KIBRIS
C O Ğ R A F YA S I
9.BASKI : EYLÜL 2014

BU KİTAP; KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TALİM TERBİYE DAİRESİ TARAFINDAN LİSELERE
DERS KİTABI OLARAK DENENİP GELİŞTİRİLMESİ UYGUN BULUNMUŞTUR.

KKTC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINIDIR

Her hakkı saklıdır ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Kitabın metin,
soru, şekil ve resimleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımlanamaz.

KIBRIS
C O Ğ R A F YA S I
YAZARLAR
Dr.SERKAN İLSEVEN
GÜREL HIDIRER
AHMET TÜMER
DÜZELTİ
MELTEM TEKİN
GRAFİK TASARIM
NESLİHAN AZMİDOLU
KAPAK TASARIM
NESLİHAN AZMİDOLU
GRAFİK TASARIM DÜZELTME
BİLAL AKBAYIR
BASKI
BAŞAK MATBAACILIK VE TAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
Anadolu Bulvarı Meka Plaza No:5/15 Gimat - ANKARA
T: +90 312 397 16 17 F:+90 312 397 03 07
II

İSTİKLÂL MARŞI

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var!
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Mehmet Âkif ERSOY

III

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk
istiklâlini,
Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne
temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden,
mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette
tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten
daha elim ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi
menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval
ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve
cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun
kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

V

ÖNSÖZ

Dünyamız'da uygarlıkların, ekonomilerin ,üzerinde temellendiği doğal yaşam alanları hızla yok oluyor:
Ormanlar tükeniyor, denizler kirleniyor, tarım alanları verimliliğini kaybederek çölleşiyor. Atmosfer soluk
alınamaz hale geliyor, milyonlarca yıl içerisinde milyonlarca türe ulaşan yaşamın zenginliği hızla azalıyor.
İnsanlığın ve onun yıkıcı gücü altında ezilen doğa ile birlikte diğer bütün canlıların böyle bir yaşamı hak
etmediklerine inanıyoruz.
Her karış doğal alanın yok edildiği ve tüm insanlığın karanlığa gömüldüğü bu dünyada içimiz acısa da
umutsuzluğa düşmemek, elimizden ne geliyorsa ortaya koymak gerekmektedir. Biz coğrafya öğretmenleri de
öğrencilerimizi doğaya duyarlı, doğayı tanıyan ve gözeten bireyler olarak yetiştirmekle yükümlüyüz.
Büyük bir özveri ve emekle hazırladığımız Kıbrıs Coğrafyası kitabı bir ders kitabı olarak hazırlandığı
gibi aynı zamanda Kıbrıs doğasına sahip çıkma kitabından başka birşey değildir. Öğretmen
arkadaşlarımızın bu derse dolayısı ile Kıbrıs doğasına gösterecekleri özenle tükenen çevremize ışık kaynağı
olacaklarına inancımız tamdır.
Kıbrıs Coğrafyası kitabı şimdiye kadar Kıbrıs'ı anlatan en kapsamlı kitaptır. Kitabın yazılış safhasında
Kıbrıs ile ilgili gerek türkçe gerekse yabancı dilde yazılan birçok bilimsel eserden faydalanılmıştır.
Kitaptaki konuların işlenmesinde mümkün olduğu kadar coğrafik metod ve görüşlere sadık kaldık.
Doğal ve beşeri - ekonomik olay ya da faktörlerin açıklanmasında, Kıbrıs içindeki dağılış ve bu dağılışı
etkileyen faktörlere önem vermeye çalıştık. Bölümlerin derli toplu olarak anlaşılması açısından da
ayrıntılardan mümkün olabildiği oranda kaçınıp, belli bir çerçeve içerisinde konuların esaslarını belirtmeğe
özen gösterdik. Kıbrıs'ı öğrencilerimize ve halkımıza derli toplu tanıtabilmek için mümkün olduğu oranda
harita, şekil hazırlanmış ve fotoğraflardan yararlanılmıştır.
Aralık 2011 nüfus sayımından sonra KKTC'de nüfus özellikleri değişmiştir. Tarım, hayvancılık,
sanayi ve özellikle turizimdeki hızlı değişmelerde göz önüne alındığı zaman bu kitabın gözden geçirilmesi bir
zorunluluk haline gelmiştir. Kıbrıs Coğrafyası kitabının tüm bölümleri Haziran 2014'te yeniden incelenmiş,
istatistik verileride yenilenmiştir.

Dr. Serkan İLSEVEN

Gürel HIDIRER
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ÜNİTE I

COĞRAFYASI
KIBRIS ‘IN GENELKIBRIS
ÖZELLİKLERİ

A- KIBRIS'IN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ
Bir kıtanın, bir ülkenin, bir kentin dünya üzerindeki yerine Coğrafi Konum denir. Bir yerin
coğrafi konumu orada yaşayan insanların sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerinde önemli rol oynar.
Coğrafi konum iki biçimde ifade edilir. Bunlar Matematik Konum ve Özel Konumdur.

1- Kıbrıs'ın Matematik Konumu
Dünya üzerindeki bir yerin paralel ve meridyenler yardımıyla enlem ve boylamının
belirlenmesine Matematik Konum denir. Matematik konum ile kısaca o yerin Ekvator ve Başlangıç
Meridyenine olan uzaklığı ifade edilir. Bir yerin matematik konumu başta iklim özellikleri olmak
üzere, o bölgenin bitkileri, hayvan toplulukları, toprak tipleri, nüfus ve ekonomik faaliyetleri gibi bir
çok coğrafi özelliği etkiler.
0

'

0

'

0

'

0

'

Kıbrıs matematik konum olarak 34 33 - 35 42 Kuzey enlemleri ile 32 16 - 34 36 Doğu
0
0
boylamları arasındadır. Basit bir şekilde ifade edilmek istenirse 35 Kuzey Paraleli ile 33 Doğu
Meridyeni Kıbrıs'ın hemen hemen ortasından geçer.

KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Harita 1: Kıbrıs'ın Matematik Konumu

1

ÜNİTE I
Kıbrıs'ın Matematik Konumunun Sonuçları
Kıbrıs, Ekvatorun kuzeyinde (Kuzey Yarım Küre), Başlangıç Meridyeninin ise doğusunda (Doğu
Yarım Küre) yer alır.
Kıbrıs, sıcaklık kuşakları içerisinde Ilıman Kuşak'ta yer alır. Bu nedenle Kıbrıs'ta dört mevsim
yaşanır. Ancak Sıcak Kuşağa yakınlık nedeniyle kışlar ılık, yazlar uzun ve sıcak geçer.
'

0

'

0

Kıbrıs'ın en kuzeyi Zafer Burnu( 35 42 ), en güneyi Doğan Burnu’ dur(34 33 ). Adanın doğusu
ile batısını sınırlayan meridyenler ise en doğuda Zafer Burnu’ndan en batıda ise Arnavut
Burnundan geçer.
0

'

'

0

0

'

Doğuda Zafer Burnu (34 36 ) ile batıda Arnavut Burnu(32 16 ) arasında 2 20 lık boylam farkı
vardır. Bu nedenle Kıbrıs'ın doğusu ile batısı arasında yaklaşık 9' zaman farkı ortaya çıkar. Ancak
0
tüm adada Ortak Saat 30 Doğu meridyenine göre ayarlandığı için günlük yaşamda zaman farkı
olmaz. Uluslararası saat sistemine göre kış aylarında 2. saat dilimine, saatlerin bir saat ileri alındığı
yaz döneminde ise 3. saat dilimine girer.

Araştırma Konusu

90
66 33'
0

İleri saat uygulaması nedir?
Bu uygulamanın sağladığı
yararları araştırınız.

0

23 27

'

0

Coğrafi Bilgi

KUTUP

İklim Kuşakları:

ORTA KUŞAK

Dünyamızın değişik
yerlerinin farklı derecelerde
güneş enerjisi alması
nedeniyle İklim Kuşakları
oluşmuştur. Bunlar
Matematik İklim Kuşakları
ile Sıcaklık Kuşaklarıdır.

TROPİKAL KUŞAK

23 27'
0

ORTA KUŞAK

66 33'
0

KUTUP

90

0

Matematik İklim Kuşakları:
Güneş ışınlarının yeryüzüne
geliş açısı Ekvatordan
kutuplara doğru küçülür. Bu
nedenle güneş enerjisinin
yeryüzünde farklı biçimlerde
dağılmasıyla bu kuşaklar
ortaya çıkmıştır.

Matematik İklim Kuşakları

90

0

SOĞUK

68 30'
0

ILIMAN KUŞAK

30 30'

SICAK KUŞAK

0

0

0

27
ILIMAN KUŞAK
48
SOĞUK

90

0

Sıcaklık Kuşakları

2

0

0

Sıcaklık Kuşakları: Bir yerin
ısınması sadece güneş ışının
geliş açısına bağlı değildir.
Yükseklik, kara ve denizlerin
dağılışı, okyanus akıntıları
v.b. unsurlar sıcaklığın
dağılışında etkilidir. Bu
unsurların etkileri de
düşünülerek sıcaklık
kuşakları oluşmuştur.

ÜNİTE I
2- Kıbrıs'ın Özel Konumu
Bir ülkenin denizlere, kıtalara, komşu ülkelere, önemli ticaret yollarına göre belirtilen konumuna
Özel Konum denir. Ayrıca yeryüzü şekilleri, yer altı zenginlikleri, iklim özellikleri gibi unsurlar da
özel konum içerisinde incelenir. Özel konumun bir ülke için yarattığı en önemli sonuç o ülkenin
jeopolitik konumunun önemidir. Kıbrıs'ın özel konumu, jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahiptir.

KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Harita 2 : Kıbrıs ve Komşu Ülkeler
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ÜNİTE I
Kıbrıs'ın Özel Konumunun Sonuçları
Kıbrıs, Eski Dünya Karaları adı verilen Avrupa-Asya- Afrika kıtalarının kavşak noktasındadır.
Politik ve kültürel olarak Avrupa'ya, coğrafi olarak Ortadoğu'ya aittir.
Kıbrıs, Atlas Okyanusunun bir kolu olan Akdeniz'in kuzey doğusunda yer alır. Sicilya ve Sardinya
2
adalarından sonra Akdeniz'in 3. büyük adasıdır. Kıbrıs'ın yüzölçümü 9251 km dir. En doğudaki
Zafer Burnu ile en batı noktası olan Baf Limanı arasında yaklaşık 225 km uzaklık vardır. Kuzeygüney doğrultusunda en geniş yeri Koruçam Burnu ile en güneyindeki Doğan Burnu arası yaklaşık
96 km dir. Adanın doğusuna doğru bu genişlik azalır ve Karpaz Yarımadası Kıbrıs'ın, en dar
yerlerini oluşturur. Karpaz Yarımadası, İskele İlçesinin doğusundan başlayarak kuzeydoğu
yönünde daralarak Zafer burnunda sona erer.

Sicilya 25710 km2

2

Sardinya 24090 km

Harita 3 :Akdeniz’ de başlıca adalar
Kıbrıs, kuzeyinde Türkiye (70 km), doğusunda Suriye (102 km) ve
Lübnan (165 km), güney doğusunda İsrail (233 km), güneyinde
Mısır(347 km) ve kuzey batısında Yunanistan (835 km ) ile komşudur.

Kıbrıs 9251 km2

Kıbrıs'ın özel konumunun en önemli sonucu jeopolitik öneminin
yüzyıllardır devam etmesidir.
Kıbrıs ilk çağlardan beri önemli bir ticaret merkezidir. Önceleri adayı
önemli kılan şey Ortadoğu, Kuzeydoğu Afrika ve Avrupa arasındaki
ticaret yollarını kontrol eden noktada olmasıydı. Çünkü Asya kıtasından
karayolu ile gelen mallar, gemiler ile Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya
taşınmaktaydı. 1869 yılında Süveyş Kanalının açılması ile Atlas
Okyanusundan doğudaki Hindistan'a olan ulaşımın en kısa yolu
Akdeniz üzerinden ve Kıbrıs' tan yapılmaya başlandı. Bu durumda
Kıbrıs, Süveyş Kanalını hem kontrol edebilme hem de ikmal noktası
olma açısından önemli konuma geldi.

Korsika 8720 km2

Girit 8380km2

Rodos 1412 km2

Şekil 1:Akdeniz’ deki önemli adalar ve yüzölçümleri
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ÜNİTE I
Son yıllarda dünya jeopolitiğinde hidrokarbon
kaynaklarının(doğalgaz-petrol) aranması bakımından
önemini giderek arttıran bölgelerden biri de Doğu Akdeniz
havzasıdır. Kıbrıs adası ve İsrail açıklarında keşfedilen ve
keşfedilme süreci devam eden petrol ve doğalgaz rezervleri
tüm dünyanın ilgisinin bu bölgeye yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Ortadoğu ve Hazar bölgelerine ilaveten önemli
hidrokarbon kaynaklarına sahip bu alanda Kıbrıs adasının
jeopolitik çıkarları ve öncelikleri bulunmaktadır.

Araştırma Konusu
1- Ortadoğu bölgesini oluşturan
ülkeler hangileridir?Araştırınız.
2- Bakü- Tiflis - Ceyhan ham
petrol boru hattı hakkında bilgi
toplayınız.
3- Doğu Akdeniz Havzasındaki
petrol - Doğal gaz yatakları
hakkında bilgi toplayınız.

KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgaz ve petrol
rezervlerinin, güvenli bir şekilde çıkarılması ve Kıbrıs ile
Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi durumunda,
Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı da büyük ölçüde karşılanacak
ve AB'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığı azaltacaktır. Bu
durum hem Kıbrıs'a büyük ekonomik gelir kazandıracak
hemde jeopolitik önemini daha da artıracaktır.

Harita 4: Kıbrıs'ın Dünya Üzerindeki Yeri
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ÜNİTE I
B- KIBRIS'TA SİYASİ COĞRAFYA
Kıbrıs, siyasi olarak pek çok devletin kontrolü altına girmiştir. Bu devletlerden başlıcaları; Mısır,
Asur, Pers, Bizans, Lüzinyan, Venedik, Osmanlı İmparatorluğu ve İngilteredir. 1571 yılında Kıbrıs'ı
alan Osmanlı İmparatorluğu, 1878 yılında adayı İngiltere'ye kiraladı. Ancak Birinci Dünya
Savaşının(1914-1918) başlaması ile İngiltere adayı ilhak etti. İngiliz Sömürge İdaresi 1960 yılına
kadar adayı idare etti. 1960 yılında Londra ve Zürih antlaşmaları sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti
kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti Türk ve Rum toplumlarının ortak idaresinde kurulmuştu. Ancak Rumlar
Türk toplumunu dışlayarak Enosis hayalini gerçekleştirmek için silahlı saldırılara başlayınca Türk
toplumu kurucu ortaklıktan çekildi. 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Barış Harekatı sonucunda
Kıbrıs Türk toplumu adanın kuzeyinde toplandı. 15 Kasım1983 yılında KKTC kuruldu.

BÖLGELER

Km2

%

KKTC

3242

35.04

GKRY

5509

59.56

İngiliz Üsleri

256

2.76

Ara Bölge

244

2.64

Toplam

9251 km

2

Tablo 1: Kıbrıs’ ta Araziler ve
Yüzölçümleri

%100

Bugün Kıbrıs'ta üç siyasi birimden söz edilebilir. Bunlar KKTC, GKRY ve İngiliz Üsleridir.
1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
2

Kıbrıs adasının kuzey bölümünde yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 3242 km dir. Güneyde Kıbrıs
Rum Yönetimi ile güney doğuda ise Dikelya Üssü ile sınırı vardır. 2011 yılı nüfus sayımına göre
de facto nüfus 294396 kişidir. Hizmet sektörü başta olmak üzere sanayi ve tarım başlıca ekonomik
faaliyetlerdir. Yüzey şekillerinin temelini Girne Dağları oluşturur. Bu dağlar kuzey kıyı boyunca
alçalıp yükselerek doğu-batı istikametinde uzanır. İç Ovanın büyük bölümü ile kuzey sahil şeridi
başlıca tarım ve yerleşme alanlarıdır.
2-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
2

Adanın güney bölümünde yer alıp yaklaşık 5509 km yüzölçüme sahiptir. Kıbrıs'ın yaklaşık
2/3’sini kaplar. Nüfusu yaklaşık 860000 kişidir. Başlıca yüzey şekli Trodos Dağlarıdır. İç Ovanın
(Mesarya) bir bölümü ile güney ve batı bölümlerdeki alçak alanlar tarım ve yerleşme alanlarıdır.
Hizmet sektörlerinden deniz ticareti, bankacılık ve turizm önemli gelir kaynaklarıdır.
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ÜNİTE I
3- İngiliz Üsleri
Kıbrıs adasının jeopolitik konumu nedeniyle İngilizler adada iki üsse sahiptirler. Bunlar Dikelya
2
ve Ağrotur üsleridir. Bu üsler İngiltere'ye bağlı topraklardır. Üslerin toplam alanı 256 km dir. Dikelya
2
üssü adanın güney doğusunda yer alır. Bu üssün toplam alanı 132 km olup, hem KKTC hem de
2
GKRY ile sınırı vardır. Ağrotur üssü ise adanın en güneyinde yer alır ve 124 km yüzölçüme sahiptir.
Kıbrıs'ta bu üç siyasi birim dışında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bulunmaktadır. BM
Barış Gücü, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin askerlerinden oluşur. Bu askerler dünyanın çeşitli
bölgelerinde görev yapmaktadır. Kıbrıs'a BM'ye bağlı askerler ilk kez 1964 yılında geldi. Toplumlar
arasında başlayan çatışmaları önlemek amacıyla Kıbrıs'a gelen Barış Gücü bugün KKTC ile GKRY
arasındaki Yeşil Hat olarak bilinen sınırın kontrolünü sağlamakla görevlidir. Yeşil Hattın her iki
2
yanında oluşan 244 km 'lik Ara Bölge BM Barış Gücünün denetimi altındadır.
Kıbrıs'ta KKTC ile GKRY arasında birçok sınır kapısı bulunmaktadır. Bunlar yaya geçişlerine
açık olan Ledra Palace ile Lokmacı Kapısı ve araç geçişlerine açık olan Metehan, Bostancı, Akyar,
Beyarmudu ve Yeşilırmak (Pirgo) sınır kapılarıdır.

KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Harita 5:Kıbrıs’ ın Siyasi Bölünüşü
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ÜNİTE I

Resim 1: Lefkoşa’ da KKTC ile GKRY
arasında sınır kapısı (Ledra Palace)

Araştırma Konusu
Kıbrıs’ın 1878 yılında İngiltere’ ye kiralanma nedeni nedir ? Araştırınız.
BM Barış Gücünün kuruluş amacını ve dünyanın hangi bölgelerinde görev yaptığını araştırınız.
BM Barış Gücü bulunduğu bölgelerde misyonunu yerine getirebiliyor mu?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Kıbrıs'ın Avrupa Birliği, ABD, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan için önemi nedir?
2-Avrupa Birliğinin kuruluş amacını ve bu birliği oluşturan ülkeleri öğreniniz?
3-Kıbrıs'ın matematik konumunun sonuçları nelerdir?
4-Kıbrıs'ın jeopolitik önemini kısaca açıklayınız?
5-Kıbrıs'taki siyasi üniteler hakkında kısaca bilgi veriniz?
6-Çizeceğiniz bir Kıbrıs haritası üzerinde Kıbrıs'ın önemli burun, körfez ve yarımadalarını
gösteriniz.
7- Jeopolitik açıdan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Kıbrıs'a etkileri ne olur araştırınız.
8-“Kıbrıs hareketsiz bir uçak gemisidir.” Cümlesinin gerçekte ne anlama geldiğini tartışınız.
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ÜNİTE II
I

KIBRIS’ IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
A- KIBRIS'IN OLUŞUMU

Kıbrıs'ın da içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzasında yer şekilleri çok karmaşık tektonik
ve volkanik hareketler sonucunda meydan gelmiştir. Genel olarak Alp Orojenezi'nin etkilediği bu
bölge milyonlarca yıl içerisinde oluşmuştur. Kıbrıs, Akdeniz'den Asya'ya doğu-batı doğrultusunda
uzanan Alp-Himalaya Orojenik sisteminin Akdeniz'deki bir parçasıdır. Alp Orojenezi, Afrika ve
Avrasya arasındaki sıkışma hareketinin, Himalaya Orojenezi ise Hindistan-Asya çarpışmasının
bir sonucudur.
Av r a s y a P l a k a s ı

Anadolu Plakası

İran Plakası

Ar

Kıbrıs

ap
Pla
ka
sı

A f r i k a

P l a k a s ı

Harita 6: Kıbrıs'ın Yakın Çevresindeki Plakaların(Levha) Hareketleri

Kıbrıs adası bugünkü görünümünü alıncaya kadar pek çok
tektonik ve volkanik harekete maruz kalmıştır. Kıbrıs'ın da
içerisinde bulunduğu geniş bir alan, 2. Zamanda (90 milyon yıl
önce) Tethys Denizi (Tetis) adıyla anılan derin bir okyanusun
parçasıydı. Tethys denizinin güneyindeki Afrika ve kuzeyindeki
Avrasya kıtaları tektonik hareketleri sonucunda çarpıştı.
Kıtaların çarpışmasıyla zayıflayan yerkabuğu içerisine sokulan
mağmanın yavaşça soğuyarak katılaşması sonucu Trodos
dağları oluşmaya başladı. Zamanla devam eden tektonik ve
volkanik hareketler sonucunda okyanus tabanından yükselen
Trodos dağları tek bir ada olarak ortaya çıktı. Bu ada üzerindeki
tortul tabakaların zaman içerisinde aşınmasıyla, Trodos' un
temelini oluşturan volkanik yapı açığa çıktı. Bu dağların güney
eteklerindeki Momonya (Momonia) oluşumu Trodos'tan daha
yaşlı tortul tabakalar içermektedir.
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Coğrafi Bilgi
LEVHATEKTONİĞİ TEORİSİ
Bu teoriye göre, yer kabuğu levha ya da
plaka adı verilen çok büyük parçalar
halindedir. Dünyamız yaklaşık 10-12
büyük ve bir çok küçük levhadan (plaka)
meydana gelir. Kalınlıkları 70-100 km
arasında değişen çeşitli büyüklükteki bu
levhalar, manto tabakası üzerinde
yüzmektedir. Levhaların hareket yönleri
ve hızları birbirinden farklıdır. Bu nedenle
kimi zaman birbirlerinden uzaklaşır, kimi
zaman birbirlerine yaklaşır. Bu uzaklaşma
ve yakınlaşma hareketleri sonucunda
çeşitli olaylar meydana gelir. Örneğin iki
levhanın birbirlerine doğru yaklaşması
sonucunda bir çarpışma olur ve çarpışma
noktasında levhalardan biri diğerinin altına
girer. Bunun sonucunda sıkışma ve kırılma
yolu ile kıvrımlı dağ sıraları oluşur. Ayrıca
depremler ve volkanik faaliyetlerin nedeni
de levha sınırlarında meydana gelen bu
hareketliliktir.
JEOLOJİK DEVİRLER
(ZAMANLAR)
Dünya, oluşumundan şimdiki şeklini
alıncaya kadar çok farklı süreçlerden
geçmiştir. Bu süreç içerisinde yerşekilleri,
iklim ve canlı türlerinde önemli değişmeler
meydana gelmiştir. Dünyamızın geçirdiği
birbirinden farklı bu dönemlere Jeolojik
Devirler(Jeolojik Zamanlar) adı verilir.
Jeolojik devirler açıklanırken o dönemlerde
yaşayan bitki ve hayvan fosillerinden
yararlanılır.
JEOLOJİK DEVİRLER
İlkel zaman
I. Zaman (Palezoik)
II.Zaman (Mesozoik)
III.Zaman (Tersiyer-Neozoik)
IV.Zaman (Kuaterner)

ÜNİTE II
I
Tethys denizi çevresindeki karalardan aşınan malzemeler
milyonlarca yıl içerisinde bu alanda tortulanmaya başladı. 3. Zaman da
Afrika ve Avrasya kıtalarının tekrar çarpışması ile deniz tabanında
sıkışan bu tabakalar kıvrılarak yükselmeye başladı. Bu kıvrım hareketi
sonucunda Girne dağları deniz içerisinden yükselerek ortaya çıktı. AlpHimalaya Dağ Sistemi adı verilen bu oluşum içerisinde sadece Girne
Dağları değil, Avrupa'daki Alp dağları, Türkiye'deki Toros ve Kuzey
Anadolu dağları ile doğuya doğru Himalaya Dağlarını oluşturan yapılar
ortaya çıktı.

Coğrafi Bilgi

ALP OROJENEZİ
Orojenez (Orojenik Hareket);
Okyanus veya deniz tabanlarında
(jeosenklinal) biriken tortulların
yan basınçların etkisiyle
kıvrılarak yükselmesi hareketidir.
Bu yükselme hareketleri
sonucunda kıvrım dağ sistemleri
meydana gelir. Yer yüzündeki
dağların büyük bölümünü
meydana getiren Alp dağları,
Üçüncü Zamanda oluşmuştur.
Kuzeydeki Lauransia kıtası ile
Resim2: Değirmenlik güneydeki Gondwana kıtasının
Tortulları; orojenik
çarpışması sonucu, Güney
hareketler sonucunda Avrupa ile Kuzey Afrika arasında
oluşmuş kıvrımlı yapılar yer alan Tethys(Tetis)
denizindeki tortul tabakalar
kıvrılıp yükselerek Alp-Himalaya
dağ sisteminin oluşmasına yol
açmıştır. Dünyada kıvrım
dağlarının en yenisi AlpHimalaya sistemidir. Bu nedenle
bu alanlar dünyanın önemli
deprem kuşakları üzerindedir.

Bu hareketler sonucunda yaklaşık 20
milyon yıl önce iki küçük ada Tethys denizi
içerisinde ortaya çıktı. Bunlar, güneydeki
Trodos Dağları ile kuzeydeki Girne
Dağlarıydı. Zaman zaman deniz suları
altında kalan bu alanlar yükselmeye devam
etti. Bu dönemlerde Mesarya ovası bu dağlar
arasında sığ bir deniz durumundaydı. Trodos
ve Girne dağlarından taşınan tortullar bu
alanda birikmeye başladı. Bu arada deniz
çekilmesi (regresyon) ve deniz ilerlemesi
(transgeresyon) hareketleri sonucunda
deniz seviyesinde meydana gelen
değişmelerle Mesarya bazen suların üzerine
çıktı, bazen sular altında kaldı. Son olarak
tüm arazi Pleistosen sonunda (1-2 milyon yıl
önce) yükselerek bugünkü şeklini aldı.
Kıyılar en son şekillenen oluşumlar olup
deniz seviyelerinde meydana gelen
değişiklikler bu alanlarda kolaylıkla
görülebilir.

L
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İ
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A

Kıbrıs adasını oluşturacak
tortulların birikme alanı

G

TETİS

O

N

D

W

A

N

A

Şekil 2 :Günümüzden 200 milyon yıl önce
Tetis Denizinin ve çevresindeki karaların durumu
10

ÜNİTE II
I
TRODOS

Şekil A; II. Zaman’ da Trodos volkanik kütlesinin oluşumu

TRODOS

GİRNE DAĞLARI

Şekil B; III. Zaman’ da Girne Dağlarının oluşması ile birlikte Kıbrıs iki adadan meydana geliyordu. Bu
dönemde Mesarya ovası sığ bir deniz durumunda idi.

TRODOS
MESARYA

GİRNE DAĞLARI

Şekil C; IV. Zaman’ daki şiddetli yükselmenin etkisiyle Trodos ve Girne dağları arasındaki Mesarya’nın
su üzerine çıkarak, adanın bugünkü görünümünü alması.

Şekil 3: Kıbrıs’ın Oluşumu
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ÜNİTE II
I
B- KIBRIS'TA DEPREMLER
Yerkabuğunda çeşitli nedenlerle meydana gelen sarsıntılara Deprem denir. Dünyada yıkıcı
depremlerin yaşandığı yerlerden birisi de Alp- Himalaya Dağ Sisteminin oluştuğu alanlardır. Levha
hareketleri sonucunda kıvrılma veya kırılma hareketleriyle zayıflayan yerkabuğunun bu
bölümlerinde sık sık yıkıcı depremler meydana gelmektedir.
Kıbrıs'ın jeolojik geçmişinde meydana gelen tektonik hareketler bölgenin şiddetli depremlerin
etkisinde kalmasına neden olur. Özellikle Afrika ve Avrasya plakalarının çarpışma alanında yer
alan Akdeniz Havzası ve Kıbrıs, aktif deprem kuşağı içerisindedir. Kıbrıs'taki depremlerin esas
kaynağı adanın güney-güneybatı bölümünden geçen ve Kıbrıs Yayı olarak adlandırılan fay hattına
bağlıdır. Bu alan kıtaların çarpışma sınırına denk gelir. Kıbrıs adasının tarihini inceleyen eserlerde
ve yazıtlarda Milattan Önceki yıllardan günümüze Kıbrıs'ta yıkıcı depremlerin yaşandığı bilgisi
vardır. Bunlara örnek olarak MÖ 1100'lü yıllarda Enkomi şehri ile ardından kurulan Salamis
şehirlerinin çeşitli dönemlere meydan gelen depremlerle hasar gördüğü bilinmektedir.
Günümüzde de bölgemizde depremler yaşanmaktadır. 1953 yılında meydan gelen ve 63 kişinin
ölümüne neden olan Baf Depremi ile 9 Ekim 1996 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki
depremler bunlara örnek verilebilir. Bu depremler sadece Kıbrıs Yayına bağlı değildir. Adanın
doğusunda bulunan ve dünyanın en büyük fay hatlarından biri olan Doğu Afrika Fayı ile bu fayın
Türkiye'de birleştiği Doğu Anadolu Fay hattında meydana gelen depremler de Kıbrıs'ı
etkilemektedir. Özellikle Doğu Anadolu Fayı, Kıbrıs Yayı ile birleşerek Kıbrıs'ı kuzeydoğudan
başlayıp güney ve kuzeybatı yönünde çevrelemektedir.

Av r a s y a P l a k a s ı
Kuze

y An

adolu

Fayı

Anadolu Plakası

l

do

ğu

Doğu Afrika Fayı

Do

Kıbrıs Yayı
Afrika Plakası

a
An

yı

a
uF

Fayların hareket yönü

Arabistan Plakası

Harita 7: Kıbrıs ve Yakın Çevresini Etkileyen Başlıca Faylar
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ÜNİTE II
I
Kıbrıs'ın güneyindeki fay hattından başka Adana'nın güneyindeki Misis dağlarından güneybatı
yönünde uzanan ve denizin altından Girne Dağlarına ulaşan diğer bir fay söz konusudur. Genç
tektonik hareketlerle oluşmuş bu fay üzerinde de yöresel depremler meydana gelme ihtimali vardır.
KKTC’ de deprem gözlemleri Meteoroloji Dairesi tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde 7 adet
deprem istasyonu bulunmaktadır. Bunlar Alevkayası, Lefke, Tuzla, Yeni Erenköy, Hisarköy ve
Lefkoşa'da (2 adet) bulunan deprem istasyonlarıdır. Bu istasyonlardan elde edilen sismolojik
veriler Türkiye'deki Kandilli Rasathanesi işbirliğinde değerlendirilerek kayıt altına alınmaktadır.

Resim 3:Deprem sırasında meydana gelen
sarsıntıları kaydeden modern sismograflar

Resim 4: Baf depremi (1995)

Araştırma Konusu
Depremden korunma yolları nelerdir?
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ÜNİTE II
I
C- KIBRIS ADASI’ NDAKİ KAYALAR (TAŞLAR)
Kıbrıs Adasındaki kayalar üç ana gruba ayrılır.

1- Volkanik (Püskürük ) Kayalar
Yeryuvarlağının derinliklerdeki mağmanın yüzeye doğru ilerlemesi bunun sonucunda da
yüzeyde veya derinliklerde soğuması,katılaşması ile oluşan kayalara volkanik kaya adı
verilir. Yüzeyde katılaşanlara Dış Volkanikler, yerin derinliklerinde soğuyarak oluşanlara da İç
Volkanikler adı verilir. Kıbrıs'ta volkanik kayalara en çok Trodos dağlık kütlesinde rastlanır .
Andezit,bazalt,diyabaz,gabro,diyorit,serpantin bu dağlarda en çok rastlanan volkanik
kayalardır.

Resim 6:Dayk (Trodos)

Resim 5: Diyabaz(Trodos)
KKTC'de bu taşlar en çok Lefke yöresinde görülebilir.
Girne Dağlarının ve Karpaz Dağlarının çeşitli yerlerinde de az
da olsa volkanik kaya görmek mümkündür. Karpaz
Yarımadasında Balalan Köyü yakınlarında ve Lapta
kasabası üzerinde denizaltı yanardağ püskürmelerinden
sonra oluşan özel dokulu püskürük kayalardan Yastık lavlar
çok dikkat çekicidir.
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Resim 7: Yastık Lavlar (Lapta)
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2- Tortul Kayalar
Kıbrıs'ta su ortamında
( d e n i z l e r, g ö l l e r, a k a r s u l a r )
tortulanma yolu ile kat kat birikmiş
ya da çökelme ile oluşmuş
t a ş l a r d ı r . To r t u l a n m a i l e
oluşanlarına Kırıntılı Tortullar
denir (kumtaşı,kiltaşı v.b). Tortul
kayalar kimyasal çökelme ile
oluşursa Kimyasal Tortul adını
alır(kireçtaşları).Tortul kayaların
kökeni organik ise bu tür tortullara
da Organik Tortul adı verilir.
Tortul kayalar fosil içerirler. Bu
nedenle Kıbrıs jeolojisi açısından
önemlidirler.

Resim 8:Tortul kayalar içerisinde fosilleşen deniz kabuğu

Girne Dağlarının ana yapısını oluşturan kayalar tortul taşlardır. Yaklaşık olarak 90-100 km
uzunluk ve 4 km genişlikteki bu dağ sırasının büyük kısmı tortuldur. Bu tortulların en yaygın
olanı Alp orojenezi esnasında oluşmuş, koyu gri renkli, kırıklı ve yer yer yüksek basınçlardan
kristalleşmiş olan Kireçtaşlarıdır.

Resim9:Lapta Dağlarında Kristalize Kireçtaşları
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Kıbrıs’ta yaygın olan bir diğer tortul
taş ise beyaz renkli bir kireçtaşı çeşidi
o l a n L a p t a Te b e ş i r i d i r . L a p t a
tebeşirleri bol miktarda fosil içerir.
Trodos ve Girne Dağlarının aşağı
kesimleri bu tür kayalardan oluşur.
Bu taşlar izolasyon vazifesi
görebilecek gözenekli yapısı nedeni
ile eski evlerde yapı malzemesi olarak
çok kullanılmıştır.
Girne Dağlarının güney etekleri
boyunca görülebilecek en yaygın
tortul kayalardan bir tanesi de kum ve Resim 10:Lapta Tebeşiri üzerinde fosilleşmiş çınar yaprağı
killerden oluşmuş Değirmenlik
Tortulları'dır.
Gönyeli Taşı olarak bilinen ve evlerde dekorasyon malzemesi olarak kullanılan taşlar
Değirmenlik Tortulları içerisinde doğu-batı yönlü tabakalar halindedir.

Resim 11:Değirmenlik Tortulları

Araştırma Konusu
Yukarıdaki resimde Değirmenlik tortul tabakaları ilk oluşumlarındaki konumunu korumuyor.
Bunun nedenini araştırınız.
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Girne Dağlarının kuzey etekleri boyunca ince bir şerit halinde yer alan, büyük bir bölümü Lefkoşa’
nın güneyinde olan gözenekli ve geçirgen kumlu kireçtaşları Atalassa Tortulları olarak
bilinmektedir.
Girne Dağları ve Trodos dağlarının kireçtaşı içeren bölümlerinde karstik mağaralar içerisindeki
sarkıt, dikit ve sütunlar kimyasal yolla oluşmuş tortulların en güzel örneklerindendir. Yine Lapta
Kasabası’ nın üzerinde oturduğu traverten basamakları, İncirli mağarası içerisindeki jips kökenli
birikimler kimyasal tortullara en güzel örneklerdir.
Girne Boğazı
Beşparmak Tepe
(935 m)

Girne St. Hilarion
(726 m)

Yılan adası

Lefkoşa

i
i
y
lik
şir
şir
en rı
Kö i
e
e
b
rm a
eb
ak it
Te
ği ull
yn lom ta T
ta
a
p
De Tort
p
o
K D La
La

lik
en rı
rm a
ği ull
De Tort

Şekil 4:Girne Dağları’ ndaki
kaya formasyonları

II. Zaman sonlarında deniz içerisindeki çok küçük deniz canlılarının kalıntılarından oluşan
tebeşir'ler en bilinen organik tortullardır. Organik tortullar Kıbrıs adasında pek yaygın değildir.
Trodos dağlarının güneyinde açık kahverengi renkli Pahna Tortulları yer alır. Bu tortullar tebeşir,
kum, kil ağırlıklıdır.

Resim 12: Pahna Tortulları
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Baf

0

20

Güzelyurt

18
Larnaka

Alüvyal Kıyı Ovaları
(Yamaç Döküntüleri ve Alüvyonlardan oluşmuştur.)

Kırıntılı Tortular
(Kumtaşı, Kilittaşı, Çakıl Taşlarından oluşmuştur.)

İç ve Dış Püskürük Taşlar
(Bazalt, Andazit, Gabro,Serpantin, Granit, Diyabaz)

Kimyasal Tortular
(Kristalize Kireç Taşları, Lapta Tebeşirleri)

Gazimagusa

Iskele

Harita 8:Kıbrıs'ın Jeoloji Haritası

40km

Limasol

Lefkoşa

Girne
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3-Başkalaşmış Kayalar (Metamorfik Kayalar)
Yüksek sıcaklık ve basınç altında gerek volkanik gerekse tortul taşların başkalaşması ile
oluşurlar. Kıbrıs'ta en nadir görülen kayalardır. Kıbrıs' ta bu kayaların az olması kaya oluşumları
esnasındaki basınç ve sıcaklıkların derecelerindeki düşüklüktür.
En yaygın olarak görülebilecek başkalaşım kayaları şist ve mermerlerdir. Özellikle Trodos
kütlesinde kiltaşları yüksek sıcaklık ve basınç altında Şist 'e,kireçtaşları yüksek basınç ve sıcaklık
altında Mermere dönüşmüştür.
Girne Dağları'nda basınç ve sıcaklık yetersizliği metamorfik kayaların oluşumunu sınırlamıştır.
Bu dağlarda kristalize kireç taşları mermere dönüşememiş ve mermere benzer sert kayalar haline
gelmiştir.

D- KIBRIS'TA TOPRAK TİPLERİ
Belirgin olmasa da Kıbrıs’ ta iklim elemanlarının değişik alanlarda farklılık göstermesi, doğal bitki
örtüsü ve jeolojik yapı farklılığı Kıbrıs' ta birbirinden değişik toprak tiplerini yaratmıştır. Özellikle
iklim ve doğal bitki örtüsü dikkate alındığı zaman Kıbrıs topraklarını Kırmızı Renkli Akdeniz
Toprakları (Terra Rossa) , kestane renkli step toprakları, kahverengi orman toprakları, alüvyal
topraklar, diye sınıflamak mümkündür.

1-Kırmızı Renkli Akdeniz Toprakları (Terra Rossa)
Akdeniz ikliminde kireçtaşının
(kalker) ayrışması sonucu oluşan
kırmızı renkli bir topraktır.
Kıbrıs'ta kireçtaşları üzerinde
gelişmiş olan terra rossalara
daha çok düz ve düze yakın
alanlarda rastlanmaktadır. Eğimli
sahalarda bu tür topraklar
kireçtaşlarının çatlakları ve
tabakalaşma yüzeyleri boyunca
görülmektedir. Terra rossalar
sulandığı zaman son derece
verimlidir. Kıbrıs’ ta bu topraklar
üzerinde patates ve narenciye
tarımı yapılmaktadır.

Resim 13: Terra Rossa

Kuzey Kıbrıs'ta özellikle Koruçam dolayları, Beyarmudu ile Gazimağusa arası(özellikle Derinya
bölgesi), güneyde ise Akaça, Peristerona bu tür toprakların yaygın olduğu alanlardır.
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Resim 14:Kireç taşları arasında Terra Rossa oluşumu

2- Kestane Renkli Step Toprakları
Kıbrıs'ta yıllık ortalama yağışın 400 mm' nin altında olduğu İç Ova’ daki steplerin toprağıdır. Bu
toprakların humus oranı son derece düşük olup ancak tahıl tarımına uygundur.
İç Ovada yağışların 300 mm' nin altına düştüğü lokal alanlarda bitki örtüsü son derece zayıftır.
Bu alanlarda topraklar daha açık renkli (gri) ve organik madde bakımından da fakirdir.
Resim 15:Step Toprağı

Resim 16:Step Toprağı; kesit
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3- Kahverengi Orman Toprakları
Kıbrıs' ta genel olarak, nemli, serin alanlarda iğne yapraklı ormanların altındaki toprak tipidir. Bu
topraklarda organik maddelerin birikiminden dolayı renk kahverengidir. Kıbrıs' ta ormanlar
genellikle eğimli yamaçlarda bulunduğu için kahverenkli orman toprakları kalın tabakalar
oluşturmaz.
Trodos yamaçları boyunca uzanan iğne yapraklı ormanlar ve yine Girne Dağları kuzey
yamaçlarındaki kızılçam ormanları altındaki topraklar kahverenkli orman topraklarına en güzel
örneklerdir.

4- Alüviyal Topraklar
Bu tür topraklar akarsuların biriktirme yaptığı alanlarda, eski akarsu yataklarında, dağlar ve
ovalar arasındaki etekler boyunca yaygındır.
Kuzeyde Girne Dağları güneyde ise Trodos dağlarından koparılıp iç ovada biriken topraklar bu
tür topraklara girer. Kıyı ovaları, özellikle KKTC’ de Güzelyurt Ovası, Baf bölgesinde ise Yeşilova
ve çevresi bu tür toprakların en yaygın olduğu alanlardır.

Resim 17: Alüviyal Toprak

Resim 18: Kıbrıs’ ta alüviyal topraklar
dere yatakları içerisinde yaygındır.
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Dolin
St.Hilarion güney eteği
St.Hilarion
Kristalize Kireç Taşı
Girne

Sarkıt Dikit
Ciklos Mevki

Aşındırma Ovası

Şekil 5: St. Hilarion çevresinde bazı karstik şekiller

Araştırma Konusu
Bulunduğunuz çevrede karstik oluşumlar var mı? Araştırınız.
Ülkemizdeki mağaralar hakkında bilgi toplayınız.
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F- KIBRIS'IN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Kıbrıs'ın yeryüzü şekillerinin oluşumu Alp Orojenezi ile başlamış epirojenik hareketlerle
işlenmiş ve dış kuvvetlerin de etkisi ile bugünkü şeklini almıştır.
Kıbrıs'ın yeryüzü şekillerini beş ana başlık altında incelemek mümkündür.
1.
2.
3.
4.
5.

Girne Dağları
Karpaz Dağları
Trodos dağları
Mesarya Ovası
Kıyı Ovaları ve Kıyılar

Harita 9:Kıbrıs’ ın yüzey şekilleri

1- GİRNE DAĞLARI
Girne Dağları, Kıbrıs'ın kuzey kıyılarına paralel bir şekilde, Doğu-Batı yönünde 160 kilometre
uzunlukta tek sıra halinde uzanırlar. Girne dağları üç geçitle (Geçitköy , Girne Boğazı, Mersinlik
Boğazı) dört büyük bölüme ayrılır.
Mersinlik Geçidi
Kantara D.

Girne Boğazı
Lapta D.

Beşparmak D.

Geçitköy Geçidi
Kayalar D.

Doğu

Güney

Kuzey

Batı

Akdeniz

Şekil 6: Girne Dağları ve doğal geçitler
a- Kayalar Dağları
Geçitköy Geçidi'nden batıya Koruçam Burnu'na doğru uzanan yükseltisi genellikle 300
metrenin altındaki tepeliklerdir. Bu dağların en yüksek yeri Kayalar Köyü güneyindeki tepe olup
yükseltisi 343 metredir. Kayalar Dağları batıda Koruçam Burnu'na doğru yükseltisini kaybederek
kıyı ovalarında son bulur.
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b- Lapta Dağları
Geçitköy Boğazı’ ndan Girne Boğazı’ na kadar uzanırlar. Girne Dağları’ nın diğer bölümlerine
oranla yüksektirler. En yüksek noktası 1023 metre ile Servili Tepe aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın da
en yüksek noktasıdır. Bu dağlar üzerinde bulunan diğer önemli yüksek tepeler, üzerinde St.Hilarion
kalesinin de bulunduğu St. Hilarion Tepe (Bayrak Tepe 726 metre) ve Kıvanç Tepe (946 metre) dir.

Resim 24: Lapta Dağları üzerindeki Kıvanç Tepe
c- Beşparmak Dağları
Girne Boğazı ile Mersinlik Geçidi arasında uzanan dağlardır. Girne Dağları' nın bu bölümünde
Kuzey Kıbrıs'ın ikinci büyük zirvesi vardır. Bufavento Kalesi bu zirve üzerindedir (Bufavento
Zirvesi 954 metre). Bu dağlar üzerinde yer alan Beşparmak Tepe (935 metre) beş parmağa
benzerliğinden dolayı bu bölüm dağlarına ismini vermiştir.

Resim 25: Beşparmak Tepesi
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d- Kantara Dağları
Mersinlik Geçidi’ nden Yedikonuk Kasabası yakınlarına kadar uzanan dağlardır. En yüksek
yeri Mersinlik Geçidi’ nin hemen doğusunda yer alan Ziya Tepe (740 metre) dir. Bu dağlar üzerinde
bulunan Kantara zirvesinde Bizans - Lüzinyan döneminden kalan Kantara Kalesi yer alır.(630
metre)
Girne Dağları’nın Akdeniz' e paralel uzanışının çok önemli coğrafik sonuçları vardır.
Dağların denize paralel uzanmasından dolayı kıyılar az girintili çıkıntılı olup doğal liman yoktur.
Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı yaratmış. İklim farklılığı da diğer coğrafik faktörleri
(doğal bitki örtüsü, yetiştirilen ürünler, ekonomik etkinlikler v.b) değiştirmiştir.
Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zorluğu yaratmıştır. Kuzey kıyıları ile iç kesimler arasındaki
bağlantı Girne dağları üzerindeki doğal geçitlerden sağlanır. Bu geçitler Alp Kıvrım Dağları
oluşumu esnasında yan basınçlarla sıra düzenin bozulması ile yer yer boşlukların oluşması
şeklindedir .

Resim 26 :Girne Dağlarının
uzanışının kuşbakışı görünüşü

2- KARPAZ DAĞLARI
Girne Dağları’ nın doğusunda Yedikonuk Kasabası’ ndan başlayarak gittikçe yükseltilerini
kaybederek Zafer Burnu’ nda son bulan tepeliklerdir. Girne Dağları gibi şiddetli yükselmeye maruz
kalmadığı için dağ görünümünden çok alçak tepelikler halindedir. Bu tepeliklerin en yükseği Büyük
Tepe' dir (383 metre) .
Bu yüksekliklerin çoğunluğu kum tepelikleri halindedir. Balalan civarındaki yastık lavları Kuzey
Kıbrıs’ taki en dikkat çekici volkanik yapıdır.
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3- TRODOS DAĞLARI
Kıbrıs' ın en yüksek dağlık kütlesidir. Deniz kıyısından 1000 metre yüksekliğe kadar olan yerler
Girne Dağları’ nın kıvrımlı yapısına benzer ve genellikle kireçtaşlarından oluşur. Bu yerlerin
oluşum zamanı Girne Dağları ile aynıdır.
1000 metreden yüksek alanlar ise iç ve dış volkanik kayalardan oluşur. Mineral yönünden
zenginliğine rağmen Trodos Dağları'ındaki volkanik yapı genç olduğu için verimli değildir. Burada
diyorit, bazalt, yastık lavlar, serpantin ve gabro en çok rastlanan volkanik kayalardır.
2

Trodos Dağları' nın en yüksek noktası Karlıdağ' dır (Olympos 1951 metre) . Bu dağlar 3200 km
‘lik alanı ile nerede ise Kuzey Kıbrıs kadardır. Bu dağlar zirveden itibaren her yöne doğru alçalarak,
doğu ve kuzeyde Mesarya Ovası'na, batı ve güneybatıda falezlerle Akdeniz’ e ulaşır.

Resim 27 :Karlıdağ (Olympos Tepesi)

4- MESARYA OVASI (İÇ OVA)
Girne Dağları ile Trodos dağları arasında 30 kilometre genişlik ve 100 kilometre uzunluktadır.
2
Kapladığı alan yaklaşık 1900 km ’dir. Batıda Lefke'den doğuda Gazimağusa Körfezi'ne kadar
devam eder.
Mesarya Ovası'nın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama bir rakamla 70 metredir. Mesarya
ovasında hafif dalgalı düzlükler, alüviyal ovalar çok fazla yer tutar. Ova'nın merkezi kesimlerine
doğru yer yer de masa tepelere rastlanır.
Girne Dağları ve Trodos Dağları'ndan aşınarak gelen verimli topraklar ile kaplı olduğu için
sulanabilen alanlarında tarım faaliyetleri yoğundur.(Güzelyurt Ovası, Beyarmudu Ovası)
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Araştırma Konusu
Masa Tepe nedir?
Nasıl oluşur? Araştırınız.
Masa Tepe

Masa Tepe

Resim 28: Mesarya Ovasında Masa Tepeler

5- KIYI OVALARI VE KIYILAR
Kıyı ovaları; Kıbrıs Adası’ nın kıyıları boyunca görülen genellikle dar şeritler halinde uzanan
ovalardır. Bu ovaların bazıları aşınma ile oluşmuş regresyon ile karalaşmıştır. Girne , Baf, Limasol
Lapta kentlerinin oturduğu alanlar bu tür kıyılara güzel örneklerdir.
Bir bölüm kıyı ovaları ise Girne Dağları'ndan ve Trodos Dağları’ ndan aşınma ile gelen
alüvyonların deniz kıyısında birikmesi ile oluşmuştur. Taşınmış topraklarla kaplı oldukları için
humus yönünden zengin olan bu topraklar sulandığı takdirde çok verimlidirler.
Güney Kıbrıs’ ta Kandu ve Hirsofu derelerinin ağız kısımları, yine Girne Kenti batısında
Panağra Deltası buna en güzel örneklerdir. Gerek regresyonla karalaşan, gerekse aşınma ile
gelen alüvyonların birikmesi ile oluşan kıyı ovaları, üst kısımları verimli topraklarla kaplı olduğu için
adanın en verimli topraklarıdır.

Resim 29:Girne Kıyı Ovası
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Kıyı: Deniz ile karanın temas ettiği hattır. Kıbrıs’ ta kıyıların şekillenmesi geçmişte tektonik
hareketler, bugünse dış kuvvetlerin etkisi ile olmaktadır.
a- Alçak Kıyılar
Kıyı gerisindeki arazinin alçak olduğu kıyılarda, karanın deniz içerisindeki devamı da sığ olur.
Böyle kıyılara alçak kıyılar adı verilir. Bu tür kıyılarda dalgaların biriktirmesi sonucu kıyı oku, kıyı
kordonu ve tombolo gibi kıyı biriktirme şekilleri oluşur. Alçak kıyıların en güzel örnekleri Karpaz
Yarımadası' ndadır. Bu kıyılarda kıyı oku ve kıyı kordonları çok belirgindir. Limasol yarımadasında
dalgaların taşıdıkları malzemeleri küçük bir adayı karaya bağlayacak şekilde biriktirmeleri ile
oluşmuş tombolo vardır.
Alçak kıyılara akarsu ağızlarında da rastlanır. Gazimağusa, Larnaka ve Ağrotur körfezleri bu tip
kıyılardandır.

Resim 30: Alçak Kıyı Tipi (Karpaz Yarımadası - Altın Kumsal)

b - Yüksek Kıyılar
Dağların kıyının hemen gerisinde yükseldiği alanlardaki kıyı tipi yüksek kıyı tipidir. Kıbrıs'ın
kıyıları genellikle yüksek kıyılardır. Girne Dağları boyunca uzanan kuzey kıyılarda birkaç istisnai
yer dışında kıyılar hep yüksek kıyı biçimindedir. Bu kıyılarda deniz doğrudan dalgalarla karayı
aşındırdığı için falezler çok belirgindir. Kuzey kıyılarda Kayalar Köyü çevresi, Lefke Bölgesi,
Güney Kıbrıs'ta Baf-Poli kıyıları, Limasol yakınlarında Piskobu kıyıları bu tür kıyılara örnek teşkil
eder.
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Resim 31:Yüksek Kıyı Tipi (Piskobu- Limasol)

Resim 32: Yüksek Kıyı Tipi (Yedidalga)

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Kıbrıs'ın oluşumunu açıklayınız?
2-Kıbrıs'ın depremselliği hakkında bilgi veriniz?
3-Ülkemizde Meteoroloji ve Jeoloji Daireleri ile sivil toplum örgütlerinin deprem konusundaki
çalışmaları hakkında bilgi toplayınız?
4-Fosil Nedir? Fosillerin nasıl oluştuğunu araştırınız.
5-Yanardağ nedir? Akdeniz'de halen aktif yanardağ var mı?Araştırınız.
6-Orojenez nedir? Dünya'da bu hareketlerle oluşmuş dağları araştırınız.
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ÜNİTE III
I

KIBRIS’ IN İKLİMİ
A- KIBRIS’ TA İKLİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

0

0

34 33´ ve 35 42´ kuzey enlemleri arasında bulunan Kıbrıs Adası, dört mevsimin belirgin olarak
yaşandığı Orta Kuşak içerisinde yer alır. Kıbrıs' ta etkili olan iklim yarıkurak iklimlerden Akdeniz
iklimi' dir. Bu iklimin karakteristik özelliği yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve az yağışlı olmasıdır.
Dünya'da Akdeniz İklimi Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler dışında Afrika' nın güneyinde Kap
Bölgesinde, Orta Şili'de, Kuzey Amerika' da Kalifornia' da ve Güneybatı Avusturalya' da görülür.

Akdeniz çevresi

Kalifornia

Orta Şili

Güney Afrika (Kap)

Güney Batı Avustralya

30- 45 paralelleri
Akdeniz İklimi

Harita 11: Dünya'da Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlar

Yaz aylarında, Alize Rüzgarlarının ve Astropikal Yüksek Basınç
Alanı'nın etkisinde bulunan Kıbrıs'ta iklim sıcak ve kuraktır. Kış
mevsiminde ise Batı Rüzgarları'nın ve Alçak basınçların etkisi ile
yağışlıdır.
Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de yeraldığı için Batı Akdeniz Ülkeleri'ne
oranla daha az yağış alır. Yağışların az oluşunda Batı Akdeniz'e
oranla Doğu Akdeniz'in 5 derece daha güneyde yer almasının,
çöllere ve çöllerin etkilerine açık olmasının rolü büyüktür. Ayrıca
batıda Akdeniz Havzası'na sokulan gezici alçak basınçların etkisinin
doğuya doğru gittikçe azalması da yağışların azlığında önemli rol
oynar.
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Coğrafi Bilgi
Sürekli Rüzgarlar
a- Alizeler: 300 dinamik yüksek
basınçlarından ekvatora doğru
esen rüzgarlardır.
b-Batı Rüzgarları: 300dinamik
yüksek basınçlarından 600
dinamik alçak basınç alanlarına
doğru esen rüzgarlardır.
c- Kutup Rüzgarları: 900 termik
0
yüksek basınçlardan 60 deki
dinamik alçak basınç
merkezlerine esen rüzgarlardır.

ÜNİTE
ÜNİTE III
I
Kıbrıs'ta özellikle denizellik-karasallık, yükselti gibi coğrafik faktörlerin etkisi ile birbirinden farklı üç
iklim bölgesi ayırt edilebilir.

1-Trodos Dağları İklim Alanı
Trodos Dağları, Kıbrıs' ın en geniş ve en yüksek dağlık bölgesidir. Bu dağlarda deniz
seviyesinden yükseldikçe nem oranı düştüğü için havanın soğuması da hızlıdır. Buna bağlı olarak
yazın Kıbrıs'ın en serin yerleri , kışın ise en soğuk yerleri Trodos dağlarıdır. Kış aylarında sıcaklık
0
uzun süre 0 C ‘nin altında seyreder. Kar ve don olağandır. Kış mevsiminde 2-3 ay karlar erimez,
zaman zaman kar kalınlığı 2 metreye ulaşır. Akdeniz ikliminin böylesi özellikler taşıyan tipine
Akdeniz Yakını Dağ İklimi adı verilir.
Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin dağ yamaçlarında yükselmesi sonucunda
meydana gelen yağışlar nedeni ile Trodos dağlarının denize bakan batı ve kuzey batı etekleri
Kıbrıs'ın en çok yağış alan yerleridir.(1000 mm ve üzeri)

2- Girne Dağları İklim Alanı
Kuzey sahil şeridi boyunca uzanan Girne Dağlarının 800metreden yüksek kesimleri yaz
mevsiminde KKTC' nin en serin ,kış mevsiminde ise en soğuk yerleridir. Bu alanların sıcaklıkları
0
kıyılara ve Mesarya ovasına oranla 5-6 derece daha düşüktür. Nadiren de olsa sıcaklıkların 0 C
derecenin altına düştüğü olur. Sıcaklıkların bu denli düştüğü zamanlarda don ve kar yağışları
görülebilir.
Girne Dağları’ nın kuzeye bakan yamaçları ile Karpaz Yarımadası KKTC' nin en yağışlı (550
mm) alanlarıdır. Yağışlar üzerinde gezici alçak basınçlar yanında dağların Akdeniz' e paralel
uzanışının da etkisi vardır.

3- Mesarya (İçova) İklim Alanı
İçova, Girne Dağları ve Trodos Dağları arasında, deniz etkisine kapalı olduğu için günlük ve
yıllık sıcaklık farklılıklarının yüksek olduğu bir alandır. İç ova' daki kuru havanın etkisi ile gündüzün
sıcaklıklar artmakta geceleyin de düşmektedir. Yaz mevsiminde gündüz saatlerde zaman zaman
0
sıcaklıklar 40 C' yi bulur, geceleyin ise kıyılara oranla daha serin olur.
Kıbrıs'ta en az yağış düşen alan Batı Mesarya (Gaziveren 272.1, Güzelyurt 285.2) ve Orta
Mesarya'dır (Dörtyol 275.7)
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B- KIBRIS' TA İKLİM ELEMANLARI
Kıbrıs' ta sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik, yağış gibi iklim elemanları, coğrafik faktörlerin etkisi
ile değişik alanlarda farklılıklar arz eder. İklim elemanlarının Kıbrıs Adası genelinde gösterdiği
değişiklikler daha çok ,denize göre konum ve yükseklik farklılıklarından kaynaklanır.

1- KIBRIS' TA SICAKLIK
0

0

Kıbrıs ‘ta yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 25,6 C'tır. En düşük ortalama sıcaklık ise 13,9 C tır.
Kıbrıs' ta kısa mesafeler dahilinde yüksek ve orta yükseklikteki dağlar ve bunların arasında alçak
ovalar bulunur. Bu dağların Akdeniz’in nemli havasının iç kesimlere ulaşmasını engelleyecek
şekilde uzanış doğrultusu da düşünüldüğünde sıcaklık değerlerinin kısa mesafelerde büyük
0
farklılık göstermesi kaçınılmaz olur. Nitekim Mesarya Ovasında yaz ayları ortalaması 29 C nin
üzerine çıkarken, Trodos Dağlarının zirvelerine doğru yaz ayları ortalaması çok daha düşüktür. (22
0
C) Bu ortalama sıcaklık değerleri genel bir değerlendirme olup Kıbrıs sıcaklıklarını gerektiği
oranda açıklayamaz. Sadece bu değerlere bakıp, Kıbrıs' taki sıcaklık değerleri üzerinde yorum
yapmak yanılgı yaratabilir.
Nitekim Mesarya Ovasının uç değerlerine baktığımız zaman şimdiye kadar Kıbrıs'ta tesbit edilmiş
0
en yüksek sıcaklık değeri Geçitkale ve Gönendere'dedir.(44,3 C) Yine Kıbrıs genelinde şimdiye
0
kadar tesbit edilmiş en düşük sıcaklık Trodos istasyonundadır (-13 C)
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Grafik 1: KKTC’ de Ortalama Hava Sıcaklığı
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2-KIBRIS' TA BASINÇ VE RÜZGARLAR
Akdeniz çevresi değişik karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır. Bu değişik
karakterdeki hava kütlelerinin Akdeniz üzerinde karşılaşmalarından oluşan coğrafik sonuçları
açıklamadan Kıbrıs' ın basınç ve rüzgarlarını açıklayabilmek mümkün değildir.
Genellikle Atlas okyanusunun kuzeyinde oluşup doğuya doğru hareket eden gezici
depresyonlar kış mevsiminde Kıbrıs'ı da etkileyecek şekilde hareket ederler.
Kıbrıs yaz ve kış mevsimlerinde farklı basınç merkezleri ile hava kütlelerinin etkisine girer. Bu
hava kütleleri Akdeniz'e ulaştıktan sonra, bazı termik ve dinamik değişiklilere de uğradıktan sonra
doğuya doğru hareketini devam ettirip bölgedeki ülkeleri etkisi altına alır.

a- Kış mevsiminde Kıbrıs’ ta Basınç ve Rüzgarlar
Sonbahardan itibaren soğuyan Kuzey Yarım Küresi’ nde Asor Yüksek Basınç alanı güneye
kayar. Akdeniz kuzeyindeki karalarda hızlı soğumadan dolayı yüksek basınç alanları oluşur. Bu
tarihten itibaren kış mevsiminin sonuna kadar karalara oranla daha az soğuyan ılık Akdeniz ise
alçak basınç özellikleri göstermektedir.
Kışın Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan denizsel kutupsal hava kütlesi ile kuzeydeki
Sibirya Yüksek Basınç alanı Akdeniz üzerinde cephe oluşturur. Akdeniz Cephe Sistemi denilen bu
sistem gezici alçak basınçlarla birlikte kışın Akdeniz ülkeleri' nin dolayısıyla Kıbrıs 'ın yağışlı
olmasını sağlar.
Kıbrıs' ta genel olarak rüzgarlar bölgelerin yeryüzü şekillerine bağlı olarak farklı yönlerden
esmekle birlikte hakim rüzgar yönü, batıdır. Özellikle kışın kuzeybatıdan esen sert rüzgarlar
sıcaklığı düşürür .
Az nemli ve soğuk hava

Harita 12:Kıbrıs’ ı kış aylarında
etkileyen hava kütleleri

Sıcak ve nemli hava

Sıcak cephe
Sıcak ve az nemli hava
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Soğuk cephe
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b-Yaz Mevsiminde Kıbrıs'ta Basınç ve Rüzgarlar
İlkbahardan itibaren Kuzey Yarım Küresi 'nde ısınmadan dolayı Asor Yüksek Basınç alanı
kuzeye çekilir. Böylece denizsel kutupsal hava kütleleri artık Akdeniz’ e sokulamaz, bunun yerine
aşırı ısınan güneydeki Basra Alçak Basınç alanı Akdeniz' in genelini dolayısı ile Kıbrıs' ı etkisi altına
alır. Bu dönemlerde Kıbrıs son derece kurak ve sıcak günler yaşar.
Kış mevsiminde olduğu gibi yaz mevsiminde de hakim rüzgar yönü batı ve kuzey batıdır. Zaman
zaman Afrika kökenli rüzgarların çöl kumlarını bölgeye taşıması ile hava, toz zerreleri ile
kaplanmaktadır. Böylesi bir hava etkisi altına giren Kıbrıs' ta sarı tozlu günler yaşanır.

3- KIBRIS' TA YAĞIŞLAR
Kıbrıs'ta yağış oluşum şekilleri ve yağış miktarları hava kütlelerinin hareketine, denize göre
konuma ve yüksekliğe göre değişiklikler gösterir. Nitekim Akdeniz’ in genelinde hakim olan Cephe
Yağışları Kıbrıs' ta da yaygındır. Kışın Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan denizsel
kutupsal hava kütlesi ile kuzeydeki Sibirya Yüksek Basınç alanı Akdeniz üzerinde cephe oluşturur.
Böylece Gezici alçak basınçlarla birlikte kışın, Akdeniz ülkeleri'nin dolayısıyla Kıbrıs'ın yağışlı
olmasını sağlar.
İklim değişiklilerinin etkisi ile Kıbrıs'a düşen yıllık yağış miktarı her geçen yıl azalmaktadır. Nitekim
1941-1970 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düşen yağış miktarı ortalama 402
mm iken bu miktar 1978-2007 yılları arasında 368 mm düşmüştür.

Grafik 2: KKTC Ortalama Yağış (mm)
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Kuzey Kıbrıs 'ta yağışların çoğu Aralık (74.5mm) ve Ocak (68.5mm) aylarındadır. En kurak
aylar ise Ağustos (1.8 mm) ve Temmuz (1.7mm) aylarıdır.
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Kıbrıs' taki yağışlar oluşumlarına göre cephe, yamaç (orografik) ve yükselim(konveksiyonel)
olmak üzere üçe ayrılır.

a- Oluşumlarına göre yağış tipleri
1- Cephe Yağışları
Sıcak nemli hava kütlesi ile soğuk hava kütlesinin karşılaşma hattı boyunca meydana gelen
yağışlara cephe yağışları denir. Kışın Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan denizsel
kutupsal hava kütlesi ile kuzeydeki Sibirya Yüksek Basınç alanı Akdeniz üzerinde cephe oluşturur.
Oluşan bu cephe boyunca Kıbrıs yağışlı bir döneme girer. Kuzey Kıbrıs' ta en çok görülen yağış
türü cephe yağışlarıdır.

2- Yamaç Yağışları (Orografik yağışlar)
Akdeniz' den Kıbrıs' a yönelen nemli hava kütlelerinin Girne Dağları ve özellikle Trodos Dağları
yamaçlarında yükselirken oluşturdukları yağışlardır. Kış mevsiminde Girne Dağları’ nın kuzey
kesimlerinin bol yağış almasında cephe yağışları yanında yamaç yağışlarının da büyük etkisi
vardır.

Resim 33:Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin Girne Dağları üzerinde
yükselirken bulut oluşturması

3-Yükselim (Konveksiyonel ) Yağışları
İç bölgelerde ilkbaharda yerden ısınarak yükselen havanın soğuyarak kısa süreli oluşturdukları
yağışlardır. Zaman zaman İç Ova'da mart, nisan aylarında bu tür yağışlar kısa süreli; fakat
sağanak olarak yağdığı için Lefkoşa ve çevresinde su baskınlarına neden olur.
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b- Kıbrıs'ta Yağışın Dağılışı
Kıbrıs'ta yağışların en fazla düştüğü yer Trodos Dağları’ nın denize bakan yüksek yamaçlarıdır.
Kıbrıs'ta yıllık yağışın 1000 mm üzerine çıkabildiği tek yer burasıdır. Kuzey Kıbrıs'ta en çok yağış
Girne Dağları ve Karpaz Dağları’ nın kuzey yamaçlarına düşer. Bu yamaçlara düşen yıllık yağış
miktarı yaklaşık 550 mm’ dir.
Kıbrıs'ta yağışın en az düştüğü yer Güzelyurt Ovasıdır. Akdeniz üzerinden Güzelyurt
Körfezi'ne doğru yönelen nemli hava kütleleri yükselecek bir engelle karşılaşmadığı için bu yörede
yağış son derece azdır.(Gaziveren 272.1 mm) Burası Kıbrıs'ın en kurak yeridir.

mm

Harita 13:Kıbrıs’ ta yıllık ortalama yağış dağılışı

Limasol

Lefkoşa
Sıcaklık C

O Ş M N M H T A E E K A

Girne
Sıcaklık C

Sıcaklık C

O Ş M N M H T A E E K A

O Ş M N M H T A E E K A

Yağış mm

Yağış mm

Yağış mm

O Ş M N M H T A E E K A

O Ş M N M H T A E E K A

O Ş M N M H T A E E K A

Grafik 3:Kıbrıs’ ta bazı merkezlerin ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri
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4- KIBRIS'TA SİS, PUS VE GÜNEŞLENME
Kıbrıs'ta Sis
Yeryüzüne yakın olan alt hava tabakalarındaki su buharı yoğunlaşarak su damlacıkları
topluluklarına dönüşür. Yeryüzüne yakın tabakalarda oluşan bu su damlacıkları topluluğuna sis
denir.
Kıbrıs'ta görülen sislerin geneli ışınım sisi (yer sisi)dir. Özellikle İç Ovada ,Ercan Hava Alanı
ve çevresinde zaman zaman görüş sıfır metreye kadar düşer. Kıbrıs’ taki sisler gece boyunca ısı
kaybeden iç bölgelerde, özellikle sabaha yakın güneş doğmadan önce oluşur. Sabahın erken
saatlerinde soğuyan karaya temas eden sıcak nemli havanın yoğunlaşması ile oluşur. Bu tür sisler
gerek kara, gerekse hava ulaşımını olumsuz etkiler. Genelde geceleyin oluşur ve güneş
doğduktan bir saat sonra kaybolur.
Kıbrıs kıyılarında günlük sıcaklık farkı az olduğu için sis pek görülmez .

Kıbrıs'ta Pus
Havadaki su damlacıklarına ,toz zerreciklerinin karışması ile oluşur. Özellikle Afrika kökenli
rüzgarların etkili olduğu zamanlarda Kıbrıs' ta sarı tozlu, puslu günler yaşanır. Yağmur yağmadığı
halde araba yüzeyleri sarı tozlarla kaplanır. Görüş mesafesi sise oranla daha fazladır.

Güneşlenme
Kıbrıs Adası Dünya'da güneşlenmenin en fazla olduğu yerlerden bir tanesidir. Güneşlenme yaz
aylarında ortalama 12 saat, kış aylarında 5 saattir.
Güneşlenme iç bölgelerde kıyılara oranla daha fazladır. Bu özellikleri ile Kıbrıs Adası’nda
güneş enerjisi potansiyeli fazladır. Nitekim damlardaki güneş kollektörleri bunun en güzel
Örnekleridir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-İklim ve hava durumunu tanımlayıp aralarındaki farkları yazınız.
2-İklim şartları ile doğal bitki toplulukları arasında nasıl bir ilişki vardır. Kıbrıs ve dünyadan
örneklerle açıklayınız.
3-Günlük, aylık, yıllık sıcaklık ortalamaları, uç değerler, maksimum ve minimum değerler terimlerini
açıklayınız.
4-Sis nedir? Kıbrıs'ta sis ,trafiği etkiler mi? Araştırınız.
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KIBRIS' IN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ
KIBRIS' IN DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Tarih öncesi çağlarda Kıbrıs'ın vejetasyon coğrafyasının bugünkünden çok farklı olduğu, adadaki
ormanların karışık ormanlar olduğu; meşe, akçaağaç, kızılağaç, çınar gibi türlerin ormanlara daha
fazla oranda katıldıkları elde edilen fosillerden anlaşılmaktadır. (Resim 10 )
Aşırı faydalanmalar, yangınlar ve ekolojik şartların da değişmesi ile geniş yapraklı orman
ağaçlarının ormanlara katılım oranı yavaş yavaş azalmıştır. Nitekim bugün akçaağaçlar derin kuru
dere yataklarına , çınarlar ise taban suyu seviyesinin yüksek olduğu akışlı dere kenarlarına veya
kaynak çevrelerine çekilmiştir. Makiler aşırı tahripler ile gariglere ve hatta yer yer bozkıra özgü
bodur çalılıklara dönüşmüştür. Kıbrıs Adası’ndaki doğal bitki örtüsü veya park ağaçlarının türleri
ve çeşitliliği iklim, toprak, topografya ve beşeri faktörlerlerle belirlenmiştir. Nitekim adada çok çeşitli
vejetasyon formasyonları bulunmakta ve yetişmektedir. Bu vejetasyon çeşitliliği Kıbrıs Adası’nın
coğrafik şartları ile ilişkilidir. Kuzeyde Girne Dağları , güneyde Trodos Dağları' nın yüksekliği ve
uzanışı, kıyılar ile iç kesimler ve deniz seviyesinden yüksek alanlarda birbirinden faklı bitki türleri
yaratmıştır.
Yarıkurak Akdeniz İklimi'nin etkisi altındaki Kıbrıs' ta doğal bitki örtüsünün yapısını da bu iklim tipi
belirlemiştir. Kıbrıs'ta yükseklik ve denize göre konumdan kaynaklanan sıcaklık ve nemlilik gibi
iklim elemanlarının etkisi ile ortaya çıkan iklim farklılıklaşması dar alanlarda farklı bitki türlerininin
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Kıbrıs Adası’ ndaki bitki çeşitliliğinin bir sebebi de Kıbrıs 'ın tarihi geçmişi ile ilgilidir. İngiliz
sömürgesi yılları boyunca Avusturalya, Yeni Zellanda, Hindistan, Güney Afrika, Pakistan gibi İngiliz
sömürgelerinden gelip giden görevlilerin beraberinde getirdiği tohumlar ve fidanlar adadaki orman
ve park ağaçlarındaki çeşitliliğin diğer bir sebebidir.
Kıbrıs' ta doğal bitki toplulukları yüksek dağlık alanlardan İç Ova’ ya ve kıyı ovalarına doğru
adeta dört basamak oluşturur. Bunlar Trodos ve Girne Dağları’ nda yoğunlaşan iğne yapraklı
ormanlar, bu ormanların altında maki ve garigler ile daha alçak iç kısımlarda bozkırlardır.

A-ORMANLAR
Kıbrıs' ta ormanlar kuzeyde Girne Dağları, güneyde ise Trodos Dağları üzerinde yoğunluk
kazanır. Geçmişte çok zengin bir orman örtüsüne sahip olan Kıbrıs Adası 'nda aşırı kesimler ve
yangınlar neticesinde orman örtüsü tahrip edilmiştir.
Kıbrıs'taki ormanlar Trodos Dağları Ormanları ile Girne Dağları Ormanları olmak üzere ikiye
ayrılır.

1-Trodos Ormanları
Trodos Dağlarında ormanlar üç değişik kuşaktan oluşur. Batıda deniz seviyesinden itibaren
yaklaşık olarak 1000 metreye kadar ulaşan kızılçam ormanları,1000 metreden sonra 1400 metreye
kadar ulaşan sedir ormanları ve 1200-1950 metrelerde rastlanan karaçam ormanları.
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Bunların dışında Trodos dağlarında özellikle kuzeye ve kuzey batıya bakan vadi içlerinde ve
nemli yamaçlarda geniş yapraklı orman ağaçlarından kızılağaç, karaağaç, akçaağaç ve çınarlar
orman oluşturacak kadar fazla olmamakla beraber yaygındır.
Sedirler adada sadece Trodos Dağları eteklerinde Baf Ormanı diye bilinen alanda doğal olarak
yetişir. Sedir Vadisi denilen bu yerde görkemli sedirlerin sayısı otuz bini bulur. Sedirler, adamızda
bir zamanlar çok daha geniş alanlara yayılıyordu. Lefke’ deki bakır madeninde maden direği
yapımı, ayrıca kereste ve gemi yapımında kullanılmak üzere ilk çağlarda çokca tahrip edilmiştir.
Karaçamlar Trodos Dağlarında 1200-1600 metreler arasında kızılçamlar ile karışık ormanlar
oluştururken,1600 metreden sonra saf ormanlar teşkil eden birinci sınıf orman ağacıdırlar.

Resim 34: Trodos
Dağlarında Karaçam Ormanları

2- Girne Dağları Ormanları
Girne Dağları’ nın özellikle kuzey yamaçları boyunca yaygındırlar . Bu ormanların en karakteristik
elemanları Kıbrıs' ta en yaygın çam türü olan kızılçamlar, serviler ve ardıçlardır. Özellikle Lapta
Yöre' sinde servilerle karışık ormanlar teşkil eden kızılçamlar deniz seviyesinden Girne Dağları’
nın zirvelerine kadar geniş ormanlar oluşturur.
Servili Tepe’ nin kuzeyi, servilerin dünyada en güzel geliştiği ve en iyi yayıldığı yerlerdendir. Bu
bölgedeki uygun iklim şartları nedeni ile 25 metre yüksekliğe ulaşan serviler çok geniş mesafelerde
yayılış gösterirler.
Ardıçlar Karpaz Yarımadası ile Akdeniz Köyü Ormanları içerisinde küçük koruluklar
oluşturur.Girne Dağları’ nın özellikle Lapta Dağları’ nın kuzeye bakan vadileri boyunca yer yer
karaağaç ve çınarlar küçük koruluklar oluşturur. Girne Dağları ormanları içerisinde nadiren görülen
orman ağaçları olan Akçaağaç , Mazı meşesi(pelit), Çınar ve Karaağaç gibi türler geçmişte Kıbrıs’
ın ikliminin bugünküne oranla daha nemli olduğuna en büyük kanıtlardır.
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Resim 35:Girne Dağları’nda
Servi ve Çam Ormanları

B-MAKİLER
Makiler, yaz mevsiminin uzun, kış mevsiminin
ılık geçtiği Akdeniz ikliminde en yaygın doğal
vejetasyondur.
Her zaman yeşil, kısa boylu çalı ve ağaççıklardan
oluşan makiler Kıbrıs'ta toprak örtüsünün sığ olduğu
yamaçlarda kendiliğinden gelişirken, bazı yörelerde
tahripler sonucunda gelişmiş ikincil bir oluşumdur.
Sözkonusu alanlarda yangınlarla tahrip olmuş
kızılçamların yerine sonradan araziye yayılarak
çoğalmışlardır.

Resim 37:Makiler kurak dönemlerden
etkilenmemek için köklerini
derinlere kadar uzatmıştır.

Resim 36:Mersin
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Kıbrıs’taki en yaygın maki elemanları,sakız(şinya),defne,mersin, sandal ağacı,delice,
keçiboynuzu (harup), kermez meşesi, laden vb.dir.
Makiler Kıbrıs' ta kış ılıklığından dolayı yapraklarını dökmez, her mevsim yeşil kalır. Uzun süren
(Mayıs-Ekim) yaz kuraklığından korunmak için kökleri son derece uzundur. Bu özelliği ile büyük
yangınlardan sonra iğne yapraklıların aksine derin kökleri sayesinde yeniden yeşerirler. Şiddetli
yaz sıcaklarından korunmak için makilerde yapraklar tüylü parlak ve serttir. Bu özelliği ile
buharlaşmayı azaltıp yaz sıcaklarına dayanabilmektedir.
Makileri Kıbrıs' ta 0-700 metre yükseklikler arasında Akdeniz' e bakan her yamaçta görmek
mümkündür. Makilerin adada en iyi geliştiği yerler kuzeyde Girne Dağları’ nın kuzey yamaçları,
Karpaz Yarımadasında Yenierenköy-Dipkarpaz arası, güneyde Trodos Dağları’nın alçak yamaçları
ile Ağrotur üs bölgesidir.

Resim 38:Kermez Meşesi

Resim 39: Harup (Keçiboynuzu)

Resim 40:Delice (Yabani Zeytin)

Resim 41:Sandal Ağacı
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C-GARİGLER
Kıbrıs'ta maki formasyonun tahribi ile araziye sonradan yerleşen, daha kurak ve daha fakir
toprakların vejetasyonudur. Boyları 50 cm ile 1 metre arasında değişir. Dikenli, çok az nemle
hayatını sürdürebilen bu bitkilerin hemen hepsi derin köklüdür. Toprak- bitki arasındaki su ilişkisini
dengede tutabilmek için büyük olan kış yapraklarını, küçülmüş olan yaz yaprakları ile değiştirerek
terleme yüzeylerini azaltıp Kıbrıs'ın yaz sıcaklarına dayanır.
Keçiboğan, Abdestbozan, kekik,funda
en bilinen garig elemanlarıdır.
Kıbrıs'ta kireçtaşının yüzeye çıktığı
Kayalar Dağları yamaçları (kuzey- güney),
aşırı otlatmalar ve yangınlarla tahrip
edilmiş Girne Dağları’ nın güney etekleri
özellikle Geçitkale ile İskele arasındaki
araziler gariglerin en yaygın olduğu
alanlardır.
Resim 42:Garig türlerinden Keçiboğan (Azgan)

D- BOZKIRLAR (STEPLER)
Kıbrıs Adası'nda deniz etkisinin pek sokulamadığı iç bölgelerde yıllık yağış miktarı son
derece düşüktür. Yaz kuraklıklarının da şiddetli olması nedeni ile iç bölgelerde özellikle
Mesarya'da karasal iklimi çağrıştıran iklim şartları ortaya çıkmaktadır. Akdeniz ikliminden
farklı bu karasal iklime geçiş alanında bozkır(step) adı verilen genellikle tek yıllık ot
topluluğu doğal bitki örtüsünü oluşturur.

Resim 43 :Bozkır (Step)

Resim 44: Karaçalı
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Genel olarak Ocak- Mart aylarında renk renk çiçeklerle bezenmiş olan bozkır alanları, Mayıs
ayından itibaren sararır ve kurur.
Kıbrıs'ta soğanlı ve yumrulu bazı bozkır
türleri çok yıllık olup bir kısım organlarını
korumak sureti ile ertesi yılın vejetasyon
devresini beklemektedir. Adada en
yaygın step türleri; Gömeç, anemon,
lale, tarlahardalı (lapsana), kuşkonmaz
(ayrelli), yavşanotu, papatya,gavcar,
ekşilice, gabbar, mandrake (adam otu),
çiriş otu (şimşir) vb.
Mesarya'da steplerin içerisinde dikenli
yapısı ile kuraklığa dayanıklılık kazanmış
gonnaralar(karaçalı) ve çatarezler, dere
Resim 45: Yılmazköy Deresi’ nde Ilgın Koruluğu
içlerinde yine kuraklığa dayanıklı
tuzsever ılgınlar mevcuttur.

E- KIBRIS’A UYUM SAĞLAMIŞ BİTKİLER
Günümüzde Kıbrıs'a geçmişte dış ülkelerden getirilmiş, Kıbrıs'ın iklimine uyum sağlamış
çoğalabilen ağaçlar mevcuttur. Bunların bazıları o kadar yaygındır ki küçük ormanlar bile
oluşturmaktadır. Özellikle erozyon kontrolü ve kumulların ilerleyişlerini önlemek için ilk defa İngiliz
döneminde adaya getirilen kuraklığa ve yangınlara dayanıklı Kıbrıs Akasyası ve Fıstık Çamları
Kıbrıs’ ta yaygın ağaçlardandır. Koruçam Yarımadası, Salamis çevresi, Fıstık çamı korulukları ile
kaplıdır.
Kıbrıs Adası'na İngiliz Sömürge Döneminde bataklıkları kurutmak ve Mesarya’ daki yakacak
odun ihtiyacını karşılamak için getirilmiş ve çokça dikilmiş ağaçlardan bir tanesi de okaliptüslerdir.
Eskiden bataklık olan Gemikonağı, Lefkoşa ve Mağusa’ nın pek çok yerinde şu anda okaliptüs
korulukları bulunmaktadır.

Resim 46: Lefkoşa Dereboyunda
Okaliptüs Koruluğu

46

ÜNİTE
ÜNİTEIV
I
Kıbrıs'ta doğal orman bitkileri arasında kabul edeceğimiz bu türlerin dışında çok çeşitli park
ağaçları da dikilmiş ve dikilmektedir. Parklarda, bahçelerde güzel görünümlerinden dolayı
çeşitli ülkelerden getirilip dikilen türlerin en önemlileri; yalancı akasya, zangalak, biberağacı,
kauçuk, paulownia, erguvan, salkımsöğüt, jakaranda, palmiye, hurma, demirağaç, kallitris,
arukarya vb.

Resim 47: Alev Ağacı

Resim 48:Hurma
Resim 49:Kıbrıs Akasyası

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Mesarya Yöresi'ndeki doğal bitki örtüsü ile Girne Kıyı Şeridi'ndeki doğal bitki örtüsü arasında
ne gibi farklılıklar vardır?Araştırınız.
2-Trodos Dağları' nda , Girne Dağları' ndan farklı orman ağaçları görülmesinin sebepleri ne
olabilir açıklayınız.
3- Kıbrıs'taki orman oranı neden azdır? Araştırınız.
4- Makiler kuraklığa dayanabilmek için fizyolojilerinde ne gibi değişiklikler yapmıştır yazınız.
5- Ormanların korunması için ne gibi önlemler alınmalıdır?Araştırınız.
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KIBRIS’ TA YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI
KIBRIS’ TA YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI

Kıbrıs adası yarı kurak iklim kuşağında Akdeniz’ in ortasında bir adadır. Adaya düşen yağış
miktarının az olması , yağışların belirli bir döneme sıkışması , buharlaşmanın şiddetli olması suyun
önemini artırmaktadır. Gerek içme ve kullanım suyu gerekse tarımda kullanılan suyun kaynağı
yağışlardır. Ülkemize düşen yağış miktarı her yerde farklı olsa da ortalama 368 mm civarındadır.
Fakat Akdeniz ikliminin bir sonucu olarak uzun süreli sıcak yaz mevsimi, yeryüzündeki suyun
önemli ölçüde buharlaşmasına neden olmaktadır. Adaya düşen yağışların bir kısmı mevsimlik
akarsuları oluştururken bir kısmı da adanın jeolojik yapısına bağlı olarak yeraltına sızarak yeraltı
sularını oluştururlar.

Coğrafi Bilgi
Sulak alanlar
Doğal veya yapay, akar ya da
durgun tatlı, tuzlu veya acı su
biriktiren bütün alanlar sulak alan
kavramı içine girer. Derinliği 6 m' yi
geçmeyen deniz kenarları ,bataklık
ve turbalık alanlar dahildir. Sulak
alanlar;biyolojik zenginlik
bakımından ormanlar kadar, tür
sayısı ve çeşitliliği barındıran
alanlardır.
Sulak alanların kendilerine özgü
nemli ve yumuşak mikrokliması, bitki
örtüsü ve toprak yapısı hemen göze
çarpar. Bu özgünlük ise oralara
yerleşecek ve avlanmaya gelecek,
göç ederken konaklayacak veya
üremeye gelecek hayvan türlerini
kapsar.
Sulak alanlar, fotoğraf ve resim
sanatçıları veya doğa bilimcilerinin
uğrak yeri ,araştırma alanı ve canlı
eğitim uygulama alanlarıdır. Sulak
alanları korumaya yönelik önemli
uluslararası sözleşmeler vardır.
(Ramses ve Grado Sözleşmeleri)

Resim 50: Kanlıdere’ nin bir kolunun akışlı dönemi

Resim 51: Ülkemizde Gazimağusa -Çanakkale Bölgesinde sulak alan ve doğal yaşam
48

I
ÜNİTE V
A- Yeraltı Suları
Kıbrıs' ta sürekli akan akarsular yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yeraltı suları önem
kazanmaktadır. Yeraltı suları(Akiferler) arazinin geçirimlilik yapısına bağlı olarak adanın hemen
hemen her yerinde bulunmaktadır. Adanın kuzeyindeki yeraltı sularının yıllık beslenmesi toplam
3
olarak 107 milyon m civarındadır.
Yağışların bir bölümü geçirimli tabakadan sızarak, geçirimsiz tabaka üzerinde birikir. Geçirimsiz
tabakanın eğimine göre akarak birleşen sulara yeraltı suları adı verilir. Yeraltı sularının yeryüzüne
çıkanlarına Kaynak denir. Başlıca kaynak çeşitleri ;Yamaç kaynağı, Artezyenler, Voklüzler, Fay
kaynağı, Kaplıcalar ve Gayzerlerdir. Ülkemizde en çok su, artezyenler vasıtasıyla yeryüzüne
çıkarılır. Voklüz kaynaklarına birçok yerde rastlamakla beraber birçoğu dönemlik akış gösterirler.
Bunlara örnek olarak Lapta' da Başpınar, Alsancak'ta Başpınar, Kömürcüköyü-Pınarbaşı,
Değirmenlik Pınarbaşı, Bellapais Voklüzü , Efendiler Çiftliği’ nde Şeker Pınarı, Apostolos Andreas
Manastırı’ ndaki pınar verilebilir.
Yeraltı suları ,kalker, jips, kayatuzu gibi madenleri içeren kayaçları aşındırması ile karstik
şekiller ortaya çıkar. Bu şekillerin birçoğu ülkemizde görülebilmektedir.

Beslenme alanı
Basınçlı suyun yery

üzüne çıkış

seviyesi

Artezyen

Şekil 7:Artezyen kaynağının oluşumu

Resim 52: Mesarya Ovasında
artezyen kuyusu açma çalışmaları

K.K.T.C.'nin su ihtiyacının hemen hemen tümü (% 98'i) yeraltı su kaynaklarından
karşılanır.(K.K.T.C .'nin toplam yıllık su ihtiyacı yaklaşık 106 milyon m³ tür.) Ancak küresel ısınmanın
etkisi ,ormanların yangınlarla yok olmasıyla yağış miktarlarında son 30 yıldan beri azalma
görülmektedir.
Kuzey Kıbrıs'ın su ihtiyacının %80'i Güzelyurt, Girne Dağları, Girne Sahil ve Gazimağusa
akiferlerinden pompalanmaktadır. Özellikle Güzelyurt ve çevresinde yıllardır yapılan narenciye
tarımı su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Günümüzde yeraltı sularının en büyük
problemi yoğun olarak görülen tuzlanmadır. Ülkemizde nüfusun ve ihtiyaçların artması ile yeni su
kaynaklarının bulunması zorunluluk göstermektedir. Bu faaliyetleri Jeoloji ve Maden Dairesi
yürütmektedir.
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ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA YERALTI SU KAYNAKLARI ŞUNLARDIR.
Güzelyurt Akiferi- (180 km²)

Güzelyurt ve Çevresi

Yeşilırmak Akiferi - (2.5km²)

Yeşilırmak deresi ve Çevresi

Girne Dağları Akiferi (85km²)

Karşıyaka Köyü- Tirmen arası

Büyükkonuk-Yedikonuk Akiferi - (2km²)

Büyükkonuk-Yedikonuk Köyleri arası

Yeşilköy Akiferi (9 km² )

Yeşilköy ve Çevresi

Lefkoşa Serdarlı Akiferi

Lefkoşa-Serdarlı arası

Dipkarpaz Akiferi (1km²)

Dipkarpaz Köyü

Girne Kıyı Şeridi Akiferi

Güzelyalı-Esentepe

Akdeniz Koruçam

Tepebaşı-Koruçam- kurumuştur.

Lefke-Maden-Yedidalga Dere Yatağı Akiferi

Lefke-Yedidalga Çevresi

Doğu Mesarya Akiferi

Boğaziçi-Yıldırım-Yeniboğaziçi-İskele

Güneydoğu Mesarya Akiferi

Türkmenköy-Çayönü-Güvercinlik

Tablo 2:KKTC’ de Yeraltı su kaynakları

B- Yerüstü Suları
Yerüstü suları olarak akarsular, denizler, sulak alanlar, göletler, bataklıklar ve sazlıklar sayılabilir.
Özellikle yağışlı dönemde akan suların bir kısmı göletlere akıtılırken bir kısmı da denize
akmaktadır.

1-Akarsular
Akarsular, yağışlara bağlı olarak eğim doğrultusunda akışa geçen sulardır. Ancak ülkemizde
sürekli akan bir akarsu yoktur. Sadece yağışlı dönemde oluşan dere şeklinde mevsimlik akarsular
mevcuttur. Bu akarsuların 10 tanesi Trodos Dağları’ ndan ,geriye kalanlar ise Girne Dağları’ ndan
beslenmektedir.
Bu suların bir kısmı sulamada ve yeraltı suyunu beslemede kullanılırken ,bir kısmı da denize
dökülmektedir. Başlıca akarsularımız şunlardır: Kanlıdere, Yeşilırmak Deresi , Güzelyurt Deresi,
Maden Deresi , Lefke Deresi , Çamlıdere.
Güney Kıbrıs akarsular yönünden kuzeye göre daha zengindir. Adanın kuzeyinde sürekli akan
akarsular bulunmazken güney Kıbrıs'ta, kaynağını Trodos Dağlarından alan ve bazı yıllarda sürekli
akan akarsulara da rastlanır.(Ezousas,Kouris ,Pendaskinos Dereleri vs) Bu akarsuların yaz
aylarında da su taşımalarının nedeni, eriyen kar sularının ve kaynak sularının bu dereleri
beslemesidir.
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Harita 14: Kıbrıs’ taki başlıca dere ve göletler

Resim 54: Güney Kıbrıs’ ta Ezousas Deresi

Resim 53: Kakopetria Şelalesi (Trodos)
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2- Baraj ve Göletler
KKTC’ de sulama ve yeraltı suyunu besleme amaçlı olmak üzere 40'a yakın gölet bulunmaktadır.
Su tutma kapasitesi bakımından en büyüğü Geçitköy Barajıdır. Barajın 2014 yılı itibari ile kapasitesi
3
3
1820(milyon m )den 26,500(milyon m )e çıkarılmıştır. Diğer önemli göletlerimiz; Gemikonağı Göleti
,Akdeniz Göleti, Gönyeli Göleti vs. dir.

Resim 55: Geçitköy Göleti

Resim 56: Geçitköy Göleti’nin
büyütülme çalışmaları.

Geçirimli tabakalar üzerine oluşturulan göletlerde biriken sular, yeraltına sızarak yeraltı sularını
beslemektedir. Bu göletlerden en önemlileri ise Lefke ve Güzelyurt Göletleri’ dir. Bu göletler yoğun
olarak sulamada kullanılmaktadır.
Güney Kıbrıs'ta su potansiyelinin daha fazla olması nedeniyle baraj ve göletlerin sayısı da
3
fazladır (108 adet). Bu göletlerin toplam su tutma kapasiteleri yaklaşık 332 milyon m ’dür.
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Toplam depolama
kapasitesi(milyon metreküp )

Gölet

Toplam depolama
kapasitesi(milyon metreküp )

Gölet

Geçitköy-Dağdere /Girne

26500 m³

Kouris/kouris

115000 m³

Gemikonağı-Madendere/ Lefke

4200 m³

Asprokemmos/Xeros potamos

52000 m³

Akdeniz Göleti / Güzelyurt

1460 m³

Kannaviou/Ezousa

Geçitkale-Eğridere /Gazimağusa

1360 m³

Evretou/Stavros tis pokas

Mersinlik Azganlıdere/Gazimağusa

1113 m³

Lefkara/Pentaschoinos

13850 m³

Germasogeia/ Germasogeia

13500 m³

Kanlıköy Göleti /Lefkoşa

770 m³

Gönendere Göleti /Gazimağusa

938 m³

18000 m³
24000 m³

Tablo 3: KKTC ve Güney Kıbrıs’taki başlıca göletler ve su depolama kapasiteleri
Adadaki bir diğer su kaynağı olan doğal göller ise son derece sınırlıdır. Yıllık yağış miktarının
oldukça az olması bu göllerin oluşumunu doğrudan etkiler. Yağışlı dönemde su tutan göllerin büyük
bir kısmı yaz aylarında kurumaktadır. Adadaki en önemli göller; Güney Kıbrıs' ta Limasol ve
Larnaka' daki Tuz Gölleri ile KKTC’ deki Mehmetçik Gölü’ dür.
2

Limasol Tuz Gölü, 10.65 km ile adanın en büyük doğal gölüdür Derinliği 2.7 metreyi bulan
yerleri vardır.Ağrotur Tuz gölü olarak da bilinir.Limasolun güneydoğusu boyunca uzanır. Kış aylarını
burada geçiren flamingolar(Phoenicopterus roseus) nedeni ile özellikle kuşbilimcilerin en çok
ziyaret ettiği yerlerdendir
Larnaka Tuz gölü(Evretou),Larnaka'nın batısında Limasol Tuz Gölünden sonra adanın 2. büyük
2
gölüdür.Yüzölçümü 2.2 km . Hemen kıyısında Hala Sultan Cami bulunur.Gölü ziyaret eden 85 çeşit
su kuşu,halofit (Tuzsever)bitkileri ile koruma altındaki bir göldür.Özellikle flamingoların sıklıkla
ziyaret ettikleri bu göl yazın buharlaşmalar nedeni ile küçülmekte adeta tuz tarlasına dönmektedir.

Resim 58:Mehmetçik Gölü

Resim 57: Larnaka Tuz Gölü
ve geride Hala Sultan Türbesi
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3- Atık Sular
Evsel ve endüstriyel atıkların doğrudan su ortamlarına arıtılmaksızın boşaltılmaları su kirliliğine
neden olmaktadır. Bu atık sular gerek canlılara gerekse doğal çevreye zarar verebilmektedir. Ayrıca
yüzey sularını ve yeraltı sularını da kirletmektedir.
Ülkemizde her geçen gün artan sanayi tesisleri , turistik tesisler ve nüfus; atık suların nasıl
zararsız hale getirebileceğini , hatta arıtılarak tekrar kullanılması konusunu ön plana çıkarır. Bu atık
sular, kanalizasyon şebekeleri ile merkezi kanalizasyon tesislerinde toplanarak çevreye ve yeraltı
sularına zarar vermeyecek hale getirilir. Ayrıca günümüzde artan su talebini karşılayabilmek için bu
suları arıtarak tekrar kullanmak mümkün olabilmektedir. Deniz suyundan tatlı su elde etmek için
kurulan tesisler de mevcuttur.(DAÜ)
Bugün Haspolat Arıtma Tesisi ,Girne
kanalizasyon arıtım tesisi, Doğu
Akdeniz Üniversitesi arıtma tesisi ve
paket arıtma tesisleri bulunmaktadır.
Ayrıca turistik yörelerde otellerin ve
yakın çevresinin su ihtiyacını
karşılamak amacıyla deniz suyundan
tatlı su elde edilmesi amacıyla arıtma
tesisleri kurulması planlanmaktadır.
Bunun için Bafra Bölgesi’ ne yoğun
talebi karşılayacak arıtma tesisi
kurulması kararlaştırılmıştır.
Resim 59: Haspolat Arıtma Tesisi

Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Önlemler
Tarımsal sulamada damla sulama veya düşük açılı fıskiye kullanılarak suyun ekonomik
kullanılması
Kentlerimizdeki atık suların mikrobiyolojik yönden arıtılması ve elde edilen suyun tarımda
kullanılması
KKTC içme suyu dağıtım sisteminin yeniden gözden geçirilmesi
Yağışlarla akışa geçen suların baraj,gölet veya derivasyon kanalları ile tutulması
Denizden tatlı su elde edilmesi (Bu sistem Suudi Arabistan ve Körfez Ülkelerinde
kullanılmaktadır.)
Su kaynaklarımızın doğru ve ekonomik bir şekilde kullanılabilmesi için su potansiyelinin
bilinmesi gerekir.
Türkiye'den borularla su getirilmesi projesi .
Suyu kullanan insanlarımızın basın - yayın yolu ile eğitilmesi gerekmektedir.
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Coğrafi Bilgi: YÜZYILIN PROJESİ “ KKTC Su Temini Projesi”
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle KKTC'nin kalkınmasına, Türkiye'den
içme, kullanma ve sulama suyu götürülmesi, önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. KKTC Su Temin
Projesi ile Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşa edilecek Alaköprü Barajı'ndan sabit debi esasına
göre alınacak yıllık 75 milyon m³su, KKTC'ye isale edilecektir. 106 km uzunluğundaki hat ile
KKTC'ye isale edilecek yıllık 75 milyon m³ suyun 37,76 milyon m³'ü ( % 50,3) içme-kullanma
suyuna ve 37,24 milyon m³'ü ( % 49,7) sulama suyuna tahsis edilmiştir
Projenin gerçekleşmesi ile, halen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle
su sıkıntısı çekilen KKTC'ye içme, kullanma ve sulama suyu temin edilerek 50 yıllık bir perspektifte
içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak ve adanın en büyük ovalarından biri olan ancak
kuraklıktan verimli kullanılamayan Meserya Ovası'nda 4 824 ha'lık bir alanda yapılacak sulu tarım
ile yüksek gelir artışları sağlanacaktır
Dünya'da ilk kez uygulanacak deniz boru hattı ile adaya su sağlayacak KKTC Su Temini
Projesi çerçevesinde 2 adet baraj, toplam 107 km boru hattı ile 2 adet terfi merkezi inşa edilecektir.
Dünya'da bir ilk gerçekleştirilerek Alaköprü Barajı'ndan alınacak su, 80 km uzunluktaki deniz
boru hattı ile ve deniz yüzeyinden 250 m derinlikte askıdaki bir boru hattı vasıtasıyla Girne
yakınlarında yapılacak olan Geçitköy Barajı'na aktarılacaktır. Deniz tabanı üzerine döşenecek
borular, deniz yüzeyinde gemiler vasıtasıyla birleştirildikten sonra deniz suyu ile doldurularak
deniz tabanına batırılacaktır. Deniz içinden geçecek borulara 134 adet askı yapılacaktır. Deniz
altına yerleşilecek borular akıllı boru olup, bu borulara takılacak verici ve sensörler sayesinde
muhtemel hasarlar önceden tespit edilip müdahaleler zamanında yapılabilecektir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Kıbrıs'taki su kaynaklarını koruma için hangi önlemler alınmalıdır?
2-Ülkemizdeki göletlerin yapılış amaçlarını ve bu göletlerin önemini araştırınız.
3-Ülkemizdeki su kaynaklarının kısıtlı olmasının sebeplerini araştırınız.
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KIBRIS’ TA NÜFUS ÖZELLİKLERİ
A- KIBRIS'TA NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI

Nüfus ,sınırları belirli bir bölgede yaşayan insanların sayısını ifade eder. Bir bölgede yaşayan
insan sayısı , nüfus hareketleri , nüfusun dağılışı, yoğunluğu ülkeler için büyük önem taşır. Ülkeler,
uzun vadeli kalkınma planları yaparken demografik verilerden yararlanır. Bu nedenle de nüfus
sayımları gerekli hale gelir. Nüfus sayımları ile ülkede yaşayan insanların sayısı ,nüfus artışı, eğitim
durumu, yaş ve cinsiyet dağılımı, çalışan insanların sektörlere göre dağılımı gibi bilgiler elde edilir.
Kıbrıs adası çağlardan beri bir çok ülke ve medeniyetin hakimiyeti altına girmiş ,bu nedenle
değişken bir nüfusa sahip olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ( 1571-1878) çeşitli nüfus
sayımları yapılmış, fakat nitelikli ilk nüfus sayımları İngiliz İdaresi döneminde 1881 yılında
yapılabilmiştir. Bu tarihten sonra 10 yıllık aralarla 1931 yılına kadar süren nüfus sayımları adadaki iç
karışıklıklar ve 2. Dünya savaşı nedeniyle kesintiye uğramıştır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti
döneminde Genel nüfus ve tarım sayımı yapılmıştır. Bu sayımda Türk nüfus 104,942 olarak
hesaplanmıştır. 1974 Barış harekatından sonra ,1975 yılında tekrar tarım sayımı yapılmış fakat
Türk nüfusunun bir kısmı güneyde kaldığından geçerli bir nüfus sayımı olamamıştır.
1978 yılında yapılan sayımda Türk nüfus 146,740 kişiydi. 1996 yılında ise 200,587 sayısına
ulaşmıştır. En son 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan Nüfus ve Konut Sayımında ülkenin sosyoekonomik yapısı incelenmek üzere KKTC nüfusu belirlenmiştir (294,396).

YILLAR

TOPLAM NÜFUS

NÜFUS ARTIŞ HIZI%

1901

51,309

0.7

1911

56,428

1.0

1921

61,339

0.8

1931

64,245

0.5

1946

80,548

1.5

1960

104,942

1.9

1978

146,740

1.9

1996

200,587

1.7

2006

264,172

3.0

2011

294,396

2.3

Tablo 4:KKTC ’nin Yıllara Göre Nüfus Miktarı ve Nüfus Artış Hızı
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1- KKTC’ de Nüfus Sayımlarının Genel Özellikleri
4 Aralık 2011 nüfus sayımına göre KKTC 'de bulunan toplam insan sayısı 294,396 kişidir. Bu
sayıma yabancılar (Rum,Maronit,İngiliz vs) ,turistler ve Türkiye'den gelen işçiler, öğrenciler
dahildir (de-facto-fiili). 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre, KKTC 'nin nüfusunda % 11.5
oranında artış gerçekleşmiştir.
Görüldüğü gibi ortalama yıllık nüfus artışı %2.3'tür. Bu rakam önceki nüfus sayımındaki gibi
yüksektir. Bunun nedenleri arasında; yurtdışına göçün son yıllarda azalması,yurtdışından dönüş
yapan kişilerin artması, yabancı uyruklu kişilerin KKTC 'ye yerleşmesi, üniversite öğrenci
nüfusunun hızla artması v.s sayılabilir.
Fakat son yıllarda bu hızlı nüfus artışı ülkemizde birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunlar;
Kentlerimizde alt yapı hizmetleri zaman zaman yetersiz kalmaktadır.
Konut talebinin artması ile tarım ve orman alanları hızla azalmakta ve doğal çevre tahrip
edilmektedir.
Eğitim ve sağlık alanlarında hizmetler aksamaktadır.
Özellikle Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa gibi büyük kentlerde artan araçlara bağlı olarak
trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır.
İş bulmada problemler yaşanmaktadır.
Ülkemizde eksikliği hızla hissedilen içme ve kullanma suyu talebinin artması ile su
sıkıntısı yaşanmaktadır.
KKTC 'de 2011 nüfus sayımına göre km² 'ye 88 kişi düşmektedir. Nüfusun daha çok kentlerde
ve kentlere yakın köylerde yoğunlaştığı görülür. Dağlık alanlar, tarım alanları ve ormanlık alanlarda
nüfus yoğunluğu azdır. KKTC 'de nüfusun en fazla olduğu şehir başkent Lefkoşa’ dır. Lefkoşa'yı
Girne, Gazimağusa , Güzelyurt ve İskele izlemektedir.
İlçeler

1996

2006

2011

Artış oranı

Lefkoşa

62,295

84,893

97,293

11.7

Gazimağusa

52,875

64,429

69,838

8.2

Girne

38,715

61,192

73,577

13.0

Güzelyurt

27,523

31,568

30,590

-4.8

İskele

19,179

22,090

23,098

1.8

Tablo 5:KKTC’ de 1996, 2006 ve 2011 Nüfus sayımlarında ilçelere göre nüfus ve nüfus artış oranı
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2- KKTC’ de Nüfusun Yapısı
Günümüzde nüfusun sayısal değerinden çok ülkedeki nüfusun yaş ve cinsiyet durumu, eğitim
durumu, çalışan nüfusun sektörlere dağılımı ön plana çıkmıştır. Ancak kapsamlı nüfus
sayımlarında ortaya çıkabilen bu bilgiler ,ülkemizin kısa ve uzun vadeli kalkınma planlarının
belirlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

a-Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Nüfusun yaş gruplarına göre bölünüşünün belirlenmesi o ülkedeki toplam nüfus içerisindeki
“çalışabilecek ve çalışamayacak” kişi sayısının ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Bir ülkede
yaşayan nüfus, yaş itibarıyla ; çalışan ,çalışamayan ve çocuk nüfustan oluşur. Nüfusun yapısı en
ayrıntılı şekilde nüfus piramidi ( yaş ve cinsiyet grafiği) ile gösterilir.
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Grafik 4: KKTC’ de Nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı (2011)
Ülkemizde ,nüfus piramidinde de görüldüğü gibi nüfusun büyük bir kısmı genç ve çalışabilecek
yaş grubuna(15-64) girer. Bu da ülkenin, eğitim planlamaları, eğitim sonrası iş imkanları konusunda
gelecek için yapılması gerekenleri ortaya çıkarır. Bağımlı nüfus kabul edilen 0-14 ve 65 yaş ve üzeri
nüfus,toplam nüfusun yaklaşık %25 'i kadardır.
Cinsiyet durumlarına bakıldığında ise erkeklerin kadınlara oranla daha fazla olduğu gözlenir
(%52.8). Bu olay herşeyden önce doğal bir süreçtir. Ayrıca ülkemize çalışmak için gelenlerin erkek
olması, diğer bir nedendir. 60 yaş ve üzerindeki kadın nüfusu ,erkek nüfustan daha fazladır. Bu
durum kadınların erkeklerden 6-7 yıl daha fazla yaşamasından kaynaklanır.
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b- Aktif Nüfus ve Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı
KKTC ' de 15 ve daha yukarı yaşlardaki çalışabilir nüfusa aktif nüfus denir. Aktif nüfus miktarı,
ülkedeki nüfusun dinamizmini ve işgücü potansiyelini gösterir. Ülkemizde son yıllarda atılım yapan
pek çok sektör bulunur. Bu da istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ancak son yıllarda nüfusun hızla
artması beraberinde bir takım sorunlar da getirmektedir.
KKTC’ de aktif nüfusun %49.83'ü çalışabilir, %50.17'si çalışamayan nüfusu oluşturur
(Öğrenciler, emekliler, çalışamaz halde olanlar, ev işleri ile uğraşanlar). Ülkemizde 2011 yılı
Hane Halkı İşgücü Sayımında işsizlik oranı % 9.7 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde, aktif nüfus, 4
temel sektörde çalışmaktadır. Bunlar ; tarım, sanayi , inşaat ve hizmet sektörleridir.

%

Tablodan da anlaşılacağı gibi ülkemizde hizmet
sektöründe çalışan nüfusun payı oldukça yüksektir.
Hizmet
.8
8
Sanayi sektörünün fazla gelişmediği ülkemizde daha
Sanayi
% 80.2 %
çok turizm,ticaret, ,eğitim sektörüne ağırlık verilmiştir.
%7.3
İnşaat
Tarım sektöründe,tarım ve hayvancılık ile uğraşan
Tarım
nüfus oranı %3.7 olup net bir gösterge değildir. Çünkü
farklı iş kollarında çalışan insanlarımız bunun yanında
tarımsal faaliyetleri de yapabilmektedir.
Grafik 5 :KKTC’ de çalışanların sektörel dağılımı (2011)

3.7

c- Nüfusun Eğitim Durumu
Günümüzde ülkelerin nüfus sayıları hatta okur-yazar oranlarından daha önemli olan ,insanların
çağdaş bir eğitim-öğretim yanında yüksek bilgi düzeyinde eğitilmiş olmasıdır. Ülkemizin
kalkınmasında gerek ekonominin gerekse toplumun ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip insanlar
yetiştirmek için her bölgede okul öncesi eğitimden yüksek öğrenime kadar birçok eğitim kurumu
bulunmaktadır.
KKTC’ de okur-yazar oranı gelişmiş ülkeler seviyesindedir. Öğrenim kurumlarına göre
nüfusumuzun dağılışı aşağıdaki gibidir.
Öğrenim düzeyi

Nüfus içerisindeki oranı

İlkokul

%28.3

Ortaokul veye dengi okul

%11.2

Lise ve dengi okul

%33.7

Üniversite veya yüksek okul

%11.2

Tablo 6: KKTC’ de öğrenim kurumlarına göre nüfusun dağılımı
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3- Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde Nüfus Özellikleri
Güney Kıbrıs' ta 2011 verilerine göre toplam nüfus 856,960 olup, nüfus yoğunluğu km²’ye 155
kişidir. Nüfusun en yoğun olduğu ilçe Lefkoşa' dır. İlçe nüfusu 334,120 kişidir. Diğer ilçe nüfusları;
Limasol (239,842), Larnaka (145,365), Baf (90,295) ve Mağusa (47,338). Ortalama yaşam
süresinin 82 yıl olduğu Güney Kıbrıs' ta nüfusun yaş gruplarına dağılımı şu şekildedir.

%16.5
%70.7

%12.8

0-14

Grafiğe göre çalışma çağında olan aktif nüfus
miktarı ,nüfusun büyük bir bölümünü oluşturur.
Ülkede ,nüfusun %67'si kent, % 33 ise kırsal
kesimde yaşamaktadır.

15-64
65+

Grafik 6:GKRY’ de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı(2011)

B- GÖÇLER
İnsanların gerek ülke içerisinde, gerekse ülke dışına yapmış oldukları kısa ve uzun süreli yer
değiştirmelere göç denir. Göçlerin en önemli özellikleri ; kısa veya uzun süreli olması,ülke içinde
veya dışına yapılması ve nüfusa dinamizm kazandırmasıdır.
Ülkemizde sayıca az da olsa göçlere rastlamaktayız. Bu göçlerin nedenlerini ,doğal ,sosyal ve
ekonomik olarak ayırabiliriz.
Kıbrıs Adası’nda yaşayan insanların sayısı çok eski çağlardan beri sürekli değişiklik
göstermektedir. Savaşlar, iç karışıklıklar(sosyal nedenler) ve ekonomik sıkıntılar, özellikle dış
göçlerin sebepleridir.
KKTC' de kentlerin gelişimine bağlı olarak özellikle köylerden kentlere az da olsa göçler
yaşanmaktadır. Dış göçler ise, iş bulmak veya eğitim amacıyla başta İngiltere' ye yapılmaktadır.
Bunun dışında son yıllarda ülkemize gelip yerleşen yabancıların oranının arttığı görülmektedir

1-İç Göçler
Ülke içerisinde yapılan yer değiştirmelerdir. Bu nüfus hareketleri köyden kente , kentten köye
veya kentten kente yapılabilmektedir. Fakat ülkemizde köyden kente göç daha belirgindir. Kıbrıs
tarihindeki en önemli iç göç 1974 Barış Harekatından sonra, varılan mutabakatla gerçekleştirilen
nüfus mübadelesidir. Bu mübadele ile 65 bin Türk, Güney Kıbrıs’tan Kuzeye göç etmiştir.
Son yıllarda köylerimize yapılan altyapı çalışmaları (yol-su-elektrik v.s) ,gelişen eğitim-sağlık
hizmetleri, köylerde gençlere verilen arsalar, köy-kent mesafelerinin azlığı ,köyden kente göçü
azaltan etkenlerdir. Yine de tarım alanlarının küçülmesi, tarım dışı faaliyetlerin gelişmesiyle
kentlere göç yaşanmaktadır. Özellikle Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa nüfuslarının hızla artması
bunun göstergesidir.
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2-Dış Göçler
Ülke dışına yapılan göçlerdir. KKTC 'den özellikle Türkiye, İngiltere, Avustralya v.s
ülkelere dış göç yaşanmaktadır.
1974 ve öncesinde yaşanan savaşlar, iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar sonucu binlerce kişi
ülkemizden ayrılmak zorunda kalmıştır. 1974 sonrasında ise daha çok ekonomik nedenlerle
göçler yapılmaktadır. Bu göçlerin yanında beyin göçü denilen, yurtdışında iyi eğitim alan
insanlarımızın bulundukları ülkelere yerleşmeleri, eğitilmiş insanları kaybetmek açısından önemli
bir sorundur.
Son yıllarda hız kazanan turizm, inşaat, imalat v.s sektörleri göç olaylarına dinamizm
kazandırmıştır. Örneğin Türkiye' den çok sayıda işçi çalışmak amacıyla ülkemizde bulunmaktadır.
Bunun yanında çok sayıda yabancı uyruklu insan ,ülkemizde emlak satın alarak , nüfusun
artmasında etkili olmuştur.

C-YERLEŞME
KKTC 'de yerleşme , ülkedeki ekonomik kaynaklara , sosyal olaylara (savaşlar,iç karışıklıklar)
coğrafi özelliklere göre şekillenmiştir. Ülkemiz ,Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele
olmak üzere 5 idari ilçeye ve ilçelere bağlı bucak, kasaba ve köylere ayrılmıştır.

KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

Harita 15: KKTC ve GKRY’ de ilçelerin dağılışı
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LEFKOŞA: Bir idari kent hüviyetini taşır. Başkent olması yanı sıra , önemli bir imalat şehri
haline gelmesi, nüfusunun hızla artmasına neden olmuştur. Lefkoşa, bir çok resmi kurumun
(Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Bakanlıklar, Elçilikler ) bulunduğu bir kenttir. Lefkoşa son yıllarda özel
üniversitelerin ( Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Yakın Doğu Üniversitesi )büyümesi ile eğitim
sektörünün geliştiği bir şehir olma yolundadır. Ayrıca üniversitelerin düzenlediği seminerler,
kongreler yanında yıl içine yayılan çeşitli fuarlar kentin sosyo-kültürel önemini artırır. Adanın
merkezi konumunda olan şehir, Girne,Güzelyurt ve Gazimağusa'ya çift şeritli yollar ile
bağlanmaktadır.

Resi 60: Lefkoşa’ nın tarihi surları ve
çevresinin uydudan görünüşü

GAZİMAĞUSA: Tam bir liman kentidir. KKTC' nin en büyük ithalat ve ihracat limanına sahip,
nakliye, gümrük, sigorta şirketleriyle önem kazanmış bir kentimizdir. Tarihin eski dönemlerinde
sadece liman kenti özelliği taşıyan şehir, üniversite kent özelliği kazanmıştır. KKTC 'nin en büyük
üniversitelerinden olan Doğu Akdeniz Üniversitesi , 15 bin öğrencisiyle kente her yönüyle bir
canlılık kazandırmaktadır. Ayrıca kentin son yıllarda kazanmış olduğu bir diğer kimlik ise sanatsal
ve kültürel faaliyetlerin yoğunlaşmasıdır.

Resim 61: Gazimağusa’ nın tarihi surları
ve çevresinin uydudan görünüşü
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GİRNE: KKTC 'nin turizm merkezidir. Turistik tesislerin % 68 'ini barındıran Girne kenti özellikle
yaz aylarında artan turist sayısıyla hem kente hem de ülkeye önemli gelir kazandırmaktadır. Girne,
2011 nüfus sayımına göre nüfusu en fazla artış gösteren ilçemizdir. (artış oranı %13.1) Kentin tarihi
, kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle, iç ve dış göçlerle nüfusu hızla artmıştır.

Resim 62:Girne’ nin uydudan görünüşü

GÜZELYURT: Özellikle narenciye tarımı ile ün yapmış önemli bir tarım kentimizdir. Kentte
tarıma dayalı tesislerden olan Cypfruvex narenciye paketleme tesisleri ve çeşitli tarımsal
kuruluşlar bulunmaktadır. Bölge halkının birçoğu tarımsal sektörde çalışmaktadır. Günümüzde
bölgeye kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzelyurt Kampüsü ve Lefke’ de bulunan Lefke
Avrupa Üniversitesi ,kente ayrı bir özellik katar. 2011 nüfus sayımına göre nüfusu azalan
ilçemizdir. Bunda en önemli etken, gelecek kaygısı nedeniyle özellikle genç neslin yerleşmek üzere
Lefkoşa, Girne gibi diğer bölgeleri tercih etmesidir. Nüfusun fazla artış göstermemesine rağmen
şehrin ekonomik ve kültürel özellikleri gelecek için potansiyel oluşturmaktadır.

Resim 63:Güzelyurt’ tan
görünüş
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İSKELE: Tarımsal iş kollarının yoğun olduğu bir ilçemizdir. Büyük bir bölümünde kuru tarımın
yapıldığı ilçede iş ve istihdam olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle Gazimağusa veya diğer
ilçelerde çalışmak zorunda kalan birçok insan bulunmaktadır. Karpaz Yarımadasını içine alan
ilçede yıllardan beri el değmemiş doğal güzellikler bulunmaktadır. Dünyanın en güzel sahillerinin
bulunduğu bölgede ,günümüzde tam anlamıyla yatırım patlaması yaşanmaktadır. Örneğin Bafra
Bölgesinde sayıları hızla artan turistik tesislerde yatak kapasitesi artmaktadır. Bu da gelecek
yıllarda bölge ekonomisinin turizme dayalı olacağını göstermektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak
İskele ilçesi ve çevresi yoğun yapılaşmanın görüldüğü yerler haline gelmektedir. 2006 ve 2011
nüfus sayımlarında, nüfus artış hızı az olmasına rağmen, gelecek yıllarda nüfusunun hızla artacağı
ortadadır.

Resim 64:İskele’ den görünüş

Araştırma Konusu
Yaşadığınız çevrede yerleşme, hangi kriterlere göre şekillenmiştir ? Araştırınız.
Yaşadığınız çevrede çalışanların sektörel dağılımını inceleyiniz.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Hızlı nüfus artışının yaratacağı sorunlar nelerdir?
2-KKTC'de aktif nüfusun hizmet sektöründe yoğunlaşma sebeplerini araştırınız?
3-Göç olaylarının ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarında yarattığı olumlu ve olumsuz özellikler
nelerdir? Tartışınız.
4- KKTC’ deki üniversitelerde yerli ve yabancı öğrencilerin sayısının artmasının, bölgesel ekonomiye
katkıları nelerdir?
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KIBRIS'TA TARIM

İnsan tarafından kendisine yararlı, özellikle beslenmesi için gerekli hayvansal ve bitkisel ürünler
elde etmek amacıyla yürüttüğü etkinliklerin tümüne Tarım denir. Tarımsal etkinlikler bir çok açıdan
önem taşır. Öncelikle bitkisel ve hayvansal ürünler insanların temel besin maddeleridir. Yine bu
ürünler birçok sanayinin hammaddesini oluşturmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun bir bölümüne
istihdam sağlayan sektör, dış satım ürünleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunur.
1960 -70'li yıllara kadar Kıbrıs ekonomisinin temeli tarım sektörüydü. Adanın ekonomik
nüfusunun 1/3 bu sektörde çalışmakta ve dış satım ürünlerinin %70'i tarımsal ürünlerden
oluşturmaktaydı. Sanayi ve hizmet sektörlerinde başlayan gelişmeler sonucu tarımın önemi
azalmakla beraber, bugün de tarımın KKTC ve GKRY ekonomilerine yaptığı katkı göz ardı
edilemez.
Kıbrıs'ta başlıca tarım alanı Mesarya’ dır. Bu alan doğuda Gazimağusa Körfezi ile batıda
Güzelyurt Ovası’ na kadar uzanır. Bu ova, kıyılardaki dar alüvyal karakterdeki ovalarla birlikte
adanın tarımsal arazisini oluşturur. Özellikle Trodos Dağları’nın geniş alan kaplaması tarım
alanlarını sınırlandırır. Tarımsal etkinlikleri kısıtlayan diğer bir faktör de kuraklıktır. İç
bölgelerdeki geniş tarım alanları ekonomik getirisi daha az olan arpa ve buğday tarımına
ayrılmıştır. Bu durumun en önemli nedeni yarı kurak iklim şartları ve düzensiz yağış rejimidir.
Kıbrıs'ta yıllık yağış miktarının azlığı ve yüksek buharlaşma sonucu ortaya çıkan kuraklık, ada
tarımının karşı karşıya bulunduğu en önemli sorundur. Su azlığı hem ekilebilen alanları
sınırlamakta hem de birim alandan alınan verimi düşürmektedir.

..
................................... Bodur çalılık,
... .. ..... .
fundalık

Ağaç ürünleri
Orman
Sulu arazi
Susuz arazi
Tarım dışı

Harita 17:Kıbrıs'ta Arazi Kullanımı
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KKTC' de üretimde, ihracatta ve ulusal gelirin dağılımında tarım önemli bir sektördür. 2011 yılına
göre KKTC' de çalışan nüfusun yaklaşık % 3.7'si tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Bu sektör
ülkemiz ekonomisine %5.6 katkı yapmaktadır. Yine KKTC ihracatının %37'sinin tarım ürünlerinden
oluşması bu sektörün ülkemiz açısından önem ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

DÖNÜM

DEKAR

%

Tarım Arazisi

1398123

1870689

56,71

Orman Arazisi

480740

643230

19,50

122157

163446

4,95

263471

352524

10,69

201061

269019

8,15

2465552

3298908

100

Hali ve Mera
Arazisi
Kasaba,Köy,
Dere,Gölet
Kullanılmayan
Arazi
Toplam

Tablo 7:KKTC ARAZİ DAĞILIMI(2012)

Araştırma Konusu
KKTC’ de tarımı etkileyen faktörler nelerdir? Araştırınız.
Yaşadığınız bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri nelerdir? Araştırınız.
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Tarım sektörü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomisine 2010 yılı itibarıyla yaklaşık % 2.1
katkıda bulunurken, çalışan nüfusun yaklaşık % 7.6'sına istihdam olanağı sağlamıştır. Özellikle
dağ köylerinde yaşayan nüfusun göç etmesini önlemek için üreticilere çeşitli destekler
sağlanmaktadır. Yine ham ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı toplam yıllık ihracatın yaklaşık
% 18'ni oluşturmaktadır. Güney Kıbrıs, A.B ve uluslararası alana uyum sağlamak amacıyla tarım
sektörünün yeniden yapılandırılmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Tarım sektörü için temel
hedef Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasıdır.

Araştırma Konusu

KKTC(2011)

Avrupa Birliği OrtakTarım
Politikası nedir?Araştırınız.

%42.9
%50

Bitkisel Üretim
Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık

%7.1

%0

GKRY (2010)
%33.3
%52.3

Bitkisel Üretim
Hayvancılık

% 10

Destek Üretimi
Ormancılık

%0.2
%4.4

Balıkçılık

Grafik 7: KKTC’ de ve GKRY’ de alt sektörlerin tarıma katkısı

Kıbrıs'ta tarım sektörü bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri alt sektörlerinden
oluşmaktadır. Bu alt sektörler içerisinde tarımsal üretime en yüksek katkıyı bitkisel üretim
yapmaktadır. Daha sonra ise hayvancılık alt sektörü gelmektedir.
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A- BİTKİSEL ÜRETİM
Kıbrıs'ta topografya ve iklim elemanlarının farklılığına bağlı olarak çok çeşitli türde ürünlerin
yetişmesi mümkündür. Adanın kıyı bölgelerinde tropikal ve subtropikal sebze ve meyveler
yetişirken, iç bölgelerde daha çok tahıl ürünlerinin yetiştirildiği görülür.
KKTC topraklarının yarısından biraz fazlası tarım arazilerinden oluşmaktadır. Ancak mevcut
koşullarda tarım arazisinin yaklaşık %65'i ekonomik olarak ekilip değerlendirilmektedir. Ekonomik
olarak değerlendirilen tarım arazisinin ise çok az bir bölümünde (% 8) sulu tarım yapılmaktadır.
Güney Kıbrıs' ta ise toplam arazinin yaklaşık %30 tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Sulu tarım
alanı ise toplam ekili alanın yaklaşık %20'sini oluşturur.
Kıbrıs'ta bitkisel üretim ekim alanları genel olarak tahıl, yem bitkileri, sebze, bostan, endüstri
bitkileri, meyveler, bağlar ve turunçgillerden oluşmaktadır. Sulanabilen tarımsal arazi, ekilen
tarımsal arazinin küçük bir bölümünü oluşturmasına karşın sulu arazi ürünleri tarımsal üretimin ve
dış satım ürünlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Geriye kalan geniş arazi ise geleneksel
kuru tahıl tarımına ayrılmıştır.

Dekar

%

Dekar

1.212.210

64,80

EKİLEN ARAZİ

Tahıl Arazisi

819.793

43,82

Nadas Arazi

66.804

Baklagiller
Yem Bitkileri

%

1.025.000

76,84

Tahıl Arazisi

329.000

24,66

3,57

Nadas Arazi

95.000

7,12

113.331

6,06

Baklagiller

5.000

0,37

66.337

3,55

Yem Bitkileri

327.000

24,51

-

-

Zeytin ve Harup

129.000

9,67

Yumru Bitkiler

11.314

0,60

Kabuklu Meyve

35.000

2,62

Sebzeler

15.261

0,80

Sebzeler

64.000

4,80

Meyveler

5.264

0,28

Meyveler

31.000

2,32

-

-

Otlaklar

20.000

1,50

Üzüm ve üzümsü meyveler

59.006

3,15

Üzüm ve üzümsü meyveler

76.000

5,70

Turunçgiller

53.618

2,87

Turunçgiller

28.000

2,20

Sera ve Tüneller

1.484

0.08

Diğer

73.000

5,47

658.479

35,20

EKİLEMEYEN ARAZİ

121.000

9,07

1.870.689

100

EKİLEN ARAZİ

Endüstriyel Bitkiler

Yağlı Tohumlar

EKİLEMEYEN ARAZİ
Toplam

Toplam

Tablo 8: KKTC’ de tarımsal arazi kullanımı
(Ekilen arazinin ürün çeşidine göre dağılımı 2012)

1.334.000

100

Tablo 9:GKRY’ de tarımsal arazi kullanımı
(Ekilen arazinin ürün çeşidine göre dağılımı 2010)
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1-TAHILLAR: Taneleri, özellikle un haline getirildikten sonra insanların ve hayvanların
beslenmesinde kullanılan bitkilere genel olarak tahıl adı verilir. İnsanların temel besin maddelerini
oluşturan tahıllar, tarımsal alanlar içerisinde en çok yetiştirilen ürünlerdir.
Kıbrıs'ta ekilen arazinin ürün çeşitlerine göre dağılımında tahıl arazisi yaklaşık %40'lık
payla birinci sırada yer alır. Tahıl ekili alanların böylesine geniş yer kaplaması, Kıbrıs'taki yarı kurak
iklim koşulları nedeniyle yağış miktarının azlığı ve sulama sorunundan kaynaklanmaktadır.
Kıbrıs'ta yetiştirilen başlıca tahıl ürünleri buğday, arpa ve yulaftır. Tahıllar özellikle buğday ve arpa
çoğunlukla adanın orta bölümdeki Mesarya'da yetişir. Yağışlara bağlı olarak üretim miktarında
dalgalanmalar olur. Buğday üretimi 1980'den beri sürekli azalmaktadır. Arpa üretimi ise artış
göstermiştir. Buğday tarımındaki bu azalma yıllık yağış miktarındaki istikrarsızlıktan
kaynaklanmaktadır.

Buğday; Yüksek besleyici değeri olan buğday, insanların temel gıda maddesidir.
Kıbrıs'ta buğday sonbahar başlarında ekilir ve yağışlarla birlikte kısa sürede çimlenir.
Buğdayın en çok ekimi yapılanları; yumuşak buğday ve sert buğday çeşitleridir. Yumuşak
buğday un ve ekmek yapımında kullanılır. Sert buğday(durum buğdayı) ise makarna ve irmik
üretiminde kullanılmaktadır. KKTC’de tahıla ayrılan arazinin küçük bir bölümü (% 7,39)
buğday tarımına ayrılmıştır. Buğday tarımına ayrılan arazinin yarısı sert (durum), diğer yarısı
yumuşak buğdaya ayrılmıştır. Toplam yıllık buğday üretimimiz 9444 tondur. Bu üretim miktarı
ülkemiz ihtiyacını karşılamadığından buğday ithal etmekteyiz.Tüm adada yetişme imkanı
bulan buğdayın ekim alanı Mesarya ovası ve Karpaz Yarımadasında yoğunlaşmıştır.
Yetiştirilen buğdayın bir kısmı hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde Gönendere,
Geçitkale, Mehmetçik,Yeni Erenköy , Ercan, Güzelyurt buğday ekilen yerlerin başında gelir.
Güney Kıbrıs'ta da buğday ekilen alanlar azalmaktadır. Yıllık üretim 18889 ton civarındadır.

Resim 65:Tahıl ürünü yeşilken

Resim 66:Mesarya'da hasat vakti
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Arpa; Ilıman iklim bölgelerinde yetişen ve taneleri hayvan yemi, ekmek ve bira yapımında
kullanılan bir tarım bitkisidir. Soğuğa ve kuraklığa buğdaydan daha dayanıklıdır. Buğdaya benzer
bir bitki olan arpanın yeşilken ondan farkı yapraklarının daha açık yeşil, kulakçıklarının daha büyük
ve tüysüz olmasıdır. Ayrıca arpa, buğdaya göre daha erken yetişir. Kıbrıs'ta arpa genellikle hayvan
yemi olarak kullanılır. Kıbrıs'ta tahıla ayrılan arazinin çok büyük bir bölümü arpa tarımına ayrılmıştır.
Ülkemizin 2012 yılındaki toplam arpa üretimi 121720 tondur. Akdoğan, Geçitkale , İskele,
Gönendere,Yeni Erenköy, Mehmetçik, Ercan, Değirmenlik, Lefkoşa ,Güzelyurt, Boğazköy,
Çamlıbel başlıca arpa ekim alanlarımızdır.
Güney Kıbrıs'ta ise 2010 yılına göre üretim 46062 tondur.

Yulaf; Dünyada ve ülkemizde gittikçe daha az üretilmektedir. Hayvan yemi olarak kullanımı
sürmekte olup, besin değeri diğer tahıllara göre düşük olduğundan üretimde gerileme devam
etmektedir. KKTC'de yulaf üretimin yapıldığı başlıca yerleşim birimi Yeni Erenköy'dür. Yulaf üretim
miktarı 315 tondur. Güney Kıbrıs'ta 781 ton yulaf üretilir.
KKTC’ de azda olsa hayvan yemi olarak kullanılmak üzere darı yetiştirilmektedir. Özellikle
Ercan Havaalanı çevresinde Kanlıdere’ den elde edilen sularla bu ürün yetiştirilir.

Arpa

%91,83

Buğday

%7,3

9

%0,

Yulaf
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Tablo 10: KKTC’ de tahıl ürünleri ekim alanlarının dağılımı

Arpa

%73,42

%23,82

Buğday

%2,
76

Yulaf

Tablo 11:GKRY’ de tahıl ürünleri ekim alanlarının dağılımı
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2-BAKLAGİLLER: Ülkemizde tahıl ürünlerinden sonra alansal olarak en fazla yetiştirilen
bitkisel ürün baklagillerdir. Baklagiller yemlik ve yemeklik baklagiller diye ikiye ayrılır. Yiyecek için
yetiştirilenlerin tanelerinden yararlanılır, bunların çoğu insan yiyeceği olmakla birlikte bir kısmı da
yine hayvanlar için yetiştirilir(bakla, soya). Baklagiller proteince zengin olduklarından bu bitkilere
proteinli bitkiler de denir. Bu özelliklerinden dolayı hem insanların hem de hayvanların
beslenmesinde önemli yer tutarlar. Ayrıca bu bitkiler kökleri ile toprağın zamanla kaybettiği azotu
geri kazanmasını sağlar. Bu nedenle münavebeli tarıma en uygun ürünlerdir. Yemeklik baklagillerin
başlıcaları nohut, mercimek, kuru bakla, kuru fasülye, kuru böğrülce gibi ürünlerdir.
Yem bitkisi olan baklagiller, yeşil
ve kuru olarak her bölümünden
yaralanılmak üzere yetiştirilir ve bunlar
buğdaygillerden olan yem bitkilerine göre
protein bakımından daha zengindir.
Ülkemizde fiğ (vigo) ve favetta hayvan
yemi olarak üretilen başlıca yemlik
baklagillerdir. Bu bitkiler yeşil yem olarak
yedirilirse, hayvan, bitkinin hem
kendisinden hem de tohumundan
yararlanır. Bunlar içerisinde en çok fiğ
Resim 66:Yeşil fiğ ve hasadı yapılmış arpa balaları
yetiştirilir. Lefkoşa çevresi, Ercan,
Akdoğan, Yeni Erenköy, Gönendere, Geçitkale, Boğaz , Mehmetçik bu ürünlerin yetiştirildikleri
başlıca alanlardır. Bu ürünlerin yanında tahıl balyası, arpa hasılı, yonca gibi yem bitkileri de
yetiştirilir. Güney Kıbrıs'ta da hayvan yemi olarak bu ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

3- ENDÜSTRİ (SANAYİ) BİTKİLERİ
Sanayide hammadde olarak kullanılan tarım ürünlerine endüstri veya sanayi

bitkileri adı verilir. Bunlar fabrika veya atölyelerde işlenerek çeşitli sanayi ürünleri
haline getirilmektedir.
Kıbrıs'ta endüstri bitkilerinden tütün,
susam ve yer fıstığı az miktarlarda
üretilmektedir. KKTC'de su azlığı bu
tür ürünlerin yetiştirilmesini
sınırlamaktadır. 2004 yılında Yeni
Erenköy'de 127 ton tütün üretimi
gerçekleştirilmiştir.Yerfıstığı Alsancak
ve Lapta yörelerinde az da olsa
yetiştirilmekteydi. Endüstri bitkilerinin
üretimi 2005 yılından itibaren
yapılmamaktadır.

Resim 67:Yeni Erenköy'de 2005'e kadar ekilen tütün
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4- YUMRULU BİTKİLER: Toprak altında gelişen yumruları için yetiştirilen ürünlerdir.
Yumrulu bitkiler özellikle sulanan arazilerde ve kırmızı toprağın(terra rossa) bulunduğu alanlarda
daha çok yetiştirilir. Kıbrıs'ta yetiştirilen başlıca yumrulu bitkiler ; patates, kolokas, soğan, güver,
sarımsak, pancardır. Bu ürünlerden içerisinde patates en önemli üründür. Kıbrıs'ta patates
sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere iki kez toplanır. Kıbrıs patatesi erken yetişme özelliğinden ve
lezzetinden dolayı önemli bir dış satım ürünüdür. Bu durum özellikle Avrupa pazarında rekabetçi
avantaj sağlar. Önceki yıllarda İngiltere ve Norveç pazarlarına satılan bu ürün, bugün de Türkiye'ye
ihraç edilmektedir. Ülkemizde Güzelyurt, Akdoğan, Yeni Erenköy ve Geçitkale başta gelen patates
üretim alanlarıdır. KKTC’ de 2012 yılında yaklaşık 16595 ton patates üretimi gerçekleştirildi.
Güney Kıbrıs'ta patates üretimi yoğun şekilde Gazimağusa’ nın güney batısındaki
Kokkinochoria bölgesinde yapılır. Patates, 1980'e kadar güneyin en önemli tarımsal ürünüydü.
Üretimin %80 dışarıya satılırken, son yıllarda patatesin dış satımdaki payı azalmıştır. Buna rağmen
patates Güney Kıbrıs'ın önemli dış satım ürünü olup, İngiltere en önemli müşteridir. 2010 yılında
patates üretimi 82000 ton olmuştur.

Resim 68:Patates bitkisi yeşilken

Resim 69:Patates hasadı
(İncirli Köyü)
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Kıbrıs'ın iklimi ve toprak yapısı pek çok meyve türünün yetiştirilmesi için uygundur. Akdeniz
iklimine sahip Kıbrıs adasında tropikal kökenli meyveler başta olmak üzere çok çeşitli meyveler
0
yetiştirilebilir. Özellikle kış sıcaklıklarının 0 C'nin altına pek düşmemesi tüm yıl boyunca meyvelerin
gelişimini sağlar. Ancak yaz kuraklığının uzun sürmesi ve su kıtlığı meyve üretimini sınırlamaktadır.
Ülkemizde çok çeşitli meyveler yetiştirilebilmesine rağmen üretim miktarları iç tüketimi
karşılayamamaktadır. Kıbrıs'ta, sert kabuklu meyvelerden; badem, ceviz, antepfıstığı, yumuşak
çekirdekli meyvelerden; elma, armut, yeni dünya, taş çekirdekli meyvelerden; zerdali, kayısı,
şeftali, erik, üzüm ve üzümsü meyvelerden; nar, incir, muz, çilek, harup, zeytin, üzüm ve çeşitli
turunçgiller yetiştirilir.

a- TURUNÇGİLLER (NARENCİYE): Portakal, mandarin, limon ve greyfrut gibi
meyvelere turunçgil veya narenciye denir. Turunç ağacı aşılanarak bu ürünler elde edilir.
Turunçgil yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim olayı, düşük sıcaklıklar (don)'dır. Turunçgil
çeşitlerinin düşük sıcaklıklara dayanıklılıkları farklı olmakla birlikte 0°C'nin altında zarar görürler.
Yüksek sıcaklık ve bol su isteyen bu bitkiler, Kıbrıs'ta sulamanın yapıldığı alanlarda özellikle sahil
kuşağında ve biraz da adanın iç kısımlarında yetiştirilmektedir.
KKTC'de en yoğun turunçgil üretimi Güzelyurt ve çevresinde yapılmaktadır. Ayrıca Girne'nin
batısında Alsancak ve Lapta köyleri ile Gazimağusa'da Maraş'ta turunçgil üretimi yapılmaktadır.
2012 yılında ülkemizde 127158 ton turunçgil üretimi gerçekleşmiştir. Turunçgil ürünlerinden
portakal, limon ve greyfrut en önemli ihraç ürünlerimizdir. Toplam üretimin yaklaşık %70'i ihraç
edilmektedir. Turunçgil ihracatının büyük bir bölümü özel şirketler tarafından gerçekleştirilir. Bunun
yanında devlete bağlı Cypfruvex şirketi, üreticiden topladığı ürünü işleyip, paketleyerek ihraç
etmektedir. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İngiltere turunçgil ihraç edilen ülkelerin başında gelir.
Ayrıca bu ürünlerden elde edilen narenciye konsantresi de diğer bir ihraç ürünümüzdür.

Ürün
Turunçgil
Patates

KKTC(2012)

GKRY (2011)

Milyon Dolar
26,3

35,07

1,9

70,01

Sebze

1,3

9,94

Üzüm

-

0,75

Toplam

29,5

115,86

Tablo 12: KKTC ve GKRY’ de başlıca tarımsal dış satım ürünleri

76

ÜNİTE
ÜNİTEVII
I
Güney Kıbrıs’ta da narenciye
bahçeleri sulama imkanının
bulunduğu özellikle sahil
bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Son
yıllarda üretimde önemli artışlar
kaydedilmiştir. 2010 yılında 113262
ton üretim gerçekleştirildi. Üretilen
ürünün yaklaşık yarısı ihraç
edilmiştir. Güney Kıbrıs'ın tarımsal
dış satımının yaklaşık %40'ı
turunçgillerden meydana gelir.
Resim 74: Turunçgil bahçesi

b- ZEYTİN: Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi olan zeytin, Kıbrıs'ta geniş bir doğal yetişme
alanı bulmaktadır. Yaz kuraklığına dayanıklı olan zeytin ağacı kışların ılık geçtiği, özellikle deniz
seviyesinden başlayıp 700-800 m yüksekliğe kadar yoğun yayılış gösterir. Kıbrıs'ta aşı zeytini ve
yabani zeytin(delice) diye iki çeşit zeytin yoğundur. Yabani zeytinlerin ekonomik değeri yoktur.
Ancak aşılandıkları zaman ürününden yararlanılabilir. Aşı zeytininin ekonomik değeri ise yüksektir.
Zeytin bitkisinin meyvesi sofralık zeytin ve sofralık yağ olarak tüketilmekte, çekirdekleri ile yağı
kozmetik ve sabun sanayinde kullanılmaktadır.
KKTC’de başta Karpaz yarımadasında Yeni Erenköy, Mehmetçik, İskele, Geçitkale olmak
üzere, Girne'nin doğusu ve batısı, Güzelyurt, Çamlıbel, Akdoğan ve Değirmenlik zeytin üretiminin
yapıldığı yerleşim yerleridir. 2012 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 485000 adet zeytin ağacı olup,
yıllık üretim miktarı 7752 tondur. Zeytin ağacının özelliği bir yıl bol, bir yıl daha az ürün vermesidir.
2010 yılında Güney Kıbrıs'ta 14870 ton zeytin üretimi gerçekleştirildi. Kolaylıkla dış pazar
bulabilen zeytin yıllık üretim miktarına bağlı olarak ihraç edilir.

Resim 75:Ülkemizde genç
zeytin fidanlığı

Ülkemizde yıllara göre
zeytin - ağaç ve verim ilişkisi
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c- HARUP: Zeytin gibi Akdeniz
iklimi bitkilerinden olan harup ekonomik
değeri yüksek olan bir bitkidir. Harup
meyveleri daha çok pekmez yapımında
ve öğütülerek hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır. Ülkemizin az da olsa
ihraç ettiği ürünlerden biri de haruptur.
Bütün, çekirdek veya öğütülmüş halde
yurtdışına satılmaktadır. Yakacak odun
olarak kesilmesi ve artan yapılaşma
sonucunda harup ağaçları hızla
tükenmektedir.

Resim 76:Harup ağaçları

Ülkemizde yaklaşık 1408 ton, Güney Kıbrıs'ta ise yaklaşık 10560 ton harup üretimi
yapılmıştır. Harup ülkemizde yoğun olarak Gazimağusa ve İskele ilçelerinde üretilmektedir. Yeni
Erenköy, İskele, Geçitkale, Mehmetçik, Çamlıbel, Değirmenlik ve Girne'nin doğusunda harup
alanları daha yoğundur.

d- BAĞCILIK: Üzüm bitkisine
asma, üzüm yetiştirilen yerlere bağ adı
verilir. Asma, güneşi çok seven bir
bitkidir. Yeterli güneşlenme aynı
zamanda mantari hastalık riskini
azaltması sebebiyle tercih edilir.
Üzümden yaş meyve olarak tüketilmesi
dışında, pekmez, pestil, sirke ve şarap
yapımında yararlanılır.
Resim 77: Bağ alanı (Çamlıbel)
Kıbrıs'ın en eski ve en önemli
tarım ürünlerinden biri üzümdür. Kıbrıs
şarapları ile tanınmakta olup, bağcılık
şarap üretimine dayalı olarak yüzyılın başında adanın ana ekonomik faaliyetiydi. Bugün de Güney
Kıbrıs şarap üretim ve dış satımına önem vermektedir. Kıbrıs'ta üzüm bağlarının çoğu adanın
güneybatı bölümündedir. Trodos dağlarının eteklerindeki Limasol ve Baf yörelerinin engebeli
arazilerinde bağcılık çok önemlidir ve üzümler genelde şarap yapımında kullanılır. 2010 yılında
yaklaşık 28298 ton üzüm üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin yaklaşık %90’ı şaraplık, geriye
kalanı sofralık üzümden oluşur. Güney Kıbrıs'ta devlet kaliteli Kıbrıs üzümünü artırmak için
üreticilere destek sağlar. Böylece şarap üretimini ve üzüm çeşitlerini artırarak Avrupa pazarlarında
daha fazla gelir elde etmek amaçlanır. Ancak Avrupa ülkelerinde uygulanan tarımsal politikalar
doğrultusunda son yıllarda bağ ekim alanları azalmaya başlamıştır.
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KKTC'de en çok sultani üzüm ve talvar üzerinde çeşitli üzümler yetiştirilir. Asma talvarları
evlerin bahçelerinde ekilip, daha çok evin ihtiyacına yöneliktir. Sultani üzümler ise en çok
Güzelyurt ve Mehmetçik'te yetiştirilir. Mehmetçik köyünde her yıl Üzüm Festivali düzenlenir.
Ülkemiz genelinde 1379 tonluk bir sultani üzüm üretimi mevcuttur. Üzümler daha çok yaş olarak
tüketilmekte, bir kısmından ise sucuk, köfter üretilmektedir.

e-ÇİLEK VE MUZ: Üzümsü meyveler içerisinde önemli yeri tutarlar. Çilek çok yıllık, otsu her
zaman yeşil bir bitkidir. Çilek lezzeti, vitamin ve mineral bakımından zengin olması ve ilkbaharda
birçok meyvenin bulunmadığı bir zamanda olgunlaşması nedeniyle, tüketici tarafından aranılan bir
meyvedir. Bu nedenle diğer meyveler pazara gelinceye kadar yüksek fiyatla alıcı bulabilmektedir.
Muz tropik iklimlerin bitkisidir. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği Kıbrıs'ta sulanabilen bazı bölgelerde
yetişme imkanı bulur. Çilek ve muz yetiştiriciliği emek yoğun bir faaliyettir. Toprağı hazırlama,
gübreleme, yabancı otları ayıklama gibi birçok işlemlere gereksinim olduğundan masraflıdır. Bu
ürünlerin üretimi örtü altı yetiştiriciliği ve açıkta yetiştiricilik şeklinde yürütülür. Örtü altı
yetiştiriciliğinde sera veya tüneller içerisinde üretim yapılır. Bu üretim biçimi daha masraflı olmakla
birlikte ürünler düşük sıcaklıklardan etkilenmez. Ayrıca daha erken olgunlaşır ve daha yüksek verim
alınır.
Ülkemizde çilek ve muz yetiştiriciliğinin merkezi Yeşilırmak ve Yedidalga köylerimizdir. KKTC'de
özellikle muz üretiminin azaldığı görülmektedir. Bunun başlıca nedeni yurt dışından gelen muzlarla
rekabet edememesidir.
Güney Kıbrıs'ta da benzer koşullarda muz ve çilek üretimi yapılmaktadır. Muz yetiştiriciliği Baf
yöresinde yoğun olup yaklaşık 6000 tonluk üretim gerçekleştirilir.

Resim 78:Ülkemizde sera içerisinde yetiştirilen muzlar

Resim 79: Yeşilırmakta çilek yetiştiriciliği
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Kıbrıs'ta hem subtropikal hem de ılıman iklimin çok çeşitli meyveleri yetişme imkanı bulur. Bunların
bazıları; incir, nar, antepfıstığı, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik, elma ve kirazdır. Bu meyvelerin
çoğu için yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi idealdir. Bu meyvelerin
pek çoğu evlerde yetiştirilir. Ancak ekonomik getiri anlamında yetiştiricilik belli alanlarda
yoğunlaşmıştır. Ülkemizde Güzelyurt, Lefke, Karpaz köylerinde meyve üretimi yoğundur. Güney
Kıbrıs'ta ise meyve bahçeleri daha çok Trodos dağlarının yüksek bölümlerindeki vadilerde
yoğundur. Bu alanlar elma, kiraz, ceviz gibi serin hava isteyen bitkilere uygundur. Elma, şeftali, incir,
badem en çok üretimi yapılan meyvelerdir.

Resim 80: Elma

Resim 81:Kiraz

Resim 82:Kayısı
Resim80-81-82: Türkmenköy Tarımsal Araştırma
İstasyonunda yetiştirilen meyve çeşitlerinden bazıları

7- ORGANİK TARIM (EKOLOJİK TARIM): Üretimde kimyasal girdi kullanmadan,
üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Son yıllarda
konvansiyonel tarım yöntemi ile gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı
bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Toprağın derinlerine sızan fosfor ve nitrat gibi kimyasal gübreler tatlı su
kaynaklarına ulaşmakta bu da insan, evcil hayvan ve yaban hayatı açısından ciddi problemlere yol
açmaktadır. Ayrıca kimyasal tarım ilaçları toprakta birikmekte, bitki sağlığını olumsuz yönde
etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yollarından biri
organik tarımdır.
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Bu tarım biçiminde üretim esnasında kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yapılmamaktadır.
Böylece insan ve çevreye zarar verilmemektedir. KKTC'de organik tarımla ilgili çalışmalar başlamış
olup, az sayıda da olsa üreticilerimiz bu tarımsal üretim biçimini uygulamaktadır. Yeşilırmak,
Büyükkonuk, Çukurova, Ergenekon gibi bazı köylerimiz ile Lefkoşa çevresinde, çilek, bağ, zeytin
ve bal üretimi gibi konularda organik ürünlerin üretimine başlanmıştır. Ülkemizde yeni yeni önemi
artan bu üretim biçiminin yasal mevzuat hazırlanarak, yaygınlaştırılmasının ekonomiye ve insan
sağlığına katkıları olacaktır.
Güney Kıbrıs'ta da bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Bazı sebze, patates, tahıl ürünler ile
hayvancılık faaliyetleriyle başlayan organik tarım, şaraplık üzüm ve zeytin üretimi ile devam
etmektedir.
Tarım ürünlerinin üretimi beraberinde bir çok tarıma dayalı sanayinin kurulmasına neden
olur. Ülkemizde kurulan un ve yağ değirmenleri, meşrubat sanayi, turunçgil ve patates paketleme
tesisleri ve yem fabrikaları tarıma dayalı sanayilere örnek verilebilir. Bu kuruluşlar tarım ürünlerin
işlenmesini sağlar, istihdam imkanı yaratır ve ekonomiye katkı yapar.

Resim 83:Toprak Ürünleri Kurumuna
ait silolar (Lefkoşa Sanayi Bölgesi)

Araştırma Konusu

Resim 84:Cypfruvex paketleme tesisi-Güzelyurt

KKTC’ de organik tarım konusundaki
çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.
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B- HAYVANCILIK
Çeşitli ürünleriyle insanlara yararlı olan hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi işlerine
hayvancılık denir. Özellikle göçebelik döneminde insanların başlıca geçim kaynağı olan
hayvancılık, insanoğlu yerleşik hayata ve tarıma geçtikten sonra da önemini korumuştur. Bugün de
hayvancılık tarımın alt sektörlerinden biri olarak önemini devam ettirmektedir. Çünkü et, süt,
yumurta gibi hayvansal ürünler insan beslenmesinde değerli gıdalar olup, özellikle protein
açısından zengindirler. Yine hayvansal ürünlerden yün (yapağı), tiftik, tüy, deri gibi ürünler dokuma
ve deri sanayilerinin hammaddesini sağlamaktadırlar.
Kıbrıs'ta hayvancılık, tarımın önemli bir parçasını oluşturur. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes
hayvancılığı ile Güney Kıbrıs'ta domuz yetiştiriciliği hayvancılığın alt sektörlerini oluşturur. Son
birkaç yılda ticari amaçlı devekuşu çiftlikleri de kurulmuştur. Kıbrıs'ta coğrafi koşullar ve özellikle
iklim şartlarına göre en uygun faaliyet küçükbaş hayvancılıktır. İklime bağlı olarak kışın ve
ilkbaharda yeşeren otlar koyun ve keçilerin ana besinleridir. Ayrıca tahıl ürünlerinin hasadından
sonra tarlalarda otlatma imkanı küçükbaş hayvancılığın düşük maliyetli yapılmasını sağlar.
KKTC'de hayvancılık bütün bölgelere yayılmış olup, hayvansal ürünlerin çiftçilik içerisindeki
payı yaklaşık % 40'tır. Hayvansal üretimimiz genellikle iç tüketimi karşılamakta ve üretim fazlası
bazı ürünler ihraç edilmektedir. Bu ürünlerin başında süt mamüllerinden hellim ve kaşar peyniri ile
yapağı ve deri gelmektedir. Özellikle hellim ve kaşar peyniri Türkiye, Kuveyt ve Suudi Arabistan' a
ihraç edilmektedir.
Ülkemizde beslenen hayvan sayıları yeterli olmakla beraber, hayvan başına elde edilen verim
hedeflenen düzeye ulaşamamıştır. Bunun başlıca nedenleri olarak; et ve süt verimi yüksek hayvan
sürülerinin oluşturulamaması, çevre faktörleri ile hayvanların bakım ve beslenme koşullarının
yeterli düzeyde olmaması sayılabilir.

KKTC’de
Hayvan Varlığı(2012)

GKRY’ de
Hayvan Varlığı(2010)

Sığır

54.581

Sığır

55.500

Koyun

224.589

Koyun

328.900

Keçi

72.004

Keçi

307.400

Kanatlı

9.127.937

Kanatlı

2.981.000

Domuz

463.000

Domuz
Arıcılık

17.000(kovan)

Tablo 13: Kıbrıs’ta hayvan varlığı
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Güney Kıbrıs'ta hayvancılığın tarımsal üretimdeki payı yaklaşık % 30'dur. Gerek hayvan
ırkları gerekse beslenme koşulları yönünden Güney Kıbrıs'taki yetiştiricilik ülkemize benzer
özellikler gösterir. Ülkemizden farklı olarak Güney Kıbrıs'ta domuz yetiştiriciliği önemli bir faaliyettir.
Domuz ve kümes hayvancılığı et üretimi ile yumurta üretimi yerel talebi tamamen karşılar ve bu
ürünlerin ithalatı gerçekleşmez. Zaman zaman domuz eti fazlası ihraç edilir. Büyük ve küçükbaş
hayvanların eti üretimi yerel talebi büyük oranda karşılar ve ithalat ile desteklenir. Süt ürünlerinin bir
bölümü de ihraç edilmektedir.

1-BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: Ülkemizde büyükbaş hayvanlar daha çok Hollanda Siyah
Beyaz Alacası ile İsrail Siyah- Beyaz Alacası türlerinden oluşmaktadır. Son yıllarda ABD ve
İngiltere'den suni dölleme yöntemi ile daha yüksek verimli hayvan türleri elde etme için ıslah
çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizde büyükbaş hayvanlar süt üretimine yönelik olarak
yetiştirilmekte olup, et üretimi için besicilik yapılmamaktadır. Ancak süt ırkı hayvanlar çeşitli
yöntemlerle besiye alınıp et ihtiyacını karşılamaya yönelik tüketime sunulmaktadır. KKTC'de
büyükbaş hayvancılık tüm ülkeye yayılmıştır. Ancak Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Çayönü,
Cihangir, Haspolat köylerinde daha yoğundur. Bu faaliyetler daha çok aile işletmeciliği şeklinde
yürütülmektedir. Meraların azlığı nedeniyle hayvanların beslenme ve bakımı barınaklarda
gerçekleştirilmektedir. Özellikle fabrikalarda üretilmiş konsantre yemler ile hayvanlar
beslenmektedir. Bunlara ek olarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde modern yöntemlerin
uygulandığı entegre tesisler de bulunmaktadır. Modern araç gereçlerle donatılmış bu tesisler,
hayvanların ihtiyaç duyduğu yemin üretilmesi, sağılması, süt ve et ürünlerinin işlenmesi v.b
faaliyetlerin bir arada yapıldığı yerlerdir.

Resim 85: Ülkemizde yarı açık barınaklarda büyükbaş hayvanlar
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2-KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK: Koyun ve keçi yetiştiriciliğine dayalıdır. Ülkemizde koyun
ırkları ivesi, sakız, yerli ırk ve bunların melezlerinden oluşmaktadır. Yerli ırk koyunlar, sayıları
azalmış olmasına rağmen bazı üreticiler tarafından yetiştirilir. Bu türün hayvanlarının analık
vasıfları yüksektir ve Kıbrıs'ın kurak koşullarına adapte olmuştur. Yerli ırk koyunlar iri cüsseli,
hastalıklara karşı dayanıklıdır. Süt ve döl verimleri orta düzeydedir. Bu koyun türü daha çok
Pınarbaşı ve Dağyolu köylerinde yetiştirilir. Diğer koyun türleri ise tüm ülkeye dağılmıştır. Sakız ırkı
koyunların döl ve süt verimi yüksektir. İnce kuyruklu, narin yapılı bir koyun cinsidir. Ülkemizdeki
koyunların büyük çoğunluğu bu ırkın melezlerinden oluşmaktadır. İvesi, orta cüsseli, döl ve süt
verimi düşük bir koyun türüdür.
Keçilerin de koyunlar gibi yayılışı
vardır. Irk olarak Dağ Keçisi(mida), Şam
Keçisi (Damaskus) ve bunların melezleri
yaygın şekilde yetiştirilir. Dağ keçileri
dağlık yörelerdeki köylerde yetiştirilir.
Küçük yapılıdırlar. Süt verimleri düşük
olup hastalıklara karşı dayanıklıdır.
Ormanlara verdikleri zararlardan dolayı
varlığı azaltılmaktadır. Yoğun olarak
Mesarya ve Karpaz köylerinde yetiştirilir.
Şam Keçisi(Damaskus) ırkı, düzlük ve
bahçelik arazilerde yetiştirilmektedir. İri
yapılı, uzun geniş kulaklıdırlar.

Resim 86: Şam keçisi

Küçükbaş hayvancılık ülkemizde yarı intansif bir şekilde yürütülmektedir. Yılın yarısını merada
geçiren hayvanlar diğer yarısında ağılda beslenmektedir. Hayvan barınakları yarı açık olup
yağmur ve soğuktan korunma alanı ile gezinti alanından oluşur.
Güney Kıbrıs'ta 30 - 40 yıl önce koyun ve keçiler en önemli hayvan varlığıydı. Yetiştiriciler keçi
ve yerli ırk koyunları geleneksel yöntemlerle beslemekteydi. Yerli ırk koyunlar süt verimi için
yetiştirilirdi. Bugün de yarı modern ve modern ağıllarda ve geliştirilen otlaklarda süt üretimi için
yetiştiricilik yapılmaktadır.

Resim 87: Tahıl hasadından sonra
otlamakta olan koyun sürüsü
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3-KÜMES HAYVANCILIĞI: Ülkemizde kırsal kesimin hemen her yerinde ekonomik
değeri olmayan kümes hayvancılığı yapılır. Amaç köylünün kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
Günümüzde sağlıklı beslenmeye ve beyaz et tüketimine karşı artan bir önem vardır.
Bu gelişmeye bağlı olarak son yıllarda
büyük şehirlerin yakınında tavuk çiftlikleri
kurulmuştur. Bu çiftlikler büyük kentlerimizin
hem et hem de yumurta ihtiyacını sağlar.
Ülkemizde entegre tavuk işletmeciliği yapan
bir çok tesis vardır. Bu entegre tesislerin
yanında küçük çaplı üretim yapan pek çok
tavuk çiftliği de bulunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda kurulmakta olan
devekuşu çiftlikleri de, kümes hayvancılığı
kapsamına girmektedir.

Resim 88:Modern tavuk çiftliği

4- ARICILIK
Kıbrıs adası, ılıman bir iklime ve yılın her
mevsiminde arıların yararlanabileceği nektarlı
ve polenli bitkilere sahip olduğu için arıcılığa
elverişlidir.
Arıcılıktan elde edilen bal, arı sütü,
propolis gibi değerli ürünlerin satışı özellikle
kırsal kesimde aile bütçesine katkı
yapmaktadır. KKTC'de kayıtlı 271 arıcı olup,
yaklaşık 17000 arı kolonisi ile yılda 300-350 ton
bal üretilmektedir.
Resim 89: Mutluyaka -Tuzla köyleri
arasındaki devekuşu çiftliği

Arıcılık tarımsal bir faaliyet olmasının
yanında bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak ürün
miktarı ve kalitesinde büyük artışlara neden
olur.

5-DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ:Müslüman ve Musevi toplumlarda insanlar dinsel inanışları
gereği domuz eti tüketmemektedir. Ancak Hristiyan toplumlarda domuz eti tüketimi yaygındır.
Güney Kıbrıs'ta domuz yetiştiriciliği önemli bir ekonomik faaliyettir. Çünkü domuz ana et
türüdür. Çiftliklerde yetiştirilen bu hayvanların hızlı büyümeleri ve yılda 10 ile 20 arası yavru
doğurmaları en önemli özellikleridir. Ayrıca yeşil yemler dışında çeşitli yiyecek artıklarıyla da
beslenebilirler. Güney Kıbrıs'ta kasaplık domuz ve ürünleri, hem iç tüketimi karşılamakta hem de
dış ticaret malı olarak ihraç edilmektedir.
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Kıbrıs’ ta Hayvancılık Konusunda Yapılan Çalışmalar
Gerek ülkemizde gerekse Güney Kıbrıs'ta hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Bunların başında hayvan soylarının ıslahı programları gelir. Ülkemizde Hayvancılık
Dairesi, bu konuda çalışmalar yapar. Amaç et ve süt verimi yüksek hayvan ırklarını üreticilere
dağıtıp verimi artırmaktır. Ülkemizde bu amaca yönelik olarak suni tohumlama ve hayvanların kayıt
altına alınmasına yönelik kulak numaralama çalışmaları yapılmaktadır.
Diğer bir çalışma ise ülkemizdeki
kuraklık sonucu ortaya çıkan ucuz yem
üretimini karşılamaya yönelik olandır.
Ekonomik hayvan yetiştiriciliğinde kaba
yem ağırlıklı yemler gerekir. Kıbrıs'ta su
kaynaklarının yetersizliği ve kaba yem
yetiştirilecek alanların sınırlı olması üretimi
kısıtlamaktadır. Kasımdan nisana kadar
yağışlı dönemde yetişen yeşil otlar
hayvanlara verilir. Bu dönemde yetiştirilen
yem bitkilerinin bala, sano ve slaj haline
getirilerek ihtiyaç duyulan dönemde
h a y v a n l a r a y e d i r i l m e s i g e r e k i r. B u
kapsamda özellikle arıtma tesislerinden
elde edilen sularla yemlik baklagillerin
üretimine ağırlık verilmesi gerekir.

Resim 90: Yem bitkileri bala, sano ve sılaj
haline getirilerek ihtiyaç duyulan dönemde
hayvanlara yedirilmektedir.

KKTC son yıllarda uygulamaya konulan bir
başka çalışma da Soğuk Zincir Projesidir.
Soğuk Zincir, hayvanlardan sağılan sütün
0
+ 4 C’ye getirildikten sonra imalathaneye
iletilmesi olayıdır. KKTC'de sıcaklıkların
yüksekliği sütün imalathaneye giderken
bakterilerin üremesine ve bozulmasına
neden olur.

Resim 91: KOOP fabrikasında hellim üretimi

KKTC'de Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) tarafından toplanan sütler imalathanelere dağıtılır.
Bugün ülkemizde elde edilen sütün yaklaşık %70'i soğuk zincir sistemiyle imalathanelere ulaştırılır.
Süt ve süt ürünleri işlendikten sonra pastorize süt, yoğurt, hellim, peynir v.b. mamül haline getirilir.
Hayvancılık faaliyetleri beraberinde çok çeşitli işletmelerin ortaya çıkmasına neden olur. Bunların
başlıcaları et ve et ürünleri sanayi, süt ve süt ürünleri sanayi ile yem sanayi sayılabilir. Bu işletmeler
sektörün çeşitli ürünlerinin işlenmesini sağlarken istihdama ve genel ekonomiye katkılar
yapmaktadır.
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İnek
Keçi
Koyun
Domuz
Tavuk

Harita 18: Kıbrıs’ ta yetiştirilen hayvanların coğrafik dağılışı

Araştırma Konusu
Son yıllarda ülkemize yurt dışından getirilmiş ve Kıbrıs’ a adapte olmuş hayvan türleri hangileridir?
Bunların KKTC ekonomisine katkıları nedir ? Araştırınız.
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C- ORMANCILIK
Kıbrıs adası geçmişte geniş bir orman örtüsüne sahipti. M.Ö. 7. yüzyıldan beridir bu ormanlar
tahrip edilmektedir. O dönemlerde gemi yapımı için kereste olarak kullanılan ormanlar, bugün ise
inşaat yapımı, yakacak odun elde etme veya yangınlar sonucu tahrip olmaktadır.
KKTC'de toplam arazinin %19,5’ i orman arazisidir. Orman sahalarımızın büyük bir kısmı
bozuk vasıflı orman niteliğindedir. Bu nedenle mevcut orman arazileri ağaçlandırma çalışmaları
devam etmektedir. KKTC'de ormancılığın ülke ekonomisine katkısı çok azdır. Ekonomik olarak
ormanlarımızdan tomruk, direk ve yakacak odun elde etmek için yararlanılmaktadır. Ancak
ormanlarımız ülkenin doğal zenginlikleri olarak turizm, dinlenme, toprak erezyonunu önleme, yer
altı suyunu depolama açısından büyük önem taşımaktadır. Yine ormanlar bir çok hayvan türüne
yaşam alanı sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman alanları büyük tehdit
altındadır. Başta orman yangınları ve inşaat yapımı için süren ağaç kesimleri nedeniyle her geçen
gün ormanlarımız tükenmektedir.
Güney Kıbrıs ekonomisinde de ormancılık çok küçük bir paya sahiptir. Ormanlardan kereste
üretimi, odun kömürü üretimi ve yakacak odun üretimi amacıyla yararlanılır. Ormanlık alanlar
Trodos dağları ile Baf bölgesinde yoğundur. Ormanlar bir çok hayvana doğal yaşam alanı
sağlamaktadır. Bunlara en güzel örnek Muflon'lardır. Bugün nesli tükenmek üzere olan bu
hayvanlar daha çok Trodos dağlarında yaşam alanı bulmaktadır. Güney Kıbrıs'taki ormanları
geliştirmek ve korumak için çeşitli programlar uygulanır. İngiliz sömürge döneminden kurulmuş
Ormancılık Koleji bu alanda uluslararası üne sahiptir.

Resim 93: Orman Dairesine ait kereste
atölyesindeki orman ürünleri

Resim 92: Nesli tükenmek üzere olan muflon

Araştırma Konusu
Ormanların yararları nelerdir?
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D- BALIKÇILIK
Dört tarafı denizle çevrelenmiş Kıbrıs'ta balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyet olamamıştır. Ancak
su ürünlerine olan talep bu sektörün her geçen gün gelişmesini sağlamaktadır.
KKTC'de balıkçılık küçük ölçekli kıyı balıkçılığı niteliği taşımaktadır. Genel olarak 12 metreden
daha küçük teknelerle, ortalama 5-40 metre derinliklerde avlanılır. Avlanma özellikle avın karaya
çıkarılabileceği liman ve balıkçı barınaklarına yakın sahalarda gerçekleştirilir. Bu sahalarda
çapari(sirti), paraketa(baragadi) ve çeşitli ağlar ile yoğun olarak dip ve dibe yakın yaşayan balıklar
avlanır. Vopa, izmarit, mineri, yazılı orkinos(palamut) gibi göçer balıklar bunların başlıcalarıdır.
KKTC'de 2012 yılı itibariyle 326 balıkçı teknesi faal olarak kullanılmaktadır. Bu sektörde çalışan
yaklaşık 420 balıkçının bir kısmı hobi, bir kısmı ikinci bir iş veya gelir elde ederken yaklaşık
%30-40'lık bir bölümü ise bu faaliyeti meslek olarak sürdürmektedir. KKTC yıllık su ürünleri üretimi
450-500 ton olarak tahmin edilmektedir. Ancak bu rakamlara olta ile balık avcılarının avladıkları
balık miktarı dahil değildir. Bu ürünlerin yaklaşık yarıya yakını Güney Kıbrıs'a satılmaktadır.
Ülkemizde balıkçılığın önemi bulunmakla beraber Karpaz ve Koruçam bölgeleri dışındaki kıyılarda
balık stoklarının az olması ve açık deniz balıkçılığının yapılamaması nedeniyle bu sektör büyük bir
gelişme gösterememektedir. KKTC'de Hayvancılık Dairesine bağlı Su Ürünleri Şubesi balıkçılık
konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Balıkçı teknelerinin barınabilmesi için limanlar dairesine
bağlı birçok balıkçı barınağı vardır. Yeni Erenköy, İskele Boğazı, Dipkarpaz, Girne, Yedidalga v.b.
olmak üzere 9 tane ana balıkçı barınağı mevcuttur. Mevcut barınakların genel durumları dikkate
alındığında, alt ve üst yapıları, özellikle tesisler ve ekipmanla ilgili olarak su ürünlerinin boşaltma,
hazırlama ve depolama hizmeti yoktur. Balıkçı teknelerinin ihtiyaçlarını karşılama koşulları
yetersizdir.
Güney Kıbrıs'ta balık üretimi
genellikle kıyı ve trol balıkçılığı ile
kültür balıkçılığı şeklinde
yürütülmektedir. Bu faaliyet
bölgesel ve uluslararası sularda
yapılır. Güney Kıbrıs'ta kayıtlı 700
adet balıkçı teknesi mevcuttur.
Bunların büyük çoğunluğu
12m'den daha küçük balıkçı
tekneleridir. Toplam yakalanan
balık miktarı yaklaşık 1379 tondur.
Balıkçılık sektörü gelişme
içerisindedir.

Resim 94: Girne Yat Limanındaki balıkçı barınağı
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Güney Kıbrıs'ta Balıkçılık ve Deniz
Araştırmaları Bölümü, yaşayan deniz
kaynaklarının araştırılması, korunması
ile kültür balıkçılığının araştırılması ve
geliştirmesinden sorumludur. Bölümün
diğer çalışmaları arasında balıkçı
barınaklarının inşası, geliştirilmesi ve
bakımı da yer alır. Bu çerçevede
Paralimni, Ayia Napa, Ksilofago,
Dikelya, Larnaka, Latsi ve Pirgos v.b.
faal 12 balıkçı barınağı bulunmaktadır.
Resim 95: Kültür balıkçılığı

Kültür Balıkçılığı
KKTC'de 1974 yılından önce kurulu
bulunan Kalecik Deniz Ürünleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi 1997
yılına kadar Hayvancılık Dairesi
Müdürlüğü tarafından faaliyette
tutulmuştur. Ancak kuruluşun amacına
uygun teknik eleman ve bilgi yetersizliği
ile modernizasyon için gerekli
finansmanın bulunamaması gibi
nedenlerle 1997 yılında faaliyetine son
verilmiştir. Özel girişimcilere kiralanan
bu merkeze çeşitli nedenlerle halen
yatırım yapılamamıştır.

Resim 96: Balıklar beslenirken

KKTC'de kültür balıkçılığına yönelik iki yatırım mevcuttur. Bunlardan birincisi 2003 yılında özel
bir şirket tarafından Kumyalı köyü açıklarında kurulan Orkinos Besi Çiftliğidir. Bu çiftlik
çipura - levrek çiftliğine dönüştürülmüştür. İkinci yatırım ise yine özel bir şirket tarafından 2005
yılında kurulan Çipura- Levrek Çiftliğidir. Söz konusu çiftlikler kıyıdan 2.2 km ve 1.5 km açıkta ve
50m eşdeğer derinlik hattı dışında kurulmuş olup 450-500 ton/yıl kapasitelidir.
Güney Kıbrıs'ta kültür balıkçılığı için ilk çiftlikler 1969'da kuruldu. Daha sonra Larnaka yakınında
Meneou'da deneysel balık çiftlikleri kuruldu. Bugün birçok balık çiftliği ile yılda yaklaşık 3978 ton
üretim gerçekleştirilmektedir. Yine Trodos dağlarında 5 tane küçük ölçekli çiftlikte yıllık 100 ton/yıl
kapasiteli alabalık üretimi yapılmaktadır.
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Sürdürülebilir Balıkçılık: Balıkçılık kaynakları
yenilenebilir kaynaklardır. Ancak birçok balıkçılık
faaliyetlerinde görülen aşırı avcılık balık stoklarını tehlike
altına sokmaktadır Genel anlamıyla sürdürülebilir
balıkçılık 'sosyoekonomik sistemin güncel su ürünü
gereksinimlerinin (taleplerinin), gelecek kuşakların
gereksinimlerinin karşılanmasını ipotek altına almayacak,
önlemeyecek veya engellemeyecek şekilde, bugünden
karşılanması' olarak tanımlanmaktadır.
KKTC Denizlerinde avlanması ve toplanması yasak 32
Resim 97: Gazimağusa balıkçı barınağı
canlı türü yanında avlanmakta olan ancak nesilleri ciddi
tehlike altında bulunan balık türleri vardır.
Avlanması ve toplanması tamamen yasak olan canlılar arasında 4 tür kaplumbağa, yunus ve
Akdeniz fokunun yanında, iki ahtapot, iki köpekbalığı, kabuklular ve balıklar
bulunmaktadır.Denizlerde Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)'nin “kırmızı listesi”nde ciddi
tehlike altında bulunan orfoz ve eşkina gibi türler ise, KKTC'de hem amatör hem de profesyonel
balıkçılar tarafından kontrolsüz bir şekilde avlanmaktadır. Oysa balıkçılıktan sorumlu Hayvancılık
Dairesi'nde, balıkların neslini güvence altına alabilmek için hangi balığın kaç santimetre boyunda
yakalanabileceğini gösteren ve balıkların en az bir kez üremesine olanak sağlanması göz önünde
tutularak hazırlanan listeye rağmen avlanma bilinçsizce yapılmaktadır. Balıkların nesillerini
koruyabilmek için en az bir kez üremelerine olanak sağlamak gerektiği göz önüne alınarak, bu
amaçla hem yakalanabilecek balık boyları hem de kullanılabilecek ağ gözeneklerini içerecek AB
standartlarını temel alan yasaları hazırlamak ve bu yasaları uygulamak gerekmektedir.Çok bilinen
balık türlerinden olan ve ciddi tehlike altında olan orfozun 45 santimetreden küçük avlanması yani
yumurtlamadan avlanması Orfoz türünü yakın bir zaman içerisinde tüketecektir . Oysa45 cm boya
ulaştığında söz konusu balık türü en az bir kere üreme yapmaktadır. Yavru balıkların ağlara
yakalanmasını önlemek amacıyla ağ gözeneklerinin boyutları ile ilgili kısıtlamalar getirilmeli,
gözeneği 15-16 milimetre olan bu tür ağlara küçük ve üreme boyuna gelmeyen balıkların da
yakalanmaması için yasaklanma getirilmeli , ağ gözeneği 28 milimetreden küçük ağlar 10
metreden sığ sularda yasaklanmalıdır. Balıkların üreme alanları belirlenip, bu bölgelerin kısmen
ava kapatılması veya mevsimsel olarak ava kapatılması sürdürülebilir bir balıkçılık için çok
önemlidir.Akdeniz'e özgü posidonyalar (fija) oksijen üretmesi ve yavru balıklar için koruma
sağladığından bu değerli bitki korunmalı bunun yanında koruma amacıyla posidonya (fija) ve yavru
balıkların bol olduğu alanlar belirlenmeli, balıkçıların ağlarına takılan kaplumbağaların
öldürülmemesini teşvik için ağlara yapılacak zarar karşılanmalıdır.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Kıbrıs'ta tarıma ayrılan toprakların çok büyük bir bölümünün tahıl üretimine ayrılmasının
nedenleri nelerdir?
2-Tarım sektörünün KKTC ekonomisi için önemini belirtiniz?
3-Kıbrıs'ta sanayi bitkilerinin üretiminin çok az olmasının nedenlerini araştırınız?
4-Ülkemizde hayvancılıkta verimin artırılması için yapılan çalışmalar nelerdir?
5-Ormanlarımızın geliştirilmesi ve korunması için neler yapılmalıdır. Bu konuda bize düşen görevler
nelerdir?
6-Kıbrıs'taki kültür balıkçılığı hakkında bilgi veriniz?
7- Kıbrıs bir ada ülkesi olmasına rağmen balıkçılık niçin gelişmemiştir?
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KIBRIS'TA SANAYİ
KIBRIS'TA SANAYİ

Hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi
faaliyetlerine sanayi (endüstri) denir. Ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde tarımdan, sanayi
ve hizmetler sektörlerine doğru bir değişim söz konusudur. Kıbrıs'ta da bu süreç benzer şekilde
gelişmiştir. Küçük bir ada ekonomisi özelliklerine sahip Kıbrıs'ta, yer altı zenginliğinin ve
hammaddenin yetersizliği gibi unsurlar sanayi üretiminin gelişmesini engellemektedir. Sanayi
sektörü iç pazarın ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesini sağlarken diğer sektörlere de katkı
yapmakta ve sanayi ürünlerinin dış ülkelere pazarlanması sonucu ülkeye gelir kazandırmaktadır.
KKTC' de sanayi sektörü, ülkemizin ekonomik ve doğal yapısı gereği küçük ve orta büyüklükte
işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler kuruluş sermayesi düşük, özellikle tüketim malı üreten
ve ilk yatırımı çabuk geri ödeyen hafif sanayi alanlarında kurulmaktadır. Büyük çoğunlukla aile
şirketleri halinde faaliyet gösteren bu sanayi kuruluşlarımız özellikle gıda ve tekstil alanlarında
gelişmiştir.
Son yıllarda gelişme kaydeden, yeni
yatırımlarla güçlendirilmeye çalışılan sanayi
sektörünün desteklenmesi gerekmektedir.
Devlet bu çerçevede Küçük Sanayi Siteleri ve
Organize Sanayi Bölgelerinin oluşumu ve
gelişimi için yatırımcılara yer tahsis etmekte
ve tahsis edilen yerlerin her türlü alt yapısının
t a m a m l a n m a s ı n ı ü s t l e n m e k t e d i r. B u
anlayışla Lefkoşa, Gazimağusa, İskele ve
Girne kentlerinde Organize Sanayi Bölgeleri
oluşturulmuş ve uzun vadeli olarak
işletmelere kiralanmıştır.

Resim 98: Lefkoşa Sanayi Bölgesinde konfeksiyon fabrikası

KKTC'de Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri
şunlardır;
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi,
Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi,
Gazimağusa Sanayi Bölgesi,
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi
Haspolat Sanayi Bölgesi.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi
Yeni Boğaziçi Küçük Esnaf Sanayi Sitesi
İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi
Güvercinlik Küçük Esnaf Sanayi Sitesi
Vadili Küçük Esnaf Sitesi
Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Sitesi

Araştırma Konusu
Sanayinin kurulması için gerekli şartlar nelerdir?
KKTC’ de bu şartlardan hangileri sorun teşkil eder?
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2011 yılında KKTC'de sanayi sektörünün genel ekonomi içerisindeki payı %8,6 olmuştur. Ayrıca
sanayi sektöründe üretilen ürünler, ülkemiz dış satımının 62,2 milyon dolarlık bölümünü
oluşturmuştur. Bu rakam toplam dış satışımızın % 53,5’ ini oluşturur.

% 2,8
İşlenmiş Tarım ve Gıda
% 40,7

Konfeksiyon

% 10

Diğer Sanayi Ürünleri

Grafik 8: KKTC sanayi ürünleri dış satımı (2012)
Güney Kıbrıs'ta sanayi üretimi dış ticarete dayalıdır. Avrupa Birliği ülkeleri ile Orta Doğu
ülkeleri sanayi ürünlerinin başlıca alıcılarıdır. Bu iki pazarla birlikte iç piyasa toplam sanayi
üretiminin yaklaşık %90'ını tüketir. Güney Kıbrıs'ta sanayi sektöründe çalışanların sayısı ise
yaklaşık 35000 kişidir.
Kıbrıs'ta sanayi faaliyetleri üç alt sektörde toplanmaktadır.Bunlar; imalat sanayi, taşocakçılığı ve
enerji-sudur.

A- İMALAT SANAYİ
KKTC'de sanayi sektörü içerisinde en büyük paya sahip alt sektör, imalat sanayidir. Toplam
sanayi sektörü içerisinde imalat sanayinin payı yaklaşık %80 oranındadır. İmalat sanayi alt
sektöründe birçok tesis mevcut olup, önemli bir istihdam alanıdır.
Ülkemizde sanayi sektöründe üretilen ürün çeşitlerinin artırılması sanayi ürünlerinin toplam
ihracat içerisindeki payını da artıracaktır. Bu amaçla yatırımcıların ihracat yapma olanaklarını ve bu
olanakları artırma yollarını araştırmak ve geliştirmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en
temel yolu ülkemize uygulanan izolasyonların kaldırılmasıdır.
Güney Kıbrıs'ın sanayi ürünleri dış satımı yaklaşık 600 milyon dolardır. Sanayi ürünleri dış
satımında, eczacılık, gıda-içecek ve geri dönüşüm ürünleri en büyük paya sahiptir. Güney Kıbrıs'ın
A.B üyesi olmasının da etkisiyle sanayi ürünleri dış satımında AB pazarlarına doğru son yıllarda
önemli değişmeler olmaktadır.

93

ÜNİTE
ÜNİTEVIII
I
30,00%
25,02%

25,00%

20,00%

15,00%

15,07%
10,76%

10,00%

5,00% 4,31%

8,76%

8,69%
6,38%
5,12%
3,19%

2,45%
1,19%1,11%

3,64%
1,11%1,63%

1,56%

0,00%

Tablo 14: Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin
Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımları (2013)

B- MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI
Maden yataklarının varlığı arazinin jeolojik oluşumu ile ilişkilidir. Bu nedenle jeolojik yapı
ülkedeki mevcut maden çeşitlerini belirler. Kıbrıs adası temelde iki jeolojik yapıdan meydana
gelmektedir. Bunlar volkanik kökenli Trodos Dağları ile tortul kökenli Girne Dağlarıdır. Bu iki farklı
jeolojik oluşum çok çeşitli mineral ve kayaçlar içermektedir.
Kıbrıs'ta başta bakır maden cevheri olmak üzere birçok maden ve mineral bulunmaktadır. Krom,
demir pirit, asbest, alçıtaşı ve manganez adada bulunan diğer maden ve minerallerdir. Bu madenler
uzun yıllar Kıbrıs'ın dış ticaretine katkı yapmışlardır. Maden yatakları daha çok Trodos dağlık
alanındadır. Trodos dağlarının volkanik kökenli olması mineral bakımından zengin olmasını
sağlamıştır. Kıbrıs'taki madenler içerisinde en önemlisi bakır madenidir. Bakır madeninin varlığı
eski çağlardan beri bilinmekte olup, Kıbrıs adasının isminin bakır madeninden (copper) geldiği
söylenir. Kıbrıs'ta bakırın çıkartıldığı en verimli maden yatağı Lefke çevresinde bulunan Karadağ'dı.
1970'li yıllara kadar Cyprus Mines Corporation(CMC) isimli Amerikan şirketi bu madeni işletmiştir.
Karadağ ve çevresinden çıkartılan bakır madeni Gemikonağı iskelesinden ihraç edilmekteydi.
1975 yılında faaliyetine son veren şirket arkasında büyük bir çevre kirliliği bırakmıştır. Güney'de
kalan diğer bakır yatakları ise ekonomik değeri azaldığı için kapatılmıştır.
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Araştırma Konusu
CMC ve taşocaklarının yarattığı
kirliliğin doğal çevre ve insana
yaptığı etkileri araştırınız.

Resim 99:CMC’ den geriye kalanlar

Resim 100: Lefke’ de bakır madeninin
çıkartıldığı alanlar (Eski Karadağ)

Trodos dağlarının üst bölümlerindeki Yukarı Amyanto köyü çevresinde amyant (asbest) madeni
çıkartılmaktaydı. Bu maden yüzyılın başından 1986 yılına kadar işletilmiştir. Çıkartılan 1 milyon ton
amyant ihraç edilmiştir. Amyant (asbest) mineralinin insan sağlığını tehdit eden zehirli bir madde
oluşu ve kullanım alanlarının yerini başka ürünlerin alması sonucu maden kapatılmıştır. Diğer
önemli bir maden kromdur. Bu maden de 1980'lere kadar çıkartılmıştır. 1950'de Kıbrıs'ın dış
ticaretinde %35 paya ve 6700 çalışana iş imkanı sağlayan bu sektörün önemi bugün azalmıştır.
Bunun başlıca nedenleri rezervlerin azalması, dünya pazarlarının değişmesi ve diğer
sektörlerin gelişmesidir. Bugün Kıbrıs'ta metal maden üretimi yapılmamaktadır. Güney Kıbrıs' ta
bugün ekonomik gelir sağlayan faaliyet taşocakçılığıdır. Havara, kum, çakıl ve yol yapım
malzemeleri yerel inşaat ve alt yapı ihtiyacını karşılamak için üretilmektedir. Ayrıca kil, alçıtaşı,
kireç, çimento üretimi yapılmaktadır. Çimento ve alçı taşı dış satım ürünlerindendir.
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Resim 101: Trodos’ da
Asbest madeni

KKTC'de taşocakçılığı sektöründe, ülkemizdeki inşaat patlamasına bağlı olarak son yıllarda
hızlı bir büyüme gerçekleşmektedir. Bu sektör başta inşaatlar olmak üzere tüm alt yapı işlerinde
ihtiyaç duyulan hammaddenin sağlandığı çok önemli bir faaliyet alanıdır. Taşocakçılığı alt
sektöründe sadece iç piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek oranda kum-çakıl ve yol yapım
malzemeleri üretimi yapılmaktadır. KKTC' de kum-çakıl, kireç, taşkırma-eleme, alçı, mozaiktaşı, kil
ve yapı taşı üretimi ile ilgili olmak üzere birçok tesis bulunmaktadır.

Resim 102: KKTC’ de taşocağı
(Değirmenlik)

Bugün sektörün ihtiyaç duyduğu hammaddenin tamamı Girne Dağları’ndaki ocaklardan
sağlanmaktadır. Ancak ülkemizde artan inşaatların ihtiyacını karşılamak için bölgedeki ocak
sayısının artması ve ocak işletmeciliğindeki yanlış uygulamalar çevre açısından birçok
olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.
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Özellikle son yıllarda artan inşaatlar,
bu çevre tahribatının artarak devam
etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle
uzun yıllardır kullanılan galeri yöntemi
yerine basamak işletmeciliği ve delik
yöntemi uygulama zorunluluğu
getirilmiştir.

Resim 103:Taşocaklarının yarattığı
çevre kirliliği
KKTC'de önemli miktarda alçı taşı ve kil yatakları mevcuttur. İnşaat sektöründe özellikle
dekorasyon malzemesi olarak alçı ve ürünleri yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu nedenle
ülkemizde özellikle Boğaztepe'de bolca bulunan kaliteli alçıtaşına, yurtiçinden ve yurt dışından
talep vardır.

C- ELEKTRİK- SU
Enerji ve su, sanayinin kurulmasında rol oynayan iki temel faktördür. Sanayide makinelerin
çalıştırılması ve üretimin gerçekleştirilmesinde enerji ve su önemli rol oynar. Bu iki unsur sadece
sanayide değil insan yaşamında da vazgeçilmezdirler.
Kıbrıs adası enerji ve su kaynakları açısından şanssız bir durumdadır. Çünkü adada enerji
kaynağı olabilecek yer altı zenginliği veya hidroelektrik üretimi için sürekli akan akarsu
bulunmamaktadır. Öte yandan su kaynakları açısından da yarı kurak iklim özelliği ve yağış azlığı
gerek içme gerekse sulama suyunda yetersizliğe neden olmaktadır.
KKTC'de elektrik enerjisi üretmek ve
dağıtımını gerçekleştirmekle yükümlü olan
kuruluş Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'dur.
(KIBTEK) 1996 yılına kadar elektrik enerji
ihtiyacımızın çok büyük bir bölümü Güney
Kıbrıs' tan sağlanmaktaydı. 1994 yılında
başlayan çalışmalar ile Girne'nin
doğusunda fuel oil (mazot) ile çalışan
Teknecik Termik Santrali kuruldu. Böylece
zaman içinde elektrik enerji ihtiyacının
tamamının KKTC sınırları içerisinde
üretilmesi mümkün oldu.

Resim 104: Teknecik Elektrik Santrali
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Ülkemizde bu santral dışında yine Teknecik 'te gaz türbinli ve buhar türbinli santraller,
Dikmen'de gaz türbinli santral ve Kalecik' te elektrik santrali bulunmaktadır. Söz konusu santraller
KKTC enerji ihtiyacının tamamını karşılamaktadır. 2012 yılı rakamlarına göre ülkemizde toplam
1.350 milyon kws enerji tüketimi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu enerjinin tüketiminde sanayi
sektörünün payı yaklaşık % 8 olup, konutlar ve ticarethanelerden sonra en çok tüketimin olduğu
üçüncü alandır.

Resim 105:Serhatköy’deki güneş enerji santrali (Foto. Hamide GÜZEN)
Güney Kıbrıs'ta üç tane elektrik santrali bulunmaktadır. Bunlar Dikelya'da iki adet ve Limasol
yakınındaki Moni'de bir adettir.
Kıbrıs'ın enerji konusunda en büyük şansı güneş enerjisidir. Güneş enerjisi temiz ve
yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yılın çok büyük bir bölümünde güneş gören Kıbrıs'ta güneş
enerjisinden daha fazla yararlanmaya yönelik yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. 2011 yılında
Avrupa Birliği finansmanı ile ülkemizde devreye giren 1.26 megawatt gücündeki güneş enerji
santrali bu alandaki ilk yatırımdır.
Kıbrıs'ın yılık yağış miktarı ortalama 450 mm’ dir. Yağışların büyük bölümü kış aylarında düşer.
Yılın önemli bir bölümü ise oldukça kurak geçer. Kıbrıs'ın su kaynaklarını oluşturan yeraltı, yerüstü
ve pınar suları, yağış azlığı, buharlaşmanın fazlalığı ve aşırı su kullanımı sonucu yetersiz
kalmaktadır. Mevcut akiferlerden her yıl beslenmeden fazla su çekildiğinden su seviyesi sürekli
olarak düşmekte buna bağlı olarak deniz suyunun yeraltı su kaynaklarına karışması neticesinde
suyun kalitesi bozulmaktadır. Kaynaklarını Girne ve Trodos dağlarından alan dereler üzerine
göletler yapılmaktadır. Bu göletler hem yer altı suyunu beslemek hem de sulamada kullanmak için
yapılmışlardır. KKTC'de yeraltı suyunu beslemek ve sulamada yararlanmak amacıyla geçmiş
yıllarda Güzelyurt Derivasyon Projesi devreye konmuştu. Bugün ise KKTC’nin içme ve tarımda
sulama amacı ile Türkiye’den borularla su getirme projesi çalışmaları devam ediyor. Bu projeye
göre Anamur'da Alaköprü Barajından alınacak suyun denizin 250 m altından askı kabloları ile
döşenecek borularla (26km karadan,80km denizden)geçecek şekilde KKTC 'ye ulaştırılması ve
3
yılda 75 milyon m su getirilmesi planlanmaktadır. Bu proje dünyada ilk denizaltı su ulaşımı
projesidir.
Güney Kıbrıs'ta ise Güney Su Taşıma Projesi kapsamında adanın güneydoğusunda
toplanan sular yaklaşık 110 km mesafede taşınarak merkez ve doğu bölgelere taşınmaktadır.
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Araştırma Konusu
Yenilenebilir enerji kaynaklarından hangileri Kıbrıs’ın coğrafi özelliklerine uygundur. Araştırınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Yakın çevrenizdeki sanayi kuruluşları nelerdir?Araştırınız.
2-Sanayi faaliyetlerinin KKTC ekonomisine katkılarını öğreniniz?
3-Ülkemizde hızla büyüyen inşaat sektörünün yarattığı olumlu ve olumsuz yönleri tartışınız.
4-Kıbrıs'ta içme ve kullanma suyunu ekonomik kullanmanın yolları nelerdir?
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KIBRIS'TA TİCARET
KIBRIS'TA TİCARET

Kar elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin alınıp satılması işlerine Ticaret denir. Ticari
ürünlerin büyük miktarlarda alınıp satılmasına toptan ticaret, küçük miktarlarda doğrudan doğruya
tüketiciye satılmasına ise perakende ticaret denir.
Ticaret, Kıbrıs için büyük önem taşımaktadır. Gerek KKTC, gerekse Güney Kıbrıs ekonomileri
ada ekonomisi özellikleri taşımaktadır. Doğal kaynakların kısıtlı olması, ulaştırma ve enerji
problemleri, bu tür ekonomilerin en tipik sorunlardır. Üretim için gerekli hammaddenin yokluğu,
enerji kaynaklarının kısıtlılığı ve makineler üretmek için gerekli ağır sanayi olmadığından ithalat
zorunludur. Öte yandan yerel pazarın küçüklüğü tarımsal, sanayi ve madensel ürünlerin dış
satımını gerektirmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile Ortadoğu Ülkeleri dış ticarette en
önemli pazarlardır.
Ülkemizde toptan ve perakende ticaret sektörü ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Ticari
faaliyetler yarattığı katma değer, istihdam ve diğer sektörlerle olan ilişkilerde önemli bir role sahiptir.
KKTC ekonomisi içinde toptan ve perakende ticaretin payı yaklaşık %11,1'dir. Hem ülke
ekonomisine yarattığı katkı bakımından, hem de çalışan nüfusun önemli bir bölümüne iş imkanı
sağlaması bakımından ticari faaliyetler büyük önem taşır. Ayrıca ada ekonomisinin getirdiği bir
özellik olarak toptan ve perakende ticaret, özel sektörün en yoğun faaliyet gösterdiği alandır.

A- İÇ TİCARET: Bir ülkenin sınırları içerisinde gerçekleştirilen ticarete denir. Kıbrıs'ta iç
ticaretin en önemli özelliği gerek kuzeyde gerekse güneydeki yerel pazarın küçük oluşudur. Bir
diğer özellik ise çok sayıda küçük ölçekli ticarethanelerden oluşmasıdır. Kıbrıs'ta köyler ile şehirler
arasındaki mesafenin azlığı ürünlerin taşınması maliyetlerini azaltır. Ayrıca ulaşım ağının gelişmiş
olması iç ticareti artırmıştır. İç ticarette kırsal bölgelerde yetiştirilen çeşitli tarım ürünleri şehirlere
gönderilir. Şehir çevrelerindeki sanayi bölgelerinde üretilen çeşitli mallar ile dış ticaret malları ise
kırsal bölgelere taşınmaktadır.
İç ticarette alım satımların yapıldığı
yerler, pazarlar, büyük mağazalar,
festivaller ve fuarlar şeklinde
sıralanabilir. Günümüzde büyük
şehirlerde artan alış veriş merkezleri
perakende ticaretin bu merkezlerde
yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
Buna bağlı olarak her ilçe genellikle o
bölgenin ticaret merkezi durumundadır.
En büyük ticaret merkezi Lefkoşa’dır.
Nüfusun fazla olması ve başkent olması
Resim 106: Tarihi Belediye Pazarında
bunda etkilidir.
alış- veriş (Bandabuliya)
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Lefkoşa'da düzenlenen fuarlar
ürünlerin tanıtılması ve ticaretin
canlanmasında etkilidir. Her yıl
Haziran ayında Atatürk Kültür Parkı
ve Fuar Alanında düzenlenen KKTC
Uluslararası Fuarı bu nitelikli
fuarlara örnektir. Ayrıca haftanın
belirli günlerinde köy veya kentlerde
kurulan pazarlar üretici ile tüketicinin
doğrudan buluşmasını sağlayarak iç
ticaretin gelişmesine katkı
yapmaktadır.
Resim 107: Arasta çarşısı (Lefkoşa)

B- DIŞ TİCARET; Ülkeler arasında yapılan ticari faaliyetlere denir. Dış ticaret ihracat ve
ithalattan oluşur. Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına İhracat(dış satım), başka ülkelerden
mal satın almasına İthalat(dış alım) denir.
Kıbrıs'ta iç pazarın küçüklüğü ve ada ekonomisi özellikleri dış ticaretin önemini artırır.
KKTC'nin dış ticaretinde son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Dış ticaret hacminin
önemli bölümü ithalattan, daha küçük bir bölümü ise ihracattan oluşmaktadır. Milli gelirde
meydana gelen büyüme ile birlikte dışalım hacmi de büyümüştür. Ancak ihracatın ithalatı
karşılama oranının çok düşük kalması dış ticaret açığının artmasına neden olmaktadır.
KKTC'nin dış ticaret hacmi içinde en
büyük paya sahip ülke Türkiye'dir. Ülkemizin
toplam ticaret hacminin yaklaşık %70'i Türkiye ile
yaptığı ticaretten kaynaklanmaktadır. İkinci
önemli ticaret ortağı AB ülkeleridir. Avrupa Birliği
ülkelerinin payı %14'ün biraz üzerindedir. Ancak
özellikle AB' ye KKTC ihracatını sınırlayan
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları ve
bunun olumsuz etkileri sonucu bu ülkelere olan
ihracatta önemli azalma meydana gelmiştir. Bu
dönemden sonra Türkiye'nin dış ticaretteki payı
daha da artmıştır. Son yıllarda dış ticaretimiz
içinde Ortadoğu ülkeleri ve Uzak Doğu
ülkelerinin payının arttığı görülmektedir.

İthalat İhracat
Türkiye
Avrupa Birliği Ülkeleri

1,235.4

56.9

247.8

8.7

Orta Doğu Ülkeleri

78.6

Uzak Doğu Ülkeleri

58.1

ABD

12.7

0.1

Diğer Ülkeler

72.7

10.1

Toplam

39.8
0.7

1,705.3 116.3

Tablo15:KKTC'nin Ülke Gruplarına Göre
Dış Ticareti(2012 - milyon US Doları)
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1- İHRACAT
İç pazarı yetersiz büyüklükte olan
KKTC ekonomisi, dış ticarette önemli
güçlükler yaşamaktadır. 1994 yılında
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
kararları doğrultusunda, AB ülkelerinin
KKTC çıkışlı tarım ürünleri ithalatını
durdurmaları ve sanayi ürünleri
ithalatına %14 vergi koymaları,
KKTC'nin AB'ye olan ihracatının
azalmasına neden olmuştur. Bu
durum zaten düşük düzeyde olan
ihracatın artma potansiyelini daha da
sınırlamıştır.

Resim 108: Gazimağusa Limanı

Genellikle tarım ürünlerine bağımlı olan KKTC ihracatının % 75' ten fazlası tarım- işlenmiş tarım
ürünlerinden oluşmaktadır. Tarım ürünlerinden en önemli ihraç ürünü narenciyedir. KKTC dış
satımının yapısında son yıllarda sanayi ürünleri lehine değişen bir yapı söz konusudur. Bunda
ihracat içinde sanayi ürünlerinin payını artırma doğrultusunda uygulanan politikalar etkili olmuştur.
İşlenmiş süt ürünleri olan hellim ve peynirin dış satımdaki artan payı buna örnek verilebilir.
Konfeksiyon ve çeşitli içkiler diğer önemli dış satım ürünleridir.

%
1.Tarımsal Ürünler

Miktar
( Milyon US dolar)

37,3

43.4

a. Narenciye

22,6

26.3

b. Diğer

14,7

17.1

53,5

62.2

2.Sanayi Ürünleri
a.İşlenmiş Tarım ve Gıda

40,7

b.Konfeksiyon

2,8

3.3

c.Diğer Sanayi Ürünleri

10

11.6

3. Mineraller
Toplam

47.3

9,2

10.7

%100

116.3
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Tablo 16 : KKTCde
dış satımın yapısı (2012)
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Güney Kıbrıs'ın 2011 yılındaki toplam ihracatı
1.856 milyon dolar olmuştur. Mineral yakıt - yağlar,
ilaç, çimento, mobilya, kağıt mamulleri, makineler ve
cihazlar başlıca ihraç ürünleridir. Son yıllarda tarımsal
dış satım miktarı azalırken sanayi ürünleri dış satımı
artmaktadır. Güney Kıbrıs'tan ihraç edilen ürünlerin
yaklaşık %50'si AB ülkelerine (özellikle İngiltere,
Almanya Yunanistan) satılırken, ihracat yapılan diğer
önemli ülkeler Ortadoğu ve diğer Avrupa ülkeleridir.

ÜRÜNLER

Tablo 17: GKRY’ de dışsatımın yapısı

Tarımsal Ürünler

% 24

Mineral

%1.2

İşlenmiş Tarım Ürünleri

%14.2

İşlenmiş Mineraller

%2.3

İmalat Sanayi Ürünleri

%58.2

Diğer

%0.1

Toplam

%100

2- İTHALAT
KKTC'de yer altı zenginliği bulunmaması, hammadde yetersizliği ve yüksek taşıma masrafları
nedeniyle sanayi üretimi iç tüketimi karşılayacak ölçüde gelişmemiştir. Bu nedenle ithalat içinde
tüketim mallarının payı yüksek olup, temel tüketim ürünleri dahi yurt dışından satın alınmaktadır.
İthalat içinde en fazla paya makine ve nakliye araçları sahiptir. İthalatın üçte birini bu gruptaki
mallar oluşturmuştur. Yapıldığı maddenin cinsine göre tasnif edilen mallar(konfeksiyon, sentetik
kumaş, borular, galvanize saç v.b.) ithalat içinde dörtte bire yaklaşan pay ile ikinci önemli ürün
grubunu oluşturmaktadır.
Miktar(Milyon US Dolar)

%

1. Makine ve Nakliye Araçları

380.7

22,3

2. Yapıldığı maddenin Cinsine Göre

313.9

18,4

3.Yiyecek ve Canlı Hayvan

202.6

11,9

4. Mineral Yakıtlar ve Yağlar

408

23,93

5. Kimyevi Maddeler

135.5

7,96

6. Çeşitli Mamüller

132.2

7,75

7. İçki ve Tütün

95.5

5,6

8. Yenmeyen maddeler

23.8

1,4

9. Hayvan ve Sebze Yağları

13.1

0,77

Toplam

1,705.30

Tablo 18: KKTC 'nin ana mal gruplarına göre dışalımı (2012)
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KKTC ithalatı içinde en önemli paya sahip ülke Türkiye'dir ve zaman içinde Türkiye'nin önemi
artmıştır. Türkiye'den en çok ithal edilen ürünler arasında işlenmiş petrol ürünleri, demir-çelik
sanayi ürünleri, gıda sanayi ürünleri, kimya sanayi ürünleri, dokumacılık ürünleri ve taşıt araçları
bulunmaktadır. KKTC'nin ikinci ticaret ortağı AB ülkeleridir. İthalat içindeki payın büyüklüğü
açısından ülke olarak Türkiye'yi İngiltere izlemektedir.
2004 yılında Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulamaya girmesi ile Güney Kıbrıs ile olan ticaret
hacmimizde gelişme gözlemlenmektedir. Ancak Yeşil Hat Tüzüğü'nün tam anlamı ile
uygulanamaması ve KKTC' ye uygulanan izolasyonlardan dolayı bu tüzük beklentileri
karşılamaktan uzak kalmıştır. 2012 yılında Güneye satılan malların değeri yaklaşık 4.9 milyon dolar
olmuştur. Güneyden yapılan ithalat ise çok düşük düzeydedir. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında
Güney Kıbrıs'a olan ihracatımız içerisinde ağırlıklı paya sahip mallar; ahşap mobilya, sebze, kağıt
ürünleri, yapı taşı, plastik ürünler ile alüminyum ve PVC kapı-pencere ürünleridir.
Güney Kıbrıs yurt dışından özellikle hammaddeler, tüketim
ürünleri, ulaşım ekipmanları , sermaye malları ve petrol
ürünleri ithal eder. Güney Kıbrıs'ın ithalatının yaklaşık %65'i
AB ülkelerindendir. Yunanistan en büyük dış alım ülkesidir.
İngiltere, Almanya ve İtalya diğer üç önemli ülkedir.
Japonya, İsrail, Doğu Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri ve ABD
ithalat yapılan diğer ülkelerdir.
Tablo 19: GKRY’ nin ana mal grupları itibariyle dışalımı

Tüketim ürünleri

%30,0

Hammadde

%32,4

Sermaye Malları

%10,9

Ulaşım Ekipmanları

%13,4

Petrol ve Yağlar

%12,0

Diğer

%1,3

C- DENİZ TİCARETİ VE KIBRIS: Kıbrıs, Akdeniz'in doğusunda dünyanın en eski
ticaret merkezlerinden biridir. Bulunduğu konum üç kıtanın kesişim noktası olup, ilk çağlardan
beri deniz ticaret yolları üzerindedir. Girne Kalesi içerisinde sergilenen M.Ö 3.yüzyıla ait ticaret
gemisi bunun en güzel örneklerindendir. Adanın stratejik konumu, tarımsal ve mineral varlığı
bölgenin transit ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. 18. yüzyılda Süveyş Kanalının
açılmasıyla Kıbrıs'ın önemi ve deniz ticaretindeki yeri daha da arttı. Böylece Akdeniz
havzasının Uzak doğuya açılan doğal bir merkezi oldu. Bugün de Kıbrıs adası uluslararası ve
bölgesel deniz ve hava yollarının kavşağındadır. Ortadoğu ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri ile
Avrupa ülkeleri arasındaki transit malların büyük bölümü Kıbrıs üzerinden bu ülkelere
pazarlanmaktadır.
KKTC'nin deniz ticaret potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak dış ülkelerle olan ticari
ilişkilerimizin gelişmesinde önemli bir sorun taşımacılık ve ulaşım faaliyetlerinde karşımıza
çıkmaktadır. KKTC’ nin uluslararası alanda tanınmaması, hava ve deniz limanlarına Türkiye
dışında doğrudan bağlantılı gemi seferlerinin yapılmasını engellediği için birim başına taşıma
maliyeti yükselmektedir.
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Ayrıca ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere
Güney Kıbrıs'ın uluslararası düzeyde yaptırımlar uygulatma
çabaları ülkemizde deniz ticaretinin gelişimini engellemektedir.
Güney Kıbrıs'tan dünyanın farklı merkezlerine düzenli ve yaygın
bir deniz ulaşım ağı mevcuttur. Limanlara uğrayan gemilere verilen
hizmetler karşılığında önemli kazançlar sağlanmaktadır. Limasol
ve Larnaka limanları deniz ticaret merkezidir. Bu ticaretin gelişmesi
için; gümrük işlemleri kısaltılmış, serbest ticaret bölgeleri
oluşturulması ve depolama ücretlerinin ucuzlatılması yollarına
gidilmiştir. Sağlanan imkanlar sonucu Güney Kıbrıs uluslararası
deniz ticaret merkezi haline gelmiştir.

Resim 109:Batık Gemi Müzesi’ nde sergilen
gemi kalıntısı (Girne Kalesi)

Araştırma Konusu
M.Ö 300 yıllarında batan ve bugün Girne Kalesinde sergilenen geminin taşıdığı ürünler nelerdir?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1-Kıbrıs'ta iç ticaretin genel özellikleri nelerdir?
2-KKTC’ nin ihracatta önem taşıyan ürünleri nelerdir?
3-KKTC'nin ticaretini sınırlayan başlıca etkenler nelerdir?

105

ÜNİTE
ÜNİTE XI

KIBRIS'TA ULAŞIM
KIBRIS'TA ULAŞIM

İnsanların, çeşitli eşya ve hammaddeler ile haberlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını
sağlayan işlerin ve araçların tümüne Ulaşım veya Ulaştırma denir. Ulaşım, ülkelerin ekonomik ve
sosyal kalkınmasının temel altyapılarından biridir. Aynı zamanda diğer sektörlerin faaliyetlerinin
düzen içinde sürebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Özellikle başta turizm sektörü olmak
üzere ticaret, sanayi ve tarım sektörlerinde üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik gelişmeye katkıda
bulunabilmesi elverişli ulaşım sistemine sahip olmakla mümkündür.
Kıbrıs adası eski çağlardan beri önemli bir ulaşım noktası olmuştur. Bir ada olarak üç kıtanın
merkezi konumunda bulunması özellikle deniz ticaretinde ve deniz ulaşımındaki önemini
artırmıştır. Bugün de kıtalar arası stratejik konumunu sürdürmektedir.
Ulaşım faaliyetleri doğal ve beşeri şartların etkisi altındadır. Doğal faktörlerden özellikle yer
şekilleri kara ulaşımında çeşitli engeller yaratmaktadır. Kuzeyde kıyıya paralel doğu-batı doğrultulu
Girne Dağları ancak doğal geçit veya boğazlar ile iç kesimlere geçişe olanak vermektedir. Trodos
dağlık kütlesi de güney kıyılar ile bağlantıyı güçleştirmektedir. Beşeri faktörlerden özellikle ulaşım
yatırımları için gerekli mali kaynakların yaratılması, yatırım ve planlanmasında çeşitli güçlüklerle
karşılaşılmaktadır.
Ulaşım sektörü, karayolu ulaştırması, havayolu ulaştırması ve denizyolu ulaştırması olmak
üzere üç alt bölüme ayrılmıştır.

A- KARA ULAŞIMI
Kara ulaşımı kara yolları ve demir
yollarından oluşmaktadır. Kıbrıs'ta
kara ulaşımının gelişmesi özellikle
İngiliz Yönetimi döneminde başladı.
İngilizler adada kapsamlı bir yol ağı
inşasına girişti. Bu dönemde kurulan
ve 1950'li yıllara kadar yük ve
insanların taşınmasında kullanılan
demir yolu sistemi mevcuttu.
Ekonomik olmayan bu ulaşım ağı daha
sonra yatırımların devam etmemesi
nedeni ile ortadan kaldırıldı. Daha
sonraki yıllarda ulaşım sektöründe
Resim 110: Kıbrıs’ ta demiryolu taşımacılığında kullanılan
modern kara yollarının yapımına önem
ilk lokomotif, 1904-1951 arasında kullanılmıştır.
Bu lokomotif Gazimağusa Tapu Dairesi bahçesinde sergilenmektedir.
verildi.
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Araştırma Konusu
Geçmişte ulaşım aracı olarak
Kıbrıs’ ta kullanılmış
hayvanlar hangileridir?

KKTC' de yurtiçi ulaşım tamamen kara yolu taşımacılığına
dayanmaktadır. Ülkemiz sınırları içerisindeki kara yolu ağı
uzunluğu toplam 2400 km'dir. Bu yol ağının 900 km'si stabilize
yol ve 1500 km'si de asfalt kaplama yoldur. Bir kısım köy yolları
stabilize olmakla beraber her köyün, şehir ve kasabalarla
bağlantısını sağlayan bir asfalt yolu bulunmaktadır. Ülkemizde
şehirler arası yolların bakım, tamir ve yenileme çalışmaları
Karayolları Dairesi tarafından gerçekleştirilirken şehirlerde bu
hizmet belediyeler tarafından yürütülmektedir. Bugün
ülkemizde yaşanan en önemli sorunların başında şehirlerde
yaşanan trafik sıkışıklığı ve trafik kazaları gelmektedir.
KKTC'de mevcut kara yollarının yanında artan ihtiyaçları
karşılamaya yönelik çeşitli projeler kapsamında yol yapım
çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle KKTC ile TC arasında
işbirliği protokolleri çerçevesinde yapılan yardımlarla büyük
şehirlerimiz çift şeritli yollarla birbirine bağlanmaktadır. Geçmiş
yıllarda Lefkoşa-Girne, Lefkoşa-Gazimağusa anayolları dört
şeride çıkarılmış, Lefkoşa'dan Karpaz'a kadar olan yollar
genişletilmiştir. Ayrıca Girne'yi doğu bölgelere bağlayan Kuzey
Sahil Yolu tamamlanmıştır.

Bugünde Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunun genişletilmesi ve Girne'yi batı bölgelere bağlayacak
Girne- Alsancak arasındaki çevre yolunun yapım çalışmaları tamamlanmıştır.
Güney Kıbrıs'ta kara yolu ulaşımı yolcu ve yük taşıma için yeterlidir. Kara yolu ağının uzunluğu
yaklaşık 12000 km dir. Bu yolların yaklaşık % 65'i asfalt olup geriye kalanı stabilize yollardan
oluşur. Özellikle şehirler arasında karayolları otoban niteliğindedir.

Resim 111: Girne Boğazı’nda
çift şeritli bölünmüş yol
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B- HAVA ULAŞIMI VE HAVAALANLARI
Dünyamızın hızla küçülmesinde hava ulaşımının büyük bir payı vardır. Hava ulaşımı sayesinde
kıtalar ve ülkeler arasındaki mesafeler hızlı bir şekilde kısalmaktadır. Bu durum gerek ticaret
gerekse turizm faaliyetlerinin yoğunlaşmasına katkı sağlamaktadır.
Kıbrıs'ın bir ada olması KKTC ve GKRY 'nin dış dünyaya açılmasında hava ulaşımının önemini
artırır. KKTC'de Ercan ve Geçitkale olmak üzere iki havaalanı mevcuttur. KKTC'nin hava ulaşımı
Ercan Devlet Havaalanı'ndan sağlanmaktadır. Ercan Devlet Havaalanı Kıbrıs'ın en modern hava
alanıdır. Ancak uluslararası izolasyonlar nedeniyle Güney Kıbrıs'ın hava alanlarına oranla yük ve
yolcu taşımacılığında istenilen yoğunluğa ulaşamamıştır. Geçitkale Devlet Havaalanı ise Ercan
Havaalanında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları olduğu dönemlerde geçici sürelerle hava
trafiğine açılmaktadır.
KKTC'de havayolu yük ve yolcu taşımacılığında tarifeli hizmet veren Türk Hava Yolları’nın
dışında çeşitli özel şirketler seferler düzenlemektedir. Bunun yanında charter sefer yapan havayolu
şirketleri de mevcuttur. Hava yolu ulaşımı KKTC ekonomisi için büyük öneme sahiptir. Ülkemize
gelen turistlerin büyük bölümü hava yolu ile gelmektedir. 2012 yılında hava yolu taşımacılığının
toplam yurt dışı taşımacılık içinde, yolcu taşıma payı yaklaşık %95, yük taşıma payı ise %0.2
olmuştur. Ancak ülkemize direk uçuşların yapılamaması büyük bir sorun oluşturmaktadır.
Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında geniş bir hava bağlantı ağı vardır. Bu sayede Güney
Kıbrıs, Avrupa'nın tamamı ile Ortadoğu ve bazı Afrika ülkelerini birbirine bağlar. Güney Kıbrıs'ın
Larnaka ve Baf'ta uluslararası nitelikli iki tane havaalanı bulunmaktadır. Bu havaalanlarına 30'dan
fazla ülkenin uçakları tarifeli veya charter seferler düzenler.
Alayköy'ün güneyinde bulunan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı 1974 yılında kapanmıştır. Bu
havaalanı Ara Bölge içerisinde kaldığı için kullanılmamaktadır.

Resim 112: Ercan Devlet Havaalanı
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C- DENİZ ULAŞIMI VE LİMANLAR
Kıbrıs adasının dış dünyaya açılmasını sağlayan en önemli kapı deniz limanlarıdır. 2012 yılında
KKTC' ye denizyolu ile yaklaşık 2,000,000 ton yük ve 145,000 adet yolcu taşınmıştır. KKTC' nin en
önemli deniz ulaşım kapısı Gazimağusa Limanı ile Girne Turizm Limanıdır. Ülkemizin en büyük
limanı Gazimağusa Limanıdır. KKTC'nin ithalat ve ihracatının büyük bir bölümü bu limandan
yapılmaktadır. Konteyner ve ticari yüklerin çok büyük miktarı bu limandan taşınmaktadır.
Ayrıca Gazimağusa - Mersin arası feribot seferleri mevcuttur. Girne Turizm Limanının faaliyete
geçtiği yıla kadar yük taşımacılığının tamamı, yolcu taşımacılığının da büyük bir bölümü
Gazimağusa Limanından yapılmakta idi.
1987 yılında faaliyete geçen Girne Turizm Limanı, Türkiye'ye daha yakın olmasından dolayı
yolcu taşımacılığında en önemli limanımızdır. Bu limandan Girne-Taşucu, Girne- Alanya arasında
feribotlarla ve deniz otobüsleriyle düzenli olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapılmaktadır.

Resim 113: Gazimağusa Limanı’nda
ithalat-ihracat

Girne Yat Limanı
Girne Turizm Limanı'nın açılışından
itibaren tamamen yatların kullanımına
bırakılmıştır. Yatların yanında diğer gezinti
tekneleri ile bölge balıkçıları da bu limanda
barınma imkanı bulmaktadır. Yat limanı
100 dolayında tekneye barınma imkanı
sağlamaktadır. Limanda tüm teknelerin
ihtiyacına cevap verilemese de elektrik,
su, banyo, tuvalet, çamaşır yıkama
Resim 114: Girne Yat Limanı
imkanları vardır.
Limanın tarihi Girne Kalesi ile iç içe olması nedeniyle turizm potansiyeli yüksektir. Her yıl
düzenlenen Doğu Akdeniz Yat Rallisinde bir çok yat bu limanı ziyaret etmektedir.
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Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi
Gerek transit ticaret gerek ise imalat sanayi alanında Ortadoğu ve Yakındoğu ülkelerine
yakınlığından dolayı büyük imkanlar taşımaktadır. Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgede
yatırımların artması için teşvikler sağlanmaktadır. Bu limanda işletmelerce yapılan faaliyet ve
işlemler, gümrük vergisi, diğer dolaylı vergileri ile kazanç vergilerinden istisna tutulmaktadır.
Böylece daha düşük maliyetle işletmelerin kurulması amaçlanır. Serbest bölgenin ülkemize
sağladığı katkılar ise ihracatın artması, döviz girdisi sağlaması ve istihdamı artırması şeklinde
sıralanabilir.
Bunlar dışında KKTC' de Teknecik Santral Tesisleri, Gemikonağı Limanı, Kumköy Su Dolum
Tesisleri, Kalecik Akaryakıt Tesisleri, Kalecik Alçı ve Çimento Tesisleri ve Limanlar Dairesi'ne bağlı
balıkçı barınakları bulunmaktadır.
Güney Kıbrıs'ın en önemli deniz limanları Larnaka ve Limasol limanlarıdır. Her iki liman da
modern donanımlara sahip olup yük taşımacılığı yanında yolcu gemilerine de hizmet vermektedir.
Bu limanlar sahip oldukları antrepolar ile Doğu Akdeniz'in yük indirme- bindirme merkezidirler.
Güney Kıbrıs ticari deniz taşımacılığında çok güçlü bir filoya sahiptir. Güney Kıbrıs'ın değişik tip ve
tonajdaki deniz ticaret filosu dünyada ilk on içerisindedir. 1800'den fazla gemi ile 21 milyon gros
tonluk yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Bu gelişmeler transit ticarette sağladıkları hizmetlerle
birlikte Güney Kıbrıs'a nitelikli ve karşılaştırılabilir avantajlar sağlar. Güney Kıbrıs'ta bu limanların
yanında sanayi ürünleri limanı olarak Vassiliko Limanı ile petrol boşaltım istasyonu niteliğinde olan
Larnaka, Dikelya ve Moni limanları bulunmaktadır.
KKTC'nin uluslararası alanda tanınmaması nedeniyle Türkiye dışındaki ülkelerle doğrudan
hava bağlantısı yapılamamakta, KKTC siciline kayıtlı gemiler ise genelde TC-KKTC arasında sefer
yapabilmekte ve diğer ülkelerle tarifeli gemi seferleri yapılamamaktadır. Bu durum ulaştırma
maliyetlerini yükseltmekte, gelir kaybına neden olmaktadır.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1- Ulaşımın bir ülkenin gelişmesi üzerinde ne gibi etkileri vardır? Belirtiniz.
2- Ülkemizdeki başlıca deniz limanlarımızı belirterek gelişme sebeplerini açıklayınız?
3- KKTC'de ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar nelerdir? Tartışınız.
4-Ülkemizde demiryolu ulaşımından neden vazgeçilmiştir? Araştırınız.
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KIBRIS’ TA TURİZM
KIBRIS’ TA TURİZM

İnsanların yaşadıkları yerden , başka yerlere kısa süreli ve çeşitli amaçlarla yaptıkları gezilere
turizm denir. Bu faaliyeti yapan kişilere de turist denir.Bu geziler ülke içinde olabildiği gibi(iç
turizm) diğer ülkelere (dış turizm) de olabilir.İnsanlar genellikle doğal güzellikleri ,tarihi yapıları
görme ve inceleme , dinlenme, eğlenme, kültür ve eğitim, spor, kongre, tedavi, kutsal yerleri ziyaret
vs.faaliyetleri yaparlar.Görüldüğü gibi turizm çok amaçlı bir faaliyetler bütünüdür. Turizm hareketleri
'mekan bilimi' olan coğrafyanın inceleme alanına girer. Örneğin coğrafya; kıyıları,dağları,kırsal
alanları,şehirleri, çeşitli doğal güzellikleri incelerken aslında turizme katkıda bulunmuş olur.
Turizm faaliyetlerini yerine getiren turistlerin, genel anlamda özelliklerini inceleyecek olursak;
Gittikleri yerlerde isteklerine cevap arayan kişidir.
Turist tüketicidir.
Turist kısa zamanda çok yer gezmek ister.
Turist kaldığı konaklama tesislerinde temizlik , konfor ve huzur arar.
Sonuç olarak turistler, bu özellikleri yeteri kadar bulabildikleri takdirde ,ülkeden mutlu bir şekilde
ayrılır.

A- KKTC TURİZMİNE GENEL BAKIŞ
Turizm, ülkemizin doğal güzelliklerinin ve kültür mirasının tanıtılması bakımından büyük önem taşır.
Kıbrıs adası , coğrafi konumu nedeniyle uzun süren yaz dönemi, doğal ve tarihi yapısıyla büyük bir turizm
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle her yıl adayı binlerce turist ziyaret etmektedir. Kıbrıs adasının Ortadoğu
gibi sorunlu bir bölgeye yakın olması zaman zaman turizmi etkilese de faaliyetler aralıksız devam eder.
Son yıllarda artan talebe bağlı olarak büyük yatırımlar gerçekleşmektedir. Özellikle Girne ve
Karpaz Bölgesinde yoğun olarak devam eden yatırımlarla yatak kapasitesinin önümüzdeki yıllarda
20.000'e ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemiz turizminin karşılaştığı sorunlara rağmen her geçen
gün artan turist sayısı ve yatak kapasitesi , tarihi ve doğal güzellikler potansiyeli, umut vericidir.

Tablo 20:KKTC’ deki tesis sayısı ve yatak kapasitesi (2013)
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Güney Kıbrıs’ta turizm potansiyeli
oldukça yüksek olup ekonomiye katkısı
büyüktür. Güney Kıbrıs'ta başlıca
turizm merkezleri Aya Napa Protaras,
Larnaka, Limasol, Baf kentleridir. Bu
merkezlere her yıl binlerce turist
gelebilmektedir. Ayrıca kışın Trodos
Dağlarında bulunan kayak merkezi iç
ve dış turizmine olanak sağlamaktadır.
KKTC 'de 2013 itibariyle turistik tesis
sayısı 130 ,yatak sayısı 18,766 kişidir.
Bu tesislerin %68'i Girne Bölgesinde
yer almaktadır.

Resim 115: Bafra’ da oteller

Ülkemizin lokomotif sektörü olan turizmin, başta ekonomik olmak üzere, sosyal ve kültürel açıdan
katkıları vardır. Örneğin 2011 yılında turizmden elde edilen yaklaşık gelir 459,4 milyon dolardır.
2013 yılında ülkemize yerli ve yabancı olarak toplam1,490,654 (ocak-aralık 2013) turist gelmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen turist sayısı 923,328 kişidir.
Güney Kıbrıs'tan kara kapılarından gelen turist sayısı ise 1,814,708 kişidir. Ülkemizin bir ada
ülkesi konumunda olması havayolu ulaşımını ön plana çıkar Fakat ambargolar bu ulaşım ağını
büyük ölçüde etkilemektedir. Ülkemize gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük çoğunluğu havayolu
ulaşımını tercih etmektedir(%95).

Coğrafi Bilgi
Bafra Turizm Bölgesi
Adadaki en önemli sahillerin bulunduğu Bafra
Turizm Bölgesi büyük gelişim göstermektedir. Son
birkaç yıl içerisinde bölgeye yapılan otel ve tatil
köyleri ile KKTC'nin en önemli turizm
bölgelerinden biri haline gelmiştir.
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Grafik 9:KKTC’ de yıllara göre turizm geliri
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923,308
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Grafik 10: KKTC’ ye gelen turistlerin ülkelere göre dağılımı(2012)
Turizm tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin sosyo- ekonomik yapısına doğrudan ve dolaylı olarak bazı
katkıları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;
*Turizm ,toplumlar arasındaki siyasal, toplumsal ve kültürel kaynaşmayı sağlamaktadır.
*Döviz getirisiyle KKTC ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.
*Turizm ; ülkemizde özellikle son yıllarda ulaşım, haberleşme hizmetleri , tarım, inşaat, gıda vs gibi
sektörlerin gelişmesini sağlamaktadır.
*Turistik yörelerde yaşayan insanlara istihdam ortamı oluşturmaktadır.
* Turizm, insanlar için fizyolojik ve psikolojik dinlenme sağlar.
* Ülkeleri ve bu ülkelerdeki değişik kültürleri tanıyabilme imkanını sağlar.
KKTC turizminden yüksek düzeyde yararlanmak, doğal güzelliklerimizi ve kültürel miraslarımızı
koruyabilmemize bağlıdır. Bunun için alınması gereken başlıca önlemler;
*Turistik tesisler ve nüfus hareketleri bir plana dayandırılmalıdır (turizm master planı) Bölgenin ekolojik
taşıma kapasitesi aşılmamalıdır.
* Turizm mevsiminde artan nüfusu dikkate alarak atık maddeler , çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde
arıtılmalıdır.
*Kültürel miraslarımız, turist ve yerli girişimcilerin tahribinden korunmalıdır.
*Flora ve fauna korunmalıdır.
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Bu önlemlerin dışında, KKTC turizminin gelişmesinde ve sürdürülebilir hale gelmesinde ülkemize
uygulanan ambargoların rolü büyüktür. Günümüzde turizm faaliyetlerinde görülen sorunlar
şunlardır;
Siyasi nedenlerden dolayı dış kaynaklı (UNOPS,UNDP,USAID)yardımların yeterince
alınamaması .
Yabancı ülkelerle direkt hava ulaşımının sağlanamaması
Yol , su, elektrik, ulaşım, sıvı ve katı atık sorunları gibi altyapı problemleri
Rum Yönetiminin baskıları nedeniyle KKTC 'nin dış ülkelerde etkin tanıtımı yapılamamakta ve
ülke turizminde iyi bir imaj sağlanamamaktadır.
Turistik tesislerde kalifiye personel azlığı, servis kalitesinin düşük olması.
Turizm bürolarının yetersiz olması.
Yüksek ulaşım bedelleri
Ülkemizde turizme bağlı olarak ekonomik değer taşıyan birçok turistik faaliyetler bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları ; deniz turizmi, yatçılık,dağcılık, su sporları,binicilik, mağaracılık, yürüyüş
(trekking), su altı dalgıçlığı, ekoloji turizmi, kültürel faaliyetler ( festivaller), fuar, tarihi mekanları
ziyaret, köy turizmi vs'dir.
Kıbrıs adası her ne kadar yaz turizmine fazlasıyla elverişli ise de Güney Kıbrıs'da Trodos Dağları
üzerinde kış mevsiminde, kar yağışlarına bağlı olarak kayak turizmi de yapılabilmektedir.

Resim 116: Kış mevsiminde
Trodos dağları
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B- KIBRIS'TA TURİZM ÇEŞİTLERİ
Kıbrıs adası ,doğal yapının çok fazla tahrip edilmediği ender yerlerden biridir. Kıbrıs'ın bir ada
olması , sıcak bir iklime sahip olması başta deniz turizmi olmak üzere birçok faaliyetin yapılmasına
olanak tanımaktadır. Adanın en önemli turizm şekli 'deniz turizmi'dir. Özellikle Kuzey Kıbrıs
sahilleri; eşsiz kumsalların varlığı, iklimin elverişli olması ,deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması
ve berrak bir suya sahip denizlerin varlığı nedeniyle önemli bir çekiciliğe sahiptir.

Deniz Turizmi : Ülkemiz 396
km uzunluğundaki kıyılara sahiptir.
Akdeniz ikliminin adaya kazandırdığı
özellikler ( sıcak yaz dönemi,güneşli
gün sayısının fazla olması vs)ve
kumsal kıyıların fazla olması deniz
turizminin gelişmesine katkıda
bulunur. Özellikle kıyı bölgelerimize
son yıllarda yapılan yatırımlarla artan
turistik tesis sayısı ve bozulmamış
doğal güzellikleri ile turizm faaliyetleri
her geçen gün artmaktadır.

Resim 117: Glapsides plajı

Günümüzde Kuzey Kıbrıs' ta bulunan Altınkum, Glapsides, Silver Beach, Alagadi sahilleri ve
Karpaz Yarımadası’ndaki birçok plaj adanın en güzel plajlarındandır. Ve turistler tarafından
aranılmakta,beğenilmektedir. Denizlerimizin varlığı sadece turizm açısından değil , yat turizmi, su
altı turizmi,su sporları,balıkçılık, liman faaliyetlerine de olanak tanımaktadır. Bu faaliyetlerden de
önemli gelir elde edilmektedir.
Güney Kıbrıs'ta da deniz turizmi
oldukça gelişmiştir.Aya Napa,
Dikelya, Protaras, Larnaka, Baf
sahilleri deniz turizminin yoğun olarak
yapıldığı yerlerdir.Turizm gelirlerinin
yüksek olduğu Güney Kıbrıs'ta turist
sayısının artması ile doğal çevre
tahribatı günümüzde önemli
boyutlara ulaşmıştır.

Resim 118: Altın Kum Sahilleri
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Yat Turizmi :

Ülkemizde
eskiden beri varolan fakat son
yıllarda gelişme göstermiş bir
s e k t ö r d ü r. İ s t e n i l e n d ü z e y d e
olmamasına rağmen önemli
sayılabilecek bir konumdadır. Yat
turizminin gelişmesi ve ekonomiye
getirisinin artması ;etkin tanıtım ve
yat limanlarının (marina) sayısının
artması ile yakından ilgilidir. Bugün
ülkemizde faaliyet gösteren 3 adet
marina bulunmaktadır. Bunlar; 1987
yılında faaliyete başlayan yaklaşık
100 yat kapasiteli Girne Yat Limanı

Resim 119:Doğu Akdeniz Yat Rallisi için ülkemize gelen
yatlar (Girne Yat Limanı

ile 1996 yılında hizmete giren 80 yat kapasiteli Gem Yat Delta Marina ile 2011 yılında açılan 300 yat
kapasiteli Karpaz Gate Marina’dır. Girne ve Karpaz Bölgelerinde bulunan bu marinalar ,yatçılara
altyapı hizmeti de vermektedir.(çamaşır yıkama ,elektrik,su,banyo-wc-internet) Yat turizmi yılın her
mevsimi yapılmakla beraber yazın oldukça canlıdır ve sürekli ülke ekonomisine katkısı artmaktadır.
Her geçen gün artan turizm potansiyeli,talebi karşılayacak marinaların yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
Unutulmamalıdır ki yat turizmi,
marinaların varlığına bağlıdır. Ana
hedefi, Unesco'nun “ dünya mirası
olarak nitelendirdiği 12 durağını
ziyaret edilmesi” olarak belirlenen
D o ğ u A k d e n i z Ya t R a l l i s i ,
İstanbul'dan başlayıp İsrail'de sona
ermektedir. Bu ralli çerçevesinde
yatçılar her yıl Girne marinalarında
konaklamaktadırlar.1990 yılından
itibaren her yıl düzenlenen bu
ralliye 2014 yılında 14 farklı ülkeden
40 yat katılacaktır. Ülke tanıtımına
önemli katkılar sağlayan bu
faaliyetlerin artması yat turizminin
gelişmesine sebep olmaktadır.

Resim 120: Karpaz Gate Marina - Erenköy

Güney Kıbrıs'ta da oldukça gelişmiş olan yat turizmi her geçen yıl gelirleri artırmaktadır. Özellikle
Larnaka, Limasol, Baf'da bulunan marinalara her yıl binlerce yat gelip konaklamaktadır.
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Tarihi Değerlerimiz
Tarihsel değerler,geçmiş medeniyetlerin ve geçmiş çağların yaşayan fiziksel kalıntılarıdır.Bunlar
arasında mimari,coğrafi görünüm,arkeolojik özellikler gibi önemli unsurlar yer alır. Turistler tarihsel
kaynakları çeşitli nedenlerle çekici bulurlar. Örneğin Othello kulesi olarak anılan kalenin 12.yy'da
Lüzinyanlar tarafından inşa edilmesi ve Sheakespeare'in ünlü tragedyasının bir bölümünün
burada geçmesi , turistler için önemli bir çekiciliktir.
Kıbrıs adası, coğrafi konumu nedeniyle çok eski çağlardan itibaren birçok medeniyetin hakimiyeti
altına girmiştir. Bu nedenle adanın hemen hemen her bölgesinde bu medeniyetlere ait kültür
mirasları mevcuttur. Özellikle KKTC sınırları içerisinde yoğun olarak bu tarihi yapılar göze
çarpmaktadır. Yüzyıllar boyunca birçoğu ayakta kalabilmiş,birkısmı da aslına uygun bir şekilde
restore edilerek turizmin hizmetine girmiştir.

Resim 121: Gazimağusa Surları

Resim 122: Otello Kalesi (Gazimağusa)

Resim 123:Bellapais Manastırı

Resim 124: Namık Kemal Zindanı ve arka planda
Lala Mustafa Paşa Cami
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Lefkoşa
Lefkoşa Surları
Venedik Sütunu
Derviş Paşa Konağı
Selimiye Cami
Büyük han
Kumarcılar Hanı
Büyük Hamam
Mevlevi Tekkesi
Bedesten
Su Kemerleri
Taş Eserler Müzesi
Barbarlık Müzesi
II. Sultan Mahmut Kütüphanesi
Lüzinyan Evi
Saçaklı Ev

Gazimağusa
Mağusa surları ve suriçi
Lala Mustafa Paşa Cami
Salamis Harabeleri
Namık Kemal Zindanı
Otello Kalesi
Canbulat Türbe ve Müzesi
Venedik Sarayı
Salamis Kral Mezarları
St. Barnabas Manastırı,
İkon ve arkeoloji müzesi
Enkomi

Güzelyurt
Soli Antik Tiyatrosu ve Oren Yeri
Vuni Sarayı
Güzelyurt Arkoloji ve Doğa Müzesi
St. Mamas Manastırı
Toumba Tou Skouru Antik Yerleşim Yeri

Girne
Girne Kalesi
Bellapais (Beylerbeyi) Manastırı
Saint Hilarion Kalesi
Bufavento Kalesi
Hz. Ömer Türbesi
Girne Halk Sanatları Müzesi
Güzel Sanatlar Müzesi
Barış ve Özgürlük Müzesi
Antiphonitis Manastırı
Lambousa Kral mezarları
Archangelos Mihail İkon Müzesi
Pigadhes Tapınağı

İskele
Kantara Kalesi
Apostolos Andreas Manastrı
Ay. Philon Manastırı
Ay. Trias Bazilikası
Kanakaria Kilisesi ve Manastırı

Tablo 21:KKTC’ de ilçelere göre bazı tarihi değerler
Larnaka
Türk Kalesi
Lazarus Kilisesi
Hala Sultan Tekkesi
Piedires Müzesi

Lefkoşa
Kıbrıs Müzesi
Bizans Müze ve Sanat Galerisi
Ayios İoannis Katedrali
Mağusa Kapısı

Baf
Kral Mezarları
Baf Tiyatrosu
Agia Sohomoni Kilisesi
Saranta Kolonez

Limasol
Kolossi Kalesi
Kourion Müzesi
Ayios Georgios Alamanau Manastırı
Cyprus Mediaval Müzesi
Limasol Districh Arkeoloji Müzesi
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Resim 125: St.Hilarion Kalesi (Girne)

Resim 126:Girne Kalesi

Resim 127: Kantara Kalesi (İskele)
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Eğitim Turizmi
Eğitim faaliyetleri ve üniversiteler, ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Bugün KKTC
sınırları içerisinde yaklaşık 55,494 (2012-2013) öğrenciye eğitim veren 10 üniversite mevcuttur.Bu
üniversitelerde dünyanın birçok ülkesinden gelen çok sayıda yabancı öğrenci öğrenim görmektedir.
Üniversiteler, kentlerimizdeki sosyal yapıya büyük katkıları olabildiği gibi bölgesel kalkınmada
önemli rol oynamaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademik, yönetsel ve işçi statüsünde görev
yapan kişilere istihdam ortamı yaratmaktadır.
Ülkemizde bulunan üniversiteler;
Gazimağusa'da Doğu Akdeniz
Üniversitesi, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma
Yerleşkesi, Lefkoşa' da Uluslararası
K ı b r ı s Ü n i v e r s i t e s i , Ya k ı n D o ğ u
Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi,
Girne'de Girne Amerikan Üniversitesi,
Lefke'de Lefke Avrupa Üniversitesi,
Güzelyurt'ta Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Güzelyurt kampüsü, bu okulların dışında
Atatürk Öğretmen Akademisi ve Açık
Öğretim Fakültesi örgün eğitim
vermektedirler.

Resim 128: Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ)

K.K.T.C. eğitim sektörü oldukça gelişmiş olup son yıllarda Ortadoğunun en önemli eğitim merkezi
haline gelmiştir.

Kongre-Kültür ve Sanat Turizmi
Kongre Turizmi; kişilerin sürekli konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık
gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alışverişi yapmak
amacıyla biraraya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama ve ilişkilerinin tümüdür.
Ülkemizde son yıllarda gelişmeye başlayan bir turizm koludur.Özellikle ulusal ve uluslararası
kongreler, fuarlar, sergiler, festivaller her geçen gün artmakta ve ülkemizin yurtdışında tanıtımına
büyük katkılar yapmaktadır. Örneğin Gazimağusa Belediyesi ‘nin ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin
öncülük ettiği Uluslararası Gazimağusa Kültür ve Sanat Festivali ayrıca Güzelyurt Portakal
Festivali, Mehmetçik Üzüm Festivali , Lefkoşa'da her yıl tekrarlanan çeşitli fuarlar, Girne Bellapais'
de Müzik Festivali ve müzik dinletileri, üniversitelerin ve odaların organize ettiği kongreler,
seminerler önemli sanatsal, kültürel faaliyetlerdir. Bu faaliyetler özellikle iç turizme hitap etmektedir.
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ÜNİTE XI
Ekoloji Turizmi
Ekoturizm; nispeten dokunulmamış ya da bozulmamış doğal alan manzaralarını , yabani bitki ve
hayvanlarını, varsa mevcut kültürel özelliklerini de inceleme, görme, öğrenme gibi belirli amaçlarla
seyahat etmektir. Gerçekten de dünyanın doğal alanlarının gittikçe azalmakta olması, koruma
kaygısını da birlikte getirerek 'ekoturizmi'ni yaratmıştır. Ülkemizde de bu turizm dalı son yıllarda
gelişmeye başlamıştır. Özellikle flora ve faunanın daha iyi anlaşılması ,bir çeşit doğa turizmi olan
ekoturizmin ülkemizde de gelişmesini sağlamıştır. Örneğin özel ilgi turizmi ile kaplumbağa gözlemi
ve ülkemizdeki orkide gibi nadir bitkilerin ya da endemik bitkilerin gözlenebilmesi mümkündür.
Ayrıca ,ülkede bulunan yabani çiçekler, sürüngenler, kuşlar, Dipkarpaz Milli Parkında bulunan
eşekler, ilgi çekicidir. Bu flora ve faunayı incelemek isteyen birçok turist adamıza gelmektedir.
Kıbrıs adasında özellikle de Kuzey Kıbrıs sahillerinde ,
Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (yeşil kaplumbağa)
kaplumbağalarının yumurtlama alanları bulunmaktadır.
Genellikle haziran- eylül ayları arasında sahillerimize
yumurta bırakmaktadırlar. Bu dönemde gerek
yumurtaları korumak gerekse kaplumbağa yavrularının
denize ulaşmasını sağlamak için bazı kuruluşlar
sahillerimizde kamp kurarak kaplumbağa gözlemi
yapmaktadırlar. Bu sahillere örnek olarak Alagadi,
Altınkum ve Ronnas kıyıları verilebilir.

Resim 129: Kum Zambağı

Resim 130:Caretta caretta

Resim131: Medoş lalesi
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ÜNİTE XI
Coğrafi Bilgi
Deniz Kaplumbağaları
Deniz kaplumbağaları belirli kumsallara
yumurta bırakırlar. Üreme dönemleri haziran ile
ekim ayı arasındadır. Her üreme döneminde
kumsalda açtıkları çukura yaklaşık 100 adet
yumurta bırakırlar. Daha sonra yuvayı gizlemek
için yumurtaların üzerini kumla kapatıp tekrar
denize dönerler. Yumurtalar bırakıldıktan 2 ay
sonra açılırlar ve gece karanlığında kumun
altından çıkan yavru kaplumbağalar
düşmanlarının elinden kurtulabilirse 10-15 dakika
içinde denize ulaşmaya çalışırlar.
20-25 yıl sonra olgunluğa ulaşan deniz
kaplumbağaları ,yumurtadan çıktıkları bu kumsalı
bulurlar ve dişi kaplumbağalar yumurtlamak için
yine ilk tanıdıkları bu kumsalı seçerler.
Deniz kaplumbağalarının hem düşmanları çok
(Tilki,köpek,yengeç,kuş vs), hem de ortamları
sürekli tahrip edilmektedir.Bu nedenle dünyada
üreyebildikleri çok az yer kalmıştır. Bu nadir
alanlardan bir kısmı da adamızdadır. Tüm
Akdeniz’de yaşadığı kabul edilen Chelonia mydas
türü deniz kaplumbağaların %25'i ile Caretta
Caretta türü deniz kaplumbağalarının %10'u
yumurta bırakmak için KKTC sahillerini
seçmektedir.

Resim 132: Dipkarpaz Milli Parkı’nda yaşayan
yabani eşekler
Ülkemizde bazı endemik bitki ve hayvan türleri
bulunmaktadır. Adada 1900 tür ve alt tür bitki
varolup,bunlardan 140 türü endemik bitkilerdir.
KKTC sınırları içerisinde ise 1300 çeşit bitki doğal
olarak yetişmekte ,bunlarında 21 tanesi endemik
bitkileri oluşturmaktadır. Bu bitkileri doğal
ortamlarında gözlemleyebilmek için çeşitli doğa
yürüyüşleri düzenlenmektedir.

Coğrafi Bilgi

Resim 133: Orkide; Çiçeklerinin güzel görünüşü,
yumrularının da salep olarak kullanılması nedeniyle
orkideler adamızda hızla tükenmektedir.
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Kuzey Kıbrıs Orkideleri
Orkideler, bitkiler alemindeki en büyük ve en
evrimleşmiş bitki familyalarından biridir. Dünya
çapında 400-800 cinse ait ,25000'den fazla bitkiyi
içerir.
Nadir olmaları ve güzellikleri nedeniyle
Orkideler, tüm doğaseverlerin özel merağıdır.
Kuzey Kıbrıs'ta ,orkide florası 32 tanımlanmış tür,
alt tür ve varyete ile varlığı doğrulanmayı bekleyen
üç veye beş tür içerir.
Orkideler, yüzyıllar boyunca ,güzellik,koku ve
tıbbi kaliteleri nedeniyle toplanıp çalışılmıştır.
Yunanlı filozof Theophrastus, Milattan Önce 300
yıllarında orkidelerin tıbbi amaçla kullanılmasını
düşünen ilk kişidir. Eski Aztek Hintlileri Vanilla
cinsinin yumrularını içecek aroması olarak
kullanmışlar ve bu madde bugün dünyada popüler
bir tatlandırıcı olarak tanınmaktadır. Orchidaceae
familyasının tüm üyeleri ,çiçeklerinin ve
yumrularının gelişigüzel toplanması nedeniyle
tehlike altındadır. Ve yasalarla korunmaktadır. Bu
nedenle çiçeklerini ve yumrularını toplamayınız ve
orkideleri doğada bırakınız.

I
ÜNİTE XI
Resim 134: Adamızda 10 değişik yılan
türü bulunmaktadır. Ve özellikle biyologların
ilgisini çekmektedir.

Resim 135: (Kızılgerdan) Kıbrıs kuşların göç
yolları üzerindedir. Ilıman ikliminden dolayı bu
kuşların bir kısmı ülkemizde konaklamaktadır.

İnanç Turizmi
Bütün dinlerde kutsal sayılan merkezleri ziyaret etmek dini bir görev kabul edilmiştir.Bu görevleri
yerine getirmek için yapılan seyahatlerin ve konaklamaların tümü inanç turizmidir.(dini turizm)
İnanç turizmi özellikle güney sınır kapılarının açılmasıyla gelişmeye başlamış bir turizm koludur.
Gerek Rum yönetimi vatandaşlarının gerekse yabancı turistlerin, ülkemizde bulunan Apostolos
Andreas , St. Barnabas Manastırları ,St. Mamas Manastırlarına yapılan dini ziyaretleri inanç
turizmini oluşturmaktadır. Bugün KKTC sınırları içerisinde bir kısmı faal bir kısmı da antik kalıntı
şeklinde birçok kilise ve manastır, Osmanlı döneminde yapılmış hanlar, hamamlar, camiler vs gibi
eserler bulunmaktadır. Bu tarihi yapılar restore edilerek turizmin hizmetine sunulmaktadır.

Resim 136: St. Barnabas Manastırı
(Gazimağusa)
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Ayrıca İslam dininde kutsal sayılan ,Girne'de bulunan Hz. Ömer Türbesi, Güney Kıbrıs' ta Larnaka'
da bulunan Hala Sultan Tekkesi ve birçok camii, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Yerli ve yabancı
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu turizm kolu, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. İnanç
turizmine bağlı olarak sürekli ziyaretçi akınına uğrayan bu bölgelerde günümüzde köy
pansiyonculuğu da hizmete girmiştir. Böylece yöre halkı bu şekilde kazanç sağlayabilmektedir. Köy
pansiyonculuğu ile ilgili olarak devlet ,teşvik kredileri vermektedir. Köy pansiyonculuğu ilk olarak
Büyükkonuk ve Dipkarpaz köylerinde uygulanmaya başlamıştır. Yakın bir gelecekte birçok
köyümüzde bu tür faaliyetler yaygınlaşarak devam edecektir. Bu faaliyetler köy halkına iş ortamı
oluşturduğu gibi köylerin gelişimine de katkıda bulunabilecektir.

Resim 137: Hala Sultan Türbesi
(Larnaka)

Eğlence Turizmi
Eğlence turizmi içerisinde yer alan bir sektör olan kumar turizmi ,Türkiye' de yasaklandıktan
sonra ülkemizde hızla gelişmiştir. Sayıları hızla artan kumarhaneler devlet denetimindir. KKTC
vatandaşlarına yasak olan kumarhanelere özellikle Türkiye' den gelen turistler ile
Güney Kıbrıs’ tan gelen Rumlar rağbet etmektedir. Kumar turizmi; otellerin konaklama oranlarını
artırması, turizmi 12 aya yayması açısından KKTC ekonomisine büyük katkı sağlar.
Kumarhanelerin yanı sıra ülkemizde düzenlenen çeşitli konserler, eğlence programları,
etkinlikler eğlence turizmine olan ilgiyi artırmaktadır.

Kayak Turizmi
Bu turizm kolu coğrafik şartların etkisiyle yapılabilen bir faaliyettir. Ülkemizde kar yağışlarının
yoğun olarak görüldüğü yüksek dağların bulunmaması bu turizm kolunun yapılamamasına neden
olur. Ancak Güney Kıbrıs'ta Trodos Dağlarının yeterli yüksekliğe sahip olması ve kısa bir dönemde
olsa zirveye yakın alanlarda kar tutması burada kayak turizmine olanak sağlamıştır. Karlıdağ
(Olympos Tepesi) olarak bilinen doruk noktasında kurulan kayak merkezi bu faaliyetin yapıldığı
yerdir.
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Resim 138:Olympos kayak merkezi

Golf Turizmi
Golf pek çok doğal ve yapay engelin bulunduğu
geniş bir sahada oynanan bir açık hava sporudur.
Bu spor dalı henüz ülkemizde gelişme göstermese
de gelecekte iyi bir alternatif turizm kolu haline
gelecektir .Golf diğer spor dallarına göre oldukça
pahalı bir spor koludur. Bu nedenle bu spora daha
çok zengin turistler rağbet etmektedir. Gelişmiş bir
golf turizminin, ülke ekonomisine etkisi oldukça
yüksektir. Bugün KKTC sınırları içerisinde mini golf
sahaları yapılmakta olup sayılarının artırılması
gerekmektedir. Ayrıca Girne Esentepe' de yaklaşık
50 dönüm arazi üzerine kurulan golf sahası 2007
yılı itibari ile açılmış önemli bir yatırımdır.

Resim 139 : Esentepe’de bir Golf sahası

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1 - Turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin KKTC ekonomisi için önemi nedir? Kısaca
belirtiniz.
2- Ülkemizde turizm açısından canlı olan bölgeler nereleridir?Sebeplerini öğreniniz.
3- KKTC’ de turizm sektörünün bölgesel sosyo- ekonomik yapıya katkıları nelerdir?
4-Kıbrıs'ta deniz turizminin yaygın olmasının nedenleri nelerdir? Önemli kumsalların
isimlerini öğreniniz.
5-KKTC'de turist sayısını artırmaya yönelik uygulamaya sokulan turizm etkinlikleri
nelerdir?
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SÖZLÜK

A
Ağır sanayi: Üretim araçlarının üretildiği büyük sanayi.
Akifer: Gözenek ve boşluklarında yeraltı suyu bulunduran formasyon.
Alçak Basınç: Atmosfer basıncının 1013 milibarın altında seyretmesi.
Alçı Taşı(jips): Sulu kalsiyum sülfat bileşiminde olan alçıtaşı 120 C' de suyunu kaybederek ak bir toz
durumuna gelir. Bu şekilde oluşan mineral ve taşlara alçıtaşı denir.
Alp Orojenezi: III. Zamanda Tethis jeosenklinalinde biriken tortulların kuzey ve güneydeki sert
kütlelerin sıkıştırması ile meydana gelen dağ oluşumu hareketleri.
Altyapı: Su ,elektrik, kanalizasyon, yol ve haberleşme gibi yapıları kapsar.
Alüvyon: Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlerde biriktirilen çakıl, kum, kil gibi
maddelerden oluşan verimli topraklar.
Atmosfer basıncı : Havanın 1 cm2 kareye yaptığı basınçtır.

B
Bala: Hasattan sonra üründen geriye kalan sapların makinelerle kesilip toplanması ile elde edilen ve
ihtiyaç duyulduğunda hayvanlara yedirilen ürün.
Bazalt : Dış volkanik bir kayadır. Mağmanın yüzeyde soğuması ile oluşur. Basınca dayanıklı oldukça sert
bir kayadır.
Birleşmiş Milletler(BM): Dünya barışını ve güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik,
toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler antlaşmasında öngörülen
yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden devletler tarafından kurulan uluslararası örgüt.
Boylam: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden
değeridir.

C-Ç
Charter Taşımacılık: Düzenli seferlere bağlı olmayıp yolcu isteğine bağlı olarak dolmuş uçak yöntemiyle
yolcu taşıma
Çapari: Her birinin ucuna tek uçlu yada çok uçlu bir iğne bağlanmış birçok kısa köstekle donanan, ucuna
kurşun takılmış olta.

D
Dayk: Yerin derinliklerinden gelerek yer kabuğunun içerisine sokulan bir çeşit damar.
Derivasyon: Beton veya toprak kanallar ile suyun gölete ,baraja iletilmesi.
Diyorit : Mağmanın yerin iç kısımlarında soğuması ile oluşmuş iç volkanik bir kayadır. Sert
kayalardandır.
Dolin : Karstik aşındırma şekillerindendir. Çapları on onbeş metreden birkaç yüz metreye kadar
çıkabilir.
Don: Isının sıfır derecenin altına düşmesi sonucu bitki hücrelerinde buz kristallerinin oluşmasına bağlı
olarak, bitkinin zarar görmesi.

E
Ekstansif Tarım(kaba tarım): Az emek ve az giderle yapılan tarım. Modern tarım yöntemlerinin
uygulanmadığı, geleneksel yöntemlerle ekme, dikme işleri. Nadasın sık uygulandığı kaba tarımda birim
alandan alınan ürün ve verim düşüktür.
Ekoloji : Canlılar ile çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı.
Ekolojik Taşıma Kapasitesi: Bir yaşam ortamının sahip olduğu verim gücünü ve sağladığı yararları
kaybetmeden sağlayacağı hizmet yüküdür.
Ekvator: Dünyamızı iki eşit yarım küreye ayırdığı var sayılan en uzun paralel dairesi.
126

Emek Yoğun: Bir ürünün üretim sürecinde ağırlıklı olarak insan gücünün kullanılması.
Endemik Bitki : Belirli bir bölgede yaşayan ,başka bir yerde bulunmayan bitkilerdir.
Enlem: Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.
Ekstansif Hayvancılık: Otlak ve meralarda yapılan, kaba yemlerin kullanıldığı, modern hayvancılık
uygulamaları yapılmayan, verimin düşük olduğu hayvancılık.
Entegre Tesis: Bir ürünün ve bu ürünün benzerlerinin tüm üretim aşamalarını kendi tesislerinde
gerçekleştiren kuruluş.
Erozyon : Dış kuvvetlerin etkisi (rüzgar, sel, akarsu vb) ile toprakların aşındırılarak süpürülmesidir.

F
Falez : Yüksek kıyılarda dalgaların kıyıya yakın yüksek yamaçların altını oymak sureti ile oluşturduğu
yarlar.
Fauna : Yeryüzünün belirli bölgelerinde ,denizlerinde ,bir kara parçasında ya da bir ülkede yaşayan
bütün hayvanlardır.
Flora : Yeryüzünün belirli bölgelerinde ya da denizlerinde,kara parçasında ya da bir ülkede yetişen bütün
bitkiler
Fuar: Belirli zamanlarda, belli yerlerde ticaret mallarını sergilemek ve tanıtmak amacı ile açılan büyük
pazar.

G
Gabro : Basınca dayanıklı sert bir içvolkanik kayadır.
Granit: En bilinen iç volkanik kayadır. Basınca dayanıklı kristalli yapıdadır.
Gölet :Herhangi bir settin ardında suların ağır ağır birikmesinden oluşmuş yapma göl
Groston: Büyük ton, geminin taşıyacağı yük miktarını ifade eden birim. Bir groston yaklaşık bir tona
eşittir.

H
Hammadde: Bir eşyanın yada malın yapılması için gerekli temel madde.
Hidroelektrik: Su gücünden yararlanılarak üretilen elektrik

İ
İdari ayırım : Başkent dışında devletin temsili için ayrılan il ve ilçe seviyesindeki birimlerdir.
İlhak: Başka bir devlete ait toprakların bir kısmını kendi sınırları içine katma.
İntansif Hayvancılık: Modern düzenlenmiş ahırlarda, fabrikasyon yemler kullanılarak tamamen bilimsel
yöntemlerle yapılan, verimin yüksek olduğu hayvancılık
İntansif tarım(yoğun tarım, ince tarım) Ekilen, dikilen topraktan en çok en geniş ölçüde ürün alınan
tarım. Bu yöntemde gübrelerden, kimyasal ilaçlardan ve sulamadan bilimsel yöntemlerle yararlanılır.
İstihdam : Bir görev ve bir işte kullanma veye görev verme ,iş sağlama

J
Jeoloji: Yer kabuğunun yapısını, oluşumundan günümüze geçirdiği evreleri inceleyen bilim.
Jeomorfoloji: Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı.
Jeopolitik: Bir devletin savunma politikası ve savunma stratejisini, coğrafi faktör ve olayları dikkate
alarak planlama esasları
Jeosenklinal: Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kalın tortullarla dolmuş olan
bölümü. Derin deniz çanakları.

127

K
Karstik şekil: Kireçtaşı (kalker) kayatuzu, alçıtaşı(jips) gibi kolay eriyebilen tortulların aşınması ile
oluşan coğrafik şekiller.
Kıvrım: Yer kabuğu tabakalarının yan basınçlar sonucu aldıkları bir yapı şekli.
Kıyı kordonu: Dalgaların taşıdıkları malzemeleri bir koyun veya körfezin önünde biriktirmesi ile oluşan
kıyı biriktirme şekillerindendir.
Konsantre Yem: Fabrikada hazırlanan ve içerisine hayvanları besleyici çeşitli ürünlerinde katılmasıyla
hazırlanan yem.
Köfter: Nişastayla kaynatılan üzüm suyunu tepsilere döküp kurutarak yapılan bir tür pestil.

M
Mağma: Çok büyük bir basınç ve ısı altında yerin derinliklerinde oluşan erimiş mineral karışımı.
Manto: Yer kabuğunun altında yer alan bölüm. Mağma adı verilen sıcak ve akışkan malzemelerden
oluşur.
Mevsimlik akarsu: Yağışlı dönemde akışı olan,yağışsız dönemde kuruyan akarsulardır.
Mineral: Belli kimyasal bileşimi ve belli bir atom yapısı olan doğal katı madde.
Münavebeli Tarım: Ayni toprağa her yıl değişik bir bitkinin ekilmesi

N
Nüfus Yoğunluğu : Belirli bir yüzölçüsü birimine düşen nüfus sayısı ,ülke nüfusunun yüz ölçümüne
bölünmesiyle oluşur.

O
Orojenez: Dağ oluşum hareketi. Jeosenklinalde biriken tortulların sıkışmasıyla tabakaların yükselmesi
hareketi.
Orta Doğu: Asya'nın güneybatısında ve Afrika'nın kuzeydoğusundaki ülkelerin bulunduğu bölgeye
verilen isim.
Ortak Saat: Bir ülke içindeki meridyenlerden herhangi birinin yerel saatinin, ülke sınırları içinde
kullanılmasına denir.

Ö
Örgün Eğitim: Okul dersliklerinde öğretmenle yapılan öğretim şekli.

P
Paraketa: Deniz ve tatlısularda balık avlamak için kullanılan ve uçlarına iğneler takılmış kösteklerle
donanan uzun olta. Daha çok dip balıkları avlanır.
Paralel Daireleri: Dünya'mızın her iki yarım küresinde, birer derece aralıklarla Ekvatora paralel olarak
geçtiği var sayılan çemberler.
Pekmez: Özellikle üzüm, dut, harup v.b. meyvelerin kaynatılıp koyulaştırılması ile elde edilen tatlı sıvı.
Pestil: : Üzüm, dut, v.b. meyvelerden yapılabilen besin değeri yüksek bir yiyecektir. Meyvelerin suyu
kaynatılır ve içerisine nişasta, buğday unu veya her ikisi de karıştırılır. Hazırlanan karışım istenen kıvama
ulaştıktan sonra güneşte kurumaya bırakılır. üzündeki ülkelerin saat farklarından doğan karışıklıkları
önlemek için Dünya saat dilimlerine ayrılmıştır.
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S
Sano: Çeşitli yem bitkilerinin(fiğ, yonca, buğday, arpa, yulaf) belirli dönemlerde kesilip güneşte
soldurulduktan sonra hayvanlara yedirilmesi için hazırlanan ürün.
Seracılık: Serada sebze ve meyve yetiştirme işi
Serbest Bölge: Bir ülkenin sınırları içinde olan, ancak gümrük sınırları dışında bırakılan ve genellikle
yabancı sermaye girişini desteklemek için kurulu olan alan.
Sismoloji: Deprem bilim. Yerkabuğunda meydana gelen sarsıntıları inceleyen bilim dalı.
Silaj: Taze ve su bakımından zengin, karbonhidrat içeriği yüksek yem bitkilerinin parçalandıktan sonra
havasız ortamda belirli bir süre bekletildikten sonra elde edilen yem.
Stabilize Yol: Sıkıştırma işleminden önce, doğal toprağa bir miktar çimento veya başka bağlayıcılar
katılarak gerçekleştirilen yol.
Subtropikal: Tropikal ve orta kuşaklar arasında geçiş alanını belirtir.
Sucuk: İpliğe dizili iç cevizin, bademin v.b. nişasta ile koyulaştırılmış kaynar üzüm suyuna batırılmasıyla
yapılan tatlı yiyecek
Sulak Alan : Genellikle derinlikleri 6 m'yte kadar olan ,güneş ışığının ulaşabildiği makro ve mikro flora
ile faunanın geliştiği,su kuşlarının barınma ve beslenmelerine imkan veren su birikintileridir.

T
Tebeşir: Özellikle Mesozoik sonlarında sığ okyanuslarda yaşamış canlıların deniz tabanına çökelmesi ile
oluşmuş kimyasal organik bir tortul taştır.
Tektonik hareket: Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve yüzey şekillerinin oluşmasında etkili olan yer
kabuğu hareketlerinin bütünü. Orojenik, epirojenik, volkanik hareketlerle depremlere verilen isimdir.
Tethys Denizi: Bugünkü Akdeniz'in atası sayılan okyanus veya denize verilen isim.
Termik Santral: Katı veya sıvı yakıtlardan elde edilen sıcaklık enerjisi ile elektrik üreten kuruluş.
Terra Rosa: Kireçtaşlarının çözünmesi ile oluşmuş kırmızı renkli Akdeniz toprağı.
Tombolo: Dalgaların taşıdıkları malzemeleri bir adayı anakaraya bağlamak sureti ile yarımadaya
dönüştürmesi.
Transgreyon: Yer kabuğunda meydan gelen hareketler sonucu, denizin karaya doğru ilerlemesi.
Traverten : Yer altından gelen kireçli suların yüzeyde akışa geçtiği zaman içerisindeki kireci biriktirmesi
ile oluşan gözenekli kimyasal bir tortul taştır.
Trol Avcılığı: Özel hazırlanmış teknelerle, ağların dibe kadar bırakılarak deniz tabanının süpürülmesi
şekline yapılan balık avcılığı.
Tropikal: Genel olarak dönenceler arasında kalan sıcaklıkların yüksek olduğu bölge.

U
Uluslar arası saat: yeryüzündeki ülkelerin saat farklarından doğan karışıklıkları önlemek için Dünya saat
dilimlerine ayrılmıştır.
UNDP: (United Nations Development Programme) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Birleşmiş
milletler bünyesinde oluşturulmuş, az gelişmiş ülkelere yardımla ilgili kuruluş.
UNOPS: Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi
USAİD:(The US Agency for İnternational Development) Amerika Bileşik Devletleri Uluslararası
Kalkınma Ajansı

V
Volkanizma: Yer yuvarlağı içindeki mağmanın yer kabuğu içine sokulması veya yüzeye çıkması süreci.
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Y
Yastık lav: Deniz veya göl tabanına yayılmış lavların soğuması ile oluşmuş volkanik taş.
Yer Kabuğu: Dünyanın 30-40 km kalınlıktaki dış kabuğu. Taşlardan oluşun bölümdür.
Yüksek basınç: 1013 milibardan yüksek basınç değeri.
Yüzey Şekilleri: Karaların üzerinde görülen şekillerin tümü. Dağlar, ovalar, platolar, vadiler, havzalar,
küçük ve büyük çukurlar, sekiler gibi çok değişik boyuttaki şekillerin tümü yüzey şekilleri kapsamında
girer. Yer şekilleriyle ayni anlamda kullanılır.
Yerleşme : İnsanların oturduğu, faydalandığı bölge.
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