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Özet
Çevreyi etkileyebilecek nitelikteki her türlü faaliyetin, ülke
çapında ya da bölgesel ölçekte planlamasını kapsayan ve
bütün bu faaliyetlerin doğa koruma ilkeleri çerçevesinde nasıl
yürütülebileceğini düzenleyen stratejik çevresel değerlendirme
(SÇD), 1970’li yıllardan itibaren bazı ülkelerde uygulanmaya
başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda bir çok ülkede stratejik
çevresel değerlendirme tüzüğü çıkarılmıştır. Avrupa Birliğine
(AB) üye ülkelerin tümünde yönetmelik vardır, çünkü SÇD,
AB kapsamında zorunlu çevre yönetmelikleri arasında yer
almaktadır.
KKTC’de 27 Şubat 2012 tarihinde çıkarılan Çevre Yasası Madde
53’te “Stratejik Çevresel Değerlendirme ile İlgili Yükümlülük
ve Sorumluluklar”, Madde 54’te ise “Stratejik Çevresel
Değerlendirme ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi”tanımlanmıştır.
KKTC’de Stratejik Çevresel Değerlendirme yönetmeliğinin
bulunmaması nedeniyle projeler için yer seçimi Çevresel Etki
Değerlendirmesi tüzüğü kapsamında yapılmakta, bu durum,
raporu hazırlayanların görüşlerini ön plana çıkarabilmektedir.
Zaman zaman ülkede alınan bazı proje kararları tartışmalara
neden olmaktadır. SÇD tüzüğünün çıkarılmasıı durumunda
daha sağlıklı kararlar alınabilecek ve yanlış yer seçimi büyük
ölçüde engellenebilecektir.
Herhangibir ülkede uygulanmakta olan bir kavramın aynen
alınması ve uygulanması, ülkeler ve milletler arasındaki
farklılıklar nedeniyle mümkün değildir. Bu nedenle her ülkenin
kendi ortam koşullarına uygun bir düzenleme yapması
gerekmektedir.

Bu çalışmada KKTC’de Stratejik Çevresel Planlamanın
önemi vurgulanarak, raporun hazırlanması ile ilgili öneriler
sunulacaktır. SÇD raporunun getireceği avantajlar belirtilerek
diğer ülkelerden uygulama örnekleri verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Stratejik
Çevresel Planlama, Sürdürülebilir Kalkınma
Abstract
Strategic Environmental Assessment (SEA), which evaluates,
plans and projects eﬀecting environment within the
circumference of preventing environmental degradation is used
in some countries since 1970. Several countries integrated SEA
to their rules and regulations. SEA is must in EU countries and
exists in rules and regulations.
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) described
responsibilities associated with Strategic Environmental
Assessment in issue 53, and also authority of making law
of Strategic Environmental assessment on 27 February
2012. Currently, land selection and environmental aﬀects of
any project is determined by law of Environmental Impact
Assessment (EIA), which reﬂects the personal aspects of the
group who prepared the EIA report.
Several discussion were risen in recent years based on land
selection and environmental aﬀects of some projects. It
is believed that SEA will prevent such discussions and
also prevent inconvenient land selection. Although many
applications of SEA exists on world, especially in Eurpean
Union countries, diﬀerent structure of each country brings
neccesicty of preparing their own SEA plan.
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In this study importance of preparing Strategic Environmental
Assessment plan in Northern Cyprus is highlighted. Also some
recommendations are given for content of possible SEA report.
SEA applications from diﬀerent countries are given and

KKTC gibi küçük ada ülkelerinde, ÇED yerine Stratejik Çevresel

possible contribution of SEA to environment policy of TRNC is
mentioned.

tükenmesi engellenecektir.

Keywords: Turkish Republic of Northern Cyprus, Strategic
Environmental Assessment, Sustainable Development, Small
Island States

kapsamında sekiz ana başlık önerilmiştir. Bunlar toprak ve

1. Giriş

1030

Sürdürülebilir Kalkınma ilk kez 1987 yılında Brundtland
Komisyonu tarafından gündeme getirilmiştir. Buna göre
sürdürülebilir kalkınma “günümüz ihtiyaçlarının, gelecek
kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından fedakarlık
yapılmaksızın, karşılanabilmesi süreci” olarak tanımlanmıştır
[1]. Sürdürülebilir kalkınma için en önemli noktalardan bir
tanesi, gelişim için yapılan yatırımların, uygulanan programların
ve verilen kararların çevreye olan etkisidir. Özellikle Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gibi küçük ada ülkelerinde
sürdürülebilir kalkınma ayrı bir önem kazanmaktadır. Çünkü
bu ülkeler kısıtlı doğal ve ekonomik kaynakları ile hem doğal
hem de ekonomik felaketlerden çok fazla etkilenmektedir [2].
Küçük ada ülkelerinin kalkınması sırasında doğal kaynaklara
geridönüşümsüz zararlar verilmesi oldukça sık rastalanan bir
durumdur ve bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED), kalkınma sırasında çevreye
verilecek zararı ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek
için kullanılan yaygın bir yöntemdir.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi” çevre üzerinde önemli
etkiler doğurabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama
aşamasından başlayarak faaliyetin inşaat, işletme ve sona
erdirilmesinden sonra ortaya çıkabilecek etkilerinin, proje
hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle
incelenmesi, varsa olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli
tedbirlerin belirlenmesi, projenin tüm uygulama aşamalarında
bu etkilerin ve tedbirlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir
[3]. KKTC’de Çevresel Etki Değerlendirmesi tüzüğü 21/1997,
36/2001,024/2004 ve 51/2007 no’lu yasalarla tanımlanmıştır[4].
Bu tüzükle ÇED raporu ve ÇED ön araşırma raporu hazırlanması
gereken faaliyetler tanımlanmıştır.
ÇED tüm dünyada kabul gören bir yöntem olmasına
karşın, sadece yapılacak olan projenin çevresel etkisini
değerlendirmesi nedeni ile yetersiz kalabilmektedir [3]. Buna
karşın Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi, çevresel etki
değerlendirme ilkelerinin plan ve politikalara uygulanması
olarak tanımlanmakta ve giderek daha çok ülke tarafından
benimsenmektedir. Stratejik çevresel değerlendirme bu
bağlamda, ÇED uygulanacak projelere temel oluşturan politika,
plan ve programların çevresel etkilerinin tespiti ve önlenmesi
amacını taşımaktadır [3].

Değerlendirme uygulaması, çevre koruma politikası açısından
oldukça önemlidir. Böylelikle kısıtlı doğal kaynaklar en etkin
biçimde kullanılırken, bu kaynakların zarar görmesi yada

Bu çalışmada KKTC’de Stratejik Çevresel Değerlendirmesi
arazi kullanımı, tarım, ormanlar ile ﬂora ve fauna, madencilik,
su kaynakları, enerji, atık yönetimini ile turizm ve eğitim
sektörü olarak belirlenmiştir.
2. KKTC’nin Coğraﬁ Konumu ve Uygulanması Önerilen
Stratejik Çevresel Değerlendirmenin Kapsamı
Kıbrıs, Güneybatı Asya’da bulunur ve Akdeniz’in üçüncü büyük
adasıdır. Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, doğusunda
112 km mesafe ile Suriye, 267 km ile İsrail, 162 km ile Lübnan;
güneyinde 418 km ile Mısır; kuzeybatısında ise 965 km ile
Yunanistan yer almaktadır [5]. Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya’dan
sonra 9251 km2’lik yüz ölçümüne sahip Akdeniz’in çevresel
zenginlikleri ile ön plana çıkan üçüncü büyük adasıdır. KKTC,
adanın 3355 km2’lik kısmını kapsamaktadır. Adanın sahil
şeridinin toplam uzunluğu yaklaşık 780 kilometredir. Bunun
396 km’si (%51) KKTC sınırları içinde, 384 km’si de (%49) Rum
tarafında bulunmaktadır.
Stratejik Çevresel Değerlendirme yerel yada bölgesel olabildiği
gibi, bazı faaliyetler açısından ülke çapında da olabilmektedir.
KKTC de ülke büyüklüğü göz önüne alındığında SÇD çalışması
bir bütün olarak değerlendirilebileceği gibi birkaç gruba
ayrılarak da değerlendirilebilir. SÇD’nin KKTC’de aşağıdaki
faaliyetler için uygulanması önerilmektedir.
(i) Toprak ve arazi kullanımı
(ii)Tarım
(iii) Orman alanları, ﬂora ve fauna
(iv) Madencilik
(v) Su kaynakları
(vi) Enerji
(vii) Atık yönetimi
(viii) Turizm ve eğitim faaliyetleri
2.1 Toprak ve Arazi kullanımı
KKTC arazi kullanım dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna
göre mevcut arazilerin yaklaşık %56 sı tarımsal amaçla
kullanılmaktadır. Köy, kasaba, dere ve gölet arazisi ise yaklaşık
olarak %10 dur. Varolan arazinin yaklaşık %8’i kullanılmayan
arazi olarak tanımlanmıştır. Arazi kullanım planları KKTC’de
hazırlanmış olan rapora göre toprak sınıﬂarı, arazi kullanım
kabiliyetleri ve potansiyel kullanımları belirlenmiştir.
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Tablo1. KKTC’de arazi dağılımı [6]
Dönüm

%

1.Tarımsal Arazi

Arazi Çeşidi

1,398,123

56,71

2.Orman Arazisi

480,740

19,50

3.Hali ve Mera Arazisi
4.Kasaba, Köy, Dere ve
Gölet Arazisi

122,157

4,95

236,471

10,69

5.Kullanılmayan Arazi

201,061

8,15

24 Şubat 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park
statüsüne kavuşan, 6 Kasım 1995’te Doğal ve Arkeolojik Sit
Alanı ilan edilen, 2004’te Karpaz Emirnamesi ile bu niteliklerin
korunması gereği bir kez daha önemle vurgulanan, S(K-II) 10562007 sayılı ve 30 mayıs 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla
da Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Karpaz Emirnamesin’de
1/2500 ölçekli gelişme kararları haritasında “Milli Park Sınırı”
olarak isimlendirilmiştir. Sınır içerisindeki “Mutlak Koruma
Alanı” kapsayan bölgede Eski Eserler Dairesi’nin, Anıtlar
Yüksek Kurulu’nun Çevre Koruma Dairesi’nin görüş öneri ve
kararları ile Eski Eserler Yasası ve Çevre yasası esasları ve
kuralları yasal olarak uygulanmak zorundadır.
Karpaz Mutlak Koruma Alanı içerisinde çevresel değerler
dikkate alınmadan yapılan aktiviteler engellenerek Dünya
Kültür ve Doğal Mirası olan bölgenin korunması sağlanmalıdır.
2.2 Tarım
KKTC’de, bitkisel üretim ekim alanları; tahıl, yemlik baklagil,
yemeklik baklagil, sebze, bostan, endüstri bitkileri, meyveler,
bağlar ve turunçgillerden oluşmaktadır. Ekilen arazinin ürün
çeşidine göre dağılımında tahıl arazisi % 68,5’lik payla birinci
sırada yer alırken bunu sırasıyla yemlik baklagil, meyve ve
turunçgil alanları takip etmektedir. 2007 yılında 334,006
ton olarak gerçekleşen toplam bitkisel üretim 2008 yılında
yaşanan kuraklık nedeniyle %33 oranında bir düşüş göstererek
223,816 ton olarak gerçekleşmiştir [6]. 2007 yılında 89,880
ton olarak gerçekleşen tahıl üretimi 2008 yılında 17,834
ton olarak gerçekleşmiştir [7].Tarım alanlarının yeterince
korunmaması ve yeraltı suyunun tuzlanması önemli çevre
sorunların arasında sayılmakla birlikte en önemli sorunun
kontrolsüz tarım ilaçlarının olduğu çevre mühendislerini odası
yetkilileri tarafından dile getirilmektedir.SÇD kapsamında tarım
alanlarının ülkenin ihtiyaçlarına göre tanımlanarak, konut
alanlarına dönüşümü engellenmelidir.
2.3 Orman Alanları,Flora ve Fauna
KKTC’deki ormanlar çam (kızılçam, halep çamı, fıstık çamı),
servi (adi ve piramit servi), ardıç, kavak (akkavak ve karakavak),
meşe (kermes meşesi ve mazı meşesi) ile okaliptüs ağaçlarından
oluşmaktadır [8]. Bu ağaçlar Orman Dairesi Müdürlüğünün yazılı
izni olmadan kesilemeyen, taşınamayan, şekli değiştirilemeyen
ve budanamayan ağaçlardır. Ayrıca KKTC’de orman ağaçlarının
dışında anıt ağaçlar da tanımlanmıştır. Bunlar yaş, çap ve

boy itibariyle kendi türünün genel ölçülerinin çok üzerinde bir
boyuta ulaşan, kültür, tarih ve mekanında özel yeri bulunan,
geçmiş ile günümüz ve gelecek arasında iletişim sağlayabilecek
tabii ömre sahip ağaçlardır [8]. Bunun yanında 19 tane endemik
bitki Kıbrıs adası dışında dünyanın başka hiçbir yerinde
yetişmemektedir [9]. Pimpinella cypria (Kıbrıs Taç Anasonu),
Limonium albidum (Kıbrıs Deniz Lavanta Çiçeği), Origanum
syriacum (Kıbrıs Beyaz Kekiği) bu endemik türlerden bazılarıdır.
Yapılan amenajman planlarına göre orman sahasının büyük
bir kısmının bozuk vasıﬂı olduğu saptanmıştır. Gerekli
finansman kaynaklarının bulunmaması nedeniyle bu arazilerde
öngörülen ağaçlandırma yapılamamaktadır. Orman sahalarının
yeterli düzeyde ağaçlandırılıp örtülememesi ve arazilerin
meyilli olması büyük ölçüde erozyona neden olmaktadır [7].
Gençleştirme alanında yapılan çalışmalarda kullanılacak teknik
personel azlığı, gençleştirme yapılmış alanların gerektiği
şekilde korunamaması ve orman bakımında kullanılacak vasıﬂı
kesim işçilerinin sınırlı olması bu alanda karşılaşılan sorunların
başında gelmektedir[7]. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Kantara ve
Alevkayası olmak üzere KKTC’de 5 adet orman bölge şeﬂiği ve
5 adet bu bölgelere ait 10 yıllık amenajman planları mevcuttur.
AB tarafından Natura 2000 direktifi ile “habitat alanının”
uluslararası düzeyde korunması gerektiği belirtilmiştir. Karpaz
Milli Park alanı tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en zengin “Doğal
- Habitat” alanıdır. 18/12 Çevre Yasası’nın emrettiği şekilde
‘‘Flora ve Fauna Emirnamesi’’ ile korunan 238 türün 162’si alan
içerisinde barınmaktadır. Koruma altındaki 5 tür memeliden
2’si, 16 tür sürüngenden 12’si ve 215 kuş türünden 147’si park
alanı içerisindedir. Kuzey Kıbrıs’ın tümünde bugüne kadar tespit
edilen 1410. bitki türünün yarısı da burada yaşam bulmaktadır.
Ayrıca 47 adet endemik bitkinin 24 adedi, nadir bitki türlerinin
yaklaşık 100 adedi de yine bu alandadır.
Kıbrıs göç yolları üzerinde olması dolayısı ile kuşlar için de
önem taşımaktadır. Kıbrıs’taki toplam kuş türü sayısı Bird Life
Cyprus’un 2011 yıllık gözlem raporuna göre, ender görülenler,
kazara göçmenleri ve ilk kez görülenler dahil; 394 türdür [10].
Adanın %28’ini kaplayan toplamda 3106 km2 genişliğindeki 34
alan Önemli Kuş Alanı (ÖKA) olarak belirlenmiştir. Bu alanlar
arasında orman, dereyatağı, sulak alan, vadi gibi pek çok
değişik yaşam alanı yer alır.
Kuşların yanısıra KKTC kıyı şeridi deniz kaplumbağaları için
de oldukça önemlidir. 1979 yılında Washington’da yapılan
Dünya Deniz Kaplumbağalarını Koruma Konferansı’nda tüm
dünya denizlerinde 100,000-200,000 kadar ergin Caretta
caretta dişisi kaldığı rapor edilmiştir. KKTC Çevre Koruma
Dairesi 29 Mart 2001 tarihinde yayınlamış olduğu “Fauna ve
Floranın Korunması Emirnamesi” ile deniz kaplumbağaları
ülkemizde de koruma altına alınmıştır. Araştırmalar Karpaz
yarımadasındaki Ronnas Körfezinin tüm Akdenizde 3. ve yine
Alagadi sahillerinin 5. önemli yeşil kaplumbağa üreme alanı
olduğunu ortaya koymuştur. KKTC’de deniz kaplumbağalarının

1031

2nd International Sustainable Buildings Symposium
yaşam ortamlarının korunmasını sağlamak amacı ile; Alagadi
Bölgesi, Ronnas Körfezi ve Ay.Philon, Altınkum I ve Altınkum
II sahilleri bölgesi, Tatlısu Kıyı Şeridi, Akdeniz Bölgesi özel
çevre koruma bölgesi olarak Bakanlar Kurulu Kararları ile
resmi gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir[11]. Dolayısı ile bu
alanların korunmasına devam edilmesi biyoçeşitliliği korumak
açısından büyük önem taşımaktadır. Yukarıda verilen bilgiler
ışığında KKTC’de SÇD yapılması biyoçeşitliliğin korunmasına
büyük katkı koyacaktır.
2.4 Madencilik
1990 yılından itibaren inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu
hammadde tamamen Beşparmak dağlarındaki taşocaklarından
sağlanmaktadır. Ancak bölgedeki ocak sayısının artması ve
ocak işletmeciliğindeki yanlış uygulamalar çevre açısından
birçok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir [7]. Taşocağı
işletmeciliği taş savrulması, hava şoku ve gürültü, yer titreşimi,
toz sorunu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tahrip edilmesi,
görüntü kirliliği ve arazi varlığının kaybedilmesi gibi çevresel
sorunlar yaratmaktadır [12]. KKTC’de bu sorunların üstesinden
gelebilmek için alınmış herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
Ayrıca ocakların işlevi bittikten sonra rehabilitasyon
yapılmaması çevre sorunlarının devam etmesine neden
olmaktadır.
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Taşocakları yanı sıra, Lefke bölgesinde Cyprus Mines
Cooperation(CMC) tarafından, 1916 yılında başlatılan ve 1974
yılına kadar devam etmiş olan [13] bakır madeninin kalıntılarının
yarattığı çevre sorunları devam etmektedir.
CMC’den Geriye Kalan Sorunlar,. Maden, Metalürji ve Jeoloji
Müh. Odasından Okay Cambaz tarafından özetlenmiştir [14];
•

CMC’nin işletme faaliyetleri sonucunda arta kalan düşük
tenörlü cevher yığınlarının Lefke –Karadağ Madeni’nin
ağzında yeralan Gemikonağı Göleti’nin yakın drenaj havzası
içerisinde kalmasından ötürü çok yağışlı dönemlerde gölet
suyunda ağır mineral kirliliğine neden olmaktadır.

•

Gemikonağı girişindeki atık havuzlarının kilden yapılmış
duvarları sağlam tutulduğu müddetçe buradan yağışlı
dönemlerde denize mineralce zengin sıvıların akması
mümkün değildir. Ancak ﬂotasyon tesisleri civarında
yağmur sularının birikmesini önlemek için 1975’ten sonra
bilinçsizce açılan kanal ile denize kimyasal madde içeren
sular akmaktadır.

•

İşletmenin devam ettiği 1972 yılında üretim tesislerinden
çıkan cevher atıklı sular ve gemilere doğrudan yüklemenin
olmadığı dönemlerde üretilen cevherin mavnalarla gemilere
yüklenmesi esnasında denize dökülmesi nedeniyle denizde
kirlenme meydana gelmiştir.

KKTC’de halen maden arama çalışmaları devam etmekte
olup, işletmeye açılması aşamasından önce stratejik çevresel
planlamanın yapılması doğa koruma açısından büyük önem
taşımaktadır.

2.5 Su Kaynakları
KKTC’nin su arzının hemen hemen tamamı yeraltı su
kaynaklarından sağlanmakta mevcut küçük akarsuların üstüne
kurulmuş 41 baraj, akarsuların denize ulaşmasını engelleyip,
yeraltı suyunu beslemek amacına yönelik işletilmektedir [15].
Başlıcası Güzelyurt, Lefke, Girne ve Magosa akiferlerinden
oluşan yeraltı su kaynaklarının beslenme, dolayısıyla
sürdürülebilir çekim potansiyelleri sırasıyla 60, 12 ve 2,1
milyon m3/yıl olmakta, diğer küçük akiferler de göz önüne
alındığında KKTC’de toplam 74,1 milyon m3/yıl sürdürülebilir
yeraltı suyu potansiyeli bulunmaktadır [16]. Ülkede mevcut
olan akiferlerden her yıl beslenmeden fazla su çekildiğinden
akiferlerdeki su seviyesi sürekli olarak düşmekte buna bağlı
olarak deniz suyunun yeraltı su kaynaklarına karışması
neticesinde suyun kalitesi düşmektedir [8] . Mart 2011’de
başlanan KKTC içme suyu ve sulama temini projesinin 2015
yılında devreye girmesiyle, Türkiye’den KKTC’ye yılda 75
milyon m3 su taşıma imkânı sağlanması ve bunun da ülkenin 50
yıllık su ihtiyacının karşılanması beklenmektedir. Su kaynakları
konusunun Stratejik Çevresel Planlamaya dahil edilmesi
hem var olan kaynakların hem de gelecek olan suyun verimli
kullanılması açısından çok yararlı olacaktır..
2.6 Enerji
KKTC’de elektrik enerjisi üretimi oldukça küçük bir kısım
dışında tamamen ithal fuel oil ile çalışan buhar santralleri
tarafından üretilmektedir. 1975-1994 yılları arasında ülke
enerji ihtiyacının ancak %10-%20 oranındaki kısmını üretirken,
Teknecik bölgesinde kurulan ve kuruluşu 1996 Mart sonunda
tamamlanan 2X60 MW gücünde ve 780 milyon KWs/yıl
kapasiteli fuel oil ile üretim yapan buhar türbinli iki adet
santralın devreye girmesi ile, ilk olarak 1995 Nisan sonu
itibarıyla enerji ihtiyacının %85’inin, bilahare 1996 yılı içerisinde
ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının neredeyse tamamının KKTC
sınırları içerisinde üretilmesi mümkün olmuş, ayrıca 2003
yılında Kalecik’te 2003 yılında, yap-işlet-dervet modeli ek bir
mobil santral devreye girmiştir [17].
Kuzey Kıbrıs Elektrik Kurumu (KIB-TEK) istatistiklerine
göre KKTC elektriğinin 99.63%’ünü Teknecik ve Kalecik
santrallerinden sağlarken, tüketilen elektriğin 0.37% Rum
kesiminden karşılanmıştır [16]. Bunun yanında KKTC’de üretilen
elektriğin 0.18% gibi oldukça küçük bir bölümü de Serhatköyde
kurulan PV- Güneş sisteminden üretilmiştir [17].
KKTC’de fuel oil ile çalışan buhar santralleride kullanılan yakıtın
kalitesi ve bu santrallerin filtre sistemleri çeşitli tartışmalara
yol açmıştır. Özellikle 2013 yılında Kalecik’teki santale yakıt
taşınması sırasında meydana gelen kaza KKTC’de mevcut
elektrik üretim santrallerinin sorgulanmasına neden olmuştur.
KKTC güneş enerjisi bakımından oldukça zengin bir ülkedir.
Güneş enerjisinin evlerde sıcak su üretimi için kullanılması
oldukça yaygındır. Ülkede var olan güneş enerjisi, sıcak
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su üretimi yanında elektrik üretimi için de oldukça uygun
olduğundan yapılacak olan bir stratejik planlama ile güneş
enerjisinin elektrik üretiminde kullanılması hem ekonomik
açıdan yarar sağlayacak hem de fosil yakıt kullanımı ile oluşan
çevre problemlerini azaltacaktır.
Güneş enerjisi yanında KKTC’de tarımsal atık şeklinde bulunan
ciddi bir biyokütle potansiyeli de mevcuttur. Tarımsal atıkların
başında pirina,portakal kabuğu ve nar kabuğu gelmektedir.
Bu atıklar zeytin yağı, portakal suyu ve nar suyu üretiminden
kaynaklanmaktadır. Tarımsal atık formundaki bu ürünler,
özellikle ilgili fabrikalarda toplu halde bulunduklarından
toplama-taşıma maliyetleri görece düşüktür. Bu da enerji
üretimine etkin şekilde katılmaları için büyük bir avantajdır.
KKTCde güçlü bir sanayinin olmayışı, var olan atıkların önemli
bir kısmının organik atıklar olması sonucunu doğurmaktadır.
Belediyeler tarafından toplanan katı atıkların da kayda değer
bir enerji üretme potansiyeli olduğu tahmin edilmektedir.
KKTC’de enerji üretimin Stratejik Çevresel Planlamaya
dahil edilmesi ile güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının enerji üretimine ciddi bir katkı koyacağı açıktır.
2.7 Katı Atık Yönetimi
Katı atık yönetimi KKTC’nin en önemli sorunlarından bir
tanesidir. Katı atık bertaraf alanlarının çoğu vahşi depolama
alanı niteliğinde olup, atıklar ve çöpler bu alanlarda etrafa
yayılmış haldedir. Çevre koruma dairesi katı atık toplama ve
depolama ile ilgili aşağıdaki sorunların altını çizmiştir [18];

turizm merkezlerini oluştururlar. Öyleki, Kuzey Kıbns Türk
Cumhuriyeti konaklama tesislerindeki yatak kapasitelerinin %
89’u bu iki merkezde toplanmıştır [19]. KKTC’ye gelen turist
sayısının yıllar itibarıyle arttığı görülmektedir. 2002 yılında 400
binlerde olan turist sayısı 2011 yılında bir milyon kisiyi asarak
en yüksek seviyeye ulasmıstır[20]. Bunun yanında turizm
sektöründe, sürdürülebilirliğine elverişli iklimi, doğal plajları,
önemli konaklama tesisleri ve ulaşım kolaylıkları nedeniyle
artan turist talebini karşılayabilmek için, ülkedeki otel sayısı
da artmaktadır. Yapılmakta olan otel inşaatlarının ve faaliyete
geçen otellerin çevreye minimum zarar vermesi açısından ÇED
yerine SÇD ile planlanması gerekmektedir.
Turizm yanında, eğitim sektörü KKTC ekonomisi açısından
oldukça önemlidir. 2015 yılı itibarı ile KKTC’de 12 üniversite
bulunmakta olup, 2014-2015 Güz Akademik Döneminde
KKTC’de yüksek öğrenime kayıtlı öğrenci sayısı 73,894.00’tür
[21]. Bu öğrencilerin sadece 19,631.00’i KKTC uyruklu olup
geriye kalan kısmı, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdendir.
TC ve diger ülkelerden gelen öğrencilerin konaklama sıkıntısı
yaşamaması açısından ülkedeki yurt inşaatları ve diğer
inşaatlar hız kazanmıştır.
Eğitim yada turist hedeﬂi inşaatların planlanması ve bu
sektörlerde verilen hizmetlerin eksiksiz verilebilmesi sırasında
çevreye verilen zararın asgari düzeye indirilmesi açısından
Stratejik Çevresel Değerlendirmeye dahil edilmesi şarttır.
3. Dünyada Stratejik Çevresel Planlama Uygulamaları

1) İzleme ve yaptırım faaliyetleri iyileştirilmeli ve potansiyel
çevre kirlenmesini kontrol etmek için daha çok kaynak
tahsis edilmelidir.

Stratejik Çevresel Değerlendime 2001/42/EC Avrupa
Parlamentosu direktifi ile, 21 Haziran 2004’e kadar, üç yıl
içinde, SÇD’nin yasalaştırılması kararı almıştır [22].

2) Katı atık yönetimiyle ilgili görev ve sorumlulukların ne
olduğunun yeterince açık olmaması verimi düşürmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri yanında, birçok ülkede daha başarılı
SÇD uygulamaları görülmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda
verilmiştir.

3) Üretilen katı atık miktarı ve cinsi ile ilgili yeterli bilgi yoktur.
Bu durum, atık yönetiminin planlamasını zorlaştırmaktadır.

•

Stratejik Çevresel Planlama bir çok ülkede uygulamaya
koşulmuştur. Örneğin 2002 yılında Gana [23] yoksulluk
azaltma planını belirlemiş ancak taşıma, tarım ve özel
sektör kalkınma planlarının çevreye olan etkisini gözardı
etmiştir. Stratejik Çevresel Değerlendirme ile planın
eksiklikleri giderilmiştir.

•

Stratejik Çevresel Planlama Kolombiya’da su ve sağlık
sektörlerinde uygulanmıştır [22]. SÇD ile yapılması gereken
düzeltmeler belirlenmiştir. SÇD ile bölgesel yönetimlerin
çevre yönetimi için üstlenmesi gereken zorunluluklar
belirlenmiştir.

•

Bir başka Stratejik Çevresel Değerlendime uygulaması
Kamboçya’da turizim sektörü için yapılmıştır. Kamboçya’da
eski turizim yasası tamamen kaldırılmamış, mevcut
yasasının gözardı edilen çevresel etkileri geliştirilmiştir
[24].

4) Çevrenin ve halk sağlığının yeterince korunmamasında en
büyük eksiklik, atık bertarafı konusundadır.
5) Bertaraf alanlarının bir tanesi hariç tümünde sızıntı
sularının etkilerini azaltmak için yalıtım mevcut değildir.
6) Geri kazanılabilen malzemeler için piyasa talebi
olmadığından günümüzde düzenli geri dönüştürme
faaliyetleri pek yoktur.
KKTC’de Katı atık yönetiminin iyileştirilmesi ve çevre ile
insan sağlığına en az zararı vermesi için Stratejik Çevresel
Planlamaya dahil edilmesi elzemdir. Bu şekilde en etkili katı
atık bertaraf yöntemi ve yeri seçilerek, katı atıkların yarattığı
çevre problemleri ortadan kaldırılabilir.
2.8 Turizm ve Egitim Sektörü
Elverişli iklimi, doğal plajları, önemli konaklama tesisleri
ve ulaşım kolaylıkları nedeniyle Magosa ve Girne önemli

1033

2nd International Sustainable Buildings Symposium
4. Sonuçlar ve Öneriler

Yönetimi ile İlgili Yükümlülük ve Sorumluluklar ile ilgili
olarak, (19.madde 3. fıkrası:) Nüfus eşdeğeri 2000’in
üzerinde olan yerleşimler atık su toplama, arıtma ve deşarj
sistemleri kurmakla yükümlüdür. Nüfüs eşdeğeri 200015000 arasında olan Belediyelere, 2020 yılına kadar süre
tanınmıştır. Yine bu yasa ev, site, tatil köyü ve benzerlerini
inşa eden gerçek veya tüzel kişiler, evsel atık sularını, bir
belediye kanalizasyon ve arıtma sistemine bağlanana
kadar, toplanması ve arıtılmasından sorumludurlar
demesine rağmen Kuzey Kıbrıs’ta genel arazi kullanım
stratejisi veya bu tip atıksu arıtma tesislerinin yerlerini
belirleyen ülkesel fiziki plan olmayışı önemli bir ulusal
sorun oluşturmaktadır. Küçük veya paket tipte atıksu
arıtma tesislere inşaat izni verilirken konut-otel yerleşim
bölgelerine minimum uzaklıklarının ne olması gerektiğini
belirleyen yasal mevzuata ihtiyaç vardır. Tüm bu sorunların
aşılması için de Stratejik Çevresel Etki değerlendirmesine
gereksinim vardır.

KKTC’nin alanı ve özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki
bölgeler için stratejik çevresel planlama raporu hazırlanabilir.
a) Karpaz Bölgesi
b) Güzelyurt Lefke Bölgesi
c) Girne Lefkoşa Bölgesi
d) Magosa bölgesi
KKTC’de zaman zaman yoğun tartışmalara neden olan
sorunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.
•
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İngiliz yönetim döneminde çıkartılan ve halen uygulamada
olan fasıl 96 “Yollar ve Binalar Düzenleme” yasası, yolu
olan her araziye bina yapma hakkı tanımaktadır. Bu yasa
özellikle emirnamelerin geçerli olmadığı köylerde çarpık
yapılaşmaya ve kentleşmeye neden olmaktadır. Köy
içerisine ya da çevresine yapılan 4 katlı hatta 10, 11 katlı
binalar köylerin kendisine has doğal dokusu bozarak birçok
altyapı problemini de beraberinde getirmektedir.

•

1952 de çıkartılan ve bir daha güncellenmeyen veya
değiştirilmeyen “Toprak Koruma Yasası” arazilerin
sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı
kullanımına izin vermemektedir. Verimli tarım arazileri
yerleşime veya sanayiye açılarak yok edilmektedir.

•

Küçük bir ada ülkesi olması dolayı kirli sanayiye imkan
verilmemelidir.

Kaynaklar

•

Kıyıların yerleşimine imkan tanıyan yasalar ortadan
kaldırılarak kıyılar koruma altına alınmalıdır.

•

Doğal hayatın korunması ve devamlılığı için orman arazileri
yüksek-alçak orman arazisi gözetmeksizin korunmalıdır.
Bunun yanında, özel çevre koruma bölgeleri içerisinde
avcılar tarafından vurulan yerli ve göçmen kuşlar sürekli
basında yer almaktadır. Hatta vurulması yasak olan kuşlar
dahi vurulmaktadır. Bu nedenle özel çevre koruma bölgeleri
ava kapatılmalıdır.

•

Sadece harita üzerinden giderek yol planı çizmek birçok
sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle son yıllarda
yapılan bazı yolların tarihi sit alanları üzerinden geçmesi,
ormanlık arazilere büyük zarar vermesi, yetersiz köprüleri
sayesinde sellere neden olması, hatalı arazi istimlaklarına
yol açması nedeniyle tepki çekmiştir.

•

Natura 2000 ağına dahil edilen ve Avrupa ile tüm Akdeniz’de
korunması gereken nadide bir bölge olan Karpaz Özel Çevre
Koruma Bölgesinde kaçak yapılaşma faaliyetlerinin devam
etmesi sebebiyle bölgenin doğal ve arkeolojik açıdan
öneminin yitirilmesi noktasına geldiği için bu bölgede SÇD
çalışması yapılmalıdır ve korunmalıdır.

•
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Sayılı

Çevre

Yasası,

Kentsel

Atık

Stratejik Çevresel Değerlendirme ile, bazıarı listenen
tartışmaların ve çevresel sorunların en aza indirilmesi
ve çevresel değerlerin AB standartlarında korunabilmesi
sağlanacaktır. Böylece günübirlik kararlar yerine uzun vadeli,
doğa korumayı kapsayan ve halkın, uzmanların, akademisyen
ve sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinin dikkate alındığı
sistematik bir planlama kapsamında yer ve aktivite seçimi
yapılabilecektir.
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