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iSTiKLAL MAR~I

Bast1gin yerleri "toprak!" diyerek ger;me, tam:
DO§On altindaki binlerce kefensiz yatam.
Sen §ehit oglusun, incitme, yaz1kt1r, atam:
Verme, dunyalan alsan da, bu cennet vatan1.

Korkma, sonmez bu §afaklarda yuzen al sancak;
Sonmeden yurdumun Ostonde toten en son ocak.
0 benim milletimin y1ld1z1dir, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Kim bu cennet vatanin ugruna olmaz ki feda?
$0heda f1§k1racak toprag1 s1ksan, §Oheda!
Can1, canam, buton vanm1 als1n da Huda,
Etmesin tek vatammdan beni dunyada cuda.

<;atma, kurban olay1m, r;ehreni ey nazll hilal!
Kahraman 1rk1ma bir gul! Ne bu §iddet, bu celal?
Sana olmaz dokulen kanlanm1z sonra helal. ..
Hakk1d1r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ruhumun senden, ilahi, §Udur ancak emeli:
Degmesin mabedimin gogsune namahrem eli.
Bu ezanlar -ki §ahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun Ostonde benim inlemeli.

Ben ezelden beridir hur ya§ad1m, hur ya§anm.
Hangi r;1lgin bana zincir vuracakm1§? $a§anm!
Kukremi§ sel gibiyim, bendimi r;igner, a§anm.
Y1rtanm daglan, enginlere s1gmam, ta§anm.

0 zaman vecd ile bin secde eder-varsa- ta§1m,

Garbin afak1m sarm1§sa r;elik zirhll duvar,
Benim iman dolu gogsum gibi serhaddim var!
Ulusun, korkma! Nas1I boyle bir iman1 bogar,
"Medeniyet!" dedigin tek di§i kalml§ canavar?

Her cerihamdan, ilahi, bo§amp kanll ya§1m,
F1§kmr rOh-1 mucerred gibi yerden na'§1m;
O zaman yukselerek ar§a deger belki ba§1m.

Arkada§! Yurduma alr;aklan ugratma, sakin.
Siper et govdeni, dursun bu hayas1zca akin.
Dogacakt1r sana va'dettigi gunler Hakk'in ...
Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakin.

Dalgalan sen de §afaklar gibi ey §anll hilal!
Olsun art1k dokulen kanlanm1n hepsi helal.
Ebediyen sana yok, 1rk1ma yok izmihlal:
Hakk1dir, hur ya§am1§, bayrag1min hurriyet;
Hakk1d1r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif ERSOY
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ATATURK'UN

GENQLiGE SCJYLEVi
Ey Turk genc;ligi! Birinci vazifen, Turk
istiklalini,
TOrk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve
mOdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane
temeli budur. Bu temel, senin, en k1ymetli
hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden,
mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,
bedhahlarm olacakt1r. Bir gOn, istiklal ve
cumhuriyeti mOdafaa mecburiyetine dO§ersen,
vazifeye at1lmak ic;in, ic;inde bulunacagm
vaziyetin imkan ve §eraitini dO§Onmeyeceksin!
Bu imkan ve §erait, c;ok namOsait bir mahiyette
tezahOr edebilir. istiklal ve cumhuriyetine
kastedecek dO§manlar, bOtOn dOnyada emsali
gorOlmemi§ bir galibiyetin mOmessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatarnn, bOtOn kaleleri
zapt edilmi§, bOtOn tersanelerine girilmi§, bOtOn
ordulan dag1t1lm1§ ve memleketin her k6§esi
bilfiil i§gal edilmi§ olabilir. BOtOn bu §eraitten
daha elim ve daha vahim olmak Ozere,
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalalet ve hatta h1yanet ic;inde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri §ahsi
menfaatlerini, mOstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret ic;inde
harap ve bitap dO§mO§ olabilir.
Ey TOrk istikbalinin evlad1! i§te, bu ahval
ve §erait ic;inde dahi, vazifen; TOrk istiklal ve
cumhuriyetini kurtarmakt1r! Muhtac; oldugun
kudret, damarlanndaki asil kanda, mevcuttur!

v

ONSOZ

Dunyamzz'da uygarlzklarzn, ekonomilerin, uzerinde temellendigi dogal ya§am alanlarz hzzla yok oluyor:
Ormanlar tukeniyor, denizler kirleniyor, tarzm alanlarz verimliligini kaybederek <;olle§iyor. Atmos/er soluk
almamaz hale geliyor, milyonlarca yzl i<;erisinde milyonlarca ture ula§an ya§amm zenginligi hzzla azalzyor.
jnsanlzgm ve onun yzkzcz giicu altmda ezilen doga ile birlikte diger biitun canlzlarm boyle bir ya§amz hak
etmediklerine inamyoruz.
Her karz§ dogal alamn yok edildigi ve tum insanlzgm karanlzga gomuldugu bu dunyada i<;imiz aczsa da
umutsuzluga du§memek, elimizden ne geliyorsa ortaya koymak gerekmektedir. Biz cografya ogretmenleri de
ogrencilerimizi dogaya duyarlz, dogayz tamyan ve gozeten bireyler olarakyeti§tirmekle yukiimliiyiiz.
Buyuk bir ozveri ve emekle hazzrladzgzmzz Kzbrzs Cografyasz kitabz birders kitabz olarak hazzrlandzgz
gibi aym zamanda Kzbrzs dogasma sahip <;zkma kitabmdan ba§ka bir§ey degildir. Ogretmen
arkada§larzmzzm bu derse dolayzsz ile Kzbrzs dogas ma gosterecekleri ozenle tukenen <;evremize l§lk kaynagz
olacaklarma inanczmzz tamdzr.
Kzbrzs Cografyasz kitabz §imdiye kadar Kzbrzs'z anlatan en kapsamlz kitaptzr. Kitabm yazzlz§ safhasmda
Kzbrzs ile ilgili gerek turk<;e gerekse yabancz dilde yazzlan bir<;ok bilimsel eserdenfaydalamlmz§tzr.
Kitaptaki konularm i§lenmesinde mumkun oldugu kadar cografik metod ve gorii§lere sadzk kaldzk.
Dogal ve be§eri - ekonomik olay ya da faktorlerin a<;zklanmasmda, Kzbrzs i<;indeki dagzlz§ ve bu dagzll§l
etkileyen faktorlere onem vermeye <;alz§tzk. Boliimlerin derli toplu olarak anla§zlmasz a<;lSlndan da
ayrmtzlardan mumkun olabildigi oranda ka<;mzp, belli bir <;er<;eve i<;erisinde konularm esaslarmz belirtmege
ozen gosterdik. Kzbrzs'z ogrencilerimize ve halkzmzza derli toplu tamtabilmek i<;in mumkun oldugu oranda
harita, §ekil hazzrlanmz§ vefotograflardan yararlanzlmz§tzr.
Aralzk 2011 nufus sayzmmdan sonra KKTC'de nufus ozellikleri degi§mi§tir. Tarim, hayvanczlzk,
sanayi ve ozellikle turizimdeki hzzlz degi§melerde goz onune almdzgz zaman bu kitabm gozden ge<;irilmesi bir
zorunluluk haline gelmi§tir. Kzbrzs Cografyasz kitabmm tum boliimleri Haziran 2014 'te yeniden incelenmi§,
istatistikverileride yenilenmi§tir.

Dr. Serkan jLSEVEN

Gurel HIDIRER
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A- KIBRIS'IN DONYA UZERiNDEKi YERi
Bir k1tarnn, bir Olkenin, bir kentin dunya Ozerindeki yerine Cografi Konum denir. Bir yerin
cografi konumu orada ya§ayan insanlann sosyal, siyasal ve ekonomik ili§kilerinde onemli rol oynar.
Cografi konum iki bic;imde ifade edilir. Bunlar Matematik Kon um ve Ozel Konumdur.

1- K1br1s'm Matematik Konumu
Donya Ozerindeki bir yerin paralel ve meridyenler yard1m1yla enlem ve boylammm
belirlenmesine Matematik Konum denir. Matematik konum ile k1saca o yerin Ekvatorve Ba§lang1c;
Meridyenine olan uzakhg1 ifade edilir. Bir yerin matematik konumu ba§ta iklim ozellikleri olmak
Ozere, o bolgenin bitkileri, hayvan topluluklan, toprak tipleri, nufus ve ekonomik faaliyetleri gibi bir
c;ok cografi ozelligi etkiler.
K1bns matematik konum olarak 34° 33'- 35° 42' Kuzey enlemleri ile 32° 16'- 34° 36' Dogu
boylamlan arasmdad1r. Basit bir §ekilde ifade edilmek istenirse 35° Kuzey Paraleli ile 33° Dogu
Meridyeni K1bns'm hemen hemen ortasmdan gec;er.
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KKTC Harita Dairesi taraftndan hazirlanm15tlr.

Harita 1: K1bris'm MatematikKonumu
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K1br1s'm Matematik Konumunun Sonu~lan
K1bns, Ekvatorun kuzeyinde (KuzeyYanm Kore), Bai;;lang19 Meridyeninin ise dogusunda (Dogu
Yanm KOre)yerahr.
K1bns, s1cakhk kui;;aklan ic;erisinde ll1man Kui;;ak'ta yer al1r. Bu nedenle K1bns'ta dort mevsim
yai;;anir.AncakS1cak Kui;;aga yakmhk nedeniyle k1i;;lar 1llk, yazlaruzun ve s1cakge9er.
K1bns'm en kuzeyi Zafer Burnu( 35° 42'), en gOneyi Dogan Burnu' dur(34° 33} Adan in dogusu
ile bat1sm1 smirlayan meridyenler ise en doguda Zafer Burnu'ndan en bat1da ise Arnavut
Burnundan gec;er.
Doguda Zafer Burnu (34° 36') ile bat1da Arnavut Burnu(32° 16') arasmda 2° 20' Ilk boylam fark1
vard1r. Bu nedenle K1bns'm dogusu ile bat1s1 arasmda yaklai;;1k g· zaman fark1 ortaya 91kar. Ancak
tom adada Ortak Saat 30° Dogu meridyenine gore ayarland1g1 ic;in gOnlOk yai;;amda zaman fark1
olmaz. Uluslararas1 saat sistemine gore k1i;; aylannda 2. saat dilimine, saatlerin bir saat ileri almd1g1
yaz doneminde ise 3. saat dilimine girer.
Ara~tlrma

Konusu

iteri saat uygulamasi nedir?
Bu uygulamamn saglad1g1
yararlari ara§tirimz.

Cografl BUgi
iklim Ku§aklari:

ORTAKU$AK

Dilnyarmzm degi~ik
yerlerinin farkh derecelerde
giine~ enerjisi almas1
nedeniyle iklim Ku~aklan
olu~mu~tur. Bunlar
Matematik iklim Ku~aklan
ile S1cakhk Ku~aklandir.

23° 21,_'- - - - - - - - \
TROPIKAL KU$AK

90°

Matematik iklim Ku§aklar1

90°

o•

SICAKKU$AK

S1cakl1k Ku§aklari

--~

2

Matematik iklim Ku§aklari:
Giine~ 1~mlarmm yeryiiziine
geli~ avlSl Ekvatordan
kutuplara dogru kii9iiliir. Bu
nedenle giine~ enerjisinin
yeryiiziinde farkh bi9imlerde
dagilmas1yla bu ku~aklar
ortaya 91km1~t1r.
S1cakl1k Ku§aklari: Bir yerin
1smmas1 sadece giine~ 1~1mn
geli~ av1sma bagh degildir.
Yiikseklik, kara ve denizlerin
dag1h~1, okyanus akmtilan
v.b. unsurlar s1cakhgm
dag1h~mda etkilidir. Bu
unsurlann etkileri de
dii~ilniilerek s1cakhk
ku~aklan olu~mu~tur.

2- K1br1s'm Ozel Konumu
Bir Olkenin denizlere, k1talara, kom§u ulkelere, onemli ticaret yollanna gore belirtilen konumuna
Ozel Konum denir. Aynca yeryuzu §ekilleri, yer alt1 zenginlikleri, iklim ozellikleri gibi unsurlar da
ozel konum ic;erisinde incelenir. Ozel konumun bir Olke ic;in yaratt1g1 en onemli sonuc; o Olkenin
jeopolitik konumunun onemidir. K1bns'm ozel konumu, jeopolitik ac;1dan buyuk bir oneme sahiptir.
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Harita 2 : Kibrzs ve Kom~u Ulkeler

3

K1bns'm Ozel Konumunun Sonu~lan
K1bns, Eski Donya Karalan ad1 verilen Avrupa-Asya-Afrika k1talannm kav§ak noktasmdadir.
Politik ve kOltorel olarakAvrupa'ya, cografi olarak Ortadogu'ya aittir.
K1 bns, Atlas Okyanusunun bir kolu olan Akdeniz'in kuzey dogusunda yer al 1r. Sicilya ve Sardinya
2
adalanndan sonra Akdeniz'in 3. bOyOk adas1dir. K1bns'm yOzolc;OmO 9251 km dir. En dogudaki
Zafer Burnu ile en bat1 noktas1 olan Baf Limani arasmda yakla§1k 225 km uzakllk vardir. KuzeygOney dogrultusunda en geni§ yeri Koruc;am Burnu ile en gOneyindeki Dogan Burnu aras1 yakla§1k
96 km dir. Adanm dogusuna dogru bu geni§lik azal1r ve Karpaz Yanmadas1 K1bns'm, en dar
yerlerini olu§turur. Karpaz Yanmadas1, iskele ilc;esinin dogusundan ba§layarak kuzeydogu
yonOnde daralarakZafer burnunda sona erer.

K1bns, kuzeyinde TOrkiye (70 km), dogusunda Suriye (102 km) ve
LObnan (165 km), gOney dogusunda israil (233 km), gOneyinde
M1s1r(347 km)ve kuzey bat1smda Yunanistan (835 km) ile kom§udur.
K1bns'm ozel konumunun en onemli sonucu jeopolitik oneminin
yOzy1llardirdevam etmesidir.
K1 bns ilk c;aglardan beri onemli bir ti caret merkezidir. Onceleri aday1
onemli k1lan §ey Ortadogu, Kuzeydogu Afrika ve Avrupa arasmdaki
ticaret yollanni kontrol eden noktada olmas1yd1. COnkO Asya k1tasmdan
karayolu ile gelen mallar, gemiler ile K1bns Ozerinden Avrupa'ya
ta§mmaktayd1. 1869 y1lmda Sovey§ Kanalmm ac;1lmas1 ile Atlas
Okyanusundan dogudaki Hindistan'a olan ula§1mm en k1sa yolu
Akdeniz Ozerinden ve K1bns' tan yap1lmaya ba§land1. Bu durumda
K1bns, Sovey§ Kanalm1 hem kontrol edebilme hem de ikmal noktas1
olma ac;1smdan onemli konuma geldi.

Korsika 8720 km

'

2

Rodas 1412 km'

$ekil I :Akdeniz 'deki onemli adalar ve yiizolr;umleri

4

Son y1llarda dOnya jeopolitiginde hidrokarbon
kaynaklarmm(dogalgaz-petrol) aranmas1 bak1mmdan
onemini giderek artt1ran bolgelerden biri de Dogu Akdeniz
havzas1dir. K1bns adas1 ve israil a91klannda ke§fedilen ve
ke§fedilme sOreci devam eden petrol ve dogalgaz rezervleri
tom dOnyarnn ilgisinin bu bolgeye yogunla§masma neden
olmu§tur. Ortadogu ve Hazar bolgelerine ilaveten onemli
hidrokarbon kaynaklarma sahip bu alanda K1bns adasmm
jeopolitik 91karlan ve oncelikleri bulunmaktadir.

Ara~t1rma

1- Ortadogu bolgesini olu§turan
ulkeler hangileridir?Ara§tlrimz.
2- Baku- Tiflis - Ceyhan ham
petrol boru hath hakkmda bilgi
toplaymiz.
3- Dogu Akdeniz Havzasmdaki
petrol - Dogal gaz yataklari
hakkmda bilgi toplayimz.

Dogu Akdeniz'de ke§fedilen dogalgaz ve petrol
rezervlerinin, gOvenli bir §ekilde 91kanlmas1 ve K1bns ile
TOrkiye Ozerinden Avrupa'ya nakledilmesi durumunda,
Avrupa Birligi'nin enerji ihtiyac1 da bOyOk ol90de kar§ilanacak
ve AB'nin Rusya'ya olan enerji bag1mhhg1 azaltacakt1r. Bu
durum hem K1bns'a bOyOk ekonomik gelir kazand1racak
hemde jeopolitik onemini daha da artiracaktir.

BOY OK
O KYANUS

ANTARTIKA

0

--

5 ,000 Km

Harita 4: Kibris 'in Dunya Uzerindeki Yeri
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Konusu

B- KIBRIS'TA SiYASi COGRAFYA
K1bns, siyasi olarak pek r;ok devletin kontrolu altma girmi§tir. Bu devletlerden ba§hcalan; M1s1r,
Asur, Pers, Bizans, Luzinyan, Venedik, Osmanh imparatorlugu ve ingilteredir. 1571 y1hnda K1bns'1
alan Osmanh imparatorlugu, 1878 y1lmda aday1 ingiltere'ye kiralad1. Ancak Birinci Dunya
Sava§mm(1914-1918) ba§lamas1 ile ingiltere aday1 ilhaketti. ingiliz Somurge idaresi 1960 y1lma
kadar aday1 idare etti. 1960 y1hnda Londra ve Zurih antla§malan sonucunda K1bns Cumhuriyeti
kuruldu. K1bns Cumhuriyeti Turk ve Rum toplumlarmm ortak idaresinde kurulmu§tu. Ancak Rumlar
Turk toplumunu di§layarak Enosis hayalini gerr;ekle§tirmek ir;in silahh saldmlara ba§laymca Turk
toplumu kurucu ortakhktan r;ekildi. 20 Temmuz 1974 y1hnda gerr;ekle§en Ban§ Harekat1 sonucunda
K1bns Turk toplumu adanm kuzeyinde topland1. 15 Kas1m1983 y1hnda KKTC kuruldu.

BOLGELER

Km

KKTC

3242

35.04

GKRY

5509

59.56

ingiliz Osleri

256

2.76

2

%

Tablo 1: Kzbns 'ta Araziler ve
Yiizol<;iimleri

Bug On K1bns'ta u~ siyasi birimden soz edilebilir. Bunlar KKTC, GKRY ve ingiliz Osleridir.
1-Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti (KKTC
2

K1bns adasmm kuzey bolUmunde yer ahr. Yuzolr;umu yakla§1k 3242 km dir. Guneyde K1bns
Rum Yonetimi ile guney doguda ise Dikelya Ossu ile smm vard1r. 2011 y1h nufus say1mma gore
de facto nufus 294396 ki§idir. Hizmet sektoru ba§ta olmak uzere sanayi ve tanm ba§hca ekonomik
faaliyetlerdir. Yuzey §ekillerinin temelini Girne Daglan olu§turur. Bu daglar kuzey k1y1 boyunca
alr;ahp yukselerek dogu-bat1 istikametinde uzanir. ir; Ovanm buyuk bolUmu ile kuzey sahil §eridi
ba§hca tanm ve yerle§me alanland1r.

2-Guney K1bns Rum Yonetimi (GKRY)
2

Adanm guney bolUmunde yer ahp yakla§1k 5509 km yuzolr;ume sahiptir. K1bns'm yakla§1k
2/3'sini kaplar. Nufusu yakla§1k 860000 ki§idir. Ba§l1ca yuzey §ekli Trodos Daglandir. ir; Ovanm
(Mesarya) bir bolumu ile guney ve bat1 bolUmlerdeki alr;ak alanlar tanm ve yerle§me alanlandir.
Hizmet sektorlerinden deniz ticareti, bankac1hk ve turizm onemli gelir kaynaklandir.
6

3- ingiliz Osleri
K1bns adasmm jeopolitik konumu nedeniyle ingilizler adada iki Osse sahiptirler. Bunlar Dikelya
2
veAgrotur Osleridir. Bu Osler ingiltere'ye bagll topraklard1r. Oslerin toplam alarn 256 km dir. Dikelya
2
Osso adarnn gOney dogusunda yer allr. Bu OssOn toplam alarn 132 km olup, hem KKTC hem de
2
GKRYile smm vardir.AgroturOssO ise adanm en gOneyindeyerallrve 124 km yOzoh;Ome sahiptir.
K1bns'ta bu Oc; siyasi birim d1§mda Birle§mi§ Milletler (BM) Bari§ Gucu bulunmaktad1r. BM
Ban§ GOcO, Birle§mi§ Milletlere Oye Olkelerin askerlerinden olu§ur. Bu askerler dOnyanm c;e§itli
bolgelerinde gorev yapmaktadir. K1bns'a BM'ye bagll askerler ilk kez 1964 y1lmda geldi. Toplumlar
arasmda ba§layan c;at1§malan onlemek amac1yla K1bns'a gelen Ban§ GOcO bug On KKTC ile GKRY
arasmdaki Ye§il Hat olarak bilinen smmn kontrolOnO saglamakla gorevlidir. Ye§il Hattm her iki
2
yanmda olu§an 244 km 'lik Ara Beige BM Ban§ GOcOnOn denetimi altmdad1r.
K1bns'ta KKTC ile GKRY arasmda birc;ok sm1r kap1s1 bulunmaktad1r. Bunlar yaya gec;i§lerine
ac;1k olan Ledra Palace ile Lokmac1 Kap1s1 ve arac; gec;i§lerine ac;1k olan Metehan, Bostanc1, Akyar,
Beyarmudu ve Ye§illrmak (Pirgo) smir kap1landir.
33°0'0"E

34°0'0"E
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Ara Beige
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lngiliz Osleri
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KKTC Harita Dairesi taraftndan hazirlanml§tlr.

Harita 5:Kibris 'm Siyasi Boliinii~ii
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Resim 1: Lejko§a 'da KKTC ile GKRYI
arasmda simr kap1s1 (Ledra Palacel

Ara~tirma

Konusu

Kibris'in 1878 yilinda ingiltere'ye kiralanma nedeni nedir? Ara§tlriniz.
BM Bari§ Giiciiniin kurulu§ amacim ve diinyamn hangi bolgelerinde gorev yaptlgim ara§tlriniz.
BM Bari§ Giicii bulundugu bolgelerde misyonunu yerine getirebiliyor mu?

UJviTE DEGERLENDiRME SORULAllI
1-Kibns'm Avrupa Birligi, ABD, ingiltere, Tilrkiye ve Yunanistan ir;in onemi nedir?
2-Avrupa Birliginin kurulu§ amacim ve bu birligi olu§turan illkeleri ogreniniz?
3-Kibns'm matematik konumunun sonur;lan nelerdir?
4-Kibns'mjeopolitik onemini kisaca ar;1klay1mz?
5-Kibns'taki siyasi unite/er hakkmda kisaca bilgi veriniz?
6-9izeceginiz bir Kibns haritas1 ilzerinde Kibns'm onemli burun, korfez ve yanmadalanm
gosteriniz.
7-Jeopolitik ar;idan Baku-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattmm Kibns'a etkileri ne olur ara§tmmz.
8-"Kibns hareketsiz bir ur;ak gemisidir." Cumlesinin gerr;ekte ne anlama geldigini tart1§1mz.

8
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KIBRIS' IN FiZiKi CZELLiKLERi
A- KIBRIS'IN OLU$UMU

K1bns'm da ic;erisinde yer ald1g1 Dogu Akdeniz Havzasmda yer §ekilleri c;ok karma§lk tektonik
ve volkanik hareketler sonucunda meydan gelmi§tir. Genel olarak Alp Orojenezi'nin etkiledigi bu
bolge milyonlarca y1I ic;erisinde olu§mU§tur. K1bns, Akdeniz'den Asya'ya dogu-bat1 dogrultusunda
uzanan Alp-Himalaya Orojenik sisteminin Akdeniz'deki bir parc;as1d1r. Alp Orojenezi, Afrika ve
Avrasya arasmdaki s1k1§ma hareketinin, Himalaya Orojenezi ise Hindistan-Asya c;arp1§masmm
bir sonucudur.

Harita 6: Kzbrzs'm Yakm <;evresindeki Plakalarm(Levha) Hareketleri

K1bns adas1 bugunku gorunumunu ahncaya kadar pek c;ok
tektonik ve volkanik harekete maruz kalm1§tir. K1bns'm da
ic;erisinde bulundugu geni§ bir alan, 2. Zamanda (90 milyon y1I
once) Tethys Denizi (Tetis) ad1yla arnlan derin bir okyanusun
parc;as1yd1. Tethys denizinin guneyindeki Afrika ve kuzeyindeki
Avrasya k1talan tektonik hareketleri sonucunda c;arp1§t1.
K1talann c;arp1§mas1yla zay1flayan yerkabugu ic;erisine sokulan
magmanm yava§c;a soguyarak kat1la§mas1 sonucu Trodos
daglan olu§maya ba§lad1. Zamanla devam eden tektonik ve
volkanik hareketler sonucunda okyanus tabanmdan yukselen
Trodos daglan tek bir ada olarak ortaya 91kt1. Bu ada uzerindeki
tortul tabakalann zaman ic;erisinde a§mmas1yla, Trodos' un
temelini olu§turan volkanik yap1 ac;1ga 91kt1. Bu daglarm guney
eteklerindeki Momonya (Momonia) olu§umu Trodos'tan daha
ya§h tortul tabakalar ic;ermektedir.
9

LEVHATEKTONiGi TEORiSi
Bu teoriye gore, yer kabugu levha ya da
plaka ad1 verilen 9ok biiyiik par9alar
halindedir. Diinyam1z yakla~1k 10-12
biiyiik ve bir 9ok kii9iik levhadan (plaka)
meydana gelir. Kalmhklan 70-100 km
arasmda degi~en 9e~itli biiyiikliikteki bu
levhalar, manto tabakas1 iizerinde
yiizmektedir. Levhalarm hareket yonleri
ve h1zlan birbirinden farkhdrr. Bu nedenle
kimi zaman birbirlerinden uzakla~rr, kimi
zaman birbirlerine yakla~rr. Bu uzakla~ma
ve yakmla~ma hareketleri sonucunda
9e~itli olaylar meydana gelir. Omegin iki
levhamn birbirlerine dogru yakla~mas1
sonucunda bir 9arp1~ma olur ve 9arp1~ma
noktasmda levhalardan biri digerinin altma
girer. Bunun sonucunda s1kwma ve kmlma
yolu ile kivnmh dag srralan olu~ur. Aynca
depremler ve volkanik faaliyetlerin nedeni
de levha s1mrlarmda meydana gelen bu
hareketliliktir.
JEOLOJiK DEViRLER
(ZAMANLAR)
Diinya, olu~umundan ~imdiki ~eklini
almcaya kadar 9ok farkh siire9lerden
ge9mi~tir. Bu siire9 iyerisinde yer~ekilleri,
iklim ve canh tiirlerinde onemli degi~meler
meydana gelmi~tir. Diinyam1zm ge9irdigi
birbirinden farkl1 bu donemlere Jeolojik
Devirler(Jeolojik Zamanlar) ad1 verilir.
Jeolojik devirler aylklanrrken o donemlerde
ya~ayan bitki ve hayvan fosillerinden
yararlan1hr.
JEOLOJiK DEViRLER
ilkel zaman
I. Zaman (Palezoik)
II.Zaman (Mesozoik)
III.Zaman (Tersiyer-Neozoik)
IV.Zaman (Kuatemer)

Tethys denizi c;evresindeki karalardan a§man malzemeler
milyonlarca y1I ic;erisinde bu alanda tortulanmaya ba§lad1. 3. Zaman da
Afrika ve Avrasya k1talarmm tekrar c;arp1§mas1 ile deniz tabanmda
s1k1§an bu tabakalark1vnlarakyOkselmeye ba§lad1. Bu k1vnm hareketi
sonucunda Girne daglan deniz ic;erisinden yOkselerek ortaya c;1kt1. AlpHimalaya Dag Sistemi ad1 verilen bu olu§um ic;erisinde sadece Girne
Daglan degil, Avrupa'daki Alp daglan, TOrkiye'deki Toros ve Kuzey
Anadolu daglan ile doguya dogru Himalaya Daglanni olu§turan yap1lar
ortaya c;1kt1.

ALP OROJENEZi

Orojenez (Orojenik Hareket);
Okyanus veya deniz tabanlannda
(jeosenklinal) biriken tortullann
yan basmylarm etkisiyle
ktvnlarak yiikselmesi hareketidir.
Bu yiikselme hareketleri
sonucunda ktvnm dag sistemleri
meydana gelir. Yer yiiziindeki
daglarm buyiik bOlilmilnil
meydana getiren Alp daglan,
Uyilncil Zamanda olu~mu~tur.
Kuzeydeki Lauransia kitas1 ile
Resim2: Degirmenlik gilneydeki Gondwana kttasmm
Tortullarz; orojenik
yarp1~mas1 sonucu, Gilney
hareketler sonucunda Avrupa ile Kuzey Afrika arasmda
olu§mU§ kivrzmh yapzlar yer alan Tethys(Tetis)
denizindeki tortul tabakalar
ktvnhp yiikselerek Alp-Himalaya
dag sisteminin olu~masma yol
aym1~trr. Dilnyada ktvnm
daglarmm en yenisi AlpHimalaya sistemidir. Bu nedenle
bu alanlar dilnyanm onemli
deprem ku~aklan ilzerindedir.

Bu hareketler sonucunda yakla§1k 20
milyon y1I once iki kOc;Ok ada Tethys denizi
ic;erisinde ortaya c;1kt1. Bunlar, gOneydeki
Trodos Daglari ile kuzeydeki Girne
Daglanyd1. Zaman zaman deniz sulan
altmda kalan bu alanlar yOkselmeye devam
etti. Bu donemlerde Mesarya ovas1 bu daglar
arasmda s1g bir deniz durumundayd1. Trodos
ve Girne daglarmdan ta§man tortullar bu
alanda birikmeye ba§lad1. Bu arada deniz
c;ekilmesi (regresyon) ve deniz ilerlemesi
(transgeresyon) hareketleri sonucunda
deniz seviyesinde meydana gelen
degi§melerle Mesarya bazen sularm Ozerine
c;1kt1, bazen sular altmda kald1. Son olarak
tom arazi Pleistosen sonunda (1-2 milyon y1I
once) yOkselerek bugOnkO §eklini ald1.
K1y1lar en son §ekillenen olu§umlar olup
deniz seviyelerinde meydana gelen
degi§iklikler bu alanlarda kolayl1kla
gorOlebilir.

$ekil 2 :Giinumiizden 200 mi/yon yzl once
Tetis Denizinin ve <;evresindeki karalarzn durumu
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TRODOS

Seki/ A; II Zaman' da Trodos volkanik kiltlesinin olu§umu

Seki/ B; III Zaman' da Girne Daglarmm olu§masi ile birlikte Kibrzs iki adadan meydana geliyordu. Bu
donemde Mesarya ovasi sig bir deniz durumunda idi.

TRODOS
MESARYA

Seki/ C; IV. Zaman' daki §iddetli yukselmenin etkisiyle Trodos ve Girne daglarz arasmdaki Mesarya 'nm
su uzerine <;ikarak, adamn bug'iinkil gor'iinumunu almasi.

Seki/ 3: Kzbrzs 'm Olu§umu

- - --
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B- KIBRIS'TA DEPREMLER
Yerkabugunda c;e§itli nedenlerle meydana gelen sarsmt1lara Deprem denir. DOnyada y1k1c1
depremlerin ya§and1g1 yerlerden birisi de Alp- Himalaya Dag Sisteminin olu§tugu alanlard1r. Levha
hareketleri sonucunda k1vnlma veya kmlma hareketleriyle zay1flayan yerkabugunun bu
bolOmlerinde s1k s1k y1k1c1 depremler meydana gelmektedir.
K1bns'm jeolojik gec;mi§inde meydana gelen tektonik hareketler bolgenin §iddetli depremlerin
etkisinde kalmasma neden olur. Ozellikle Afrika ve Avrasya plakalarmm c;arp1§ma alanmda yer
alan Akdeniz Havzas1 ve K1bns, aktif deprem ku§ag1 ic;erisindedir. K1bns'taki depremlerin esas
kaynag1 adanm gOney-gOneybat1 bolOmOnden gec;en ve K1bns Yay1 olarak adlandmlan fay hattma
baghdir. Bu alan k1talarm c;arp1§ma smmna denk gelir. K1bns adasmm tarihini inceleyen eserlerde
ve yaz1tlarda Milattan Onceki y1llardan gOnOmOze K1bns'ta y1k1c1 depremlerin ya§and1g1 bilgisi
vardir. Bun Iara ornek olarak MO 1100'10 y1llarda Enkomi §ehri ile ardmdan kurulan Salamis
§ehirlerinin c;e§itli donemlere meydan gelen depremlerle hasar gordOgO bilinmektedir.
GOnOmOzde de bolgemizde depremlerya§anmaktad1r. 1953 y1lmda meydan gelen ve 63 ki§inin
olOmOne neden olan Baf Depremi ile 9 Ekim 1996 y1hnda meydana gelen 6.8 bOyOklOgOndeki
depremler bunlara ornek verilebilir. Bu depremler sadece K1bns Yayma bagh degildir. Adanm
dogusunda bulunan ve dOnyanm en bOyOk fay hatlanndan biri olan Dogu Afrika Fay1 ile bu faym
TOrkiye'de birle§tigi Dogu Anadolu Fay hattmda meydana gelen depremler de K1bns'1
etkilemektedir. Ozellikle Dogu Anadolu Fay1, K1bns Yay1 ile birle§erek K1bns'1 kuzeydogudan
ba§lay1p gOneyve kuzeybat1 yonOnde c;evrelemektedir.
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Arabistan Plakas1

Harita 7: Kibris ve Yakin <;evresini Etkileyen Ba§bca Faylar

---------------

~~~~~~-

12

K1bris'm guneyindeki fay hattmdan ba§ka Adana'nm guneyindeki Misis daglarmdan guneybat1
yonunde uzanan ve denizin altmdan Girne Daglarma ula§an diger bir fay soz konusudur. Gen9
tektonik hareketlerle olu§mU§ bu fay Ozerinde de yoresel depremler meydana gel me ihtimali vard1r.
KKTC' de deprem gozlemleri Meteoroloji Dairesi tarafmdan yap1lmaktad1r. Olkemizde 7 adet
deprem istasyonu bulunmaktad1r. Bunlar Alevkayas1, Lefke, Tuzla, Yeni Erenkoy, Hisarkoy ve
Lefko§a'da (2 adet) bulunan deprem istasyonlarid1r. Bu istasyonlardan elde edilen sismolojik
verilerTOrkiye'deki Kandi Iii Rasathanesi i§birliginde degerlendirilerek kay1t altma almmaktad1r.

e

~ · : ~ :~

Ara~tirma

./
- • • :::: ! . ,

Resim 4: Ba/ depremi (1995)

Konusu

Depremden korunma yollari nelerdir?

13

C- KIBRIS ADASI' NDAKi KAYALAR (TA§LAR)
K1bns Adasmdaki kayalar Oc; ana gruba aynhr.

1- Volkanik (Piiskiiriik) Kayalar
Yeryuvarlagmm derinliklerdeki magmanm yOzeye dogru ilerlemesi bunun sonucunda da
yOzeyde veya derinliklerde sogumas1,kat1lal?mas1 ile olul?an kayalara volkanik kaya ad1
verilir. YOzeyde kat1lal?anlara 01§ Volkanikler, yerin derinliklerinde soguyarak olul?anlara da i~
Volkanikler ad1 verilir. K1bns'ta volkanik kayalara en c;ok Trodos dagllk kOtlesinde rastlanir.
Andezit,bazalt,diyabaz,gabro,diyorit,serpantin bu daglarda en c;ok rastlanan volkanik
kayalard1r.

KKTC'de bu tal?lar en c;ok Lefke yoresinde gorOlebilir.
Girne Daglarinin ve Karpaz Daglarmm c;el?itli yerlerinde de az 1 """t,~; ..,..
da olsa volkanik kaya gormek mOmkOndOr. Karpaz
Yarimadasmda Balalan Kayo yakinlarmda ve Lapta
kasabas1 Ozerinde denizalt1 yanardag pOskOrmelerinden 1.'1V-"; ~!~~.
sonra olul?an ozel dokulu pOskOrOk kayalardan Yast1k lavlar
c;ok dikkat c;ekicidir.
14

2- Tortul Kayalar
K1br1s'ta su ortam1nda
(den izl er, gol le r, aka rsu la r)
tortulanma yolu ile kat kat birikmi§
ya da c;okelme ile olu§mU§
ta§lard1r. Tortulanma ile
olu§anlarma Kmnt1h Tortullar
denir (kumta§1,kilta§1 v.b). Tortul
kayalar kimyasal c;okelme ile
olu§ursa Kimyasal Tortul adm1
al1r(kire9ta§lan).Tortul kayalarm
kokeni organik ise bu tor tortullara
da Organik Tortul ad1 verilir.
Tortul kayalar fosil ic;erirler. Bu
nedenle K1bnsjeolojisi ac;1smdan
onemlidirler.

im B:Tortul kayalar fr;erisindefosille~en deniz kab

Girne Daglannm ana yap1sm1 olu§turan kayalartortul ta§lardir. Yakla§1k olarak 90-100 km
uzunluk ve 4 km geni§likteki bu dag sirasmm bOyOk k1sm1 tortuldur. Bu tortullarm en yaygm
olani Alp orojenezi esnasmda olu§mU§, koyu gri renkli, kmkll ve yer yer yOksek basmc;lardan
kristalle§mi§ olan Ki re~ta,1ar1d 1r.

sim9:Lapta Daglarmda Kristalize
15

Kirer;ta~l

K1bns'ta yaygm olan birdigertortul
ta§ ise beyaz renkli bir kirec;ta§1 c;e§idi
olan Lapta Tebe§iridir.Lapta
tebe§irleri bol miktarda fosil ic;erir.
Trodos ve Girne Daglarmm a§ag1
kesimleri bu turkayalardan olu§ur.
Bu ta§lar izolasyon vazifesi
gorebilecek gozenekli yap1s1 nedeni
ile eski evlerde yap1 malzemesi olarak
c;ok kullanilm1§tir.
Girne Daglarmm guney etekleri
boyunca gorulebilecek en yayg1n
tortul kayalardan bir tanesi de kum ve
im 1O:Lapta Tebe§iri iizerinde fosille§mi§ <;mar yap
killerden olu§mU§ Degirmenlik
Tortu I lari'd 1r.
Gonyeli Ta§I olarak bilinen ve evlerde dekorasyon malzemesi olarak kullanilan ta§lar
DegirmenlikTortullan ic;erisinde dogu-bat1 yonlu tabakalarhalindedir.

Ara5tirma Konusu
Yukaridaki resimde Degirmenlik tortul tabakalari ilk olu§umlarmdaki konumunu korumuyor.
Bunun nedenini ara§tlrmiz.
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Girne Daglarmm kuzey etekleri boyunca ince bir §erit halinde yer alan, bOyOk bir bolOmO Lefko§a'
nm gOneyinde olan gozenekli ve gec;irgen kumlu kirec;ta§lan Atalassa Tortullan olarak
bilinmektedir.
Girne Daglan ve Trodos daglannm kirec;ta§1 ic;eren bolOmlerinde karstik magaralar ic;erisindeki
sark1t, di kit ve sOtunlar kimyasal yolla olu§mU§ tortullarm en gOzel orneklerindendir. Vine Lapta
Kasabas1' nm Ozerinde oturdugu traverten basamaklan, incirli magaras1 ic;erisindeki jips kokenli
birikimler kimyasal tortullara en gOzel orneklerdir.
Girne Bogazi
Be~parmak

Tepe
(935 m)

Girne St. Hilarion
(726m)

Yilan adasi

~~

e,~

'\')

:i'

~~~~
10'<~-

ekil 4:Girne Daglari 'nda
kaya formasyonlari

--~--"-~

-~~~

11. Zaman sonlannda deniz ic;erisindeki c;ok kOc;Ok deniz canlllannm kalmt1lanndan olu§an
tebe§ir'ler en bilinen organik tortullard1r. Organik tortullar K1bns adasmda pek yaygm degildir.
Trodos daglarmm gOneyinde ac;1k kahverengi renkli Pahna Tortullan yer al1r. Bu tortullar tebe§ir,
kum, kil ag1rl1klld1r.

esim 12: Pahna Tortullan
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Kimyasal Tortular
(Kristalize Kirer;: Ta§lari, Lapta Tebe§irleri)

0

20

I

I

40km
I

D

ic; ve D11 Piiskiiriik Tatlar
(Bazalt, Andazit, Gabro,Serpantin, Granit, Diyabaz)

D
D

Kmnt1ll Tortular
(Kumta§I, Kilitta§I, c;ak1I Ta§larmdan olu§mU§tur.)

Aliivyal K1y1 Ovalari
(Yamat;: DokOntoleri ve AIOvyonlardan olu§mU§tur.)

Harita B:Kzbrzs 'm Jeoloji Haritas

3-Ba§kala§ml§ Kayalar (Metamorfik Kayalar)
Yuksek s1cakhk ve basin<; altmda gerek volkanik gerekse tortul ta§larm ba§kala§mas1 ile
olu§urlar. K1bns'ta en nadir gorOlen kayalardir. K1bns' ta bu kayalann az olmas1 kaya olu§umlan
esnasmdaki bas me; ve s1cakl 1kl arm derecelerindeki d O§Okluktor.
En yaygm olarak gorOlebilecek ba§kala§1m kayalan §ist ve mermerlerdir. Ozellikle Trodos
kutlesinde kilta§lan yuksek s1cakllk ve basin<; altmda §ist 'e,kirec;ta§lan yuksek basin<; ve s1cakllk
altmda Mermere donO§mO§tor.
Girne Daglan'nda bas me; ve s1cakllk yetersizligi metamorfik kayalarm olu§umunu sin irlam l§tir.
Bu daglarda kristalize kirec; ta§lan mermere donO§ememi§ ve mermere benzer sert kayalar haline
gelmi§tir.

D-KIBRIS'TA TOPRAK TiPLERi
Belirgin olmasa da K1bns' ta iklim elemanlannm degi§ik alanlarda farkllllk gostermesi, dogal bitki
ortOsO ve jeolojik yap1 farkhllg1 K1bns' ta birbirinden degi§ik toprak tiplerini yaratm1§tir. Ozellikle
iklim ve dogal bitki ortOsO dikkate almd1g1 zaman K1bns topraklarm1 K1rm1z1 Renkli Akdeniz
Topraklan (Terra Rossa) , kestane renkli step topraklan, kahverengi orman topraklan, aluvyal
topraklar, diye s1rnflamak mumkundur.

RenkliAkdenizTopraklan (Terra Rossa)
- - - - - -1-K1rm1z1
-Akdeniz ikliminde kirec;ta§mm
(kalker) ayn§mas1 sonucu olu§an
k1rm1z1 renkli bir toprakt1r.
K1bris'ta kirec;ta§lari Ozerinde
geli§mi§ olan terra rossalara
daha c;ok duz ve duze yakm
alanlarda rastlanmaktadir. Egimli
sahalarda bu tor topraklar
kirec;ta§lari n 1n c;atlaklari ve
tabakala§ma yuzeyleri boyunca
gorulmektedir. Terra rossalar
suland1g1 zaman son derece
verimlidir. K1bns' ta bu topraklar
Ozerinde patates ve narenciye
tanm1 yap1lmaktad1r.
Kuzey K1bns'ta ozellikle Koruc;am dolaylan, Beyarmudu ile Gazimagusa aras1(ozellikle Derinya
bolgesi), guneyde iseAkac;a, Peristerona bu tortopraklarm yaygm oldugu alanlard1r.
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im 14:Kire<; ta§lan arasmda Terra Rossa olu

2-Kestane Renkli Step Topraklan
K1bns'ta y1lhk ortalama yag1~m 400 mm' nin altmda oldugu ic; Ova' daki steplerin toprag1d1r. Bu
topraklann humus orani son derece dU~Uk olup ancak tah1I tanmma uygundur.
ic; Ovada yag1~lann 300 mm' nin altma dU~tugU lokal alanlarda bitki ortUsU son derece zay1ft1r.
Bu alanlarda topraklardaha ac;1k renkli (gri) ve organik madde bak1mmdan da fakirdir.
esim 15:Step Toprag1

esim 16:Step Toprag1; kesi
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3-Kahverengi Orman Topraklan
K1bns' ta genel olarak, nemli, serin alanlarda igne yaprakll ormanlarm altmdaki toprak tipidir. Bu
topraklarda organik maddelerin birikiminden dolay1 renk kahverengidir. K1bns' ta ormanlar
genellikle egimli yamac;larda bulundugu ic;in kahverenkli orman topraklan kalm tabakalar
olu~turmaz.

Trodos yamac;lan boyunca uzanan igne yaprakl1 ormanlar ve yine Girne Daglan kuzey
yamac;lanndaki k1z1lc;am ormanlan altmdaki topraklar kahverenkli orman topraklanna en gOzel
orneklerdir.

4-AI i.ivyal Topraklar
Bu tor topraklar akarsularm biriktirme yapt1g1 alanlarda, eski akarsu yataklarmda, daglar ve
ovalar aras1ndaki etekler boyunca yayg1nd1r.
Kuzeyde Girne Daglan gOneyde ise Trodos daglarmdan kopanllp ic; ovada biriken topraklar bu
tor topraklara girer. K1y1 oval an, ozellikle KKTC' de GOzelyurt Ovas1, Baf bolgesinde ise Ye~ilova
ve c;evresi bu tOrtopraklann en yaygm oldugu alanlardir.

esim 17: Alilviyal Toprak

esim 18: Kibris' ta aliiviyal topra
e y_ataklari ir;erisinde yaJJ.gindir.
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E- KIBRIS' TA KARST TOPOGRAFYASI
Karstik §ekiller karbondioksitli sularm, ba§ta kirec;ta§1(kalker) olmak Ozere jips, kaya tuzu gibi
kolay eriyen kayalar Ozerinde yapt1klan a§md1rma ve biriktirme sonucunda olu§an §ekillerdir.
K1bns'ta karstik §ekillerin en iyi geli§tigi yerler, kirec;ta§larmm en yaygm olarak gorOldOgO Girne
Dag Ian ve Trodos Daglarm m 1000 metreden alc;ak yerleridir.
K1bns' taki karstik §ekiller karstik a§md1rma §ekilleri ve karstik biriktirme §ekilleri olarak ikiye
aynllr. Lapya, dolin, obruk,uvala,magara, galeri, dOden kirec;ta§I tabakalarmm a§mmas1
sonucunda olu§urken, sark1t, dikit, sOtun ve travertenler ise sulann ic;lerinde eriyik halde
bulundurduklan kalsiyum bikarbonatlan biriktirmeleri ile olu§urlar.

Resim 19-20: Karstik Magaralar
(Lapta Dag/an)_ _ ___.

K1bns' ta en bilinen karstik a§md1rma §ekilleri karstik magaralard1r. Bunlarm baz1lan birkac;
magararnn birle§mesi ile olu§tugu ic;in galeri §eklindedir {incirli Magaras1).0zellikle Lapta daglan
OzerindeAgirdag, Lapta, Girne, Alsancak' ta irili ufakll birc;ok magara vardir. Magaralann yanmda
K1 bns' taki en yayg m karstik a§md irma §ekli, yOrOnmesi zor ,c;apir arazi an lam ma gelen lapyalard ir.
<;ok bOyOk ornekleri olmasa da kOc;Ok a§md1rma ovalan ve suyutan (duden) gibi karstik
a§md1rma §ekillerini Servi Ii Tepe dolaylarmda gormek mOmkOndOr.
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Resim 22: Girne Bogazi 'nda yo! yarmas
'OSmda ortpya c;ikan sarklt ,dikit ve sutun

Karstik §ekillerin bir bolOmO, sularm ic;erisindeki eriyik halde bulunan kalsiyum bikarbonatlarm
buharla§ma neticesinde c;okelmesi ile olu§ur. Karstik biriktirme §ekillerinden olan traverten
olu§umunun en guzel ornegi Lapta Kasabasmda gorOIOr. Burada Lapta ilkokulu veAyia Anastasia
Kilisesi Traverten Basamaklan Ozerinde in§a edilmi§tir.
Diger biriktirme §ekillerine (sark1t, dikit ve sotun) ise magaralarda rastlanir. Sark1t, magaranm
tavan k1smmdan s1zan kirec;li sularm, bitki kokO veya benzer bir c;1kmt1 boyunca akarken
buharla§mas1 ve suyun bunyesindeki kireci biriktirmesi ile olu§maktad1r. Dikit ise tavandan tabana
damlayan sulann bunyesindeki kireci yerden yukanya dogru biriktirmesi ile olu§ur. Sark1t ve
dikitlerin birle§mesi sonucu bazen c;aplan bir metreyi a§an Si.itunlar meydana gelir.

esim 23:Lapta Ba§pmar bolgesindeki kars
.______;;.m
.;. ;..a,garada
;. c
c;apl Jm 'yi G§an sfitun

23

Dolin
St.Hilarion guney etegi
St.Hilarion
Kristalize Kiref Ta§i

Sarkit Dikit
Ciklos Mevki

kil 5: St. Hilarion <;evresinde bazi karstik §ekill

Ara§ttrma Konusu
Bulundugunuz fevrede karstik olu§umlar var mi? Ara§t1rin1z.
Ulkemizdeki magaralar hakkinda bilgi toplay1n1z.
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F- KIBRIS'IN YERY0Z0 $EKiLLERi
K1bns'm yeryOzO §ekillerinin olu§umu Alp Orojenezi ile ba§lam1§ epirojenik hareketlerle
i§lenmi§ ve di§ kuwetlerin de etkisi ile bugOnkO §eklini alm1§tir.

K1bris'm yeryuzu §ekillerini be§ ana ba§hk altmda incelemek mumkundur.
----~

1. Girne Daglan
2.
3.
4.
5.

Karpaz Daglan
Trodos daglan
Mesarya Ovas1
K1y1 Ovalan ve K1y1lar

Harita 9:Kibrzs 'm yiizey >$eldlleri

1-GiRNE DAGLARI
Girne Dag Ian, K1bns'm kuzey k1y1lanna paralel bir §ekilde, Dogu-Bat1 yanOnde 160 kilometre
uzunlukta tek sira halinde uzanirlar. Girne daglan Oc; gec;itle (Ge~itkoy, Girne Bogaz1, Mersinlik
Bogaz1) dart bOyOk balOme aynlir.
Kantara D.

ekil 6: Girne Daglarz ve dogal ge9itl

a- Kayalar Dag Ian
Gec;itkay Gec;idi'nden bat1ya Koruc;am Burnu'na dogru uzanan yOkseltisi genellikle 300
metrenin altmdaki tepeliklerdir. Bu daglann en yOksek yeri Kayalar Kayo gOneyindeki tepe olup
yOkseltisi 343 metredir. Kayalar Daglan bat1da Koruc;am Burnu'na dogru yOkseltisini kaybederek
k1y1 ovalarmda son bulur.
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b· Lapta Daglan
Ge9itkoy Bogaz1' ndan Girne Bogaz1' na kadar uzanirlar. Girne Daglan' nm diger bolOmlerine
oranla yuksektirler. En yuksek noktas1 1023 metre ile Servi Ii Tepe ayni zamanda Kuzey K1bns'm da
en yOksek noktas1d1r. Bu daglar Ozerinde bulunan diger onemli yOksek tepeler, Ozerinde St.Hilarion
kalesinin de bulundugu St. Hilarion Tepe (Bayrak Tepe 726 metre) ve K1van9 Tepe (946 metre) dir.

im 24: Lapta Daglan iizerindeki K1van~ Te
c- Be§parmak Dag Ian
Girne Bogaz1 ile Mersinlik Ge9idi arasmda uzanan daglardir. Girne Daglan' nm bu bolOmOnde
Kuzey K1bns'm ikinci bOyOk zirvesi vardir. Bufavento Kalesi bu zirve Ozerindedir (Bufavento
Zirvesi 954 metre). Bu daglar Ozerinde yer alan Be§parmak Tepe (935 metre) be§ parmaga
benzerliginden dolay1 bu bolOm daglarma ismini vermi§tir.
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d- Kantara Dag Ian
Mersinlik Gec;idi' nden Yedikonuk Kasabas1 yakmlanna kadar uzanan daglardir. En yOksek
yeri Mersinlik Gec;idi' nin hemen dogusunda yer alan Ziya Tepe (740 metre) dir. Bu daglar Ozerinde
bulunan Kantara zirvesinde Bizans - LOzinyan doneminden kalan Kantara Kalesi yer ahr.(630
metre)

Girne Daglar1'nm Akdeniz' e paralel uzam~mm ~ok onemli cografik sonu~lar1 vard1r.
• Daglann denize paralel uzanmasmdan dolay1 k1y1lar az girintili c;1kmt1h olup dogal Ii man yoktur.
• K1y1 ile ic; kesimler arasmda iklim farkhhg1 yaratm1§. iklim farkl1hg1 da diger cografik faktorleri
(dogal bitki ortOsO, yeti§tirilen OrOnler, ekonomiketkinliklerv.b) degi§tirmi§tir.
• K1y1 ile ic; kesimler arasmda ula§1m zorlugu yaratm1§tir. Kuzey k1y1lan ile ic; kesimler arasmdaki
baglant1 Girne daglan Ozerindeki dogal gec;itlerden saglanir. Bu gec;itler Alp K1vnm Daglan
olu§umu esnasmda yan basmc;larla sira dOzenin bozulmas1 ile yer yer bo§luklann olu§mas1
§eklindedir.

'Resim 26 :Girne Daglarzm
am§mm ku§bakl§l goriin "

2-KARPAZ DAGLARI
Girne Daglan' nm dogusunda Yedikonuk Kasabas1' ndan ba§layarak gittikc;e yOkseltilerini
kaybederek Zafer Burnu' nda son bu Ian tepeliklerdir. Girne Daglan gibi §iddetli yOkselmeye maruz
kalmad1g1 ic;in dag gorOnOmOnden c;ok alc;ak tepelikler halindedir. Bu tepeliklerin en yOksegi BOyOk
Tepe' dir (383 metre) .
Bu yOksekliklerin c;ogunlugu kum tepelikleri halindedir. Balalan civarmdaki yast1k lavlan Kuzey
K1bns' taki en dikkat c;ekici volkanik yap1d1r.
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3- TRODOS DAGLARI
K1bns' in en yuksek dagllk kotlesidir. Deniz k1y1smdan 1000 metre yukseklige kadar olan yerler
Girne Daglan' nm k1vnmll yap1sma benzer ve genellikle kirec;ta§larmdan olu§ur. Bu yerlerin
olu§um zamani Girne Daglan ile aynidir.
1000 metreden yuksek alanlar ise ic; ve di§ volkanik kayalardan olu§ur. Mineral yonunden
zenginligine ragmen Trodos Daglan'mdaki volkanik yap1 gene; oldugu ic;in verimli degildir. Burada
diyorit, bazalt, yast1k lavlar, serpantin ve gabro en c;ok rastlanan volkanik kayalardir.
2

Trodos Daglan' nm en yuksek noktas1 Karlldag' dir (Olympos 1951 metre). Bu daglar 3200 km
'lik alani ile nerede ise Kuzey K1bns kadard1r. Bu daglarzirveden itibaren heryone dogru alc;alarak,
dogu ve kuzeyde Mesarya Ovas1'na, bat1 ve guneybat1da falezlerleAkdeniz' e ula§1r.

Resim 27 :Karlzdag (Olympos Tepesi

4-MESARYA OVASI (iCOVA)
Girne Daglan ile Trodos daglan arasmda 30 kilometre geni§lik ve 100 kilometre uzunluktadir.
2
Kaplad1g1 alan yakla§lk 1900 km ' dir. Bat1da Lefke'den doguda Gazimagusa Korfezi'ne kadar
devameder.
Mesarya Ovas1'nm deniz seviyesinden yuksekligi ortalama bir rakamla 70 metredir. Mesarya
ovasmda hafif dalgall dOzlOkler, alOviyal ovalar c;ok fazla yer tutar. Ova'nm merkezi kesimlerine
dogru yeryerde masa tepelere rastlanir.
Girne Daglan ve Trodos Daglan'ndan a§marak gelen verimli topraklar ile kapl1 oldugu ic;in
sulanabilen alanlannda tanm faaliyetleri yogundur.(GOzelyurt Ovas1, Beyarmudu Ovas1)
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Ara§tirma Konusu
Masa Tepe nedir?
Nasil olu§ur? Ara§tlrmiz.
Masa Tepe

l

Masa Tepe

l

esim 28: Mesarya Ovasmda Masa Tepeli

5- KIVI OVALARI VE KIYILAR
K1y1 ovalan; K1bns Adas1' nm k1y1lan boyunca gorOlen genellikle dar §eritler halinde uzanan
ovalard1r. Bu ovalarm baz1lan a§mma ile olu§mU§ regresyon ile karala§ml§t1r. Girne, Baf, Limasol
Lapta kentlerinin oturdugu alanlar bu tor k1y1lara gOzel orneklerdir.
Bir bolOm k1y1 ovalan ise Girne Daglan'ndan ve Trodes Daglan' ndan a§mma ile gelen
alOvyonlann deniz k1y1smda birikmesi ile olu§mu§tur. Ta§mm1§ topraklarla kaph olduklan i9in
mineral ve humus yonOnden zengin olan bu topraklarsuland1g1takdirde9okverimlidirler.
Goney K1bns' ta Kandu ve Hirsofu derelerinin ag1z k1s1mlan, yine Girne Kenti bat1smda
Panagra Deltas1 buna en gOzel orneklerdir. Gerek regresyonla karala§an, gerekse a§mma ile
gelen alOvyonlann birikmesi ile olu§an k1y1 ovalan, Ost k1s1mlan verimli topraklarla kaph oldugu i9in
adanm en verimli topraklandir.

esim 29:Girne K1y1 Ovasi
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K1y1: Deniz ile kararnn temas ettigi hatt1r. K1bns' ta k1y1larm l?ekillenmesi gec;mil?te tektonik
hareketler, bugunse dll? kuwetlerin etkisi ile olmaktad1r.

a-

Al~ak

K1y1lar

K1y1 gerisindeki arazinin alc;ak oldugu k1y1larda, karanm deniz ic;erisindeki devam1 da s1g olur.
Boyle k1y1lara al~ak k1y1lar ad1 verilir. Bu tar k1y1larda dalgalann biriktirmesi sonucu k1y1 oku, k1y1
kordonu ve tombolo gibi k1y1 biriktirme l?ekilleri olul?ur. Alc;ak k1y1lann en guzel ornekleri Karpaz
Yanmadas1' ndad1r. Bu k1y1larda k1y1 oku ve k1y1 kordonlan c;ok belirgindir. Limasol yanmadasmda
dalgalarm tal?1d1klan malzemeleri kuc;uk bir aday1 karaya baglayacak l?ekilde biriktirmeleri ile
olul?mUl? tombolo vardir.
Alc;ak k1y1lara akarsu ag1zlannda da rastlarnr. Gazimagusa, Larnaka veAgrotur korfezleri bu tip
k1y1lardand1 r.

im 30: Al<;ak K1y1 Tipi (Karpaz Yarimadasi - Altm Kurns

b -Yiiksek K1y1lar
Daglarm k1ymm hemen gerisinde yukseldigi alanlardaki k1y1 tipi yuksek k1y1 tipidir. K1bns'm
k1y1lan genellikle yuksek k1y1lard1r. Girne Daglan boyunca uzanan kuzey k1y1larda birkac; istisnai
yer d1l?mda k1y1lar hep yuksek k1y1 bic;imindedir. Bu k1y1larda deniz dogrudan dalgalarla karay1
al?mdird1g1 ic;in falezler c;ok belirgindir. Kuzey k1y1larda Kayalar Kayo c;evresi, Lefke Bolgesi,
Ganey K1bns'ta Baf-Poli k1y1lan, Limasol yakmlannda Piskobu k1y1lan bu tar k1y1lara ornek tel?kil
eder.
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esim 31: Yuksek K1y1 Tipi (Piskobu- Limaso

im 32: Yuksek K1y1 Tipi (Yedidal

1-Kibris'm olu§umunu ar;1klay1mz?
2-Kibris'm depremselligi hakkmda bilgi veriniz?
3-Ulkemizde Meteoroloji ve Jeoloji Daireleri ile sivil top/um orgiitlerinin deprem konusundaki
r;ah§malari hakkmda bilgi toplayimz?
4-Fosil Nedir? Fosillerin nasil olu§tugunu ara§tmmz.
5-Yanardag nedir? Akdeniz'de ha/en aktifyanardag var mi?Ara§tmmz.
6-0rojenez nedir? Dunya'da bu hareketlerle olu§mU§ daglan ara§lmmz.
31

ONiTE Ill
A- KIBRIS' TA iKLiMiN GEN EL QZELLiKLERi
34° 33' ve 35° 42' kuzey enlemleri arasmda bulunan K1bnsAdas1, dort mevsimin belirgin olarak
ya§and1g1 Orta Ku§ak i9erisinde yer ahr. K1bns' ta etkili olan iklim yankurak iklimlerden Akdeniz
iklimi' dir. Bu iklimin karakteristik ozelligi yazlan s1cak ve kurak ki§lan 1l 1k ve az yag 1§11 olmas1d ir.
DOnya'da Akdeniz iklimi Akdeniz'e k1y1s1 bulunan Olkeler d1§mda Afrika' nm gOneyinde Kap
Bolgesinde, Orta $ili'de, Kuzey Amerika' da Kalifornia' da ve GOneybat1 Avusturalya' da gorOIOr.

rita 11: Diinya'da Akdeniz ikliminin etkili oldugu a/an

Vaz aylannda, Alize ROzgarlarmm ve Astropikal YOksek Basm9
Alani'nm etkisinde bulunan K1bns'ta iklim s1cak ve kurakt1r. Ki§
mevsiminde ise Bat1 ROzgarlan'nm ve Al9ak basm9larm etkisi ile
yagi§lldir.
K1bns, Dogu Akdeniz'de yerald1g1 i9in Bat1 Akdeniz Olkeleri'ne
oranla daha az yag1§ allr. Yagi§lann az olu§unda Bat1 Akdeniz'e
oranla Dogu Akdeniz'in 5 derece daha gOneyde yer almasmm,
9ollere ve 9ollerin etkilerine a91k olmasmm rolO bOyOktOr. Aynca
bat1daAkdeniz Havzas1'na sokulan gezici al9ak basm9lann etkisinin
doguya dogru gittik9e azalmas1 da yagi§larm azllgmda onemli rol
oynar.

33

Cografi Bilgi
Siirekli Rii~arlar
a-Alizeler: 30° dinamikyiiksek
basmr;larmdan ekvatora dogru
esen riizgarlard1r.
b-Bati Riizgarlari: 3a°dinamik
yuksek basmr;larmdan 60°
dinamik alr;ak basmr; alanlarma
dogru esen riizgarlard1r.
c- Kutup Riizgarlari: 9a° termik
yuksek basmr;lardan 60° deki
dinamik alr;ak basmr;
merkezlerine esen riizgarlard1r.

ONiTE Ill
K1bns'ta ozellikle denizellik-karasalhk, yOkselti gibi cografik faktorlerin etkisi ile birbirinden farkh O<;
iklim bolgesi ay1rt edilebilir.

1-Trodos Daglan iklim Alan1

-------

Trodos Daglan, K1bns' in en geni§ ve en yOksek daghk bolgesidir. Bu daglarda deniz
seviyesinden yOkseldikc;e nem orarn dO§tOgO ic;in havanm sogumas1 da h1zhd1r. Buna bagh olarak
yazm K1bns'm en serin yerleri , k1§m ise en soguk yerleri Trodos daglandir. Ki§ aylarmda s1cakhk
uzun sore 0 °C 'nin altmda seyreder. Kar ve don olagand1r. Ki§ mevsiminde 2-3 ay karlar erimez,
zaman zaman kar kalmhg1 2 metreye ula§ir. Akdeniz ikliminin boylesi ozellikler ta§1yan tipine
AkdenizYakm1 Dag iklimi ad1 verilir.
Akdeniz Ozerinden gelen nemli hava kOtlelerinin dag yamac;larmda yOkselmesi sonucunda
meydana gelen yagi§lar nedeni ile Trodos daglannm denize bakan bat1 ve kuzey bat1 etekleri
K1bns'm en 9okyag1§ alan yerleridir.(1000 mm ve Ozeri)

2- Girne Dag Ian iklim Alam
Kuzey sahil §eridi boyunca uzanan Girne Daglarmm 800 metreden yOksek kesimleri yaz
mevsiminde KKTC' nin en serin ,kl§ mevsiminde ise en soguk yerleridir. Bu alanlarm s1cakhklan
k1y1lara ve Mesarya ovasma oranla 5-6 derece daha dO§OktOr. Nadiren de olsa s1cakhklarm 0 °C
derecenin altma dO§togO olur. S1cakhklann bu denli dO§togO zamanlarda don ve kar yagi§lan
gorOlebilir.
Girne Daglan' nm kuzeye bakan yamac;lan ile Karpaz Yanmadas1 KKTC' nin en yag1§h (550
mm) alanland1r. Yagi§lar Ozerinde gezici alc;ak basmc;lar yanmda daglarm Akdeniz' e paralel
uzarn§mm da etkisi vard1r.

3- Mesarya (i~ova) iklim Alam
ic;ova, Girne Daglan ve Trodos Daglan arasmda, deniz etkisine kapah oldugu ic;in gOnlOk ve
y1ll1k s1cakhk farkhhklarmm yOksek oldugu bir aland1r. ic; ova' daki kuru havanm etkisi ile gOndOzOn
s1cakhklar artmakta geceleyin de dO§mektedir. Vaz mevsiminde gOndOz saatlerde zaman zaman
s1cakhklar40 °C' yi bulur, geceleyin ise k1y1lara oranla daha serin olur.
K1bns'ta en az yag1§ dO§en alan Bat1 Mesarya (Gaziveren 272.1, GOzelyurt 285.2) ve Orta
Mesarya'd ir (Dortyol 275. 7)
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B- KIBRIS' TA iKLiM ELEMANLARI
K1bns' ta s1cakhk, basm9, ruzgarlar, nemlilik, yag1§ gibi iklim elemanlan, cografik faktorlerin etkisi
ile degi§ik alanlarda farkhhklar arz eder. iklim elemanlarmm K1bns Adas1 genelinde gosterdigi
degi§iklikler daha 9ok ,denize gore konum ve yukseklik farkhhklanndan kaynaklarnr.

1-KIBRIS'TA SICAKLIK
K1bns 'ta y1ll1kortalama en yuksek s1cakhk25,6 QC't1r. En dO§Okortalama s1cakhk ise 13,9 QC t1r.
K1bns' ta k1sa mesafeler dahilinde yuksek ve orta yukseklikteki daglar ve bunlann arasmda al9ak
ovalar bulunur. Bu daglann Akdeniz'in nemli havasmm i9 kesimlere ula§masm1 engelleyecek
§ekilde uzarn§ dogrultusu da dO§OnOldugunde s1cakhk degerlerinin k1sa mesafelerde buyuk
farkhhk gostermesi ka9m1lmaz olur. Nitekim Mesarya Ovasmda yaz aylan ortalamas1 29QC nin
Ozerine 91karken, Trodos Daglarmm zirvelerine dogru yaz aylan ortalamas1 9ok daha dO§Oktor. (22
QC) Bu ortalama s1cakhk degerleri genel bir degerlendirme olup K1bns s1cakhklanrn gerektigi
oranda ac;:1klayamaz. Sadece bu degerlere bak1p, K1bns' taki s1cakhk degerleri Ozerinde yorum
yapmakyarnlg1 yaratabilir.
Nitekim Mesarya Ovasmm u9 degerlerine bakt1g1m1z zaman §imdiye kadar K1bns'ta tesbit edilmi§
en yuksek s1cakhk degeri Ge9itkale ve Gonendere'dedir.(44,3 QC) Vine K1bns genelinde §imdiye
kadartesbitedilmi§ en dO§Oks1cakhkTrodos istasyonundadir(-13 QC)
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Grafik 1: KKTC' de Ortalama Hava Szcaklzgz
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2-KIBRIS'TA BASINC VE RUZGARLAR
~~~~~~~~

Akdeniz c;evresi degi§ik karakterdeki hava kotlelerinin kar§ila§ma alanid1r. Bu degi§ik
karakterdeki hava kotlelerinin Akdeniz Ozerinde kar§ila§malarmdan olu§an cografik sonuc;lan
ac;1klamadan K1bns' in basmc;ve ruzgarlarm1 ac;1klayabilmek mumkun degildir.
Genellikle Atlas okyanusunun kuzeyinde olu§up doguya dogru hareket eden gezici
depresyonlar kl§ mevsiminde K1bns'1 da etkileyecek §ekilde hareket ederler.
K1bns yaz ve kl§ mevsimlerinde farkl1 basmc; merkezleri ile hava kutlelerinin etkisine girer. Bu
hava kutleleriAkdeniz'e ula§t1ktan sonra, baz1 termik ve dinamikdegi§iklilere de ugrad1ktan sonra
doguya dogru hareketini devam ettirip bolgedeki Olkeleri etkisi altma allr.

a- Ki§ mevsiminde K1bris' ta

Basm~

ve Ruzgarlar

Sonbahardan itibaren soguyan Kuzey Yan m Kurede Asor Yuksek Bas me; alani gun eye kayar.
Akdeniz kuzeyindeki karalarda h1zll sogumadan dolay1 yuksek basmc; alanlan olu§ur. Bu tarihten
itibaren kl§ mevsiminin sonuna kadar karalara oranla daha az soguyan 1llk Akdeniz ise alc;ak
bas me; ozellikleri gostermektedir.
K1§m AsorYOksek Basmc; alanmdan kaynaklanan denizsel kutupsal hava kutlesi ile kuzeydeki
Sibirya Yuksek Bas me; alani Akdeniz Ozerinde cephe olu§turur. Akdeniz Cephe Sistemi denilen bu
sistem gezici alc;ak basmc;larla birlikte k1§m Akdeniz Olkeleri' nin dolay1s1yla K1bns 'in yagi§ll
olmasm1 saglar.
K1bns' ta genel olarak ruzgarlar bolgelerin yeryuzu §ekillerine bagll olarak farkll yonlerden
esmekle birlikte hakim ruzgar yonu, bat1dir. Ozellikle k1§m kuzeybat1dan esen sert ruzgarlar
s1cakllg1 dO§Orur.
Az nemli ve soguk hava

Harita 12:K1bris 'i k1~ aylarmda
etkileyen hava kiitleleri
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b-Yaz Mevsiminde K1bris'ta

Basm~ve

Ruzgarlar

ilkbahardan itibaren Kuzey Yanm KOrede 1smmadan dolay1 Asor YOksek Bas me; alani kuzeye
c;ekilir. Boylece denizsel kutupsal hava kOtleleri art1k Akdeniz' e sokulamaz, bunun yerine a§m
1sman gOneydeki BasraAlc;ak Basmc; alani Akdeniz' in genelini dolay1s1 ile K1bns' 1etkisi altma ahr.
Bu donemlerde K1bns son derece kurak ve s1cak gOnlerya§ar.
Ki§ mevsiminde oldugu gibi yaz mevsiminde de hakim rOzgaryonO bat1dir. Zaman zamanAfrika
kokenli rOzgarlann 901 kumlanni bolgeye ta§1mas1 ile hava, toz zerreleri ile kaplanmaktadir.
Boylesi bir hava etkisi altma giren K1bns' ta sari tozlu gOnlerya§anir.

3- KIBRIS' TA YAGl$LAR
K1bns'ta yag1§ olu§um §ekilleri ve yag1§ miktarlan hava kOtlelerinin hareketine, denize gore
konuma ve yOkseklige gore degi§iklikler gosterir. Nitekim Akdeniz' in genelinde hakim olan Cephe
Yagi§lan K1bns' ta da yaygmd1r. K1§m Asor YOksek Basmc; alanmdan kaynaklanan denizsel
kutupsal hava kOtlesi ile kuzeydeki Sibirya YOksek Bas me; alani Akdeniz Ozerinde cephe olu§turur.
Boylece Gezici alc;ak basmc;larla birlikte k1§m, Akdeniz Olkeleri'nin dolay1s1yla K1bns'm yag1§h
olmasm1 saglar.
iklim degi§iklilerinin etkisi ile K1bns'a dO§en y1lhkyag1§ miktan hergec;en y1I azalmaktadir. Nitekim
1941-1970 y1llan arasmda Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti'ne dO§en yag1§ miktan ortalama 402
mm iken bu miktar 1978-2007 y1llan arasmda 368 mm dO§mO§tOr.
Kuzey K1bns 'ta yagi§larm c;ogu Arahk (74.5mm) ve Ocak (68.5mm) aylanndadir. En kurak
aylarise Agustos (1.8 mm)veTemmuz(1.7mm)ayland1r.
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K1bns' taki yagi§lar olu§umlarma gore cephe, yamac; (orografik) ve yukselim(konveksiyonel)
olmak Ozere Oc;e aynllr.

a- Olu§umlarma gore yag1§ tipleri
~~~~~~~~~~~~

1- Cephe Yag1§lar1
S1cak nemli hava kOtlesi ile soguk hava kotlesinin kar§ila§ma hatt1 boyunca meydana gelen
yagi§lara cephe yag1,1ar1 denir. K1§m Asar YOksek Basmc; alarnndan kaynaklanan denizsel
kutupsal hava kutlesi ile kuzeydeki Sibirya YOksek Bas me; alarn Akdeniz Ozerinde cephe olu§turur.
Olu§an bu cephe boyunca K1bns yag1§h bir doneme girer. Kuzey K1bns' ta en c;ok gorOlen yag1§
toro cepheyag1§land1r.

2- Varna~ Yagi§ Ian (Orografik ya{J1Jlar)
Akdeniz' den K1bns' a yonelen nemli hava kutlelerinin Girne Daglan ve ozellikle Trodos Daglan
yamac;larmda yukselirken olu§turduklan yag1§lard1r. Ki§ mevsiminde Girne Daglan' nm kuzey
kesimlerinin bol yag1§ almasmda cephe yagi§lan yanmda yamac; yagi§lannm da buyuk etkisi
vardir.

33:Akdeniz iizerinden gelen nemli hava kiitlelerinin Gime Daglarz iiz,
yiikselirken bulut olu~turmasi

3-Yukselim (Konveksiyonel } Yag1§lar1
ic; bolgelerde ilkbaharda yerden 1smarak yukselen havanm soguyarak k1sa sureli olu§turduklan
yagi§lardir. Zaman zaman ic; Ova'da mart, nisan aylannda bu tor yagi§lar k1sa sureli; fakat
saganak olarak yagd1g1 ic;in Lefko§a ve c;evresinde su baskmlarma neden olur.
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b- K1br1s'ta Yag1§1n Dag1ll§1
K1bns'ta yagi§larm en fazla dO§togO yerTrodos Dag Ian' nm denize bakan yuksek yamac;land1r.
K1bns'ta y1lhk yag1§m 1000 mm Ozerine c;1kabildigi tek yer buras1dir. Kuzey K1bns'ta en c;ok yag1§
Girne Daglan ve Karpaz Daglan' nm kuzey yamac;lanna dO§er. Bu yamac;lara dO§en y1ll1k yag1§
miktan yakla§1k 550 mm' dir.
K1bns'ta yag1§m en az dO§togO yer GOzelyurt Ovas1dir. Akdeniz Ozerinden GOzelyurt
Korfezi'ne dogru yonelen nemli hava kotleleri yOkselecek bir engelle kar§1la§mad1g1 ic;in bu yorede
yag1§ son derece azd1r.(Gaziveren 272.1 mm) Buras1 K1bns'm en kurakyeridir.

a

300

400

500

600

700

20

800

40km

900

1000+

mm

Harita 13:Kibns 'ta yilhk ortalama yagi§ dagih§l
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4-KIBRIS'TA

~~~~~~~-

sis, PUS

VE G0NE$LENME

-~~~~~~~~~~

K1br1s'ta Sis
YeryOzOne yakm olan alt hava tabakalarmdaki su buhari yogunla§arak su damlac1klari
topluluklarma donO§Or. YeryOzOne yakm tabakalarda olu§an bu su damlac1klari topluluguna sis
denir.
K1bris'ta gorOlen sislerin geneli l§lnlm sisi (yer sisi)dir. Ozellikle ic; Ovada ,Ercan HavaAlani
ve c;evresinde zaman zaman gorO§ s1fir metreye kadar dO§er. K1bris' taki sisler gece boyunca 1s1
kaybeden i<; bolgelerde, ozellikle sabaha yakm gone§ dogmadan once olu§ur. Sabahm erken
saatlerinde soguyan karaya temas eden s1cak nemli havanm yogunla§mas1 ile olu§ur. Bu tor sisler
gerek kara, gerekse hava ula§1mm1 olumsuz etkiler. Genelde geceleyin olu§ur ve gOne§
dogduktan bir saat sonra kaybolur.
K1bris k1y1larmda gOnlOk s1cakllk fark1 az oldugu ic;in sis pek gorOlmez.

K1br1s'ta Pus
Havadaki su damlac1klarma ,toz zerreciklerinin kari§mas1 ile olu§ur. Ozellikle Afrika kokenli
rOzgarlarin etkili oldugu zamanlarda K1bris' ta sari tozlu, puslu gOnler ya§anir. Yagmur yagmad1g1
halde araba yOzeyleri sari tozlarla kaplan1r. GorO§ mesafesi sise oranla daha fazlad1r.

Gune§lenme
K1brisAdas1 DOnya'da gOne§lenmenin en fazla oldugu yerlerden birtanesidir. GOne§lenme yaz
aylarmda ortalama 12 saat, kl§ aylarmda 5 saattir.
GOne§lenme i<; bolgelerde k1y1lara oranla daha fazlad1r. Bu ozellikleri ile K1bris Adas1'nda
gone§ enerjisi potansiyeli fazlad1r. Nitekim damlardaki gone§ kollektorleri bunun en gOzel
Ornekleridir.

UNiTE DEGERLENDiRME SORULARI
1-iklim ve hava durumunu tammlayip aralarmdaki farklan yazimz.
2-iklim §art/an ile dogal bitki topluluklan arasmda nasil bir ili§ki vardir. Kibns ve diinyadan
orneklerle at;1klay1mz.
3-Gilnliik, aylik, yillik sicaklik ortalamalan, u<; degerler, maksimum ve minimum degerler terimlerini
a91klay1mz.
4-Sis nedir? Kibns'ta sis ,trafigi etkiler mi? Ara§tmmz.
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KIBRIS' IN DOGAL BiTKi CRT0S0
Tarih oncesi c;aglarda K1bns'm vejetasyon cografyasmm bugunkunden c;okfarkll oldugu, adadaki
ormanlann kan§1k ormanlar oldugu; me§e, akc;aagac;, k1z1lagac;, c;mar gibi torlerin ormanlara daha
fazla oranda kat1ld1klan elde edilen fosillerden anla§ilmaktadir. (Resim 10)
A§m faydalanmalar, yangmlar ve ekolojik §artlarm da degi§mesi ile geni§ yaprakll orman
agac;lannm ormanlara kat1llm orarn yava§ yava§ azalm1§tir. Nitekim bugun akc;aagac;lar derin kuru
dere yataklanna, c;marlar ise taban suyu seviyesinin yuksek oldugu ak1§h dere kenarlanna veya
kaynak c;evrelerine c;ekilmi§tir. Makiler a§m tahripler ile gariglere ve hatta yer yer bozk1ra ozgu
bodur c;allhklara donO§mO§tor. K1bns Adas1'ndaki dogal bitki ortusu veya park agac;larmm turleri
ve c;e§itliligi iklim, toprak, topografya ve be§eri faktorlerlerle belirlenmi§tir. Nitekim adada c;ok c;e§itli
vejetasyon formasyonlan bulunmakta ve yeti§mektedir. Bu vejetasyon c;e§itliligi K1bns Adas1'nm
cografik §artlan ile ili§kilidir. Kuzeyde Girne Daglan , guneyde Trodos Daglan' nm yuksekligi ve
uzarn§1, k1y1lar ile ic; kesimler ve deniz seviyesinden yuksek alanlarda birbirinden fakh bitki torleri
yaratm1§t1r.
Yankurak Akdeniz iklimi'nin etkisi altmdaki K1bns' ta dogal bitki ortusunun yap1sm1 da bu iklim ti pi
belirlemi§tir. K1bns'ta yukseklik ve denize gore konumdan kaynaklanan s1cakl1k ve nemlilik gibi
iklim elemanlannm etkisi ile ortaya c;1kan iklim farkllhkla§mas1 dar alanlarda farkll bitki torlerininin
ortaya c;1kmasma neden olmu§tur.
K1bns Adas1' ndaki bitki c;e§itliliginin bir sebebi de K1bns 'in tarihi gec;mi§i ile ilgilidir. ingiliz
somurgesi y1llan boyuncaAvusturalya, Yeni Zellanda, Hindistan, Guney Afrika, Pakistan gibi ingiliz
somurgelerinden gelip giden gorevlilerin beraberinde getirdigi tohumlar ve fidanlar adadaki orman
ve park agac;larmdaki c;e§itliligin diger bir sebebidir.
K1bns' ta dogal bitki topluluklan yuksek dagllk alanlardan ic; Ova' ya ve k1y1 ovalarma dogru
adeta dart basamak olu§turur. Bunlar Trodos ve Girne Daglan' nda yogunla§an igne yaprakh
ormanlar, bu ormanlarm altmda maki ve garigler ile daha alc;ak ic; k1s1mlarda bozk1rlard1r.

A-ORMANLAR
K1bns' ta ormanlar kuzeyde Girne Daglan, guneyde ise Trodos Daglan Ozerinde yogunluk
kazarnr. Gec;mi§te c;ok zengin bir orman ortusune sahip olan K1bns Adas1 'nda a§m kesimler ve
yangmlar neticesinde orman ortusu tahrip edilmi§tir.
K1bns'taki ormanlar Trodos Daglan Ormanlan ile Girne Daglan Ormanlan olmak Ozere ikiye
aynllr.

1-Trodos Orman Ian
Trodos Daglarmda ormanlar uc; degi§ik ku§aktan olu§ur. Bat1da deniz seviyesinden itibaren
yakla§1k olarak 1000 metreye kadar ula§an k1z1lc;am ormanlan, 1000 metreden sonra 1400 metreye
kadar ula§an sedir ormanlan ve 1200-1950 metrelerde rastlanan karac;am ormanlan.
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Bunlann d1§mda Trodos daglannda ozellikle kuzeye ve kuzey bat1ya bakan vadi ic;lerinde ve
nemli yamac;larda geni§ yaprakh orman agac;lanndan k1z1lagac;, karaagac;, akc;aagac; ve c;marlar
orman olu§turacak kadarfazla olmamakla beraberyaygmd1r.
Sedirler adada sadece Trodos Dag Ian eteklerinde Baf Ormani diye bi linen alanda dogal olarak
yeti§ir. Sedir Vadisi denilen bu yerde gorkemli sedirlerin say1s1 otuz bini bulur. Sedirler, adam1zda
bir zamanlar c;ok daha geni§ alanlara yay1hyordu. Lefke' deki bak1r madeninde maden diregi
yap1m1, aynca kereste ve gemi yap1mmda kullanilmak Ozere ilk c;aglarda c;okca tahrip edilmi§tir.
Karac;amlar Trodos Daglannda 1200-1400 metreler arasmda k1z1lc;amlar ile kan§1k ormanlar
olu§tururken, 1600 metreden sonra saformanlarte§kil eden birinci sm1f orman agac1dirlar.

Resim 34: Trodos
Daglarmda Kara{:am Ormanlarz

2- Girne Dag Ian Orman Ian
Girne Daglan' nm ozellikle kuzeyyamac;lan boyunca yaygmdirlar. Bu ormanlann en karakteristik
elemanlan K1bns' ta en yaygm c;am torO olan k1z1lc;amlar, serviler ve ard1c;lard1r. Ozellikle Lapta
Yore' sinde servilerle kan§lk ormanlar te§kil eden k1z1lc;amlar deniz seviyesinden Girne Daglan'
n 1n zirvelerine kadar geni§ ormanlar olu§turur.
Servili Tepe' nin kuzeyi, servilerin dOnyada en gOzel geli§tigi ve en iyi yay1ld1g1 yerlerdendir. Bu
bolgedeki uygun iklim §artlan nedeni ile 25 metre yOkseklige ula§an serviler c;ok geni§ mesafelerde
yay1h§ gosterirler.
Ard1c;lar Karpaz Yanmadas1 ile Akdeniz Kayo Ormanlan ic;erisinde kO<;Ok koruluklar
olu§turur.Girne Daglan' nm ozellikle Lapta Daglan' nm kuzeye bakan vadileri boyunca yer yer
karaagac; ve c;marlar kOc;Ok koruluklar olu§turur. Girne Dag Ian ormanlan ic;erisinde nadiren gorOlen
orman agac;lan olan Akc;aagac;, Maz1 me§esi(pelit), Cinar ve Karaagac; gibi tOrler gec;mi§te K1bns'
m ikliminin bugOnkOne oranla daha nemli olduguna en bOyOk kanitlardir.
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Resim 35:Girne Daglarz 'nda
Servi ve C::am Ormanlarz

B-MAKiLER
Makiler, yaz mevsiminin uzun, kl§ mevsiminin
1llk ge9tigi Akdeniz ikliminde en yaygin dogal
vejetasyondur.
Her zaman ye§il, k1sa boylu 9all ve aga991klardan
olu§an makiler K1bns'ta toprak ortusunun s1g oldugu
yama9larda kendiliginden geli§irken, baz1 yorelerde
tahripler sonucunda geli§mi§ ikincil bir olu§umdur.
Sozkonusu alanlarda yanginlarla tahrip olmu§
k1z1l9amlann yerine sonradan araziye yay1larak
9ogalm1§lard1r.

Resim 37:Makiler kurak donemlerden
etkilenmemek i{:in koklerini
derinlere kadar uzatmz§tlr.
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K1bns'taki en yaygin maki elemanlan,sak1z(§inya),defne,mersin, sandal agac1,delice,
ke9iboynuzu (harup ), kermez me§esi, laden vb.dir.
Makiler K1bns' ta kl§ 1llkllgmdan dolay1 yapraklarm1 dokmez, her mevsim ye§il kal1r. Uzun suren
(May1s-Ekim) yaz kurakllgmdan korunmak i9in kokleri son derece uzundur. Bu ozelligi ile buyuk
yangmlardan sonra igne yapraklllann aksine derin kokleri sayesinde yeniden ye§erirler. $iddetli
yaz s1caklarmdan korunmak i9in makilerde yapraklar toylO parlak ve serttir. Bu ozelligi ile
buharla§may1 azalt1p yaz s1caklarma dayanabilmektedir.
Makileri K1bns' ta 0-700 metre yukseklikler arasmda Akdeniz' e bakan her yama9ta gormek
mOmkOndOr. Makilerin adada en iyi geli§tigi yerler kuzeyde Girne Daglan' nm kuzey yama9lan,
Karpaz Yanmadasmda Yenierenkoy-Dipkarpaz aras1, guneyde Trodos Daglan'nm al9ak yama9lan
ile Agrotur Os bolgesidir.

Resim 38:Kermez Me~esi

Resim 41:Sandal Agaci
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C-GARiGLER
K1bns'ta maki formasyonun tahribi ile araziye sonradan yerle§en, daha kurak ve daha fakir
topraklarm vejetasyonudur. Boylan 50 cm ile 1 metre arasmda degi§ir. Dikenli, c;ok az nemle
hayatm1 surdurebilen bu bitkilerin hemen hepsi derin kokludur. Toprak- bitki arasmdaki su ili§kisini
dengede tutabilmek ic;in buyuk olan k1§ yapraklanni, kuc;OlmO§ olan yaz yapraklan ile degi§tirerek
terleme yuzeylerini azalt1p K1bns'm yaz s1caklarma dayanir.
Kec;ibogan, Abdestbozan, kekik,funda
en bilinen garig elemanland1r.

'
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K1bns'ta kirec;ta§mm yuzeye c;1kt1g1
Kayalar Daglan yamac;lan (kuzey- guney),
a§1n otlatmalar ve yangmlarla tahrip
edilmi§ Girne Daglan' nm guney etekleri
ozellikle Gec;itkale ile iskele arasmdaki
araziler gariglerin en yaygm oldugu
alanlard1r.
Resim 42:Garig tiirlerinden Ker;ibogan (Azgan)

D-BOZKIRLAR (STEPLER)
K1bnsAdas1'nda deniz etkisinin pek sokulamad1g1 ic; bolgelerde y1ll1k yag1§ miktan son
derece dO§Oktar. Yaz kurakl1klarmm da §iddetli olmas1 nedeni ile ic; bolgelerde ozellikle
Mesarya'da karasal iklimi c;agn§tiran iklim §artlan ortaya c;1kmaktad1r.Akdeniz ikliminden
farkl1 bu karasal iklime gec;i§ alanmda bozkir(step) ad1 verilen genellikle tek y1ll1k ot
toplulugu dogal bitki ortasunu olu§turur.
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Genel olarak Ocak- Mart aylarmda renk renk 9i9eklerle bezenmi§ olan bozk1r alanlan, May1s
aymdan itibaren saranrve kurur.
K1bns'ta soganh ve yumrulu baz1 bozk1r
torleri 9ok y1lhk olup bir k1s1m organlarm1
korumak sureti ile ertesi y1hn vejetasyon
devresini beklemektedir. Adada en
yaygm step tOrleri; Gomer;, anemon,
lale, tarlahardal1 (lapsana), ku§konmaz
(ayrelli), yav§anotu, papatya,gavcar,
ek§ilice, gabbar, mandrake (adam otu),
9iri§ otu (§im§ir) vb.
Mesarya'da steplerin ic;erisinde dikenli
yap1s1 ile kurakhga dayaniklll1k kazanm1§
gonnaralar(kara9al1) ve c;atarezler, dere
ic;lerinde yine kurakl1ga dayanikll
tuzsever 1lgmlar mevcuttur.

Resim 45: Yilmazkoy Deresi 'nde Ilgm Korulugu

_ _ __ _E_- _K_IBRIS'A UYUM SAGLAMI$ BiTKiL~E_R_ _ __ __
GOnOmOzde K1bns'a gec;mi§te di§ Olkelerden getirilmi§, K1bns'm iklimine uyum saglam1§
9ogalabilen agac;lar mevcuttur. Bunlann baz1lan o kadar yaygmdir ki k090k ormanlar bile
olu§turmaktadir. Ozellikle erozyon kontrolO ve kumullann ilerleyi§lerini onlemek ic;in ilk defa ingiliz
doneminde adaya getirilen kurakllga ve yangmlara dayanikll K1bns Akasyas1 ve F1st1k <;amlan
K1bns' ta yaygm agac;lardandir. Koruc;am Yanmadas1, Salamis c;evresi, F1st1k 9am1 koruluklan ile
kaplld1r.
K1bns Adas1'na ingiliz SomOrge Doneminde batakllklan kurutmak ve Mesarya' daki yakacak
odun ihtiyacm1 kar§ilamak i9in getirilmi§ ve 9ok9a dikilmi§ agac;lardan bir tanesi de okaliptoslerdir.
Eskiden batakhk olan Gemikonag1, Lefko§a ve Magusa' nm pek 9ok yerinde §LI anda okaliptOs
koruluklan bulunmaktad1r.

Resim 46: Lejlw§a Dereboyunda
Okaliptus Korulugu_

~-
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K1br1s'ta dogal orman bitkileri arasmda kabul edecegimiz bu turlerin d1limda 9ok 9eliitli park
aga9lar1 da dikilmili ve dikilmektedir. Parklarda, bah9elerde gOzel gorOnOmlerinden dolay1
9eliitli Olkelerden getirilip dikilen turlerin en onemlileri; yalanc1 akasya, zangalak, biberagac1,
kau9uk, paulownia, erguvan, salk1msogOt, jakaranda, palmiye, hurma, demiraga9, kallitris,
arukarya vb.

Resim 47: Alev Agaci

fJNiTE DEGERLENDiRME SORULARI
1-Mesarya Yoresi'ndeki dogal bitki ortiisii ile Girne K1y1 Seridi'ndeki dogal bitki ortiisii arasmda
ne gibi farklzlzklar vardir?Ara§tmmz.
2-Trodos Daglarz' nda, Girne Daglarz' ndanfarklz orman agar;larz goriilmesinin sebepleri ne
olabilir ar;iklayzmz.
3-Kzbrzs'taki orman oram neden azdzr? Ara§tmmz.
4- Maki/er kuraklzga dayanabilmek ir;in fizyolojilerinde ne gibi degi§iklikler yapmz§tlr yazzmz.
5- Orman/arm korunmasi ir;in ne gibi onlemler almmalzdir?Ara§tmmz.
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KIBRIS' TA YERALTI VE YER0ST0 SULARI

K1bns adas1 yan kurak iklim ku§agmda Akdeniz'in dogusunda bir adad1r. Adaya dO§en yag1§
miktarmm az olmas1, yagi§larm belirli bir doneme s1k1§mas1, buharla§manm §iddetli olmas1 suyun
onemini art1rmaktad1r. Gerek ic;me ve kullarnm suyu gerekse tanmda kullarnlan suyun kaynag1
yagi§lardir. Olkemize dO§en yag1§ miktan her yerde farkh olsa da ortalama 368 mm civanndadir.
Fakat Akdeniz ikliminin bir sonucu olarak uzun sOreli s1cak yaz mevsimi, yeryOzOndeki suyun
onemli olc;Ode buharla§masma neden olmaktad1r. Adaya dO§en yagi§lann bir k1sm1 mevsimlik
akarsulan olu§tururken bir k1sm1 da adanm jeolojik yap1sma bagh olarak yeraltma s1zarak yeralt1
sularm1 olu§tururlar.

Cografi Bilgi
Sulak alanlar
Dogal veya yapay, akar ya da
durgun tatlz, tuzlu veya acz su
biriktiren biitiin alanlar sulak a/an
kavramz i{:ine girer. Derinligi 6 m 'yi
ge9meyen deniz kenarlarz , batakhk
ve turbahk alanlar dahildir. Sulak
alanlar;biyolojik zenginlik
bakzmmdan ormanlar kadar, tiir
sayzsz ve 9e§itliligi barmdzran
alanlardzr.
Sulak a/an/arm kendilerine ozgil
nemli ve yumu§ak mikroklimasz, bitki
ortiisii ve toprak yapzsz hemen goze
9arpar. Bu ozgiinliik ise oralara
yerle§ecek ve avlanmaya gelecek,
go9 ederken konaklayacak veya
iiremeye gelecek hayvan tiirlerini
kapsar.
Sulak alanlar, fotograf ve resim
sanatplarz veya doga bilimcilerinin
ugrak yeri , ara§tzrma a/am ve canh
egitim uygulama alanlarzdzr. Sulak
alanlarz korumaya yonelik onemli
uluslararasz sozle§meler vardzr.
(Ramsarve Grado Sozle§meleri)

re 'nin bir ko

I\,

51: Olkemizde Gazimagusa -9anakkale Bolgesinde sulak alan ve dogal
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A-Yeralt1 Sulan

K1bns' ta surekli akan akarsular yok denecek kadar azd1r. Bu nedenle yeralt1 sulan onem
kazanmaktadir. Yeralt1 sulan(Akiferler) arazinin gec;irimlilik yap1sma bagh olarak adanm hemen
hemen her yerinde bulunmaktadir. Adanm kuzeyindeki yeralt1 sulannm y1lhk beslenmesi toplam
3
olarak 107 milyon m civanndad1r.
Yagi§lann bir bolumu gec;irimli tabakadan s1zarak, gec;irimsiz tabaka uzerinde birikir. Gec;irimsiz
tabakanm egimine gore akarak birle§en sulara yeralti sulari ad1 verilir. Yeralt1 sulannm yeryuzune
c;1kanlanna Kaynak denir. Ba§hca kaynak c;e§itleri ;Yamac; kaynag1, Artezyenler, VoklUzler, Fay
kaynag1, Kaphcalar ve Gayzerlerdir. Olkemizde en c;ok su, artezyenler vas1tas1yla yeryuzune
c;1kanhr. Vokluz kaynaklanna birc;ok yerde rastlamakla beraber birc;ogu donemlik ak1§ gosterirler.
Bunlara ornek olarak Lapta' da Ba§pmar, Alsancak'ta Ba§pmar, Komurcukoyu-Pmarba§1,
Degirmenlik Pmarba§I, Bellapais VoklUzu, Efendiler Ciftligi' nde $eker Pman, ApostolosAndreas
Manastm' ndaki pmar verilebilir.
Yeralt1 sulan ,kalker, jips, kayatuzu gibi mineralleri ic;eren kayac;lan a§md1rmas1 ile karstik
§ekillerortaya c;1kar. Bu §ekillerin birc;ogu Ulkemizde gorUlebilmektedir.

Beslenme a/am

1.,:,::.

K.K.T.C.'nin su ihtiyacmm hemen hemen tumu (% 98'i) yeralt1 su kaynaklanndan
kar§ilarnr.(K.K.T.C .'nin toplam y1ll1k su ihtiyac1yakla§lk106 milyon m3 tur.)Ancak kuresel 1smmarnn
etkisi ,ormanlarm yangmlarla yok olmas1yla yag1§ miktarlarmda son 30 y1ldan beri azalma
gorulmektedir.
Kuzey K1bns'm su ihtiyacmm %80'i Guzelyurt, Girne Daglan, Girne Sahil ve Gazimagusa
akiferlerinden pompalanmaktad1r. Czellikle Guzelyurt ve c;evresinde y1llard1r yap1lan narenciye
tanm1 su kaynaklannm azalmasma neden olmaktadir. Gunumuzde yeralt1 sulannm en buyuk
problemi yogun olarak gorUlen tuzlanmadir. Olkemizde nufusun ve ihtiyac;lann artmas1 ile yeni su
kaynaklannm bulunmas1 zorunluluk gostermektedir. Bu faaliyetleri Jeoloji ve Maden Dairesi
yurutmektedir.
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ULKEMiZDEKi BA$LICA YERALTI SU KAYNAKLARI $UNLARDIR.
Guzelyurt Akiferi- (180 km 2 )

Guzelyurt ve c;evresi

Ye§illrmak Akiferi - (2.5km 2 )

Ye§illrmak deresi ve c;evresi

Girne Daglari Akiferi (85km 2 )

Kar§1yaka Koyu- Tirmen aras1

Buyukkonuk-Yedikonuk Akiferi - (2km
Ye§ilkoy Akiferi (9 km

2

2

Buyukkonuk-Yedikonuk Koyleri aras1

)

Ye§ilkoy ve c;evresi

)

Lefko§a Serdarll Akiferi

Lefko§a-Serdarl 1aras1

Dipkarpaz Akiferi (1 km 2 )

Dipkarpaz Koyu

Girne K1y1 $eridi Akiferi

Guzelyall-Esentepe

Akdeniz Koru9am

Tepeba§1-Koru9am- kurumu§tur.

Lefke-Maden-Yedidalga Dere Yatag1 Akiferi

Lefke-Yedidalga c;evresi

Dogu Mesarya Akiferi

Bogazi9i-Y1ld1r1m-Yenibogazi9i-lskele

Guneydogu Mesarya Akiferi

Turkmenkoy-Cayonu-Guvercinlik

B- Yerustu Sulan
Yerusto sulan olarak akarsular, denizler, sulak alanlar, goletler, batakllklar ve sazllklar say1labilir.
Ozellikle yagi§ll donemde akan sulann bir k1sm1 goletlere ak1t1llrken bir k1sm1 da denize
akmaktad1r.

1-Akarsular
Akarsular, yagi§lara bagll olarak egim dogrultusunda ak1§a ge9en sulardir. Ancak Olkemizde
surekli akan bir akarsu yoktur. Sadece yag1§h donemde olu§an dere §eklinde mevsimlik akarsular
mevcuttur. Bu akarsularm 10 tanesi Trodos Dag Ian' ndan ,geriye kalanlar ise Girne Dag Ian' ndan
beslenmektedir.
Bu sulann bir k1sm1 sulamada ve yeralt1 suyunu beslemede kullanihrken ,bir k1sm1 da denize
dokOlmektedir. Ba§hca akarsulanm1z §Unlard1r: Kanhdere, Ye§ihrmak Deresi , Guzelyurt Deresi,
Maden Deresi , Lefke Deresi , c;amlldere.
Ganey K1bns akarsular yonunden kuzeye gore daha zengindir. Adan in kuzeyinde surekli akan
akarsular bulunmazken guney K1bns'ta, kaynagm1 Trodos Daglanndan alan ve baz1 y1llarda surekli
akan akarsulara da rastlanir.(Ezousas,Kouris ,Pendaskinos Dereleri vs) Bu akarsularm yaz
aylarmda da su ta§1malarmm nedeni, eriyen kar sularmm ve kaynak sularmm bu dereleri
beslemesidir.
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'1114: Kibns 'taki ba§lica dere ve go/et

4: Giiney Kibns 'ta Ezousas
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2- Baraj ve Goletler

KKTC' de sulama ve yeralt1 suyunu besleme amac;ll olmak Ozere 40'a yakm golet bulunmaktad1r.
Su tutma kapasitesi bak1mmdan en bOyOgO Gec;itkoy Baraj1d1r. Barajm 2014 y1ll itibari ile kapasitesi
3
3
1820(milyon m )den 26,SOO(milyon m )e c;1kanlm1~t1r. Digeronemli goletlerimiz; Gemikonag1 Goleti
,Akdeniz Goleti, Gonyeli Goleti vs. dir.

esim 55: Ger;itkoy Gal

esim 56: Ger;itkoy Goleti 'nin
.. ..tiilme r;alz§malarz.

- - ----'

Gec;irimli tabakalar Ozerine olu~turulan goletlerde biriken sular, yeraltma s1zarak yeralt1 sularm1
beslemektedir. Bu goletlerden en onemlileri ise Lefke ve GOzelyurt Goletleri' dir. Bu goletler yogun
olaraksulamada kullanilmaktadir.
Goney K1bns'ta su potansiyelinin daha fazla olmas1 nedeniyle baraj ve goletlerin say1s1 da
3
fazladir (108 adet). Bu goletlerin toplam su tutma kapasiteleri yakla~1k 332 milyon m 'd0r.
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Toplam depolama
kapasitesi(milyon metrekOp )

Golet

Golet

Toplam depolama
kapasitesi(milyon metrekOp)

Geyitkoy-Dagdere /Girne

26500 m3

Gemikonag1-Madendere/ Lefke

4200 m3

Asprokemmos/Xeros potamos

Akdeniz Goleti I GOzelyurt

1460 m3

Kannaviou/Ezousa

Geyitkale-Egridere /Gazimagusa

1360 m3

Evretou/Stavros tis pokas

Mersinlik Azganl1dere/Gazimagus1:3

1113 m3

Lefkara/Pentaschoinos

13850 m3

Germasogeia/ Germasogeia

13500 m3

Kanhkoy Goleti /Lefkol1a

770 m3

Gonendere Goleti /Gazimagusa

938 m3

Kouris/kouris

115000 m3
52000 m3
18000 m3
24000 m3

lo 3: KKTC ve Giiney Kibris 1aki ba~hca goletler ve su depolama kapasit
Adadaki bir diger su kaynag1 olan dogal goller ise son derece smirhdir. Y1lhk yag1§ miktarmm
olduk9a az olmas1 bu gollerin olu§umunu dogrudan etkiler. Yag1§h donemde su tutan gollerin bOyOk
bir k1sm1 yaz aylarmda kurumaktad1r. Adadaki en onemli goller; Goney K1bns' ta Limasol ve
Larnaka' daki Tuz Golleri ile KKTC' deki Mehmet9ik GolO' dOr.
2

Limasol Tuz GolO, 10.65 km ile adanm en bOyOk dogal golOdOr Derinligi 2.7 metreyi bulan
yerleri vard1r.AgroturTuz golO olarak da bilinir.Limasolun gOneydogusu boyunca uzanir. Ki§ aylanni
burada ge9iren flamingolar(Phoenicopterus roseus) nedeni ile ozellikle ku§bilimcilerin en 9ok
ziyaret ettigi yerlerdendir
Larnaka Tuz golO(Evretou),Larnaka'nm bat1smda Limasol Tuz GolOnden sonra adanm 2. bOyOk
2
golOdOr.YOzol90mO 2.2 km • Hemen k1y1smda Hala Sultan Cami bulunur.GolO ziyaret eden 85 9e§it
su ku§u,halofit (Tuzsever)bitkileri ile koruma altmdaki bir goldOr.bzellikle flamingolann s1khkla
ziyaret ettikleri bu gol yazm buharla§malar nedeni ile k090lmekte adeta tuz tarlasma donmektedir.
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3-AtikSular

Evsel ve endOstriyel at1klarm dogrudan su ortamlarma ant1lmaks1zm bo§alt1lmalan su kirliligine
neden olmaktad ir. Bu at1k sular gerek can II Iara gerekse dog al 9evreye zararverebilmektedir. Ayn ca
yOzey sulan n 1ve yeralt1 sulan n 1da kirletmektedir.
Olkemizde her ge9en gun artan sanayi tesisleri , turistik tesisler ve nOfus; at1k sulann nas1I
zarars1z hale getirebilecegini , hatta ant1larak tekrar kullarnlmas1 konusunu on plana 91kanr. Bu at1k
sular, kanalizasyon §ebekeleri ile merkezi kanalizasyon tesislerinde toplanarak 9evreye ve yeralt1
sulanna zararvermeyecek hale getirilir. Ayn ca gOnOmOzde artan su talebini kar§ilayabilmek i9in bu
sulan antarak tekrar kullanmak mOmkOn olabilmektedir. Deniz suyundan tath su elde etmek i9in
kurulan tesislerde mevcuttur.(DAO)
BugOn HaspolatAntma Tesisi ,Girne
kanalizasyon arit1m tesisi, Dogu
Akdeniz Oniversitesi antma tesisi ve
paket antma tesisleri bulunmaktad1r.
Aynca turistik yorelerde otellerin ve
yak1n 9evresinin su ihtiyacin1
kar§ilamak amac1yla deniz suyundan
tath su elde edilmesi amac1yla antma
tesisleri kurulmas1 planlanmaktadir.
Bunun i9in Bafra Bolgesi' ne yogun
talebi kar§ilayacak aritma tesisi
kurulmas1 kararla§tmlm1§t1r.

naklarmm Korunmasma YonelikAlmmas1 Gereken Onlemle
Tanmsal sulamada damla sulama veya dO§Ok a91h f1skiye kullarnlarak suyun ekonomik
kullarnlmas1
Kentlerimizdeki at1k sularm mikrobiyolojik yonden ant1lmas1 ve elde edilen suyun tanmda
kullarnlmas1
KKTC i9me suyu dag1t1m sisteminin yeniden gozden ge9irilmesi
Yagi§larla ak1§a ge9en sularm baraj,golet veya derivasyon kanallan ile tutulmas1
Denizden tatll su elde edilmesi (Bu sistem Suudi Arabistan ve Korfez Olkelerinde
kullarnlmaktadir.)
Su kaynaklanm1zm dogru ve ekonomik bir §ekilde kullarnlabilmesi i9in su potansiyelinin
bilinmesi gerekir.
TOrkiye'den borularla su getirilmesi projesi .
Suyu kullanan insanlanm1zm basin -yaym yolu ile egitilmesi gerekmektedir.
~~~~~~~~~~~
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Cografi Bilgi: YUZYILIN PROJESi "KKTC Su Temini Projesi"
Birada Olkesi olmas1 ve k1s1tl1 dogal kaynaklan sebebiyle KKTC'nin kalkmmasma, TOrkiye'den
ic;me, kullanma ve sulama suyu gotorOlmesi, onemli olc;Ode katk1 saglayacaktir. KKTC Su Temin
Projesi ile Anamur-Dragon <;ay1 Ozerinde in§a edilecek AlakoprO Baraj1'ndan sabit debi esasma
gore almacak y1lhk 75 milyon m3 su, KKTC'ye isale edilecektir. 106 km uzunlugundaki hat ile
KKTC'ye isale edilecek y1ll1k 75 milyon m3 suyun 37,76 milyon m3 '0 ( % 50,3) ic;me-kullanma
suyuna ve 37 ,24 milyon m3 '0 ( % 49, 7) sulama suyuna tahsis edilmi§tir
Projenin gerc;ekle§mesi ile, halen yeralt1 ve yOzeysel su kaynaklarmm k1s1th olmas1 sebebiyle
su s1kmt1s1 c;ekilen KKTC'ye ic;me, kullanma ve sulama suyu temin edilerek 50 y1ll1k bir perspektifte
ic;me-kullanma suyu ihtiyac1 kar§ilanacak ve adanm en bOyOk ovalarmdan biri olan ancak
kurakl1ktan verimli kullanilamayan Mesarya Ovas1'nda 4 824 ha'hk bir alanda yap1lacak sulu tanm
ile yOksek gelir arti§lan saglanacaktir
DOnya'da ilk kez uygulanan deniz alt1 boru hatt1 ile adaya su saglayan KKTC Su Temini Projesi
c;erc;evesinde 2 adet baraj, toplam 107 km boru hatt1ile2 adet terfi merkezi in§a edilmi§tir.
DOnya'da bir ilk gerc;ekle§tirilerek AlakoprO Baraj1'ndan ah nan su, 80 km uzunluktaki deniz
boru hatt1 ile ve deniz yOzeyinden 250 m derinlikte ask1daki bir boru hatt1 vas1tas1yla Girne
yakmlarmda yap1lan Gec;itkoy Baraj1'na aktanlm1§t1r. Deniz tabani Ozerine do§enen borular, deniz
yOzeyinde gemiler vas1tas1yla birle§tirildikten sonra deniz suyu ile doldurularak deniz tabanma
batmlm1§t1r. Deniz ic;inden gec;en borulara 134 adet ask1 yap1lm1§tir. Deniz altma yerle§tirilen
borular ak1ll1 boru olup, bu borulara tak1lan verici ve sensorler sayesinde muhtemel hasarlar
onceden tespit edilmekte mOdahaleler zaman 1nda yap1labilemektedir.

UNiTE DEGERLENDiRME SORULARI
J-K1bns'taki SU kaynakfanm koruma i<;in hangi on/em/er afmmafid1r?
2-Ulkemizdeki goletlerin yapili§ ama<;lanm ve bu goletlerin onemini ara§tmmz.
3-Ulkemizdeki su kaynaklarmm klSlt!i olmasmm sebeplerini ara§tmmz.
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KIBRIS' TA

NU FUS QZELLiKLERi

A- KIBRIS'TA NUFUS VE NUFUS SAYIMLARI
Ni.ifus ,s1rnrlan belirli bir bolgede ya§ayan insanlarm say1sm1 ifade eder. Bir bolgede ya§ayan
insan say1s1, nOfus hareketleri, nOfusun dag1ll§1, yogunlugu Olkeler ic;:in bOyOk onem ta§ir. Olkeler,
uzun vadeli kalkmma planlan yaparken demografik verilerden yararlarnr. Bu nedenle de nOfus
say1mlan gerekli hale gelir. NOfus say1mlan ile Olkede ya§ayan insanlarm say1s1 ,nOfus art1§1, egitim
durumu, ya§ ve cinsiyetdag1llm1, c;:all§an insanlarm sektorlere gore dag1llm1 gibi bilgilerelde edilir.
K1bns adas1 c;:aglardan beri bir c;:ok Olke ve medeniyetin hakimiyeti altma girmi§ ,bu nedenle
degi§ken bir nOfusa sahip olmu§tur. Osmanll imparatorlugu doneminde ( 1571-1878) c;:e§itli nOfus
say1mlan yap1lm1§, fakat nitelikli ilk nOfus say1mlan ingiliz idaresi doneminde 1881 y1lmda
yap1 labilmi§tir. Bu tarihten sonra 10y1111 k aralarla 1931 y1 Ima kadar sOren nOfus say1 mlan adadaki ic;:
kan§1kllklar ve 2. Donya sava§1 nedeniyle kesintiye ugram1§t1r. 1960 K1bns Cumhuriyeti
doneminde Genel nOfus ve tanm say1m1 yap1lm1§t1r. Bu say1mda TOrk nOfus 104,942 olarak
hesaplanm1§tir. 1974 Ban§ harekatmdan sonra ,1975 y1lmda tekrar tanm say1m1 yap1lm1§ fakat
Turk nOfusunun bir k1sm1 gOneyde kald1gmdan gec;:erli bir nOfus say1m1 olamam1§tir.
1978 y1lmda yap1lan say1mda Turk nOfus 146,740 ki§iydi. 1996 y1hnda ise 200,587 say1sma
ula§mi§tir. En son 4 Arallk 2011 tarihinde yap1lan NOfus ve Konut Say1mmda Olkenin sosyoekonomik yap1s1 incelenmek Ozere KKTC nOfusu belirlenmi§tir (294,396).
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1- KKTC' de Ni.ifus Say1mlarmm Genel Ozellikleri
4 Arahk 2011 nOfus say1mma gore KKTC 'de bulunan toplam insan say1s1 294,396 ki§idir. Bu
say1ma yabanc1lar (Rum,Maronit,ingiliz vs) ,turistler ve TOrkiye'den gelen i§9iler, ogrenciler
dahildir (de-facto-fiili). 2011 y1hnda yap1lan nOfus say1mma gore, KKTC 'nin nOfusunda % 11.5
oranmda art1§ ger9ekle§mi§tir.
GorOldOgO gibi ortalama y1lhk nOfus art1§1 %2.3'tor. Bu rakam onceki nOfus say1mmdaki gibi
yOksektir. Bunun nedenleri arasmda; yurtd1§ma go90n son y1llarda azalmas1,yurtd1§mdan donO§
yapan ki§ilerin artmas1, yabanc1 uyruklu ki§ilerin KKTC 'ye yerle§mesi, Oniversite ogrenci
nOfusunun h1zla artmas1 v.s say1labilir.
Fakat son y1llarda bu h1zh nOfus art1§1 Olkemizde bir9ok sorunu da beraberinde getirmi§tir. Bunlar;

Kentlerimizde alt yap1 hizmetleri zaman zaman yetersiz kalmaktad1r.
Konut talebinin artmas1 ile tar1m ve orman alanlar1 h1zla azalmakta ve dogal ~evre tahrip
edilmektedir.
Egitim ve saghk alanlarmda hizmetler aksamaktad1r.
Ozellikle Lefko§a, Girne ve Gazimagusa gibi buyuk kentlerde artan ara~lara bagh olarak
trafik s1k1§1khg1 ya§anmaktad1r.
i§ bulmada problemlerya§anmaktad1r.
Olkemizde eksikligi h1zla hissedilen i~me ve kullanma suyu talebinin artmas1 ile su
s1kmt1s1 ya§anmaktad1r.
KKTC 'de 2011 nOfus say1mma gore km 2 'ye 88 ki§i dO§mektedir. NOfusun daha 9ok kentlerde
ve kentlere yakm koylerde yogunla§t1g1 gorOIOr. Daghk alanlar, tarim alanlari ve ormanl1k alanlarda
nOfus yogunlugu azd1r. KKTC 'de nOfusun en fazla oldugu §ehir ba§kent Lefko§a' d1r. Lefko§a'y1
Girne, Gazimagusa , GOzelyurt ve iskele izlemektedir.

il~eler

1996

2006

Lefko§a

62,295

84,893

97,293

11.7

Gazimagusa

52,875

64,429

69,838

8.2

Girne

38,715

61,192

73,577

13.0

GOzelyurt

27,523

31,568

30,590

-4.8

iskele

19, 179

22,090

23,098

1.8
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2011

Art•§ oram

2- KKTC' de Nufusun Yap1s1
GOnOmOzde nufusun say1sal degerinden c;ok Olkedeki nufusun ya§ ve cinsiyet durumu, egitim
durumu, c;al1§an nufusun sektorlere dag1l1m1 on plana c;1km1§t1r. Ancak kapsaml1 nufus
say1mlannda ortaya c;1kabilen bu bilgiler ,Olkemizin k1sa ve uzun vadeli kalkmma planlannm
belirlenmesinde onemli rol Ostlenmektedir.

a-Nufusun Ya§ Gruplarma ve Cinsiyete Gore Dag1hm1
NOfusun ya§ gruplarma gore bolOnO§OnOn belirlenmesi o Olkedeki toplam nufus ic;erisindeki
"c;ah§abilecek ve c;ah§amayacak" ki§i say1smm ortaya c;1kanlmas1 ac;1smdan onemlidir. Bir Olkede
ya§ayan nufus, ya§ itibanyla ; c;ah§an ,c;ah§amayan ve c;ocuk nufustan olu§ur. NOfusun yap1s1 en
aynnt1h §ekilde nufus piramidi (ya§ ve cinsiyet grafigi) ile gosterilir.
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Grajik 4: KKTC' de Nilfusun ya§ ve cinsiyet dag1lzm1 (2011)
Olkemizde ,nufus piramidinde de gorOldOgO gibi nufusun buyuk bir k1sm1 gene; ve c;ah§abilecek
ya§ grubuna(15-64) girer. Buda Olkenin, egitim planlamalan, egitim sonras1 i§ imkanlan konusunda
gelecek ic;in yap1lmas1 gerekenleri ortaya c;1kanr. Bag1mh nufus kabul edilen 0-14 ve 65 ya§ ve Ozeri
nufus,toplam nufusun yakla§lk %25 'i kadard1r.
Cinsiyet durumlanna bak1ld1gmda ise erkeklerin kadmlara oranla daha fazla oldugu gozlenir
(%52.8). Bu olay her§eyden once dogal bir surec;tir. Ayn ca Olkemize c;al l§mak ic;in gelenlerin erkek
olmas1, diger bir nedendir. 60 ya§ ve Ozerindeki kadm nufusu ,erkek nufustan daha fazlad1r. Bu
durum kadmlann erkeklerden 6-7 y1I daha fazla ya§amasmdan kaynaklanir.
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ah~an Ni.ifusun Ekonomik Faali}fetlere G6re Da
- - -- - ----

KKTC' de 15 ve daha yukan ya§lardaki c;:all§abilir nOfusa aktif nufus denir. Aktif nOfus miktan,
Olkedeki nOfusun dinamizmini ve i§gOcO potansiyelini gosterir. Olkemizde son y1llarda at1llm yapan
pek c;:ok sektor bulunur. Buda istihdam olanaklanrn art1rmaktad1r. Ancak son y1llarda nOfusun h1zla
artmas1 beraberinde birtak1m sorunlarda getirmektedir.
KKTC' de aktif nOfusun %49.83'0 c;:all§abilir, %50.17'si 9al1§amayan nOfusu olu§turur
(Ogrenciler, emekliler, c;:all§amaz halde olanlar, ev i§leri ile ugra§anlar). Olkemizde 2011 y1l1
Hane Halk1 i§gOcO Say1mmda i§sizlik orarn % 9.7 olarak belirlenmi§tir. Olkemizde, aktif nOfus, 4
temel sektorde c;:ah§maktadir. Bunlar; tanm, sanayi, in§aatve hizmetsektorleridir.
Tablodan da anla§1lacag1 gibi Olkemizde hizmet
sektorOnde c;:all§an nOfusun pay1 oldukc;:a yOksektir.
Sanayi sektorOnOn fazla geli§medigi Olkemizde daha
c;:ok turizm,ticaret, ,egitim sektorone agirhk verilmi§tir.
Tarim sektorOnde,tanm ve hayvanc1llk ile ugra§an
nOfus orarn %3. 7 olup net bir gosterge degildir. COnkO
farkll i§ kollarmda c;:ah§an insanlanm1z bunun yanmda

D Hizmet
%80.2

DSanayi

D in§aat
• Tarim

Graf1k 5 :KKTC' de <;ali~anlarm sektorel dagzlimz (2011

tanmsal faaliyetleri de yapabilmektedir.

c- Nufusun Egitim Durumu

- - -- - -- -

---- -- - - -

GO nOm Ozde Olkelerin nOfus say1lan hatta okur-yazaroranlanndan daha onemli olan ,insanlarm
c;:agda§ bir egitim-ogretim yanmda yOksek bilgi dOzeyinde egitilmi§ olmas1d1r. Olkemizin
kalkmmasmda gerek ekonominin gerekse toplumun ihtiyac;: duydugu ozelliklere sahip insanlar
yeti§tirmek ic;:in her bolgede okul oncesi egitimden yOksek ogrenime kadar birc;:ok egitim kurumu
bulunmaktad1r.
KKTC' de okur-yazar orarn geli§mi§ Olkeler seviyesindedir. Ogrenim kurumlarma gore
nOfusumuzun dag1ll§1 a§ag1daki gibidir.

Ogrenim duzeyi
ilkokul

Nufus

i~erisindeki

oram

%28.3

Ortaokul veye dengi okul

%11.2

Lise ve dengi okul

%33.7

Oniversite veya yOksek okul

%11.2

Tablo 6: KKTC 'de ogrenim kurumlarma gore niifusun dagzlzmz
~--
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Buna gore ozellikle lise ve
Oniversite mezunu oranmm
yOksek oldugu gorOIOr.
Oniversite ve Oniversite
mezunu oranmm fazla olmas1;
egitim sektorOne verilen onemi
gostermektedir.

3- Guney K1bns Rum Yonetiminde Nufus Ozellikleri
GUney K1bns' ta 2011 verilerine gore toplam nUfus 856,960 olup, nUfus yogunlugu km 2 'ye 155
ki§idir. NUfusun en yogun oldugu il9e Lefko§a' d1r. il9e nUfusu 334, 120 ki§idir. Digeril9e nUfuslan;
Limasol (239,842), Larnaka (145,365), Baf (90,295) ve Magusa (47,338). Ortalama ya§am
sUresinin 82 y1I oldugu Goney K1bns' ta nUfusun ya§ gruplanna dag1llm1 §U §ekildedir.

D 0-14
•

15-64

•

65+

Grafige gore 9al1§ma 9agmda olan aktif nUfus
miktan ,nUfusun bUyUk bir bolUmUnU olu§turur.
Olkede ,nUfusun %67'si kent, % 33 ise kirsal
kesimde ya§amaktadir.

,...--------~=-G
_r_a.flk 6:GKRY' de nilfusun ya§ gruplarma gore dagzli_m_z_(.,--:2=0=
11~).=----------

B-GCCLER
insanlann gerek Ulke i9erisinde, gerekse Ulke d1§ma yapm1§ olduklan k1sa ve uzun sUreli yer
degi§tirmelere go~ denir. Go9lerin en onemli ozellikleri ; k1sa veya uzun sUreli olmas1,Ulke i9inde
veya d1§ma yap1lmas1 ve nUfusa dinamizm kazand1rmas1d1r.
Olkemizde say1ca az da olsa go9lere rastlamaktay1z. Bu go9lerin nedenlerini ,dogal ,sosyal ve
ekonomik olarak ay1 rabiliriz.
K1bns Adas1'nda ya§ayan insanlarm say1s1 9ok eski 9aglardan beri sUrekli degi§iklik
gostermektedir. Sava§lar, i9 kan§1kllklar(sosyal nedenler) ve ekonomik s1kmt1lar, ozellikle di§
go9lerin sebepleridir.
KKTC' de kentlerin geli§imine bagll olarak ozellikle koylerden kentlere az da olsa go9ler
ya§anmaktadir. Di§ go9ler ise, i§ bulmak veya egitim amac1yla ba§ta ingiltere' ye yap1lmaktadir.
Bu nun d1§mda son y1llarda Ulkemize gelip yerle§en yabanc1larm oranmm artt1g1 gorUlmektedir

1-i~ Go~ler
Olke i9erisinde yap1lan yer degi§tirmelerdir. Bu nUfus hareketleri koyden kente , kentten koye
veya kentten kente yap1labilmektedir. Fakat Ulkemizde koyden kente go9 daha belirgindir. K1bns
tarihindeki en onemli i9 go9 1974 Ban§ Harekatmdan sonra, vanlan mutabakatla ger9ekle§tirilen
nUfus mUbadelesidir. Bu mUbadele ile 65 bin TUrk, GUney K1bns'tan Kuzeye go9etmi§tir.

Son y1llarda koylerimize yap1lan altyap1 9all§malan (yol-su-elektrik v.s) ,geli§en egitim-sagllk
hizmetleri, koylerde gen9lere verilen arsalar, koy-kent mesafelerinin azllg1 ,koyden kente go9U
azaltan etkenlerdir. Yine de tanm alanlanrnn kU9Ulmesi, tanm d1§1 faaliyetlerin geli§mesiyle
kentlere go9 ya§anmaktad1r. Czellikle Girne, Lefko§a ve Gazimagusa nUfuslannm h1zla artmas1
- - - --=b=unun gostergesidir.
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2-D•§ Go~ler
Olke d1~1na yap1lan goc;lerdir. KKTC 'den ozellikle TUrkiye, ingiltere, Avustralya v.s
Ulkelere d I§ goc;ya§anmaktad 1r.

1974 ve oncesinde ya§anan sava§lar, ic; kan§1kllklar, ekonomik s1kmt1lar sonucu binlerce ki§i
Ulkemizden aynlmak zorunda kalm1§tir. 1974 sonrasmda ise daha c;ok ekonomik nedenlerle
goc;ler yap1lmaktadir. Bu goc;lerin yanmda beyin go~u denilen, yurtd1§mda iyi egitim alan
insanlanm1zm bulunduklan Ulkelere yerle§meleri, egitilmi§ insanlan kaybetmek ac;1smdan onemli
bir sorundur.
Son y1llarda h1z kazanan turizm, in§aat, imalat v.s sektorleri goc; olaylarma dinamizm
kazand1rm1§t1r. Ornegin TUrkiye' den c;ok say1da i~c;i c;all§mak amac1yla Ulkemizde bulunmaktad1r.
Bunun yanmda c;ok say1da yabanc1 uyruklu insan ,Ulkemizde emlak satin alarak , nUfusun
artmasmda etkili olmu§tur.

C-YERLE$ME
KKTC 'de yerle§me , Ulkedeki ekonomik kaynaklara , sosyal olaylara (sava§lar,ic; kan§1kllklar)
cografi ozelliklere gore §ekillenmi§tir. Olkemiz ,Lefko§a, Gazimagusa, Girne, GUzelyurt ve iskele
olmak Uzere 5 idari ilc;eye ve ilc;elere bagll bucak, kasaba ve koylere aynlm1§t1r.
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KKTC Harita Dairesi taraftndan hazirlanml§tlr.

Harita 15: KKTC ve GKRY' de il<;elerin dag1lz~1
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FKO$A: Bir idari kent hOviyetini ta§1r. Ba§kent olmas1 yarn s1ra , onemli bir imalat §ehri
haline gelmesi, nOfusunun h1zla artmasma neden olmu§tur. Lefko§a, bir 9ok resmi kurumun
(Cumhurba§kanl1g1, Meclis, Bakanllklar, El9ilikler) bulundugu bir kenttir. Lefko§a son y1llarda ozel
Oniversitelerin ( Uluslararas1 K1bns Oniversitesi,Yakm Dogu Oniversitesi )bOyOmesi ile egitim
sektoronon geli§tigi bir §ehir alma yolundadir. Aynca Oniversitelerin dOzenledigi seminerler,
kongreler yanmda y1I i9ine yay1lan 9e§itli fuarlar kentin sosyo-kOltorel onemini artmr. Adanm
merkezi konumunda olan §ehir, Girne,GOzelyurt ve Gazimagusa'ya 9ift §eritli yollar ile
baglanmaktad1r.
"!!!"l!l"""IP"l--~!!!!"!!'""t

Resi 60: Lejko§a 'nm tarihi surlari ve
<;_evresinin uydudan gorilnil§il

-~

---

iMAGUSA: Tam bir liman kentidir. KKTC' nin en bOyOk ithalat ve ihracat limanma sahip,
nakliye, gOmrOk, sigorta §irketleriyle onem kazanm1§ bir kentimizdir. Tarihin eski donemlerinde
sadece liman kenti ozelligi ta§1yan §ehir, Oniversite kent ozelligi kazanm1§t1r. KKTC 'nin en bOyOk
Oniversitelerinden olan Dogu Akdeniz Oniversitesi , 15 bin ogrencisiyle kente her yonOyle bir
canl1llk kazandirmaktadir. Aynca kentin son y1llarda kazanm1§ oldugu bir diger kimlik ise sanatsal
ve kOltorel faaliyetlerin yogunla§mas1dir.

Resim 61: Gazimagusa 'nm tarihi surlari
ve r;evresinin uydudan gorilnil§_il

--

~--
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iRNE:

KKTC 'nin turizm merkezidir. Turistik tesislerin % 68 'ini banndiran Girne kenti ozellikle
yaz aylannda artan turist say1s1yla hem kente hem de Olkeye onemli gelir kazandirmaktadir. Girne,
2011 nOfus say1mma gore nOfusu en fazla art1§ gosteren ilc;emizdir. (art1§ orani % 13.1) Kentin tarihi
, kOltorel ve dogal gOzellikleri nedeniyle, ic;ve di§ goc;lerle nOfusu h1zla artm1§t1r.

Resim 62:Girne 'nin uydudan gorilnil§il

Ozellikle narenciye tanm1 ile On yapm1§ onemli bir tanm kentimizdir. Kentte
tanma dayall tesislerden olan Cypfruvex narenciye paketleme tesisleri ve c;e§itli tanmsal
kurulu§lar bulunmaktad1r. Bolge halkmm birc;ogu tanmsal sektorde c;all§maktad1r. GOnOmOzde
bolgeye kurulan Orta Dogu Teknik Oniversitesi GOzelyurt KampOsO ve Lefke' de bulunan Lefke
Avrupa Oniversitesi ,kente ayn bir ozellik katar. 2011 nOfus say1mma gore nOfusu azalan
ilc;emizdir. Bunda en onemli etken, gelecek kayg1s1 nedeniyle ozellikle gene; neslin yerle§mek Ozere
Lefko§a, Girne gibi diger bolgeleri tercih etmesidir. NOfusun fazla art1§ gostermemesine ragmen
§ehrin ekonomikve kOltOrel ozellikleri gelecek ic;in potansiyel olu§turmaktad1r.

Resim 63:Gilzelyurt' tan
gorilnil§

63

KELE: Tanmsal i§ kollannm yogun oldugu bir ilc;emizdir. BOyOk bir bolOmOnde kuru tanmm
yap1ld1g1 il9ede i§ ve istihdam olanaklan oldukc;a k1s1thdir. Bu nedenle Gazimagusa veya diger
ilc;elerde c;ah§mak zorunda kalan birc;ok insan bulunmaktadir. Karpaz Yanmadasm1 ic;ine alan
ilc;ede y1llardan beri el degmemi§ dogal gOzellikler bulunmaktad1r. DOnyanm en gOzel sahillerinin
bulundugu bolgede ,gOnOmOzde tam anlam1yla yatmm patlamas1 ya§anmaktad1r. Ornegin Bafra
Bolgesinde say1lan h1zla artan turistik tesislerde yatak kapasitesi artmaktad1r. Bu da gelecek
y1llarda bolge ekonomisinin turizme dayah olacagm1 gostermektedir. Bu geli§melere bagh olarak
iskele ilc;esi ve c;evresi yogun yap1la§manm gorOldOgO yerler haline gelmektedir. 2006 ve 2011
nOfus say1mlannda, nOfus art1§ h1z1 az olmasma rag men, gelecek y1llarda nOfusunun h1zla artacag1
ortadad1r.

Ya§ad1g1mz r,;evrede yerle§me, hangi kriterlere gore §ekillenmi§tir ? Ara§tlrimz.
Ya§ad1gm1z r,;evrede r,;ali§anlarm sektorel dag1/1m1m inceleyiniz.

1-Hzzli nufus artz§zmn yaratacagz sorunlar nelerdir?
2-KKTC'de aktif nufusun hizmet sektoronde yogun/a§ma sebeplerini ara§tzrzmz?
3-Go<; olaylarzmn Ulkelerin sosyal ve ekonomik yapzlarznda yarattzgz olumlu ve olumsuz ozellikler
nelerdir? Tartz§zmz.
4- KKTC' deki universitelerde yerli ve yabancz ogrencilerin sayzsznzn artmaszmn, bolgesel ekonomiye
katkzlarz nelerdir?
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insan tarafmdan kendisine yararh, ozellikle beslenmesi ic;in gerekli hayvansal ve bitkisel Orunler
elde etmek amac1yla yuruttugu etkinliklerin tamune Tarim denir. Tanmsal etkinlikler bir c;ok a91dan
onem tal?ir. Oncelikle bitkisel ve hayvansal Orunler insanlarm temel besin maddeleridir. Vine bu
Orunler birc;ok sanayinin hammaddesini olul?turmaktad1r. Aynca Olke nufusunun bir bolOmune
istihdam saglayan sektor, dll? sat1m Orunleriyle de Olke ekonomisine katk1da bulunur.
1960 -70'1i y1llara kadar K1bns ekonomisinin temeli tanm sektoruydu. Adanm ekonomik
nufusunun 1/3 bu sektorde 9al1l?makta ve dll? sat1m Orunlerinin %70'i tanmsal Orunlerden
olul?turmaktayd1. Sanayi ve hizmet sektorlerinde bal?layan gelil?meler sonucu tanmm onemi
azalmakla beraber, bugun de tanmm KKTC ve GKRY ekonomilerine yapt1g1 katk1 goz ard1
edilemez.
K1bns'ta bal?hca tanm alani Mesarya' d1r. Bu alan doguda Gazimagusa Korfezi ile bat1da
Guzelyurt Ovas1' na kadar uzanir. Bu ova, k1y1lardaki dar aluvyal karakterdeki ovalarla birlikte
adanm tanmsal arazisini olul?turur. Ozellikle Trodos Daglan'nm genil? alan kaplamas1 tanm
alanlanni smirlandmr. Tanmsal etkinlikleri k1s1tlayan diger bir faktor de kurakllkt1r. ic;
bolgelerdeki genil? tanm alanlan ekonomik getirisi daha az olan arpa ve bugday tanmma
aynlm1l?t1r. Bu durumun en onemli nedeni yan kurak iklim l?artlan ve duzensiz yag1l? rejimidir.
K1bns'ta y1ll1k yag1l? miktannm azl1g1 ve yuksek buharlal?ma sonucu ortaya 91kan kurakllk, ada
tanmmm karl?I karl?1ya bulundugu en onemli sorundur. Su azllg1 hem ekilebilen alanlan
sm1rlamakta hem de birim alandan al man verimi dOl?Ormektedir.

1~:::~:::~~=~.::I Bodur r;alilik,
··········· · fundalik
0000000
0000000
0 0 0 0 0 0 0

Agar; iiriinleri

111111111

Orman

I I I I I I Sulu arazi

I
-

I Susuz arazi
Tarimd1~1

Harita 17:Kibns'taArazi Kullammi
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KKTC' de uretimde, ihracatta ve ulusal gelirin dag1llmmda tanm onemli bir sektordur. 2011 y1lma
gore KKTC' de 9all~an nufusun yakla~1k % 3.7'si tanm sektorunde istihdam edilmi~tir. Bu sektor
Ulkemiz ekonomisine %5.6 katk1 yapmaktadir. Yine KKTC ihracatmm %37'sinin tanm urunlerinden
olu~mas1 bu sektorun Ulkemiz ac;1smdan on em ve buyuklugunu ortaya koymaktad ir.

DCNOM

DE KAR

%

Tarim 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,Koy,
Dere,Golet
Kullanilmayan
Arazi
Toplam

Tablo 7:KKTCARAzj DAGILIM/(2012)

Ara§tlrma Konusu
KKTC' de tarim1 etkileyen faktorler nelerdir? Ara§tlriniz.
Ya§ad1g1mz bOlgede yeti§tirilen ba§/1ca tarim iiriinleri nelerdir? Ara§tlrimz.
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Tarim sektorO, Goney K1bris Rum Yonetimi ekonomisine 2010 y1l1 itibariyla yaklai;;1k % 2.1
katk1da bulunurken, c;al1i;;an nOfusun yaklai;;1k % 7.6'sma istihdam olanag1 saglam1i;;t1r. Ozellikle
dag koylerinde yai;;ayan nOfusun goc; etmesini onlemek ic;in Oreticilere c;ei;;itli destekler
saglanmaktadir. Yine ham ve ii;;lenmii;; tarim OrOnleri ihracat1 toplam y1ll1k ihracatm yaklai;;1k
% 18'ni olui;;turmaktadir. Goney K1bris, A.B ve uluslararas1 alana uyum saglamak amac1yla tarim
sektorOnOn yeniden yap1landmlmasm1 ve gelii;;tirilmesini hedeflemektedir. Tarim sektorO ic;in temel
hedef Avrupa Birligi OrtakTarim Politikas1d1r.

Ara§hrma Konusu
KKTC(2011)

Avrupa Birligi OrtakTarim
Politikasi nedir?Ara§tlrmiz.

Bitkisel Oretim
Hayvanc1hk
Ormanc1hk
Bahkc;:1hk

GKRY (2010)
Bitkisel Oretim
Hayvanc1hk
Destek Oretimi
Ormanc1hk
Bahkc;:1llk

k 7: KKTC 'de ve GKRY' de alt sektorlerin tarzma km

K1bris'ta tarim sektoro bitkisel Oretim, hayvanc1hk, ormanc1hk ve su OrOnleri alt sektorlerinden
olui;;maktadir. Bu alt sektorler ic;erisinde tarimsal Oretime en yOksek katk1y1 bitkisel Oretim
yapmaktad ir. Daha sonra ise hayvanc1l 1k alt sektorO gelmektedir.
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A- BiTKiSEL 0RETiM
K1bns'ta topografya ve iklim elemanlannm farkhhgma bagh olarak c;:ok c;:e§itli torde OrOnlerin
yeti§mesi mOmkOndOr. Adanm k1y1 bolgelerinde tropikal ve subtropikal sebze ve meyveler
yeti§irken, ic;: bolgelerde daha c;:ok tah1I OrOnlerinin yeti§tirildigi gorOIOr.
KKTC topraklannm yansmdan biraz fazlas1 tanm arazilerinden olu§maktadir. Ancak mevcut
ko§ullarda tanm arazisinin yakla§1k %65'i ekonomik olarak ekilip degerlendirilmektedir. Ekonomik
olarak degerlendirilen tanm arazisinin ise c;:ok az bir bolOmOnde (% 8) sulu tanm yap1lmaktad1r.
Goney K1bns' ta ise toplam arazinin yakla§1k %30 tanm arazisi olarak kullanilmaktadir. Sulu tanm
alani ise toplam ekili alanm yakla§1k %20'sini olu§turur.
K1bns'ta bitkisel Oretim ekim alanlan genel olarak tah1I, yem bitkileri, sebze, bostan, endOstri
bitkileri, meyveler, baglar ve turunc;:gillerden olu§maktadir. Sulanabilen tanmsal arazi, ekilen
tanmsal arazinin kOc;:Ok bir bolOmOnO olu§turmasma kar§m sulu arazi OrOnleri tanmsal Oretimin ve
di§ sat1m OrOnlerinin onemli bir bolOmOnO olu§turmaktadir. Geriye kalan geni§ arazi ise geleneksel
kuru tah1I tanmma aynlm1§tir.

Dekar

%

1.212.210

64,80

EKiLEN ARAZi

Tah1I Arazisi

819.793

43,82

NadasArazi

66.804

Baklagiller
Yem Bitkileri

EKiLEN ARAZi

EndOstriyel Bitkiler

Dekar

%

1.025.000

76,84

Tah1I Arazisi

329.000

24,66

3,57

NadasArazi

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

Yagh Tohumlar

-

-

Ozom ve OzOmsO meyveler

59.006

3,15

Ozom ve OzOmsO meyveler

76.000

5,70

Turunc;:giller

53.618

2,87

Turunc;:giller

28.000

2,20

Sera ve TOneller

1.484

0.08

Diger

73.000

5,47

658.479

35,20

EKiLEMEYEN ARAZi

121.000

9,07

1.870.689

100

EKiLEMEYEN ARAZi
Toplam

Toplam

Tablo 8: KKTC 'de tanmsal arazi kullammi
(Ekilen arazinin iiriin <;e~idine gore dag1lim1 2012)

1.334.000

100

Tablo 9:GKRY' de tanmsal arazi kullammi
(Ekilen arazinin iiriin <;e~idine gore dag1lim1 2010)
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1-TAHILLAR: Taneleri, ozellikle un haline getirildikten sonra insanlarm ve hayvanlarm
beslenmesinde kullarnlan bitkilere genel olarak tah1I ad1 verilir. insanlarm temel besin maddelerini
olu§turan tah1llar, tanmsal alanlaric;erisinde en c;okyeti§tirilen OrOnlerdir.
K1bns'ta ekilen arazinin OrOn c;e§itlerine gore dag1hmmda tah1I arazisi yakla§lk %40'hk
payla birinci s1rada yer ahr. Tah1I ekili alanlarm boylesine geni§ yer kaplamas1, K1bns'taki yan kurak
iklim ko§ullan nedeniyle yag1§ miktannm azhg1 ve sulama sorunundan kaynaklanmaktadir.
K1bns'ta yeti§tirilen ba§l1ca tah1I OrOnleri bugday, arpa ve yulaftir. Tah1llar ozellikle bugday ve arpa
c;ogunlukla adanm orta bolOmdeki Mesarya'da yeti§ir. Yagi§lara bagh olarak Oretim miktarmda
dalgalanmalar olur. Bugday Oretimi 1980'den beri sOrekli azalmaktadir. Arpa Oretimi ise art1§
gostermi§tir. Bugday tarimmdaki bu azalma y1ll1k yag1§ miktarindaki istikrars1zllktan
kaynaklanmaktad 1r.

Bugday; YOksek besleyici degeri olan bugday, insanlarm temel g1da maddesidir.
K1bris'ta bugday sonbahar ba§larmda ekilir ve yagi§larla birlikte k1sa sOrede c;imlenir.
Bugdaym en c;ok ekimi yap1lanlar1; yumu§ak bugday ve sert bugday c;e§itleridir. Yumu§ak
bugday un ve ekmek yap1mmda kullanillr. Sert bugday(durum bugday1) ise makarna ve irmik
Oretiminde kullanilmaktadir. KKTC'de tah1la ayrilan arazinin kOc;Ok bir bolOmO (% 7,39)
bugdaytarimma ayrilm1§tir. Bugdaytarimma ayrilan arazinin yaris1 sert (durum), digeryaris1
yumu§ak bugdaya ayrilm1§t1r. Toplam y1ll1k bugday Oretimimiz 9444 tondur. Bu Oretim miktari
Olkemiz ihtiyacm1 kar§1lamad1gmdan bugday ithal etmekteyiz.TOm adada yeti§me imkani
bulan bugdaym ekim alani Mesarya ovas1 ve Karpaz Yarimadasmda yogunla§ml§t1r.
Yeti§tirilen bugdaym bir k1sm1 hayvan yemi olarak kullanilmaktad1r. Olkemizde Gonendere,
Gec;itkale, Mehmetc;ik,Yeni Erenkoy, Ercan, GOzelyurt bugdayekilenyerlerin ba§mdagelir.
Goney K1bns'ta da bugday ekilen alanlar azalmaktadir. Y1ll1k Oretim 18889 ton civanndadir.
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Arpa; ll1man iklim bolgelerinde yeti§en ve taneleri hayvan yemi, ekmek ve bira yap1mmda
kullarnlan bir tanm bitkisidir. Soguga ve kurakllga bugdaydan daha dayarnkl1d1r. Bugdaya benzer
bir bitki olan arparnn ye§ilken ondan fark1 yapraklarmm daha ac;1k ye§il, kulakc;1klarmm daha bOyOk
ve tOysOz olmas1d1r. Ayn ca arpa, bugdaya gore daha erken yeti§ir. K1bns'ta arpa genellikle hayvan
yemi olarak kullarnlir. K1bns'ta tah1la aynlan arazinin c;ok bOyOk bir bolOmO arpa tanmma aynlm1§tir.
Olkemizin 2012 y1lmdaki toplam arpa Oretimi 121720 tondur. Akdogan, Gec;itkale , iskele,
Gonendere,Yeni Erenkoy, Mehmetc;ik, Ercan, Degirmenlik, Lefko§a ,GOzelyurt, Bogazkoy,
<;amllbel ba§llca arpa ekim alanlanm1zd1r.
Goney K1bns'ta ise 2010 y1lma gore Oretim 46062 tondur.

Yulaf; DOnyada ve Olkemizde gittikc;e daha az Oretilmektedir. Hayvan yemi olarak kullarnm1
sOrmekte olup, besin degeri diger tah1llara gore dO§Ok oldugundan Oretimde gerileme devam
etmektedir. KKTC'de yulaf Oretimin yap1ld1g1 ba§llca yerle§im birimi Yeni Erenkoy'dOr. Yulaf Oretim
miktan 315 tondur. Goney K1 bns'ta 781 ton yulaf Oretilir.
KKTC' de azda olsa hayvan yemi olarak kullarnlmak Ozere dari yeti§tirilmektedir. Ozellikle
Ercan Havaalarn c;evresinde Kanlldere' den elde edilen sularla bu OrOn yeti§tirilir.

Arp a

Bug day
Yulaf

Tablo 10: KKTC' de tahzl ilrilnleri ekim alanlarznzn dagzlzmz

Arp a

Bugday
Yulaf

Tablo ll:GKRY' de tahil ilrilnleri ekim alanlarmm dagzlzmz
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2-BAKLAGiLLER: Olkemizde tah1I OrOnlerinden sonra alansal olarak en fazla yeti§tirilen
bitkisel OrOn baklagillerdir. Baklagiller yemlik ve yemeklik baklagiller diye ikiye aynhr. Yiyecek ic;in
yeti§tirilenlerin tanelerinden yararlanihr, bunlann c;ogu insan yiyecegi olmakla birlikte bir k1sm1 da
yine hayvanlar ic;in yeti§tirilir(bakla, soya). Baklagiller proteince zengin olduklanndan bu bitkilere
proteinli bitkiler de denir. Bu ozelliklerinden dolay1 hem insanlarm hem de hayvanlann
beslenmesinde onemli yer tutarlar. Aynca bu bitkiler kokleri ile topragm zamanla kaybettigi azotu
geri kazanmasm1 saglar. Bu nedenle mOnavebeli tan ma en uygun OrOnlerdir. Yemeklik baklagillerin
ba§hcalan nohut, mercimek, kuru bakla, kuru fasOlye, kuru bogrOlce gibi OrOnlerdir.
Yem bitkisi olan baklagiller, ye§il
ve kuru olarak her bolOmOnden
yaralanilmak Ozere yeti§tirilir ve bunlar
bugdaygillerden olan yem bitkilerine gore
protein bak1mmdan daha zengindir.
Olkemizde fig (vigo) ve favetta hayvan
yemi olarak Oretilen ba§llca yemlik
baklagillerdir. Bu bitkiler ye§il yem olarak
yedirilirse, hayvan, bitkinin hem
kendisinden hem de tohumundan
yararlanir. Bunlar ic;erisinde en c;ok fig
yeti§tirilir. Lefko§a c;evresi, Ercan,

Resim 66:Ye§il.figve hasad1yapzlm1§ arpa balalari

Akdogan, Yeni Erenkoy, Gonendere, Gec;itkale, Bogaz , Mehmetc;ik bu OrOnlerin yeti§tirildikleri
ba§hca alanlardir. Bu OrOnlerin yanmda tah1I balyas1, arpa has1h, yonca gibi yem bitkileri de
yeti§tirilir. Goney K1bns'ta da hayvan yemi olarak bu OrOnlerin Oretimi yap1lmaktad1r.

3- ENDUSTRi (SANAYi) BiTKiLERi
Sanayide hammadde olarak kullanilan tanm OrOnlerine endustri veya sanayi
bitkileri ad1 verilir. Bunlar fabrika veya atolyelerde i§lenerek c;e§itli sanayi OrOnleri
haline getirilmektedir.
K1bns'ta endOstri bitkilerinden toton,
susam ve yer f1st1g1 az miktarlarda
Oretilmektedir. KKTC'de su azhg1 bu
tor OrOnlerin yeti§tirilmesini
sm1rlamaktad1r. 2004 y1lmda Yeni
Erenkoy'de 127 ton toton Oretimi
gerc;ekle§tirilmi§tir.Yerf1st1g 1 Alsancak
ve Lapta yorelerinde az da olsa
yeti§tirilmekteydi. EndOstri bitkilerinin
Oretimi 2005 y1lindan itibaren
yap1lmamaktad1r.
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4- YUMRULU BiTKiLER: Toprak altmda gelii;;en yumrulan i<;in yetii;;tirilen OrOnlerdir.
Yumrulu bitkiler ozellikle sulanan arazilerde ve kirm1z1 topragm(terra rossa) bulundugu alanlarda
daha <;ok yetii;;tirilir. K1bns'ta yetii;;tirilen bai;;llca yumrulu bitkiler ; patates, kolokas, sogan, gOver,
sanmsak, pancard1r. Bu OrOnlerden i<;erisinde patates en onemli OrOndOr. K1bns'ta patates
sonbahar ve ilkbaharda olmak Ozere iki kez toplanir. K1bns patatesi erken yetii;;me ozelliginden ve
lezzetinden dolay1 onemli bir d1i;; sat1m OrOnOdOr. Bu durum ozellikle Avrupa pazarmda rekabet<;i
avantaj saglar. Onceki y1llarda ingiltere ve Norve<; pazarlarma sat1lan bu OrOn, bugOn de TOrkiye'ye
ihra<; edilmektedir. Olkemizde GOzelyurt, Akdogan, Yeni Erenkoy ve Ge<;itkale bai;;ta gelen patates
Oretim alanland1r. KKTC' de 2012 y1hnda yaklai;;1k 16595 ton patates Oretimi ger<;eklei;;tirildi.
Goney K1bns'ta patates Oretimi yogun i;;ekilde Gazimagusa' nm gOney bat1smdaki
Kokkinochoria bolgesinde yap1hr. Patates, 1980'e kadar gOneyin en onemli tanmsal OrOnOydO.
Oretimin %80 d1i;;anya sat1hrken, son y1llarda patatesin d1i;; sat1mdaki pay1 azalm1i;;tir. Buna ragmen
patates Goney K1bns'm onemli d1i;; sat1m Orono olup, ingiltere en onemli mOi;;teridir. 2010 y1hnda
patates Oretimi 82000 ton olmui;;tur.

Resim 69:Patates hasadz
(jncirli Koyii)
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5-SEBZELER: TOrlerine gore kok, yumru, meyve , tohum ya da yapraklarmm yenmesi
i9in yeti§tirilen bitki ve bu bitkinin toketilen k1smma sebze denir. Sebzeler sulu tanmm en onemli
OrOnleridir. Genellikle dogal hava ko§ullannda a91k alanlarda mevsimine uygun sebzeleryeti§tirilir.
Mevsim d1§mdaysa koto iklim ko§ullanndan korunmak ve bitkinin geli§imini h1zland1rmak i9in sera,
plastik tOnel gibi barmaklarda sebze Oretimi yap1llr.
K1bns'ta ozellikle k1§ s1cakllklannm 1llk ge9mesinin etkisiyle 9ok 9e§itli sebzelerin
yeti§tirilmesi mOmkOndOr. Ancak sebze tanm1 bol suya ihtiya9 duydugundan ekim alanlan smirlld1r.
Sebze tanm1 emek yogun birfaaliyettir. Tarlanm i§lenmesi, sulama, 9apalama, otlann ay1klanmas1,
ila9lama gibi i§ler aksatmadan yap1lmalld1r. K1bns'ta yeti§tirilen ba§llca sebzeler; enginar, sarma
lahanas1, p1rasa, paz1, 1spanak, molohiya, maydanoz, kereviz, marul, domates, h1yar, patllcan,
bamya, biber, kabak, kavun ve karpuz, taze bakla, taze bogrOlce, taze fasOlye, sogan, havu9, turp,
9i9ek lahanas1 v.s.
K1bns'ta enlemin etkisiyle
y1ll1k gOne§lenme sOresi fazladir.
Ki§ s1cakllklarmm da fazla dO§Ok
olmad1g1 bolgemizde serac1llk
onemli bir ekonomik faaliyettir.
Cam veya naylon ortOlerle
olu§turulan kapall alanlarda (sera)
bitkilerin daha erken olgunla§mas1
saglanmaktad1r. Serac1llk faaliyeti
ile her tOrlO sebze ve meyvenin
mevsimi d1§mda yeti§tirilmesi
imkani yarat1lmaktadir. Mevsimsiz
Resim 70: Ulkemizde dahafazla Doganci, Gaziveren
ya da mevsimin hemen ba§mda
koylerinde yeti~tirilen yaz uriinu; kap_uz
yeti§tirilen meyve ve sebzelere turfanda Orunler ad1 verilir. Bu OrOnlerin fiyatlan daha yOksek
olmaktad 1r. Boylece Oretici daha fazla ekonomik gelir elde etmektedir.
Olkemizde sera ve tOnellerde yeti§tirilen
baz1 onemli OrOnler; domates, salatallk,
kavun, karpuz, kabak, patl1can, biber,
fasOlye ve 9i9ek say1labilir. KKTC'de sera
2
ve tonel arazisi yakla§1k 1 milyon m dir.
Bunun 2/3'si sera, geri kalani tonellerden
olu§ur.

Resim 71: Ulkemizde seralarda
yeti~tirilen domates
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Olkemizde sulu tanmm GOzelyurt Ovas1 ile Mesarya Ovas1'nm gOney-gOneydogu
bolOmOndeki <;ayonO, Beyarmudu, Vadili, incirli ovalarmda ve Karpaz Yanmadasmda yogun
oldugu gorOIOr. Bu alanlar yer alt1 suyunun daha fazla oldugu yerlerdir. Buna bagh olarak sebze ve
meyve tanm1 bu alanlarda daha fazla yap1lmaktad1r. KKTC'de su azhg1 mevcut su kaynaklanrn
ekonomik kullanmay1 gerektirir. Czellikle sebze ve meyve tanmmda modern sulama yontemlerini
kullanmak gereklidir. Bu ama9la damlama sulama ve dO§Ok a91h f1skiye ile sulama yontemlerine
ge9ilmesi bOyOkonem ta§1maktadir.

Resim 72:Sera i<;erisinde
damlama ile sulama

6- MEYVELER: Saglad1klar1
kalori, vitamin, madensel maddeler ve
gOzel gorOnOmleri sayesinde
beslenmemizde 9ok onemli bir yer
tutmaktad1r. Ayrica meyve suyu,
konserve, re9el, marmelat ve pekmezin
de hammaddesini olu§tururlar. Meyve
yeti§tiriciligi yogun ugra§ gerektirir. Bu
faaliyetlerden aga9lar1 budama,
gObreleme, meyve seyreltme, sulama,
aga9lann korunmas1 onem ta§irve 9e§itli
tarzlarda yap1l1r. Aga9lar1 ilkbahar
donlarma, hastahklara, boceklere ve
yabanc1 otlara kar§I korumak gerekir.
KKTC'de Oreticilerin Olkemiz §artlarma en uygun ve yOksek verimli meyve bah9eleri
olu§turmalan i9in 9e§itli 9ah§malar yOrOtolOr. Tarim ve Orman Bakanhgma bagh TOrkmenkoy ve
GOzelyurt Tanmsal Ara§t1rma istasyonlannda her torden meyvenin Oretim ve deneme 9ah§malan
yap1lmaktadir. Goney K1bns'ta da Tanmsal Ara§tirma Merkezi geli§tirdigi meyve tOrlerini Oreticilere
dag1tarakyard1mc1 olmaktadir.
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K1bns'm iklimi ve toprak yap1s1 pek c;ok meyve tOrOnOn yeti§tirilmesi ic;in uygundur. Akdeniz
iklimine sahip K1bns adasmda tropikal kokenli meyveler ba§ta olmak Ozere c;ok c;e§itli meyveler
yeti§tirilebilir. Ozellikle k1§ s1cakllklannm 0° C'nin altma pek dO§memesi tam y1I boyunca meyvelerin
geli§imini saglar. Ancak yaz kurakhgmm uzun sOrmesi ve su k1tllg1 meyve Oretimini sm1rlamaktad1r.
Olkemizde c;ok c;e§itli meyveler yeti§tirilebilmesine ragmen Oretim miktarlan ic; toketimi
kar§1layamamaktad1r. K1bns'ta, sert kabuklu meyvelerden; badem, ceviz, antepf1st1g1, yumu§ak
c;ekirdekli meyvelerden; elma, armut, yeni dOnya, ta§ c;ekirdekli meyvelerden; zerdali, kay1s1,
§eftali, erik, OzOm ve OzOmsO meyvelerden; nar, incir, muz, c;ilek, harup, zeytin, OzOm ve c;e§itli
turunc;gilleryeti§tirilir.

a- TURUNCGiLLER (NARENCiYE): Portakal, mandarin, limon ve greyfrut gibi

~--

meyvelere turun~gil veya narenciye denir. Turunc; agac1 a§ilanarak bu OrOnler elde edilir.
Turunc;gil yeti§tiriciligini smirlayan en onemli iklim olay1, dO§Ok s1cakllklar (don)'d1r. Turunc;gil
c;e§itlerinin dO§Ok s1cakhklara dayanikllhklan farkll olmakla birlikte 0°C'nin altmda zarar gorOrler.
YOksek s1cakllk ve bol su isteyen bu bitkiler, K1bns'ta sulamanm yap1ld1g1 alanlarda ozellikle sahil
ku§agmda ve biraz da adanm ic; k1s1mlannda yeti§tirilmektedir.
KKTC'de en yogun turunc;gil Oretimi GOzelyurt ve c;evresinde yap1lmaktad1r. Ayn ca Girne'nin
bat1smda Alsancak ve Lapta koyleri ile Gazimagusa'da Mara§'ta turunc;gil Oretimi yap1lmaktadir.
2012 y1llnda Olkemizde 127158 ton turunc;gil Oretimi gerc;ekle§mi§tir. Turunc;gil OrOnlerinden
portakal, limon ve greyfrut en onemli ihrac; OrOnlerimizdir. Toplam Oretimin yakla§1k % 70'i ihrac;
edilmektedir. Turunc;gil ihracatmm bOyOk bir bolOmO ozel §irketlertarafmdan gerc;ekle§tirilir. Bunun
yanmda deviate bagh Cypfruvex §irketi, Oreticiden toplad1g1 Orono i§leyip, paketleyerek ihrac;
etmektedir. TOrkiye, Rusya, Ukrayna ve ingiltere turunc;gil ihrac; edilen Olkelerin ba§mda gelir.
Ayn ca bu OrOnlerden elde edilen narenciye konsantresi de diger bir ihrac; OrOnOmOzdOr.

-

Toplam

29,5

115,86

Tablo 12: KKTC ve GK.RY' de ba§llca tarimsal di§ satim iiriinleri
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Goney K1bns'ta da narenciye
bahc;eleri sulama imkan1n1n
bulundugu ozellikle sahil
bolgelerinde yogunla§mi§tir. Son
y1llarda Oretimde onemli arti§lar
kaydedilmi§tir. 2010 y1lmda 113262
ton Oretim gerc;ekle§tirildi. Oretilen
OrOnOn yakla§1k yaris1 ihrac;
edilmi§tir. Goney K1bns'm tanmsal
di§ sat1min1n yakla§lk %40'1
turunc;gillerden meydana gelir.

b- ZEYTiN: Akdeniz ikliminin tarnt1c1 bitkisi olan zeytin, K1bns'ta geni§ bir dogal yeti§me
alarn bulmaktad1r. Vaz kurakhgma dayarnkl1 olan zeytin agac1 ki§larm 1hk gec;tigi, ozellikle deniz
seviyesinden ba§lay1p 700-800 m yOkseklige kadar yogun yay1h§ gosterir. K1bns'ta 8§1 zeytini ve
yabani zeytin(delice) diye iki c;e§it zeytin yogundur. Yabani zeytinlerin ekonomik degeri yoktur.
Ancak a§1land1klan zaman OrOnOnden yararlanilabilir. A§I zeytininin ekonomik degeri ise yOksektir.
Zeytin bitkisinin meyvesi sofrahk zeytin ve sofrahk yag olarak toketilmekte, c;ekirdekleri ile yag1
kozmetikve sabun sanayinde kullan1lmaktad1r.
KKTC'de ba§ta Karpaz yanmadasmda Yeni Erenkoy, Mehmetc;ik, iskele, Gec;itkale olmak
Ozere, Girne'nin dogusu ve bat1s1, GOzelyurt, Camhbel, Akdogan ve Degirmenlik zeytin Oretiminin
yap1ld1g1 yerle§im yerleridir. 2012 y1h itibariyle Olkemizde yakla§1k 485000 adet zeytin agac1 olup,
y1lhk Oretim miktan 7752 tondur. Zeytin agacmm ozelligi biry1I bol, biry1I daha az OrOn vermesidir.
2010 y1hnda Goney K1bns'ta 14870 ton zeytin Oretimi gerc;ekle§tirildi. Kolayhkla di§ pazar
bulabilen zeytin y1ll1k Oretim miktarma bagh olarak ihrac; edilir.

Villar

2001
2002
2003
2CDl

2005
Resim 75:Ulkemizde gem;
zeytin fidanligi

~SaylSI VerimKg/~ Veri~Ton}

4g],852
498,cm
472,338
462,737
466,817

6,2
10,63
7.00
13
7.00

3,cm
5,293

3,203
5,7%
3,362

Ulkemizde yillara gore
zeytin - aga<; ve verim ili§kisi
77

c- HARUP: Zeytin gibi Akdeniz
iklimi bitkilerinden olan harup ekonomik
degeri yOksek olan bir bitkidir. Harup
meyveleri daha c;ok pekmez yap1mmda
ve ogOtolerek hayvan yemi olarak
kullarnlmaktadir. Olkemizin az da olsa
ihrac; ettigi OrOnlerden biri de haruptur.
BOtOn, c;ekirdek veya ogOtOlmO§ halde
yurtd1§ma sat1lmaktad1r. Yakacak odun
olarak kesilmesi ve artan yap1la§ma
sonucunda harup agac;lari h 1zla
tokenmektedir.
Olkemizde yakla§lk 1408 ton, Goney K1bns'ta ise yakla§lk 10560 ton harup Oretimi
yap1lm1§t1r. Harup Olkemizde yogun olarak Gazimagusa ve iskele ilc;elerinde Oretilmektedir. Yeni
Erenkoy, iskele, Gec;itkale, Mehmetc;ik, Camhbel, Degirmenlik ve Girne'nin dogusunda harup
alanlan daha yogundur.

d- BAGCILIK: Ozom bitkisine
asma, OzOm yeti§tirilen yerlere bag ad1
verilir. Asma, gOne§i c;ok seven bir
bitkidir. Yeterli gOne§lenme ayni
zamanda mantari hastal1k riskini
azaltmas1 sebebiyle tercih edilir.
Ozomden ya§ meyve olarak tOketilmesi
d1§mda, pekmez, pestil, sirke ve §arap
yap1mmda yararlarnhr.
esim 77: Bag alam (<;amhbel)_
K1bns'm en eski ve en onemli
tanm OrOnlerinden biri OzOmdOr. K1bns
§araplan ile tarnnmakta olup, bagc1hk
§arap Oretimine dayah olarak yOzy1lm ba§mda adanm ana ekonomik faaliyetiydi. BugOn de Goney
K1bns §arap Oretim ve di§ sat1mma onem vermektedir. K1bns'ta OzOm baglarmm c;ogu adanm
gOneybat1 bolOmOndedir. Trodos daglarmm eteklerindeki Limasol ve Baf yorelerinin engebeli
arazilerinde bagc1hk c;ok onemlidir ve OzOmler genelde §arap yap1mmda kullarnhr. 2010 y1lmda
yakla§1k 28298 ton OzOm Oretimi gerc;ekle§tirilmi§tir. Bu Oretimin yakla§1k %90'1 §araphk, geriye
kalarn sofral1k OzOmden olu§ur. Goney K1bns'ta devlet kaliteli K1bns OzOmOnO artirmak ic;in
Oreticilere destek saglar. Boylece §arap Oretimini ve OzOm <;e§itlerini artirarakAvrupa pazarlannda
daha fazla gelir elde etmek amac;larnr. Ancak Avrupa Olkelerinde uygulanan tanmsal politikalar
dogrultusunda son y1llarda bag ekim alanlan azalmaya ba§lam1§t1r.
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KKTC'de en 9ok sultani OzOm ve talvar Ozerinde 9e§itli OzOmler yeti§tirilir. Asma talvarlan
evlerin bah9elerinde ekilip, daha 9ok evin ihtiyacma yoneliktir. Sultani OzOmler ise en 9ok
GOzelyurt ve Mehmet9ik'te yeti§tirilir. Mehmet9ik koyOnde her y1I Ozom Festivali dOzenlenir.
Olkemiz genelinde 1379 tonluk bir sultani OzOm Oretimi mevcuttur. OzOmler daha 9ok ya§ olarak
tuketilmekte, bir k1sm mdan ise sucuk, kofter Oretilmektedir.

e-CiLEK VE MUZ: OzOmsO meyveler ic;erisinde onemli yeri tutarlar. Cilek 9ok y1lhk, otsu her
zaman ye§il bir bitkidir. Cilek lezzeti, vitamin ve mineral bak1mmdan zengin olmas1 ve ilkbaharda
bir9ok meyvenin bulunmad1g1 bir zamanda olgunla§mas1 nedeniyle, tuketici tarafmdan ararnlan bir
meyvedir. Bu nedenle diger meyveler pazara gelinceye kadar yOksek fiyatla ahc1 bulabilmektedir.
Muz tropik iklimlerin bitkisidir. S1cakhklarm yOksek seyrettigi K1bns'ta sulanabilen baz1 bolgelerde
yeti§me imkarn bulur. Cilek ve muz yeti§tiriciligi emek yogun bir faaliyettir. Toprag1 haz1rlama,
gObreleme, yabanc1 otlan ay1klama gibi bir9ok i§lemlere gereksinim oldugundan masraf11dir. Bu
OrOnlerin Oretimi orto alt1 yeti§tiriciligi ve ac;1kta yeti§tiricilik §eklinde yOrOtulUr. Orto alt1
yeti§tiriciliginde sera veya tuneller ic;erisinde Oretim yap1llr. Bu Oretim bi9imi daha masrafll olmakla
birlikte OrOnlerdO§Oks1cakhklardan etkilenmez.Aynca daha erken olgunla§1rve daha yOksekverim
alm1r.
Olkemizde 9ilek ve muz yeti§tiriciliginin merkezi Ye§il1rmak ve Yedidalga koylerimizdir. KKTC'de
ozellikle muz Oretiminin azald1g1 gorUlmektedir. Bunun ba§l1ca nedeni yurt d1§mdan gelen muzlarla
rekabet edememesidir.
Goney K1bns'ta da benzer ko§ullarda muz ve 9ilek Oretimi yap1lmaktadir. Muz yeti§tiriciligi Baf
yoresinde yogun olup yakla§1k 6000 tonluk Oretim ger9ekle§tirilir.

Resim 78: Ulkemizde sera i9erisinde yeti§tirilen muzlan

Resim 79: Ye§ilzrmakta {:ilek yeti§tiriciligi
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K1bns'ta hem subtropikal hem de 1hman iklimin c;ok c;e§itli meyveleri yeti§me imkarn bulur. Bunlarm
baz1lan; incir, nar, antepf1st1g1, badem, ceviz, kay1s1, §eftali, erik, elma ve kirazd1r. Bu meyvelerin
c;ogu ic;in yazlan kurak ve s1cak, ki§lan 1hk ve yag1§h gec;en Akdeniz iklimi idealdir. Bu meyvelerin
pek c;ogu evlerde yeti§tirilir. Ancak ekonomik getiri anlammda yeti§tiricilik belli alanlarda
yogunla§mi§tir. Olkemizde GOzelyurt, Lefke, Karpaz koylerinde meyve Oretimi yogundur. Goney
K1bns'ta ise meyve bahc;eleri daha c;ok Trodos daglanrnn yOksek bolOmlerindeki vadilerde
yogundur. Bu alanlar elma, kiraz, ceviz gibi serin hava isteyen bitkilere uygundur. Elma, §eftali, incir,
badem en c;ok Oretimi yap1lan meyvelerdir.

Resim 82:Kay1s1

Resim80-81-82: Tiirkmenkoy Tarzmsal Ara§tirma
jstasyonunda yeti§tirilen meyve c;e§itlerinden bazilarz

7- ORGANiK TARIM (EKOLOJiK TARIM): Oretimde kimyasal girdi kullanmadan,
Oretimden toketime kadar her a§amas1 kontrollO ve sertifikall tanmsal Oretim bic;imidir. Son y1llarda
konvansiyonel tanm yontemi ile gerek tanmsal ilac;lann, gerekse gObrelerin bilinc;sizce kullarnm1
bitkisel Oretimde art1§m yarnnda kalitesiz ve insan sagllgm1 tehdit edecek OrOnlerin ortaya
c;1kmasma neden olmu§tur. Topragm derinlerine s1zan fosforve nitrat gibi kimyasal gObrelertatl1 su
kaynaklanna ula§makta bu da insan, evcil hayvan ve yaban hayat1 ac;1smdan ciddi problemlere yol
ac;maktadir. Aynca kimyasal tanm ilac;lan toprakta birikmekte, bitki saghgm1 olumsuz yonde
etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktadir. Bu olumsuzluklan ortadan kaldirmanm yollanndan biri
organik tanmdir.
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Bu tanm bi9iminde Oretim esnasmda kimyasal gubre ve ila9 kullarnm1 yap1lmamaktadir.
Boylece insan ve 9evreye zararverilmemektedir. KKTC'de organik tanmla ilgili 9ah§malar ba§lam1§
olup, az say1da da olsa Oreticilerimiz bu tanmsal Oretim bi9imini uygulamaktadir. Ye§ilirmak,
Buyukkonuk, <;ukurova, Ergenekon gibi baz1 koylerimiz ile Lefko§a 9evresinde, 9ilek, bag, zeytin
ve bal Oretimi gibi konularda organik Orunlerin Oretimine ba§lanm1§t1r. Olkemizde yeni yeni onemi
artan bu Oretim bi9iminin yasal mevzuat haz1rlanarak, yaygmla§tmlmas1rnn ekonomiye ve insan
sagl1g1na katk1lan olacakt1r.
Goney K1bns'ta da bu konuda 9ah§malaryap1lmaktadir. Baz1 sebze, patates, tah1I Orunler ile
hayvanc1hk faaliyetleriyle ba§layan organik tanm, §araphk Ozum ve zeytin Oretimi ile devam
etmektedir.
Tarim Orunlerinin Oretimi beraberinde bir 9ok tanma dayah sanayinin kurulmasma neden
olur. Olkemizde kurulan un ve yag degirmenleri, me§rubat sanayi, turun9gil ve patates paketleme
tesisleri ve yem fabrikalan tanma dayal1 sanayilere ornek verilebilir. Bu kurulu§lar tanm Orunlerin
i§lenmesini saglar, istihdam imkarn yaratirve ekonomiye katk1 yapar.

Resim 83:Toprak Uriinleri Kurumuna
ait silolar (Lefko§a Sanayi Bolgesi)

Ara§flrma Konusu

Resim 84:Cypfruvex paketleme tesisi-Gazelyurt

KKTC' de organik tarim konusundaki
fali§malar hakkmda bilgi toplayimz.
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B- HAYVANCILIK
<;e§itli OrOnleriyle insanlara yararl1 olan hayvanlann yeti§tirilmesi ve Oretilmesi i§lerine
hayvanc1hk denir. Czellikle goc;ebelik doneminde insanlann ba§l1ca gec;im kaynag1 olan
hayvanc1llk, insanoglu yerle§ik hayata ve tan ma gec;tikten sonra da onemini korumu§tur. BugOn de
hayvanc1llk tanmm alt sektorlerinden biri olarak onemini devam ettirmektedir. c;onkO et, sot,
yumurta gibi hayvansal OrOnler insan beslenmesinde degerli g1dalar olup, ozellikle protein
ac;1smdan zengindirler. Vine hayvansal OrOnlerden yon (yapag1), tiftik, toy, deri gibi OrOnler dokuma
ve deri sanayilerinin hammaddesini saglamaktadirlar.
K1bns'ta hayvanc1llk, tanmm onemli bir parc;asm1 olu§turur. BOyOkba§, kOc;Okba§ ve kOmes
hayvanc1llg1 ile Goney K1bns'ta domuz yeti§tiriciligi hayvanc1llgm alt sektorlerini olu§turur. Son
birkac; y1lda ticari amac;ll deveku§u c;iftlikleri de kurulmu§tur. K1bns'ta cografi ko§ullar ve ozellikle
iklim §artlarma gore en uygun faaliyet kOc;Okba§ hayvanc1hkt1r. iklime bagh olarak k1§m ve
ilkbaharda ye§eren otlar koyun ve kec;ilerin ana besinleridir. Aynca tah1I OrOnlerinin hasadmdan
sonra tarlalarda otlatma imkani kOc;Okba§ hayvanc1llgm dO§Ok maliyetli yap1lmasm1 saglar.
KKTC'de hayvanc1hk bOton bolgelere yay1lm1§ olup, hayvansal OrOnlerin c;iftc;ilik ic;erisindeki
pay1 yakla§lk % 40't1r. Hayvansal Oretimimiz genellikle ic; toketimi kar§ilamakta ve Oretim fazlas1
baz1 OrOnler ihrac; edilmektedir. Bu OrOnlerin ba§mda sot mamOllerinden hellim ve ka§ar peyniri ile
yapag1 ve deri gelmektedir. Czellikle hellim ve ka§ar peyniri TOrkiye, Kuveyt ve Suudi Arabistan' a
ihrac; edilmektedir.
Olkemizde beslenen hayvan say1lan yeterli olmakla beraber, hayvan ba§ma elde edilen verim
hedeflenen dOzeye ula§amam1§t1r. Bunun ba§l1ca nedenleri olarak; et ve sot verimi yOksek hayvan
sOrOlerinin olu§turulamamas1, c;evre faktorleri ile hayvanlarm bak1m ve beslenme ko§ullarmm
yeterli dOzeyde olmamas1 say1labilir.
I

KKTC'de
Hayvan Varhg1(2012}
S1gir

54.581

S1gir

55.500

Koyun

224.589

Koyun

328.900

Ke9i

72.004

Ke9i

307.400

Kanatll

9.127.937

Kanatll

2.981.000

Domuz

463.000

Domuz

I

GKRY' de
Hayvan Varhg1(2010)

Anc1llk

17 .000(kovan)

[ Tablo 13: Kibris ta hayvan varligi
82

]

Goney K1bns'ta hayvanc1hgm tanmsal Oretimdeki pay1 yakla§lk % 30'dur. Gerek hayvan
1rklan gerekse beslenme ko§ullan yonOnden Goney K1bns'taki yeti§tiricilik Olkemize benzer
ozelliklergosterir. Olkemizden farkh olarak Goney K1bns'ta domuz yeti§tiriciligi onemli birfaaliyettir.
Domuz ve kOmes hayvanc1hg1 et Oretimi ile yumurta Oretimi yerel talebi tamamen kar§ilar ve bu
OrOnlerin ithalat1 gerc;:ekle§mez. Zaman zaman domuz eti fazlas1 ihrac;: edilir. BOyOk ve k090kba§
hayvanlann eti Oretimi yerel talebi bOyOk oranda kar§ilarve ithalat ile desteklenir. SOt OrOnlerinin bir
bolOmO de ihrac;: edilmektedir.

1-BOYOKBA§ HAYVANCILIK: Olkemizde bOyOkba§ hayvanlar daha c;:ok Hollanda Siyah
Beyaz Alacas1 ile israil Siyah- Beyaz Alacas1 tOrlerinden olu§maktad1r. Son y1llarda ABO ve
ingiltere'den suni dolleme yontemi ile daha yOksek verimli hayvan tOrleri elde etme ic;:in 1slah
c;:ah§malan yOrOtOlmektedir. Olkemizde bOyOkba§ hayvanlar sot Oretimine yonelik olarak
yeti§tirilmekte olup, et Oretimi ic;:in besicilik yap1lmamaktadir. Ancak sot irk1 hayvanlar c;:e§itli
yontemlerle besiye ahnip et ihtiyacm1 kar§ilamaya yonelik toketime sunulmaktadir. KKTC'de
bOyOkba§ hayvanc1hk tom Olkeye yay1lm1§t1r. Ancak Akdogan, Vadili, Beyarmudu, CayonO,
Cihangir, Haspolat koylerinde daha yogundur. Bu faaliyetler daha c;:ok aile i§letmeciligi §eklinde
yOrOtOlmektedir. Meralarm azl1g1 nedeniyle hayvanlarm beslenme ve bak1m1 barmaklarda
gerc;:ekle§tirilmektedir. Czellikle fabrikalarda Oretilmi§ konsantre yemler ile hayvanlar
beslenmektedir. Bunlara ek olarak bOyOkba§ hayvan yeti§tiriciliginde modern yontemlerin
uyguland1g1 entegre tesisler de bulunmaktadir. Modern arac;: gerec;:lerle donat1lm1§ bu tesisler,
hayvanlarm ihtiyac;: duydugu yemin Oretilmesi, sag1lmas1, sot ve et OrOnlerinin i§lenmesi v.b
faaliyetlerin birarada yap1ld1g1 yerlerdir.
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2-KOCOKBA~ HAYVANCILIK: Koyun ve kec;i yeti§tiriciligine dayalldir. Olkemizde koyun
irklan ivesi, sak1z, yerli irk ve bunlann melezlerinden olu§maktadir. Yerli irk koyunlar, say1lan
azalm1§ olmasma ragmen baz1 Oreticiler tarafmdan yeti§tirilir. Bu torOn hayvanlannm anallk
vas1flan yOksektir ve K1bns'm kurak ko§ullarma adapte olmu§tur. Yerli irk koyunlar iri cOsseli,
hastallklara kar§I dayarnklld1r. sot ve dol verimleri orta dOzeydedir. Bu koyun toro daha c;ok
Pmarba§I ve Dagyolu koylerinde yeti§tirilir. Diger koyun tOrleri ise tom Olkeye dag1lm1§t1r. Sak1z 1rk1
koyunlann dol ve sot verimi yOksektir. ince kuyruklu, narin yap1ll bir koyun cinsidir. Olkemizdeki
koyunlann bOyOk c;ogunlugu bu irkm melezlerinden olu§maktadir. ivesi, orta cOsseli, dol ve sot
verimi dO§Ok bir koyun torOdOr.
Kec;ilerin de koyunlar gibi yay1ll§1
vard1r. Irk olarak Dag Kec;isi(mida), $am
Kec;isi (Damaskus) ve bunlann melezleri
yaygm §ekilde yeti§tirilir. Dag kec;ileri
dagl1k yorelerdeki koylerde yeti§tirilir.
KO<;Ok yap1hd1rlar. SOt verimleri dO§Ok
olup hastal1klara kar§I dayanikl1d1r.
Ormanlara verdikleri zararlardan dolay1
varllg1 azalt1lmaktad1r. Yogun olarak
Mesarya ve Karpaz koylerinde yeti§tirilir.
$am Kec;isi(Damaskus) 1rk1, dOzlOk ve
bahc;elik arazilerde yeti§tirilmektedir. iri
yap1h, uzun geni§ kulakhd1rlar.
KOc;Okba§ hayvanc1llk Olkemizde yan intansif bir §ekilde yOrOtolmektedir. Y1lm yansm1 merada
gec;iren hayvanlar diger yansmda ag1lda beslenmektedir. Hayvan barmaklan yan ac;1k olup
yagmurve soguktan korunma alarn ile gezinti alanmdan olu§ur.
Goney K1bns'ta 30 - 40 y1I once koyun ve kec;iler en onemli hayvan varhg1yd1. Yeti§tiriciler kec;i
ve yerli irk koyunlan geleneksel yontemlerle beslemekteydi. Yerli irk koyunlar sot verimi ic;in
yeti§tirilirdi. BugOn de yan modern ve modern ag1llarda ve geli§tirilen otlaklarda sot Oretimi ic;in
yeti§tiricilik yap1lmaktad ir.

Resim 87: Tahil hasadmdan sonra
otlamakta olan koyun siirilsii
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3-KOMES HAYVANCILIGI: Olkemizde kirsal kesimin hemen her yerinde ekonomik
--degeri olmayan kOmes hayvanc1llg1 yap1llr. Amac; koylOnOn kendi ihtiyacm1 kar~1lamaya yoneliktir.
GOnOmOzde sagllkll beslenmeye ve beyaz ettOketimine kar~1 artan bironem vard1r.
Bu geli~meye bagll olarak son y1llarda
bOyOk ~ehirlerin yakmmda tavuk 9iftlikleri
kurulmu~tur. Bu c;iftlikler bOyOk kentlerimizin
hem et hem de yumurta ihtiyacm1 saglar.
Olkemizde entegre tavuk i~letmeciligi yapan
bir c;ok tesis vardir. Bu entegre tesislerin
yanmda k090k c;apll Oretim yapan pek c;ok
tavuk 9iftligi de bulunmaktad1r.
Olkemizde son y1llarda kurulmakta olan
deveku~u 9iftlikleri de, kOmes hayvanc1llg1
kapsamma girmektedir.
~-ARICILIK

K1bns adas1, 1llman bir iklime ve y1lm her
mevsiminde anlann yararlanabilecegi nektarll
ve polenli bitkilere sahip oldugu i9in anc1llga
elveri~lidir.

Anc1llktan elde edilen bal, an sOto,
propolis gibi degerli OrOnlerin sat1~1 ozellikle
k1rsal kesimde aile bOtc;esine katk1
yapmaktadir. KKTC'de kay1tll 271 anc1 olup,
yakla~1k 17000 an kolonisi ile y1lda 300-350 ton
bal Oretilmektedir.

Resim 89: Mutluyaka -Tuzla koyleri
arasmdaki deveku~u 9ifiligi

Anc1l1k tanmsal bir faaliyet olmas1rnn
yanmda bitkilerde tozla~may1 saglayarak OrOn
miktan ve kalitesinde bOyOk art1~lara neden
olur.

5-DOMUZ YETi§TiRiCiLiGi:MOslOman ve Musevi toplumlarda insanlar dinsel inarn~lan
geregi domuz eti toketmemektedir.Ancak Hristiyan toplumlarda domuz eti toketimi yaygmd1r.
Goney K1bns'ta domuz yeti~tiriciligi onemli bir ekonomik faaliyettir. c;onkO domuz ana et
torOdOr. Ciftliklerde yeti~tirilen bu hayvanlann h1zll bOyOmeleri ve y1lda 10 ile 20 aras1 yavru
dogurmalan en onemli ozellikleridir. Aynca ye~il yemler d1~mda c;e~itli yiyecek art1klanyla da
beslenebilirler. Goney K1bns'ta kasapl1k domuz ve OrOnleri, hem i9 toketimi kar~1lamakta hem de
d1~ ticaret mall olarak ihrac; edilmektedir.
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K1bns' ta Hayvanc1hk Konusunda Yap1lan Cah§malar
Gerek Olkemizde gerekse Goney K1bns'ta hayvanc1hgm geli§tirilmesine yonelik c;ah§malar
yap1lmaktad1r. Bunlarm ba§mda hayvan soylarmm 1slah1 programlan gelir. Olkemizde Hayvanc1hk
Dairesi, bu konuda c;ah§malar yapar. Amac; et ve sot verimi yOksek hayvan 1rklarm1 Oreticilere
dag1t1p verimi artirmakt1r. Olkemizde bu amaca yonelik olarak suni tohumlama ve hayvanlann kay1t
altma ahnmasma yonelik kulak numaralama c;ah§malan yap1lmaktadir.
Diger bir c;all§ma ise Olkemizdeki
kurakhk sonucu ortaya c;1kan ucuz yem
Oretimini kar§ilamaya yonelik oland1r.
Ekonomik hayvan yeti§tiriciliginde kaba
yem ag1rhkh yemler gerekir. K1bns'ta su
kaynaklarmm yetersizligi ve kaba yem
yeti§tirilecek alanlarm sm1rh olmas1 Oretimi
k1s1tlamaktad1r. Kas1mdan nisana kadar
yag1§l1 donemde yeti§en ye§il otlar
hayvanlara verilir. Bu donemde yeti§tirilen
yem bitkilerinin bala, sano ve slaj haline
getirilerek ihtiyac; duyulan donemde
hayvanlara yedirilmesi gerekir. Bu
kapsamda ozellikle antma tesislerinden
elde edilen sularla yemlik baklagillerin
Oretimine agirhk verilmesi gerekir.

~~~~

Resim 90: Yem bitkileri bala, sano ve szlaj
haline getirilerek ihtiya<; duyulan donemde
hayvanlara yedirilmektedir.

KKTC son y1llarda uygulamaya konulan bir
ba§ka c;ah§ma da Soguk Zincir Projesidir.
SogukZincir, hayvanlardan sag1lan sOtOn
+ 4 °C'ye getirildikten sonra imalathaneye
iletilmesi olay1d1r. KKTC'de s1cakhklarm
yOksekligi sOton imalathaneye giderken
bakterilerin Oremesine ve bozulmasina
nedenolur.
KKTC'de Sot EndOstrisi Kurumu (SOTEK) tarafmdan toplanan sutler imalathanelere dag1t1hr.
Bug On Olkemizde elde edilen soton yakla§1k %70'i soguk zincir sistemiyle imalathanelere ula§tmhr.
SOtve sot OrOnleri i§lendikten sonra pastorize sot, yogurt, hellim, peynirv.b. mamOI haline getirilir.
Hayvanc1hk faaliyetleri beraberinde c;ok c;e§itli i§letmelerin ortaya c;1kmasma neden olur. Bunlann
ba§hcalan et ve et OrOnleri sanayi, sot ve sot OrOnleri sanayi ile yem sanayi say1labilir. Bu i§letmeler
sektorOn c;e§itli OrOnlerinin i§lenmesini saglarken istihdama ve genel ekonomiye katk1lar
yapmaktad1r.
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~ jnek
Ke<;i
Koyun
~

Q

Domuz

~ Tavuk

Harita 18: K1brzs 'ta yeti§tirilen hayvanlarm cografik dagili§z

Ara§tlrma Konusu
Son yillarda Ulkemize yurt di§indan getirilmi§ ve Kibris' a adapte olmu§ hayvan tiirleri hangileridir?
Bunlarin KKTC ekonomisine katkilari nedir ? Ara§tirimz.
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C- ORMANCILIK
K1bns adas1 gec;mi§te geni§ bir orman ortOsOne sahipti. M.O. 7. yOzy1ldan beridir bu ormanlar
tahrip edilmektedir. 0 donemlerde gemi yap1m1 ic;in kereste olarak kullanilan ormanlar, bugOn ise
in§aat yap 1m1, yakacak odun elde etme veya yang 1nlar sonucu tahrip olmaktad 1r.
KKTC'de toplam arazinin %19,5' i orman arazisidir. Orman sahalanm1zm bOyOk bir k1sm1
bozuk vas1fll orman niteligindedir. Bu nedenle mevcut orman arazileri agac;landirma c;all§malan
devam etmektedir. KKTC'de ormanc1llgm Olke ekonomisine katk1s1 c;ok azd1r. Ekonomik olarak
ormanlanm1zdan tomruk, direk ve yakacak odun elde etmek ic;in yararlanilmaktad1r. Ancak
ormanlanm1z Olkenin dogal zenginlikleri olarak turizm, dinlenme, toprak erezyonunu onleme, yer
alt1 suyunu depolama ac;1smdan bOyOk onem ta§1maktadir. Yine ormanlar bir c;ok hayvan torone
ya§am alani saglamaktad1r. TOm dOnyada oldugu gibi Olkemizde de orman alanlan bOyOk tehdit
altmdad1r. Ba§ta orman yangmlan ve in§aat yap1m1 ic;in sOren agac; kesimleri nedeniyle her gec;en
gun ormanlanm1z tokenmektedir.
Goney K1bns ekonomisinde de ormanc1llk c;ok kOc;Ok bir paya sahiptir. Ormanlardan kereste
Oretimi, odun komOrO Oretimi ve yakacak odun Oretimi amac1yla yararlanillr. Ormanllk alanlar
Trodos daglan ile Baf bolgesinde yogundur. Ormanlar bir c;ok hayvana dogal ya§am alani
saglamaktad1r. Bunlara en gOzel ornek Muflon'lard1r. BugOn nesli tOkenmek Ozere olan bu
hayvanlar daha c;ok Trodos daglarmda ya§am alani bulmaktad1r. Goney K1bns'taki ormanlan
geli§tirmek ve korumak ic;in c;e§itli programlar uygulanir. ingiliz somOrge doneminden kurulmu§
Ormanc1llk Koleji bu alanda uluslararas1 One sahiptir.

Resim 93: Orman Dairesine ait kereste
atolyesindeki orman uriinleri

- ---

Ara§ttrma Konusu
Orman/arm yararlari nelerdir?
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D- BALIKCILIK
Dort taraf1denizle9evrelenmi§ K1bns'ta bahk91hk onemli bir ekonomik faaliyet olamam1§tir. Ancak
su Orunlerine olan talep bu sektorun herge9en gun geli§mesini saglamaktadir.
KKTC'de bahk91hk k090k 6l9ekli k1y1 ballk91llg1 niteligi ta§1maktadir. Genel olarak 12 metreden
daha k090k teknelerle, ortalama 5-40 metre derinliklerde avlanihr. Avlanma ozellikle avm karaya
91kanlabilecegi liman ve ballk91 barmaklarma yakm sahalarda ger9ekle§tirilir. Bu sahalarda
9apari(sirti), paraketa(baragadi) ve 9e§itli aglar ile yogun olarak dip ve dibe yakm ya§ayan bahklar
avlanir. Vopa, izmarit, mineri, yaz1h orkinos(palamut) gibi g69er ballklar bunlann ba§hcalandir.
KKTC'de 2012 y1ll itibariyle 326 ballk91 teknesi faal olarak kullanilmaktadir. Bu sektorde 9all§an
yakla§1k 420 ballk91nin bir k1sm1 hobi, bir k1sm1 ikinci bir i§ veya gelir elde ederken yakla§1k
%30-40'hk bir bolOmO ise bu faaliyeti meslek olarak sOrdOrmektedir. KKTC y1lhk su Orunleri Oretimi
450-500 ton olarak tahmin edilmektedir. Ancak bu rakamlara olta ile bahk avc1larmm avlad1klan
ballk miktan dahil degildir. Bu Orunlerin yakla§1k yanya yakm1 Goney K1bns'a sat1lmaktad1r.
Olkemizde ballk91hgm onemi bulunmakla beraber Karpaz ve Koru9am bolgeleri d1§mdaki k1y1larda
ballk stoklannm az olmas1 ve a91k deniz ballk91llgmm yap1lamamas1 nedeniyle bu sektor bOyOk bir
geli§me gosterememektedir. KKTC'de Hayvanc1hk Dairesine bagll Su Orunleri $ubesi bahk91hk
konusunda 9e§itli 9all§malaryapmaktad1r. Bal1k91 teknelerinin barmabilmesi i9in limanlardairesine
bagh bir9ok ballk91 barmag1 vard1r. Yeni Erenkoy, iskele Bogaz1, Dipkarpaz, Girne, Yedidalga v.b.
olmak Ozere 9 tane ana ballk91 barmag1 mevcuttur. Mevcut barmaklarm genel durumlan dikkate
ahnd1gmda, alt ve Ost yap1lan, ozellikle tesisler ve ekipmanla ilgili olarak su Orunlerinin bo§altma,
hazirlama ve depolama hizmeti yoktur. Ballk91 teknelerinin ihtiya9lann1 kar§ilama ko§ullan
yetersizdir.
Goney K1bns'ta ballk Oretimi
genellikle k1y1 ve trol bahk91l1g1 ile
kultor bal1k91l1g1 §eklinde
yOrOtolmektedir. Bu faaliyet
bolgesel ve uluslararas1 sularda
yap1llr. Goney K1bns'ta kay1th 700
adet ballk91 teknesi mevcuttur.
Bunlarin buyuk 9ogunlugu
12m'den daha k090k bal1k91
tekneleridir. Toplam yakalanan
ballk miktan yakla§1k 1379 tondur.
Bal1k91l1k sektorO geli§me
i9erisindedir.
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Goney K1bns'ta Bahkc;1hk ve Deniz
Ara§t1rmalan BolOmO, ya§ayan deniz
kaynaklarmm ara§tmlmas1, korunmas1
ile kOltOr bahkc;1hgmm ara§tmlmas1 ve ~~~~::;;;;1i~
geli§tirmesinden sorumludur. BolOmOn =~:::::
diger c;al1§malari arasinda bal1kc;1
barmaklarmm in§as1, geli§tirilmesi ve
bak1m1 da yer al1r. Bu c;erc;evede r=::::ijjiiilr.~-i
Paralimni, Ayia Napa, Ksilofago,
Dikelya, Larnaka, Latsi ve Pirgos v.b.
faal 12 bahkc;1 bannag1 bulunmaktadir.

ltiir Bahk~1hg1
KKTC'de 1974 y1lmdan once kurulu
bulunan Kalecik Deniz OrOnleri
Ara§tirma ve Uygulama Merkezi 1997
y1lina kadar Hayvanc1l1k Dairesi
MOdOrlOgO tarafindan faaliyette
tutulmu§tur. Ancak kurulu§un amacma
uygun teknik eleman ve bilgi yetersizligi
ile modernizasyon ic;in gerekli
finansman1n bulunamamas1 gibi
nedenlerle 1997 y1hnda faaliyetine son
verilmi§tir. Ozel giri§imcilere kiralanan
bu merkeze c;e§itli nedenlerle halen
yatmm yap1lamam1§tir.

Resim 96: Balzklar beslenirken

KKTC'de kOltor bahkc;1hgma yonelik iki yatmm mevcuttur. Bunlardan birincisi 2003 y1lmda ozel
bir §irket tarafmdan Kumyal1 koyO ac;1klannda kurulan Orkinos Besi Ciftligidir. Bu c;iftlik
c;ipura - levrek c;iftligine donO§torOlmO§tor. ikinci yatmm ise yine ozel bir §irket tarafmdan 2005
y1lmda kurulan Cipura- Levrek Ciftligidir. Soz konusu c;iftlikler k1y1dan 2.2 km ve 1.5 km ac;1kta ve
50m e§deger derinlik hatt1 d1§mda kurulmu§ olup 450-500 ton/y1I kapasitelidir.
Goney K1bns'ta kOltOr bahkc;1hg1 ic;in ilk c;iftlikler 1969'da kuruldu. Daha sonra Larnaka yakmmda
Meneou'da deneysel bal1k c;iftlikleri kuruldu. BugOn birc;ok bahk c;iftligi ile y1lda yakla§1k 3978 ton
Oretim gerc;ekle§tirilmektedir. Vine Trodos daglarmda 5 tane kOc;Ok olc;ekli c;iftlikte y1lhk 100 ton/y1I
kapasiteli alabahk Oretimi yap1lmaktadir.
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OrdurOlebilir Bahk~1hk: Ballkc;1llk kaynaklari
yenilenebilir kaynaklard1r. Ancak birc;ok bal1kc;1l1k
faaliyetlerinde gorOlen a§m avc1llk ballk stoklanrn tehlike
altina sokmaktadir Genel anlam1yla sOrdOrOlebilir
bal1kc;1l1k 'sosyoekonomik sistemin gOncel su Orono
gereksinimlerinin (taleplerinin), gelecek ku§aklarin
gereksinimlerinin kar§1lanmasm1 ipotek altma almayacak,
onlemeyecek veya engellemeyecek §ekilde, bugOnden
kar~1lanmas1' olaraktarnmlanmaktad1r.
KKTC Denizlerinde avlanmas1 ve toplanmas1 yasak 32
canll torO yanmda avlanmakta olan ancak nesilleri ciddi
Resim 97: Gazimagusa balzk<;i barznag
tehlike altmda bulunan ballktorleri vardir.
Avlanmas1 ve toplanmas1 tamamen yasak olan canlllar arasmda 4 tor kaplumbaga, yunus ve
Akdeniz fokunun yaninda, iki ahtapot, iki kopekbal1g1, kabuklular ve bal1klar
bulunmaktadir.Denizlerde Uluslararas1 Dogay1 Koruma Birligi (IUCN)'nin "kirm1z1 listesi"nde ciddi
tehlike altmda bulunan orfoz ve e§kina gibi tOrler ise, KKTC'de hem amator hem de profesyonel
bahkc;1lar tarafmdan kontrolsOz bir §ekilde avlanmaktadir. Oysa ballkc;1hktan sorumlu Hayvanc1llk
Dairesi'nde, ballklarm neslini gOvence altma alabilmek ic;in hangi ballgm kac; santimetre boyunda
yakalanabilecegini gosteren ve bahklarm en az bir kez Oremesine olanak saglanmas1 goz onOnde
tutularak haz1rlanan listeye ragmen avlanma bilinc;sizce yap1lmaktad1r. Bahklarm nesillerini
koruyabilmek ic;in en az bir kez Oremelerine olanak saglamak gerektigi goz onOne ahnarak, bu
amac;la hem yakalanabilecek bal1k boylan hem de kullarnlabilecek ag gozeneklerini ic;erecek AB
standartlarm1 temel alan yasalan haz1rlamak ve bu yasalan uygulamak gerekmektedir.<;ok bilinen
bahk tOrlerinden olan ve ciddi tehlike altmda olan orfozun 45 santimetreden kOc;Ok avlanmas1 yani
yumurtlamadan avlanmas1 Orfoz tOrOnO yakm bir zaman ic;erisinde tOketecektir .Oysa 45 cm boya
ula§t1gmda soz konusu bahk tOrO en az bir kere Oreme yapmaktad1r. Yavru bahklarm aglara
yakalanmasm1 onlemek amac1yla ag gozeneklerinin boyutlan ile ilgili k1s1tlamalar getirilmeli,
gozenegi 15-16 milimetre olan bu tor aglara kOc;Ok ve Oreme boyuna gelmeyen ballklarm da
yakalanmamas1 ic;in yasaklanma getirilmeli , ag gozenegi 28 milimetreden kOc;Ok aglar 10
metreden s1g sularda yasaklanmahdir. Bahklann Oreme alanlan belirlenip, bu bolgelerin k1smen
ava kapat1lmas1 veya mevsimsel olarak ava kapat1lmas1 sOrdOrOlebilir bir ballkc;1hk ic;in c;ok
onemlidir.Akdeniz'e ozgO posidonyalar (fija) oksijen Oretmesi ve yavru ballklar ic;in koruma
saglad1gmdan bu degerli bitki korunmall bunun yanmda koruma amac1yla posidonya (fija) ve yavru
ballklarin bol oldugu alanlar belirlenmeli, bal1kc;1lann aglanna tak1lan kaplumbagalann
oldOrOlmemesinite vik i in a~lara a 1lacak zarar kar 1lanmalldir.

1-Kzbrzs'ta tarzma ayrzlan topraklarzn <;ok buyuk bir bolilmunun tahzl uretimine ayrzlmasznzn
nedenleri nelerdir?
2-Tarzm sektorilniln KKTC ekonomisi i<;in onemini belirtiniz?
3-Kzbrzs'ta sanayi bitkilerinin uretiminin <;ok az olmasznzn nedenlerini ara~tmnzz?
4-Ulkemizde hayvancilzkta verimin artmlmasz i<;in yapzlan <;alz~malar nelerdir?
5-0rmanlarzmizzn geli~tirilmesi ve korunmasi i<;in neler yapzlmalzdzr. Bu konuda bize du~en gorevler
nelerdir?
6-Kzbrzs'taki killtur balzk<;zlzgz hakkznda bilgi veriniz?
7- Kzbrzs bir ada ulkesi olmaszna ragmen balzk<;zlzk ni<;in geli~memi~tir?
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KIBRIS'TA SANAYi
KIBRIS'TA SANAYi

Hammaddelerin veya yan i§lenmi§ maddelerin i§lenerek kullanima hazir hale getirilmesi
faaliyetlerine sanayi (endustri) denir. Olkelerin ekonomik geli§me sOre<;lerinde tanmdan, sanayi
ve hizmetler sektorlerine dogru bir degi§im soz konusudur. K1bns'ta da bu sore<; benzer §ekilde
geli§mi§tir. KO<;Ok bir ada ekonomisi ozelliklerine sahip K1bns'ta, yer alt1 zenginliginin ve
hammaddenin yetersizligi gibi unsurlar sanayi Oretiminin geli§mesini engellemektedir. Sanayi
sektorO i<; pazann ihtiya<; duydugu OrOnlerin Oretilmesini saglarken diger sektorlere de katk1
yapmakta ve sanayi OrOnlerinin di§ Olkelere pazarlanmas1 sonucu Olkeye gelir kazandirmaktadir.
KKTC' de sanayi sektorO, Olkemizin ekonomik ve dogal yap1s1 geregi kO<;Ok ve orta bOyOklOkte
i§letmelerden olu§maktadir. Bu i§letmeler kurulu§ sermayesi dO§Ok, ozellikle toketim mall Oreten
ve ilk yatmm1 <;abuk geri odeyen hafif sanayi alanlannda kurulmaktad1r. BOyOk <;ogunlukla aile
§irketleri halinde faaliyet gosteren bu sanayi kurulu§lanm1z ozellikle g1da ve tekstil alanlarmda
geli§mi§tir.
Son y1llarda geli§me kaydeden, yeni
yatmmlarla gO<;lendirilmeye <;al1§1lan sanayi
sektoronon desteklenmesi gerekmektedir.
Devlet bu <;er<;evede KO<;Ok Sanayi Siteleri ve
Organize Sanayi Bolgelerinin olu§umu ve
geli§imi i<;in yatmmc1lara yer tahsis etmekte
ve tahsis edilen yerlerin her tOrlO alt yap1smm
tamamlanmasin1 Ostlenmektedir. Bu
anlayi§la Lefko§a, Gazimagusa, iskele ve
Girne kentlerinde Organize Sanayi Bolgeleri
olu§turulmu§ ve uzun vadeli olarak
i§letmelere kiralanm1§t1r.
KKTC'de Mevcut Organize Sanayi Bolgeleri
§Unlard1r;
Lefko§a Organize Sanayi Bolgesi,
Gazimagusa KO<;Ok Sanayi Sitesi,
Gazimagusa Sanayi Bolgesi,
Karaoglanoglu Sanayi Bolgesi
Haspolat Sanayi Bolgesi.
Alaykoy Organize Sanayi Bolgesi
Yeni Bogazi<;i KO<;Ok Esnaf Sanayi Sitesi
iskele KO<;Ok Esnaf Sanayi Sitesi
GOvercinlik KO<;Ok Esnaf Sanayi Sitesi
Vadili KO<;Ok Esnaf Sitesi
<;atalkoy KO<;Ok Esnaf Sanayi Sitesi

Ara~llrma Konusu

Sanayinin kurulmas1 ifin gerekli §artlar nelerdir?
KKTC' de bu §artlardan hangileri sorun te§kil eder?
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2011 y1lmda KKTC'de sanayi sektoronon genel ekonomi ir;erisindeki pay1 %8,6 olmu§tur. Aynca
sanayi sektorunde Oretilen Orunler, Olkemiz di§ sat1mmm 62,2 milyon dolarllk bolOmOnO
olu§turmu§tur. Bu rakam toplam di§ sat1§1m1zm % 53,5' ini olu§turur.

D

i§lenmi§ Tarim ve G1da
Konfeksiyon

D

Diger Sanayi Orunleri

Grajik 8: KKTC sanayi uriinleri di§ sat1m1 (2012)
Goney K1bns'ta sanayi Oretimi di§ ticarete dayahdir. Avrupa Birligi Olkeleri ile Orta Dogu
Olkeleri sanayi Orunlerinin ba§hca ahc1land1r. Bu iki pazarla birlikte ir; piyasa toplam sanayi
Oretiminin yakla§1k %90'm1 tuketir. Goney K1bns'ta sanayi sektorunde r;ah§anlarm say1s1 ise
yakla§1k 35000 ki§idir.
K1bns'ta sanayi faaliyetleri Or; alt sektorde toplanmaktadir.Bunlar; imalat sanayi, ta§ocak91l1g1 ve
enerji-sudur.

A- iMALAT SANAYi
KKTC'de sanayi sektoro ir;erisinde en buyuk paya sahip alt sektor, imalat sanayidir. Toplam
sanayi sektorO ir;erisinde imalat sanayinin pay1 yakla§1k %80 oranmdadir. imalat sanayi alt
sektorunde birr;ok tesis mevcut olup, onemli bir istihdam alanid 1r.
Olkemizde sanayi sektorunde Oretilen Orun r;e§itlerinin artmlmas1 sanayi Orunlerinin toplam
ihracat ir;erisindeki paym1 da art1racakt1r. Bu amar;la yatmmc1larm ihracat yapma olanaklarm1 ve bu
olanaklan artirma yollanni ara§tirmak ve geli§tirmek gerekmektedir. Bunu gerr;ekle§tirmenin en
temel yolu Olkemize uygulanan izolasyonlann kaldmlmas1dir.
Goney K1bns'm sanayi Orunleri di§ sat1m1 yakla§1k 600 milyon dolardir. Sanayi Orunleri di§
sat1mmda, eczac1llk, g1da-i9ecekve geri donO§Om Orunleri en bOyOk paya sahiptir. Goney K1bns'm
A.B Oyesi olmasmm da etkisiyle sanayi Orunleri di§ sat1mmda AB pazarlarma dogru son y1llarda
onemli degi§melerolmaktad1r.
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25,02%
25,00% + - - - -

20,00% + - - - -

15,07%
15,00%
10,76%
10,00%

8,7636
6,38%
5,12%

Tablo 14: Organize Sanayi Bolgelerindeki j§/etmelerin
Faaliyet Alanlarma Gore Dagilimlari (2013)

B- MADENCiLiK VE TA§OCAKCILIGI
~~~~~~~-

~~~~~~~~---'

Maden yataklarmm varllg1 arazinin jeolojik olui;;umu ile ilii;;kilidir. Bu nedenle jeolojik yap1
Olkedeki mevcut maden 9ei;;itlerini belirler. K1bns adas1 temelde iki jeolojik yap1dan meydana
gelmektedir. Bunlar volkanik kokenli Trodos Daglan ile tortul kokenli Girne Dagland1r. Bu iki farkl1
jeolojik olui;;um 9ok 9ei;;itli mineral ve kaya9lar i9ermektedir.
K1bns'ta bai;;ta bakir maden cevheri olmak Ozere bir9ok maden ve mineral bulunmaktadir. Krom,
demir pirit, asbest, al91tai;;1 ve manganez adada bulunan diger maden ve minerallerdir. Bu madenler
uzun y1llar K1bns'm d1i;; ticaretine katk1 yapm1i;;lard1r. Maden yataklan daha 9ok Trodos dagllk
alanmdad1r. Trodos daglarmm volkanik kokenli olmas1 mineral bak1mmdan zengin olmasm1
saglam1i;;tir. K1bns'taki madenler i9erisinde en onemlisi bakir madenidir. Bak1r madeninin varllg1
eski 9aglardan beri bilinmekte olup, K1bns adasmm isminin bakir madeninden (copper) geldigi
soylenir. K1bns'ta bakmn 91kart1ld1g1 en verimli maden yatag1Lefke9evresinde bulunan Karadag'd1.
1970'1i y1llara kadar Cyprus Mines Corporation(CMC) isimli Amerikan i;;irketi bu madeni ii;;letmii;;tir.
Karadag ve 9evresinden 91kart1lan bak1r madeni Gemikonag1 iskelesinden ihra9 edilmekteydi.
1975 y1lmda faaliyetine son veren i;;irket arkasmda bOyOk bir 9evre kirliligi b1rakm1i;;t1r. GOney'de
kalan digerbak1ryataklan ise ekonomikdegeri azald1g1 i9in kapat1lm1i;;t1r.
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Ara§tirma Konusu
CMC ve ta§ocaklarmm yaratllg1
kirliligin dogal ~evre ve insana
yapt1g1 etkileri ara§tirimz.

Resim 99:CMC' den geriye kalanlar

Resim 100: Lejke 'de baktr madeninin
r;ikartlldigi alanlar (Eski Karadag)

Trodos daglannm ust bolumlerindeki Yukan Amyanto koyu 9evresinde amyant (asbest) madeni
91kart1lmaktayd1. Bu maden yuzy1lm ba§mdan 1986 y1lma kadar i§letilmi§tir. <;1kart1lan 1 milyon ton
amyant ihra9 edilmi§tir. Amyant (asbest) mineralinin insan sagllgm1 tehdit eden zehirli bir madde
olu§u ve kullanim alanlarmm yerini ba§ka urunlerin almas1 sonucu maden kapat1lm1§t1r. Diger
onemli bir maden kromdur. Bu maden de 1980'1ere kadar 91kart1lm1§t1r. 1950'de K1bns'm di§
ticaretinde %35 paya ve 6700 9all§ana i§ imkani saglayan bu sektorun onemi bugun azalm1§t1r.
Bunun ba§l1ca nedenleri rezervlerin azalmas1, dunya pazarlarmm degi§mesi ve diger
sektorlerin geli§mesidir. Bugun K1bns'ta metal maden uretimi yap1lmamaktadir. Guney K1bns' ta
bugun ekonomik gelir saglayan faaliyet ta§ocak91l1g1dir. Havara, kum, 9ak1I ve yol yap1m
malzemeleri yerel in§aat ve alt yap1 ihtiyacm1 kar§ilamak i9in uretilmektedir. Aynca kil, al91ta§1,
kire9, 9imento uretimi yap1lmaktad1r. Cimento ve al91 ta§I di§ sat1m urunlerindendir.
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Resim 101: Trodos 'da
Asbest madeni

KKTC'de ta§ocak91llg1 sektorOnde, Olkemizdeki in§aat patlamasma bagll olarak son y1llarda
h1zll bir bOyOme ger9ekle§mektedir. Bu sektor ba§ta in§aatlar olmak Ozere tom alt yap1 i§lerinde
ihtiya9 duyulan hammaddenin sagland1g1 9ok onemli bir faaliyet alanidir. Ta§ocak91l1g1 alt
sektorOnde sadece i9 piyasanm ihtiyacm1 kar§ilayabilecek oranda kum-9ak1I ve yol yap1m
malzemeleri Oretimi yap1lmaktadir. KKTC' de kum-9ak1I, kire9, ta§kirma-eleme, al91, mozaikta§1, kil
ve yap1 ta§I Oretimi ile ilgili olmak Ozere bir9oktesis bulunmaktad1r.

IR.esim 102: KKTC' de ta§ocag1
(Degirmenlik)

BugOn sektorOn ihtiya9 duydugu hammaddenin tamam1 Girne Daglan'ndaki ocaklardan
saglanmaktad1r. Ancak Olkemizde artan in§aatlarm ihtiyacm1 kar§ilamak i9in bolgedeki ocak
say1smm artmas1 ve ocak i§letmeciligindeki yanl1§ uygulamalar 9evre av1smdan bir9ok
olumsuzluklan da beraberinde getirmi§tir.
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Ozellikle son y1llarda artan in§aatlar,
bu r;evre tahribatmm artarak devam
etmesine neden olmaktadir. Bu nedenle
uzun y1llardir kullanilan galeri yontemi
yerine basamak i§letmeciligi ve delik
yontemi uygulama zorunlulugu
getirilmi§tir.

Resim 103:Ta§ocaklarmm yaratt1g1
9evre kirliligi

KKTC'de onemli miktarda alr;1 ta§1 ve kil yataklan mevcuttur. in§aat sektorOnde ozellikle
dekorasyon malzemesi olarak alr;1 ve OrOnleri yaygm bir kullanim alani bulmaktad1r. Bu nedenle
Olkemizde ozellikle Bogaztepe'de bolca bulunan kaliteli alr;1ta§ma, yurtir;inden ve yurt d1§mdan
talep vard 1r.

C- ELEKTRiK- SU
Enerji ve su, sanayinin kurulmasmda rol oynayan iki temel faktordOr. Sanayide makinelerin
r;all§tmlmas1 ve Oretimin gerr;ekle§tirilmesinde enerji ve su onemli rol oynar. Bu iki unsur sadece
sanayide degil insan ya§ammda da vazger;ilmezdirler.
K1bns adas1 enerji ve su kaynaklan ar;1smdan §anss1z bir durumdadir. COnkO adada enerji
kaynag1 olabilecek yer alt1 zenginligi veya hidroelektrik Oretimi ir;in sOrekli akan akarsu
bulunmamaktadir. Ote yandan su kaynaklan ar;1smdan da yan kurak iklim ozelligi ve yag1§ azllg1
gerek ir;me gerekse sulama suyunda yetersizlige neden olmaktad1r.
KKTC'de elektrik enerjisi Oretmek ve
dag1t1mm1 gerr;ekle§tirmekle yOkOmlO olan
kurulu§ K1bns Turk Elektrik Kurumu'dur.
(KIBTEK) 1996 y1lma kadar elektrik enerji
ihtiyac1m1zm r;ok bOyOk bir bolOmO Goney
K1bns' tan saglanmaktayd1. 1994 y1lmda
ba§layan r;al1§malar ile Girne'nin
dogusunda fuel oil (mazot) ile r;all§an
Teknecik Termik Santrali kuruldu. Boylece
zaman ir;inde elektrik enerji ihtiyacmm
tamammm KKTC sm1rlan ir;erisinde
Oretilmesi mOmkOn oldu.
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Olkemizde bu santral d1§mda yine Teknecik 'te gaz torbinli ve buhar tOrbinli santraller,
Dikmen'de gaz torbinli santral ve Kalecik' te elektrik santrali bulunmaktadir. Soz konusu santraller
KKTC enerji ihtiyacmm tamamm1 kar§ilamaktadir. 2012 y1l1 rakamlanna gore Olkemizde toplam
1.350 milyon kws enerji toketimi ger9ekle§tirilmi§tir. Soz konusu enerjinin toketiminde sanayi
sektorOnOn pay1 yakla§1k % 8 olup, konutlar ve ticarethanelerden sonra en 9ok toketimin oldugu
090nco alandir.

Resim 105:Serhatkoy'dekigune§ enerji santrali (Foto. Hamide GUZEN)
Goney K1bns'ta 09 tane elektrik santrali bulunmaktadir. Bunlar Dikelya'da iki adet ve Limasol
yakmmdaki Moni'de biradettir.
K1bns'm enerji konusunda en bOyOk §ans1 gOne§ enerjisidir. Gone§ enerjisi temiz ve
yenilenebilir bir enerji kaynag1d1r. Y1hn 9ok bOyOk bir bolOmOnde gone§ goren K1bns'ta gone§
enerjisinden daha fazla yararlanmaya yonelik yatmmlar yap1lmaya ba§lanm1§tir. 2011 y1hnda
Avrupa Birligi finansmani ile Olkemizde devreye giren 1.26 megawatt gOcOndeki gone§ enerji
santrali bu alandaki ilkyatmmdir.
K1bns'm y1llk yag1§ miktan ortalama 450 mm' dir. Yagi§larm bOyOk bolOmO k1§ aylarmda dO§er.
Y1lm onemli bir bolOmO ise olduk9a kurak ge9er. K1bns'm su kaynaklanni olu§turan yeralt1, yerOsto
ve pmar sulan, yag1§ azhg1, buharla§manm fazlallg1 ve a§m su kullanim1 sonucu yetersiz
kalmaktad1r. Mevcut akiferlerden her y1I beslenmeden fazla su 9ekildiginden su seviyesi sOrekli
olarak dO§mekte buna bagh olarak deniz suyunun yeralt1 su kaynaklanna kan§mas1 neticesinde
suyun kalitesi bozulmaktadir. Kaynaklanni Girne ve Trodos daglanndan alan dereler Ozerine
goletler yap1lmaktadir. Bu goletler hem yer alt1 suyunu beslemek hem de sulamada kullanmak i9in
yap1lm1§lardir. KKTC'de yeralt1 suyunu beslemek ve sulamada yararlanmak amac1yla ge9mi§
y1llarda GOzelyurt Derivasyon Projesi devreye konmu§tu. BugOn ise KKTC'nin i9me ve tanmda
sulama amac1 ile TOrkiye'den borularla su getirme projesi 9all§malan devam ediyor. Bu projeye
gore Anamur'da Alakopro Barajmdan almacak suyun denizin 250 m altmdan ask1 kablolan ile
do§enecek borularla (26km karadan,80km denizden)ge9ecek §ekilde KKTC 'ye ula§tmlmas1 ve
3
y1lda 75 milyon m su getirilmesi planlanmaktadir. Bu proje dOnyada ilk denizalt1 su ula§1m1
projesidir.
Goney K1bns'ta ise Goney Su Ta§1ma Projesi kapsammda adanm gOneydogusunda
toolanan sularvaklas1k 110 km mesafede tasmarak merkez ve doau bolaelere tasmmaktad1r.
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Ara§tlrma Konusu
Yenilenebilir enerji kaynaklarmdan hangileri Kibris 'in cograft ozelliklerine uygundur. Ara§tlrimz.

1-Yakm <;evrenizdeki sanayi kurulu§ larz nelerdir?Ara§tmmz.
2-Sanayi faaliyetlerinin KKTC ekonomisine katkzlanm ogreniniz?
3-Ulkemizde hizla buyiiyen in§aat sektoronun yaratt1g1 olumlu ve olumsuz yonleri tarti§imz.
4-Kibrzs'ta i<;me ve kullanma suyunu ekonomik kullanmanm yollarz nelerdir?
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0NiTE IX
KIBRIS'TA TiCARET
Kar elde etmek amac1yla mal ve hizmetlerin alm1p sat1lmas1 i§lerine Ticaret denir. Ticari
OrOnlerin bOyOk miktarlarda al1rnp sat1lmasma toptan ticaret, kOc;Ok miktarlarda dogrudan dogruya
toketiciye sat1lmasma ise perakende ticaret denir.
Ticaret, K1bns ic;in bOyOk onem ta§1maktadir. Gerek KKTC, gerekse Goney K1bns ekonomileri
ada ekonomisi ozellikleri ta§1maktad1r. Dogal kaynaklann k1s1tll olmas1, ula§tirma ve enerji
problemleri, bu tor ekonomilerin en tipik sorunlardir. Oretim ic;in gerekli hammaddenin yoklugu,
enerji kaynaklarmm k1s1thllg1 ve makineler Oretmek ic;in gerekli ag1r sanayi olmad1gmdan ithalat
zorunludur. bte yandan yerel pazann kOc;OklOgO tanmsal, sanayi ve madensel OrOnlerin di§
sat1mm1 gerektirmektedir. TOrkiye, Avrupa Birligi Olkeleri ile Ortadogu Olkeleri di§ ticarette en
onemli pazarlardir.
Olkemizde toptan ve perakende ticaret sektorO ekonomide onemli bir yer tutmaktadir. Ticari
faaliyetler yaratt1g1 katma deger, istihdam ve diger sektorlerle olan ili§kilerde onemli bir role sahiptir.
KKTC ekonomisi ic;inde toptan ve perakende ticaretin pay1 yakla§1k %11, 1'dir. Hem Olke
ekonomisine yaratt1g1 katk1 bak1mmdan, hem de c;all§an nOfusun onemli bir bolOmOne i§ imkarn
saglamas1 bak1mmdan ticari faaliyetler bOyOk onem ta§ir. Aynca ada ekonomisinin getirdigi bir
ozellik olarak toptan ve perakende ticaret, ozel sektorOn en yogun faaliyet gosterdigi a land ir.

A- iC TiCARET: Bir Olkenin smirlan ic;erisinde gerc;ekle§tirilen ticarete denir. K1bns'ta ic;
ticaretin en onemli ozelligi gerek kuzeyde gerekse gOneydeki yerel pazarm kOc;Ok olu§udur. Bir
diger ozellik ise c;ok say1da kOc;Ok olc;ekli ticarethanelerden olu§mas1d1r. K1bns'ta koyler ile §ehirler
arasmdaki mesafenin azhg1 OrOnlerin ta§mmas1 maliyetlerini azalt1r. Aynca ula§1m agmm geli§mi§
olmas1 ic; ticareti art1rm1§t1r. ic; ticarette k1rsal bolgelerde yeti§tirilen c;e§itli tanm OrOnleri §ehirlere
gonderilir. $ehir c;evrelerindeki sanayi bolgelerinde Oretilen c;e§itli mallar ile di§ ticaret mallan ise
kirsal bolgelere ta§mmaktadir.
ic; ticarette al1m sat1mlann yap1ld1g1
yerler, pazarlar, bOyOk magazalar,
festivaller ve fuarlar §eklinde
s1ralanabilir. GOnOmOzde bOyOk
§ehirlerde artan all§ veri§ merkezleri
perakende ticaretin bu merkezlerde
yogunla§masma neden olmaktad1r.
Buna bagll olarak her ilc;e genellikle o
bolgenin ticaret merkezi durumundad1r.
En bOyOk ticaret merkezi Lefko§a'd1r.
NOfusun fazla olmas1 ve ba§kent olmas1
Resim 106: Tarihi Belediye Pazarmda
bunda etkilidir.
alz§- veri§ (Bandabuliyal
'--~~--'-
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0NiTE IX
Lefko§a'da dOzenlenen fuarlar
OrOnlerin tarnt1lmas1 ve ticaretin
canlanmasmda etkilidir. Her y1I
Haziran aymda Atatork KOltor Park1
ve Fuar Alanmda dOzenlenen KKTC
Uluslararas1 Fuari bu nitelikli
fuarlara ornektir. Aynca haftanm
belirli gOnlerinde koy veya kentlerde
kurulan pazarlar Oretici ile toketicinin
dogrudan bulu§masm1 saglayarak ic;
ticaretin geli§mesine katk1
yapmaktadir.

B- DI§ TiCARET; Olkeler arasmda yap1lan ticari faaliyetlere denir. Di§ ticaret ihracat ve
ithalattan olu§ur. Bir Olkenin ba§ka Olkelere mal satmasma ihracat(d1§ sat1m), ba§ka Olkelerden
mal satin almasma ithalat(d•§ ahm) denir.
K1bns'ta ic; pazann kOc;OklOgO ve ada ekonomisi ozellikleri di§ ticaretin onemini artmr.
KKTC'nin di§ ticaretinde son y1llarda onemli arti§lar meydana gelmi§tir. DI§ ticaret hacminin
onemli bolOmO ithalattan, daha kuc;Ok bir bolOmO ise ihracattan olu§maktad1r. Milli gelirde
meydana gelen bOyOme ile birlikte d1§ahm hacmi de bOyOmO§tor. Ancak ihracatm ithalat1
kar§ilama oranmm c;ok dO§Ok kalmas1 di§ ticaret ac;1gmm artmasma neden olmaktadir.
KKTC'nin di§ ticaret hacmi ic;inde en
bOyOk paya sahip Olke TOrkiye'dir. Olkemizin
toplam ticaret hacminin yakla§1k %70'i TOrkiye ile
yapt1g1 ticaretten kaynaklanmaktadir. ikinci
onemli ticaret ortag1 AB Olkeleridir. Avrupa Birligi
Olkelerinin pay1 %14'0n biraz Ozerindedir. Ancak
ozellikle AB' ye KKTC ihracatm1 sm1rlayan
Avrupa Birligi Adalet Divarn (ABAD) kararlan ve
bunun olumsuz etkileri sonucu bu Olkelere olan
ihracatta onemli azalma meydana gelmi§tir. Bu
donemden sonra TOrkiye'nin di§ ticaretteki pay1
daha da artm1§tir. Son y1llarda di§ ticaretimiz
ic;inde Ortadogu Olkeleri ve Uzak Dogu
Olkelerinin paymm artt1g1 gorOlmektedir.

ithalat ihracat

TOrkiye
Avrupa Birligi Olkeleri

1,235.4

56.9

247.8

8.7

Orta Dogu Olkeleri

78.6

Uzak Dogu Olkeleri

58.1

0.7

ABD

12.7

0.1

Diger Olkeler

72.7

10.1

1,705.3

116.3

Top lam

39.8

Tablol 5:KKTC'nin Ulke Gruplanna Gore
Di§ Ticareti(2012 - milyon US Dolan)
101

0NiTE IX
1-iHRACAT

--~

~---..J

ic; pazari yetersiz bOyOklOkte olan
KKTC ekonomisi, di§ ticarette onemli
gOc;IOkler ya§amaktad1r. 1994 y1hnda
Avrupa Toplulugu Adalet Divani
kararlari dogrultusunda, AB Olkelerinin
KKTC c;1k1§h tarim OrOnleri ithalatm1
durdurmalari ve sanayi OrOnleri
ithalat1na %14 vergi koymalari,
KKTC'nin AB'ye olan ihracatinin
azalmasina neden olmu§tur. Bu
durum zaten dO§Ok dOzeyde olan
ihracatm artma potansiyelini daha da
sm1rlam1§t1r.
Genellikle tarim OrOnlerine bag1mh olan KKTC ihracatmm % 75' ten fazlas1 tarim- i§lenmi§ tarim
OrOnlerinden olu§maktadir. Tarim OrOnlerinden en onemli ihrac; Orono narenciyedir. KKTC di§
sat1mmm yap1smda son y1llarda sanayi OrOnleri lehine degi§en bir yap1 soz konusudur. Bunda
ihracat ic;inde sanayi OrOnlerinin paym1 artirma dogrultusunda uygulanan politikalar etkili olmu§tur.
i§lenmi§ sot OrOnleri olan hellim ve peynirin di§ sat1mdaki artan pay1 buna ornek verilebilir.
Konfeksiyon ve c;e§itli ic;kilerdigeronemli di§ sat1m OrOnleridir.

%
1.Tarimsal OrOnler

Miktar
( Milyon US dolar)

37,3

43.4

a. Narenciye

22,6

26.3

b. Diger

14,7

17.1

a.l§lenmi§ Tarim ve G1da

40,7

b.Konfeksiyon

2,8

3.3

c.Diger Sanayi OrOnleri

10

11.6

3. Mineraller
Topi am

47.3

9,2

10.7

%100

116.3

102

Tablo 16: KKTCde
(2012)

d1~ sat1mmyap1s1

0NiTE IX
Goney K1bns'm 2011 y1lmdaki toplam ihracat1
1.856 milyon dolar olmul?tur. Mineral yak1t - yaglar,
ilac;, c;imento, mobilya, kag1t mamulleri, makineler ve
cihazlar ba§llca ihrac; OrOnleridir. Son y1llarda tanmsal
di§ sat1m miktan azallrken sanayi OrOnleri di§ sat1m1
artmaktadir. Goney K1bns'tan ihrac; edilen OrOnlerin
yakla§1k %50'si AB Olkelerine (ozellikle ingiltere,
Almanya Yunanistan) sat1llrken, ihracat yap1lan diger
onemli Olkeler Ortadogu ve diger Avrupa Olkeleridir.

ORONLER

Tablo 17: GKRY' de d1§sat1mm yap1s1

·- - -

2-iTHALAT
- - ----

Tanmsal OrOnler

%24

Mineral

%1.2

ll11enmil1 Tarim OrOnleri

%14.2

ll11enmil1 Mineraller

%2.3

lmalat Sanayi Orilnleri

%58.2

Diger

%0.1

Toplam

%100

~~----'

KKTC'de yer alt1 zenginligi bulunmamas1, hammadde yetersizligi ve yOksek ta§1ma masraflan
nedeniyle sanayi Oretimi ic; tOketimi kar§ilayacak olc;Ode geli§memi§tir. Bu nedenle ithalat ic;inde
tOketim mallarmm pay1 yOksek olup, temel tOketim OrOnleri dahi yurt d1§mdan satin almmaktad1r.
ithalat ic;inde en fazla paya makine ve nakliye arac;lan sahiptir. ithalatm Oc;te birini bu gruptaki
mallar olul?turmu§tur. Yap1ld1g1 maddenin cinsine gore tasnif edilen mallar(konfeksiyon, sentetik
kuma§, borular, galvanize sac; v.b.) ithalat ic;inde dortte bire yakla§an pay ile ikinci onemli OrOn
grubunu olu§turmaktad1r.
Miktar(Milyon US Dolar)

%

1. Makine ve Nakliye Ara9lan

380.7

22,3

2. Yap1ld!QI maddenin Cinsine Gore

313.9

18,4

3.Yiyecek ve Canll Hayvan

202.6

4. Mineral Yak1tlar ve Yaglar

408

23,93

5. Kimyevi Maddeler

135.5

7,96

6. Cel1itli MamOller

132.2

7,75

7. i9ki ve Tuton

95.5

5,6

8. Yenmeyen maddeler

23.8

1,4

9. Hayvan ve Sebze Yaglan

13.1

0,77

Toplam

1,705.30

Tablo 18: KKTC 'nin ana ma! gruplarma gore dz§alzmz (2012)
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11,9

%100

0NiTE IX
KKTC ithalat1 ic;inde en onemli paya sahip Olke TOrkiye'dir ve zaman ic;inde TOrkiye'nin onemi
artm1i;;t1r. TOrkiye'den en c;ok ithal edilen OrOnler arasmda ii;;lenmii;; petrol OrOnleri, demir-c;elik
sanayi OrOnleri, g1da sanayi OrOnleri, kimya sanayi OrOnleri, dokumac1hk OrOnleri ve tai;;1t arac;lan
bulunmaktadir. KKTC'nin ikinci ticaret ortag1 AB Olkeleridir. ithalat ic;indeki paym bOyOklOgO
a91smdan Olke olarakTOrkiye'yi ingiltere izlemektedir.
2004 y1hnda Yei;;il Hat TOzOgO'nOn uygulamaya girmesi ile Goney K1bns ile olan ticaret
hacmimizde gelii;;me gozlemlenmektedir. Ancak Yei;;il Hat TOzOgO'nOn tam anlam1 ile
uygulanamamas1 ve KKTC' ye uygulanan izolasyonlardan dolay1 bu tozOk beklentileri
kari;;1lamaktan uzak kalm1i;;t1r. 2012 y1llnda GOneye sat1lan mallarm degeri yaklai;;1k 4.9 milyon dolar
olmui;;tur. GOneyden yap1lan ithalat ise c;ok dOi;;Ok dOzeydedir. Yei;;il Hat TOzOgO kapsammda
Goney K1bns'a olan ihracat1m1z ic;erisinde ag1rhkll paya sahip mallar; ahi;;ap mobilya, sebze, kag1t
OrOnleri, yap1 tai;;1, plastik OrOnler ile alOminyum ve PVC kap1-pencere OrOnleridir.
Goney K1bns yurt d1i;;mdan ozellikle hammaddeler, toketim
OrOnleri, ulai;;1m ekipmanlan , sermaye mallan ve petrol
OrOnleri ithal eder. Goney K1bns'm ithalatmm yaklai;; 1k%65'i
AB Olkelerindendir. Yunanistan en bOyOk d1i;; allm Olkesidir.
ingiltere, Almanya ve italya diger O<; onemli Olkedir.
Japonya, israil, Dogu Avrupa Olkeleri, Arap Olkeleri veABD
ithalat yap1lan diger Olkelerdir.
Tablo 19: GKRY'nin ana ma/ gruplarz itibariyle d1§alzm1]

TOketim OrOnleri

%30,0

Hammadde

%32,4

Sermaye Mallari

%10,9

Ulai;;1m Ekipmanlan

%13,4

Petrol ve Yaglar

%12,0

Dig er

%1,3

C· DENiZ TiCARETi VE KIBRIS: K1bns, Akdeniz'in dogusunda dOnyanm en eski
~-----

ticaret merkezlerinden biridir. Bulundugu konum O<; k1tanm kesii;;im noktas1 olup, ilk c;aglardan
beri deniz ticaret yollan Ozerindedir. Girne Kalesi ic;erisinde sergilenen M.O 3.yOzyila ait ticaret
gemisi bunun en gOzel orneklerindendir. Adanm stratejik konumu, tanmsal ve mineral varl1g1
bolgenin transit ticaret merkezi olmas1ni saglam1i;;tir. 18. yOzy1lda SOveyi;; Kanalmm
a91lmas1yla K1bns'm onemi ve deniz ticaretindeki yeri daha da artt1. Boylece Akdeniz
havzasmm Uzak doguya a91lan dogal bir merkezi oldu. BugOn de K1bns adas1 uluslararas1 ve
bolgesel deniz ve hava yollarmm kavi;;agmdad1r. Ortadogu Olkeleri ve Uzakdogu Olkeleri ile
Avrupa Olkeleri arasmdaki transit mallarm bOyOk bolOmO K1bns Ozerinden bu Olkelere
pazarlan maktad 1r.
KKTC'nin deniz ticaret potansiyeli oldukc;a yOksektir. Ancak d1i;; Olkelerle olan ticari
ilii;;kilerimizin gelii;;mesinde onemli bir sorun tai;;1mac1l1k ve ulai;;1m faaliyetlerinde kari;;1m1za
c;1kmaktad1r. KKTC' nin uluslararas1 alanda tanmmamas1, hava ve deniz limanlarma TOrkiye
d1i;;mda dogrudan baglant1ll gemi seferlerinin yap1lmasm1 engelledigi ic;in birim bai;;ma tai;;1ma
maliyeti yOkselmektedir.
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0NiTE IX
Aynca Olkemiz limanlarma gelen yabanc1 bayrakll gemilere
Goney K1bns'm uluslararas1 dOzeyde yaptinmlar uygulatma
c;abalan Olkemizde deniz ticaretinin geli§imini engellemektedir.
Goney K1bns'tan dOnyanm farkll merkezlerine dOzenli ve yaygm
birdeniz ula§1m ag1 mevcuttur. Limanlara ugrayan gemilere verilen
hizmetler kar§illgmda onemli kazanc;lar saglanmaktad1r. Limasol
ve Larnaka Ii man Ian deniz ticaret merkezidir. Bu ticaretin geli§mesi
ic;in; gOmrOk i§lemleri k1salt1lm1§, serbest ticaret bolgeleri
olu§turulmas1 ve depolama Ocretlerinin ucuzlat1lmas1 yollanna
gidilmi§tir. Saglanan imkanlar sonucu Goney K1bns uluslararas1
deniz ticaret merkezi haline gelmi§tir.

esim 109:Batik Gemi Milzesi'nde se
gemi kalmtlSl (Girne Kalesi)
.....__ =--

M.O 300 yillarinda batan ve bugiin Girne Kalesinde sergilenen geminin ta~1d1g1 iiriinler nelerdir?

UNiTE DEGERLENDiRME SORULARI
1-Kibrzs'ta i~ ticaretin gene/ ozellikleri nelerdir?
2-KKTC'nin ihracatta onem ta§iyan ilrilnleri nelerdir?
3-KKTC'nin ticaretini smirlayan ba§lica etkenler nelerdir?
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KIBRIS'TA ULA$1M
insanlann, c;e§itli e§ya ve hammaddeler ile haberlerin bir yerden ba§ka bir yere ta§mmasm1
saglayan i§lerin ve arac;lann tomOne Ula§1m veya Ula§brma denir. Ula§1m, Olkelerin ekonomik ve
sosyal kalkmmasmm temel altyap1larmdan biridir. Ayni zamanda diger sektorlerin faaliyetlerinin
dozen ic;inde sOrebilmesi ac;1smdan da onem ta§1maktad1r. Ozellikle ba§ta turizm sektorO olmak
Ozere ticaret, sanayi ve tanm sektorlerinde Oretilen mal ve hizmetlerin ekonomik geli§meye katk1da
bulunabilmesi elveri§li ula§1m sistemine sahip olmakla mOmkOndOr.
K1bns adas1 eski c;aglardan beri onemli bir ula§1m noktas1 olmu§tur. Bir ada olarak Oc; k1tanm
merkezi konumunda bulunmas1 ozellikle deniz ticaretinde ve deniz ula§1mmdaki onemini
art1rm1§t1r. Bug On de k1talar aras1 stratejik konumunu sOrdOrmektedir.
Ula§1m faaliyetleri dogal ve be§eri §artlarm etkisi altmdad1r. Dogal faktorlerden ozellikle yer
§ekilleri kara ula§1mmda c;e§itli engelleryaratmaktadir. Kuzeyde k1y1ya paralel dogu-bat1 dogrultulu
Girne Dag Ian ancak dogal gec;it veya bogazlar ile ic; kesimlere gec;i§e olanak vermektedir. Trodos
dagllk kOtlesi de gOney k1y1lar ile baglant1y1 gOc;le§tirmektedir. Be§eri faktorlerden ozellikle ula§1m
yatmmlan ic;in gerekli mali kaynaklann yarat1lmas1, yatmm ve planlanmasmda c;e§itli gOc;IOklerle
kar§1la§1lmaktad1r.
Ula§1m sektoro, karayolu ula§tirmas1, havayolu ula§tirmas1 ve denizyolu ula§tirmas1 olmak
Ozere Oc; alt bolOme aynlm1§tir.

A- KARA ULA$1MI
Kara ula§1m1 kara yollan ve demir
yollanndan olu§maktadir. K1bns'ta
kara ula§1mmm geli§mesi ozellikle
ingiliz Yonetimi doneminde ba§lad1.
ingilizler adada kapsamll bir yol ag1
in§asma giri§ti. Bu donemde kurulan
ve 1950'1i y1llara kadar yuk ve
insanlann ta§mmasmda kullanilan
demir yolu sistemi mevcuttu.
Ekonomik olmayan bu ula§1m ag1 daha
sonra yatmmlann devam etmemesi
nedeni ile ortadan kaldmld1. Daha
sonraki y1llarda ula§1m sektorOnde -

-=---;Resim 110: Kibrzs 'ta demiryolu ta§imacilzgmda liUllamlan
modern kara yollannm yap1mma onem
ilk lokomotif, 1904-1951 arasmda kullamlml§llr.
verildi.
'Bu lokomotifGazimagusa Tapu Dairesi bah<;esinde sergilenmektedin
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Ara~tlrma

Konusu

Ge~mi§te ula§im araci olarak
Kibris' ta kullamlmi§
hayvanlar hangileridir?

KKTC' de yurtic;i ula§1m tamamen kara yolu ta§1mac1hgma
dayanmaktad1r. Olkemiz sm1rlan ic;erisindeki kara yolu ag1
uzunlugu toplam 2400 km'dir. Bu yol agmm 900 km'si stabilize
yol ve 1500 km'si de asfalt kaplama yoldur. Bir k1s1 m koy yollan
stabilize olmakla beraber her koyOn, §ehir ve kasabalarla
baglant1sm1 saglayan bir asfalt yolu bulunmaktad1r. Olkemizde
§ehirler aras1 yollarm bak1m, tamir ve yenileme c;ah§malan
Karayollan Dairesi tarafmdan gerc;ekle§tirilirken §ehirlerde bu
hizmet belediyeler tarafmdan yOrOtOlmektedir. BugOn
Olkemizde ya§anan en onemli sorunlarm ba§mda §ehirlerde
ya§anan trafiks1k1§1khg1 ve trafik kazalan gelmektedir.
KKTC'de mevcut kara yollarmm yanmda artan ihtiyac;lan
kar§ilamaya yonelik c;e§itli projeler kapsammda yol yap1m
c;ah§malan sOrdOrOlmektedir. Ozellikle KKTC ile TC arasmda
i§birligi protokolleri c;erc;evesinde yap1lan yard1mlarla bOyOk
§ehirlerimiz c;ift §eritli yollarla birbirine baglanmaktadir. Gec;mi§
y1llarda Lefko§a-Girne, Lefko§a-Gazimagusa anayollan dart
§eride c;1kanlm1§, Lefko§a'dan Karpaz'a kadar olan yollar
geni§letilmi§tir. Ayn ca Girne'yi dogu bolgelere baglayan Kuzey
Sahil Yalu tamamlanm1§t1r.

BugOnde Lefko§a- GOzelyurt ana yolunun geni§letilmesi ve Girne'yi bat1 bolgelere baglayacak
Girne-Alsancak arasmdaki c;evre yolunun yap1m c;ah§malan tamamlanm1§tir.
Goney K1bns'ta kara yolu ula§1m1 yolcu ve yuk ta§1ma ic;in yeterlidir. Kara yolu agmm uzunlugu
yakla§1k 12000 km dir. Bu yollann yakla§1k % 65'i asfalt olup geriye kalani stabilize yollardan
olu§ur. Ozellikle §ehirler arasmda karayollan otoban niteligindedir.

IResim 111: Girne Bogaz1 'nda
<;i/t :Jeritli bolilnmii§ yol
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B- HAVA ULA$1MI VE HAVAALANLARI
DOnyam1zm h1zla k090lmesinde hava ula§1mmm bOyOk bir pay1 vardir. Hava ula§1m1 sayesinde
k1talar ve Olkeler arasmdaki mesafeler h1zh bir §ekilde k1salmaktadir. Bu durum gerek ticaret
gerekse turizm faaliyetlerinin yogunla§masma katk1 saglamaktadir.
K1bns'm bir ada olmas1 KKTC ve GKRY 'nin di§ dunyaya a91lmasmda hava ula§1mmm onemini
artmr. KKTC'de Ercan ve Ge9itkale olmak Ozere iki havaalarn mevcuttur. KKTC'nin hava ula§1m1
Ercan Devlet Havaalam'ndan saglanmaktadir. Ercan Devlet Havaalarn K1bns'm en modern hava
alarndir. Ancak uluslararas1 izolasyonlar nedeniyle Goney K1bns'm hava alanlanna oranla yuk ve
yolcu ta§1mac1hgmda istenilen yogunluga ula§amam1§tir. Gec;itkale Devlet Havaalam ise Ercan
Havaalanmda bak1m, onanm ve yenileme 9ah§malan oldugu donemlerde ge9ici surelerle hava
trafigine a91lmaktad1r.
KKTC'de havayolu yuk ve yolcu ta§1mac1hgmda tarifeli hizmet veren Turk Hava Yollan'nm
d1§mda 9e§itli ozel §irketlerseferlerduzenlemektedir. Bunun yanmda charterseferyapan havayolu
§irketleri de mevcuttur. Hava yolu ula§1m1 KKTC ekonomisi i9in buyuk oneme sahiptir. Olkemize
gelen turistlerin bOyOk bolOmO hava yolu ile gelmektedir. 2012 y1hnda hava yolu ta§1mac1hgmm
toplam yurt d1§1 ta§1mac1hk i9inde, yolcu ta§1ma pay1 yakla§1k %95, yuk ta§1ma pay1 ise %0.2
olmu§tur. Ancak Olkemize direk u9u§larm yap1lamamas1 bOyOk bir sorun olu§turmaktad 1r.
Avrupa, Afrika ve Asya k1talan arasmda geni§ bir hava baglant1 ag1 vard1r. Bu sayede Goney
K1bns, Avrupa'nm tamam1 ile Ortadogu ve baz1 Afrika Olkelerini birbirine baglar. Goney K1bns'm
Larnaka ve Bafta uluslararas1 nitelikli iki tane havaalarn bulunmaktad1r. Bu havaalanlarma 30'dan
fazla Olkenin u9aklan tarifeli veya charter seferler duzenler.
Alaykoy'On guneyinde bulunan Lefko§a Uluslararas1 Havaalarn 1974 y1hnda kapanm1§t1r. Bu
havaalarnAra Bolge i9erisinde kald1g1 i9in kullarnlmamaktad1r.

Resim 112: Ercan Devlet Havaalam

108

C- DENiZ ULA$1MI VE LiMANLAR
K1bns adasmm di§ dunyaya ac;1lmasm1 saglayan en onemli kap1 deniz limanlandir. 2012 y1hnda
KKTC' ye denizyolu ile yakla§lk 2,000,000 ton yuk ve 145,000 adet yolcu ta§mm1§t1r. KKTC' nin en
onemli deniz ula§1m kap1s1 Gazimagusa Limarn ile Girne Turizm Limarnd1r. Olkemizin en buyuk
limarn Gazimagusa Limamd1r. KKTC'nin ithalat ve ihracatmm buyuk bir bolOmu bu limandan
yap1lmaktadir. Konteynerve ticari yuklerin c;ok buyuk miktan bu limandan ta§mmaktadir.
Aynca Gazimagusa - Mersin aras1 feribot seferleri mevcuttur. Girne Turizm Limanmm faaliyete
gec;tigi y1la kadar yuk ta§1mac1llgmm tamam1, yolcu ta§1mac1l1gmm da buyuk bir bolumu
Gazimagusa Limanmdan yap1lmakta idi.
1987 y1lmda faaliyete gec;en Girne Turizm Limam, Turkiye'ye daha yakm olmasmdan dolay1
yolcu ta§1mac1llgmda en onemli limarnm1zd1r. Bu limandan Girne-Ta§ucu, Girne-Alanya arasmda
feribotlarla ve deniz otobusleriyle duzenli olarakyolcu ve arac;ta§1mac1hg1 yap1lmaktad1r.

Resim 113: Gazimagusa Limam 'nda
ithalat-ihracat

Girne Vat Limam
Girne Turizm Limarn'nm ac;ill§mdan
itibaren tamamen yatlann kullarnmma
b1rak1lm1§t1r. Yatlarm yanmda digergezinti
tekneleri ile bolge ballkc;1lan da bu limanda
barmma imkarn bulmaktad1r. Yat limarn
100 dolaymda tekneye bannma imkarn
saglamaktadir. Limanda tom teknelerin
ihtiyacma cevap verilemese de elektrik,
su, banyo, tuvalet, c;ama§1r y1kama
imkanlan vard1r.
Limanm tarihi Girne Kalesi ile ic; ic;e olmas1 nedeniyle turizm potansiyeli yuksektir. Her y1I
duzenlenen Dogu Akdeniz Yat Rallisinde bir c;ok yat bu Ii man 1ziyaret etmektedir.
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Gazimagusa Serbest Liman ve Bolgesi
Gerek transit ticaret gerek ise imalat sanayi alanmda Ortadogu ve Yakmdogu Olkelerine
yakmllgmdan dolay1 bOyOk imkanlar ta§1maktad1r. Gazimagusa Serbest Liman ve Bolgede
yatmmlann artmas1 ic;in te§vikler saglanmaktadir. Bu limanda i§letmelerce yap1lan faaliyet ve
i§lemler, gOmrOk vergisi, diger dolayll vergileri ile kazanc; vergilerinden istisna tutulmaktadir.
Boylece daha dO§Ok maliyetle i§letmelerin kurulmas1 amac;lanir. Serbest bolgenin Olkemize
saglad1g1 katk1lar ise ihracatm artmas1, doviz girdisi saglamas1 ve istihdam1 art1rmas1 §eklinde
s1ralanabilir.
Bunlar d1§mda KKTC' de Teknecik Santral Tesisleri, Gemikonag1 Limani, Kumkoy Su Dolum
Tesisleri, KalecikAkaryak1t Tesisleri, KalecikAl91 ve <;imento Tesisleri ve Limanlar Dairesi'ne bagll
ballkc;1 bannaklan bulunmaktadir.
Goney K1bns'm en onemli deniz limanlan Larnaka ve Limasol limanlandir. Her iki liman da
modern donanimlara sahip olup yuk ta§1mac1llg1 yanmda yolcu gemilerine de hizmet vermektedir.
Bu limanlar sahip olduklan antrepolar ile Dogu Akdeniz'in yuk indirme- bindirme merkezidirler.
Goney K1bns ticari deniz ta§1mac1l1gmda c;ok guc;IO bir filoya sahiptir. Goney K1bns'm degi§ik tip ve
tonajdaki deniz ticaret filosu dunyada ilk on ic;erisindedir. 1BOO'den fazla gemi ile 21 milyon gros
tonluk yuk ta§1ma kapasitesine sahiptirler. Bu geli§meler transit ticarette saglad1klan hizmetlerle
birlikte Goney K1bns'a nitelikli ve kar§ila§tmlabilir avantajlar saglar. Goney K1bns'ta bu limanlann
yanmda sanayi OrOnleri limani olarakVassiliko Limani ile petrol bo§alt1m istasyonu niteliginde olan
Larnaka, Dikelya ve Mani limanlan bulunmaktadir.
KKTC'nin uluslararas1 alanda tanmmamas1 nedeniyle TOrkiye d1§mdaki Olkelerle dogrudan
hava baglant1s1 yap1lamamakta, KKTC siciline kay1tll gemiler ise genelde TC-KKTC arasmda sefer
yapabilmekte ve diger Olkelerle tarifeli gemi seferleri yap1lamamaktad1r. Bu durum ula§t1rma
maliyetlerini yukseltmekte, gelir kaybma neden olmaktad 1r.

"fnviTE DEGERLENDiRME SORULARI
1- Ula§imm bir iilkenin geli§mesi iizerinde ne gibi etkileri vard1r? Belirtiniz.
2- Ulkemizdeki ba§hca deniz limanlarim1z1 belirterek geli§me sebeplerini a<;1klay1mz?
3- KKTC'de ula§lm konusunda ya§anan s1kmt1lar nelerdir? Tart1§1mz.
4-Ulkemizde demiryolu ula§1mmdan neden vazge<;ilmi§tir? Ara§tmmz.
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0NiTE XI
KIBRIS' TA TURiZM
insanlann ya§ad1klan yerden, ba§ka yerlere k1sa sOreli ve c;e§itli amac;larla yapt1klan gezilere
turizm denir. Bu faaliyeti yapan ki§ilere de turist denir.Bu geziler Olke ic;inde olabildigi gibi(i~
turizm) diger Olkelere (di§ turizm) de olabilir.insanlar genellikle dogal gOzellikleri ,tarihi yap1lan
gorme ve inceleme, dinlenme, eglenme, kOltOrve egitim, spar, kongre, tedavi, kutsal yerleri ziyaret
vs.faaliyetleri yaparlar.GorOldOgO gibi turizm c;ok amac;h birfaaliyetler bOtOnOdOr. Turizm hareketleri
'mekan bilimi' olan cografyanm inceleme alanma girer. Crnegin cografya; k1y1lan,daglan,kirsal
alanlan,§ehirleri, c;e§itli dogal gOzellikleri incelerken aslmda turizme katk1da bulunmu§ olur.
Turizm faaliyetlerini yerine getiren turistlerin, genel anlamda ozelliklerini inceleyecek olursak;
Gittikleri yerlerde isteklerine cevap arayan ki§idir.
Turist tOketicidir.
Turist k1sa zamanda c;ok yer gezmek ister.
Turist kald1g1 konaklama tesislerinde temizlik, konforve huzurarar.
Sonuc; olarak turistler, bu ozellikleri yeteri kadar bulabildikleri takdirde ,Olkeden mutlu bir §ekilde
aynhr.

A- KKTC TURiZMiNE GENEL BAKI$
Turizm, Olkemizin dogal gOzelliklerinin ve kOltor mirasmm tanit1lmas1 bak1mmdan bOyOk onem ta§ir.
K1bns adas1 , cografi konumu nedeniyle uzun sOren yaz donemi, dogal ve tarihi yap1s1yla bOyOk bir turizm
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle hery1I aday1 binlerce turist ziyaret etmektedir. K1bns adasmm Ortadogu
gibi sorunlu bir bolgeye yakm olmas1 zaman zaman turizmi etkilese de faaliyetler aral1ks1z devam eder.
Son y1llarda artan talebe bagl1 olarak bOyOk yatmmlar gerc;ekle§mektedir. Ozellikle Girne ve
Karpaz Bolgesinde yogun olarak devam eden yatmmlarla yatak kapasitesinin onOmOzdeki y1llarda
20.000'e ula§acag1 ongorOlmektedir. Olkemiz turizminin kar§1la§t1g1 sorunlara ragmen her gec;en
gOn artan turist say1s1 ve yatak kapasitesi , tarihi ve dogal gOzellikler potansiyeli, umut vericidir.
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Tablo 20:KKTC' deki tesis sayisi ve yatak kapasitesi (2013)
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0NiTE XI
Goney K1bns'ta turizm potansiyeli
oldukc;a yOksek olup ekonomiye katk1s1
bOyOktor. Goney K1bris'ta ba§l1ca
turizm merkezleri Aya Napa Protaras,
Larnaka, Limasol, Baf kentleridir. Bu
merkezlere her y1I binlerce turist
gelebilmektedir. Aynca k1§m Trodos
Daglarmda bulunan kayak merkezi ic;
ve di§ turizmine olanaksaglamaktad1r.
KKTC 'de 2013 itibariyle turistik tesis
say1s1 130 ,yatak say1s1 18,766 ki§idir.
Bu tesislerin %68'i Girne Bolgesinde
yer almaktad1r.
Olkemizin lokomotif sektorO olan turizmin, ba§ta ekonomik olmak Ozere, sosyal ve kOltOrel ac;1dan
katk1lan vardir. Ornegin 2011 y1lmda turizmden elde edilen yakla§1k gelir 459,4 milyon dolardir.
2013 y1lmda Olkemize yerli ve yabanc1 olarak toplam1 ,490,654 (ocak-arahk 2013) turist gelmi§tir.
TOrkiye Cumhuriyeti'nden gelen turist say1s1 923,328 ki§idir.
Goney K1bns'tan kara kap1larmdan gelen turist say1s1 ise 1,814,708 ki§idir. Olkemizin bir ada
Olkesi konumunda olmas1 havayolu ula§1mm1 on plana c;1kar Fakat ambargolar bu ula§1m agm1
bOyOk olc;Ode etkilemektedir. Olkemize gelen yerli ve yabanc1 turistlerin bOyOk c;ogunlugu havayolu
ula§1mm1 tercih etmektedir(%95).

Cografi Bilgi
Bafra TurizmBOlgesi
Adadaki en onemli sahillerin bulundugu Bafra
Turizm Bolgesi buyilk geli§im gostermektedir. Son
birka9 yzl i9erisinde bOlgeye yapzlan otel ve tatil
koyleri ile KKTC'nin en onemli turizm
bOlgelerinden biri haline gelmi§tir.

Milyon dolar

459.4

400--+-----~~~

300 - - + - - - - - Gerek yabanci gerekse yerli turistlere hizmet eden
bolge, turistlere yzllardzr keefedilmeyi bekleyen
Karpaz Yarzmadasmm tum dogal gilzelliklerini
tamma firsatz vermektedir. Bolgedeki e§siz sahiller,
kaplumbaga yumurtlama alanlarz ve florasi
bOlgenin diger turistik avantajlarzdzr.

200 - - - - 100-+---90

0

KKTC ekonomisine onemli katkzlar saglayacak
olan bOlge ,aym zamanda fevre koylerde ya§ayan
insanlara istihdam olanaklarzmn yam sira
dogrudan veya dolaylz katkzlar saglayacaktzr.
Ancak tum bu gilzelliklerin yanmda bOlgenin turizm
kapasitesinin a§ilmamasi,bolgenin flora ve
faunas mm korunmasz gerekmektedir.

Grafik 9:KKTC' de yillara gore turizm geliri

112

0NiTE XI

• 7,893 • 6,461
D 5,499
D 7
77 • 5,533
D 5 397
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• Bulgaristan

• Slovenya

• Ukrayna

• Turkmenistan • lrak

• TOrkiye

10: KKTC'ye ge/en turistlerin iilkelere gore dag,lun
Turizm tom dOnyada oldugu gibi Olkemizin sosyo- ekonomik yap1sma dogrudan ve dolayh olarak baz1
katk1lan bulunmaktad1r. Bunlardan baz1lan l?Unlard1r;
*Turizm ,toplumlar arasmdaki siyasal, toplumsal ve kOltOrel kaynal?may1 saglamaktad1r.
*Doviz getirisiyle KKTC ekonomisine onemli katk1da bulunmaktad1r.
*Turizm ; Olkemizde ozellikle son y1llarda ulal?lm, haberlel?me hizmetleri , tanm, inl?aat, g1da vs gibi
sektorlerin gelil?mesini saglamaktad1r.
*Turistik yorelerde yal?ayan insanlara istihdam ortam1 olul?turmaktad1r.
* Turizm, insanlar ic;in fizyolojik ve psikolojik dinlenme saglar.
* Olkeleri ve bu Olkelerdeki degil?ik kOltorleri taniyabilme imkanm1 saglar.
KKTC turizminden yOksek dOzeyde yararlanmak, dogal gOzelliklerimizi ve kOltorel miraslanm1z1
koruyabilmemize baghdir. Bunun ic;in almmas1 gereken bal?llCa onlemler;
*Turistik tesisler ve nOfus hareketleri bir plana dayandmlmahdir (turizm master plani) Bolgenin ekolojik
tal?1ma kapasitesi al?1lmamahdir.
* Turizm mevsiminde artan nOfusu dikkate alarak at1k maddeler , c;evre kirliligine yol ac;mayacak l?ekilde
ant1lmahdir.
*KOltorel miraslanm1z, turist ve yerli giril?imcilerin tahribinden korunmahdir.
*Flora ve fauna korunmahdir.
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Bu onlemlerin d1l?mda, KKTC turizminin gelil?mesinde ve sOrdOrOlebilir hale gelmesinde Olkemize
uygulanan ambargolarm rolO bOyOktOr. GOnOmOzde turizm faaliyetlerinde gorOlen sorunlar
l?Unlard1r;
Siyasi nedenlerden dolay1 d1l? kaynakll (UNOPS,UNDP,USAID)yard1mlann yeterince
allnamamas1 .
Yabanc1 Olkelerle direkt hava ulal?1mmm saglanamamas1
Yol, su, elektrik, ulal?lm, s1v1 ve kat1 at1ksorunlan gibi altyap1 problemleri
Rum Yonetiminin bask1lan nedeniyle KKTC 'nin d1l? Olkelerde etkin tanit1m1 yap1lamamakta ve
Olke turizminde iyi bir imaj saglanamamaktadir.
Turistik tesislerde kalifiye person el azl 1g 1, servis kalitesinin dOl?Ok olmas1.
Turizm bOrolarmm yetersiz olmas1.
YOksek ulal?1m bedelleri
Olkemizde turizme bagll olarak ekonomik deger tal?1yan bin;ok turistik faaliyetler bulunmaktadir.
Bunlardan baz1lan ; deniz turizmi, yat91llk,dagc1llk, su sporlan,binicilik, magarac1llk, yOrOyOl?
(trekking), su alt1 dalg19llg1, ekoloji turizmi, kOltorel faaliyetler ( festivaller), fuar, tarihi mekanlan
ziyaret, koy turizmi vs'dir.
K1bns adas1 her ne kadaryaz turizmine fazlas1yla elveril?li ise de Goney K1bns'da Trodos Daglan
Ozerinde kll? mevsiminde, karyag1l?larma bag II olarak kayak turizmi de yap1labilmektedir.
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B- KIBRIS'TA TURiZM CE§iTLERi
K1bns adas1 ,dogal yap1rnn c;ok fazla tahrip edilmedigi ender yerlerden biridir. K1bns'm bir ada
olmas1 , s1cak bir iklime sahip olmas1 ba§ta deniz turizmi olmak Ozere birc;ok faaliyetin yap1lmasma
olanak tarnmaktad1r. Adanm en onemli turizm §ekli 'deniz turizmi'dir. Ozellikle Kuzey K1bns
sahilleri; e§siz kumsallann varhg1, iklimin elveri§li olmas1 ,deniz suyu s1cakhklannm yuksek olmas1
ve berrak bir suya sahip denizlerin varhg 1nedeniyle onemli bir c;ekicilige sahiptir.

Deniz Turizmi : Olkemiz 396
km uzunlugundaki k1y1lara sahiptir.
Akdeniz ikliminin adaya kazand1rd1g1
ozellikler ( s1cak yaz donemi,gune§li
gun say1smm fazla olmas1 vs)ve
kumsal k1y1lann fazla olmas1 deniz
turizminin geli§mesine katk1da
bulunur. Ozellikle k1y1 bolgelerimize
son y1llarda yap1lan yatmmlarla artan
turistik tesis say1s1 ve bozulmam1§
dogal guzellikleri ile turizm faaliyetleri
hergec;en gun artmaktadir.
GOnOmOzde Kuzey K1bns' ta bulunan Altmkum, Glapsides, Silver Beach, Alagadi sahilleri ve
Karpaz Yanmadas1'ndaki birc;ok plaj adanm en guzel plajlarmdand1r. Ve turistler tarafmdan
ararnlmakta,begenilmektedir. Denizlerimizin varl1g1 sadece turizm ac;1smdan degil, yat turizmi, su
alt1 turizmi,su sporlan,bahkc;1hk, liman faaliyetlerine de olanak tarnmaktadir. Bu faaliyetlerden de
onemli gelirelde edilmektedir.
Goney K1bns'ta da deniz turizmi
oldukc;a geli§mi§tir.Aya Napa,
Dikelya, Protaras, Larnaka, Baf
sahilleri deniz turizminin yogun olarak
yap1ld1g1 yerlerdir.Turizm gelirlerinin
yuksek oldugu Goney K1bns'ta turist
say1smm artmas1 ile dogal c;evre
tahribat1 gunumuzde onemli
boyutlara ula§ml§tir.
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Vat Turizmi :

Olkemizde
eskiden beri varolan fakat son
y1llarda geli§me gostermi§ bir
sektordOr. istenilen dOzeyde
olmamasina ragmen onemli
say1labilecek bir konumdadir. Yat
turizminin geli§mesi ve ekonomiye
getirisinin artmas1 ;etkin tanit1m ve
yat limanlannm (marina) say1smm
artmas1 ile yakmdan ilgilidir. BugOn
Olkemizde faaliyet gosteren 3 adet
marina bulunmaktadir. Bunlar; 1987
y1lmda faaliyete ba§layan yakla§1k
100 yat kapasiteli Girne Yat Limani

Resim 119:Dogu, Akdeniz Yat Rallisi i9in iilkemize gelen
yatlar (Girne Yat Limam

ile 1996 y1hnda hizmete giren 80 yat kapasiteli Gem Yat Delta Marina ile 2011 y1lmda a91lan 300 yat
kapasiteli Karpaz Gate Marina'dir. Girne ve Karpaz Bolgelerinde bulunan bu marinalar ,yat91lara
altyap1 hizmeti devermektedir.(9ama§1ry1kama ,elektrik,su,banyo-wc-internet) Yatturizmi y1hn her
mevsimi yap1lmakla beraberyazm olduk<;a canhd1rve sOrekli Olke ekonomisine katk1s1 artmaktad1r.
Her ge9en gOn artan turizm potansiyeli,talebi kar§ilayacak marinalann yap1lmasm1 zorunlu
k1lmaktadir.
Unutulmamal1d1r ki yat turizmi,
marinalarm varllgma bagl1dir. Ana
hedefi, Unesco'nun "dunya miras1
olarak nitelendirdigi 12 duragm1
ziyaret edilmesi" olarak belirlenen
Dogu Akdeniz Yat Rallisi,
istanbul'dan ba§lay1p israil'de sona
ermektedir. Bu ralli <;er9evesinde
yat91lar her y1I Girne marinalarmda
konaklamaktadirlar.1990 y1lmdan
itibaren her y1I dOzenlenen bu
ralliye2014y1lmda 14 farkll Olkeden
40 yat kat1lacakt1r. Olketanit1mma ~~==---~~~::-!_..l..-1L~~~~~:::'.:..:..=.~~ - - onem Ii katk1lar saglayan bu
Resim 120: Karpaz Gate Marina - Erenkoy
faaliyetlerin artmas1 yat turizminin
geli§mesine sebep olmaktad1r.
Goney K1bns'ta da olduk<;a geli§mi§ olan yatturizmi herge<;en y1I gelirleri art1rmaktad1r. Ozellikle
Larnaka, Limasol, Bafda bulunan marinalara hery1I binlerce yat gelip konaklamaktad1r.
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Tarihi Degerlerimiz

~~~~~~~~~

~~~~~~~~-----

Tari hse I degerler,ge9mi§ medeniyetlerin ve ge9mi§ 9aglann ya§ayan fiziksel kalmt1landir.Bunlar
aras1 nda mimari,cografi gorOnOm,arkeolojik ozellikler gibi onemli unsurlar yer al ir. Turistler tarihsel
kaynaklan 9e§itli nedenlerle 9ekici bulurlar. Ornegin Othello kulesi olarak anilan kalenin 12.yy'da
LOzinyanlar tarafmdan in§a edilmesi ve Sheakespeare'in OnlO tragedyasmm bir bolOmOnOn
burada ge9mesi , turistler i9in onemli bir 9ekiciliktir.
K1bns adas1, cografi konumu nedeniyle 9okeski 9aglardan itibaren bir9ok medeniyetin hakimiyeti
altma girmi§tir. Bu nedenle adanm hemen hemen her bolgesinde bu medeniyetlere ait kOltOr
miraslan mevcuttur. Ozellikle KKTC smirlan i9erisinde yogun olarak bu tarihi yap1lar gaze
9arpmaktadir. YOzy1llar boyunca bir9ogu ayakta kalabilmi§,birk1sm1 da aslma uygun bir §ekilde
restore edilerek turizmin hizmetine girmi§tir.

Resim 122: Otello Kalesi (Gazimagusa)

Resim 123:Bellapais Manastm

Resim 124: Namik Kemal Zindam ve arka planda
Lala Mustafa Pa§a Cami
117

0NiTE XI
Lefko~a

Lejko§a Surlari
Venedik Siitunu
Dervi§ Pa§a Konag1
Selimiye Cami
Biiyiik han
Kumarc1lar Ham
Biiyiik Hamam
Mevlevi Tekkesi
Bedesten
Su Kemerleri
Ta§ Eserler Miizesi
Barbarhk Miizesi
II. Sultan Mahmut Kiitiiphanesi
Liizinyan Evi
Sar;akhEv

Gazimagusa
Magusa surlari ve surir;i
Lala Mustafa Pa§a Cami
Salamis Harabeleri
Nam1k Kemal Zindam
Otelia Kalesi
Canbulat Turbe ve Miizesi
Venedik Saray1
Salamis Kral Mezarlari
St. Barnabas Manastm,
jkon ve arkeoloji miizesi
Enkomi

Giizelyurt
Soli Antik Tiyatrosu ve Oren Yeri
Vuni Saray1
Giizelyurt Arkoloji ve Doga Miizesi
St. Mamas Manastm
Toumba Tou Skouru Antik Yerle§im Yer

Girne
Girne Kalesi
Bellapais (Beylerbeyi) Manastm
Saint Hilarion Kalesi
Bufavento Kalesi
Hz. Omer Tiirbesi
Girne Halk Sanatlari Miizesi
Gaze! Sanatlar Miizesi
Bari§ ve Ozgilrliik Miizesi
Antiphonitis Manastm
Lambousa Kral mezarlari
Archangelos Mihail jkon Miizesi
Pigadhes Tapmag1

iskele
Kantara Kalesi
Apostolos Andreas Manastr1
Ay. Phi/on Manastm
Ay. Trias Bazilikas1
Kanakaria Kilisesi ve Manastm

Tablo 21 :KKTC' de ilr;elere gore baz1 tarihi degerler

Larnaka
Turk Kalesi
Lazarus Kilisesi
Hala Sultan Tekkesi
Piedires Miizesi

Lejko§a
K1bris Miizesi
Bizans Miize ve Sanat Galerisi
Ayios joannis Katedrali
Magusa Kap1s1

Baf
Kral Mezarlari
Baf Tiyatrosu
Agia Sohomoni Kilisesi
Saranta Kolonez

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

Resim 126:Girne Kalesi

Resim 127: Kantara Kalesi (iskele)

0NiTE XI
Egitim Turizmi

~~~~~~~~-

Egitim faaliyetleri ve Oniversiteler, Olkemizin en onemli gelir kaynaklanndan biridir. Bugun KKTC
smirlan ic;erisinde yakla§1k 81,000 (2015-2016) ogrenciye egitim veren 1O Oniversite mevcuttur.Bu
Oniversitelerde dunyanm bir9ok Olkesinden gelen 9ok say1da yabanc1 ogrenci ogrenim gormektedir.
Oniversiteler, kentlerimizdeki sosyal yap1ya bOyOk katk1lan olabildigi gibi bolgesel kalkmmada
onemli rol oynamaktadir. Aynca Oniversitelerde akademik, yonetsel ve i§<;i statosunde gorev
yapan ki§ilere istihdam ortam1 yaratmaktad1r.
Olkemizde bulunan Oniversiteler;
Gazimagusa'da Dogu Akdeniz
Oniversitesi, iTO-KKTC Egitim Ara§t1rma
Yerle§kesi, Lefko§a' da Uluslararas1
K1bris Oniversitesi, Yakin Dogu
Oniversitesi, Akdeniz Karpaz Oniversitesi,
Girne'de Girne Amerikan Oniversitesi,
Lefke'de Lefke Avrupa Oniversitesi,
Guzelyurt'ta Ortadogu Teknik Oniversitesi
Guzelyurt kampuso, bu okullann d1§mda
Atatork Ogretmen Akademisi ve Ac;1k
Ogretim Fakultesi argon egitim
vermektedirler.

Resim 128: Dogu Akdeniz Universitesi(DAO)

K.K.T.C. egitim sektorO oldukc;a geli§mi§ olup son y1llarda Ortadogunun en onemli egitim merkezi
haline gelmi§tir.

Kongre-Kultur ve Sanat Tur_i_z_m_i_ _ _ __ ___
Kongre Turizmi; ki§ilerin surekli konaklad1klan veya 9al1§t1klan yerler d1§mda uzmanllk
gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarmda belirli bir konuda bilgi all§veri§i yapmak
amac1yla biraraya gelmelerinden ortaya 91kan seyahat, konaklama ve ili§kilerinin tumudur.
Olkemizde son y1llarda geli§meye ba§layan birturizm koludur.Ozellikle ulusal ve uluslararas1
kongreler, fuarlar, sergiler, festivaller her gec;en gun artmakta ve Olkemizin yurtd1§mda tanit1mma
bOyOk katk1lar yapmaktadir. Ornegin Gazimagusa Belediyesi 'nin ve Dogu Akdeniz Oniversitesinin
oncOIOk ettigi Uluslararas1 Gazimagusa KOltor ve Sanat Festivali aynca GOzelyurt Portakal
Festivali, Mehmetc;ik Ozum Festivali , Lefko§a'da her y1I tekrarlanan <;e§itli fuarlar, Girne Bellapais'
de Muzik Festivali ve muzik dinletileri, Oniversitelerin ve odalarm organize ettigi kongreler,
seminerleronemli sanatsal, kOltorel faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerozellikle ic;turizme hitap etmektedir.
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Ekoloji Turizmi
~~~~~~~~

Ekoturizm; nispeten dokunulmam1§ ya da bozulmam1§ dogal alan manzaralanni , yabani bitki ve
hayvanlanni, varsa mevcut kOlturel ozelliklerini de inceleme, gorme, ogrenme gibi belirli ama9larla
seyahat etmektir. Ger9ekten de dunyanm dogal alanlarmm gittik9e azalmakta olmas1, koruma
kayg1sm1 da birlikte getirerek 'ekoturizmi'ni yaratm1§t1r. Olkemizde de bu turizm dall son y1llarda
geli§meye ba§lam1§t1r. Ozellikle flora ve faunanm daha iyi anla§1lmas1 ,bir 9e§it doga turizmi olan
ekoturizmin Olkemizde de geli§mesini saglam1§t1r. Ornegin ozel ilgi turizmi ile kaplumbaga gozlemi
ve Olkemizdeki orkide gibi nadir bitkilerin ya da endemik bitkilerin gozlenebilmesi mumkundur.
Aynca ,Olkede bulunan yabani 9i9ekler, surungenler, ku§lar, Dipkarpaz Milli Parkmda bulunan
e§ekler, ilgi 9ekicidir. Bu flora ve faunay1 incelemek isteyen bir9ok turist adam1za gelmektedir.

K1bns adasmda ozellikle de Kuzey K1bns sahillerinde ,
Caretta Caretta ve Chelonia Mydas (ye§il kaplumbaga)
kaplumbagalannm yumurtlama alanlan bulunmaktadir.
Genellikle haziran- eylOI aylan arasmda sahillerimize
yumurta b1rakmaktad1rlar. Bu donemde gerek
yumurtalan korumak gerekse kaplumbaga yavrularmm
denize ula§masm1 saglamak i9in baz1 kurulu§lar
sahillerimizde kamp kurarak kaplumbaga gozlemi
yapmaktadirlar. Bu sahillere ornek olarak Alagadi,
Altmkum ve Ronnas k1y1lan verilebilir.

Resim 129: Kum Zambagz

'

Resim131: Medo~ lalesi
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Cograji Bilgi
DenizKaplumbagalari
Deniz kaplumbagalan belirli kumsallara
yumurta bzrakzrlar. Ureme donemleri haziran ile
ekim ayz arasmdadzr. Her ureme doneminde
kumsalda a9tzklan 9ukura yakla§zk 100 adet
yumurta bzrakzrlar. Daha sonra yuvayz gizlemek
i9in yumurtalarm uzerini kumla kapatzp tekrar
denize donerler. Yumurtalar bzrakzldzktan 2 ay
sonra aphrlar ve gece karanhgmda kumun
altzndan pkan yavru kaplumbagalar
du§manlarmm elinden kurtulabilirse 10-15 dakika
i9inde denize ula§maya 9ah§zrlar.
20-25 yzl sonra olgunluga ula§an deniz
kaplumbagalan ,yumurtadan 9zktzklan bu kumsah
bulurlar ve di§i kaplumbagalar yumurtlamak i9in
yine ilk tamdzklan bu kumsalz se9erler.
Deniz kaplumbagalarmm hem du§manlan 9ok
(Tilki,kopek,yenge9,ku§ vs), hem de ortamlan
surekli tahrip edilmektedir.Bu nedenle dunyada
ureyebildikleri 9ok az yer kalmz§tlr. Bu nadir
alanlardan bir kzsmz da adamzzdadzr. Tum
Akdeniz 'de ya§adzgz kabul edilen Chelonia mydas
turil deniz kaplumbagalarm %25'i ile Caretta
Caretta turu deniz kaplumbagalarmm %10'u
yumurta bzrakmak i9in KKTC sahillerini
se9mektedir.

Resim 132: Dipkarpaz Milli Parkt 'nda ya~ayan
yabani e~ekler

Olkemizde baz1 endemik bitki ve hayvan torleri
bulunmaktad1r. Adada 1900 tor ve alt tor bitki
varolup,bunlardan 140 tOrO endemik bitkilerdir.
KKTC sm1rlar1 i9erisinde ise 1300 9e§it bitki dogal
olarak yeti§mekte ,bunlarmda 21 tanesi endemik
bitkileri olu§turmaktadir. Bu bitkileri dogal
ortamlannda gozlemleyebilmek i9in 9e§itli doga
yOrOyO§leri dOzenlenmektedir.

Cografi Bilgi

Resim 133: Orkide; f;i<;eklerinin giizel g6ri1ni1~i1,
yumrularmm da salep olarak kullamlmasi nedeniyle
orkideler adamizda hizla tilkenmektedir.
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Kuzey Kibris Orkideleri
Orkideler, bitkiler alemindeki en buyuk ve en
evrimle§mi§ bitki familyalarmdan biridir. Dunya
9apmda 400-800 cinse ait ,25000'den fazla bitkiyi
i9erir.
Nadir olmalan ve guzellikleri nedeniyle
Orkideler, tum dogaseverlerin ozel meragzdzr.
Kuzey Kzbns'ta ,orkideflorasz 32 tammlanmz§ tur,
alt tur ve varyete ile varhgz dogrulanmayz bekleyen
u9 veye be§ tur i9erir.
Orkideler, yuzyzllar boyunca ,gilzellik,koku ve
tzbbi kaliteleri nedeniyle top/amp 9ah§zlmz§tlr.
Yunanh filozof Theophrastus, Milattan Once 300
yzllarmda orkidelerin tzbbi ama9/a kullamlmaszm
du§unen ilk ki§idir. Eski Aztek Hintlileri Vanilla
cinsinin yumrularmz i9ecek aromasz olarak
kullanmz§lar ve bu madde bugiin dunyada popiiler
bir tatlandmcz olarak tanmmaktadzr. Orchidaceae
familyasznzn tum uyeleri ,9i9eklerinin ve
yumrularmm geli§iguzel toplanmasz nedeniyle
tehlike altmdadzr. Ve yasalarla korunmaktadzr. Bu
nedenle 9i9eklerini ve yumrularmz toplamaymzz ve
orkideleri dogada bzrakmzz.
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Resim 134: Adamzzda 10 degi#k yzlan
tiirii bulunmaktadzr ve ozellikle biyologlarzn
ilgisini <;ekmektedir.

Resim 135: (K1z1lgerdan) Kzbrzs ku#arzn go<;
yollarz iizerindedir. Ilzman ikliminden dolayz bu
ku§larzn bir kzsmz ulkemizde konaklamaktadzr.

inan~ Turizmi
~~~~~~~~~

Botun dinlerde kutsal say1lan merkezleri ziyaret etmek dini birgorev kabul edilmi§tir.Bu gorevleri
yerine getirmek ic;in yap1lan seyahatlerin ve konaklamalann tomO inane; turizmidir.(dini turizm)
inane; turizmi ozellikle guney smir kap1lannm ac;1lmas1yla geli§meye ba§lam1§ bir turizm koludur.
Gerek Rum yonetimi vatanda§larmm gerekse yabanc1 turistlerin, Olkemizde bulunan Apostolos
Andreas , St. Barnabas Manast1rlan ,St. Mamas Manast1rlarma yap1lan dini ziyaretleri inane;
turizmini olu§turmaktad1r. Bugun KKTC s1rnrlan ic;erisinde bir k1sm1 faal bir k1sm1 da antik kahnt1
§eklinde birc;ok kilise ve manastir, Osman II doneminde yap1lm1§ hanlar, hamamlar, camiler vs gibi
eserler bulunmaktadir. Bu tarihi yap1lar restore edilerek turizmin hizmetine sunulmaktadir.

Resim 136: St. Barnabas Manastzrz
(Gazimagusa)

0NiTE XI
Ayn ca islam dininde kutsal say1lan ,Girne'de bulunan Hz. Omer TOrbesi, Goney K1bns' ta Larnaka'
da bulunan Hala Sultan Tekkesi ve birc;ok camii, ziyaretc;ilerin ilgisini c;ekmektedir. Yerli ve yabanc1
turistlerin yogun ilgi gosterdigi bu turizm kolu, Olke ekonomisine de katk1da bulunmaktad1r. inane;
turizmine bagll olarak sOrekli ziyaretc;i akmma ugrayan bu bolgelerde gOnOmOzde koy
pansiyonculugu da hizmete girmi§tir. Boylece yore halk1 bu §ekilde kazanc; saglayabilmektedir. Koy
pansiyonculugu ile ilgili olarak devlet ,te§vik kredileri vermektedir. Koy pansiyonculugu ilk olarak
BOyOkkonuk ve Dipkarpaz koylerinde uygulanmaya ba§lam1§tir. Yakm bir gelecekte birc;ok
koyOmOzde bu tor faaliyetler yaygmla§arak devam edecektir. Bu faaliyetler koy halkma i§ ortam1
olu§turdugu gibi koylerin geli§imine de katk1da bulunabilecektir.

Resim 137: Hala Sultan Turbesi
(Larnaka)

' - - - -- - - --

Eglence Turizmi

Eglence turizmi ic;erisinde yer alan bir sektor olan kumar turizmi ,TOrkiye' de yasakland1ktan
sonra Olkemizde h1zla geli§mi§tir. Say1lan h1zla artan kumarhaneler devlet denetimindir. KKTC
vatanda§lanna yasak olan kumarhanelere ozellikle TOrkiye' den gelen turistler ile
Goney K1bns' tan gelen Rumlar ragbet etmektedir. Kumar turizmi; otellerin konaklama oranlanni
art1rmas1, turizmi 12 aya yaymas1 ac;1smdan KKTC ekonomisine bOyOk katk1 saglar.
Kumarhanelerin yam s1ra Olkemizde dOzenlenen c;e§itli konserler, eglence programlan,
etkinliklereglence turizmine olan ilgiyi art1rmaktad1r.
' - - - -- - - --

Kayak Tu rizm i

Bu turizm kolu cografik §artlann etkisiyle yap1labilen bir faaliyettir. Olkemizde kar yagi§lannm
yogun olarak gorOldOgO yOksek daglann bulunmamas1 bu turizm kolunun yap1lamamasma neden
olur. Ancak Goney K1bns'ta Trodos Daglannm yeterli yOkseklige sahip olmas1 ve k1sa bir donemde
olsa zirveye yakm alanlarda kar tutmas1 burada kayak turizmine olanak saglam1§t1r. Karlldag
(Olympos Tepesi) olarak bilinen doruk noktasmda kurulan kayak merkezi bu faaliyetin yap1ld1g1
yerdir.
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0NiTE XI

Resim 138:0/ympos kayak merkezi

Golf Turizmi
Golf pek c;ok dogal ve yapay engelin bulundugu
geni§ bir sahada oynanan bir ac;1k hava sporudur.
Bu spor dall henUz Ulkemizde geli§me gostermese
de gelecekte iyi bir alternatif turizm kolu haline
gelecektir .Golf diger spor dallanna gore oldukc;a
pahall bir spor koludur. Bu nedenle bu spora daha
c;ok zengin turistler ragbet etmektedir. Geli§mi§ bir
golf turizminin, Ulke ekonomisine etkisi oldukc;a
yUksektir. BugUn KKTC sm1rlan ic;erisinde mini golf
sahalan yap1lmakta olup say1lannm artmlmas1
gerekmektedir. Aynca Girne Esentepe' de yakla§1k
50 donUm arazi Uzerine kurulan golf sahas1 2007
y1ll itibari ile ac;1lm1§ onemli biryatmmd1r.

===============o

--__.: ; ;::.....o-Resim 139 : Esentepe 'de bir Golf sahas1

UNiTE DEGERLENDiRME SORULARI
1 - Turizmfaaliyetlerinden elde edilen gelirin KKTC ekonomisi ir;in onemi nedir? K1saca
belirtiniz.
2- Ulkemizde turizm ar;lSlndan canli olan bolgeler nereleridir?Sebeplerini ogreniniz.
3- KKTC' de turizm sektoriiniln bolgesel sosyo- ekonomik yap1ya katkilari nelerdir?
4-Kibris'ta deniz turizminin yaygm olmasmm nedenleri nelerdir? Onemli kumsallarm
isimlerini ogreniniz.
5-KKTC'de turist saylSlm art1rmaya yonelik uygulamaya sokulan turizm etkinlikleri
nelerdir?
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A
Agir sanayi: Uretim ara9lanmn ilretildigi buyiik sanayi.
Akifer: Gozenek ve bo~luklannda yeraltt suyu bulunduran formasyon.
Alfak Basmf: Atmosfer basmcmm 1013 milibann altmda seyretmesi.
Alfi Ta§i{jips): Sulu kalsiyum siilfat bile~iminde olan al91ta~1 120 C' de suyunu kaybederek ak bir toz
durumuna gelir. Bu ~ekilde olu~an mineral ve ta~lara al91ta~1 denir.
Alp Orojenezi: III. Zamanda Tethis jeosenklinalinde biriken tortullann kuzey ve giineydeki sert
kiitlelerin soo~tlrmas1 ile meydana gelen dag olu~umu hareketleri.
Altyapi: Su ,elektrik, kanalizasyon, yol ve haberle~me gibi yap1lan kapsar.
Aliivyon: Akarsular tarafmdan ta~marak 9ukur veya diiz yerlerde biriktirilen 9akil, kum, kil gibi
maddelerden olu~an verimli topraklar.
2
Atmos/er basmci : Havanm 1 cm kareye yapttg1 basm9tlr.

B
Bala: Hasattan sonra Uriinden geriye kalan saplarm makinelerle kesilip toplanmas1 ile elde edilen ve
ihtiya9 duyuldugunda hayvanlara yedirilen Uriin.
Bazalt : D1~ volkanik bir kayadir. Magmanm yiizeyde sogumas1 ile olu~ur. Basmca dayamkh olduk9a sert
bir kayadir.
Birle§mi§ Milletler(BM): Diinya bar1~1m ve giivenligini korumak ve uluslar arasmda ekonomik,
toplumsal ve kiiltUrel bir i~birligi olu~turmak amac1yla Birle~mi~ Milletler antla~masmda ongorulen
yiikiimliiliikleri yerine getirmeyi kabul eden devletler tarafmdan kurulan uluslararas1 orgiit.
Boy/am: Diinya iizerindeki herhangi bir noktanm Ba~langw meridyenine uzakhgmm ay1 cinsinden
degeridir.

C-(7
Charter Ta§1mac1l1k: Diizenli seferlere bagh olmay1p yolcu istegine bagh olarak dolmu~ u9ak yontemiyle
yolcu ta~1ma
~apari: Her birinin ucuna tek u9lu yada 9ok u9lu bir igne baglanm1~ bir9ok kisa kostekle donanan, ucuna
kur~un tak1lm1~ olta.

D
Dayk: Yerin derinliklerinden gelerek yer kabugunun iyerisine sokulan bir 9e~it damar.
Derivasyon: Beton veya toprak kanallar ile suyun golete ,baraja iletilmesi.
Diyorit : Magmanm yerin i9 kis1mlannda sogumas1 ile olu~mu~ i9 volkanik bir kayadir. Sert
kayalardandir.
Dolin : Karstik a~md1rma ~ekillerindendir. <;aplan on onbe~ metreden birka9 yiiz metreye kadar
91kabilir.
Don: Ismm s1flr derecenin altma du~mesi sonucu bitki hucrelerinde buz kristallerinin olu~masma bagh
olarak, bitkinin zarar gormesi.

E
Ekstansif Tarim(kaba tarim): Az emek ve az giderle yap1lan tanm. Modem tanm yontemlerinin
uygulanmad1g1, geleneksel yontemlerle ekme, dikme i~leri. Nadasm s1k uyguland1g1 kaba tanmda birim
alandan alman Uriin ve verim du~Uktilr.
Ekoloji : Canhlar ile 9evrelerini ve bu iki varhk arasmdaki ili~kileri inceleyen bilim dah.
Ekolojik Ta§ima Kapasitesi: Bir ya~am ortammm sahip oldugu verim giiciinu ve saglad1g1 yararlan
kaybetmeden saglayacag1 hizmet yiikiidilr.
Ekvator: Diinyam1z1 iki e~it yanm kUreye ayird1g1 var say1lan en uzun paralel dairesi.
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Emek Yogun: Bir iirilniin iiretim siirecinde agrrhkh olarak insan giicuniin kullan1lmasi.
Endemik Bitki : Belirli bir bOlgede ya~ayan ,ba~ka bir yerde bulunmayan bitkilerdir.
Enlem: Dlinya U.Zerindeki herhangi bir noktanm ekvatora olan uzakhgmm a9I cinsinden degeridir.
Ekstansif Hayvanc1l1k: Otlak ve meralarda yap1lan, kaba yemlerin kullandd1g1, modem hayvanc1hk
uygulamalan yap1lmayan, verimin du~Uk oldugu hayvanc1hk.
Entegre Tesis: Bir iirlinlin ve bu iirlinlin benzerlerinin film iiretim a~amalanm kendi tesislerinde
ger9ekle~tiren kurulu~.

Erozyon : D1~ kuvvetlerin etkisi (rlizgar, sel, akarsu vb) ile topraklann a~mdmlarak supurulmesidir.

F
Falez : YUksek kiy1larda dalgalann kiyiya yakm yUksek yama9lann altm1 oymak sureti ile olu~turdugu
yarlar.
Fauna: YeryilzUniln belirli bolgelerinde ,denizlerinde ,bir kara par9asmda ya da bir ulkede ya~ayan
butu.n hayvanlardir.
Flora: YeryilzUniln belirli bolgelerinde ya da denizlerinde,kara par9asmda ya da bir Ulkede yeti~en butlin
bitkiler
Fuar: Belirli zamanlarda, belli yerlerde ticaret mallanm sergilemek ve tan1tmak amac1 ile a91lan buyUk
pazar.

G
Gabro : Basmca dayamkh sert bir i9volkanik kayadrr.
Granit: En bilinen i9 volkanik kayadir. Basmca dayamkh kristalli yap1dadir.
Go/et :Herhangi bir settin ardmda sulann agir agir birikmesinden olu~mu~ yapma gol
Groston: BuyUk ton, geminin ta~1yacag1 yUk miktanm ifade eden birim. Bir groston yakla~1k bir tona
e~ittir.

H
Hammadde: Bir e~yanm yada maim yap1lmas1 i9in gerekli temel madde.
Hidroelektrik: Su giiclinden yararlamlarak iiretilen elektrik

j
idari ayirim : Ba~kent di~mda devletin temsili i9in aynlan il ve il9e seviyesindeki birimlerdir.
ilhak: Ba~ka bir devlete ait topraklann bir k1sm1m kendi sm1rlan i9ine katma.
intansifHayvanc1l1k: Modem dU.Zenlenmi~ ah1rlarda, fabrikasyon yemler kullamlarak tamamen bilimsel
yontemlerle yap1lan, verimin yUksek oldugu hayvanc1hk
intansif tarim(yogun tarim, ince tarim) Ekilen, dikilen topraktan en 9ok en geni~ ol9ude iirUn alman
tanm. Bu yontemde giibrelerden, kimyasal ila9lardan ve sulamadan bilimsel yontemlerle yararlan1hr.
istihdam : Bir gorev ve bir i~te kullanma veye gorev verme ,i~ saglama

J
Jeoloji: Yer kabugunun yap1s1m, olu~umundan glinlimlize ge9irdigi evreleri inceleyen bilim.
Jeomorfoloji: YeryilzU ~ekillerini inceleyen bilim dah.
Jeopolitik: Bir devletin savunma politikas1 ve savunma stratejisini, cografi faktor ve olaylar1 dikkate
alarak planlama esaslan
Jeosenklinal: Yer kabugunun uzun bir siire 9oken, buna bagh olarak kalm tortullarla dolmu~ olan
bollimu. Derin deniz 9anaklan.
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K
Karstik ~ekil: Kire9ta~1 (kalker) kayatuzu, a191ta~1(jips) gibi kolay eriyebilen tortullann a~mmas1 ile
olu~an cografik ~ekiller.
Kivrim: Yer kabugu tabakalannm yan basm9lar sonucu ald1klan bir yap1 ~ekli.
K1y1 kordonu: Dalgalann ta~1dlklan malzemeleri bir koyun veya korfezin oniinde biriktirmesi ile olu~an
kly1 biriktirme ~ekillerindendir.
Konsantre Yem: Fabrikada haz1rlanan ve iyerisine hayvanlan besleyici 9e~itli fuiinlerinde katilmas1yla
haz1rlanan yem.
Kofler: Ni~astayla kaynatllan Uzilm suyunu tepsilere dokiip kurutarak yapllan bir tilr pestil.

M
Magma: <;ok buyiik bir basm9 ve 1s1 altmda yerin derinliklerinde olu~an erimi~ mineral kan~1ml.
Manto: Yer kabugunun altmda yer alan bOlilm. Magma ad1 verilen s1cak ve akl~kan malzemelerden
olu~ur.

Mevsimlik akarsu: Yag1~h donemde ak1~1 olan,yag1~s1z donemde kuruyan akarsulardir.
Mineral: Belli kimyasal bile~imi ve belli bir atom yap1s1 olan dogal katl madde.
Miinavebeli Tarim: Ayni topraga her yll degi~ik bir bitkinin ekilmesi

N
Nii/us Yogunlugu: Belirli bir yilzol9usu birimine du~en nufus sayis1 ,Ulke nufusunun yilz ol9ilmilne
bolilnmesiyle olu~ur.

0
Orojenez: Dag olu~um hareketi. Jeosenklinalde biriken tortullann s1kl~mas1yla tabakalann yiikselmesi
hareketi.
Orta Dogu: Asya'nm gilneybatismda ve Afrika'mn kuzeydogusundaki ulkelerin bulundugu bolgeye
verilen isim.
Ortak Saat: Bir ulke iyindeki meridyenlerden herhangi birinin yerel saatinin, ulke s1mrlan iyinde
kullan1lmasma denir.

0

Orgiin Egitim: Okul dersliklerinde ogretmenle yapdan ogretim ~ekli.

p
Paraketa: Deniz ve tathsularda bahk avlamak iyin kullamlan ve u9lanna igneler takllm1~ kosteklerle
donanan uzun olta. Daha 9ok dip bahklan avlamr.
Para/el Daireleri: Dilnya'm1zm her iki yanm kilresinde, hirer derece arahklarla Ekvatora paralel olarak
ge9tigi var say1lan 9emberler.
Pekmez: Ozellikle ilzilm, dut, harup v.b. meyvelerin kaynatlhp koyula~tmlmas1 ile elde edilen tath s1vL
Pestil:: Vzilm, dut, v.b. meyvelerden yapilabilen besin degeri yiiksek bir yiyecektir. Meyvelerin suyu
kaynatlhr ve iyerisine ni~asta, bugday unu veya her ikisi de kan~tmhr. Haz1rlanan kan~1m istenen klvama
ula~tlktan sonra gilne~te kurumaya biraklhr. Uzilndeki ulkelerin saat farklanndan dogan kar1~1khklan
onlemek iyin Dilnya saat dilimlerine aynlm1~tlr.
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s
Sano: <;e~itli yem bitkilerinin(fig, yonca, bugday, arpa, yulat) belirli donemlerde kesilip giine~te
soldurulduktan sonra hayvanlara yedirilmesi i9in haz1rlanan Urtin.
Serac1l1k: Serada sebze ve meyve yeti~tirme i~i
Serbest BOlge: Bir ulkenin s1mrlan i9inde olan, ancak giimriik sm1rlan d1~mda biraktlan ve genellikle
yabanc1 sermaye giri~ini desteklemek i9in kurulu olan alan.
Sismoloji: Deprem bilim. Yerkabugunda meydana gelen sarsmttlan inceleyen bilim dah.
Silaj: Taze ve su bak1mmdan zengin, karbonhidrat i9erigi yUksek yem bitkilerinin par9alandtktan sonra
havas1z ortamda belirli bir slire bekletildikten sonra elde edilen yem.
Stabilize Yol: S1k1~ttrma i~leminden once, dogal topraga bir miktar 9imento veya ba~ka baglay1c1lar
kattlarak gewekle~tirilen yol.
Subtropikal: Tropikal ve orta ku~aklar arasmda ge9i~ alanm1 belirtir.
Sucuk: iplige dizili i9 cevizin, bademin v.b. ni~asta ile koyula~tmlm1~ kaynar Uzlim suyuna batmlmas1yla
yap1lan tath yiyecek
Sulak Alan : Genellikle derinlikleri 6 m'yte kadar olan ,giine~ 1~1gmm ula~abildigi makro ve mikro flora
ile faunanm geli~tigi,su ku~lanmn bannma ve beslenmelerine imkan veren su birikintileridir.

T
Tebe~ir: Ozellikle Mesozoik sonlannda s1g okyanuslarda ya~am1~ canhlann deniz tabanma 9okelmesi ile
olu~mu~

kimyasal organik bir tortul ta~tir.
Tektonik hareket: Enerjisini yerin derinliklerinden alan ve ylizey ~ekillerinin olu~masmda etkili olan yer
kabugu hareketlerinin butUnu. Orojenik, epirojenik, volkanik hareketlerle depremlere verilen isimdir.
Tethys Denizi: Buglinkli Akdeniz'in atas1 sayilan okyanus veya denize verilen isim.
Termik Santral: Katt veya s1v1 yak1tlardan elde edilen s1cakhk enerjisi ile elektrik lireten kurulu~.
Terra Rosa: Kire9ta~lannm 9ozUnmesi ile olu~mu~ k1rm1z1 renkli Akdeniz topragt.
Tombolo: Dalgalann ta~1d1klan malzemeleri bir aday1 anakaraya baglamak sureti ile yanmadaya
donu~tlirmesi.

Transgreyon: Yer kabugunda meydan gelen hareketler sonucu, denizin karaya dogru ilerlemesi.
Traverten: Yer altmdan gelen kire9li sulann ylizeyde ak1~a ge9tigi zaman i9erisindeki kireci biriktirmesi
ile olu~an gozenekli kimyasal bir tortul ta~ttr.
Trol Avc1l1g1: Ozel hazirlanm1~ teknelerle, aglann dibe kadar b1rak1larak deniz tabammn supurulmesi
~ekline yap1lan bahk avc1hg1.
Tropikal: Genel olarak donenceler arasmda kalan s1cakhklann yUksek oldugu bolge.

u
Uluslar aras1 saat: yerylizlindeki ulkelerin saat farklanndan dogan kan~tkl1klan onlemek i9in Dlinya saat
dilimlerine aynlm1~tir.
UNDP: (United Nations Development Programme) Birle~mi~ Milletler Kalk1nma Programt. Birle~mi~
milletler blinyesinde olu~turulmu~, az geli~mi~ Ulkelere yardtmla ilgili kurulu~.
UNOPS: Birle~mi~ Milletler Proje Hizmetleri Ofisi
USAiD:(The US Agency for international Development) Amerika Bile~ik Devletleri Uluslararas1
Kalktnma Ajans1

v
Volkanizma: Yer yuvarlag1 i9indeki magmanm yer kabugu i9ine sokulmas1 veya ylizeye 91kmas1 slireci.
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y
Yastik /av: Deniz veya gol tabamna yay1lm1~ lavlann sogumas1 ile olu~mu~ volkanik ta~.
Yer Kabugu: Diinyanm 30-40 km kalmhktaki di~ kabugu. Ta~lardan olu~un boliimdilr.
Yuksek basinr,;: 1013 milibardan yiiksek basm~ degeri.
Yuzey Sekilleri: Karalann ilzerinde goriilen ~ekillerin tilmil. Daglar, ovalar, platolar, vadiler, havzalar,
kil~ilk ve buyiik ~ukurlar, sekiler gibi ~ok degi~ik boyuttaki ~ekillerin tilmil yilzey ~ekilleri kapsammda
girer. Yer ~ekilleriyle ayni anlamda kullan1hr.
Yerle§me : insanlann oturdugu, faydaland1g1 bolge.
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