kaydedilmiştir. 

Meteoroloji Dairesinden alınan, İskele istasyonuna ait ortalama aylık hava sıcaklığı, 

nisbi nem ve yağış değerleri Tablo 6 ’de verilmiştir.  Ayrıca Kuzey Kıbrıs‟ta 

bulunan meteoroloji istasyonlarının yerini gösteren harita ise  harita 2 de 

sunulmuştur.  

Yağış : İskele Meteoroloji rasatlarına göre İskele bölgesi yıllık ortalama 339.7 

mm/m2 yağış almaktadır. Kuzey Kıbrıs‟ın en az yağışlı bölgesi olan Mesarya 

bölgesinde en fazla yağışın Aralık, en az yağışın ise Ağustos‟da düştüğü 

görülmektedir. 24 saatlik en çok yağışlar da depresyonların etkili olduğu kış ayları 

ile konvektif yağışların oluştuğu bahar aylarında ölçülmüştür.  

 

Hava Sıcaklığı: İskele bölgesinde yıllık ortalama hava sıcaklığı 19.4 derece C.dır. 

İskele Bölgesinin sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre değerlendirilirse: 

Günlük ortalama sıcaklık, en yüksek Temmuz-Ağustos, en düşük Ocak – Şubat 

aylarındadır. En yüksek ortalama sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında en yüksek 

değerlerdedir. 

Nisbi Nem: Gündüzleri en nemli bölgeler, deniz meltemlerinin görüldüğü kıyı 

kesimleri ve dağlık bölgeler, en kuru bölgeler ise iç kesimlerdir. Geceleri iç 

kesimlerdeki nem miktarı artarak, sabah saatlerinde kıyılardan daha fazla nem 

taşımaktadır. İskele Bölgesinin uzun yıllar ortalama nisbi nem değerleri şöyledir: 

Yıllık ortalama nisbi nem 64.5 dir. En yüksek nisbi nem ortalaması ocak ayında 

%72.7, en düşük nisbi nem ortalaması Haziran ayında %58.8dir.  

Rüzgarlar: Gündüzleri denizden – karaya, geceleri karadan – denize esen deniz 

meltemleri ile dağların yüksek kesimleri ile dağ etekleri veya vadiler arasında esen 

kara meltemleri K.K.T.C‟de etkili olmaktadır. Meltemler arasında K.K.T.C.‟de esen 

rüzgarların önemli bir bölümü Batı‟dan Doğu‟ya doğru esmektedir. İskele rüzgar 
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kayıtları incelendiğinde uzun yıllar ortalama rüzgar hızı ise 2.7 m/sn.olduğu 

görülmektedir. En yüksek rüzgar hızı ise Mart ayında 24.4  m/sn ve en düşük rüzgar 

hızı Haziran ayında 17.9 m/sn olarak kaydedilmiştir.Bölgedeki rüzgar yönü ise batı 

istikametinedir. 
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Tablo 6: İskele bölgesine ait Meterolojik Bilgiler 
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IV.2.2 JEOLOJİK ÖZELLİKLER VE TOPOĞRAFYA 

IV.2.2.1 JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ:      

      İnceleme alanı , Mağusa – Karpaz anayolu , İskele belediyesi Long Beach plaj 

bölgesinde ana yolun batısında yoğulaşan inşaat alanı içerisindeki Cesar 2-3 proje 

alanıdır. İnşaatlar büyük oranda tamamlanmıştır. 

     Kıbrıs adasında pliyosen desrinden başlayarak genç kuvaterner devrine kadar 

devam eden yükselim evreleri sonucunda değişik düzeylerde karasal ve denizel 

ortamlarda çökelen dolgu şekillerine rastlanılmaktadır. Adanın kuzeyi ile 

doğusundaki kıyı bölgelerinde genellikle denizel ortamlarda çökelmiş dolgu şekilleri 

ile iç kesimlerdeki Mesarya ovasında da karasal ortamlarda çökelen alüvyonlar 

(karasal şekil) yüzeylenmektedir. 

     Mesarya ovası doğusunda yer alan inceleme alanı, kaynak alan Beşparmak 

Dağlarından aşınıp taşınarak yeniden depolanmış kumlu, killi, az çakıllı malzemeler 

içeren karasal şekil düzlemleri ile kaplıdır. Gevşek tutturulmuş olup kil oranları 

oldukça yüksektir. Üst düzeyleri kuru kahve renkli, alt düzeyleri nemli yeşilimsi 

olup az silt ve kum içerirler.  Hakyemez ve diğerlerinin KKTC’nin jeolojisi 

çalışmaları sonucunda bu birimleri Karasal seki  (Q4b) olarak ayırtlayıp 

incelemiştir.  

İnceleme alanın batısında yer alan Ceasar Resort da 2010 yılında yapılmış olan 

çalışmada; bölgenin zemin koşullarının problemli olduğundan bahsedilmişir. Yine 

ayni şekilde Jeoloji ve Maden Dairesinin de proje ile ilgili hazırlamış olduğu keşif 

raporunda bölge problemli zemin olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda yapılmış olan 

kazılarda ana kaya niteliği taşıyan birime ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 1 

adet sondaj kuyusu derinleştirilerek 36,00 m derinliğine kadar devam ettirilmiştir. 

İnceleme alanı içerisinde ana kayaya yaklaşık 33,00 metrede ulaşılmış olup; bu 

birim içerisinde ince, orta ve iri daneli kireçtaşı çakılı içeren kumtaşıdır. Kazılar 

esnasında ana kaya birimine ulaşılma hedeflerinden biri de yapı büyüklüğüdür. 

Problemli zemin olarak tanımlanan ve derinleştirilen SK-5 kuyusuna göre 33,00 

metre derinliğine kadar devam eden birimler arazi deneylerinde (SPT) düşük 

sonuçlar vermiştir. 

Çalışma alanın da açılmış olan sondajlarda elde edilen sonuçlara göre bölgenin 

litolojik karakteri: 0,00-0,30 metre aralığında bitkisel toprak; 0,30 5,00 metre 

aralığında Kahve renkli, düşük plastisiteli Kumlu Kil (içerisinde 2,00 metre 

derinliğine kadar jips kırıntıları vardır); 5,00 10,00 metre aralığında Siyahımsı-koyu 

gri renkli, siltli kum; 10,00 - 25,00 metre aralığında yeşilimsi koyu gri renkli düşük 

plastisiteli, kumlu silt birimi kesilmiştir. Derinleştirilen SK-5 kuyusunda yeşilimsi 

koyu gri renkli düşük plastisiteli, kumlu silt birimi 33,00 metreye kadar devam 

etmiş ve 33,00-36,00 metre aralığında koyu gri renkli ince, orta ve iri daneli çakıllar 

ve jips bloğu içeren sarımsı kahve renkli kumtaşı birimi kesilmiştir.
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Harita 3: Jeolojı haritası Ölçek:1/25,000 

Proje yeri  
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ZEMİN ETÜD SONUÇ ve ÖNERiLERİ: 

I. Çalışma alanı İskele İlçesinde bulunmakta olup; Dumika Construction Ltd.’ye ait 

apartman tipi toplu konut  projesi için jeolojik ve jeoteknik parametrelerin elde 

edilebilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu binaların 

yapılacağı alanın yapı planına esas zemin etüt çalışmaları kapsamında 20/10/2016 – 

09/11/2016 tarihleri arasında İskele İlçesi, İskele bölgesinde Pafta/Harita XV/59, S31-

B24-D4A, S31-B24-D4, S31-B24-D1, Parsel 65+74+75+76+10/1/1/1 üzerinde Jeoloji 

ve Maden Dairesi keşif raporu doğrultusunda 9 adet sondaj çalışması yapılmıştır. 

II. Çalışma alanına ait parsel üzerinde apartman tipi konut projesi yapılması 

planlanmaktadır. Projede 9 adet blok inşaa edilmesi tasarlanmış olup; bloklar 

zemin+10 kattan oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde, bloklardan 1 tanesinin 

inşaasının tamamlandığı, 2 tanesinin de inşaasının devam ettiği tesbit edilmiştir. 

III. Proje alanın kötü zeminler üzerinde bulunduğundan dolayı; 1 adet sondaj kuyusu 

Jeoloji ve Maden Dairesi ile istişare edilerek derinleştirilmiştir. Bu bağlam da 8 adet 

25,0 m ve 1 adet de 36,0 m derinliğinde toplam 236,0 metre sondaj çalışması 

yapılmıştır. Proje kapsamında SK-3 ve SK-4 sondaj kuyularının açıldığı yerdeki 

blokların inşaatı devam ederken; SK-5 sondaj kuyunun açıldığı yerdeki bloğun inşaatı 

tamamlanmıştı. Bu nedenle 3 sondaj çalışması da binalara / bina inşaat alanlarına en 

yakın olacak şekilde yapılmıştır. Yapılan sondaj çalışmalarında aşağıda verilen 

bulgulara rastlanılmıştır. 

IV. Proje alanı yaklaşık 1-2° doğu ve güneydoğu yönüne doğru eğimli olup deniz 

seviyesinden olan yüksekliği ortalama 5,00 metredir. Proje alanında su basması, kaya 

düşmesi, heyelan vb. doğal afetlere neden olacak yapı mevcut değildir. 

V. Proje alanında yapılan arazi gözlemlerinde, proje alanın batı sınırı boyunca uzanan 

dere yatağının olduğu görülmüştür. İlgili dere yatağı sondaj çalışmalarının yapıldığı 

tarihlerde akış özelliği göstermemiştir. İnceleme alanına ait yeraltı su seviyeleri 

ortalama 2.50 m’dir. Açılan sondajlarda saptanan yeraltısu seviyesi bina temelleri ile 

çakışmamaktadır. 

 

VI. Çalışma alanı ve civarında Kuvaterner yaşlı Karasal Sekiler (Q4b) mostra 

vermektedir. Bu çökeller kil, silt ve gevşek kumtaşlarında oluşmaktadır. Killer orta ve 

yüksek plastisiteli, yumuşak- katı özellikte, üst seviyelerde kahverenkli, alt 

seviyelerde yeşilimsi, koyu yeşilimsi, mavimsi yeşil renkli az silt ve kum 

içermektedir. 

 

VII. Çalışma alanında açılan sondajlarda elde edilen sonuçlara göre bölgenin litolojik 

karakteri: 0,00-0,30 metre aralığında bitkisel toprak; 0,30 5,00 metre aralığında Kahve 

renkli, düşük plastisiteli Kumlu Kil (içerisinde 2,00 metre derinliğine kadar jips 

kırıntıları vardır); 5,00 10,00 metre aralığında Siyahımsı-koyu gri renkli, siltli kum; 

10,00 - 25,00 metre aralığında yeşilimsi koyu gri renkli düşük plastisiteli, kumlu silt 

birimi kesilmiştir. Derinleştirilen SK-5 kuyusunda yeşilimsi koyu gri renkli düşük 

plastisiteli, kumlu silt birimi 33,00 metreye kadar devam etmiş ve 33,00-36,00 metre 
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aralığında koyu gri renkli ince, orta ve iri daneli çakıllar ve jips bloğu içeren sarımsı 

kahve renkli kumtaşı birimi kesilmiştir. 

VIII. Bloklara ait zeminin mekanik parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler 

tablo halinde sunulmuştur. 

IX. Sondaj kuyularından alınan örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan deneylere 

göre elde edilen şişme basıncı değerleri 2.22 ton/m2 – 4.64 ton/m2 arasında 

değişmektedir.. Buna bağlı olarak bina yükleri şişme basıncı etkisine maruz 

kalmayacaktır. 

X. Yapılan hesaplamalarda ortalama temel taban gerilmesinin zemin emniyet 

gerilmesinden yüksek olduğu saptanmıştır. Proje yapılması planlandığı şekliyle zemin 

taşıma gücü değerinden daha yüksek taban gerilmesine sahiptir. Bu şekliyle zemin, 

blokları taşıyamayacaktır. Yapılan zemin etüd çalışmalarında elde edilen sonuçlara 

göre mevcut zeminin projede belirtilmiş olan binaları iyileştirme yapılmadan 

taşıyamayacağı belirlenmiştir. 

XI. Yapılan oturma hesaplarında elde edilen değerler, izin verilebilir oturma miktarları 

tablosuna bağlı olarak değerlendirildiğinde (Uzuner,1995), üst yapıda oturmadan 

dolayı sorun yaşanacaktır. 

XII. Çalışma alanını temsilen seçilen SK-4, SK-6 ve SK-8 sondaj kuyularında 

yeraltısu seviyesninin altındaki kritik seviyeler (siltli kum birimi) için yapılan 

sıvılaşma potansiyeli hesaplarında elde edilen Sıvılaşmaya karşı güvenlik katsayısı F 

değerinin 1'den düşük olup; ilgili zemin seviyesinde sıvılaşma riski mevcuttur. 

XIII. İnceleme alanında sıvılaşma, oturma ve taşıma gücü problemlerinin ortadan 

kaldırılması için gerekli önlemler alınarak zemin iyileştirme yöntemlerine gidilmelidir. 

XIV. İnşaası başlanan ve tamamlanan bloklarda zeminden kaynaklanacak yaşanması 

muhtemel problemlerden tarafımız sorumlu değildir. 

Değerlendirme; 

İnşaa edilecek bloklarda ve bloklara ait temel derinliğinde herhangi bir değişiklik 

yapılması durumunda zeminin mekanik parametreleri değişeceğinden hesapların 

yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

CESAR 3: 

Hazırlanan rapor, İskele bölgesinde yapılması planlanan Dumika Construction Ltd’e 

ait Apartman Toplu Konut Projesi için jeolojik ve jeoteknik parametrelerin elde 

edilebilmesi amacını taşımaktadır. Çalışma alanına ait parsel üzerinde 7 adet (F1-F2-

F3-F4-F5-F6-F7) bodrumsuz 12 katlı B/Arme Üst Yapı + Kule’den oluşacak apartman 

yapılacaktır. Binaların temelinde dilatasyon uygulanmamıştır. 

 

Bu amaç doğrultusunda, söz konusu projenin yapılacağı alanın zemin etüt çalışmaları 

kapsamında 5 adet 30,00 m derinliğinde toplam 150,00 m sondaj çalışması Geoteam 

Mühendislik Ltd tarafından Aralık 2018 tarihinde yapılmıştır. 
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IV.2.2.2  TOPOĞRAFYA 

Proje alanının deniz seviyesinden yüksekliği 2 – 3 m arasında değişir. Deniz 

seviyesinden fazla yüksek olmayan bu alanda düz ve engebesiz bir morfoloji 

hakimdir. Gazimağusa – Kalecik girişi arasındaki sahil şeridi de bu tür morfoloji ile 

karakteristiktir. 
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HARİTA 4:  TOPOĞRAFİK HARİTA ölçek /5000 

 

KUZEY  
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IV.2.3   YER ALTI SU KAYNAKLARININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Hidrojeolojik yönden inceleme alanındaki yeraltısuyu büyük ölçüde deniz suyu 

kalitesindedir. Statik su seviyesi 2 – 3m arasındadır. Yapılan sondaj çalışmalarında 

2,10-2,60 m derinlikleri arasında yeraltı suyuna rastlanılmıştır. Yapılan arazi 

gözlemlerinde proje alanının batı sınırı boyunca uzanan dere yatağının olduğu 

görülmüştür. 

 

IV.2.4 YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ HİDROLOJİK VE  

EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Proje alanının Güney batısından-kuzeyine doğru  geçen bir dere yatağı 

bulunmaktadır.Dere yatağının tabanı ile proje yeri arasında yaklaşık 0.5-1.5 m’ye 

varan kot farkları mevcuttur.Bu dereler mevsimsel akış göstermektedir. Bu dereden su 

kaynağı olarak yararlanmak mümkün değildir. 

İnceleme alanı ve çevresi Gazimağusa – Kalecik arası kıyı şeridinin en düşük 

yükseltiye sahip kesimini oluşturan alanlardan birisidir. İnceleme alanının güney 

doğusunda Salamis Ormanı içerisinde yeralan ve anayola komşu bir alan kışın deniz 

suyu dolmaktadır. 

 

IV.2.5 YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ MEVCUT VE  

PLANLANAN KULLANIMI  

Bölgede içme suyu kalitesini taşıyan herhangi bir su kaynağı bulunmamakatadır.  

Bunun dışında yüzeysel su kaynakları için şu ana kadar gerek su dairesi veya başka bir 

kuruluş olsun herhangi bir plan kullanımı çalışmamışlardır. 

 

IV.2.6  DENİZ VE İÇ SULARDAKI (GÖL, AKARSU) CANLI TÜRLERİ;BU 

TÜRLERİN TABİİ KARAKTERİ, ULUSAL VE 

ULUSLARARASIMEVZUATLA KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER, 

BUNLARINÜREME, BESLENME, SIĞINMA, VE YAŞAMA ORTAMLARI, 

BUORTAMLAR İÇİN BELİRLENEN KORUMA KARARLARI 

Arazinin denize kıyısı yoktur. Proje alanının kıyıya uzaklığı 1 km olup, yapılacak 

inşaat işlemlerinin deniz ve iç sulardaki canlı türüne herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

Proje alanı yakın çevresinde ÖÇKB alanı bulunmamaktadır. Alana en yakın potansiyel 

Natura 2000 alanları 10 km güneyinde bulunan Mağusa Sulak alanları ve kuzeyde 

Güney Karpaz ÖÇKB alanlarıdır. 
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IV.2.7         TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM DURUMU 

IV.2.7.1      TOPRAĞIN FİZİKSEL,  KİMYASAL VE BİYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” haritalarındaki verilere göre proje yeri,  

Boğaziçi  ve Aygün  serisi içerisinde kalmaktadır. 

Proje alanı Toprak açılımı Bo5Ad3 ve Ag 6.Ar 

Bo5Ad3 açılımı aşağıdaki gibidir; 

  Bo: Boğaziçi Serisi 

Üst toprak tekstürü (5): Siltli Killi tın, Killi tın, kumlu killi tın  

Eğim (A)=% 0-2 

Derinlik sınıfı Sınıfı(d3)= 30-50 cm 

 

Ag6.Ar Toprak serisinin açılımı aşağıdaki gibidir; 

Ag= Aygün serisi  

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

Eğim(A-r)=%0-2 ve az kayalı  

 

AYGÜN Serisi (Ag) 

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

cm) topraklardır. Profillerinde iyi gelişmiş bir strüktür cambic B horizonları 

bulunmaktadır. Nemli renkleri profil boyunca donuk kırmızımsı kahve (5 YR-4/3,5/3) 

olup killi tın-siltli killi tın tekstürlüdürler. Bu seride pH 7.86-8.11 arasındadır. Kireç 

yüzeyde % 39 olup derinlikle azalmaktadır. Organik madde de yüzeyde % 2.76 iken 

derinlikle azalmaktadır. KDK yüzeyde 26 cmol kg-1 olup derinlikle çok az artış 

göstermektedir. Kil içeriği yüzeyde % 32 olup B horizonlarında yaklaşık % 50’ye 

kadar çıkmaktadır. 
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Şekil  4:Aygün  serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi 

 

Aygün serisi Aygün-Boğaziçi yolu üzerinde, Aygün’den 1,5 km sonra yolun 

sağında, 35” 15’ enlem, 33” 50’ boylamdaki 96 nolu profil çukurunda tanımlanmıştır. 

Bu seriye ait morfolojik özellikler aşağıda verilmiştir. 

Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

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

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

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

profilde 1-3 cm çaplı köşeli çakıllar; dalgalı geçişli 

sınır. 

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

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

yapışkan; plastik; çok kireçli; tuğla ve seramik 

parçaları; dalgalı geçişli sınır. 

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

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

iken yapışkan; plastik; çok kireçli. 

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

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

yaş iken yapışkan; plastik; çok kireçli; yoğun kireç 

miselleri; 0,5-1 cm çaplı orta yoğun çörtler. 
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C  97-115  Donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR-5/3) nemli; siltli; 

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

iken yapışkan; plastik; çok kireçli. 

 

BOĞAZİÇİ  Serisi (Bo) 

 Düz-hafif eğimli marnlı konglomeratik teraslar üzerinde oluşmuş A-B-Ckm horizon 

dizilimine sahip koyu kırmızımsı kahverengi topraklardır. Kaliş katmanı üzerinde yer alan 

horizonları renk yönünden homojen bir görünüme sahip olup, az kireçlidir. Bu katmanlar yarı 

köşeli blok strüktürlü ve killi tın tekstürlüdür. Bu özelliği ile öncelikle sebze  
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Şekil 5    Boğaziçi serisinde bazı toprak özelliklerinin profildeki değişimi 

yetiştiriciliği için çalışma alanının en uygun topraklarından biridir.  Boğaziçi serisinde üst 

horizonlardan, Bw1 horizonuna illuviyal kil hareketi olmuştur. Ancak, Bw horizonunda görülen 

illüviyal kil birikimi bir argillic horizon oluşturacak düzeyde değildir. Bu seride pH 7.76-8.03 

arasında yer almaktadır. Profilde Bw horizonu az tuzludur. Kireç oranı yüzeyde %3, en alt 

horizonda ise %8 ’dir. Organik madde yüzeyde %1.74’tür. KDK yüzeyde 37 cmol kg-1 olup 

derinlikle biraz azalmaktadır. Kil oranı tüm profilde yaklaşık aynıdır ve yüzeyde %34’tür   

 

Boğaziçi serisinin tanımlandığı 165 nolu profil çukuru 35 15'  enlem, 33 51'  boylamda 

tanımlanmıştır. Bu seriye ait morfolojik özellikler aşağıda verilmiştir. 
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Horizon  Derinlik 

(cm) 

 Tanımı 

Ap  0-14  Koyu kırmızımsı kahverengi (2,5 YR-3/3) nemli; siltli kil; 

orta ince granüler; nemli iken dağılgan; az kireçli; profil 

boyunca 0,5-1 cm çaplı çakıllar; yoğun  saçak kök; dalgalı 

geçişli sınır. 

BA  14-27  Koyu kırmızımsı kahverengi (2,5 YR-3/3) nemli; siltli kil; 

orta ince granüler; nemli iken dağılgan; az kireçli; dalgalı 

geçişli sınır. 

Bw1  27-41  Koyu kırmızımsı kahverengi (2,5 YR-3/3) nemli; killi orta-

orta yarı köşeli blok; nemli iken dağılgan; orta kireçli; çok 

zayıf kayma yüzeyleri; dalgalı geçişli sınır. 

Bw2  41-67  Koyu kırmızımsı kahverengi (2,5 YR-3/3) nemli; killi orta-

orta yarı köşeli blok; nemli iken dağılgan; orta kireçli. 

Ckm  67+  Kaliş katmanı 

 

Arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması; II.  Ve VI sınıftır. 

SINIF II: (Kolayca giderilebilecek hafif şiddette ve sürekli olmayan sınırlayıcı 

faktörler içerirler) VI.Sınıf (İşleyerek tarım kültürü yapmaya elverişli değildirler) 

özelliklerinde  toprakların bulunuduğu gözlemlenmiştir.  

 

Bunlara ilaveten; parsellerin bulunduğu bölge genelinde Boğaziçi  ve Aygün  

serilerininin  mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu serilerin özellikleri ise veri tabanı 

içerisinde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.  
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Proje yeri 

 

Harita 5: Temel Toprak Haritası ölçek 1/25000 
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Proje yeri 

Harita 6: Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası  Ölçek 1/25000 
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IV.2.7.2 ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFLAMASI 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yeri arazi 

kullanım kabiliyetine gore II sınıf  ve VI . Sınıf arazidir. (Harita 6 )  

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

sınıflaması temel toprak haritasındaki bireysel haritalama ünitelerinin özelliklerinin 

yorumlanması sonucu belirlenir. 

Arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması; III. Ve VI. sınıftır 

SINIF II:Kolayca giderilebilecek hafif şiddette ve sürekli olmayan sınırlayıcı faktörler 

içerirler) 

SINIF VI: İşleyerek tarım kültürü yapmaya elverişli değildirler. 

Toprağın Mevcut Kullanımı:  Arazi içerisinde yıllardır kuru tarım arpa ekimi 

yapılmaktadır.  

 

IV.2.7.3  EROZYON  

Proje alanının deniz seviyesinden olan yüksekliği 3-4 m’dir.Toprak erozyonu söz 

konusu değildir.  

 

IV.2.7.4    ARAZİ KULLANIMI   

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

göre, İskele bölgesi arazi kullanım  ve Kuzey Kıbrıs’taki Arazi kullanım alanları 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Tablo 7-  İskele  Arazi Kullanımı 

 

 

 

Arazi kullanım 

alanı 

KKTC 

Arazi Kul. 

Alanı 

(Hektar ) 

% İskele  Arazi 

Kullanım  

Alanı 

(Hektar) 

% 

Tarım Arazisi 1.398.123 56.7 22 164 78 

Orman Arazisi 480.740 19.5 1 426 5 

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

Kullanılmayan Arazi 263.471 10.7 2 918 10.3 

Kasaba/Köy/Dere 

/Gölet Arazisi 

201.061 8.15 ..... …… 

Toplam: 2.465.552 100 28 410 100.00 
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Yukarıdaki tabloya göre,  İskele ilçesi  sınırları içerisinde 22164 dönüm tarımsal 

aktivite yapılan arazi, 1426 dönüm ormanlık  arazi, 1902 dönüm  Hali-Mera 

arazisi,  2918 dönüm de kullanılmayan arazi bulunmaktadır. 

Kaynak: http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx 

 

IV.2.8     TARIM ALANLARI 

İskele Bölgesi kapsamında bulunan  İskele  sınırları içerisinde  toplam tarım alanı 

yukarıda verilen tabloda  görüldüğü gibi 22 164  dönümdür. 2019 yılında yayınlanmış 

olan  Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarına göre,  İskele Bölgesindeki  toplam 

74.629 dönüm tarım arazisi içerisinde;  kuru tarım olarak yapılan; 1 305 dönüm 

buğday, 47 305 dönüm arpa, 7500 dönüm fiğ ekim alanı yanında, yem bitkisi olarak  

3770 dönüm arpa hasılı, 48340 tahıl balyası, 955 dönüm baklagil, 150 dönüm yonca 

elde edilen arazi bulunmaktadır. Bölgede, çok az miktarda sulu tarım yapılmaktadır. 

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

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

dönüm sarma, 4 dönüm molehiya, 19 dönüm kreviz, 23 dönüm marul, 13 dönüm 

kavun ve 50 dönüm karpuz sulu tarımda kayda değer miktarlardır. 

Bölgede, 2 020 adet Badem ağacı, 180 adet Antep fıstığı ağacı, 400 adet Elma ağacı, 

1300 adet Zerdali ağacı, 160 adet Nar ağacı kayıtlara geçmiştir. Kaynak: 

http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx 

 

IV.2.9       KORUMA ALANLARI 

Proje yerinin güneyinde bulunan Boğaztepe Balıkçı Limanı bölgesi özel koruma 

bölgesi olarak ayrılmış olsa da bu konudaki çalışmaların halen devam ettiği 

bilinmektedir. Bunun yanında bölgede ve yakın yerleşim yerlerinde bulunan koruma 

alanları şöyledir:  

*Kültür Varlıkları ile Sit ve Koruma alanı olarak; Kalecik Gastria Kalesi, yatırım 

alanına 13-14 km uzaklıkta olup, Gastria-Kastro mevkisinde yer alan Arkeolojik Sit 

Alanıdır.  İskele’de Panayia Theodokos Kilisesi ve Ayios Iakovos Kilisesi anıt olarak 

Kayıt yapılmıştır. Boğaztepe’de (Monarga) Panayia Şapeli, Ayia Paraskevi Kilisesi, 

Dimios Prodromos Kilisesi , Kaleceik’te ise Panayia Phaneromeni Kilisesi ve   St. 

http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
http://www.tdkb.gov.ct.tr/tr-tr/istatistik.aspx
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George Kilisesi mevcut olup listelenmiştir.  

Kaynak:http://spd.gov.ct.tr/Portals/103/%C4%B0LANED%C4%B0LM%C4%B0%C

5%9E%20ESK%C4%B0%20ESER%20ALANLARI/%C4%B0SKELE.pdf 

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

21 km kuzey doğusunda Bafra Sulak Alanı, Akova sulak alanı 11 km ve 6 km güney 

batıda Gölbaşı Sınırüstü Göleti bulunmaktadır.  

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

oluşturulmuştur. Tüzükle KKTC‟de korumaya alınan önemli sulak alanlar 

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

göletidir. 

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

Gazi Mağusa sulak alanları ve yaklaşık 7,5 km güneyinde Salamis Kocareis Tesisleri -

Park Otel Özel Çevre Koruma bölgeleridir. 

 

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

bulunmamaktadır bölgeye en yakın Anıt ağaçlar şöyledir: 

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

bulunmaktadır. 250 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.  Boyu 19m, çevresi  

3.26m’dir.  

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

Topçuköy ve Altınova arasındaki Bluşa Manastırının hemen arkasındadır. 400-500 

yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Ağacın tepesi kurumuştur.  

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

yatırım alanı yakın çevresinde, Tabiat Parkı, Milli Park, Tabiat Koruma Alanı, Yaban 

Hayvanı Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıklan, Biyogenetik Rezerv Alanları , Biyosfer 

Rezervleri, İçme ve Kullanma Su Kaynakları ile İlgili Koruma Alanları, tabiat anıtları, 

yaban hayatı koruma alanları, mevcut değildir. 
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IV.2.10     ORMAN ALANLARI 

K.K.T.C’deki genel toplam alanın %19.50 ‘sini orman alanı oluşturmaktadır. KKTC 

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 verilerine göre, proje yeri  olan İSKELE  sınırları 

içerisinde Tablo 7’da verilen arazi kullanım tablosunda görüldüğü gibi bölgede orman 

arazisi bulunmamaktır.  Proje alanın bulunduğu bölgede tarım arazileri bulunmaktadır.   

İskele, Kantara Orman Amenajman planlarına göre bölmelendirilmiş ve bu serinin 

orman amenajman planlarına göre işletilmektedir. Plan ünitesinin genel alanı 130524.1 

hektar. olup bunun 27892.9 hektarı ormanlık, 102631.2 hektardır.  

 

Şekil 6: KKTC  Orman Bölge Şeflikleri 

 

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

bölmede bulunmaktadır. Bölmenin toplam gerçek alanı 1352,2 hektardır. Bölme 

içerisinde ormanlık alan bulunmaktadır. Bölmenin toplamı ormansız alandan 

oluşmaktadır. Ormansız alanın % 97.48’ini tarım arazileri, %25,2’sini ise iskan 

sahaları oluşturmaktadır. (Bknz. Orman Haritası Ö:1/20000) Yatırımın yapılacağı 

alan ve yakın çevresi tarım arazilerinden oluşmaktadır.  
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Harita 7: Projenin Yapilacağı Alanın    Orman   Haritası  ölçek :1/10000 

 

Proje yeri 
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IV.2.11   FLORA VE FAUNA  

I.2 Türler ve ekosistemler 

 

           Bu çalışmada İskele ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 

Dumika Construction Ltd.’ye ait toplu konut yatırımının yapılacağı bölgenin 

ekosistem özellikleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu bölgede bulunan habitatlar ve 

halihazırdaki durumu değerlendirilmiş; yatırıma uygunluğu ve doğal çevrenin 

yatırımdan nasıl etkileneceği belirlenmeye çalışılmıştır. 
Materyal ve yöntemler 

Flora 

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

örneklemesini içermektedir. Toplanan örnekler arazide numaralandırılmış ve 

preslenmiştir. Örneklenen türler Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’nda 

muhafaza edilecektir. 

Örneklerin teşhisi için, çeşitli kaynaklar referans olarak kullanılmıştır, bunlar, 

Flora of Cyprus (Meikle, 1977-1985), ve diğer ilişkili literatür ve kaynaklardır. 

Bunun yanında Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryumu’ndaki örneklerden 

faydalanılmıştır. Flora türleri listesi “Flora of Cyprus” adlı eserde yer alan düzenle 

oluşturulmuştur. 

Saha araştırmaları esnasında, arazideki farklı jeolojik oluşumlar ve jeomorfoloji, 

eğim, habitat tipi ve şimdiki durumu, toprak karakteri ve alan kullanımı gibi 

parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak, taksonomik 

sınıflandırmada, çeşitlilik ve habitat özellikleri belirlenmiştir. 

Fauna Türleri 

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

çalışmaları sırasında bölgede belirlenen kuş ve sürüngenler listelenmiştir. Alan 

çalışmalarında memelilere rastlanmamıştır. Fauna türleri habitatları ve 

habitatlarının mevcut durumuna göre değerlendirilmiş, farklı jeolojik oluşumlar ve 

jeomeorfoloji, eğim, vejetasyon ve arazi  kullanımı gibi parametreler dikkate 

alınmıştır. 

Çalışma alanı gezilmiş ve bireyler gözlenerek, kaydedilmiştir. Birey tanıma 

yöntemi gözle görülür belirgin özellikteki türler için birey çeşitliliğinden 

yararlanılarak yürütülmüştür.  

Grup olarak farklılık gösteren kuş türlerindeki belirleme yöntemi habitat 

çeşitliliğine, (topoğrafi, vejetasyon, rakım, su sistemleri gibi),  zamana (mevsimsel 

ya da gün içinde) ve değişik kuş gruplarını (su kuşları, yırtıcılar, ötücüler vb.) 

kapsayacak şekilde optik ekipmanlarla yürütülmektedir. Çeşitli habitatlardaki 

(kayalar, ağaçlar, çalılık ve zemin) türlerin tanımlanması ve birey sayımı için, 

optik ekipmanla doğrudan gözlem yapılmıştır.  
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Sürü sayımı yöntemi arazi çalışmalarında kuş türlerinin sürü yapısından 

faydalanılarak uygulanmıştır. Bu yöntemde sürünün hareket etme ve beslenme 

şekli ayırıcı olmuştur. Nokta sayımı ağaçlık ve çalılık habitatlarda belirgin kuş 

türleri için uygulanmıştır. Nokta sayımı ve transeksiyon, gözle ve işitsel rastgele 

gözlemlere dayanır. 

 

Habitatlar 

Bölgede Avrupa Birliği Natura 2000 ağında koruma altına alınan şartları taşıyan 

habitatlar (yaşam alanı) tablo halinde verilmiştir. 

Kod İsim Referens Bolluk (nadir, 

bol, yaygın) 

Bilginin 

Kalitesi/yeterliliği 

1410 Akdeniz tuzlu 

bataklıkları 

Gücel, S., 

Güvensen, 

A., Öztürk, 

M., 2007 

Nadir  

1420 Akdeniz ve ılıman 

Atlantik tuzcul çalıları 

Gücel, S., 

Şenol, S.G., 

Meraklı, 

2003 

Yıldız, K., 

Gücel, S., 

Cambaz, 

M., Meraklı 

M.K., 2006 

Nadir  

1430 

Halo-nitrofil çalılar 

(Pegano-Salsoletea) 

Gücel, S., 

Şenol, S.G., 

Meraklı, 

2003 

Yıldız, K., 

Gücel, S., 

Cambaz, 

M., Meraklı 

M.K., 2006 

Nadir  

Tablo 8 : Bölgede Avrupa Birliği Natura 2000 ağında koruma altına alınan şartları 

taşıyan habitatlar (yaşam alanı) tablo halinde verilmiştir. 
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I.2.1 Flora 

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

arazidir. Proje alanının kuzey, güney ve batısında binalar mevcuttur ve arazinin 

parselasyonu yapılmıştır.  Alanın doğusunda hali arazi ile tarım arazisi 

bulunmaktadır. Kimyasal gübre ve deniz etkisinin de etkisiyle tuzlanma oranı 

yükselen toprağın verimliliği ciddi derecede düşmüştür. Tarım Dairesinden alınan 

raporlarda da gelişim bölgesinin kesin olarak değerlendirilmesi yapılamamasına, 

genel haritalara göre II. ve VI. derece topraklar içerdiği vurgulanmıştır. 

Gelişim alanı içerisinde herhangi bir ağaç veya çalı bulunmamaktadır. diğer 

parsellerle kesiştiği yerlerde, doğal flora elemanlarının kalıntıları mevcuttur. 

Gelişimin gerçekleşeceği bölge imara açık bir bölgedir ve etrafında herhangi bir 

doğal flora elemanı ve habitat dağılım göstermemektedir. 

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

saptanmıştır. Bu habitatlar, bölgenin uzun yıllardır tarım amacı ile 

kullanılmasından dolayı çok sınırlı bir yayılış göstermektedir.  

Alan içerisinde gözlemlenen fauna elemanlarının genel listesi verilmiştir. Alan 

sınırları içerisinde herhangi bir endemik flora ve fauna elemanına rastlanmamıştır. 

Burada belirlenen türler; 
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 FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

ASTERACEAE Anthemis cotula Beyaz 

papatya 

Değildir  Değildir Tarla içi LC 

ASTERACEAE Calendula arvensis Sarı papatya Değildir  Değildir Tarla içi LC 

BERBERIDACEAE Leontice 

leontopetalum 

 

Patlangaç, 

Aslan 

pençesi 

Değildir  Değildir Tarla içi LC 

BRASSICACEAE Sinapis alba 

 

Lapsana Değildir  Değildir Tarla içi LC 

BRASSICACEAE Raphanus 

raphanistrum 

Yabani turp Değildir  Değildir Tarla içi LC 

FABACEAE Prosopis farcta Çatırez Değildir  Değildir Tarla içi LC 

POACEAE Dactylis glomerata Ayrık, yer 

gastri 

Değildir  Değildir Tarla içi LC 

POACEAE Cynodon dactylon Ayrık Değildir  Değildir Tarla içi LC 

POACEAE Echinochloa crus-

galli 

Darıcan Değildir  Değildir Tarla içi LC 

POACEAE Paspalum distichum Eklemotu Değildir  Değildir Tarla içi LC 

 

                  Tablo 9 : Flora listesi  
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I.2.2   Fauna 

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

verilmiştir. Proje alanında endemic veya neslı tehlikede herhangi bir tür bulunmamaktadır.  
 

Sürüngenler: 
FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

GEKKONIDAE Cyrtopodion kotschyi  İnce parmaklı 

keler 

Değildir  Değildir Az bitkili taşlık ve 

kayalıklar 

LC 

AGAMIDAE Laudakia stellio  Gurkuda Değildir  Değildir Taş duvaralr ve kayalık 

alanlar 

LC 

CHAMAELEONTI

DAE 

Chamaeleo chamaeleon Buklemun Değildir  Değildir Ağaç üzerleri LC 

LACERTIDAE Ophisops elegans  Tarla 

kertenkelesi 

Değildir  Değildir Tarlalar, yol kenarları, ve 

boş alanlar 

LC 

LACERTIDAE Lacerta troodica  Tarak parmaklı 

kertenkele 

Değildir  Değildir Seyrek bitkili, kumluk 

alanlar 

LC 

Kuşlar: 
FAMİLYA TÜRÜ TÜRKCE 

ADI 

ENDEMİK KORUMA HABİTATI TEHLİKE  

SINIFI 

ALAUDIDAE Galerida cristata  Tepeli toygar Değildir  Değildir Geniş yayılışlı LC 

CORVIDAE Pica pica  Saksağan Değildir  Değildir Geniş yayılışlı LC 

CORVIDAE Corvus corone sardonius  Leş Kargası Değildir  Değildir Geniş yayılışlı LC 

PASSERIDAE Passer domesticus Ev serçesi Değildir  Değildir Geniş yayılışlı LC 

                 

Tablo 10: Proje alanı fauna listesi 
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 Önerilen Alanın ve Çevresinin Ekolojik Olarak Değerlendirilmesi 

Tartışma 

Proje yatırımının yapılması planlanan alanın çevresi yerleşime açılmış bir bölgedir. 

Yıllar önce başlayan gelişim sonucunda bölge çevresindeki doğal flora elemanı 

yayılışı büyük oranda sınırlanmıştır. Bölgenin yan parsellerinde tamamlanmamış 

yüksek katlı yerleşim alanları ve mevcut konutlar bulunmaktadır. Proje yeri 

verimliliği azalmış kuru tarım arazisidir. Bu nedenlerden bölgenin doğal bitki 

örtüsü çok daralmış, hayvan türlerinin çeşitliliğinde de büyük düşüşler yaşanmıştır. 

Bölgede yaşam olanağı bulan türler, geniş yayılışlı ve ekolojik tolerans aralığı 

geniş türlerdir. 

Bölge gelişim bölgesidir ve yerleşim birimi olarak bölgede yapılaşma mevcuttur. 

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

kullanımlara uygun yapılar bulunmaktadır. İnşaat alanının içerisinde herhangi bir 

önemli flora veya fauna elemanı bulunmamaktadır. Bölgedeki gelişim hızı ve 

potansiyeli gözönüne alındığında, bölgenin geleceği konusunda herhangi bir ek 

olumsuz değişiklik yaratmayacaktır. 

Ayrıca, Vaziyet planında da görülebileceği gibi, önerilen proje, herhangibir 

koruma altındaki habitat veya tür üzerinde bir faaliyet ön görmemektedir. 

Öneriler 

İnşaat tamamlandıktan sonra peyzaj çalışmalarının bölgenin geçmiş bitki örtüsü 

kullanılarak bitkilendirilmesi önerilmektedir. 
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IV.2.12 PEYZAJ DEĞERİ YÜKSEK YERLER VE REKREASYON 

ALANLARI, BENZERSİZ ÖZELLİKTEKİ JEOLOJİK VE 

JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLARIN BULUNDUĞU YERLER 

Proje yeri KKTC'nin Doğu Sahil şeridi, İskele kıyı şeridinde bulunmaktadır. 

Karpaz Yarımadası’nda Altın Kumsal ve Boğaz bölgesi kıyı şeridi, kumsal plaj 

alanları ve doğal alanları ile peyzaj değeri yüksek rekreasyon alanlarıdır. Proje 

yeri ve yakın çevresinde benzersiz özellikte Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar 

yoktur.   

KKTC‟de kişi başına yeşil alan standardı olmadığından ötürü nüfus 

yoğunluğunun yüksek olduğu kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan 

miktarı kırsal alanlara göre oldukça düşük kalmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında 

diğer kentsel bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de nüfusun ihtiyacını 

karşılayacak miktarda yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, açık spor alanları gibi 

rekreatif alanlar yeterli değildir. Aynı zamanda tarihi ve arkeolojik alanlar gibi 

koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması gerekli kültürel alanların rekreatif 

amaçlı kullanımı ve devamlılığının sağlanması için gerekli “koruma kullanım 

ilkesi” sağlanamamaktadır. Yukarıda belirtilen sorunların çözümüne ilişkin 

aşağıdaki politikalar önerilmektedir. (Kaynak Ülkesel Fiziki Plan) 

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

alanları ve bunun gibi doğal kaynakların toplumsal ve estetik ağırlıklı kullanımı 

olan rekreasyon amaçlı kullanımında ekonomik ve ekolojik gerekleri de göz 

önünde tutulan gerekli düzenleme ve gelişmeler teşvik edilmelidir. 

*Özel Çevre Koruma Bölgeleri için yönetim planları hazırlanacak ve bu 

bölgelerin rekreasyon alanı olarak korunarak kullanımını sağlamak amacıyla 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

*Tarihi ve arkeolojik alanlar gibi koruma statüsüne sahip ve mutlak korunması 

gerekli kültürel alanların, alandaki doğal ve kültürel yapının önemine dikkat 

çekerek rekreatif amaçlı hassas kullanımını sağlamak için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

* Yerleşim alanlarında nüfusun ihtiyacını karşılayacak çeşitlilik ve büyüklükte, ve 

nitelikte uluslararası standartlara uygun, çağdaş, güncel donanımlara ve niteliklere 

sahip park, oyun alanı, açık spor alanı, yeşil alanlar gibi rekreasyon alanları 

sağlanmalıdır. 

* Uygun yerlerde özellikle de İskele kent merkezinde yer alan kamu arazilerinin 

yeşil rekreatif alan amacı ile tahsis edilmelidir. 

* Büyük ölçekli kapsamlı gelişme projelerinde, yatırımcılar tarafından toplumsal 

spor merkezi veya yerel park yapılması teşvik edilmelidir. 
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IV.2.13 DEVLETİN YETKİLİ ORGANLARININ HÜKÜM VE 

TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİLER 

Proje yeri olan bahse konu arazi özel mülktür. Proje yeri sınır arazilerinden kuzey 

ve  doğu yönü arpa ekili araziler olup,  başka şahıslara aittir. Diğer komşu 

parsellerin tümü yine ayni firmaya ait olup, içerisinde aptartman tipi toplu 

konutlar mevcuttur.  Diğer komşu parseller  de çeşitli şahıs ya da şirketlere aittir.  

 

IV.2.14 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ HAVA, SU VE TOPRAK 

AÇISINDAN MEVCUT KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ 

 

Proje Alanı ; İskele Şehir Merkezinin yaklaşık 2.5 km güneyinde,  Sea Sıde 

otelin 1 km batısında, Aygün köyünün 5 km kuzey doğusunda ve   Long beach 

sahilinden ise 1,5 km  uzaklıkta yer almaktadır.  

Proje yeri 1 km çevresi Şekil 2’ de (syf 39) gösterilmiştir.  Alan etrafında genel 

olarak apart tipi toplu konutlar yanında, müstakil 2 katlı tatil evleri/apart konutlar, 

tali yol, kuru tarım arazileri, hali arazi, parselasyonu yapılmış araziler, toplu 

konutlar, deniz ve  eski İskele-Mağusa anayolu bulunmaktadır.  

 

Proje alanının çevresi incelendiğinde yapılaşma mevcut olduğu görülür. Gerek 

yapılaşmaya bağlı olarak gerekse de İskele –Karpaz anayolu olmasından bölgede 

mevcut bir trafik akışı vardır. Dolayısı ile araçlardan çıkan egsoz dumanları hava 

kirliliğine neden olmaktadır. Proje alanı AKSA-Kalecik,  Elektrik Santralinin 11 

km güney-batısında bulunmaktadır. Santral, uzun yıllar boyunca yoğun bir şekilde 

hava kirliliğine neden olmuş, artan baskı sonucu baca gazı yıkama ünitesini 

kurmuştur. Bu ünitenin tam randımanla çalışıp çalışmadığı bilinmemektedir. 

Bunun yanında çimento fabrikası ve petrol dolum tesisi de santralin olduğu 

bölgede yer almaktadır.  

Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için hava, su, toprak, gürültü ve 

görüntü kirliliğinin en az düzeyde olmasını sağlama stratejik hedefine ulaşmak 

için noktasal kirlilik kaynaklarından kaynaklanan mevcut kirliliğin azaltılması 

bölge için belirlenen hedeflerden bir tanesidir.  

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

veya yetersiz altyapı sorunları vardır. Yapılaşma ve altyapı yatırımlarının eş 

zamanlı olarak gerçekleşmemesi, bazı yerleşim alanlarının içme suyu 

bağlantısının bulunmaması, kıyı bölgelerinde atık suyun denize verilmesi 

kanalizasyon sisteminin olmaması temel kirlilik kaynaklarıdır. 

 

Proje yerinde apartman tipi toplu konutlar yapılması planlanmaktadır. İnşaat 

aşamasında oluşabilecek kirliliklerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler 

alınacaktır. Bu tedbirler V. Bölüm‟de açıklanmıştır. Binaların yerleşime 
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açılmasıyla, hava, su ve toprağın kirlenmesi söz konusu değildir. Yüksek kalitede 

hizmet verebilmek ve çevreyi korumak için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

 

Arazinin 12 km kuzey doğusunda Kalecik Hava Emisyon İstasyonu 

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

limitlerin üzerinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 11: Kalecik Hava Kalitesi 2016-2017 Ortalama Verileri
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IV.3       SOSYO-EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ 

IV.3.1    EKONOMİK ÖZELLİKLER 

 

Bölgenin mukayeseli avantajlarını, genel ekonomik eğilimler ve gelecekte Girne, 

Lefkoşa ve  Mağusa   bölgelerindeki büyümeyi dengelemek için büyüme merkezi 

olacağı dikkate alınarak, bölgenin ekonomik gelişmesini sağlayabilecek yeni iş ve 

istihdam yaratabilecek ve özel sektör için yatırım fırsatı sunabilecek öncü ekonomik 

gelişme sektörleri belirlenmiştir. Turizm, sanayi, yüksek eğitim, emlak geliştirme, 

ticaret, sektörlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleri koyulmuştur.  

Bölge emlak geliştirme piyasanın ikinci konutlar için tercih ettiği bir bölgedir. Bafra 

Turizm bölgesinde lüks 5 yıldızlı otellerin de işletmeye açılmasıyla bu otellerde 

çalışan yabancı (Türkiye veya 3. Dünaya ülkelerinden insanlar) istihdam edilmiştir. 

Yine bu bölgede hali hazırda inşaat halindeki otellerde çalışan teknik ve üst düzey 

ekipler de bu bölgeden konut kiralayarak kalmaktadırlar.  Bu bölgede konut ihtiyacı 

artmaya devam etmektedir. İskele-Bafra bölgesinde ise ikinci konuta yönelik 

yatırımlar yapılmaktadır. Bölgenin gelecekte büyüme merkezi olması hedefi dikkate 

alındığında, bölge gelecekte de sektör için yatırım fırsatları sunmaya devam 

edecektir. 

IV.3.2. NÜFUS  

İskele bölgesi; en küçük ve en az nüfuslu ilçe merkezidir.  Kumsalları olan kıyıları 

vardır. Piyasanın emlak geliştirme ve turizm için tercih ettiği bir bölgedir. Kırsal 

nitelikli faaliyetlerin yanı sıra kentsel ve kırsal faaliyetler bir arada bulunmaktadır.  

İskele ilçesinin genel nüfusu 22492 (De Jure) ve 23098(De Facto) dir.  

İskele merkezin nüfusu ise toplamda 1824 kişi olup, 948 kişisi erkek, 876  kişisi ise 

Kadın’dır.   

 

IV.3.3. GELİR  

 

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

ile bölge gelirlerinin artması beklenmektedir. 

 
 

IV.3.4   İŞSİZLİK 
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KKTC‟de son yıllarda işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. Devlet Planlama 

Örgütü Ekim 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları‟na göre KKTC genelinde 

toplam istihdam 97867 kişi, işsiz sayısı 8929 kişi, işsizlik oranı ise %8,4‟dür. En 

yüksek işsizlik oranı %11,2 ile Gazi Mağusada gözlenirken, en düşük işsizlik oranı 

%6,9 ile Girne‟ de tahmin edilmiştir (DPÖ, 2015). Şekil 3‟te 1977- 2010 arası 

işsizlik oranları görülmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi 2000‟li yıllardan 

itibaren işsizlik oranı diğer yıllara göre oldukça artmış 2004 yılından itibaren %8.40 

– 12.40 arasında değişmektedir. 

 

IV.3.5    SAĞLIK 
 

KKTC‟de sağlık hizmetleri kamu kesiminin temel görevleri arasındadır. Sağlık 

hizmetlerinin yürütülmesinden Devlet sorumludur. Sağlık alanında devletin gözetim 

ve denetiminde özel teşebbüs de faaliyet göstermektedir. Kamu tarafından yürütülen 

sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane ve sağlık merkezlerinde 

verilmektedir.  

Sağlık hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak, kişilerin hizmete 

erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya 

konulacaktır. (Kaynak : Sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı 2013-2015)  

Proje yeri ve çevresinde sık görülen ve salgın olan hastalık görülmemiştir. Yöre 

halkı sağlık hizmetlerini öncelikle Yeni İskele’de bulunan Sağlık Ocağınan, ileri 

vakalarda Mağusa ve Lefkoşa’da bulunan Hastanelerden almaktadır. Söz konusu 

bölgedeki temel sorunlar; ilk sağlık hizmetinin bir parçası olan mobil sağlık 

hizmetinin olmaması ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren tam donanımlı 

hastanenin sadece Lefkoşa’da bulunmasıdır. Bu bağlamda bölgede uygulanması 

gereken KKTC devlet sağlık politikaları;  

✓ Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere mobil 

sağlık hizmetleri geliştirilecektir.  

✓ İlk basamak sağlık hizmeti altyapısı olmayan bölgelerin en büyük yerleşme 

biriminden ve turizm alanlarından başlayarak tüm bölgelerde gerekli ilk basamak 

sağlık hizmet altyapısı sağlanacak, yetersiz olan bölgelerde geliştirilecektir.  

✓ Kent merkezlerinde, gelir düzeyi düşük sosyal yönden muhtaç ve satın alma 

gücü sınırlı kesimlerin yaşam alanlarında, yaşadıkları ve çalıştıkları bölgelerde kısa 

sürede ulaşabilecekleri, bedelini ödeyebilecekleri, kaliteli sağlık hizmeti 
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alabilecekleri, 24 saat hizmet veren ilk basamak merkezleri oluşturulacak ve acıl 

servislerin yükü azaltılacatır.  

✓ Gazimağusa, Guzelyurt, Girne bölgelerindeki mevcut hastanelerin altyapısını 

geliştirerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve müdahale kabiliyeti, kalitesi 

geliştirilecek ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile bütüncül bir sistem 

yaratılacaktır.  

✓ Turizm bölgelerinden başlamak üzere tüm kıyı bölgeleri kanalizasyon sistemine 

bağlanacaktır.  

 

IV.3.6    BÖLGEDEKİ SOSYAL ALT YAPI HİZMETLERİ 

Toplumdaki dezavantajlı kesimlerin yaşlı bakım evi, sosyal hizmet merkezi, engelli 

rehabilitasyon merkezi gibi ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması bölgenin en 

önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir. Bir diğer sorun ise göçmen nüfus ile 

yerli nüfus arasındaki soyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların olmasıdır. Yukarıda 

belirtilen sorunlara ilişkin aşağıdaki Devlet politikaları belirlenmiştir. 

Kamusal binaların kültürel etkinliklere ve toplantılara uygunluk durumu incelenmesi 

ve bu amaçlar için kullanılmaları teşvik edilmesi (KKTC Devleti) 

✓ Yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın ve erkeklerin barınma ve bakım 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sığınma evleri, yaşlı bakım evleri ve benzeri 

merkezler ile engellilere yönelik merkezlerin kapasitesi artırılırken, ihtiyaç duyulan 

bölgelere yenileri yapılması  (KKTC Devleti) 

 

✓ Her yerleşim biriminde nüfusun ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve nitelikte 

ulaşılabilir ve erişilebilir kamusal açık alanlar, park, oyun alanı, açık spor alanı, 

yeşil alanlar gibi rekreasyon alanları oluşturulması teşvik edilmesi (KKTC Devleti) 

✓ Her ilçede tiyatro ve sinema ve sanatsal alanların engelli kişilerin kullanımına 

da uygun bir şekilde yapılması sağlanması (KKTC Devleti)  

IV.3.7    KENTSEL VE KIRSAL ARAZİ KULLANIMI 

Proje alanı İskele İlçesinin gelişmekte olan bölgesi üzerinde bulunmaktadır. Adanın 

doğu sahilinde yer alan Gazimağusa - İskele bölgesi, yaklaşık 204 km2 lik bir alana 

sahiptir. Nüfus, istihdam , ana ekonomik faaliyetler, hizmetler ve sosyal altyapı 

bakımından Lefkoşa ve Girne bölgesinden sonra en çok gelişmiş ikinci bölgedir.  Bu 

özelliği ile önemli gelişme avantajlarına sahiptir. Gazimağusa İlçesine bağlı 

Gazimağusa Belediyesi alanın tamamını ve Yeni Boğaziçi Belediyesi ile İskele 

İlçesine bağlı İskele Belediyesinin kentsel gelişme baskısı altında ve yapılaşmış olan 

kıyı ve iç bölgelerdeki kısımlarında yer alan iç içe geçmiş yerleşimleri 

kapsamaktadır. Gazimağusa ilçesindeki Gazimağusa Belediyesine bağlı 
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Gazimağusa, Tuzla ve Mutluyaka, Yeniboğaziçine bağlı Yeniboğaziçi ve 

Mormenekşe ile İskele İlçesindeki İskele Belediyesine bağlı İskele, Ötüken, Aygün, 

Kuzucuk ve Kalecik olmak üzere toplam 8 adet yerleşim birimi bulunan Bölge‟nin, 

2006 nüfus sayımı sonucuna göre, 44 216 olan nüfusu, 2011 sayım sonucuna göre 

50570 kişi olarak belirtilmiştir. Toplam alanı 204 km2 olan bölgede nüfus 

yoğunluğu, 2006 verilerine göre 217 kişi / km2‟iken, 2011 için bu oran 248 olarak 

hesaplanmıştır. 1996- 2011 döneminde, ülke nüfusu yıllık % 2.37 oranında artmıştır. 

2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre bölgenin artış hızı yıllık ortalama %2.53‟dür. 

Tüm bölgenin % 13.24‟ü yapılaşmış alanlardan oluşmaktadır. Bölgedeki yapılaşma 

yollar ve kıyı boyunca lineer bir şekilde gelişmiştir. İstihdam oranları KKTC 

genelinin üzerinde olan bölgede, yüksek eğitim, turizm, gayrimenkul geliştirme – 

inşaat ve sanayi sektörleri, ana ekonomik faaliyetlerdir. 

 

IV. 3.8     DİĞER ÖZELLİKLER 

 

Bahse konu diğer özellikler mevcut değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM V 
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PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

V.1 ARAZİNİN HAZIRLANMASI, İNŞAAT VE TESİS AŞAMASINDAKİ 

FAALİYETLER FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 

VE ALINACAK ÖNLEMLER  

 

V.1.1 ARAZİNİN HAZIRLANMASI İÇİN YAPILACAK İŞLER 

KAPSAMINDA NERELERDE VE NE KADAR ALANDA HAFRİYAT 

YAPILACAĞI HAFRİYAT ARTIĞI TOPRAK ,TAŞ KUM V.B 

MADDELERİN NERELERE TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR 

İÇİN KULLANILACAKLARI, HAFRİYAT SIRASINDA KULLANILACAK 

MALZEMELER 

Caesar 2 ve 3 toplu konut sitesinde temel kazıları ve altyap tamamlanmış  

olduğundan bugünden sonra hafriyat oluşmayacaktır.  

Caesar 3 toplu konutlarında ise arazi sıyrılması, radye temel ve havuzlardan  

toplamda 38440 m3 hafriyat oluşmuştur.  Bu miktarın 7000 m3’ü  bina yan 

dolgularda kullanılmıştır.  15200 m3’ü ise bina altlarında dolgu olarak  

kullanılmıştır. Toplamda 22000 m3 dolgu kullanılmıştır.  18000 m3 üst bitkisel  

toprak ise arazi düzenlemesi (kot düzenleme ve peyzaj çalışmalarında proje  

alanında dolgu olarak kullanılacaktır.  Bu miktarın 12000 m3’ü Caesar 2’de  

peyzaj çalışmalarında kullanılmıştır. Niteliksiz toprak ise nebati toprak altı dolgu  

olarak yeşil alanlarda kullanılacaktır. 

 

Yapılan Hafriyat miktarı  Kullanılan dolgu miktarı  

Arazi sıyrılması: 18,000 m3 

(üst bitkisel toprak) 

*1200 peyzaj düzenlemesinde 

kullanılmıştır 600 m3’lük kısmı bir yer 

biriktirilmektedir. 

Kazık+Radye temel: 15,200 m3 

 

*15200 m3 dolgu bina altlarına dolgu  

yapıldı. 

 

Havuzlar:5240 m3  

 

*7000 m3 bina yan dolgu ve site iç yolların 

stabilizesinde kullanılmıştır.  

Toplam yapılan Hafriyat: 38440 m3 Toplam dolgu miktarı:4000 

Dıştan gelen dolgu malzemesi : 7000 m3 

 

Bugünden sonra yapılacak hafriyat 

miktarı  

Bugünden sonra arzide dolgu 

yapılmayacaktır.  

Su deposu 1000 m3  

Yeraltı pis su pompa istasyonu 500 m3 

Atıksu arıtma tesisi 900 m3 

Arıtılmış temiz su depose 1750 m3 

Oluşacak toplam Hafriyat: 4150 m3  

Tablo 12: Hafriyat ve dolgu  gösterge tablosu 
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Bugünden sonra yapılacak hafriyat ise; altyapı  kazısından elde edilen topraklar söz 

konusu proje ve diğer projelerde kullanılmak üzere yine kendi inşaatlarında 

kullanılacaktır.  

Altyapı kazılarından çıkacak 4150 m3’lük hafriyat  miktarını taşımak için  taşeron 

firmalara ait araçlar kullanılacaktır. 1 kamyon’un 25 m3 hafriyat taşıyabileceği 

varsayılarak 4150 m3 166 kamyon seferinde taşınacaktır. Bu miktar hafriyat 

Dumıka inşaat şti’ne  ait yakınlardaki diğer inşaat arazilerinde dolgu olarak 

kullanılabilecek, diğer inşaatlarda dolgu amaçlı kullanılabilecektir.Veya Belediyenin 

göstereceği bir alana dökülecektir.  

Arazide şu anda üst bitkisel toprak dışında  depolanmış hafriyat gözlenmemiştir.   

Hafriyat taşımacılık esnasında toprak yollardan çıkacak olan tozlanmayı önlemek 

için, toprak yollar belli aralıklarla sulanacaktır. Şantiye şefleri bu konuda bütün 

tedbirleri alacaktır. Hafriyat sırasında 1 adet ekskavatör, 2 adet damperli kamyon ve 

iki adet kepçe kullanılacaktır.  

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

yapılacağı saatlere dikkat edilecektir.  

- Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10mm den fazla olan material 

ile kapatılacaktır.  

-Kamyonların, egzoz emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, gereksiz yere 

çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların gerekli 

bakımları yaptırılacaktır.  

-Kamyonların azami hıza uyması sağlanacaktır.  

-Proje inşaatı ve taşımacılık sırasında zarar gören yollar, inşaat bitiminde eski haline 

getirilecektir. 

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanacaktır. Derinliğine 

ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılıcaktır. Bitkisel 

toprağın depolanacağı yerin % 5’den fazla eğimli olmamasına özen gösterilecek, 

bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenmesine ve toprağın 

kalitesinin korunmasına özen gösterilecektir. Ayrı toplanan bitkisel toprak proje 

alanında park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılacaktır.  
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Proje alanı için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü‟ne görüş başvurusu 

yapılmıştır. Eski Eserler dairesi yerinde inceleme yaparak görüş yazısını yazmıştır. 

Bundan sonraki inşai ve fiziki müdahale sırasında eski eser çıkması durumunda Eski 

Eserler ve Müzeler Dairesi’ne haber verilmesi 60/94 Sayılı Eski Eserler Yasası 

gereğidir. EK 8: Eski Eserler Dairesi görüşü.  

V.1.2 ARAZİ KAZANMAK AMACI İLE VEYA DİĞER NEDENLERLE 

HERHANGİ BİR SU ORTAMINDA YAPILACAK DOLDURMA, 

KAZIKLAR ÜZERİNE İNŞAAT V.B. İŞLEMLER İLE BUNLARIN 

NERELERDE YAPILACAĞI, NE KADAR ALANI KAPLAYACAĞI VE 

KULLANILACAK MALZEMELER 
 

Mevcut proje dosyası kapsamında su ortamına herhangi bir kazı, doldurma işlemi 

yapılmayacaktır. 

 
V.1.3 TAŞKIN ÖNLEME VE DRENAJ İŞLEMLERİ 

 

Proje için düşünülen, arzide toplanacak olan yağmur sularının rögarlarla alt 

kotlara doğru ve dereye yönlendirilmesi şeklinde olacaktır.  

Dere kenarlarında 10 ayaklı koruma bandı mesafesi kamuya  bırakılmıştır.  

 Proje alanı, %1-2o’lik eğime sahiptir. Yapılacak proje ile topoğrafik değişiklik  

olmayacaktır.  Ayrıca alanda  oluşabilecek sel taşkınını önlemek amacıyla, arazi 

içerisine projelendirme yapılarak, yağmur suyu drenaj kanalları döşenecektir.  

V.1.4    İNŞAAT ESNASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA VE DEPOLAMA GİBİ 

TOZ YAYICI İŞLEMLER 

Arazi hazırlığı bitmiştir ve İnşaat aşamasında tozumaya neden olacak işlemler, 

temel kazı işlemleri, inşaat araçlarının hareketleri, yükleme boşaltma işlemleri, 

bitkisel toprağın sıyrılması yüklenmesi taşınması boşaltılması, dolgu, saha 

düzenleme çalışmaları ve inşaat malzemelerinin sahaya taşınması işlemleri 

esnasında tozuma meydana gelecektir. 

İnşaat alanı  içerisinde  aşağıdaki önlemler alınacaktır. 

*İnşaat alanı  etrafı OSB malzeme ve/veya 2 metre yükseklikte yeşil branda perdeler  

ile çevrilecektir. 

*Proje alanı düzenli olarak sulanacaktır. 

* İnşaat aşamasında kullanılacak çeşitli malzemelerin üzerileri örtülecektir. 

* Çalışma Dairesi ve İskele Belediyesi‟nin uygun gördüğü saatlerde kazı işlemi ve 

hafriyat nakliyesi yapılacaktır. 
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* Proje yerinde inşaat aşamasında herhangi bir kırma, öğütme işlemi 

yapılmayacaktır.  Malzemeler inşaat alanına hazırlanmış olarak getirilecektir. 

*Savurma yapılmadan doldurma-boşaltma yapılmasına dikkat edilecektir. Şantiye 

şefi bu konuda bütün tedbirleri alarak çevrenin etkilenmesi asgari düzeye indirilmesi 

sağlanacaktır. 

Bu önlemlerin alınması ile tozlanmanın minimuma indirilmesi sağlanacaktır ancak 

tamamen ortadan kaldırılamayacaktır. 

 

Hava kirliliğini önlemek amacıyla KKTC Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğü’ndeki 

kriterlere uyulacaktır. Uyulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Tüzüğüne göre doldurma, taşıma, kırma işlemleri ile 

ortaya çıkan toz emisyon sınır değerleri aşağıda verilmiştir. Kazı sırasında aşağıdaki 

değerlere uyum esastır. 

 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat veya altındaki                        200 mg/Nm3 

 emisyon debileri için)  

 

Toz emisyonları (1,5 kg/saat- 2,5 kg/saat veya                   150 mg/Nm3 

üzerindeki emisyon debileri için) 

 

Toz emisyonları (2,5 kg/saat veya                                           100 mg/Nm3 

üzerindeki emisyon debileri için) 

 

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. 

 

V.1.5  PROJE ALANI İÇERİSİNDEKİ SU ORTAMLARINDA HERHANGİ 

BİR AMAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAZI, DİP TARAMASI,V.B 

İŞLEMLER BUNLARIN NERELERDE, NE KADAR ALANDA ,NASIL 

YAPILACAĞI VE BU İŞLEMLER NEDENİ İLE ÇIKARILACAK 

TAŞ,KUM,ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN  

MİKTARLARI,NERELERE TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR 

İÇİN KULLANILACAKLARI  

 

Su ortamında herhangi bir amaçla kazı, dip taraması gibi işlemler yapılmayacaktır. 

Site içerisinde bulunan dere kenarlarında 3 mt ( 10 ayaklık) koruma bandı mesafesi 

kamuya devredilmiştir.Mevcut Caesar 1 site içerisinde  dere ıslah edilerek dokuya 

uygun  peyzaj uygulanmıştır.  
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V.1.6   PROJE KAPSAMINDAKİ ULAŞIM ALT YAPISI PLANI,BU ALT 

YAPININ İNŞAASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER, KULLANILACAK 

MALZEMELER,KİMYASAL MADDELER, ARAÇLAR MAKİNALAR, ALT 

YAPININ İNŞAASI SIRASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA DEPOLAMA 

GİBİ TOZ YAYICI MEKANİK İŞLEMLER 

Tesislerin kurulacağı alanda yollar mevcut değildi. Anayol olarak isimlendirilen  

Mağusa _ Y.İskele anayolundan bağlantı 900 m2 ve proje içinde site içerisinde 

7,700 m2   asfalt  yol kara yolları tarafından projelendirilip, karayolları şartnamesine 

göre yapılacaktır. Site içerisinde yaklaşık  3230 m² de kaldırım yapılacaktır. Tesis 

içi yolların yapımında zemin sıyrılarak tesviye edilecek, yol inşaat şartnamesinde 

belirtilen 20cm (sıkışmış) kalınlığındaki kırma taş temel veya P.M  temel malzemesi 

kullanılacaktır. Alt temel malzemesi asgari 30 cm (sıkışmış) kalınlığında ve 

Karayolları Dairesince tasvip edilebilir evsafa haiz olacaktır. 

yol inşaat şartnamesinde belirtilen dolgu, alttemel malzemesi ile işlemlerine CBR 

değerlerine aynen uyulacaktır.Alttemeldeki CBR2nin %60 olması 

sağlanacaktır.plent miks temel CBR değeri %120 den az olmayacaktır. Yapılacak 

olan asfalt, Karayolları Fenni şartnamesine uygun olarak 6 cm binder, 5 cm aşınma 

olarak 11 cm sıkışmış halde olacaktır.  

Tip ve enkesitlere uygun olarak hendekler asgari,% 0.5 meyilli olacak ve suların 

normal akışını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Projede belirtilen krosbüz menfezler 15 cm (C20) çevre betonlu olarak inşa 

edilecektir. 

Yol inşaatına başlanmadan once bitkisel toprak kazısı yapılacaktır. ( min 20 cm) 

Yapılacak işler her safhada Karayolları Dairesince kontrol ettirilecek ve 

oanaylanmasından sonra bir sonraki safhaya geçilecektir.  

 

silindirle sıkıştırıldıktan sonra 8-10 cm kum serilecek   bu kısım da asfalt 

dökülecektir. 900 m2’lik kendi bağlantı yolu 6 metre ve 2.40 metre her iki tarafta 

kaldırım olacak şekilde şirketin kendi arazisi içerisinden  ve şirket tarafından 

yaptırılmıştır. Site içi yollar ise 6 metre ve her iki tarafta 1.5 mt’lik kaldırım olacak 

şekilde 9 mt genişliğinde yapılmıştır. Karayolları Dairesi Görüşü EK 14’da 

sunulmuştur. 

Proje yerine ulaşımın sağlanması eski  İskele –Mağusa anayolu vasıtasıyla ve  

Lefkoşa-İskele anayolu üzerinden İskele Şehir merkezi kavşağında bulunan 

çembderden güney istikamet yönünde ilerlediğiniz zaman ulaşılabilecektir.  Proje 

alanına giriş çıkış vaziyet planda gösterildiği gibi, sitenin güneyinde  bulunan tali 

yol  üstünden ve Caesar 3 batısındaki hali arazi kenarındanolmak üzere iki noktadan 

yapılması planlanmıştır.  
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V.1.7 PROJE KAPSAMINDAKİ SU TEMİNİ SİSTEMİ, SUYUN TEMİN 

EDİLECEĞİ KAYNAKLARDAN ALINACAK SU MİKTARLARI VE BU 

SULARIN KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE MİKTARLARI 

Site 18 inşaatı inşaatı sırasında işçi ve teknik personelin günlük su kullanımları, su 

şebekesinden ve tankerlerle sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla 

sağlanacaktır. Bir diğer su kullanımı ise zemin nemlendirmesi sırasında olacaktır. 

İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Proje alanında çalışacak işçi ve teknik eleman 

sayısı 100 kişi olacaktır. İşçilerin günlük su kullanım ihtiyacı 60 lt/gün olarak 

alınırsa (İller Bankası, 2013); 

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam işçi ve personel su ihtiyacı 

q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

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

**Zemin ıslatma işlemi için gerekli su ihtiyacı  

İnşaat sırasında mevcut hafriyat toprağının alandan alınması, hafriyat 

malzemelerinin ortaya çıkması, kazıma, taşınması, peyzaj ve çevre düzenleme işleri 

için serilmesi, oluşacak tozumayı önlemek amacıyla zemin ıslatma işlemi 

gerçekleştirilecektir. Bu işlem için m2 başına yaklaşık 1 lt su kullanılacaktır.  

Yola terkten sonra kalan  proje alanı 13,801 m²’dir.  Proje alanında arazi 

nemlendirmesinde 13801 x 1 lt =13801 lt x 3 kez günde=41,403 lt= 41,5 ton günde 

arazinin tozumaya karşı nemlendirilmesi için suya ihtiyaç olacaktır.  Yaklaşık 42 

ton’luk  tankerlerle taşınacak suya ihtiyaç olacaktır.  

Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşaması kapsamında kullanılacak olan su 

(Ortalama toplam 48 m3/gün) az bir miktarı şebekeden olmak üzere, tankerlerle 

taşınarak sağlanacaktır. 

 

Faaliyetin inşaatı sırasında işçi ve teknik personelin günlük su kullanımları, su 

şebekesinden ve tankerlerle sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise damacanalarla 

sağlanacaktır. Bir diğer su kullanımı ise zemin nemlendirmesi sırasında olacaktır. 
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İşçi ve teknik elemanların su ihtiyacı: Proje alanında çalışacak işçi ve teknik eleman 

sayısı 100 kişi olacaktır. İşçilerin günlük su kullanım ihtiyacı 60 lt/gün olarak 

alınırsa (İller Bankası, 2013); 

Q= q* N formülünden hareket edilecektir. 

Q= toplam işçi ve personel su ihtiyacı 

q= kişi başına günlük su ihtiyacı 

N= nüfus 

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

**Zemin ıslatma işlemi için gerekli su ihtiyacı  

İnşaat sırasında mevcut hafriyat toprağının alandan alınması, hafriyat 

malzemelerinin ortaya çıkması, kazıma, taşınması, peyzaj ve çevre düzenleme işleri 

için serilmesi, oluşacak tozumayı önlemek amacıyla zemin ıslatma işlemi 

gerçekleştirilecektir. Bu işlem için m2 başına yaklaşık 1 lt su kullanılacaktır.  

Yola terkten sonra kalan  proje alanı 125,351 m²’dir.  Proje alanında arazi 

nemlendirmesinde 125351x 1 lt =125351 lt x 3 kez günde=376,053 lt= 376 ton 

günde arazinin tozumaya karşı nemlendirilmesi için suya ihtiyaç dutulduğu 

varsayılmıştır. Ancak,   Caesar 2 sitesi tamamlandığını varsayarak sadece caesar 3 

için hesaplama yapatığımız takdirde; bugünden sonra, Caesar arazi alanının 41965 

m2 olduğunu varsayrak,  41965 lt  x 3 sefer günde=82075 lt  max. miktar suya 

ihtiyaç olacaktır. 82 m3 ton’luk (ıslatmak için)     +6 m3 (işçi su kullanımı) =88 m3 

günde kullanma suyuna ihtiyaç olacaktır. Projenin bundan sonraki inşaat aşaması 

kapsamında kullanılacak olan su (Ortalama toplam 82+6=88 m3/gün) az bir miktarı 

şebekeden olmak üzere, tankerlerle taşınarak sağlanacaktır. 

V.1.8  ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN 

FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLERDE 

KULLANILACAK YAKITLARIN  TÜRLERİ, TÜKETİM MİKTARLARI 

VE BUNLARDAN OLUŞACAK EMİSYONLAR 

Caesar 2 inşaatı  bitmiştir. Caesar 3 Apartman tipi toplu konut sitesinin   yapımı 

sırasında konvansiyonel iş makinaları (dozer, ekskavatör, kepçe, vinç, kamyon v.b) 

kullanılacaktır. Bu makinalar dizel motorlu ve mazot yakmakta olup gerekli olan 

mazot günlük olarak benzin istasyonlarından alınacaktır.  
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İnşaat 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. Egzoz emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, 

araçların gereksiz yere çalışmaları önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, 

araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır. 

V.1.9 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN 

FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE GETİRİLECEK İŞLEMLER 

SONUCU OLUŞACAK ATIK SULARIN CİNS VE MİKTARI, DEŞARJ 

EDİLECEĞİ ORTAMLAR 

Caesar 2 inşaatı bitmiştir. Site caesar 3’ün ise arazi hazırlığı aşaması ve inşaat 

aşamasının %30’u bitmiştir. 

 

Kullanılacak olan suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulüyle 

inşaat aşamasında oluşacak atıksu miktarı da 100 kişi x 60 lt/gün= 6000 litre/ günde   

atıksu oluşacaktır. 6 m3/gün’de atıksu oluşacaktır.  6 m3 günde oluşacak atıksular 

için en az 15 günlük yetecek geçirimsiz tanklar yapılacaktır. 6 m3/gün x15 gün=90 

m3  15 günde 90 m3’lük  tank hacmine ihtiyaç olacağından (30 m3 x 3 adet) 

sızdırmaz tank depolarda biriktirilecektir. 

Portatif tuvaletler, inşaat şantiyeleri, askeri üsler ve özel organizasyonlar için 

her tür alanda geçici tuvalet ihtiyaçlarınıza çözüm üretmektedir. Böylece işçilerden 

kaynaklanacak atıksular için septik tank + emici kuyu inşa edilmeyecek, haznede 

biriken atıksular vidanjör yardımıyla ortamdan uzaklaştırılacaktır.  

Oluşan atıksu sızdırmaz tankta depolanacaktır. (Tank hacmi 30 m3 x 3 adet 90 

m3’lük  olacaktır) tank doldukça belirli aralıklarla ( örneğin 15 gün ara ile) vidanjör 

ile boşaltılıp lisanslı vidanjör hizmeti veren firmalar tarafından alınacaktır. 

Atıksuyun kirlilik konsantrasyonu aşağıda verilmiştir. (Tablo 20) (Referans: Metcalf 

& Eddy, 2004)      
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  Konsantrasyon  Konsantrasyon  Konsantrasyon  

  

Kirleticiler      
 

Birim Zayıf Orta Kuvvetli 

BOI5 (20 C°)  mg/l  110  220  400  

KOI  mg/l  250  500  1000  

Toplam Organik Karbon  mg/l  80  160  290  

Toplam Katı (TS)  mg/l  350  720  1200  

Azot (toplam)  mg/l  20  40  85  

Fosfor  mg/l  4  8  15  

Klorürler  mg/l  30  50  100  

Sülfat  mg/l  20  30  50  

Yağ-gres  mg/l  50  100  110  

              Tablo 13: Ham evsel atık suyun tipik özellikleri 

Şantiye araçları yağ değişimi proje alanında gerçekleşmeyecektir.  Bölgedeki araç 

servislerinde yapılacaktır. Şantiye alanında atık yağ oluşması durumunda, atık 

yağlar sızdırmaz depolarda depolanacaktır. Taban geçirimsizliğini sağlamak için 

depo betonarme yapı üzerinde bulunacaktır.  

 

V.1.10 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN  

FAALİYETE AÇİLMASINA DEK YAPILACAK İŞLER NEDENİ İLE 

MEYDANA GELECEK VİBRASYON, GÜRÜLTÜNÜN KAYNAKLARI VE  

SEVİYESİİş makinelerinden kaynaklı gürültünün az olması beklenmektedir. 

Meydana gelecek gürültü iş makinelerinin motor gücüne ve çeşidine göre 

değişmektedir.   

 

 

 

 

Tablo 14 iş makineleri gürültü seviyeleri gösterilmektedir. 

 

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü “İnşaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri 

sınır değerleri Tablo 13’de verilmiştir. Proje alanı çevresinde, güneyinde yarım 

inşaat apartman blokları, anayol ve doğu yönünde  batı  yönünde, yarım inşaat ve 

bitmek üzere olan toplu konut projesi mevcuttur. İnşaat alanının diğer parsel 

sınırları, kuru tarım ve ana yol olacaktır.  Yerleşim amaçlı olarak kullanılan 

konutların bulunacağı   alanlar olduğundan, Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir. 

Bu nedenle proje inşaat alanı etrafı OSB malzeme ile çevrelenmiştir.  

İş makineleri Gürültü Seviyesi (Leq dBA) 

Beton karıştırıcı, beton pompası 115 

Paletli kepçeler 110 

Kamyon 105 
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Gürültü miktarının en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır.  

İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına dikkat 

edilecektir.  

* Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin 

daha düşük olması sağlanacaktır.  

* Arazi çevresine gürültü önleyici panel konulacaktır.  

* Çalışma Dairesi’nin uygun gördüğü saatler içerisinde olacaktır. 

 

 

 

Tablo 15: İnşaat alanı gürültü sınır değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hassasiyet 

Seviyesi  

Lgündüz 

(dB(A)) 

 

   
 

Lakşam 

(dB(A)) 

L gece 

(dB(A))  

  
 

Lgag  

(dB(A))  

 
 

Hasasiyet 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 
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V.1.11 ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ 

ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA KESİLECEK AĞAÇLARIN TÜR VE 

SAYILARI, ORTADAN KALDIRILACAK TABİİ BİTKİ TÜRLERİ VE NE 

KADAR ALANDA BU İŞLERİN YAPILACAĞI 

 

Arazilerin  tümünde yıllardır arpa ekimi yapılmaktaydı. Şu anda ise   Caesar 2 site  

bitmiş, Caesar 3 site  inşatının ise %30 i tamamlanmıştır.  

Dolayısıyla proje yeri sınırları içerisinde doğal bitki örtüsü veya herhangi bir 

endemik tür mevcut değildir. Proje alanında herhangi bir ağaç mevcut değildi.  Proje 

alanında herhangi bir ağaç kesilmeyecektir. Proje yerinde endemik veya nesli 

tehlikede olan tür mevcut değildir. 

 

V.I.12  ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ 

ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA ELDEN ÇIKARILACAK TARIM 

ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ,BUNLARIN ARAZİ KULLANIM 

KABİLİYETLERİ VE TARIM ÜRÜN  TÜRLERİ 

 

Proje kapsamında  inşaat aşaması ve yerleşime açılması ile birlikte 92748,75 

metrekare    arazi elden çıkarılacaktır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve 

Haritalama Projesi” Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje 

yeri II. Sınıf ve VI. Sınıf arazilerden oluşan ve  yıllardır kuru tarım yapılan ve/veya 

boş kalan arazilerden oluşmaktadır.  

 

V.I.13 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN 

FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE GETİRİLECEK İŞLERDE 

ÇALIŞACAK   PERSONELİN VE BU PERSONELE BAĞLI   NÜFUSUN 

KONUT VE DİĞER TEKNİK / SOSYAL ALTYAPI  İHTİYAÇLARININ 

NERELERDE VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ 

 

İnşaat aşamasında projede günde ortalama 100 işçi ve teknik eleman çalışacaktır. Bu 

aşamada çalışacak olan işçiler sabah şantiye alanına gelip akşam evlerine 

gideceklerdir.  
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V.1.14 ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN 

FAALİYETE AÇILMASINA DEK SÜRDÜRÜLECEK İŞLERDEN, İNSAN 

SAĞLIĞI İÇİN  RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLANLAR 

 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında iş kazaları dışında oluşabilecek insan 

sağlığı için riskli ve tehlikeli olan faaliyetler yoktur. Kullanılacak boya, solvent ve 

çeşitli izolasyon maddelerden bazıları zehirli ve zararlı etkiye sahip olabileceğinden, 

bunların kullanımı sırasında işçi sağlığı yönünden, atıkların uzaklaştırılması 

sırasında ise insan ve çevre sağlığı yönünden gerekli önlemler alınarak (İşçilere 

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

toplanmaktadır.) risk ve zarara neden olunmayacaktır.  

İnşaat alanında Anayasa’nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince 

onaylanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Tüzük’lerinin’’  tüm 

hükümlerine uyulacaktır. 

 

V.1.15  PROJE ALANINDA PEYZAJ ÖĞELERİ YARATMAK VEYA 

DİĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZELTMELERİNİN 

(AĞAÇLANDIRMALAR, YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ V.B.) NE 

KADAR ALANDA NASIL YAPILACAĞI, BUNUN İÇİN SEÇİLECEK 

BİTKİ VE AĞAÇ TÜRLERİ   

 

Proje alanı peyzaj çalışmaları kapsamında, otopark alanları, servis yolları ve yürüme 

alanları yanında, 4 adet yüzme havuzu bulunmaktadır. Bunun yanında sirkülasyon 

alanları ve diğer alanalar dışında kalan alanlar yeşil alan olarak tasarlanmıştır.   

Yeşil alan düzenlemesinde kullanılması önerilen  bitkiler aşağıdaki gibidir. 

Ağaçlar: Albizza julibrissim ,Jacaranda mimosifolia, Laurus nobilis (Defne), Ficus 

macrocarpa, Grevillea robusta (İpek Ağacı) Olea europea (zeytin) , Phoenix  

canariensis , Phoenix dactylifera (Hurma) , Poinciana regia (Alev ağacı), , Robinia 

pseudoacacia, Washigtonia robusta,  

Çalılar ve Bodur Bitkiler: Atriplex humulis, Carissia grandiflora, Myrtus 

commmunis, Juniperus sabina, Nerium oleander, Lavandula angustifolia, 

Metrosideros tomassi, Pitosporum tobira ‘nana’, Teucrium fruticans,  Tecomaria 

capensis, Jasminum frutians,  

Yer Örtücü Bitkiler ve Sarılıcı-Sarkıcılar: : Bougenvillea glabra, Lonicera japonica, 

Aptenia grandiflora, Lambrhatnus, Carpabratrus acincaiformis. 
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V.1.16. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete 

Açılmasına Dek Yerine Getirilecek İşlemler Sonucu Oluşacak Katı Atıkların 

Cins ve Miktarı, Depolama ve Bertaraf Şekli 

Arazinin hazırlanmasından başlayarak toplu konut sitesinin faaliyete açılmasına dek 

oluşacak katı atıklar ve bertaraf yöntemleri aşağıdaki gibidir:  

 İnşaatta çalışan teknik personel ve işçiler tarafından evsel atık oluşacaktır. 

Örneğin; cam, plastik, kağıt, organik atık vb. Avrupa Birliği tarafından 2006-2007 

yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda, 2006 yılında kişi başı günlük atık miktarı 

0.71-0.93 kg, 2007 yılında ise 0.36- 1.04 kg/kişi-gün çıkmıştır. Bu değerlerden yola 

çıkarak kişi başı günlük atık miktarı ortalama 0,5 kg alınırsa, arazinin hazırlanması 

ve inşaatın yapılması sırasında günlük 50 kg evsel nitelikte katı atık çıkacaktır (Katı 

Atık Master Planı, 2007).  

*0,5 kg/kişi-gün x 100 kişi = 50 kg/ gün  

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

Çöplerin birim hacim ağırlığı, küçük olduğu durumlarda ambalaj atıkları ve diğer 

organik maddelerden kaynaklanır. Bu kapsamda, en olumsuz durum düşünülerek 

birim hacim ağırlığı 0,2 kg.L-1 alınmıştır. 

(50 kg ÷ 0,2 kg/lt)  x 3 gün=750 Lt 

750 lt  x (1konteyner ÷770lt)=0,97  adet konteyner  

Atıkların belediye tarafından 3 günde bir toplanacağı düşünülürse, arazi sınırına 1 

adet 770 lt kapasiteli çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır. Oluşan atıklar, 

çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde muhafaza edilecektir. Çöp 

konteynerlerinin ağzı kapalı tutulacaktır. Konteynerlerin üzerine evsel atıkların 

toplandığını gösteren levha konulacaktır. Konteynerlerin devrilmesi ve/veya 

çöplerin uçuşması/çeşitli sebeplerce parçalanması halinde söz konusu atıklar şantiye 

personeli tarafından toplanacaktır. Daha sonra evsel atıklar, İskele Belediyesi 

tarafından toplanıp, uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

V.I.17 DİĞER FAALİYETLER 

 

Bahse konu diğer Faaliyetler yoktur. 
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V.2    PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, FİZİKSEL 

VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLER VE  ALINACAK 

ÖNLEMLER 

 

V.2.1   PROJE KAPSAMINDAKI TÜM ÜNITELERIN ÖZELLiKLERi, 

HANGİ FAALİYETLERİN HANGİ ÜNİTELERDE 

GERÇEKLEŞTIRILECEĞI, KAPASITELERI, FAALIYET ÜNITELERI 

DIŞINDAKI DIĞER ÜNITELERDE SUNULACAK HIZMETLER   

 

Dumika Construction Ltd.’e ait  Toplu Konut  değişik 3 tipte Projede, Caesar 2’de;  

A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 katlı)2 adet,  C blok ( Zemin 

+10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 adet dükkan), F blok ( Zemin +10 

katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin +10 katlı) 7 adet + telleme projesi 

olmak üzere  toplamda 24 blok bina olacaktır.  

Bunun dışında merkezi su deposu, 4 adet havuz, restoran, 2 adet trafo odası, atıksu 

toplama pompası için  500 m3’lük geçirimsiz betonarme bir depo, 875 m3’lük  

atıksu arıtma tesisi ve 1750 m3’lük arıtılmış temız su deposu öngörülmüştür. 

900 m2 dere kenarlarından 3mt’lik koruma bandı ve yine 900 m2’lik yol güzergahı 

kamuya devredilmiştir. Site içi yollar 7,700 m2 olup, toplam yeşil alan 10,000 m2 

olarak öngörülmüştür. Toplam İnşaat alanı 125,351 m2 olarak hesaplanmıştır.  

V.2.2. İŞLEME VE İŞLETME İLE İLGILI TESISLERIN MUHTEMEL SU 

BASKINLARINDAN VB. KORUNMASI AMACIYLA YAPILABILECEK 

TAŞKIN ÖNLEMEYE YÖNELIK ALINACAK TEDBİRLER 

 

Proje kapsamında, yağmur sularının düşük kotlara doğru dereye doğru  akışını  

düzenleyecek şekilde projelendirilecektir. Mevcut derenin drenajı ve gerekli 

köprüler yapılmıştır.  Dere sınırlarının her ıkı tarafından 10’ar  ayaklık 

mesafe/koruma bandı olarak ayrılıp, kamuya Mevcut tali yol drenaj sistemine 

bağlantı yapılmıştır. Bölgede sel baskın tehlikesi uzun yıllar özellikle çok yağışlı 

geçen son yıllarda yaşanmamış, gözlenmemiştir.  
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V.2.3.IŞLETME SAHASINDAKI FAALIYETLERIN MESKUN 

MAHALLERE VE KARAYOLLARINA OLABILECEK ETKILERI VE  

GIDERILMESINE YÖNELIK TEDBIRLER 

 

Proje Alanı ; İskele Şehir Merkezinin yaklaşık 2,5 km güney doğusunda, Sea side 

otelin 1 km batısında en yakın denize uzaklığı 900 mt ve  Aygün köyünün 4.5 km 

kuzey doğusunda, Kalecik kirli sanayi bölgesi’nin 11 km güney batısında 

kalmaktadır. Long beach sahilinden ise 1 km uzaklıkta yer almaktadır.  

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

mevcut konutlar, ayrıca projelendirilen ve yeni başlayan toplu konut yatırımları 

mevcuttur.   Doktorlar sitesi, Dumıka toplu konutları, müstakil evler ve apatman 

blokları yanında yine Gökhan Noyan & Son Constructıon ltd’e ait apartman ve toplu 

konut siteleri mevcuttur.   

Proje işletmeye açıldıktan sonra meskun mahallerin ve karayollarının etkilenmesi 

bir kaç şekilde olacaktır. 

** Nüfus Hareketleri  

  

 

Tablo 16:  Konutlarda yaşayacak kişi sayı hesabı 

 

Proje’de 1672 adet konut ve 32 adet dükkan bulunacaktır. Sitede yaşaması beklenen 

toplam kişi sayısı 3454 kişi olması beklenmektedir. 

Proje iskana açıldığında çevre nüfusunda ortalama olarak 3000 kişi artış olacaktır. 

Nüfus sayısı yüksek olduğundan böyle bir nüfus hareketi meskûn mahalleri 

etkileyecektir. Proje, yazlık konut ihtiyacına yönelik olarak düşünüldüğü için; 

Konut    Tipi 

 

Konut adeti Her konutta yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Toplam yaşaması 

beklenen kişi sayısı 

Stüdyo Konut  154+330=484 1 484 

1+1 Konut  154+440=594 2 1188 

2+1 Konut  231+363=594 3 1782 

Dükkan   32 2  (ortalama kişi çalışacak)  

Toplam Konut :1113+539=1672 

konut +32 dükkan 

 Toplam Kişi: 3454 
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Konutların yaz aylarında tam kapasitede dolu olacağı, kış aylarında ise nüfus 

yoğunluğunun azalması beklenmektedir.  

Projenin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı 

olunacaktır. Çevre halkının gelirlerinde artış olacaktır. Konutların ihtiyacı olacak 

tüketim maddelerinin civar köylerden sağlanması buradaki ticari faaliyete katkı 

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

Proje ile yörede servis hizmetlerinin artması, eğitimi ve kültürel yapıyı geliştirirken, 

ulaşım, haberleşme ve vb. gibi alt yapıda olumlu değişikliklere yol açacaktır. Proje 

içerisinde yeterli otoparak yerleri projelendirilmiştir.  

**Trafik Yoğunluğu  

Konutların iskana açılmasıyla birlikte her konutta araç bulunacağı düşünülürse 1672 

araç bu bölgedeki trafikte olacaktır. Ancak konutların ayni zamanda 2. Konut olarak 

değendirilebileceği ve sadece yaz aylarında kullanılacakları düşünülürse bu araç 

sayısının daha az olması, yaz aylarında ise maksimumda olması beklenmektedir.  

Proje yerine ulaşımın sağlanması İskele-Mağusa anayolu ve Lefkoşa-İskele anayolu 

vasıtasıyla yapılacaktır.  Proje alanına ulaşımın sağlanacağı yolun İskele -Mağusa ve 

Lefkoşa -İskele anayolu mevcut trafik yoğunluğu şu anda normal seyrindedir.  

Konutların yapılmasıyla birlikte bu yolun trafik yükü artacaktır. Ayrıca alana 

bağlantı yollarının da trafik yükü artacaktır. Proje kapsamında1672  adet   araç 

kapasiteli otopark alanı ayrılacaktır. Site yönetimi profesyonel kişiler tarafından 

idare edilecek olup site dışında araç parkı yapılmasına izin verilmeyecektir.  

Trafiğe etki edebilecek bir diğer husus ise yol konusudur. Sitenin kuzeyinde   

bulunan  tali yoldan  50 ayak geri bir mesafeye inşa edilecektir. 

Siteye giriş çıkışlar hem tali yoldan iki noktadan yapılması planlanmıştır.  
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V.2.4. IŞLETME AŞAMASINDA YAPILACAK IŞLERDEN DOLAYI 

ZARAR GÖREBILECEK FLORA-FAUNA TÜRLERI (ENDEMIK 

TÜRLER, NESLI TEHLIKEDE VB.) PROJE IÇIN SEÇILEN YER VE  

FAALIYETIN ETKI ALANINDA BULUNAN  TÜR 

POPÜLASYONLARININ ETKILENMESI 

 

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

arazidir. Proje alanının kuzeyinde, tali yol batısında ise eskiden yapılmış ve yaşam 

başlamış olan Caesar 1 toplu konut sitesi mevcuttur. etrafında parselasyonu yapılmış 

ve toplu konut inşaatına başlanmayı bekleyen birçok yer mevcuttur.  Kimyasal 

gübre ve deniz etkisinin de etkisiyle tuzlanma oranı yükselen toprağın verimliliği 

ciddi derecede düşmüştür. Tarım Dairesinden alınan raporlarda da gelişim 

bölgesinin  II. ve VI. derece topraklar içerdiği vurgulanmıştır. 

Proje yatırımının yapılması planlanan alanın çevresi yerleşime açılmış bir bölgedir. 

Yıllar önce başlayan gelişim sonucunda bölge çevresindeki doğal flora elemanı 

yayılışı büyük oranda sınırlanmıştır. Proje yeri verimliliği azalmış kuru tarım 

arazisidir. Bu nedenlerden bölgenin doğal bitki örtüsü çok daralmış, hayvan 

türlerinin çeşitliliğinde de büyük düşüşler yaşanmıştır. Bölgede yaşam olanağı bulan 

türler, yayılışlı ve ekolojik tolerans aralığı geniş türlerdir. 

Bölge gelişim bölgesidir ve yerleşim birimi olarak bölgede yapılaşma mevcuttur. 

 

Bölgede yapılacak olan yatırımın çevresinde, toplu konutlar ve yeni planlanan toplu 

konut projeleri olduğu bilinmektedir. Yakın (100-500 mt) çevresinde apartman tipi 

konutlar, dükkan projeleri ve iki katlı dubleks toplu konutlar  gibi çeşitli 

kullanımlara uygun yapılar bulunmaktadır. İnşaat alanının içerisinde herhangi bir 

önemli flora veya fauna elemanı bulunmamaktadır. Bölgedeki gelişim hızı ve 

potansiyeli gözönüne alındığında, bölgenin geleceği konusunda herhangi bir ek 

olumsuz değişiklik yaratmayacaktır. 
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V.2.5. İŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK OLAN İÇME, 

KULLANMA, VB. AMAÇLARLA KULLANILACAK SUYUN MIKTARI,  

KULLANILACAK SUYUN PROSES SONRASINDA ATIK SU OLARAK 

FIZIKSEL, KIMYASAL VE BAKTERIYOLOJIK ÖZELLIKLER VE NE  

ORANDA BERTARAF EDILECEKLERI, ARITMA IŞLEMLERI  

SONRASI ATIKSUYUN NE MIKTARDA, HANGİ ALICI ORTAMLARA,  

NASIL DEŞARJ EDİLECEĞİ 

 

Konutlarda mutfak banyo ve tuvalette kullanma suyu olarak kişi başına 250 lt. su 

hesaplanmıştır. 

Kaynak:https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TEKN_S

ART.pdf  

 

1672 adet konutta 3454 kişinin yaşayacağı öngörülmüştür.  

3454 x 250= 863,500 lt/günde=863,5 m3/gün   

Dükkanlar 32 adet x 2 kişi çalışacak=64 kişi 

Personel sitede 5 kişi görevlendirilecek=5 kişi 

Toplam 69 kişi x 150 lt/gün= 10350 lt/gün =10,3 m3/gün  

 

Toplamda  863,5+10,3 =873,8   m3/gün kullanma suyuna gereksinim olacaktır.  

 

Konutlara su verilmesi için İskele Belediyesi ve Su İşleri Dairesine başvurularda 

bulunulmuştur. Belediye, su kaynaklarının yeterli olması halinde proje alanına su 

verebileceğini bildirmiştir. Su İşleri Dairesi de, bölgede yeterli kaynak olduğunu ve 

proje alanına su temini sağlanabileceği görüşünü vermiştir. Altyapı ve bağlantı  

masrafları mal sahibi tarafından yapılacak olup Su Daire‟sinin ön göreceği şekilde 

yapılacaktır.  

Proje kapsamında oluşacak atıksu miktarı da, kullanılacak su miktarına eşdeğer 

oranda  873,8 m3/gün olacaktır. Bu su evsel atık su niteliğinde olacaktır.  

Atıksu özellikleri evsel nitelikli olacak ve aşağıdaki değerleri taşıyacaktır. 

Evsel nitelikli Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar 

(Referans: Metcalf & Eddy, 2004) 

Parametre                Değeri 

BOI5                      110- 350 mg/lt 

KOI                        250- 800 mg/lt 

AKM                      390-1230  mg/lt 

Yağ ve gres               50-100   mg/lt 

pH                               6-9 

https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TEKN_SART.pdf
https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/icmesuyu/ICMESUYU_ETUT_FIZB_TEKN_SART.pdf
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Proje alanının bulunduğu bölgede Kanalizasyon altyapısı, mevcut olmadığı için 

(Gömme betonarme biyolojik arıtma sistemi + ileri arıtma (filtrasyon sistemi) 

yapılacaktır.  Atıksu arıtma tesisi %30 doluluk oranına göre projelendirilip 

çalıştırılacaktır.   

Öncelikle biyolojik arıtma yapılacaktır. Esas olarak aerobik bakterilerin, suyun 

havalandırılması ile sağlanacak olan oksijeni kullanarak atıkları degrede etmesi ve 

daha sonrada çöktürülmesi esasına dayalı bir arıtım tekniği olacaktır. Biyolojik 

arıtma sonrasında uygulanacak ileri arıtma yöntemi ile arıtma suda bulunan demir, 

askıda katı madde ve bulanıklık giderilerek çıkış suyu emniyetli bir şekilde peyzaj 

amaçlı olarak kullanılacaktır.  

 

Tüm sitedeki binaların atıksuları bir kanalizasyon sistemi yardımıyla, ara atıksu tank 

ve pompalar yardımıyla Arıtma tesisine bağlanacaktır. Atıksu arıtma tesisi komşu 

parsel sınırlarından mın. 6 mt içeride ve mimari vaziyet planında gösterilmiştir.  

Atıksuyun kirlilik değerleri ve biyolojik arıtmadan sonra uygulanacak ileri arıtmaya 

giriş değerleri tablo 17 da verilmiştir.   

Tablo 17 Biyolojik arıtmadan çıkış değerleri - ileri arıtmaya giriş değerleri – ileri 

arıtmadan çıkış değerleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Arıtma tesisinin bakımı, işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması site yönetimi 

(profesyonel site yönetimi hizmeti) tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Atıksu 

arıtma tesisinin ekipmanları her gün kontrol edilerek neticeler dosyalanacaktır. 

Haftada bir çıkış suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık var ise çamur miktarı 

gözden geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en az 

ayda bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerektiğinde 

Çevre Koruma Dairesi’ne bilgi verilecektir. Arıtma tesisinde olabilecek bir arızaya 

karşı, teknik onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir havuzda toplanacak 

olup bu havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada 

kullanılmak üzere Jeneratör bulundurulacaktır.  

Çıkış suyu için  min. 1750 m3’lük beton havuz yapılacaktır. Arıtma çıkış suyu 

proje alanında peyzaj alanlarında kullanılacaktır.  Fazla miktarda arıtılmış su ise 

İskele Belediyesi’nin peyzaj alanlarının sulanması için İskele Belediye’sine 

verilecektir. Çıkış Suyu 18/12 Sayılı yasa ve Su ve Toprak kirliliği ve Hava 

kalitesinin Korunması tüzüğündeki çıkış suyu  değerlerine uyulacaktır.   

 

Tablo 18: 18/12 Sayılı Çevre Yasası arıtılmış su paremetreleri 

Su ve Toprak kirliliği ve Hava kalitesinin Korunması tüzüğündeki çıkış suyu  

paremetreleri 

 
                                                Kompozit  Numune            Kompozit Numune 

                                                  ( 2 saatlik)                           (24  saatlik) 

______________________________________________________________________ 

BOI5                                            50  mg/lt                               45 mg/lt 

KOI                                            180 mg/lt                             120  mg/lt 

AKM                                            70 mg/lt                               45  mg/lt     

pH                                          6-9                                         6-9 
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Şekil 7: Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı aşağıda 

gösterilmiştir

 
 

 
 

Şekil  8: İleri arıtma sisteminin akım diyagramı 
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V.2.6. IŞLETME AŞAMASINDA KULLANILACAK YAKIT TÜRLERI, 

MİKTARI VE KİMYASAL ANALİZLERI, YAKITLARIN 

NERELERDE, NE MİKTARLARDA YAKILACAĞI VE 

KULLANILACAK YAKMA SİSTEMLERI, EMİSYONLAR, 

ÖLÇÜMLER IÇIN KULLANILACAK ALETLER VE SİSTEMLER. 

 

Proje tamamlandıktan sonra konutlar sahiplerine devredilecektir ve/veya 

kiralanacaktır. Her konutta elektrik ve likit gaz kullanılacaktır.  

Konutlarda; Mutfakta ve su ısıtmada likit gaz kullanılacaktır. Likit gaz çevredeki 

satış yerlerinden alınacaktır. Kullanılacak LPG/likit gaz ile kaynaklanacak 

emisyonun düşük miktarda olacağı düşünülmektedir. LPG Depoları, dış ortamdan 

izole bir alanda, etrafında ısı kaynağı olmayan ve darbe almayacak bir alana 

yerleştirilecektir.  

Site genelinde, Isıtma soğutma sistemi ise klimalarla sağlanacaktır. Ortalama günlük 

enerji tüketim miktarı konut başına 2,5 kWh alınırsa;  

**1672 konut  + 32 dükkan = 1704 konut * 2,5 kWh = 1752 kWh /gün  

Peyzaj  ve site aydınlatma için de günlük 100 kWh /gün enerji tüketimi olması 

beklenmektedir. 

 

V.2.7. IŞLETME AŞAMASINDA OLUŞACAK KATI ATIK MIKTAR VE 

ÖZELLIKLER, DEPOLAMA-YIĞMA, BERTARAFI IŞLEMLERI, BU 

ATIKLARIN NERELERE VE NASIL TAŞINACAKLARI VEYA 

HANGI AMAÇLAR IÇIN VE NE ŞEKILDE DEĞERLENDIRILECEĞI 

 

Konutların tamamının maksimum kapasitede kullanıldığı, konutlarda yaşayan 

kişilerin günlük atık üretim miktarları 1 kg/kişi-gün, site hizmetlerinde çalışacak 5  

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

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

*Konutlarda (3454 kişi yaşayacak)x 1kg/ kişi-gün= 3454 kg/gün  

32 adett dükkan x 2 kişi=64 kişi çalışak 

Site’de 5 kişi görevli personel olacaktır.  Site’de toplamda 69 kişi personel olacağı 

varsayılmıştır.  

*69 x 0.5 kg =34,5 kg/gün’de personelden çıkacak evsel nitelikli katı atık olacaktır.  
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Atıklar, sitenin içerisinde  770 lt’lik çöp konteynerlerinde ve tasarlanan kapalı çöp 

odalarında  depolanacaktır. İskele Belediyesi’nin atıkları 3 günde bir topladığı 

düşünülürse; 

3454+22,5=3488,5 kg/gün x 3 günlük=10465,5 kg 3 günde oluşacak  katı atık 

miktarıdr.   

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.  

 
10465,5 kg ÷0,2 kg/L=52327,5 Lt 
  
52327,5 Lt x (1konteyner÷770lt)=67,95 konteyner 
  

68   adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır.  Büyük bir site 

olacağından çöp konteynerleri site içerisinde konuşlanacak birkaç bölgedeki çöp 

toplama odalarında konteynerler içerisinde biriktirilecektir. 3 gün arayla İskele 

Belediyesi tarafından alınarak  18/12 sayılı Çevre Yasası gereğince bertaraf 

edilecektir. Bu atıklar İskele Belediyesi tarafından toplanıp düzenli depolama 

alanına taşınacaktır. EK 7: İskele Belediyesi görüş yazısı sunulmuştur. Ambalaj 

atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak için site içerisinde ayrı toplama ekipmanları 

konulacaktır ve toplanan atıklar Çevre Koruma Dairesi’nden lisans almış firmalar 

verilecektir.  

 

 V.2.8. İŞLETME ESNASINDA FAALIYET ÜNİTELERINDEN 

KAYNAKLANACAK GÜRÜLTÜNÜN SEVIYESI VE KONTROLÜ IÇIN, 

ALINACAK ÖNLEMLER, YAPILACAK ÖLÇÜMLER, ÖLÇÜM IÇIN 

KULLANILACAK ALETLER. (JENERATÖRÜN YERI VAZIYET 

PLANINDA GÖSTERİLMELIDIR.)  

 

Site genelinde gürültüye sebep olacak teknik merkezler, trafo –jeneratör-atıksu 

arıtma tesisi ve ısıtma soğutma(klimalar) dış üniteleri olacaktır.  

Yalıtımlı Jenaratör odası  komşu parsel sınırlarından min. 6 mt içeride olacak 

projelendirilip   mimari vaziyet plandan yerleri görülebilmektedir. Bu alanlarda 

oluşabilecek gürültü ve mekanik titreşimi engellemek amacıyla uygun yapı, duvar, 

tavan, döşeme gibi uygun ses izolasyon malzemeleri kullanılacaktır.  

18/2012 Çevre Yasası kapsamında Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve    

Yönetimi Tüzüğü’nde bulunan değerlere uyulması sağlanılacaktır. 

 



 103 

V.2.9. PROJE ALANINDA PEYZAJ UNSURLARI OLUŞTURMAK VEYA 

DIĞER AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZENLEMELERİ 

 

Tesisin  peyzaj düzenlemeleri çerçevesinde yürüme yolları,  yeşil alanları ile çağdaş 

bir toplu konut olacaktır.  Yapısal peyzaj çalışmaları kapsamında, zemin kaplamaları 

mekanlara uygun bir şekilde seçilmiş olup, otopark alanlarında beton parke,  teras 

alanlarında seramik veya bahçe karosu kullanılacaktır. Ayrıca gerekli çevre 

aydınlatması ile açık mekanların gece kullanımı da  sağlanacaktır.Yeşil alanların 

sürekliliği  için gerekli sulama altyapısı yapılacaktır.
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V.3    PROJENİN SOSYAL-EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

V.3.1 PROJE İLE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN GELİR ARTIŞLARI, 

YARATILACAK İSTİHDAN İMKANLARI, NÜFUS HAREKETLERİ, 

GÖÇLER, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİĞER SOSYAL VE TEKNİK 

ALT YAPI HİZMETLERİ VE BU HIZMETLERDEN YARARLANILMA 

DURUMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER 

 

Bölüm III.de verildiği gibi proje 43.397.550.565.20 TL  yatırımla yaklaşık (2016-

2021) 4 yıl gibi bir süre içinde tamamlanacaktır. 5 yıl boyunnca ortalama 50 vasıflı 

veya vasıfsız içci ve teknik eleman çalıştırılarak geçici istihdam alanı ve gelir 

yaratıcı özelliğe sahip olacağı gibi inşaat yan sektörleri de bu yatırımdan büyük 

ölçüde fayda sağlayacaktır. 

Konutlar yerleşime açıldığında ise 10 kişi devamlı istihdam edilerek, istihdam alanı 

ve gelir yaratacağı gibi siteye yerleşecek olan ortalama 3000 kişi bölge esnafına da 

ekonomik katkı sağlayacaktır. 

 

Projenin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı 

olunacaktır. (Site yönetimi için çalıştırılacak 5 kişinin KKTC vatandaşlarından 

istihdam edilecektir) Gerekli düzenlemelerle üst kademe yöneticilerinin de KKTC 

halkından seçilmesi, çok spesik durumlarda yurt dışından istihdamı sağlanacaktır. 

Çevre halkının gelirlerinde artış olacaktır. Site’nin ihtiyacı olacak tüketim 

maddelerinin civar köylerden sağlanması, buradaki ticari faaliyete katkı koyacaktır. 

İstihdam ve ticaretteki gelişme iç göçü azaltmada yardımcı olacaktır.  

 

V.3.2 ÇEVRESEL-FAYDA MALİYET ANALİZİ 

İskele sınırları içerisinde yer alacak olan Apartman tipi konutlardan oluşacak  

sitenin  çevredeki gıda sektörüne, bölgedeki restoranlara, bar, mağazalar ve ticaret 

sektörüne katkı koyması beklenmektedir. İstihdam edilecek personelle de projenin 

katkı yapması beklenmektedir.  
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Enerji kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması için iklimlendirme için seçilen 

cihazların yüksek verimli olmasına dikkat edilecektir. Proje genelinde enerji 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir.  

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

sifonlar, susuz pisuvar tercih edilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile 

toplanarak site içerisinde yapılacak atıksu arıtma tesisine verilecektir.  

Proje genelinde oluşacak olan katı atıklar tesisin çöp konteynerlerinde ve çöp 

toplama odalarında toplandıktan sonra İskele Belediyesi tarafından toplanarak 

bertaraf edilecektir. Yapılacak olan peyzaj çalışmaları ile yeşil alan yaratılacaktır.  
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BÖLÜM VI 

HALKIN KATILIMI 

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

çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılmasi için önerilen yöntemler  

 

Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve görüşlerinin alınması, ÇED 

çalışmasına yansıtılması amacıyla yapılması planlanan halkın bilgilendirilmesi 

toplantısı için önerdiğimiz toplantı yöntemi; tesise en yakın, lokal, toplantı salonu 

vs. yerde basın kanalı ile yapılacak ilan sonrasında toplanılmasıdır.  

Yöre ve bölge halkını sosyal ve ekonomik olarak etkilemesi beklenen projenin 

halkın bilgisine getirilmesi ve görüş ve önerilerinin alınması çok önemlidir. 

Toplantı, yeri ve saati 10 gün önce 2 yerel gazetede ilan edilecektir. Ayni zamanda 

rapor, Çevre Koruma Dairesi internet sitesinde yayınlanacaktır.  Bu nedenle en 

uygun yöntem bu olacaktır. 

 

VI.2. Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 

Görüşlerini vermek üzere sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Katılımları 

beklenmektedir.  

 

VI.3. Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 

Bu konuda verilebilecek diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM VII 

PROJENİN ALTERNATİFLERİ  

Yer alternatifi  

Proje yerinin;  

 Özel mülkiyet olması,  

 Denize sadece 1 km uzaklıkta olması 

 İskele merkez yerleşim yerine sadece 2.5 km mesafede olması ve  yakın 

çevresinde birçok toplu konut projesinin bulunması,  

 Bulunduğu bölgede ulaşım altyapısı, elektrik, su altyapısının bulunması,  

 Yerli ve özellikle yabancı halkın bölgede konut talebinin yüksek  olması 

nedenleriyle,  yatırımcı şirket arazide toplu konut projesi yapmayı en iyi alternatif 

olarak değerlendirmiştir.  

 

Tasarım alternatifi ;  

 

Dumika Constructıon’a  ait olan Toplu Konut projesi, İskele’de tesis edilecektir. 

İskele  bölgesi Turizm ve konut amaçlı inşaatlarla her geçen gün büyük bir gelişme 

göstermektedir. Proje yerinin deniz manzaralı ve İskele, Mağusa gibi şehirlere olan 

yakınlığı vatandaşların ve yabancıların tercihidir. Bu nedenle bu tip  toplu konut 

projelerinin alternatifleri yine toplu  konut projeleri dir. 

 

Bölgede halen Fasıl 96 kuralları geçerli olduğundan, araziye farklı yatırımların da 

yapılması mümkündür. Ancak yatırımcı şirket tarafından tercih edilmemiştir.  

 

Bu bölgede 20 blok x 650 m2’lik taban alanı olan 1672 adet konut planlanmıştır. Bu 

konutların kulandığı arazi alanı 13,000 m2 alanı kapsadığı hesaplanmıştır. 

 

İkiz dubleks 1000 adet 200 m2’lik konut yapılacak olsaydı 200,000 m2 alana 

yayılmaları, 200,000 m2  arazi elden çıkarılması gerektiğinden, yatırımcı tarfından 

apartman tipi toplu konut tasarımı tercih edilmiştir.  

 

Eylemsizlik alternatifi ;  

Eylemsizlik alternatifi ise, arazinin kuru tarım arazisi olarak kullanılmasına devam 

edilmesi alternatifidir. 
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BÖLÜM VII 

PROJENİN ALTERNATİFLERİ  

Yer alternatifi  

Proje yerinin;  

 Özel mülkiyet olması,  

 Denize sadece 500 mt uzaklıkta olması 

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

birçok toplu konut projesinin bulunması,  

 Bulunduğu bölgede ulaşım altyapısı, elektrik, su altyapısının bulunması,  

 Yerli ve özellikle yabancı halkın bölgede konut talebinin yüksek  olması 

nedenleriyle,  yatırımcı şirket arazide toplu konut projesi yapmayı en iyi alternatif 

olarak değerlendirmiştir.  

 

Tasarım alternatifi ;  

 

Bölgede halen Fasıl 96 kuralları geçerli olduğundan, araziye farklı yatırımların da 

yapılması mümkündür. Ancak yatırımcı şirket tarafından tercih edilmemiştir.  

 

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

olmamasından dolayı dikeyde büyüme hedef alınmış olup, binalar arazinin şekline 

göre tasarlanıp yerleştirilmiştir. Ana yol üzerindeki binaların zemininde, insanların 

kendi ihtiyaçlarını başka bir yere gitmeden karşılayabilecekleri dükkanlar 

bulunmaktadır.  

 

Eylemsizlik alternatifi ;  

Eylemsizlik alternatifi ise, arazinin kuru tarım arazisi olarak kullanılmasına devam 

edilmesi alternatifidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

 

BÖLÜM VIII İZLEME PROGRAMI 

İnşaat Aşamasında  

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

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

ilgili kurumlar tarafından izlenecektir.  

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

belirtilen kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.  

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

rapor içerisinde belirtilen önlemleri alacaktır. Uzman kişilere sürekli olarak gürültü 

ölçümü yaptırılacaktır.  

e. Proje’de inşaatlardan çıkacak tozun mutlak süretle önlenmesi, minimuma 

indirilmesi sağlanmalıdır. Rapor içerisinde belirtilen önlemler alınacaktır.  

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

oluşan atıkların rapordaki taahhüde uygun yapılıp yapılmadığı izlenecektir.  

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

22/92 İş Yasasına göre çalışıp çalışmadığı izlenecektir.  

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

şeması veya zamanlama tablosuna uyacaktır. 

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

aşamasında portatif tuvaletlerin kullanımı, biriken atıksuyun hazneden alınması, 

oluşacak katı atıkların alandan izinler dahilinde uzaklaştırılması sağlanacaktır. 

j. Hafriyat toprağı arazi içerisinde kullanılacaktır. Üst bitkisel toprak ayrı depolanıp 

peyzaj alanlarında kullanılacaktır.  

K. 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. 

l. Inşaat aşamasinda oluşabilecek acil durumlarda ise; 

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

acil toplanma yeri ve levhaları uygun ve gerekli yerlere monte edilecek, yangın, ilk 

yardım, elektrik ekipleri oluşturulup acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında 

bilgilendirilip gerekli eğitimleri tatbikatlarla sağlanacaktır. Toplanma yeri yakınında 

bulundurulacak yangına ilk müdahale araç-gereçleri temin edilip hazır halde 

bekletilecek, ilk yardım kutusu yine toplanma yeri yakınında bulunacak, yeri yine 

uygun yönlendirici levhalarla belirtilecektir. Tüm şantiye İSG Risk analizi  

raporunun öngördüğü şekilde yönlendirme levhaları ve ikaz işaretleri gerekli yerlere 

konulacaktır. 
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İşletme  Aşamasında  
 

Konutların her türlü güvenliği sağlanacaktır.  

*Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir.  

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

Buna göre tesiste çalışacak kişilerden oluşacak bir Sivil Savunma Amiri ile yeterli 

sayıda Emniyet ve kılavuz Ekibi, ilk yardım ekibi oluşturulacaktır.  

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

hükümlerine uyulacaktır. 

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

gördüğü tüm hükümlere uyulacaktır.  

 

*Arıtma tesisinin bakımı, işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması 

oluşturulacak site yönetimi tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın 

ekipmanları her gün kontrol edilerek neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkış 

suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık var ise çamur miktarı gözden 

geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en az ayda bir 

tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerektiğinde Çevre 

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

teknik onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir havuzda toplanacak olup 

bu havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada 

kullanılmak üzere Jeneratör bulundurulacaktır.  

 

*Proje inşaatı tamamlandıktan sonra konutlar kiralanacak veya sahiplerine 

devredilecektir. Burada her kullanıcı kendi dairesine sahip olmakla birlikte, ortak bir 

yönetim şekline katılmayı da satış sırasında taahhüt edecektir. Böylece kullanıcıların 

kendilerinden oluşan bir iç yönetim, kurallar  bütünü, aidat toplama şekli, önceden 

belirlenerek, yukarıda bahsi geçen kavramların hayata geçirilmesi ön görülmektedir.  

 

*Konutların yönetimi profesyonel olarak bu konuda hizmet veren firmalara 

yaptırılacaktır. Toplanacak aidatlarla sürdürülebilirliği sağlanacak olan yönetim, 

konut sahipleri tarafından oluşturulacak yönetim ile uyum içinde çalışacaktır. 

Meydana gelebilecek her türlü çevre sorununun çözümünden bu yönetim sorumlu 

olacaktır. Arıtma tesisinin bakım ve idamesi, gürültünün ve trafiğin önlenmesi, her 

türlü sorunun giderilmesi yönetimin sorumluluğunda olacaktır. 

 

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

üstlenecektir. Ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması için toplama ekipmanları  

kurulacaktır. Ambalaj ve Ambalaj atıkları Yönetimi Tüzüğüne uyulacaktır.   Geri 

kazanımı mümkün olan atıkların Çevre Koruma Dairesi’nden lisanslı atık 

toplayıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır. 

 

*Sitenin genel olarak uygun zamanlarda arıtma, Mekanik ve elektrik donanımlarının 

genel servisi bu yönetim tarafından yapılacaktır. 
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*Atıklar düzenli olarak toplanarak, kapalı çöp odalarında depolanacaktır. Çöp 

odalarının bakım ve temizliği düzenli olarak yaptırılacaktır. 

 

*Peyzaj ğaçlarının  düzenli bakım ve budama işlemleri yapılacaktır. 

 

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

durumunda, problem teşkil eden noktalarda ölçüm yaptırılacak, gerekli ses yapı 

izolasyonu yaptırılacaktır. Jeneratörün düzenli olarak bakımı yaptırılacaktır. 

 

İşletme Sonraki Aşamada  

* Proje yerleşim amaçlı olduğundan devamlılık arz edecektir.  

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

 

Acil Müdahale Planı  

Projenin inşaat aşaması ve sonrasında çeşitli sorunlar 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. 
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*Acil Eylem Ekibinin görev tanımlarının yapılması (işletmede istihdam edilecek 

personele acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili eğitimler 

verilecektir.)  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, ilkyardım, 

müdahale vb.)  

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

konularının belirlenmesi  

*Acil Eylem Ekibi içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının 

belirlenmesi  

Meydana gelebilecek kazalar ve yangın:  

1 İlk yardım birimine haber verilmelidir.  

2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile Gazimağusa Devlet Hastanesine 

ulaştırılmalıdır veya aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.  

Hastane Telefonu : +90 392 3649146  

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

392 3713141  

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

Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır. 

Acil Müdahale Yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır. 

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

için, bulunduğu yerde telefon veya telsiz ile haberleşmeyi sağlamalıdır. Eğer telefon 

yoksa en yakın görevliye haber vermelidir. 

Acil duruma müdahale ekipleri oluşturulur. Müdahale ve koruma için eğitim verilir. 

(35/2008 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasası gereği) 

Acil durumun boyutuna göre ilgili kurumlara haber verilir. 

Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecektir. 

Ayrıca, Site yönetimince, genel acil telefon numaralarının site sakinlerinin 

görebilecekleri yerler asılacak ve /veya bilmeleri için eğitim verilecektir.  

Genel Acil Telefonlar:     

Yangın               199 

Polis İmdat     155  

Orman Yangını     177 

 Acil Sağlık     112  

Sahil Güvenlik     158 

 Meteoroloji     166 
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OLASI BİR YANGIN DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER  

KAÇIŞ YOLLARI  

 

Vuku muhtemel herhangi bir yangın  veya panik olayında binada bulunacak 

şahısların tahliyesini sağlayacak yeterli miktarda kaçış yolu planlar üzerinde 

mevcuttur. (Teras bölümü kaçamak olarak kullanılabilir) 

Tüm kaçış yollarının her zman için giriş ve çıkış müsait bulundurulması, bunları 

engelleyecek malzeme yığınlarının koridor ve basamaklara yapılmaması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

YANGIN BORUSU 

Apartmanın herhangi bir katında vuku bulması muhtemel bir yangın olayında fazla 

insan gücü ve zaman kaybına mahal vermemek için inşaat kaba safhasındayken 7 

adet yangın borusu ( her bloktaki ana merdivenlere 1’er adet) ihdası için tedbir 

alması ve aşağıdaki tip standartları verilen system monte edilmelidir. 

Yangın söndürme maksatları için bina boyunca terasa kadar uzanan system 4 inç 

çapında galvaniz bir borudan müteşekkil olup, Zemin katta bir giriş ağızlığı ve her 

üst katta tercihen merdiven sahanlıklarına gelebilecek şekilde su alınabilecek bir 

vana ve borunun teras kısmında bir hava valvidinden oluşacaktır. 

İtfaiye Servisinin (B.S.S. British Standart Spesification) Spesifikasyonlarına muadil 

eklem ve ulamalrına uygun olması gereken ithal malı bahse konu system hakkında 

daha fazla bilgi PGM-İtfaiye müdürlüğüne müracaatla temin edilebilir. 

 

YANGIN DOLAPLARI HOSE REEL SİSTEMİ 

 

Vuku bulacak herhangi bir yangın olayında İtfaiye Ekipleri gelinceye kadar ilk 

müdahalede kullanılmak üzer aşağıda tarifi verilen yangın dolabı sisteminin 

belirtilen yerlere ihdas edilmesi monte edilecek yangın dolaplarını besleyecek en az 

20 ton kapasiteli bir su deposu ( her blok için) de bu maksatla yapılmalıdır. Depo 

üzerinde elektrik akımının kesildiği durumlarda da devreye giren elektrik veya 

akaryakıtla çalışan hidrofor sitemi ( en az 6 bar) monte edilmesi sağlanacaktır. 
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Monte edilecek yangın dolapları içerisindeki hortumlar çıkrık üzerine sarılı basınca 

mukavim 1’’ veya ¾ çapında özel hortum ve ucunda özel (jet spray) lans 

bulunacaktır. Konulacak olan hortumlar bulundukları yerden en uzak mesafeye 

yetecek uzunlukta olacaktır.  

84 adet Yangın dolabı: Tüm katlarda J-9 akslarının kesiştiği duvar üzerine her bloğa 

12 adet yerleştirilecektir. 

 DUMAN DEDEKTÖRLERİ 

Vuku muhtemel herhangi bir yangın olayında çıkan dumanı algılayıp ikaz 

veren dedektörlerin temin edilerek aşağıda belirtilen yerlere yerleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

168 adet duman dedektörü: 

• Tüm katlarda K-6, H-12 akslarının kesiştiği tavan kısımlarına 12er adet, her 

bloğa 24 adet 

 

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: 

       Vuku muhtemel herhangi bir yangın veya panik olayında ilk müdahalede  

kullanılmak üzere aşağıda tip ve kapasiteleri belirtilen yerlere en üst kısımlarının 

120 cm’yi geçmeyecek şekilde özel kancalar ile asılacaktır.  

**98 Adet Karbondıoksıt OYSC 5 kg Kapasiteli 

     *Tüm kat koridorlarına 12er adet her bloğa toplam 12 adet 

     *Tüm asansör makine odaları giriş kapısı yanlarına 1’er adet  

İKAZ ALARM SİSTEMİ 

 

Vuku muhtemel  herhangi bir yangın  veya panik olayında binada bulunan  

şahısların tahliyesini sağlamak için aşağıda tarifi verilen şekilde ve belirtilen yerlere 

ikaz alarm sistemi monte edilecektir.  

Sistem camı kırılmak suretiyle kendiliğinden devreye giren alarm ve zilinden 

oluşacaktır. Tüm alarm düğmelerinin üzerine 1’er adet zil takılacaktır.  

 

84 adet İkaz Alarm Zili ve Düğmesi: 

 *Tüm katlardaki merdiven basamakları yanına 1’er adet, her bloğa 12 adet. 
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ASANSÖR MOTOR ODASI: 

Asansör motor odası ve asansörlerle ilgili bütün kısımların yanmayan 

malzemeden olması ve asansör boşluğu katlar arasının birinden diğerine dumanı 

geçirmeyecek şekilde yapılması asansörün system dışında durması halinde katlar 

arasında mahsur kalabilecek kişileri kurtarabilmek için asansörün manuel olarak 

çalıştırılması gerekeceğinden, asansörü manuel  olarak çalıştıracak herhangi bir 

techizat varsa, asansör makine odası içerisinde görülebilecek bir yere konması 

gerekmektedir.  
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BÖLÜM IX: SONUÇLAR 

Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin 

sıralandığı ve projenin gerçekleştirilmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin 

önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir 

değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin 

nedenleri 

 

Dumika Construction Ltd.’e Apartman tip toplu konut projesi (caesar1-Caesar 2) 

projesi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Araştırma Raporunu hazırlamak amacı ile 

çalışma grubumuz Mart 2019-Temmuz 2019  tarihinde gerekli arazi çalışmalarını 

yapmışlardır.  

Rapor 18/2012 sayılı Çevre Yasasının ilgili maddelerine göre onaylanan “Çevre Etki 

ve Değerlendirilmesi Tüzüğü” doğrultusunda hazırlanmış ve verilen formata 

uyularak iki bölümde hazırlanmıştır.  

Bölüm I‟de projenin tanımı ve amacı, Bölüm II‟de proje için seçilen yerin konumu, 

Bölüm III‟de projenin ekonomik ve sosyal boyutları, Bölüm IV‟de proje alanının 

belirlenmesi ve çevresel özellikleri, Bölüm V‟de, projenin Bölüm IV‟de tanımlanan 

alan üzerindeki etkileri ve alınacak önlemler, Bölüm VI‟da Halkı Katılım Toplantısı 

hakkında, Bölüm VII de projenin alternatifleri ve Bölüm VIII‟de izleme programı 

açıklanmıştır.  

Bu bölümde ise, daha önceki bölümlerde belirtilen açıklamaların teknik olmayan 

özeti verilmiştir. 

 

A.Proje yeri ve çevresinin çevresel özellikleri ile çevrede mevcut canlı ve cansız 

varlıkların özellikleri tüm yönleri ile araştırılmıştır. 

Dumika Constructıon Ltd’e ait  Caesar 2 ve Caesar 3 Apartman Tipi toplu 

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

1, S31-B-24-D-4, Ada/Blok:200 ve 61,63,64,65,73,74,75, 76  no’lu parseller ve 

(Eski Kayıt) Pafta/harita=15/59, 265.37 ve 10/3/1, 10/2/1,10/1/1/1, 10/2/2, 10/1/2, 

10/2/2,10/5 ve 15/58 parseller içerisinde projelendirilen apartman tipi toplu konut 

projesidir. 

Dumıka Constructıon Ltd’e ait Apartman tipi Toplu konut projesi (Caesar 2 

ve Caesar 3) yerinde yapılan incelemelerde projenin başlamış olduğu, Caesar 2’nin 

bir kısmının yerleşime açılmış olduğu (dükkanlar ve bazı apartman blokları) ve  

inşaatının bitmek üzere olduğu görülmüştür. Bu sebeple, 18/12 Çevre Yasası gereği 

izin makamına (İskele Belediyesi) resmi yazı yazılmış Çevre Yasası 50(3). maddesi 

gereği inşaatın durdurulması gerektiği ve ÇED kararı alınana kadar herhangi bir 

izin, ruhsat, onay ve teşvik verilemeyeceği bildirilmiştir.  EK18’de verilen yazılarda 

görüleceği üzere inşaat durdurulmuştur. Ayrıca 18/12 Çevre Yasası gereği 50(1) 

maddesi uyarınca ÇKD tarafından cezai işlem uygulanmıştır.  Ek 18’de yazışmalar 

verilmiştir.  
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Projede, Caesar 2’de;  A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 katlı)2 

adet,  C blok ( Zemin +10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 adet 

dükkan), F blok ( Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin +10 

katlı) 7 adet toplamda 24 blok inşaat yapılacaktır. 1672 adet konut ve 32 adet 

dükkandan oluşacaktır.  

 

Proje’de uygulanan bazı inşaat bilgileri aşağıdaki gibidir. 

Site içi yol: 7,700 m2 

Toplam yeşil alan 10,000 m2 

İnşaat alanı: 125,351 m2 

Dereye bırakılan yol alanı: 900 m2 

Kamuya bırakılan yok alanı: 900 m2 
 

Site içerisinden 900 m2’lik  dere kenarlarından 3mt’lik koruma bandı ve yine 900 

m2’lik yol güzergahı kamuya devredilmiştir. Site içi yollar 7,700 m2 olup, toplam 

yeşil alan 10,000 m2 olarak öngörülmüştür. Toplam İnşaat alanı 125,351 m2 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Proje alanında inşaat, tüm daire görüşleri ve inşaat izinleri tamamlanmadan 

başlanmıştır. Caesar 2’de apartman 2 adet  C tip blok dışında, bloklarının %90’i 

tamamlanmış olup, Ceasar 3’de 2 blok apartmanın temelleri ve inşaatı başlamıştır. 

Temmuz  ayında inşaatlar durdulmuş olup gerekli tüm izinler alındıktan sonra 

inşaatlara devam edilebilecektir. Caesar 3 sitesinde f1-f2-f3-f5-f7 blokları 2021-

2025 yılları arasında inşaatlarının tamamlanması öngörülür. 

 

Dumika Construction Ltd.’e ait Apartman Site Projesi, ülke inşaat sektörüne ve 

inşaat sektörünün yan sektörlerine toplam 43.397.550.565,20- TL katkı 

sağlayacaktır. Site yerleşime açıldığında burası ayrı bir kent model 3454    kişilik 

yerleşim yeri olacaktır. Konutların Yabancılara satışı halinde bölgede devamlı 

olarak ortalama 3000 kişilik turist konaklamış olacağından ülke turizmine de katkı 

sağlayabilecektir. Bölgedeki altyapının ve sosyal gereksinimlerin karşılanabilmesi 

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

aşamasında gerekse sitenin yerleşime açılması ile yaratılacak istihdam ve gelir 

miktarları ile ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacaktır. 

 

 

**Proje için çeşitli Daire görüşleri alınmış olup raporun ekinde sunulmuştur. Görüşü 

alınan daireler olan, Jeoloji ve Maden Dairesi, İskele Belediye‘si, Karayolları 

Dairesi, Su İşleri Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi,  Tarım Dairesi, Orman 

Dairesi, PGM- İtfaiye Birimi,  görüşleri doğrultusunda hareket edilecek olup inşaat 
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ve işletme aşamasında belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Faaliyet ile ilgili tüm 

izinler alındıktan sonra inşaata devam edilecektir. 

 

** Proje alanının deniz seviyesinden yüksekliği 2 – 3 m arasında değişir. Deniz 

seviyesinden fazla yüksek olmayan bu alanda düz ve engebesiz bir morfoloji 

hakimdir. Gazimağusa – Kalecik girişi arasındaki sahil şeridi de bu tür morfoloji ile 

karakteristiktir. 

** Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama 

Projesi” ve Tarım Dairesi görüşlerine göre, Arazi Kullanım Kabiliyeti 

haritalarındaki verilere göre proje yeri arazi kullanım kabiliyetine gore II sınıf  ve 

VI . Sınıf arazidir. 

* Proje Alanı; İskele Şehir Merkezinin yaklaşık 2.5 km güneyinde,  Sea Sıde otelin 

1 km batısında, Aygün köyünün 5 km kuzey doğusunda ve   Long beach sahilinden 

ise 1,5 km  uzaklıkta yer almaktadır.  

Proje yeri 1 km çevresi Şekil 2’ de (syf 39) gösterilmiştir.  Alan etrafında genel 

olarak apart tipi toplu konutlar yanında, müstakil 2 katlı tatil evleri/apart konutlar, 

tali yol, kuru tarım arazileri, hali arazi, parselasyonu yapılmış araziler, toplu 

konutlar, deniz ve  eski İskele-Mağusa anayolu bulunmaktadır.  

 

*Arazinin 11 km Kuzey doğusunda bulunan   Kalecik Hava Emisyon İstasyonu 

bulunmaktadır. PM10 değerinin (40 μg/m3) limitlerin üzerinde olduğu 

görülmektedir. 

 

*Proje için düşünülen, arzide toplanacak olan yağmur sularının rögarlarla alt 

kotlara doğru yönlendirilmesi şeklinde olacaktır. Proje alanı, %1-2o’lik eğime 

sahiptir. Yapılacak proje ile topoğrafik değişiklik olmayacaktır.  

 

*Proje yerine ulaşımın sağlanması eski  İskele –Mağusa anayolu vasıtasıyla ve 

Lefkoşa-İskele anayolu üzerinden proje alanına yapılan (75 parsel içerisinden 

kendi arazilerinden) 1 km’lik tali yoldan sağlanabilecektir.   

 

*Site’de yapılan z+10 kat binaların gölge izdüşümleri incelendiği zaman,  kış 

aylarında özellikle akşam 15.30’da Kuzeydoğusunda bulunan parseller üzerinde 

uzun gölgeler düşeceği görülmektedir. Sonbahar aylarında daha kısa gölgeler 

olmasında rağmen ö.s 15.30 saatlerinde  doğu sınırlarındaki araziler etkilenecektir. 

İlkbahar ve yaz aylarında yine Ö.s 15.30 saatlerinde doğusundaki komşu parseller 

kısa  gölgelerden  etkilenecektir. 

İlkbahar ve yaz aylarında ; Sabah vakitlerinde kuzeybatısı  kısa gölgeler şeklinde 

kendi arazi sınırları içerisinde kalacağı öngörülmektedir. Gölgelerin uzunluğu ve 

kısalığı yaz ve kış ayalarında farklılık gösterecektir. Bu alanların içinde hali hazırda 
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kuru tarım arazileri   bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda ve kuzeyinde kuru 

tarım arazileri ve hali arazi bulunmaktadır. Proje alanının doğusunda ve kuzeyinde 

kalan tarım arazileri, ileride konut yapılırsa, gölgeden 2 saat’lik dilimler halinde Ö.s 

veya Sabah vakitlerinde olumsuz etkilenecektir. 

 

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

arazidir. Proje alanının doğusundan, tali yol kuzeyinden ise eski İskele yolu 

geçmektedir, arazinin parselasyonu yapılmış iki blok apartmanın karkası bitmiş 

diğerlerinin de kazık temelleri yapılmıştır.  Kimyasal gübre ve deniz etkisinin de 

etkisiyle tuzlanma oranı yükselen toprağın verimliliği ciddi derecede düşmüştür. 

Tarım Dairesinden alınan raporlarda da gelişim bölgesinin II. ve VI. derece 

topraklar içerdiği vurgulanmıştır. 

 

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

Mağusa sulak alanları ve yaklaşık 7,5 km güneyinde Salamis Kocareis Tesisleri -

Park Otel Özel Çevre Koruma bölgeleridir. 
 

*Kullanılacak olan suyun tamamının atıksu olarak geri döneceği kabulüyle arazi 

hazırlama ve inşaat aşamasında oluşacak atıksu miktarı da 100 kişi x60 lt/gün= 6000 

gün atıksu oluşacaktır. 

 

* Proje alanında herhangi bir ağaç yoktur. Ağaç kesilmeyecek veya taşınmayacaktır. 

Proje alanında herhangi bir endemik veya nesli tehlikede flora veya fauna 

bulunmamaktadır. 

*18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü “İnşaat alanlarına yönelik gürültü göstergeleri 

sınır değerleri Tablo 15’da verilmiştir. Proje alanı çevresinde, kuzey batı yönünde 

yarım inşaat (bitmek üzere olan) toplu konutlar olacaktır İnşaat alanının diğer parsel 

sınırları, kuru tarım ve ana yol olacaktır. Yerleşim amaçlı olarak kullanılan 

konutların bulunduğu alanlar olduğundan, Hassasiyet Seviyesi II’ye girmektedir. Bu 

nedenle proje inşaat alanı etrafı OSB malzeme ile çevrelenecektir.  

*Proje alanı jeolojısi incelendiğinde, Mesarya ovası doğusunda yer alan inceleme 

alanı, kaynak alan Beşparmak Dağlarından aşınıp taşınarak yeniden depolanmış 

kumlu, killi, az çakıllı malzemeler içeren karasal şekil düzlemleri ile kaplıdır. 

Gevşek tutturulmuş olup kil oranları oldukça yüksektir. Üst düzeyleri kuru kahve 

renkli, alt düzeyleri nemli yeşilimsi olup az silt ve kum içerirler.  Hakyemez ve 

diğerlerinin KKTC’nin jeolojisi çalışmaları sonucunda bu birimleri Karasal seki  

(Q4b) olarak ayırtlayıp incelemiştir.  

İnceleme alanın batısında yer alan Ceasar Resort da 2010 yılında yapılmış olan 

çalışmada; bölgenin zemin koşullarının problemli olduğundan bahsedilmişir. Yine 

ayni şekilde Jeoloji ve Maden Dairesinin de proje ile ilgili hazırlamış olduğu keşif 
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raporunda bölge problemli zemin olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda yapılmış olan 

kazılarda ana kaya niteliği taşıyan birime ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 1 

adet sondaj kuyusu derinleştirilerek 36,00 m derinliğine kadar devam ettirilmiştir. 

İnceleme alanı içerisinde ana kayaya yaklaşık 33,00 metrede ulaşılmış olup; bu 

birim içerisinde ince, orta ve iri daneli kireçtaşı çakılı içeren kumtaşıdır. Kazılar 

esnasında ana kaya birimine ulaşılma hedeflerinden biri de yapı büyüklüğüdür. 

Problemli zemin olarak tanımlanan ve derinleştirilen SK-5 kuyusuna göre 33,00 

metre derinliğine kadar devam eden birimler arazi deneylerinde (SPT) düşük 

sonuçlar vermiştir. 

Çalışma alanın da açılmış olan sondajlarda elde edilen sonuçlara göre bölgenin 

litolojik karakteri: 0,00-0,30 metre aralığında bitkisel toprak; 0,30 5,00 metre 

aralığında Kahve renkli, düşük plastisiteli Kumlu Kil (içerisinde 2,00 metre 

derinliğine kadar jips kırıntıları vardır); 5,00 10,00 metre aralığında Siyahımsı-koyu 

gri renkli, siltli kum; 10,00 - 25,00 metre aralığında yeşilimsi koyu gri renkli düşük 

plastisiteli, kumlu silt birimi kesilmiştir. Derinleştirilen SK-5 kuyusunda yeşilimsi 

koyu gri renkli düşük plastisiteli, kumlu silt birimi 33,00 metreye kadar devam 

etmiş ve 33,00-36,00 metre aralığında koyu gri renkli ince, orta ve iri daneli çakıllar 

ve jips bloğu içeren sarımsı kahve renkli kumtaşı birimi kesilmiştir. 

 

Proje alanında zemin sorunları için gerekli önlemler alınmış ve kazık temel 

uygulamaları yapılmıştır.  
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B. Bu bölümde inşaat aşamasında ve tesis hizmete  açıldıktan sonra çevreye 

yapacağı etkiler ile bu etkilere karşı alınması gereken tedbirler ortaya 

konmuştur. 

 

* Proje kapsamında oluşacak atıksu miktarı, su kullanımına eşdeğer oranda 875 

m3/gün olacaktır. Bu su evsel atık su niteliğinde olacaktır. Arıtılmış Su 

Parametreleri 18/2012 Sayılı Çevre Yasası Arıtılmış Su Parametrelerine uygun 

olacaktır. Çıkış suyu için beton havuz yapılacaktır. Bu su yangın gibi acil 

durumlarda da kullanılabilecek şekilde depolanacaktır. Arıtma çıkış suyu proje 

alanında peyzaj alanlarınında kullanılacaktır. Fazla miktarda arıtılmış su ise 

İskele Belediyesi’nin peyzaj  alanlarının sulanması için İskele Belediye’sine 

verilecektir. 

 

*Proje alanında, herhangi bir yangın durumunda ise; site içerisinde İtfaiye araçları 

kolay giriş çıkış yapabiliceği ve site içerisinde kolayca ilerleyebileceği şekilde iç 

yollar düzenlenecektir.  Binalarda her katta yangın borusu projeledirilmiştir. 

Yangın borusuna, aşağıda itfaiye aracından su basılabilecektir. Ayrıca merkezi 

atıksu arıtma tesisinden çıkacak arıtılmış su betonarme bir havuzda biriktirilecek 

ve acil durumlarda mutlaka kullanılabilecek şekilde dizayn edilecektir.   Site 

içerisinde belli noktalarda mutlaka yangın vanaları konulacaktır. Tahliye vanaları 

minimum her 100 metre yerleştirilmesi tercih edilecektir. Binalarda yangına karşı 

gerekli tüm önlemler dikkatle İtfaiye’nin öngöreceği tüm şartları yerine getirerek 

uygulanacaktır. Eklerde itfaiye görüşü ve teknik rapor sunulmuş olup ilgili 

bölümde ayrıntılar açıklanmıştır. 

 

* Site genelinde, Isıtma soğutma sistemi ise klimalarla sağlanacaktır. Ortalama 

günlük enerji tüketim miktarı konut başına 2,5 kWh alınırsa;  

1672 konut  + 32 dükkan = 1704 konut * 2,5 kWh = 1752 kWh /gün  

Peyzaj  ve site aydınlatma için de günlük 100 kWh /gün enerji tüketimi olması 

beklenmektedir. 

 

*Yapılacak olan konut projesi hayata geçirildiğinde, site yönetimi şeklinde idaresi 

yapılacaktır. Yatırımcı şirket tarafından profesyonel yöneticilik için hizmet 

alınacak olup gerek konutların yönetimi, atıksu arıtma tesisinin bakımı ve 

işletilmesi yatırımcı profesyonel yönetim ile yapılacaktır. Toplu Konut genelinde 

enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak 

benimsenecektir. Bu kapsamda konutlarda pencere   ve kapılarda çift cam 

kullanılacak, - bina yalıtım   açısından fark yaratacak, dış duvarlarda gazbeton 

blok iç duvarlarda ısı izolasyonlu panel duvarlar kullanılacak, Aydınlatmada 
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lambalar ve tasarruflu ampül olacak. Tüm ortak alan ve çevre aydınlatmalarında 

led ampül kullanılacak ve sensörler yardımı ile gereksiz yere enerji 

harcanmayacaktır.  

 

*Sitede yeşil alanlar ve peyzaj yaratılacaktır, özellikle ağaçlık sürdürülebilir 

kurakcıl bitkiler ile peyzaj  alanları  tercih edilecektir.  

Binalar tasarlanırken güneş ve rüzgar yönlerine dikkat edilerek, ısı ve güneş 

ışınlarının dengeli gelmesi sağlanarak, kışın güneş ışınlarından yazın ise doğal 

havalandırma yapılarak daha ferah yaşam alanları yaratılmıştır.  

Toplu konutlarda kullanılacak olan klimalar enerji tüketimi az olan ve inverter 

türü olacaktır. Konutlarda ayrıca su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift 

başlıklı sifonlar gibi su tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılacaktır.  

 

*Proje alanı, 55/89 İmar Yasası altında plan ve emirnamesi olmayan bölgeler 

arasında gelmektedir. Alan; Fasıl 96 “Yollar ve Binalar” faslı uyarınca 

değerlendirilmektedir.  

 

**Proje yeri çevresinde oluşacak olan bu gürültüden etkilenecek konutlar 

olacağından Gürültü miktarının en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler 

alınacaktır.  

*Çalışma saatleri, mevcut konutlar düşünülerek ayarlanacaktır.  

* İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına 

dikkat edilecektir.  

*Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin 

daha düşük olması sağlanacaktır.  

*Çalışma saatlerinin uygun zamanlarda yapılmasına ve beton karıştırıcılar ile 

ekskavatörlerin elektrikle çalışanlarının kullanılması sağlanacaktır.  

*Gürültünün minimuma indirilebilmesi için inşaat alanı etrafları  gürültü önleyici 

panellerle çevrelenecektir.  

 

*Projede genelinde 35/2008 sayılı İş sağlığı güvenliği yasa ve tüzüklerine 

uyulacaktır.   

 

*Gerek inşaat aşamasında gerekse de konutlar devredildikten sonra oluşturulacak 

yönetim tarafından 18/2012 sayılı Çevre Yasası ve yasa altında çıkarılmış ve 

çıkarılacak tüm tüzüklere uyulması proje için esastır. İnşaat aşamasında yatırımcı 

firma bu konuda gerekli sorumluluğu üstleneceğini taahhüt edecektir. İşletme 

aşamasında ise yönetimi üstlenecek firma bu taahhüte riayet edecektir. Konut 

sahipleri ise ortak bir yönetim şekline katılmayı satış sırasında taahhüt edecektir. 
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* Proje yeri arazileri faaliyetlerden nispeten  etkilenecektir. Ancak çevrenin 

olumsuz yönde etkilenmemesi için gereken tüm tedbirler alınacaktır. Projenin 

inşaat ve işletme aşamasında 18/2012 sayılı Çevre Yasasına, mevcut tüzüklerine 

ve yasaya bağlı çıkarılacak olan tüzüklerin öngördüğü şartlara uyulması 

sağlanacaktır.  

 

*İskele sınırları içerisinde yer alacak olan Apartman tipi toplu konutların 

çevredeki gıda sektörüne, bölgedeki restoranlara, bar, mağazalar ve ticaret 

sektörüne katkı koyması beklenmektedir. İstihdam edilecek personelle de 

projenin katkı yapması beklenmektedir.  

 

*Enerji kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması için iklimlendirme için seçilen 

cihazların yüksek verimli olmasına dikkat edilecektir. Proje genelinde enerji 

verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir.  

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

sifonlar, susuz pisuvar tercih edilecektir.  

 

*Site’de 68 adet 770L’lik çöp konteyneri konulması yeterli olacaktır.  Büyük bir 

site olacağından çöp konteynerleri site içerisinde konuşlanacak birkaç bölgedeki 

çöp toplama odalarında konteynerler içerisinde biriktirilecektir. 3 gün arayla 

İskele Belediyesi tarafından alınarak  18/12 sayılı Çevre Yasası gereğince bertaraf 

edilecektir. Bu atıklar İskele Belediyesi tarafından toplanıp düzenli depolama 

alanına taşınacaktır. 

 
 

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

üstlenecektir. Ambalaj atıklarının ayrı olarak toplanması için toplama ekipmanları  

kurulacaktır. Ambalaj ve Ambalaj atıkları Yönetimi Tüzüğüne uyulacaktır.   Geri 

kazanımı mümkün olan atıkların Çevre Koruma Dairesi’nden lisanslı atık 

toplayıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır. 
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                                                              ÖZGEÇMİŞ 

YASEMİN   ÇOBANOĞLU 

           
POSTA ADRESİ 
Şht Hüseyin kafa Cad. No:35, Beyarmudu/ Mağusa 
 Gsm: +905428598711  
Email: yasemincobanoglu@yahoo.com 
 
KİŞİSEL  BİLGİLER 
Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1975 
Doğum Yeri: Beyarmudu / Larnaka 
Uyruk: KKTC 
Cinsiyet:   Kadın         
 
EĞİTİM GEÇMİŞİ 

1.   Lefkoşa Türk Lisesi 
2. İstanbul Ünüversitesi Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği Bölümü  - 2000 Yılında mezun oldu. 
 
Alınan Temel Derslerden Bazıları (Proje Konusu ile ilişkili) 
*Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı, Uzaklaştırılmasıve İşlenmesi 

*Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Berterafı. 

*Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve 

uygulamaları. 

*Çevresel Etki Değerlendirme   

* Çevre kaynaklarının Modellenmesi. 

*Farklı çevresel kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirme 

* Gürültü Kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi 

PROFESYONEL BECERİ  VE NİTELİKLER  
2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Çevre Mühendisliği bölümünden 
mezun oldum.Lisans eğitimi sırasında İstanbul Avcılar Marinasının ÇED Raporunun 
hazırlanmasında yer aldım.Beymen Altınyıldız Tekstil Fabrikası’nın arıtma tesislerinde  sataj 
yaptıktan sonra  bir süre çalıştım. 
Ayrıca Katı Atık  Düzenli Depolama alanları ve geri kazanım üzerine İstanbul’da çalışmalara 
katıldım ve “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri için ÇED Raporunun Hazırlanması Projesini 
yaptım.  
Birçok ÇED Raporunun  koordinasyonunda ve hazırlanmasında görev aldım. Farklı çevresel 
kesimlerden numune alma, ölçümleme ve değerlendirmelerde bulunarak bilirkişi raporları 
hazırladım.2005 yılından beri  kendime ait olan Çevre Danışmanlık Bürosunda 
Kordinatör_Danışman olarak  çalışmaktayım. Çevre Müh. Odasınının Kuruluşundan 2014 yılna 
kadar  Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunda Görev yaptım. 2016 yılında Çevre 
Mühendisleri Odası Başkanlığını yürütmekteyim. 2009 yılında İş Sağlığı ve Güvenliğ uzmanlığı 
konusunda iki yıllık bir programda eğtim alıp, İSG eğtimi  danışmanlığı,   İSG   denetçiliği de  
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yapmaktayım. 2011 yılında KKTC Çalışma Bakanlığı Onaylı ISG Uzmanlığı alarak bu konuda 
danışmanlıklara devam etmekteyim.   
 Gürültü Kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi, Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin 
önlenmesi çalışmaları,  Çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Kontrolluk, Yönetim, Evsel ve 
Endüstriyel Atıksuların Toplanması, Arıtılması konularında   kendimi geliştirmeye ve 
çalışmalarıma  devam ederek İSG ve Çevre Müh. Danışmanlığı konusunda hizmet 
vermekteyim. 

 
İŞ DENEYİMLERİ 
*Lisans eğitimi sırasında İstanbul Avcılar Marinasının ÇED   Raporunun hazırlanmasında yer 
aldım. 1998 Mühendislik Fakültesi Dekanı ve çevre mühendisliği bölüm başkanı  Prof  Cuma 
Bayat  
*Beymen Altınyıldız Tekstil Fabrikası’nın  Atıksu Arıtma   Tesislerinde staj ve çalışma  
*Katı Atık  Düzenli Depolama alanları ve  geri kazanım üzerine   İstanbul’da (İSTAÇ) çalışmalara 
katıldım ve “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri için ÇED Raporunun  Hazırlanması Projesini 
Hazırladım.(1999)-Prof Mehmet Borat-Prof  Hulisi Barlas 
*Çevre Koruma Dairesi  gönüllü  Çevre Mühendisi olarak çalıştım.(2003-2004) 
Ref:Müdr Bülent Arkın,Hülya Altan, Neylan Naim 
* Turizm Planlama Dairesi Bafra Turizm  Yatırım Alanı Genel ÇED Raporu, hazırlanması. Çevre 
Mühendisi 2004 ref: Müdr. Hüseyin Gökbörü. 
* KTMMOB  ÇED Komite Başkanlığı (2003-2007)   Ref:  KTMMOB Birlik Başkanı Ahmet Ulaş  
* KTMMOB –Bilirkişi Raporları (Çevre Mühendisi)  Ref:KTMMOB Birlik başkanı  
 
Önemli Bölgesel Projeler: 
*CMC maden artıklarının geri kazanım projesi  Çed Raporu tanıtım proje başkanlığı (Ağustos-
Aralık  2008) 
“Çölleşme ve Kuraklık”“Preperation of project on Deserts and Desertification of the wines and 
grapeyard” 2006  
*Çevre Müh. Odası –USAID –Alsancak Belediyesi -2009 -Uzman Çevre Müh. 
 
*’’Suyun tasarrufuna yönelik farkındalığın artırılması’’ projesi kapsamında çevre Teknik 
komitesi himayesinde ÇMO ve UNDP-ACT destekli projede Uzman Çevre Müh olarak görev 
aldım. 2011 
Katıldığı Program, Seminer /Alınan Sertifikalar 
• USAID CYPRUS Certificate of Completion “  On The Impact & Implementation Of New 
Procedures For Environmental Impact Assessments (EIAs)  Nowember 21-22-24..2006 Cyprus 
–Nicosia 
• UNDP Environmental Impact Assesment project according to EU directives and 
regulations part I (18-19 June  2007) 
• UNDP Environmental Impact Assesment project according to EU directives and 
regulations part II (3-4 September 2007) 
• UNDP Environmental Impact Assesment project according to EU directives and 
regulations part III (24-25 September 2007) 
• UNDP Sustainable building concept in EU standart 
 
• TC KOSGEB ve KKTC KALKINMA BANKASI Girişimcilik Eğitim Programı  16-18 Ocak 2008 
Lefkoşa  
• Avrupa Birliği Tarafından finance edilen Kuzey Kıbrıs’da kurulacak Katı Atık Depolama 
Tesisi için Çevresel Etki değerlendirmesi (CED)  Raporu Hazırlama Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen  ‘’CED Raporunun İncelenme / Değerlendirme Süreci ‘’ Konulu 2 mart 2009  
Çevre Koruma Dairesi’ndeki Eğtim Semineri’’ne  katıldım. 
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• Avrupa Birliği Tarafından finance edilen Kuzey Kıbrıs’da kurulacak Katı Atık Depolama 
Tesisi için Çevresel Etki değerlendirmesi (CED)  Raporu Hazırlama Projesi kapsamında 
gerçekleştirilen  ‘’CED  kapsamında İzleme ve denetleme (Yaptırım Konulu‘’ 13 Nisan 2009  
Çevre Koruma Dairesi’ndeki Eğtim Seminer’’e  katıldım. 
 
• Avrupa Birliği Destekli Kuzey Kıbrıs İşgücü Piyasasını Geliştirme projesi kapsamında 
düzenlenen; Ohsah 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği  Yönetim Sistemi  Uzmanlığı .(nisan –temmuz 
2009) /Eğtimci (01-4 Temmuz  2009) ve Denetci  (3-7 nisan 2009) başarı sertifikası 
 
*KKTC Calışma Bakanlığı ve Sosyal guvenlık Bakanlığ, Çalışma Dairesi, İş sağlığı ve Güvenliği 
Uzamanı Başarı sertıfıkası. Sınav tarihi 18 hazıran 2011  
 
Çalıştay ve Paneller: 
1-) 25-26 Nisan 2011  LAÜ’de III. Sağlık hakkı ve Sağlık Hukuku sempozyumunda, ‘’Çevre 
Hakkı’’ konulu bildiri hazırlayıp sunum yaptım. Daha çok KKTC’de Çevre hakkı konusunda, 
çevre politikası, çevre ile ilgili yasaları ele alıp, neler yapılması gerektiği konusunda öneriler 
sundum. 
2-)  Taş ocakları ve Çevre Çalıştayı:5-6 aralık 2011 Lefkoşa. 
Bu çalıştayın  yayın kurulunda ve organizasyonunda yer aldım ve çalıştayda, Taş Ocakları ve 
Çevresel Etkileri konulu bir bildiri hazırlayıp sunum yaptım. ‘’Bildirimde  İSG ve Çevresel açıdan 
Taş Ocaklarının etkilerini anlatıp çözüm önerilerinde bulundum.’’ 
3-)5 Hazıran2012 ‘’Dünya Çevre Günün’de  Kuzey Kıbrıs’ta Petrol Dolum tesisi yapılamlı mı 

paneli: KTMMOB işbirliğiyle ÇMO organizasyonuyla gerçekleştirilmiştir. Organizasyon ve 

Kordinasyonu’nda ve panel’de konuşmacı olarak yer aldım. Bu tür ve  çok  büyük kapasiteli, 

riskli ve ülkemiz için sürdürlebilir olmayan, yatrımların/tesislerin  ülke gündemine gelmemesi 

gerektiği belirlenmiştir. 
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                                                               İSMAİL  SÖZER 

           
POSTA ADRESİ 
Marmara Bölgesi 4. Sok.No:4 -Lefkoşa 
Tel: (+90 392)  2274291 -  Gsm: +05338656282 
 
KİŞİSEL  BİLGİLER 
Doğum Tarihi: 22.12.1943 
Doğum Yeri: Gönendere-G.Mağusa 
Uyruk: KKTC 
Cinsiyet:Erkek        
 
EĞİTİM GEÇMİŞİ 
Lisans 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Bölümü:jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Mezuniyet:1971 
 

PREFESYONEL BECERİ VE  NİTELİKLERİ: 
Uygulama Becerisi ve deneyimi: 1971 yılı mezuniyet sonrası 1973 yılında adada Rum Su İşleri 

Dairesi bünyesinde devam eden UNDP projesi olan Güzelyurt-Dillirga projesi’nde iki yıl 

çalıştı.1974 yılı sonrasında oluşan devletimize ait Su, Jeoloji ve Maden Dairesi daha sonar 

oluşan Jeoloji ve Maden Dairesi’nin  çeşitli bölümlerinde çalıştı. Jeoloji Şube amirliği görevinde 

çalıştığı sure sonucu 2000 yılında emekli oldu. Emekli olduktan birçok ÇED projelerinde görev 

alarak Jeolojik raporlar hazırldı. 

 

İŞ DENEYİMLERİ: 

Şirket İsmi:KKTC Jeoloji ve Maden Dairesi 

Şehir İsmi:Lefkoşa 

Ünvan:Jeoloji Şube Amiri 

Çalıştığı Dönem:1.10.1974 - 1.3.2000 

Referans Kişiler: Ali.M.Tel -  Jeoloji Maden Dairesi Müdürü 

Bektaş Göze - Jeoloji Maden Dairesi Müdürü 
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SALİH GÜCEL 
 
İletişim Adresi: Soyak Sosyal Konutları Belyaka Sokak No:36 Lefkoşa K.K.T.C. 
Tel: 0 392 227 43 83 
Cep: 05338383916  
e-mail: salih.gucel@neu.edu.tr, sgucel@hotmail.com 
 

KİŞİSEL BİLGİ  

 
Adı Soyadı: Salih Gücel 

Milliyet: K.K.T.C./ T.C. 

Doğum Tarihi: 01.04.1976 

Doğum Yeri: Lefkoşa/K.K.T.C. 

Medeni Hali/Cinsiyeti: Bekar/Erkek 

EĞİTİM  

 
1982-1987 Şehit Ertuğrul İlkokulu 

1987-1993 Türk Maarif Koleji 

1993 – 1997 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü                                                    
......................Bornova/İZMİR 

1997-2000 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik 
......................Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi 

2000-...........Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik Anabilim 
.....................Dalı Doktora Eğitimi 

İŞ DENEYİMİ  

 
1998 - 2000  Araştırma Görevlisi (Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi 
.......................Biyoloji Bölümü MANİSA)    

2000-2005     Araştırma Görevlisi (Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 
........................Biyoloji Bölümü İZMİR) 

2000-2005     Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi 
........................görevlisi 

2005-........  Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm 
........................Başkanı 

2005-.......... Yakın Doğu Üniversitesi Yer, Deniz, Atmosfer ve Çevre 
........................Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

 

DEVAM EDEN VE TAMAMLAMIŞ OLDUĞU PROJELER  

 Gürle Köyü Florası- Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Kuzey Kıbrıs Endemiklerinin Palinolojisi ve Sitotaksonomisi – 
Tübitak TBAG-1913(100T020) No’lu proje.  

Minuartia nifensis ve Asperula daphneola’nın Populasyon Biyolojisi, 
Ex-situ Koruma Yöntemleri/Uygulamaları ve In-situ koruma 
stratejileri – Doktora Tezi. 

K.K.T.C.'de Sulak Alanların Arazi Tesbit Çalışmaları – Turizm ve 

mailto:salih.gucel@neu.edu.tr
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Ekonomi Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi projesi. 

K.K.T.C.'de Botanik Açıdan Önemli Bölgelerin Saptanması Projesi– 
Turizm ve Ekonomi Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi projesi. 

K.K.T.C.'de Botanik Açıdan Önemli Bölgelerin Florasının 
Saptanması – Turizm ve Ekonomi Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi 
projesi. 

Management and Assesment of  the Ecology of Cyprus Wetlands - 
UNDP_ACT 47401-06-001 

Camp, Fit and Education (CA.F.E.) UNDP_ACT 47351_06_006 

Setting the foundations for a Pan-Cyprian network of nature 
conservation organisations UNDP_ACT 47400-06-005  

Establishment of island-wide waterbird surveillance programme for rapid 
detection of potential avian influenza outbreak UNDP_ACT 47401-07-
002-E 

Lefkoşa-Gazimagosa Anayolundaki Arpaların Kurşun, Kadmiyum ve 
Bakır İçeriklerinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projeleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı, K.K.T.C. 

Biodiversity of the buffer zone in Cyprus UNDP_ACT 47401-07-005 

Raising awareness among local communities about the benefits of 
sustainable tourism UNDP_ACT 47400-07-001 

Cooperation for the conservation of rare endemic plants of Cyprus 
within the buffer zone UNDP_ACT 47401-07-004 

3E Environmental Education for Educators UNDP_ACT 47401-07-
004 

YAYINLAR 

 Şenkaya (ERZURUM) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri - 1st 
International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami 
Karaçam 

 K.K.T.C.’nin Çevre Sorunlarının İrdelenmesi – Çevre ve Turizm 
Kongresi 4-6 Haziran 2001, K.K.T.C. 

 Botanik Bahçelerinin Çevre ve Turizm İçin Önemi – Çevre ve Turizm 
Kongresi 4-6 Haziran 2001, K.K.T.C. 

 Arundo donax’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Kullanım 
Şekilleri – XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.   

 Kuzey Kıbrıs Endemiklerinin Sitotaksonomik Yönden İncelenmesi - 
XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana. 

 
Kuzey Kıbrıs Endemikleri Üzerinde Morfolojik Bir Araştırma - XVII. 
Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana. 

 
Wetlands of North Cyprus and Evaluating Conservation Approaches 
with Respect to Socio-Economic Aspects, XIII. Deltas and Wetlands, 
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International Symposium, 16-18 Eylül 2004, Tulcea, Romanya. 

 
Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkilerinin Ex-situ Korunması, 5. Uluslararası 
Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 14-15 Nisan 2005 Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Mağusa, K.K.T.C. 

 
Botanik Bahçelerinin Önemi ve Bir Ex-Situ Koruma Çalışması, 
I.ULUSAL BOTANİK BAHÇELERİ SEMPOZYUMU, 26-27 MAYIS 
2005, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Botanik Bahçesi ve Herbaryum 
Araştırma-Uygulama Merkezi, İZMİR 

 
Wetlands Of North Cyprus, Short Intensive Course on Wetland 
Management, 19-26 June 2005, Wethydro, Biebrza, Poland 

 Reproductive biology of subalpin endemic Minuartia nifensis Mc 
Neill from West Anatolia, Turkey, XVII International Botanical 
Congress, 17 - 23 July 2005, Austria Center Vienna, Austria 

 The impact of land use changes on the habitats and biodiversity of 
Northern Cyprus, X.European Ecological Congress, 08-13 November 
2005, 137-141, Kuşadası, Turkey 

 Chromosome Numbers of 16 Endemic Plant Taxa from Northern 
Cyprus, Turkish Journal of Botany, 181-192, 30 (2006). 

 Asperula daphneola O.schwarz’ın Koruma Biyolojisi, 18. Ulusal 
Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kusadası / AYDIN 

 Dar Yayılışlı Endemik Linum aretioides Boiss.’in Yaşam Yeri 
Özellikleri ve Yayılışı, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, 
Kusadası / AYDIN 

 Conservation Strategies of North Cyprus Plant Diversity, 1st European 
Congress of Conservation Biology, 22-26 August 2006, Eger, Hungary 

 An Overview of the Plant Diversity of North Cyprus & it Strategies 
for its Conservation, Integrated Coastal Zone Management & Biodiversity 
& Marine Environment, 19-22 October 2006, Foça- İzmir 

 Use of  Arundo donax L. by Turkish Cypriot People in North Cyprus, 
Regional conference and the Scientific Exhibition on the Medicinal, 
Aromatic and Poisonous Plants, 16-18 April /2007, Sanaa, Yemen. 

KURSLAR  

 

 Short Intensive Course on Wetland Management, 19-26 June 2005, 
Bierbja, Poland. 

KİTAPLAR  

 Ege Universitesi Botanik Bahçesi Tohum Kataloğu - 2002 
 

 Kuzey Kıbrıs Orkideleri – Çevre Koruma Dairesi Kitap Serileri I, Aralık 
2003, K.K.T.C. 

 Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkileri, Çevre Koruma Dairesi Kitap Serileri II, 
2006, K.K.T.C. 

KURULTAYLAR  

 III. Kültür Sanat Kurultayı, Doğal Fiziki ve Kültürel Çevre Alt Kurulu 
Raporu, 3-7 Nisan 2006, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa, K.K.T.C. 

 Young Alliance of Civilizations, Anna Lindh Euro-Mediterranean 
Foundation, 19-21 October 2006, Barcelona 
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PANELLER 

 Yerel Yönetimler, Çevre Sorunlarının Toplum Sağlığına Etkileri ve 
Çözüm Önerileri, Hava Kirliliği, 20 Mayıs 2006, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kütüphanesi, Lefkoşa, K.K.T.C. 

 Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü, Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkileri, 22 
Mayıs 2006, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa, K.K.T.C. 

 Yapay Sulakalanlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Holiday Inn Hotel, 
2006 

 Kentsel Altyapı ve Çevre Sorunları Paneli, 5 Haziran 2006, Yakın Doğu 
Üniversitesi Kütüphanesi, Lefkoşa, K.K.T.C. 

EK BİLGİLER  

 Askerlik Durumu: Muaf 

 Öğretmenlik Formasyonu Belgesi var. 

 Yabancı Dil: İngilizceyi, çok iyi derecede yazma, konuşma ve anlama. 
KPDS’den 66 ve ÜDS’den 62.5  

 Microsoft Office ve Bilgisayar Donanım Bilgisi : Çok iyi derecede 
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ODA  KAYIT  VE ÇED KURS BELGELERİ 

EK 3 
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MAL KOÇANLARI EK 4  
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DİREKTÖRLER BELGELERİ EK 5  
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ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ONAYLI ÖN ÇED FORMATI EK 6  
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İSKELE BELEDİYESİ GÖRÜŞÜ EK 7  
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ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 8 
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TARIM DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 9 
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SU İŞLERİ DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 10 

 
 

 



 162 

 

ORMAN DAİRESİ EK 11 
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İTFAİYE GÖRÜŞÜ EK 12 
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JEOLOJİ MADEN DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 13 
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KARAYOLLARI DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 14 
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ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ GÖRÜŞÜ EK 15  
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İNŞAAT RUHSATLARI EK16 
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU EK 17 
Dumıka Constructıon Ltd’e Ait Apartman Tipi Toplu Konut (Caesar2-

Caesar3),  Proje Alanı Çevresel Gürültü Değerleri Ölçümü ve 

Değerlendirmesi 

Rapor Hazırlanma Tarihi: Temmuz  2019 

Gürültü Ölçüm Tarihi: 10.07.2019 

 

I.Proje Alanı Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 

 

Projede, Caesar 2’de;  A Blok (Zemin +10 katlı) 2 adet, B Blok (Zemin +10 

katlı)2 adet,  C blok ( Zemin +10 kat) 4 adet, D blok (Zemin +1 kat) 4 adet ( 32 

adet dükkan), F blok ( Zemin +10 katlı) 5 adet  ve  Caesar 3’de;  F blok ( Zemin 

+10 katlı) 7 adet toplamda 24 blok inşaat yapılacaktır. 1672 adet konut ve 32 adet 

dükkandan oluşacaktır. Sitelerde toplamda 3454 kişi yaşaması beklenmektedir. 

İnşaat Aşaması için Gürültü Düzeylerine İlişkin Bilgiler 

Gürültü; Proje yerinin yakın çevresinde gürültü oluşturabilecek herhangi bir 

ticari yer veya sanayi tesisi şu anda mevcut değildir. Kuzey yönünde sitelere 

ulaşım için yapılmış olan tali yol ve tali yoldan sonra dükkanlar mevcuttur.  Batı 

yönünde Caesar1 sitesi toplu konutları mevcuttur.   Doğu  yönünde hali arazi ve 

kuru tarım alanları mevcut olup doğu yönde site iç yolu olacaktır.Projenin 

kuzeyinde ise yine kuru tarım arazileri mevcuttur.  

İnşaat aşamasında  meydana gelecek gürültü, dozer, kamyon, kepçe, vinç, beton 

karıştırıcı, ekskavatör, kompresör gibi iş makinelerinden  kaynaklanan gürültü 

olacaktır. Proje yeri sınırlarında kuru tarım araziler mevcut olup, güney doğu  

yönünde yarım inşaat apartmanlar  mevcuttur. 

İnşaat yapımı sırasında dozer, kamyon, kepçe, vinç, beton karıştırıcı, ekstavatör, 

kompresör gibi iş makineleri kullanılacaktır. İnşaat aşamasında meydana gelecek 

gürültü iş makinelerinin motor gücüne ve çeşidine göre değişmektedir. Aşağıda iş 

makineleri gürültü seviyesi verilmiştir. 

Beton karıştırıcıları, beton pompası                115 dBA 

Ekskavatör                                                       105 dBA 

Kamyon                                                           105 dBA  

Paletli kepçe                                                    110 dBA 

Dozer                                                               120 dBA 

Bu aşamada oluşacak gürültü dozer, kamyon, kepçe gibi iş makinelerinden 

kaynaklanacak olan gürültü olacaktır. Bu tip makinelerin oluşturacağı gürültü 

seviyesi: beton karıştırıcıları, greyder, kompresör, traktör ve yükleyicilerde 115 

dBA. Ekskavatör 105 dBA, paletli kepçe 110 dBA, buldozer 120 dBA olduğu 
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bilinmektedir. İnşaat sırasında çalışacak işçileri gürültüye karşı korumak için 

uygun koruyucu kulaklık verilecektir. 
 

İnşaatın yapım aşamasında Tüzükte bulunan değerlere uyulması sağlanacaktır.  

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) Lgündüz (dBA) 

Bina                                                                 70 dBA 

Yol                                                                 75 dBA 

Diğer Kaynaklar                                            70  dBA 

  

Projenin İnşaat aşamasında oluşacak gürültü lokal ve geçici olup, inşaat bitiminde 

sona erecektir. Bu aşamada, çalışanların ve gürültü etkileşim alanında bulunan 

kişilerin sağlığını koruyabilmek amacıyla Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve 

Yönetimi Tüzüğü ve Anayasa’nın 94‟üncü maddesinin (1)‟inci fıkrası gereğince, 

35/2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına uyum sağlanacaktır. (Örneğin, İnşaat   

sırasında çalışacak işçileri gürültüye karşı korumak için uygun koruyucu kulaklık 

verilecektir.) 

 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve 

onarım) 

Lgündüz (dBA) 

Bina 70 

Yol 75 

Diğer Kaynaklar 70 

 

Şantiye alanında, şantiye başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları İSKELE 

Belediyesi’nden alınan izinler ve bilgiler  inşaat alanında herkesin kolayca 

görebileceği bir tabelada gösterilecektir. Çalışma saatleri, Çalışma Dairesi’nin  

uygun gördüğü saatlerde olacaktır. 

 

 

III Arka Plan Gürültü Düzeyine İlişkin Bilgiler 

Cihaz: Exetech 407732 

 Özellikler:  
• ANSI ve IEC 651 Type 2 standartları  

• OSHA standardı  

• Düşük (35 to 100 dB) ve Yüksek (65- 130 dB) ölçüm aralığı:  

• Siyah LCD görünümü 
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Arazide dört farklı noktada gürültü ölçümü yapılmıştır.  
 

 
 

 

Tablo 1: Gürültü değerleri Ölçüm Tablosu  
No Max ort. dBA Min ort. dBA 

X1 48,6 42,2 

X2 47,1 41,8 

X3 49,8 43,1 

X4 51,14 43,6 

 

Proje yerinin güney batı  ucu (X4) sınırının bir kısmında caesar 1 sitesi tali yol ve 

market mevcuttur.   Proje alanı kuzey ve doğu sınırlarında kuru tarım arazileri 

mevcuttur (X1-X2). Kuzey doğu sınırlarında ise yine tali yol ve Caesar 2 

kapsamındaki dükkanların olduğu ofisler mevcuttur (X3).   Tali yol sınırları üzeri 

olan yerlerde araçların geçişlerinden dolayı ses dBA’sı biraz daha yüksek 

çıkmıştır. Diğer komşu parseller kuru tarım arazisidir. Güney batı- Güney doğu 

boyunca tali yol mevcuttur. Şantiye sahasında çalışma olmadığından gürültü 

değerleri yüksek çıkmamıştır. Ölçüm yapılırken hiçbir iş makinası çalışmıyordu.   

 

İşletme Safhasında Oluşabilecek Gürültü Düzeyi Hakkında Bilgiler 

Proje alanında gürültü ve titreşim oluşturucu ekipmanlar; ısıtma soğutma dış 

ekipmanları ve Atıksu arıtma tesisi  olacaktır. Isıtma soğutma dış ekipmanları, 

konutların tavan ve yan cephelerinde olacaktır. Bu sistemler seçilirken, A sınıfı 

olmasına dikkat edilecektir. Site içerisinde herhangi bir alanda   müzikli eğlence 

yapılması düşünülmemektedir.  

 

X1 

X2 

X3 X4 
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Konutların kullanımı sırasında, Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi 

Tüzüğü’nde bulunan değerlere uyum esastır. Alan, Hassasiyet Seviyesi II 

bölgesine girmektedir. Tablo 1sınır değerler verilmiştir. 

 
Hassasiyet 

Seviyesi  

Lgündüz 

(dB(A))  

 

    
 

Lakşam 

(dB(A)) 

L gece 

(dB(A))  

  
 

Lgag  

(dB(A)) 

Hasasiyet 

seviyesi IV.  

70  65  

 

65 

 

75 

 

Hassasiyet 

Seviyesi III.  

60 

 

55 

 

55  65  

 

Hassasiyet 

Seviyesi II.  

52 

 

50  

 

50  

 

60  

 

Hassasiyet 

Seviyesi I. 

47 45 45 55 

Tablo 1: Tüm çevresel gürültüye yönelik gürültü göstergelerinin sınır değerleri 

 

Site genelinde gürültüye sebep olacak teknik merkezler, trafo-jeneratör-atıksu 

arıtma tesisi ve ısıtma soğutma(klimalar) dış üniteleri olacaktır.  

Jenaratör  ve atıksu arıtma tesisi Site içerisinde yer almaktadır.  Atıksu arıtma 

tesisi ve Jeneratör vaziyet planda gösterilmiştir. 

Bu alanlarda oluşabilecek gürültü ve mekanik titreşimi engellemek amacıyla 

uygun yapı, duvar, tavan, döşeme gibi uygun ses izolasyon malzemeleri 

kullanılacaktır.  

18/2012 Sayılı Çevre Yasası kapsamında bulunan Çevresel Gürültü 

Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü değerlerine uyulması sağlanacaktır.  

 

 

Hazırlayan, 

Yasemin Çobanoğlu 

Çevre Mühendisi 
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PROJE SÜRECİYLE İLGİLİ İNŞAAT DURDURMA 

YAZILARI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR EK 18 
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İŞ ZAMANLAMA TABLOLARI EK 19 
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MİMARİ VAZİYET PLANI EK 20 
 

 

 


