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Mehmet Âk�f ERSOY

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O ben�m m�llet�m�n yıldızıdır, parlayacak,
O ben�md�r, o ben�m m�llet�m�nd�r ancak.

Çatma, kurban olayım, çehren� ey nazlı h�lâl! 
Kahraman ırkıma b�r gül! Ne bu ş�ddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, m�llet�m�n �st�klâl!

Ben ezelden ber�d�r hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hang� çılgın bana z�nc�r vuracakmış? Şaşarım! 
Kükrem�ş sel g�b�y�m, bend�m� ç�ğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, eng�nlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çel�k zırhlı duvar, 
Ben�m �man dolu göğsüm g�b� serhadd�m var! 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle b�r �manı boğar, 
"Meden�yet!" ded�ğ�n tek d�ş� kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
S�per et gövden�, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va'dett�ğ� günler Hakk'ın... 
K�m b�l�r, belk� yarın, belk� yarından da yakın.

Bastığın yerler� "toprak!" d�yerek geçme, tanı: 
Düşün altındak� b�nlerce kefens�z yatanı.
Sen şeh�t oğlusun, �nc�tme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

K�m bu cennet vatanın uğruna olmaz k� feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmes�n tek vatanımdan ben� dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlah�, şudur ancak emel�: 
Değmes�n mabed�m�n göğsüne namahrem el�. 
Bu ezanlar -k� şahadetler� d�n�n temel�-
Ebed� yurdumun üstünde ben�m �nlemel�.

O zaman vecd �le b�n secde eder -varsa- taşım, 
Her cer�hamdan, İlah�, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır rûh-ı mücerred g�b� yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belk� başım.

Dalgalan sen de şafaklar g�b� ey şanlı h�lâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın heps� helâl. 
Ebed�yen sana yok, ırkıma yok �zm�hlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürr�yet; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, m�llet�m�n �st�klal!

III





 Ey Türk gençl�ğ�! B�r�nc� vaz�fen, Türk 
�st�klâl�n�,

 Türk cumhur�yet�n�, �lelebet  muhafaza ve 
müdafaa etmekt�r.

 Mevcud�yet�n�n ve �st�kbal�n�n yegâne 
temel� budur. Bu temel, sen�n, en kıymetl� 
haz�nend�r. İst�kbalde dah�, sen� bu haz�neden, 
mahrum etmek �steyecek, dah�l� ve har�c�, 
bedhahların olacaktır. B�r gün, �st�klâl ve 
cumhur�yet� müdafaa mecbur�yet�ne düşersen, 
vaz�feye atılmak �ç�n, �ç�nde bulunacağın 
vaz�yet�n �mkân ve şera�t�n� düşünmeyeceks�n! 
Bu �mkân ve şera�t, çok nâmüsa�t b�r mah�yette 
tezahür edeb�l�r. İst�klâl ve cumhur�yet�ne 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsal� 
görülmem�ş b�r gal�b�yet�n mümess�l� olab�l�rler. 
Cebren ve h�le �le az�z vatanın, bütün kaleler� 
zapt ed�lm�ş, bütün tersaneler�ne g�r�lm�ş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleket�n her köşes� 
b�lf��l �şgal ed�lm�ş olab�l�r. Bütün bu şera�tten 
daha el�m ve daha vah�m olmak üzere, 
memleket�n dah�l�nde, �kt�dara sah�p olanlar 
gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet �ç�nde 
bulunab�l�rler. Hatta bu �kt�dar sah�pler� şahs� 
menfaatler�n�, müstevl�ler�n s�yas� emeller�yle 
tevh�t edeb�l�rler. M�llet, fakr u  zaruret  �ç�nde 
harap ve b�tap düşmüş olab�l�r.

 Ey Türk �st�kbal�n�n evlâdı! İşte, bu ahval 
ve şera�t �ç�nde dah�, vaz�fen; Türk �st�klâl ve 
cumhur�yet�n� kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındak� as�l kanda, mevcuttur!
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ÖNSÖZ

       Dünyamız'da uygarlıkların, ekonom�ler�n ,üzer�nde temellend�ğ� doğal yaşam alanları hızla yok oluyor: 

Ormanlar tüken�yor, den�zler k�rlen�yor, tarım alanları ver�ml�l�ğ�n� kaybederek çölleş�yor. Atmosfer soluk 

alınamaz hale gel�yor, m�lyonlarca yıl �çer�s�nde m�lyonlarca türe ulaşan yaşamın zeng�nl�ğ� hızla azalıyor. 

İnsanlığın ve onun yıkıcı gücü altında ez�len doğa �le b�rl�kte d�ğer bütün canlıların böyle b�r yaşamı hak 

etmed�kler�ne  �nanıyoruz.

       Her karış doğal alanın yok ed�ld�ğ� ve tüm �nsanlığın karanlığa gömüldüğü bu dünyada �ç�m�z acısa da 

umutsuzluğa düşmemek, el�m�zden ne gel�yorsa ortaya koymak gerekmekted�r. B�z coğrafya  öğretmenler� de 

öğrenc�ler�m�z� doğaya duyarlı, doğayı tanıyan ve gözeten b�reyler olarak yet�şt�rmekle yükümlüyüz. 

      Büyük b�r özver� ve emekle hazırladığımız  Kıbrıs Coğrafyası k�tabı b�r ders k�tabı olarak hazırlandığı 

g�b�  aynı zamanda  Kıbrıs doğasına sah�p çıkma k�tabından başka b�rşey değ�ld�r.  Öğretmen 

arkadaşlarımızın bu derse dolayısı �le Kıbrıs doğasına gösterecekler� özenle tükenen çevrem�ze  ışık  kaynağı 

olacaklarına �nancımız tamdır.

       Kıbrıs Coğrafyası k�tabı ş�md�ye kadar Kıbrıs'ı anlatan en kapsamlı k�taptır. K�tabın yazılış safhasında 

Kıbrıs �le �lg�l� gerek  türkçe  gerekse yabancı d�lde yazılan b�rçok b�l�msel eserden faydalanılmıştır. 
        
      K�taptak� konuların �şlenmes�nde mümkün olduğu kadar coğraf�k  metod  ve görüşlere sadık kaldık. 

Doğal ve beşer� - ekonom�k olay ya da faktörler�n açıklanmasında, Kıbrıs �ç�ndek� dağılış ve bu dağılışı 

etk�leyen faktörlere önem vermeye çalıştık. Bölümler�n derl� toplu olarak anlaşılması açısından da 

ayrıntılardan mümkün olab�ld�ğ� oranda kaçınıp, bell� b�r çerçeve �çer�s�nde konuların esaslarını bel�rtmeğe 

özen gösterd�k. Kıbrıs'ı öğrenc�ler�m�ze ve halkımıza derl� toplu tanıtab�lmek �ç�n mümkün olduğu oranda 

har�ta, şek�l hazırlanmış ve fotoğraflardan yararlanılmıştır.

    KKTC'de nüfus özell�kler� değ�şm�şt�r. Tarım, hayvancılık, sanay� ve özell�kle tur�z�mdek� hızlı 

değ�şmelerde göz önüne alındığı zaman bu k�tabın gözden geç�r�lmes� b�r zorunluluk hal�ne gelm�şt�r. Kıbrıs 

Coğrafyası k�tabının tüm bölümler�  Haz�ran 2020'de yen�den �ncelenm�ş, �stat�st�k ver�ler�de yen�lenm�şt�r.

               Doç. Dr. Serkan  İLSEVEN                 Gürel  HIDIRER                    Ahmet  TÜMER 
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  A- KIBRIS'IN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

        B�r kıtanın, b�r ülken�n, b�r kent�n dünya üzer�ndek� yer�ne Coğraf� Konum den�r. B�r yer�n 

coğraf� konumu orada yaşayan �nsanların sosyal, s�yasal ve ekonom�k �l�şk�ler�nde öneml� rol oynar. 

Coğraf� konum  �k� b�ç�mde �fade ed�l�r. Bunlar Matemat�k Konum ve Özel Konumdur.

                                     1-  Kıbrıs'ın  Matemat�k  Konumu

    Dünya üzer�ndek� b�r yer�n paralel ve mer�dyenler yardımıyla enlem ve boylamının 

bel�rlenmes�ne Matemat�k Konum den�r. Matemat�k konum �le kısaca o yer�n Ekvator ve Başlangıç 

Mer�dyen�ne olan uzaklığı �fade ed�l�r. B�r yer�n matemat�k konumu başta �kl�m özell�kler� olmak 

üzere, o bölgen�n b�tk�ler�, hayvan toplulukları, toprak t�pler�, nüfus ve ekonom�k faal�yetler� g�b� b�r 

çok  coğraf� özell�ğ� etk�ler.
0 ' 0 ' 0 ' 0 ' 

        Kıbrıs matemat�k konum olarak 34  33 - 35  42  Kuzey enlemler� �le 32  16 - 34  36 Doğu 
0 0

boylamları arasındadır. Bas�t b�r şek�lde �fade ed�lmek �sten�rse 35  Kuzey Paralel� �le 33  Doğu 

Mer�dyen� Kıbrıs'ın hemen  hemen ortasından geçer. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   KIBRIS COĞRAFYASIKIBRIS COĞRAFYASIÜNİTE I   ÜNİTE I   

Har�ta 1: Kıbrıs'ın Matemat�k Konumu

KKTC Har�ta Da�res� tarafından hazırlanmıştır.
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                              Kıbrıs'ın Matemat�k Konumunun Sonuçları

    Kıbrıs, Ekvatorun kuzey�nde (Kuzey Yarım Küre), Başlangıç Mer�dyen�n�n �se doğusunda (Doğu  
Yarım Küre) yer alır.

   Kıbrıs, sıcaklık kuşakları �çer�s�nde  Ilıman Kuşak'ta yer alır. Bu nedenle Kıbrıs'ta dört mevs�m 
yaşanır. Ancak Sıcak Kuşağa yakınlık neden�yle kışlar ılık, yazlar uzun ve sıcak geçer.

0 ' 0 '    Kıbrıs'ın en kuzey� Zafer Burnu( 35  42 ), en güney� Doğan Burnu’ dur(34  33 ). Adanın doğusu 
�le batısını sınırlayan mer�dyenler �se en doğuda Zafer Burnu’ndan en batıda �se Arnavut 
Burnundan geçer.

0 ' 0 ' 0 '    Doğuda Zafer Burnu (34  36 ) �le batıda Arnavut Burnu(32  16 ) arasında 2  20 lık boylam farkı 
'vardır. Bu nedenle Kıbrıs'ın doğusu �le batısı arasında yaklaşık 9   zaman farkı ortaya çıkar. Ancak 

0tüm adada Ortak Saat 30  Doğu mer�dyen�ne göre ayarlandığı �ç�n günlük yaşamda zaman farkı 
olmaz. Uluslararası saat s�stem�ne göre kış aylarında 2. saat d�l�m�ne, saatler�n b�r saat �ler� alındığı 
yaz dönem�nde �se 3. saat d�l�m�ne g�rer.

İkl�m Kuşakları:  

Dünyamızın değ�ş�k 
yerler�n�n farklı derecelerde  
güneş enerj�s� alması 
neden�yle İkl�m Kuşakları 
oluşmuştur. Bunlar 
Matemat�k İkl�m Kuşakları 
�le Sıcaklık Kuşaklarıdır.

Matemat�k İkl�m Kuşakları: 
Güneş ışınlarının yeryüzüne 
gel�ş açısı Ekvatordan 
kutuplara doğru küçülür. Bu 
nedenle güneş enerj�s�n�n 
yeryüzünde farklı b�ç�mlerde 
dağılmasıyla bu kuşaklar 
ortaya çıkmıştır.

Sıcaklık Kuşakları: B�r yer�n 
ısınması sadece güneş ışının 
gel�ş açısına bağlı değ�ld�r. 
Yüksekl�k, kara ve den�zler�n 
dağılışı, okyanus akıntıları 
v.b. unsurlar sıcaklığın 
dağılışında etk�l�d�r. Bu 
unsurların etk�ler� de 
düşünülerek sıcaklık 
kuşakları oluşmuştur.

KUTUP

KUTUP

90
0

90
0

SOĞUK

SOĞUK

ILIMAN KUŞAK

ILIMAN KUŞAK

SICAK KUŞAK 0
0

27
0

48
0

Matemat�k İkl�m Kuşakları

Sıcaklık  Kuşakları

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

Araştırma Konusu

İler� saat uygulaması ned�r?
Bu uygulamanın sağladığı
yararları araştırınız.

Coğraf� B�lg�
66  33

0 ' 
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                                            2-  Kıbrıs'ın Özel Konumu

      B�r ülken�n den�zlere, kıtalara, komşu ülkelere, öneml� t�caret yollarına göre bel�rt�len konumuna 

Özel Konum den�r. Ayrıca yeryüzü şek�ller�, yer altı zeng�nl�kler�, �kl�m özell�kler� g�b� unsurlar da  

özel konum �çer�s�nde �ncelen�r. Özel konumun b�r ülke �ç�n yarattığı en öneml� sonuç o ülken�n 

jeopol�t�k konumunun önem�d�r. Kıbrıs'ın özel konumu, jeopol�t�k açıdan büyük b�r öneme sah�pt�r.

Har�ta 2 : Kıbrıs ve Komşu Ülkeler

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

KKTC Har�ta Da�res� tarafından hazırlanmıştır.
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                                   Kıbrıs'ın  Özel  Konumunun  Sonuçları

      Kıbrıs, Esk� Dünya Karaları adı ver�len Avrupa-Asya- Afr�ka kıtalarının kavşak noktasındadır. 

Pol�t�k ve kültürel olarak Avrupa'ya, coğraf� olarak Ortadoğu'ya a�tt�r.
    
    Kıbrıs, Atlas Okyanusunun b�r kolu olan Akden�z'�n kuzey doğusunda yer alır. S�c�lya ve Sard�nya 

2 
adalarından sonra Akden�z'�n 3. büyük adasıdır. Kıbrıs'ın yüzölçümü 9251 km d�r. En doğudak� 

Zafer Burnu �le en batı noktası olan Baf L�manı arasında yaklaşık 225 km uzaklık vardır. Kuzey- 

güney doğrultusunda en gen�ş yer� Koruçam Burnu �le en güney�ndek� Doğan Burnu arası yaklaşık 

96 km d�r. Adanın doğusuna doğru bu gen�şl�k azalır ve Karpaz Yarımadası Kıbrıs'ın, en dar 

yerler�n� oluşturur. Karpaz Yarımadası, İskele İlçes�n�n doğusundan başlayarak kuzeydoğu 

yönünde daralarak Zafer burnunda sona erer.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

Har�ta 3 :Akden�z’ de başlıca adalar 

Şek�l 1:Akden�z’ dek� öneml� adalar ve yüzölçümler�

     Kıbrıs, kuzey�nde Türk�ye (70 km), doğusunda Sur�ye (102 km) ve 

Lübnan (165 km), güney doğusunda İsra�l (233 km), güney�nde 

Mısır(347 km) ve kuzey batısında Yunan�stan (835 km ) �le komşudur.
        
    Kıbrıs'ın özel konumunun en öneml� sonucu jeopol�t�k önem�n�n 

yüzyıllardır devam etmes�d�r.

       Kıbrıs �lk çağlardan ber� öneml� b�r t�caret merkez�d�r. Önceler� adayı 
öneml� kılan şey Ortadoğu, Kuzeydoğu Afr�ka ve Avrupa arasındak� 
t�caret yollarını kontrol eden noktada olmasıydı. Çünkü Asya kıtasından 
karayolu �le gelen mallar, gem�ler �le Kıbrıs üzer�nden Avrupa'ya 
taşınmaktaydı. 1869 yılında Süveyş Kanalının açılması �le Atlas 
Okyanusundan doğudak� H�nd�stan'a olan ulaşımın en kısa yolu 
Akden�z üzer�nden ve Kıbrıs' tan yapılmaya başlandı. Bu durumda 
Kıbrıs, Süveyş Kanalını hem kontrol edeb�lme hem de �kmal noktası 
olma açısından öneml� konuma geld�.  

2S�c�lya 25710 km

2Sard�nya 24090 km

2Kıbrıs 9251 km

2Kors�ka 8720 km

2G�r�t 8380km

2Rodos 1412 km
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

 Son yıllarda  dünya jeopol�t�ğ�nde h�drokarbon 

kaynaklarının(doğalgaz-petrol)  aranması bakımından 

önem�n� g�derek arttıran bölgelerden b�r� de Doğu Akden�z 

havzasıdır. Kıbrıs adası ve İsra�l açıklarında keşfed�len ve 

keşfed�lme sürec� devam eden petrol ve doğalgaz rezervler� 

tüm dünyanın �lg�s�n�n bu bölgeye yoğunlaşmasına neden 

olmuştur. Ortadoğu ve Hazar bölgeler�ne  �laveten öneml� 

h�drokarbon kaynaklarına sah�p bu alanda  Kıbrıs adasının 

jeopol�t�k çıkarları ve öncel�kler� bulunmaktadır.

 Doğu Akden�z'de keşfed�len doğalgaz  ve petrol 

rezervler�n�n, güvenl� b�r şek�lde çıkarılması ve Kıbrıs �le 

Türk�ye üzer�nden Avrupa'ya nakled�lmes� durumunda, 

Avrupa B�rl�ğ�'n�n enerj� �ht�yacı da büyük ölçüde karşılanacak  

ve AB'n�n Rusya'ya olan enerj� bağımlılığı azaltacaktır. Bu 

durum hem Kıbrıs'a büyük ekonom�k gel�r kazandıracak 

hemde  jeopol�t�k  önem�n� daha da artıracaktır.

Araştırma Konusu

1- Ortadoğu bölges�n� oluşturan 
ülkeler hang�ler�d�r?Araştırınız.

2- Bakü- T�fl�s - Ceyhan ham 
petrol boru hattı hakkında b�lg� 
toplayınız.

3- Doğu Akden�z Havzasındak� 
petrol - Doğal gaz yatakları 
hakkında b�lg� toplayınız.

 Har�ta 4: Kıbrıs'ın Dünya Üzer�ndek� Yer�
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

B- KIBRIS'TA  SİYASİ COĞRAFYA

 KKTC

GKRY

 İng�l�z Üsler� 

   Ara Bölge

3242 

5509 

256 

244   

35.04

59.56

2.76

  2.64

2Km %

Toplam
2 9251 km   %100

BÖLGELER         

     Kıbrıs, s�yas� olarak pek çok devlet�n kontrolü altına g�rm�şt�r. Bu devletlerden başlıcaları; Mısır, 
Asur, Pers, B�zans, Lüz�nyan, Vened�k, Osmanlı İmparatorluğu ve İng�ltered�r. 1571 yılında Kıbrıs'ı 
alan Osmanlı İmparatorluğu, 1878 yılında adayı İng�ltere'ye k�raladı. Ancak B�r�nc� Dünya 
Savaşının(1914-1918) başlaması �le İng�ltere adayı �lhak ett�. İng�l�z Sömürge İdares� 1960 yılına 
kadar adayı �dare ett�. 1960 yılında Londra ve Zür�h antlaşmaları sonucunda Kıbrıs Cumhur�yet� 
kuruldu. Kıbrıs Cumhur�yet� Türk ve Rum toplumlarının ortak �dares�nde kurulmuştu. Ancak Rumlar 
Türk toplumunu dışlayarak Enos�s hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n s�lahlı saldırılara başlayınca Türk 
toplumu kurucu ortaklıktan çek�ld�. 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Barış Harekatı sonucunda 
Kıbrıs Türk toplumu adanın kuzey�nde toplandı. 15 Kasım1983 yılında KKTC kuruldu.

    Bugün Kıbrıs'ta üç s�yas� b�r�mden söz ed�leb�l�r. Bunlar KKTC, GKRY  ve İng�l�z Üsler�d�r.

1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� (KKTC)

2
Kıbrıs adasının kuzey bölümünde yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 3242 km  d�r. Güneyde Kıbrıs 

Rum Yönet�m� �le güney doğuda �se D�kelya Üssü �le sınırı vardır. 2011 yılı nüfus sayımına göre      

de facto nüfus 294396 k�ş�d�r. H�zmet sektörü başta olmak üzere sanay� ve tarım başlıca ekonom�k 

faal�yetlerd�r. Yüzey şek�ller�n�n temel�n� G�rne Dağları oluşturur. Bu dağlar kuzey kıyı boyunca 

alçalıp yükselerek doğu-batı �st�kamet�nde uzanır. İç Ovanın büyük bölümü �le kuzey sah�l şer�d� 

başlıca tarım ve yerleşme alanlarıdır.

2-Güney Kıbrıs Rum Yönet�m� (GKRY)
2

Adanın güney bölümünde yer alıp yaklaşık 5509 km  yüzölçüme sah�pt�r. Kıbrıs'ın yaklaşık 

2/3’s�n�  kaplar. Nüfusu yaklaşık 860000 k�ş�d�r. Başlıca yüzey şekl� Trodos Dağlarıdır. İç Ovanın 

(Mesarya) b�r bölümü �le güney ve batı bölümlerdek� alçak alanlar tarım ve yerleşme alanlarıdır. 

H�zmet sektörler�nden den�z t�caret�, bankacılık ve tur�zm öneml� gel�r kaynaklarıdır.

 Tablo 1: Kıbrıs’ ta   Araz�ler  ve  
Yüzölçümler� 
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

3- İng�l�z Üsler�

Kıbrıs adasının jeopol�t�k konumu neden�yle İng�l�zler adada �k� üsse sah�pt�rler. Bunlar D�kelya 
2

ve Ağrotur üsler�d�r. Bu üsler İng�ltere'ye bağlı topraklardır. Üsler�n toplam alanı 256 km  d�r. D�kelya 
2 

üssü adanın güney doğusunda yer alır. Bu üssün toplam alanı 132 km olup, hem KKTC hem de 
2GKRY �le sınırı vardır. Ağrotur üssü �se adanın en güney�nde yer alır ve 124 km  yüzölçüme sah�pt�r.

Kıbrıs'ta bu üç s�yas� b�r�m dışında B�rleşm�ş M�lletler (BM) Barış Gücü bulunmaktadır. BM 

Barış Gücü, B�rleşm�ş M�lletlere üye ülkeler�n askerler�nden oluşur. Bu askerler dünyanın çeş�tl� 

bölgeler�nde görev yapmaktadır. Kıbrıs'a BM'ye bağlı askerler �lk kez 1964 yılında geld�. Toplumlar 

arasında başlayan çatışmaları önlemek amacıyla Kıbrıs'a gelen Barış Gücü bugün KKTC �le 

GKRY arasındak� Yeş�l Hat olarak b�l�nen sınırın kontrolünü sağlamakla görevl�d�r. Yeş�l Hattın her 
2

�k� yanında oluşan  244 km 'l�k  Ara Bölge  BM Barış Gücünün denet�m� altındadır. 

Kıbrıs'ta KKTC �le GKRY arasında b�rçok sınır kapısı bulunmaktadır. Bunlar yaya geç�şler�ne 

açık olan Ledra Palace �le Lokmacı Kapısı ve araç geç�şler�ne açık olan Metehan, Bostancı, Akyar, 

Beyarmudu, Yeş�lırmak (P�rgo), Der�nya ve Aplıç sınır kapılarıdır.

Har�ta 5:Kıbrıs’ ın S�yas� Bölünüşü

KKTC Har�ta Da�res� tarafından hazırlanmıştır.
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE I   

Res�m 1: Lefkoşa’ da KKTC �le GKRY 
arasında sınır kapısı (Ledra Palace)

Araştırma Konusu

Kıbrıs’ın 1878 yılında  İng�ltere’ ye k�ralanma neden� ned�r ? Araştırınız.

BM Barış Gücünün kuruluş amacını ve dünyanın hang� bölgeler�nde görev yaptığını araştırınız. 

BM Barış Gücü bulunduğu bölgelerde m�syonunu yer�ne get�reb�l�yor mu?

1-Kıbrıs'ın Avrupa B�rl�ğ�, ABD, İng�ltere, Türk�ye ve Yunan�stan �ç�n önem� ned�r? 

2-Avrupa B�rl�ğ�n�n kuruluş amacını ve bu b�rl�ğ� oluşturan ülkeler� öğren�n�z?

3-Kıbrıs'ın matemat�k konumunun sonuçları nelerd�r?

4-Kıbrıs'ın jeopol�t�k önem�n� kısaca açıklayınız?

5-Kıbrıs'tak� s�yas� ün�teler hakkında kısaca b�lg� ver�n�z?

6-Ç�zeceğ�n�z b�r Kıbrıs har�tası üzer�nde Kıbrıs'ın öneml� burun, körfez ve yarımadalarını 

göster�n�z.

7- Jeopol�t�k açıdan Bakü-T�fl�s-Ceyhan petrol boru hattının Kıbrıs'a etk�ler� ne olur araştırınız.

8-“Kıbrıs harekets�z b�r uçak gem�s�d�r.” Cümles�n�n gerçekte ne anlama geld�ğ�n� tartışınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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      Kıbrıs'ın da �çer�s�nde yer aldığı Doğu Akden�z Havzasında yer şek�ller� çok karmaşık tekton�k 

ve volkan�k hareketler sonucunda meydan gelm�şt�r. Genel olarak Alp Orojenez�'n�n etk�led�ğ� bu 

bölge m�lyonlarca yıl �çer�s�nde oluşmuştur. Kıbrıs, Akden�z'den Asya'ya doğu-batı doğrultusunda 

uzanan Alp-H�malaya Orojen�k s�stem�n�n Akden�z'dek� b�r parçasıdır. Alp Orojenez�, Afr�ka ve 

Avrasya arasındak� sıkışma hareket�n�n, H�malaya Orojenez� �se H�nd�stan-Asya çarpışmasının 

b�r sonucudur.

A- KIBRIS'IN  OLUŞUMU

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

     LEVHA TEKTONİĞİ  TEORİSİ   
  Bu teor�ye göre, yer kabuğu levha ya da 
plaka adı ver�len çok büyük parçalar 
hal�nded�r. Dünyamız yaklaşık 10-12 
büyük ve b�r çok küçük levhadan (plaka) 
meydana gel�r. Kalınlıkları 70-100 km 
arasında değ�şen çeş�tl� büyüklüktek� bu 
levhalar,  manto tabakası üzer�nde 
yüzmekted�r. Levhaların hareket yönler� 
ve hızları b�rb�r�nden farklıdır. Bu nedenle 
k�m� zaman b�rb�rler�nden uzaklaşır, k�m� 
zaman b�rb�rler�ne yaklaşır. Bu uzaklaşma 
ve yakınlaşma hareketler� sonucunda 
çeş�tl� olaylar meydana gel�r. Örneğ�n �k� 
levhanın b�rb�rler�ne doğru yaklaşması 
sonucunda b�r çarpışma olur ve çarpışma 
noktasında levhalardan b�r� d�ğer�n�n altına 
g�rer. Bunun sonucunda sıkışma ve kırılma 
yolu �le kıvrımlı dağ sıraları oluşur. Ayrıca 
depremler ve volkan�k faal�yetler�n neden� 
de levha sınırlarında meydana gelen bu 
hareketl�l�kt�r. 

   JEOLOJİK  DEVİRLER  
(ZAMANLAR) 

  Dünya, oluşumundan ş�md�k� şekl�n� 
alıncaya kadar çok farklı süreçlerden 
geçm�şt�r. Bu süreç �çer�s�nde yerşek�ller�, 
�kl�m ve canlı türler�nde öneml� değ�şmeler 
meydana gelm�şt�r. Dünyamızın geç�rd�ğ� 
b�rb�r�nden farklı bu dönemlere Jeoloj�k 
Dev�rler(Jeoloj�k Zamanlar) adı ver�l�r. 
Jeoloj�k dev�rler açıklanırken o dönemlerde 
yaşayan b�tk� ve hayvan fos�ller�nden 
yararlanılır. 
JEOLOJİK DEVİRLER
İlkel zaman
I. Zaman (Palezo�k)
II.Zaman (Mesozo�k) 
III.Zaman (Ters�yer-Neozo�k)
IV.Zaman (Kuaterner)

Kıbrıs adası bugünkü görünümünü alıncaya kadar pek çok 
tekton�k ve volkan�k harekete maruz kalmıştır. Kıbrıs'ın da 
�çer�s�nde bulunduğu gen�ş b�r alan, 2. Zamanda (90 m�lyon yıl 
önce) Tethys Den�z� (Tet�s) adıyla anılan der�n b�r okyanusun 
parçasıydı. Tethys den�z�n�n güney�ndek� Afr�ka ve kuzey�ndek� 
Avrasya kıtaları tekton�k hareketler� sonucunda çarpıştı. 
Kıtaların çarpışmasıyla zayıflayan yerkabuğu �çer�s�ne sokulan 
mağmanın yavaşça soğuyarak katılaşması sonucu Trodos 
dağları oluşmaya başladı. Zamanla devam eden tekton�k ve 
volkan�k hareketler sonucunda okyanus tabanından yükselen 
Trodos dağları tek b�r ada olarak ortaya çıktı. Bu ada üzer�ndek� 
tortul tabakaların zaman �çer�s�nde aşınmasıyla, Trodos' un 
temel�n� oluşturan volkan�k yapı açığa çıktı. Bu dağların güney 
etekler�ndek� Momonya (Momon�a) oluşumu Trodos'tan daha 
yaşlı tortul tabakalar �çermekted�r.

Har�ta 6: Kıbrıs'ın Yakın Çevres�ndek� Plakaların(Levha) Hareketler�

A v r a s y a   P l a k a s ı

A na do lu  P la k a s ı

Kıbrıs
İ r a n P la k a s ı

A
rap

 P
lakası

A f r � k a   P l a k a s ı

KIBRIS’ IN  FİZİKİ  ÖZELLİKLERİKIBRIS’ IN  FİZİKİ  ÖZELLİKLERİ

Coğraf� B�lg�
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Tethys den�z� çevres�ndek� karalardan aşınan malzemeler 
m�lyonlarca yıl �çer�s�nde bu alanda tortulanmaya başladı. 3. Zaman da 
Afr�ka ve Avrasya kıtalarının tekrar çarpışması �le den�z tabanında 
sıkışan bu tabakalar kıvrılarak yükselmeye  başladı. Bu kıvrım hareket� 
sonucunda G�rne dağları den�z �çer�s�nden yükselerek ortaya çıktı. Alp-
H�malaya Dağ S�stem� adı ver�len bu oluşum �çer�s�nde sadece G�rne 
Dağları değ�l, Avrupa'dak� Alp dağları, Türk�ye'dek� Toros ve Kuzey 
Anadolu dağları �le doğuya doğru H�malaya Dağlarını oluşturan yapılar 
ortaya çıktı. 

        ALP OROJENEZİ   
   Orojenez (Orojen�k Hareket); 
Okyanus veya den�z tabanlarında 
(jeosenkl�nal) b�r�ken tortulların 
yan basınçların etk�s�yle 
kıvrılarak yükselmes� hareket�d�r. 
Bu yükselme hareketler� 
sonucunda kıvrım dağ s�stemler� 
meydana gel�r. Yer yüzündek� 
dağların büyük bölümünü 
meydana get�ren Alp dağları, 
Üçüncü Zamanda oluşmuştur. 
Kuzeydek� Laurans�a kıtası �le 
güneydek� Gondwana kıtasının 
çarpışması sonucu, Güney 
Avrupa �le Kuzey Afr�ka arasında 
yer alan Tethys(Tet�s) 
den�z�ndek� tortul tabakalar 
kıvrılıp yükselerek Alp-H�malaya 
dağ s�stem�n�n oluşmasına yol 
açmıştır. Dünyada kıvrım 
dağlarının en yen�s� Alp-
H�malaya s�stem�d�r. Bu nedenle 
bu alanlar dünyanın öneml� 
deprem kuşakları üzer�nded�r.

Şek�l 2 :Günümüzden 200 m�lyon yıl önce 
Tet�s Den�z�n�n ve çevres�ndek� karaların durumu

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   
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Kıbrıs adasını oluşturacak 
tortulların b�r�kme alanı

Bu hareketler sonucunda yaklaşık  20 
m�lyon yıl önce �k� küçük ada Tethys den�z� 
�çer�s�nde ortaya çıktı. Bunlar, güneydek� 
Trodos Dağları  � le kuzeydek�  G�rne 
Dağlarıydı. Zaman zaman den�z suları 
altında kalan bu alanlar yükselmeye devam 
ett�. Bu dönemlerde Mesarya ovası bu dağlar 
arasında sığ b�r den�z durumundaydı. Trodos 
ve G�rne dağlarından taşınan tortullar bu 
alanda b�r�kmeye başladı. Bu arada den�z 
çek�lmes� (regresyon) ve den�z �lerlemes� 
(transgeresyon) hareketler� sonucunda 
den �z  sev �yes �nde  meydana  ge len 
değ�şmelerle Mesarya bazen suların üzer�ne 
çıktı, bazen sular altında kaldı. Son olarak 
tüm araz�  Ple�stosen sonunda (1-2 m�lyon yıl 
önce) yükselerek bugünkü şekl�n� aldı. 
Kıyılar en son şek�llenen oluşumlar olup 
den�z sev�yeler �nde meydana gelen 
değ�ş�kl �k ler bu alanlarda kolaylıkla 
görüleb�l�r.

Coğraf� B�lg�

Res�m2: Değ�rmenl�k 
Tortulları; orojen�k

 hareketler sonucunda 
oluşmuş kıvrımlı yapılar
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TRODOS
GİRNE DAĞLARI

TRODOS

MESARYA
GİRNE DAĞLARI

TRODOS

Şek�l 3: Kıbrıs’ın Oluşumu

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Şek�l A; II. Zaman’ da Trodos volkan�k kütles�n�n oluşumu

Şek�l B; III. Zaman’ da G�rne Dağlarının oluşması �le b�rl�kte Kıbrıs �k� adadan meydana gel�yordu. Bu 
dönemde Mesarya ovası sığ b�r den�z durumunda �d�.

Şek�l C; IV. Zaman’ dak� ş�ddetl� yükselmen�n etk�s�yle Trodos ve G�rne dağları arasındak� Mesarya’nın 
su üzer�ne çıkarak, adanın bugünkü görünümünü alması.
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

   Har�ta 7: Kıbrıs ve Yakın Çevres�n� Etk�leyen Başlıca Faylar
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Kıbrıs'ın güney�ndek� fay hattından başka Adana'nın güney�ndek� M�s�s dağlarından güneybatı 
yönünde uzanan ve den�z�n altından G�rne Dağlarına ulaşan d�ğer b�r fay söz konusudur. Genç 
tekton�k hareketlerle oluşmuş bu fay üzer�nde de yöresel depremler meydana gelme �ht�mal� vardır.

KKTC’ de deprem gözlemler� Meteoroloj� Da�res� tarafından yapılmaktadır. Ülkem�zde 7 adet 
deprem �stasyonu bulunmaktadır. Bunlar Alevkayası, Lefke, Tuzla, Yen� Erenköy, H�sarköy ve 
Lefkoşa'da (2 adet) bulunan deprem �stasyonlarıdır. Bu �stasyonlardan elde ed�len s�smoloj�k 
ver�ler Türk�ye'dek� Kand�ll� Rasathanes� �şb�rl�ğ�nde değerlend�r�lerek kayıt altına alınmaktadır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Res�m 3:Deprem sırasında meydana gelen 
sarsıntıları kaydeden modern s�smograflar

Res�m 4: Baf deprem� (1995)Araştırma Konusu

Depremden korunma yolları nelerd�r?

13



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Kıbrıs  Adasındak� kayalar üç ana gruba ayrılır.
   

                                     1-  Volkan�k  (Püskürük ) Kayalar

    Yeryuvarlağının der�nl�klerdek� mağmanın yüzeye doğru �lerlemes� bunun sonucunda da 
yüzeyde veya der�nl�klerde soğuması,katılaşması �le oluşan kayalara volkan�k kaya adı 
ver�l�r. Yüzeyde katılaşanlara Dış Volkan�kler, yer�n der�nl�kler�nde soğuyarak oluşanlara da İç 
Volkan�kler adı ver�l�r. Kıbrıs'ta volkan�k  kayalara en çok Trodos dağlık kütles�nde rastlanır . 
Andez�t,bazalt,d�yabaz,gabro,d�yor�t,serpant�n bu dağlarda en çok rastlanan volkan�k 
kayalardır.
   

      KKTC'de bu taşlar en çok Lefke yöres�nde görüleb�l�r. 
G�rne Dağlarının ve Karpaz Dağlarının çeş�tl� yerler�nde de az 
da olsa volkan�k kaya görmek mümkündür. Karpaz 
Yarımadasında  Balalan Köyü yakınlarında ve Lapta  
kasabası üzer�nde  den�zaltı yanardağ püskürmeler�nden 
sonra oluşan özel dokulu püskürük kayalardan  Yastık lavlar 
çok d�kkat çek�c�d�r.  Res�m 7: Yastık Lavlar (Lapta)

Res�m 5:  D�yabaz(Trodos)

 Res�m 6:Dayk (Trodos)
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  K ı b r ı s ' t a  s u  o r t a m ı n d a 

( d e n � z l e r, g ö l l e r, a k a r s u l a r ) 

tortulanma yolu �le kat kat b�r�km�ş 

ya da çökelme � le oluşmuş 

t a ş l a r d ı r .  To r t u l a n m a  � l e 

oluşanlarına Kırıntılı Tortullar 

den�r (kumtaşı,k�ltaşı v.b). Tortul 

kayalar k�myasal çökelme �le 

oluşursa K�myasal Tortul adını 

alır(k�reçtaşları).Tortul kayaların 

köken� organ�k �se bu tür tortullara 

da Organ�k Tortul adı ver�l�r. 

Tortul kayalar fos�l �çer�rler. Bu 

nedenle  Kıbrıs jeoloj�s� açısından 

öneml�d�rler.

      G�rne Dağlarının ana yapısını oluşturan kayalar tortul taşlardır. Yaklaşık olarak 90-100 km 

uzunluk ve 4 km gen�şl�ktek� bu dağ sırasının büyük kısmı tortuldur. Bu tortulların en yaygın 

olanı Alp orojenez� esnasında oluşmuş, koyu gr� renkl�, kırıklı ve yer yer yüksek basınçlardan 

kr�stalleşm�ş olan  K�reçtaşlarıdır.

Res�m9:Lapta Dağlarında Kr�stal�ze  K�reçtaşları

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

 2- Tortul Kayalar

Res�m 8:Tortul kayalar �çer�s�nde fos�lleşen den�z kabuğu
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      Kıbrıs’ta yaygın olan b�r d�ğer tortul 

taş �se beyaz renkl� b�r k�reçtaşı çeş�d� 

o l a n  L a p t a  Te b e ş � r � d � r . L a p t a 

tebeş�rler� bol m�ktarda fos�l �çer�r. 

Trodos ve G�rne Dağlarının aşağı 

kes�mler� bu tür kayalardan oluşur.

  Bu t aş la r  � zo lasyon vaz � f es � 

göreb�lecek gözenekl� yapısı neden� 

�le esk� evlerde yapı malzemes� olarak 

çok kullanılmıştır.

  G�rne Dağlarının güney etekler� 

boyunca görüleb�lecek en yaygın 

tortul kayalardan b�r tanes� de kum ve 

k � l le rden o luşmuş Değ�rmenl �k 

Tortulları'dır.         

    Gönyel� Taşı olarak b�l�nen ve evlerde dekorasyon malzemes� olarak kullanılan taşlar 

Değ�rmenl�k Tortulları �çer�s�nde doğu-batı yönlü tabakalar hal�nded�r.

 Res�m 11:Değ�rmenl�k Tortulları

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Res�m 10:Lapta Tebeş�r� üzer�nde fos�lleşm�ş çınar yaprağı

Araştırma Konusu

Yukarıdak� res�mde Değ�rmenl�k tortul tabakaları �lk oluşumlarındak� konumunu korumuyor.
Bunun neden�n� araştırınız.
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  G�rne Dağlarının kuzey etekler� boyunca �nce b�r şer�t hal�nde yer alan, büyük b�r bölümü Lefkoşa’ 

nın güney�nde olan gözenekl� ve geç�rgen kumlu k�reçtaşları Atalassa Tortulları olarak 

b�l�nmekted�r.

  G�rne Dağları ve Trodos dağlarının k�reçtaşı �çeren bölümler�nde  karst�k mağaralar �çer�s�ndek� 

sarkıt, d�k�t ve sütunlar k�myasal yolla oluşmuş tortulların en güzel örnekler�ndend�r. Y�ne Lapta 

Kasabası’ nın üzer�nde oturduğu traverten basamakları, İnc�rl� mağarası �çer�s�ndek� j�ps kökenl� 

b�r�k�mler k�myasal  tortullara en güzel örneklerd�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Şek�l 4:G�rne Dağları’ ndak� 
kaya formasyonları

Res�m 12: Pahna Tortulları

Yılan adası
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 II. Zaman sonlarında  den�z �çer�s�ndek� çok küçük den�z canlılarının  kalıntılarından oluşan 

tebeş�r'ler en b�l�nen organ�k tortullardır.  Organ�k tortullar Kıbrıs adasında pek yaygın değ�ld�r. 

Trodos dağlarının güney�nde açık kahvereng� renkl� Pahna Tortulları yer alır. Bu tortullar  tebeş�r, 

kum, k�l ağırlıklıdır. 



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   
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                         3-Başkalaşmış Kayalar (Metamorf�k Kayalar)

    Yüksek sıcaklık ve basınç altında gerek volkan�k gerekse tortul taşların başkalaşması �le 

oluşurlar. Kıbrıs'ta en nad�r görülen  kayalardır.  Kıbrıs' ta bu kayaların az olması kaya oluşumları 

esnasındak�  basınç ve sıcaklıkların dereceler�ndek� düşüklüktür.

     En yaygın olarak görüleb�lecek başkalaşım kayaları ş�st ve mermerlerd�r. Özell�kle Trodos 

kütles�nde k�ltaşları yüksek sıcaklık ve basınç altında Ş�st 'e,k�reçtaşları yüksek basınç ve sıcaklık 

altında Mermere dönüşmüştür.

        G�rne Dağları'nda basınç ve sıcaklık yeters�zl�ğ� metamorf�k kayaların oluşumunu sınırlamıştır. 

Bu dağlarda  kr�stal�ze k�reç taşları mermere dönüşemem�ş ve mermere  benzer sert kayalar hal�ne 

gelm�şt�r.

                                D- KIBRIS'TA  TOPRAK  TİPLERİ

     Bel�rg�n olmasa da Kıbrıs’ ta �kl�m elemanlarının değ�ş�k alanlarda farklılık göstermes�, doğal b�tk� 

örtüsü ve  jeoloj�k yapı farklılığı Kıbrıs' ta b�rb�r�nden değ�ş�k toprak t�pler�n� yaratmıştır.  Özell�kle 

�kl�m ve doğal b�tk� örtüsü d�kkate alındığı zaman Kıbrıs topraklarını Kırmızı Renkl�  Akden�z 

Toprakları (Terra Rossa) , kestane renkl� step toprakları, kahvereng� orman toprakları, alüvyal 

topraklar, d�ye sınıflamak mümkündür.

                       1-Kırmızı Renkl� Akden�z Toprakları (Terra Rossa)

      Akden�z �kl�m�nde k�reçtaşının  
(kalker) ayrışması sonucu oluşan 
kırmızı renkl �  b�r  topraktır.  
Kıbrıs'ta k�reçtaşları üzer�nde 
gel�şm�ş olan terra rossalara 
daha çok düz ve düze yakın 
alanlarda rastlanmaktadır. Eğ�ml� 
sahalarda bu tür  topraklar 
k�reçtaşlarının çatlakları ve 
tabakalaşma yüzeyler� boyunca  
görülmekted�r. Terra rossalar  
sulandığı zaman son derece 
ver�ml�d�r.  Kıbrıs’ ta bu topraklar 
üzer�nde patates ve narenc�ye 
tarımı yapılmaktadır.

 Kuzey Kıbrıs'ta  özell�kle Koruçam dolayları, Beyarmudu �le Gaz�mağusa arası(özell�kle Der�nya 
bölges�), güneyde �se Akaça, Per�sterona  bu tür toprakların  yaygın olduğu alanlardır.

 Res�m 13: Terra Rossa

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Res�m 14:K�reç taşları arasında Terra Rossa oluşumu

                                  2- Kestane Renkl�  Step Toprakları

     Kıbrıs'ta yıllık ortalama yağışın 400 mm' n�n altında olduğu İç Ova’ dak� stepler�n toprağıdır. Bu 

toprakların humus oranı son derece düşük olup ancak tahıl tarımına uygundur. 

      İç Ovada yağışların 300 mm' n�n altına düştüğü lokal alanlarda b�tk� örtüsü son derece zayıftır. 

Bu alanlarda topraklar daha açık renkl� (gr�) ve organ�k madde bakımından da fak�rd�r.

Res�m 15:Step Toprağı

Res�m 16:Step Toprağı; kes�t
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

                                    3- Kahvereng�  Orman  Toprakları

     Kıbrıs' ta genel olarak, neml�, ser�n alanlarda  �ğne yapraklı ormanların altındak� toprak t�p�d�r. Bu 

topraklarda organ�k maddeler�n b�r�k�m�nden dolayı renk kahvereng�d�r. Kıbrıs' ta ormanlar 

genell�kle eğ�ml� yamaçlarda bulunduğu �ç�n kahverenkl� orman toprakları kalın tabakalar 

oluşturmaz.

   Trodos yamaçları boyunca uzanan �ğne yapraklı ormanlar  ve y�ne G�rne Dağları kuzey 

yamaçlarındak� kızılçam ormanları altındak� topraklar kahverenkl� orman topraklarına en güzel 

örneklerd�r.

                                              4- Alüvyal  Topraklar

    Bu tür topraklar  akarsuların b�r�kt�rme yaptığı alanlarda, esk� akarsu yataklarında, dağlar ve 

ovalar arasındak� etekler boyunca yaygındır.

      Kuzeyde G�rne Dağları güneyde �se Trodos dağlarından koparılıp �ç ovada  b�r�ken topraklar bu 

tür topraklara g�rer.   Kıyı ovaları,  özell�kle KKTC’ de Güzelyurt Ovası, Baf bölges�nde �se Yeş�lova 

ve çevres� bu tür toprakların en yaygın olduğu alanlardır.

Res�m 17: Alüv�yal Toprak

Res�m 18: Kıbrıs’ ta alüv�yal topraklar 
dere yatakları �çer�s�nde yaygındır.

21



    Karst�k şek�ller karbond�oks�tl� suların, başta k�reçtaşı(kalker) olmak üzere j�ps, kaya tuzu g�b� 

kolay er�yen kayalar üzer�nde yaptıkları aşındırma ve b�r�kt�rme sonucunda oluşan şek�llerd�r.

     Kıbrıs'ta karst�k şek�ller�n en �y� gel�şt�ğ� yerler, k�reçtaşlarının en yaygın  olarak görüldüğü G�rne 

Dağları ve Trodos Dağlarının 1000 metreden alçak yerler�d�r.

   Kıbrıs’ tak� karst�k şek�ller karst�k aşındırma şek�ller� ve karst�k b�r�kt�rme şek�ller� olarak �k�ye 

ayrılır. Lapya, dol�n, obruk,uvala,mağara, galer�, düden k�reçtaşı tabakalarının aşınması 

sonucunda oluşurken, sarkıt, d�k�t, sütun ve travertenler �se suların �çler�nde er�y�k halde 

bulundurdukları kals�yum b�karbonatları b�r�kt�rmeler� �le oluşurlar.
    

  Kıbrıs’ ta en b�l�nen karst�k aşındırma şek�ller� karst�k mağaralardır. Bunların bazıları b�rkaç 

mağaranın b�rleşmes� �le oluştuğu �ç�n galer� şekl�nded�r (İnc�rl� Mağarası).Özell�kle Lapta dağları 

üzer�nde Ağırdağ, Lapta, G�rne, Alsancak' ta �r�l� ufaklı b�rçok mağara vardır.  Mağaraların yanında 

Kıbrıs’ tak� en yaygın karst�k aşındırma şekl�, yürünmes� zor ,çapır araz� anlamına gelen lapyalardır. 

Çok büyük örnekler� olmasa da  küçük aşındırma ovaları ve suyutan (düden) g�b� karst�k 

aşındırma şek�ller�n� Serv�l� Tepe dolaylarında  görmek mümkündür. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Res�m 19-20: Karst�k Mağaralar
(Lapta Dağları)
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     Karst�k şek�ller�n b�r bölümü, suların �çer�s�ndek� er�y�k halde bulunan kals�yum b�karbonatların 

buharlaşma net�ces�nde çökelmes� �le oluşur. Karst�k b�r�kt�rme şek�ller�nden olan traverten 

oluşumunun en güzel örneğ�  Lapta Kasabasında görülür. Burada Lapta İlkokulu ve Ay�a  Anastas�a 

K�l�ses� Traverten  Basamakları üzer�nde �nşa ed�lm�şt�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

   D�ğer b�r�kt�rme şek�ller�ne (sarkıt, d�k�t ve sütun) �se mağaralarda rastlanır. Sarkıt, mağaranın 

tavan kısmından sızan k�reçl� suların, b�tk� kökü veya benzer b�r çıkıntı boyunca akarken 

buharlaşması ve suyun bünyes�ndek� k�rec� b�r�kt�rmes� �le oluşmaktadır. D�k�t �se tavandan tabana 

damlayan suların bünyes�ndek� k�rec� yerden yukarıya doğru b�r�kt�rmes� �le oluşur. Sarkıt ve 

d�k�tler�n b�rleşmes� sonucu bazen çapları b�r metrey� aşan Sütunlar meydana gel�r.

Res�m 21: Lapya

Res�m 22: G�rne Boğazı’ nda yol yarması 
sırasında ortaya çıkan sarkıt ,d�k�t ve sütunlar

Res�m 23:Lapta Başpınar bölges�ndek� karst�k 
mağarada çapı 1m’y� aşan sütun
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Sarkıt D�k�t
C�klos Mevk�

Dol�n
St.H�lar�on güney eteğ�

St.H�lar�on 
Kr�stal�ze K�reç Taşı

G�rne

Aşındırma Ovası

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Şek�l 5: St. H�lar�on çevres�nde bazı karst�k şek�ller

Araştırma Konusu

Bulunduğunuz çevrede karst�k oluşumlar var mı? Araştırınız.
Ülkem�zdek� mağaralar hakkında b�lg� toplayınız.
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     Kıbrıs'ın yeryüzü şek�ller�n�n oluşumu Alp Orojenez� �le başlamış ep�rojen�k hareketlerle  
�şlenm�ş ve dış kuvvetler�n de etk�s� �le bugünkü şekl�n� almıştır.

     Kıbrıs'ın yeryüzü şek�ller�n� beş ana başlık altında �ncelemek mümkündür.

1. G�rne Dağları
2. Karpaz Dağları
3. Trodos dağları
4. Mesarya Ovası
5. Kıyı Ovaları ve Kıyılar

                                                            a- Kayalar  Dağları

      Geç�tköy Geç�d�'nden batıya Koruçam Burnu'na doğru uzanan yükselt�s� genell�kle 300 
metren�n altındak� tepel�klerd�r. Bu dağların en yüksek yer� Kayalar Köyü güney�ndek� tepe olup 
yükselt�s� 343 metred�r. Kayalar Dağları batıda Koruçam Burnu'na doğru yükselt�s�n� kaybederek 
kıyı ovalarında son bulur.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Har�ta 9:Kıbrıs’ ın yüzey şek�ller�

                                               1- GİRNE  DAĞLARI

          G�rne Dağları, Kıbrıs'ın kuzey kıyılarına paralel b�r şek�lde, Doğu-Batı yönünde 160 k�lometre 

uzunlukta tek sıra hal�nde uzanırlar. G�rne dağları üç geç�tle (Geç�tköy , G�rne Boğazı, Mers�nl�k 

Boğazı) dört büyük bölüme ayrılır.

 Şek�l 6: G�rne Dağları ve doğal geç�tler 

Kantara D.

Mers�nl�k Geç�d�

Beşparmak D.
Lapta D.

G�rne Boğazı

Geç�tköy Geç�d�

Kayalar D.

Akden�z

Doğu Güney

BatıKuzey
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                                                           b-  Lapta  Dağları

       Geç�tköy Boğazı’ ndan G�rne Boğazı’ na kadar uzanırlar. G�rne Dağları’ nın d�ğer bölümler�ne 
oranla yüksekt�rler. En yüksek noktası 1023 metre �le Serv�l� Tepe aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ın da  
en yüksek noktasıdır. Bu dağlar üzer�nde bulunan d�ğer öneml� yüksek tepeler, üzer�nde St.H�lar�on 
kales�n�n de bulunduğu St. H�lar�on Tepe (Bayrak Tepe 726  metre) ve Kıvanç Tepe (946 metre) d�r.

                                                     c- Beşparmak  Dağları

         G�rne Boğazı �le Mers�nl�k Geç�d� arasında uzanan dağlardır. G�rne Dağları' nın bu bölümünde  
Kuzey  Kıbrıs'ın  �k�nc� büyük z�rves� vardır. Bufavento Kales� bu z�rve üzer�nded�r (Bufavento 
Z�rves� 954 metre). Bu dağlar üzer�nde yer alan Beşparmak Tepe (935 metre) beş parmağa 
benzerl�ğ�nden dolayı bu bölüm dağlarına �sm�n� verm�şt�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

 Res�m 24: Lapta Dağları üzer�ndek� Kıvanç Tepe

 Res�m 25: Beşparmak Tepes�
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                                                          d- Kantara Dağları   

        Mers�nl�k Geç�d�’ nden Yed�konuk Kasabası yakınlarına kadar uzanan dağlardır. En yüksek 
yer� Mers�nl�k Geç�d�’ n�n hemen doğusunda yer alan Z�ya Tepe (740 metre) d�r. Bu dağlar üzer�nde 
bulunan Kantara z�rves�nde B�zans - Lüz�nyan dönem�nden kalan Kantara Kales� yer alır.(630 
metre)

          G�rne Dağları’nın  Akden�z' e paralel uzanışının çok öneml� coğraf�k sonuçları vardır.
     Dağların den�ze paralel uzanmasından  dolayı kıyılar az g�r�nt�l� çıkıntılı olup doğal l�man yoktur.
    Kıyı �le �ç kes�mler arasında �kl�m farklılığı yaratmış. İkl�m farklılığı da d�ğer coğraf�k faktörler�     

(doğal b�tk� örtüsü, yet�şt�r�len ürünler, ekonom�k etk�nl�kler v.b) değ�şt�rm�şt�r.
     Kıyı �le �ç kes�mler arasında ulaşım zorluğu yaratmıştır.  Kuzey kıyıları �le �ç kes�mler arasındak� 

bağlantı G�rne dağları üzer�ndek� doğal geç�tlerden sağlanır. Bu geç�tler  Alp Kıvrım Dağları 

oluşumu esnasında yan basınçlarla sıra düzen�n bozulması �le yer yer boşlukların oluşması 

şekl�nded�r .

                                               2- KARPAZ  DAĞLARI

  G�rne Dağları’ nın doğusunda Yed�konuk Kasabası’ ndan başlayarak g�tt�kçe yükselt�ler�n� 

kaybederek Zafer Burnu’ nda son bulan tepel�klerd�r. G�rne Dağları g�b� ş�ddetl� yükselmeye maruz 

kalmadığı �ç�n dağ görünümünden çok alçak tepel�kler hal�nded�r. Bu tepel�kler�n en yükseğ� Büyük 

Tepe' d�r  (383 metre) . 

     Bu yüksekl�kler�n çoğunluğu kum tepel�kler� hal�nded�r. Balalan c�varındak� yastık  lavları Kuzey 

Kıbrıs’ tak� en d�kkat çek�c� volkan�k yapıdır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Res�m 26 :G�rne Dağlarının
 uzanışının kuşbakışı görünüşü
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                                            3-  TRODOS   DAĞLARI

     Kıbrıs' ın en yüksek dağlık kütles�d�r. Den�z kıyısından 1000 metre yüksekl�ğe kadar olan yerler  

G�rne Dağları’ nın kıvrımlı yapısına benzer ve genell�kle k�reçtaşlarından oluşur. Bu yerler�n   

oluşum zamanı G�rne Dağları �le aynıdır. 

   1000 metreden yüksek alanlar �se �ç ve dış volkan�k kayalardan oluşur. M�neral yönünden 

zeng�nl�ğ�ne rağmen Trodos  Dağları'ındak� volkan�k yapı genç olduğu �ç�n ver�ml� değ�ld�r. Burada 

d�yor�t, bazalt, yastık lavlar, serpant�n ve gabro en çok rastlanan volkan�k kayalardır. 
2    Trodos  Dağları' nın en yüksek noktası Karlıdağ' dır (Olympos 1951 metre) . Bu dağlar 3200 km  

‘l�k  alanı �le nerede �se Kuzey Kıbrıs kadardır. Bu dağlar z�rveden �t�baren her yöne doğru alçalarak, 

doğu ve kuzeyde Mesarya Ovası'na, batı ve güneybatıda falezlerle Akden�z’ e ulaşır. 

Res�m 27 :Karlıdağ (Olympos Tepes�)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

                                          4- MESARYA  OVASI  (İÇ OVA)

     G�rne Dağları �le Trodos  dağları arasında 30 k�lometre gen�şl�k ve 100 k�lometre uzunluktadır. 
2  Kapladığı alan yaklaşık 1900 km ’ d�r. Batıda Lefke'den doğuda Gaz�mağusa Körfez�'ne kadar 

devam eder.   

    Mesarya Ovası'nın den�z sev�yes�nden yüksekl�ğ� ortalama b�r rakamla 70 metred�r. Mesarya 

ovasında haf�f dalgalı düzlükler,  alüv�yal  ovalar çok fazla yer tutar. Ova'nın merkez� kes�mler�ne 

doğru yer yer de masa tepelere rastlanır. 

    G�rne Dağları ve Trodos Dağları'ndan aşınarak gelen ver�ml� topraklar �le kaplı olduğu �ç�n 

sulanab�len alanlarında tarım faal�yetler� yoğundur.(Güzelyurt Ovası, Beyarmudu Ovası)
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Res�m 28: Mesarya Ovasında Masa Tepeler

                                       5-  KIYI  OVALARI  VE  KIYILAR

       Kıyı ovaları; Kıbrıs Adası’ nın kıyıları boyunca görülen genell�kle dar şer�tler hal�nde uzanan 

ovalardır. Bu ovaların bazıları aşınma �le oluşmuş regresyon �le karalaşmıştır. G�rne , Baf,  L�masol 

Lapta kentler�n�n oturduğu alanlar bu tür kıyılara güzel örneklerd�r.

    B�r bölüm kıyı ovaları �se G�rne Dağları'ndan ve Trodos Dağları’ ndan aşınma �le gelen 

alüvyonların den�z kıyısında b�r�kmes� �le oluşmuştur. Taşınmış topraklarla kaplı oldukları �ç�n 

m�neral ve humus yönünden zeng�n olan bu topraklar sulandığı takd�rde çok ver�ml�d�rler.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

Masa Tepe Masa Tepe

Araştırma Konusu

Masa Tepe ned�r?
Nasıl oluşur? Araştırınız.

     Güney Kıbrıs’ ta  Kandu ve H�rsofu dereler�n�n ağız kısımları, y�ne G�rne Kent� batısında 

Panağra Deltası buna en güzel örneklerd�r. Gerek regresyonla karalaşan, gerekse aşınma �le 

gelen alüvyonların b�r�kmes� �le oluşan kıyı ovaları, üst kısımları ver�ml� topraklarla kaplı olduğu �ç�n 

adanın en ver�ml� topraklarıdır.

Res�m 29:G�rne Kıyı Ovası
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                                                          a-  Alçak  Kıyılar

   Kıyı ger�s�ndek� araz�n�n alçak olduğu kıyılarda, karanın den�z �çer�s�ndek� devamı da sığ olur. 

Böyle kıyılara alçak  kıyılar adı ver�l�r. Bu tür kıyılarda dalgaların b�r�kt�rmes� sonucu  kıyı oku, kıyı 

kordonu ve tombolo  g�b� kıyı b�r�kt�rme şek�ller� oluşur.  Alçak kıyıların en güzel örnekler� Karpaz 

Yarımadası' ndadır. Bu kıyılarda kıyı oku ve kıyı kordonları çok bel�rg�nd�r.  L�masol yarımadasında 

dalgaların taşıdıkları malzemeler� küçük b�r adayı karaya bağlayacak şek�lde b�r�kt�rmeler� �le 

oluşmuş   tombolo  vardır. 

    Alçak kıyılara akarsu ağızlarında da rastlanır. Gaz�mağusa, Larnaka ve Ağrotur körfezler� bu t�p 

kıyılardandır.

Res�m 30: Alçak Kıyı T�p� (Karpaz Yarımadası - Altın Kumsal)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

  Kıyı: Den�z �le karanın temas ett�ğ� hattır. Kıbrıs’ ta kıyıların şek�llenmes� geçm�şte tekton�k 

hareketler, bugünse dış kuvvetler�n etk�s� �le olmaktadır. 

                                                          b - Yüksek  Kıyılar 

   Dağların kıyının hemen ger�s�nde yükseld�ğ� alanlardak� kıyı t�p� yüksek kıyı t�p�d�r. Kıbrıs'ın 

kıyıları genell�kle yüksek kıyılardır. G�rne Dağları boyunca uzanan  kuzey kıyılarda b�rkaç �st�sna� 

yer dışında kıyılar hep yüksek kıyı b�ç�m�nded�r. Bu kıyılarda den�z doğrudan  dalgalarla karayı 

aşındırdığı �ç�n  falezler çok bel�rg�nd�r. Kuzey kıyılarda  Kayalar Köyü çevres�, Lefke Bölges�, 

Güney Kıbrıs'ta Baf-Pol� kıyıları, L�masol yakınlarında P�skobu kıyıları bu tür kıyılara örnek teşk�l 

eder.
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              Res�m 31:Yüksek Kıyı T�p� (P�skobu- L�masol)

        Res�m 32: Yüksek Kıyı T�p�  (Yed�dalga)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE II   ÜNİTE II   

1-Kıbrıs'ın oluşumunu açıklayınız?

2-Kıbrıs'ın depremsell�ğ� hakkında b�lg� ver�n�z?

3-Ülkem�zde Meteoroloj� ve Jeoloj� Da�reler� �le s�v�l toplum örgütler�n�n deprem konusundak� 

çalışmaları hakkında b�lg� toplayınız?

4-Fos�l Ned�r? Fos�ller�n nasıl oluştuğunu araştırınız.

5-Yanardağ ned�r? Akden�z'de halen akt�f yanardağ var mı?Araştırınız.

6-Orojenez ned�r? Dünya'da bu hareketlerle oluşmuş dağları araştırınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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32 Harita 10: Kıbrıs’ ın Fiziki Haritası



0 0
     34  33´ ve  35  42´ kuzey enlemler� arasında bulunan Kıbrıs Adası, dört  mevs�m�n bel�rg�n olarak 

yaşandığı Orta Kuşak �çer�s�nde yer alır. Kıbrıs' ta etk�l�  olan �kl�m yarıkurak �kl�mlerden Akden�z 

�kl�m�' d�r.  Bu �kl�m�n karakter�st�k özell�ğ� yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve az yağışlı olmasıdır.

   Dünya'da Akden�z İkl�m� Akden�z'e kıyısı bulunan ülkeler dışında Afr�ka' nın güney�nde Kap 

Bölges�nde, Orta Ş�l�'de, Kuzey Amer�ka' da Kal�forn�a' da ve Güneybatı Avusturalya' da  görülür.
     

    Yaz aylarında, Al�ze Rüzgarlarının ve Astrop�kal Yüksek Basınç 

Alanı'nın etk�s�nde bulunan  Kıbrıs'ta �kl�m sıcak ve kuraktır. Kış 

mevs�m�nde  �se Batı Rüzgarları'nın ve Alçak basınçların etk�s�  �le 

yağışlıdır.

   Kıbrıs, Doğu Akden�z'de yeraldığı �ç�n Batı Akden�z Ülkeler�'ne 

oranla daha az yağış alır. Yağışların az oluşunda Batı Akden�z'e 

oranla Doğu Akden�z'�n  5 derece daha güneyde yer almasının, 

çöllere ve çöller�n etk�ler�ne açık olmasının rolü büyüktür. Ayrıca 

batıda Akden�z Havzası'na sokulan gez�c� alçak basınçların etk�s�n�n 

doğuya doğru  g�tt�kçe azalması da yağışların azlığında öneml� rol 

oynar.

 Har�ta 11: Dünya'da Akden�z �kl�m�n�n etk�l� olduğu alanlar

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   KIBRIS’ IN  İKLİMİKIBRIS’ IN  İKLİMİ

Coğraf� B�lg�

Sürekl� Rüzgarlar 
0a- Al�zeler: 30  d�nam�k yüksek 

basınçlarından ekvatora doğru 

esen rüzgarlardır.
0b-Batı Rüzgarları:  30 d�nam�k 

0yüksek basınçlarından 60  

d�nam�k alçak basınç alanlarına  

doğru esen rüzgarlardır. 
0 c- Kutup Rüzgarları: 90 term�k 

0 yüksek basınçlardan 60 dek� 

d�nam�k alçak basınç 

merkezler�ne esen rüzgarlardır. 

33

Kal�forn�a Akden�z çevres�

Orta Ş�l� Güney Afr�ka (Kap) Güney Batı Avustralya

30- 45 paraleller�

Akden�z İkl�m�



Kıbrıs'ta özell�kle  den�zell�k-karasallık, yükselt� g�b� coğraf�k faktörler�n etk�s� �le b�rb�r�nden farklı üç  

�kl�m bölges� ayırt ed�leb�l�r. 

                                        1-Trodos  Dağları  İkl�m  Alanı

     Trodos Dağları, Kıbrıs' ın en gen�ş ve en yüksek dağlık bölges�d�r.  Bu dağlarda den�z 

sev�yes�nden yükseld�kçe nem oranı düştüğü �ç�n havanın soğuması da hızlıdır. Buna bağlı olarak 

yazın Kıbrıs'ın en ser�n yerler�  , kışın �se  en soğuk yerler� Trodos dağlarıdır. Kış aylarında sıcaklık 
0

uzun süre 0 C ‘n�n altında seyreder. Kar ve don olağandır. Kış mevs�m�nde 2-3 ay karlar  er�mez, 

zaman zaman kar kalınlığı 2 metreye ulaşır. Akden�z �kl�m�n�n böyles� özell�kler taşıyan t�p�ne 

Akden�z Yakını Dağ İkl�m� adı ver�l�r.

      Akden�z üzer�nden gelen neml� hava kütleler�n�n  dağ yamaçlarında yükselmes� sonucunda 

meydana gelen yağışlar neden� �le  Trodos dağlarının den�ze bakan batı ve kuzey batı etekler� 

Kıbrıs'ın en çok yağış alan yerler�d�r.(1000 mm ve üzer�)

                                         2- G�rne  Dağları  İkl�m  Alanı

        Kuzey sah�l şer�d� boyunca uzanan G�rne Dağlarının 800metreden yüksek kes�mler� yaz 

mevs�m�nde KKTC' n�n en ser�n ,kış mevs�m�nde �se en soğuk yerler�d�r. Bu alanların  sıcaklıkları 
0kıyılara ve Mesarya ovasına oranla  5-6 derece daha düşüktür. Nad�ren de olsa sıcaklıkların 0 C 

derecen�n altına düştüğü olur. Sıcaklıkların bu denl� düştüğü zamanlarda don ve  kar yağışları 

görüleb�l�r. 

      G�rne Dağları’ nın  kuzeye bakan yamaçları �le Karpaz Yarımadası KKTC' n�n en yağışlı (550 

mm) alanlarıdır.  Yağışlar üzer�nde gez�c� alçak basınçlar yanında dağların Akden�z' e paralel 

uzanışının da etk�s� vardır.   

                                         3- Mesarya (İçova)  İkl�m Alanı

      İçova, G�rne Dağları ve Trodos Dağları arasında, den�z etk�s�ne kapalı olduğu �ç�n günlük ve 

yıllık sıcaklık farklılıklarının yüksek olduğu b�r alandır. İç ova' dak� kuru havanın etk�s� �le gündüzün 

sıcaklıklar artmakta geceley�n de düşmekted�r. Yaz mevs�m�nde gündüz saatlerde zaman zaman 
0

sıcaklıklar 40 C' y�  bulur, geceley�n �se kıyılara oranla daha ser�n olur.

      Kıbrıs'ta en az yağış düşen alan Batı Mesarya (Gaz�veren 272.1, Güzelyurt 285.2) ve Orta 

Mesarya'dır (Dörtyol 275.7)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   
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                                      B-  KIBRIS' TA  İKLİM  ELEMANLARI 

   Kıbrıs' ta sıcaklık, basınç, rüzgarlar, neml�l�k, yağış g�b�  �kl�m elemanları, coğraf�k faktörler�n etk�s� 
�le değ�ş�k alanlarda farklılıklar arz eder. İkl�m elemanlarının Kıbrıs Adası genel�nde gösterd�ğ� 
değ�ş�kl�kler  daha çok ,den�ze  göre konum ve yüksekl�k farklılıklarından kaynaklanır.

                                                 1- KIBRIS' TA   SICAKLIK

0 0    Kıbrıs ‘ta yıllık ortalama en yüksek  sıcaklık 25,6 C'tır. En düşük ortalama sıcaklık �se  13,9  C tır. 

Kıbrıs' ta kısa mesafeler dah�l�nde yüksek ve orta yüksekl�ktek� dağlar ve bunların arasında alçak 

ovalar bulunur. Bu dağların Akden�z’�n neml� havasının �ç kes�mlere ulaşmasını engelleyecek 

şek�lde uzanış doğrultusu da düşünüldüğünde sıcaklık değerler�n�n  kısa mesafelerde  büyük  
0

farklılık göstermes� kaçınılmaz olur. N�tek�m Mesarya Ovasında yaz ayları ortalaması 29 C n�n 

üzer�ne çıkarken, Trodos Dağlarının z�rveler�ne doğru yaz ayları ortalaması çok daha düşüktür. (22  
0C) Bu ortalama sıcaklık değerler� genel b�r değerlend�rme olup Kıbrıs  sıcaklıklarını gerekt�ğ� 

oranda  açıklayamaz. Sadece bu değerlere bakıp, Kıbrıs' tak� sıcaklık değerler� üzer�nde yorum 

yapmak yanılgı yaratab�l�r.  

   N�tek�m Mesarya Ovasının uç değerler�ne baktığımız zaman ş�md�ye kadar Kıbrıs'ta tesb�t ed�lm�ş 
0en yüksek sıcaklık değer�  Geç�tkale ve Gönendere'ded�r.(44,3 C)  Y�ne Kıbrıs genel�nde ş�md�ye 

0kadar tesb�t ed�lm�ş en düşük sıcaklık Trodos �stasyonundadır (-13 C)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   
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Graf�k 1: KKTC’ de Ortalama Hava Sıcaklığı
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                              2-KIBRIS' TA  BASINÇ  VE  RÜZGARLAR

   Akden�z çevres� değ�ş�k karakterdek� hava kütleler�n�n karşılaşma alanıdır. Bu değ�ş�k 
karakterdek� hava kütleler�n�n Akden�z üzer�nde karşılaşmalarından oluşan coğraf�k sonuçları 
açıklamadan Kıbrıs' ın basınç ve rüzgarlarını  açıklayab�lmek mümkün değ�ld�r. 

      Genell�kle Atlas okyanusunun kuzey�nde oluşup doğuya doğru hareket eden gez�c� 
depresyonlar  kış mevs�m�nde Kıbrıs'ı da etk�leyecek şek�lde hareket ederler. 

     Kıbrıs yaz ve kış mevs�mler�nde farklı basınç merkezler� �le hava kütleler�n�n etk�s�ne g�rer. Bu 
hava kütleler� Akden�z'e  ulaştıktan sonra, bazı term�k  ve d�nam�k değ�ş�kl�lere de uğradıktan sonra 
doğuya doğru hareket�n� devam ett�r�p  bölgedek� ülkeler� etk�s� altına alır.

                                  a- Kış mevs�m�nde Kıbrıs’ ta Basınç ve Rüzgarlar

     Sonbahardan  �t�baren  soğuyan Kuzey Yarım Kürede  Asor Yüksek Basınç alanı güneye kayar. 
Akden�z kuzey�ndek� karalarda hızlı soğumadan dolayı yüksek basınç alanları oluşur. Bu tar�hten 
�t�baren kış mevs�m�n�n sonuna kadar  karalara oranla daha az soğuyan ılık Akden�z �se alçak 
basınç özell�kler� göstermekted�r. 

      Kışın  Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan den�zsel kutupsal hava kütles� �le kuzeydek� 
S�b�rya Yüksek Basınç alanı Akden�z üzer�nde cephe oluşturur.  Akden�z Cephe S�stem� den�len bu 
s�stem gez�c� alçak basınçlarla b�rl�kte kışın Akden�z ülkeler�' n�n dolayısıyla Kıbrıs 'ın yağışlı 
olmasını sağlar.

   Kıbrıs' ta genel olarak rüzgarlar bölgeler�n yeryüzü şek�ller�ne bağlı olarak farklı yönlerden 
esmekle b�rl�kte hak�m rüzgar yönü, batıdır. Özell�kle kışın kuzeybatıdan esen  sert rüzgarlar 
sıcaklığı düşürür .

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   

Az neml� ve soğuk hava

Sıcak ve neml� hava

Sıcak cephe

Soğuk cephe
Sıcak ve az neml� hava

Har�ta 12:Kıbrıs’ ı kış aylarında 
etk�leyen hava kütleler�
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   

                                 b-Yaz  Mevs�m�nde  Kıbrıs'ta  Basınç ve  Rüzgarlar

   İlkbahardan  �t�baren Kuzey Yarım Kürede ısınmadan dolayı Asor Yüksek Basınç alanı kuzeye 

çek�l�r. Böylece den�zsel kutupsal hava kütleler� artık  Akden�z’ e sokulamaz, bunun yer�ne aşırı 

ısınan güneydek� Basra Alçak Basınç  alanı Akden�z' �n genel�n� dolayısı �le Kıbrıs' ı etk�s� altına alır.  

Bu dönemlerde Kıbrıs son derece kurak ve sıcak günler yaşar.

     Kış mevs�m�nde olduğu g�b� yaz mevs�m�nde de hak�m rüzgar yönü batıdır. Zaman zaman Afr�ka 

kökenl� rüzgarların çöl kumlarını bölgeye taşıması �le hava, toz zerreler� �le kaplanmaktadır.  

Böyles� b�r hava etk�s� altına g�ren  Kıbrıs' ta sarı tozlu günler yaşanır.

                                          3- KIBRIS' TA  YAĞIŞLAR

   Kıbrıs'ta yağış oluşum şek�ller� ve yağış m�ktarları hava kütleler�n�n hareket�ne, den�ze göre 
konuma ve yüksekl�ğe göre değ�ş�kl�kler göster�r. N�tek�m Akden�z’ �n genel�nde hak�m olan Cephe 
Yağışları Kıbrıs' ta da yaygındır. Kışın Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan den�zsel 
kutupsal hava kütles� �le kuzeydek� S�b�rya Yüksek Basınç alanı Akden�z üzer�nde cephe oluşturur.  
Böylece  Gez�c� alçak basınçlarla b�rl�kte   kışın, Akden�z ülkeler�'n�n dolayısıyla Kıbrıs'ın yağışlı 
olmasını sağlar. 

   İkl�m değ�ş�kl�ler�n�n etk�s� �le Kıbrıs'a düşen yıllık yağış m�ktarı her geçen yıl azalmaktadır. N�tek�m 
1941-1970 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�'ne düşen yağış m�ktarı ortalama 402 
mm �ken bu m�ktar 1978-2007 yılları arasında 368 mm düşmüştür.

    Kuzey Kıbrıs 'ta yağışların  çoğu  Aralık (74.5mm) ve Ocak (68.5mm) aylarındadır. En kurak 
aylar �se  Ağustos (1.8 mm) ve Temmuz (1.7mm) aylarıdır.

 Graf�k 2: KKTC Ortalama Yağış (mm)
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   

      Kıbrıs' tak� yağışlar oluşumlarına göre cephe, yamaç (orograf�k) ve yüksel�m(konveks�yonel) 

olmak üzere üçe ayrılır. 

                                                1- Cephe Yağışları 

      Sıcak neml� hava kütles� �le soğuk hava kütles�n�n karşılaşma hattı boyunca meydana gelen 
yağışlara cephe yağışları den�r. Kışın Asor Yüksek Basınç alanından kaynaklanan den�zsel 
kutupsal hava kütles� �le kuzeydek� S�b�rya Yüksek Basınç alanı Akden�z üzer�nde cephe oluşturur. 
Oluşan bu cephe boyunca  Kıbrıs yağışlı b�r döneme g�rer. Kuzey  Kıbrıs' ta en çok görülen yağış 
türü cephe yağışlarıdır.

                                   2- Yamaç Yağışları (Orograf�k yağışlar)

        Akden�z' den Kıbrıs' a yönelen neml� hava kütleler�n�n G�rne Dağları ve özell�kle Trodos Dağları 
yamaçlarında yüksel�rken  oluşturdukları yağışlardır. Kış mevs�m�nde G�rne Dağları’ nın kuzey 
kes�mler�n�n bol yağış almasında cephe yağışları yanında yamaç yağışlarının  da büyük etk�s� 
vardır. 

Res�m 33:Akden�z üzer�nden gelen neml� hava kütleler�n�n G�rne Dağları üzer�nde
 yüksel�rken bulut oluşturması

                                   3-Yüksel�m (Konveks�yonel ) Yağışları

   İç bölgelerde �lkbaharda yerden ısınarak yükselen havanın  soğuyarak kısa sürel� oluşturdukları 

yağışlardır. Zaman zaman  İç Ova'da mart, n�san aylarında bu tür yağışlar kısa sürel�; fakat 

sağanak olarak yağdığı �ç�n Lefkoşa  ve çevres�nde su baskınlarına  neden olur.

a- Oluşumlarına göre yağış t�pler�
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   

                                       b-  Kıbrıs'ta   Yağışın   Dağılışı

       Kıbrıs'ta yağışların en fazla düştüğü yer Trodos Dağları’ nın den�ze bakan yüksek yamaçlarıdır. 

Kıbrıs'ta yıllık yağışın 1000 mm üzer�ne çıkab�ld�ğ� tek yer burasıdır. Kuzey Kıbrıs'ta en çok yağış 

G�rne Dağları ve Karpaz Dağları’ nın kuzey yamaçlarına düşer. Bu yamaçlara düşen yıllık yağış 

m�ktarı yaklaşık 550 mm’  d�r.

       Kıbrıs'ta yağışın en az düştüğü yer Güzelyurt Ovasıdır. Akden�z üzer�nden Güzelyurt 

Körfez�'ne doğru yönelen neml� hava kütleler� yükselecek b�r engelle karşılaşmadığı �ç�n bu yörede 

yağış son derece azdır.(Gaz�veren 272.1 mm) Burası Kıbrıs'ın en kurak yer�d�r.

          Har�ta 13:Kıbrıs’ ta yıllık ortalama yağış dağılışı

          Graf�k 3:Kıbrıs’ ta bazı merkezler�n ortalama sıcaklık ve yağış graf�kler�

mm
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE III   ÜNİTE III   

                         4- KIBRIS'TA  SİS, PUS  VE  GÜNEŞLENME  

                                                      Kıbrıs'ta S�s

    Yeryüzüne yakın olan alt hava tabakalarındak� su buharı yoğunlaşarak su damlacıkları 

topluluklarına dönüşür. Yeryüzüne yakın tabakalarda  oluşan bu su damlacıkları topluluğuna s�s 

den�r.  

       Kıbrıs'ta görülen s�sler�n  genel� ışınım s�s� (yer s�s�)d�r. Özell�kle  İç Ovada ,Ercan Hava Alanı 

ve çevres�nde  zaman zaman görüş sıfır metreye kadar düşer.  Kıbrıs’ tak� s�sler gece boyunca ısı 

kaybeden �ç bölgelerde, özell�kle sabaha yakın güneş doğmadan önce  oluşur. Sabahın erken 

saatler�nde soğuyan karaya temas eden sıcak neml� havanın yoğunlaşması �le oluşur. Bu tür s�sler 

gerek kara, gerekse hava ulaşımını olumsuz  etk�ler. Genelde geceley�n oluşur ve güneş 

doğduktan b�r saat sonra kaybolur. 

        Kıbrıs kıyılarında günlük sıcaklık farkı az olduğu �ç�n s�s pek görülmez .

                                                     Kıbrıs'ta  Pus

     Havadak� su damlacıklarına ,toz zerrec�kler�n�n karışması �le oluşur. Özell�kle Afr�ka kökenl� 

rüzgarların etk�l� olduğu zamanlarda Kıbrıs' ta sarı tozlu, puslu günler yaşanır. Yağmur yağmadığı 

halde araba yüzeyler� sarı tozlarla kaplanır. Görüş mesafes� s�se oranla daha fazladır.

                                                      Güneşlenme 

      Kıbrıs Adası Dünya'da güneşlenmen�n en fazla olduğu yerlerden b�r tanes�d�r. Güneşlenme yaz 

aylarında ortalama 12 saat, kış aylarında 5 saatt�r.

       Güneşlenme �ç bölgelerde kıyılara oranla daha fazladır. Bu özell�kler� �le Kıbrıs Adası’nda 

güneş enerj�s� potans�yel� fazladır. N�tek�m  damlardak� güneş kollektörler� bunun en güzel
Örnekler�d�r.

1-İkl�m ve hava durumunu tanımlayıp aralarındak� farkları yazınız.

2-İkl�m şartları �le doğal b�tk� toplulukları arasında nasıl b�r �l�şk� vardır. Kıbrıs ve dünyadan 

örneklerle açıklayınız.

3-Günlük, aylık, yıllık sıcaklık ortalamaları, uç değerler, maks�mum ve m�n�mum değerler ter�mler�n� 

açıklayınız.

4-S�s ned�r? Kıbrıs'ta s�s ,traf�ğ� etk�ler m�? Araştırınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

                                                         A-ORMANLAR

  Kıbrıs' ta ormanlar  kuzeyde G�rne  Dağları, güneyde �se Trodos Dağları üzer�nde yoğunluk 

kazanır. Geçm�şte çok zeng�n b�r orman örtüsüne sah�p olan Kıbrıs  Adası 'nda aşırı kes�mler ve 

yangınlar net�ces�nde orman örtüsü tahr�p  ed�lm�şt�r.  

    Kıbrıs'tak� ormanlar Trodos Dağları Ormanları �le G�rne Dağları Ormanları olmak üzere �k�ye 

ayrılır.

                                                      1-Trodos Ormanları

  Trodos Dağlarında ormanlar üç değ�ş�k kuşaktan oluşur. Batıda den�z sev�yes�nden �t�baren 

yaklaşık olarak 1000 metreye kadar ulaşan kızılçam ormanları,1000 metreden sonra 1400 metreye 

kadar ulaşan sed�r ormanları ve 1200-1950 metrelerde rastlanan karaçam ormanları. 
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   Bunların dışında Trodos dağlarında özell�kle kuzeye ve kuzey batıya bakan vad� �çler�nde ve 

neml� yamaçlarda gen�ş yapraklı orman ağaçlarından kızılağaç, karaağaç, akçaağaç ve  çınarlar 

orman oluşturacak kadar fazla olmamakla beraber yaygındır. 

    Sed�rler adada sadece Trodos Dağları etekler�nde Baf Ormanı d�ye b�l�nen alanda doğal olarak 

yet�ş�r. Sed�r Vad�s� den�len bu yerde görkeml� sed�rler�n sayısı otuz b�n� bulur. Sed�rler,  adamızda 

b�r zamanlar çok daha gen�ş alanlara yayılıyordu. Lefke’ dek� bakır maden�nde maden d�reğ� 

yapımı,  ayrıca kereste ve gem� yapımında kullanılmak üzere �lk çağlarda çokca tahr�p ed�lm�şt�r.

   Karaçamlar  Trodos Dağlarında 1200-1400 metreler arasında kızılçamlar �le karışık ormanlar 

oluştururken,1600 metreden sonra   saf ormanlar teşk�l eden b�r�nc� sınıf orman ağacıdırlar.

                                     2- G�rne Dağları Ormanları 

    G�rne Dağları’ nın özell�kle kuzey yamaçları boyunca yaygındırlar . Bu ormanların en karakter�st�k 

elemanları Kıbrıs' ta en yaygın çam türü olan kızılçamlar, serv�ler ve ardıçlardır. Özell�kle Lapta 

Yöre' s�nde serv�lerle karışık ormanlar teşk�l eden kızılçamlar  den�z sev�yes�nden G�rne Dağları’ 

nın  z�rveler�ne kadar gen�ş ormanlar oluşturur. 

     Serv�l� Tepe’ n�n kuzey�, serv�ler�n dünyada en güzel gel�şt�ğ� ve en �y� yayıldığı yerlerdend�r. Bu 

bölgedek� uygun �kl�m şartları neden� �le 25 metre yüksekl�ğe ulaşan serv�ler çok gen�ş mesafelerde 

yayılış göster�rler.

  Ardıçlar Karpaz Yarımadası �le Akden�z Köyü Ormanları �çer�s�nde küçük koruluklar 

oluşturur.G�rne Dağları’ nın özell�kle Lapta Dağları’ nın  kuzeye bakan vad�ler� boyunca yer yer 

karaağaç ve çınarlar küçük koruluklar oluşturur. G�rne Dağları ormanları �çer�s�nde nad�ren görülen 

orman ağaçları olan  Akçaağaç , Mazı meşes�(pel�t), Çınar ve Karaağaç g�b� türler geçm�şte Kıbrıs’ 

ın �kl�m�n�n bugünküne oranla daha neml� olduğuna en büyük  kanıtlardır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   
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Dağlarında Karaçam Ormanları



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

Res�m 35:G�rne Dağları’nda 
Serv� ve Çam Ormanları

     Mak�ler, yaz mevs�m�n�n uzun, kış mevs�m�n�n 

ılık geçt�ğ� Akden�z �kl�m�nde en yaygın doğal 

vejetasyondur. 

    Her zaman yeş�l, kısa boylu çalı ve ağaççıklardan 
oluşan  mak�ler Kıbrıs'ta toprak örtüsünün sığ olduğu 
yamaçlarda kend�l�ğ�nden gel�ş�rken, bazı yörelerde 
tahr�pler sonucunda gel�şm�ş �k�nc�l b�r oluşumdur. 
Sözkonusu alanlarda yangınlarla tahr�p olmuş 
kızılçamların yer�ne sonradan araz�ye  yayılarak 
çoğalmışlardır.

B-MAKİLER

Res�m 37:Mak�ler kurak dönemlerden 
etk�lenmemek �ç�n kökler�n� 
der�nlere kadar uzatmıştır.

Res�m 36:Mers�n
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   Kıbrıs’tak� en yaygın mak� elemanları,sakız(ş�nya),defne,mers�n, sandal ağacı,del�ce, 
keç�boynuzu (harup), kermez  meşes�, laden vb.d�r. 

   Mak�ler  Kıbrıs' ta kış ılıklığından  dolayı yapraklarını dökmez,  her mevs�m yeş�l kalır. Uzun süren 
(Mayıs-Ek�m) yaz kuraklığından korunmak �ç�n kökler� son derece uzundur. Bu özell�ğ� �le büyük 
yangınlardan sonra �ğne yapraklıların aks�ne der�n kökler� sayes�nde yen�den yeşer�rler. Ş�ddetl� 
yaz sıcaklarından korunmak �ç�n mak�lerde yapraklar tüylü parlak ve sertt�r. Bu özell�ğ� �le 
buharlaşmayı azaltıp yaz sıcaklarına dayanab�lmekted�r.

  Mak�ler�  Kıbrıs' ta 0-700 metre yüksekl�kler arasında Akden�z' e bakan her yamaçta görmek 
mümkündür. Mak�ler�n adada en �y� gel�şt�ğ� yerler kuzeyde G�rne Dağları’ nın kuzey yamaçları, 
Karpaz Yarımadasında Yen�erenköy-D�pkarpaz arası, güneyde Trodos Dağları’nın alçak yamaçları 
�le  Ağrotur üs bölges�d�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

Res�m 39: Harup (Keç�boynuzu)

Res�m 41:Sandal Ağacı

Res�m 38:Kermez Meşes�

Res�m 40:Del�ce (Yaban� Zeyt�n)
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                                                    C-GARİGLER

   Kıbrıs'ta mak� formasyonun tahr�b� �le araz�ye sonradan yerleşen, daha kurak ve daha fak�r 

toprakların vejetasyonudur. Boyları 50 cm �le 1 metre arasında değ�ş�r. D�kenl�, çok az nemle 

hayatını sürdüreb�len bu b�tk�ler�n hemen heps� der�n köklüdür. Toprak- b�tk� arasındak� su �l�şk�s�n� 

dengede tutab�lmek �ç�n büyük olan kış yapraklarını, küçülmüş olan yaz yaprakları �le değ�şt�rerek 

terleme yüzeyler�n� azaltıp Kıbrıs'ın yaz sıcaklarına dayanır. 

     Keç�boğan, Abdestbozan, kek�k,funda 

en b�l�nen gar�g elemanlarıdır.

    Kıbrıs'ta k�reçtaşının yüzeye çıktığı 

Kayalar Dağları yamaçları (kuzey- güney), 

aşırı otlatmalar ve yangınlarla tahr�p 

ed�lm�ş G�rne Dağları’ nın güney etekler� 

özell�kle Geç�tkale �le İskele arasındak� 

araz�ler gar�gler�n en yaygın olduğu 

alanlardır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

                                         Res�m 42:Gar�g türler�nden Keç�boğan (Azgan)

                                        D- BOZKIRLAR  (STEPLER)

   Kıbrıs Adası'nda den�z etk�s�n�n pek sokulamadığı �ç bölgelerde yıllık yağış m�ktarı son 

derece düşüktür. Yaz kuraklıklarının da ş�ddetl� olması neden� �le  �ç bölgelerde özell�kle 

Mesarya'da karasal �kl�m� çağrıştıran �kl�m şartları ortaya çıkmaktadır. Akden�z �kl�m�nden 

farklı bu karasal �kl�me geç�ş alanında bozkır(step) adı ver�len genell�kle tek yıllık ot 

topluluğu doğal b�tk� örtüsünü oluşturur.

45

 Res�m 43 :Bozkır (Step)

Res�m 44: Karaçalı



   Kıbrıs'ta soğanlı ve yumrulu bazı bozkır 
türler�  çok yıllık olup b�r kısım organlarını 
korumak suret� �le ertes� yılın vejetasyon 
devres�n� beklemekted�r. Adada en 
yaygın step türler�; Gömeç, anemon,  
lale, tarlahardalı (lapsana), kuşkonmaz 
(ayrell�), yavşanotu, papatya,gavcar, 
ekş�l�ce, gabbar, mandrake (adam otu), 
ç�r�ş otu (ş�mş�r) vb.

   Mesarya'da stepler�n �çer�s�nde  d�kenl� 
yapısı �le kuraklığa dayanıklılık kazanmış 
gonnaralar(karaçalı) ve çatarezler, dere 
�çler�nde  y�ne kuraklığa  dayanıklı 
tuzsever  ılgınlar  mevcuttur.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

 Res�m 45: Yılmazköy Deres�’ nde Ilgın Koruluğu

  Genel olarak Ocak- Mart aylarında renk renk ç�çeklerle bezenm�ş olan bozkır alanları, Mayıs 
ayından �t�baren sararır ve kurur.

                         E- KIBRIS’ A  UYUM  SAĞLAMIŞ  BİTKİLER

     Günümüzde Kıbrıs'a geçm�şte dış ülkelerden get�r�lm�ş, Kıbrıs'ın �kl�m�ne uyum sağlamış 

çoğalab�len ağaçlar mevcuttur. Bunların bazıları o kadar yaygındır k� küçük ormanlar b�le 

oluşturmaktadır. Özell�kle erozyon kontrolü ve kumulların  �lerley�şler�n� önlemek �ç�n �lk defa İng�l�z 

dönem�nde adaya get�r�len kuraklığa ve yangınlara dayanıklı Kıbrıs Akasyası ve Fıstık Çamları 

Kıbrıs’ ta  yaygın ağaçlardandır. Koruçam Yarımadası, Salam�s çevres�, Fıstık çamı korulukları �le 

kaplıdır.
      Kıbrıs Adası'na İng�l�z Sömürge Dönem�nde bataklıkları kurutmak ve Mesarya’ dak� yakacak 

odun �ht�yacını karşılamak �ç�n get�r�lm�ş ve çokça d�k�lm�ş ağaçlardan b�r tanes� de okal�ptüslerd�r. 

Esk�den bataklık olan Gem�konağı, Lefkoşa ve Mağusa’ nın pek çok yer�nde şu anda okal�ptüs 

korulukları bulunmaktadır. 

Res�m 46: Lefkoşa Dereboyunda 
Okal�ptüs Koruluğu
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   Kıbrıs'ta doğal orman b�tk�ler� arasında kabul edeceğ�m�z bu türler�n dışında çok çeş�tl� park 

ağaçları da d�k�lm�ş ve d�k�lmekted�r. Parklarda, bahçelerde güzel görünümler�nden dolayı 

çeş�tl� ülkelerden get�r�l�p d�k�len türler�n en öneml�ler�; yalancı akasya,  zangalak,  b�berağacı, 

kauçuk, paulown�a, erguvan, salkımsöğüt, jakaranda, palm�ye, hurma, dem�rağaç, kall�tr�s, 

arukarya  vb. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IV   ÜNİTE IV   

Res�m 47: Alev Ağacı

 Res�m 49:Kıbrıs Akasyası 

1-Mesarya Yöres�'ndek� doğal b�tk� örtüsü �le  G�rne Kıyı Şer�d�'ndek� doğal b�tk� örtüsü arasında 

ne g�b� farklılıklar vardır?Araştırınız.
2-Trodos Dağları' nda , G�rne Dağları' ndan farklı orman ağaçları görülmes�n�n sebepler� ne 

olab�l�r açıklayınız.
3- Kıbrıs'tak� orman oranı neden azdır? Araştırınız.
4- Mak�ler kuraklığa dayanab�lmek �ç�n f�zyoloj�ler�nde ne g�b� değ�ş�kl�kler yapmıştır yazınız.
5- Ormanların korunması �ç�n ne g�b� önlemler alınmalıdır?Araştırınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

Res�m 48:Hurma
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                 Res�m 50: Kanlıdere’ n�n b�r kolunun akışlı dönem�  

     Kıbrıs adası yarı kurak �kl�m kuşağında Akden�z’�n doğusunda b�r adadır. Adaya düşen yağış 

m�ktarının az olması , yağışların bel�rl� b�r döneme sıkışması , buharlaşmanın ş�ddetl� olması suyun 

önem�n� artırmaktadır. Gerek �çme ve kullanım suyu gerekse tarımda kullanılan suyun kaynağı 

yağışlardır. Ülkem�ze düşen yağış m�ktarı her yerde farklı olsa da ortalama 368 mm c�varındadır. 

Fakat Akden�z �kl�m�n�n b�r sonucu olarak uzun sürel� sıcak yaz mevs�m�, yeryüzündek� suyun 

öneml� ölçüde buharlaşmasına neden olmaktadır. Adaya düşen yağışların b�r kısmı mevs�ml�k 

akarsuları oluştururken b�r kısmı da adanın jeoloj�k yapısına bağlı olarak yeraltına sızarak yeraltı 

sularını oluştururlar.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

 Res�m 51: Ülkem�zde Gaz�mağusa -Çanakkale  Bölges�nde sulak alan ve doğal yaşam

Coğraf� B�lg�

                  Sulak alanlar
  Doğal veya yapay, akar ya da 
durgun tatlı, tuzlu veya acı su 
b�r�kt�ren bütün alanlar sulak alan 
kavramı �ç�ne g�rer. Der�nl�ğ� 6 m' y� 
geçmeyen den�z kenarları ,bataklık 
ve turbalık alanlar dah�ld�r. Sulak 
a l a n l a r ; b � y o l o j � k  z e n g � n l � k 
bakımından ormanlar kadar, tür 
sayısı ve çeş�tl�l�ğ� barındıran 
alanlardır. 
   Sulak alanların kend�ler�ne özgü 
neml� ve yumuşak m�krokl�ması, b�tk� 
örtüsü ve toprak yapısı hemen göze 
çarpar. Bu özgünlük �se oralara 
yerleşecek ve avlanmaya gelecek, 
göç ederken konaklayacak veya 
üremeye gelecek hayvan türler�n� 
kapsar. 
   Sulak alanlar, fotoğraf ve res�m 
sanatçıları veya doğa b�l�mc�ler�n�n 
uğrak yer� ,araştırma alanı ve canlı 
eğ�t�m uygulama alanlarıdır. Sulak 
alanları korumaya yönel�k öneml� 
uluslararası sözleşmeler vardır. 
(Ramsar ve Grado Sözleşmeler�)
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                                                    A- Yeraltı Suları

   Kıbrıs' ta  sürekl� akan akarsular yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yeraltı suları önem 

kazanmaktadır. Yeraltı suları(Ak�ferler) araz�n�n geç�r�ml�l�k yapısına bağlı olarak adanın  hemen 

hemen her yer�nde bulunmaktadır. Adanın kuzey�ndek� yeraltı sularının yıllık beslenmes� toplam 
3olarak 107 m�lyon m   c�varındadır.                                                          

      Yağışların b�r bölümü geç�r�ml� tabakadan sızarak, geç�r�ms�z tabaka üzer�nde b�r�k�r. Geç�r�ms�z 

tabakanın eğ�m�ne göre akarak b�rleşen sulara yeraltı suları adı ver�l�r. Yeraltı sularının yeryüzüne 

çıkanlarına Kaynak den�r. Başlıca kaynak çeş�tler� ;Yamaç kaynağı, Artezyenler, Voklüzler, Fay 

kaynağı, Kaplıcalar ve Gayzerlerd�r.  Ülkem�zde en çok su,  artezyenler vasıtasıyla yeryüzüne 

çıkarılır.  Voklüz kaynaklarına b�rçok yerde rastlamakla beraber b�rçoğu döneml�k akış göster�rler. 

   Bunlara örnek olarak Lapta' da Başpınar, Alsancak'ta Başpınar, Kömürcüköyü-Pınarbaşı, 

Değ�rmenl�k Pınarbaşı, Bellapa�s Voklüzü , Efend�ler Ç�ftl�ğ�’ nde Şeker Pınarı, Apostolos Andreas 

Manastırı’ ndak� pınar  ver�leb�l�r.

     Yeraltı suları ,kalker, j�ps, kayatuzu g�b� m�neraller� �çeren kayaçları aşındırması �le karst�k 

şek�ller ortaya çıkar. Bu şek�ller�n b�rçoğu ülkem�zde görüleb�lmekted�r.

   KKTC, 2015 yılına kadar su �ht�yacının öneml� b�r kısmını yeraltı sularından karşılamaktaydı. 

Özell�kle Güzelyurt ak�fer�, G�rne Dağları ak�fer� ve Gaz�mağusa ak�ferler� �ht�yacın %80'�n� 

sağlamaktaydı. Ek�m 2015 den �t�baren Türk�ye'den borularla Geç�tköy gölet�ne aktarılan su, yeraltı 

sularımızın kullanımına olan �ht�yacı azaltmıştır. Öneml� ölçüde tuzlanan yeraltı sularımızın yen� 

kaynaklarla desteklenmes� gerekmekted�r. Ülkem�zde bu faal�yetler� Jeoloj� ve Maden Da�res� 

yürütmekted�r. 

Şek�l 7:Artezyen kaynağının oluşumu Res�m 52: Mesarya Ovasında 
artezyen kuyusu açma çalışmaları

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

Beslenme alanı

Basınçlı suyun yeryüzüne çıkış sev�yes�

Artezyen
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   Günümüzde, yıllık 75 milyon m  su ve yeraltı sularının bir kısmı kullanılarak su ihtiyacımız 

karşılanmaktadır. Ancak artan nüfus, sanayi tesisleri, turistik tesisler ve tarımsal üretim nedeniyle 

yıllık toplam su tüketimini hızla artırmaktadır. Bu da, doğal kaynak olan sularımızı bilinçli bir şekilde 

kullanmayı gerektirir. 

3



Güzelyurt Ak�fer�- (180 km²)                                   Güzelyurt ve Çevres�

Yeş�lırmak Ak�fer�   -  (2.5km²)                                Yeş�lırmak deres� ve Çevres�

G�rne Dağları Ak�fer�  (85km²)                                 Karşıyaka Köyü- T�rmen arası         

Büyükkonuk-Yed�konuk Ak�fer�  - (2km²)                 Büyükkonuk-Yed�konuk Köyler� arası                      

Yeş�lköy Ak�fer�  (9 km² )                                         Yeş�lköy ve Çevres�

Lefkoşa Serdarlı Ak�fer�                                           Lefkoşa-Serdarlı arası 

D�pkarpaz Ak�fer� (1km²)                                         D�pkarpaz Köyü

G�rne Kıyı Şer�d� Ak�fer�                                          Güzelyalı-Esentepe

Akden�z Koruçam                                                   Tepebaşı-Koruçam- kurumuştur.

Lefke-Maden-Yed�dalga Dere Yatağı Ak�fer�           Lefke-Yed�dalga Çevres�

Doğu Mesarya Ak�fer�                                             Boğaz�ç�-Yıldırım-Yen�boğaz�ç�-İskele   

Güneydoğu Mesarya Ak�fer�                                   Türkmenköy-Çayönü-Güverc�nl�k                                                                                              

Tablo 2:KKTC’ de Yeraltı su kaynakları 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

                                                   B- Yerüstü Suları 

    Yerüstü suları olarak akarsular, den�zler, sulak alanlar, göletler, bataklıklar ve sazlıklar sayılab�l�r.  
Özell�kle yağışlı dönemde akan suların b�r kısmı göletlere akıtılırken b�r kısmı da den�ze 
akmaktadır.  

                                                     1-Akarsular

      Akarsular, yağışlara bağlı olarak eğ�m doğrultusunda akışa geçen sulardır. Ancak ülkem�zde 
sürekl� akan b�r akarsu yoktur. Sadece yağışlı dönemde oluşan dere şekl�nde mevs�ml�k akarsular 
mevcuttur. Bu akarsuların 10 tanes� Trodos Dağları’ ndan ,ger�ye kalanlar �se G�rne Dağları’ ndan 
beslenmekted�r. 

         Bu suların b�r kısmı sulamada ve yeraltı suyunu beslemede kullanılırken ,b�r kısmı da den�ze 
dökülmekted�r. Kıbrıs’tak� en öneml� akarsular: Kanlıdere(98 km), k kYialias(88 m), Serakhis(55 m), 
Dhiarizos(42 m), Kserobodamos(41.5 m), Ezusa(41 m), Kouris(38 ), Yeşilırmak, Güzelyurt k k k km
Deresi, Maden , Lefke , Çamlıderedir.deres�  Deres�

      Güney Kıbrıs akarsular yönünden kuzeye göre daha zeng�nd�r. Adanın kuzey�nde sürekl� akan 
akarsular bulunmazken güney Kıbrıs'ta, kaynağını Trodos Dağlarından alan ve bazı yıllarda sürekl� 
akan akarsulara da rastlanır.(Ezousas,Kour�s, Pendask�nos Dereler� vs)  Bu akarsuların yaz 
aylarında da su taşımalarının neden�, er�yen kar sularının ve kaynak sularının bu dereler� 
beslemes�d�r.
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

Har�ta 14: Kıbrıs’ tak� başlıca dere ve göletler 
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Res�m 54: Güney Kıbrıs’ ta Ezousas Deres�

              Res�m 53: Kakopetr�a Şelales� (Trodos)
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

                                                2- Baraj ve Göletler

   KKTC’ de sulama ve yeraltı suyunu besleme amaçlı olmak üzere 40'a yakın gölet bulunmaktadır. 

Su tutma kapas�tes� bakımından en büyüğü Geç�tköy Barajıdır. Barajın 2014 yılı �t�bar� �le kapas�tes� 
3 31820(m�lyon m )den 26,500(m�lyon m )e çıkarılmıştır. D�ğer öneml� göletler�m�z; Gem�konağı Gölet� 

,Akden�z Gölet�, Gönyel� Gölet� vs. d�r.

Res�m 55: Geç�tköy Gölet�    

      Geç�r�ml� tabakalar üzer�ne oluşturulan göletlerde b�r�ken sular, yeraltına sızarak yeraltı sularını 

beslemekted�r. Bu göletlerden en öneml�ler� �se Lefke ve Güzelyurt Göletler�’ d�r. Bu göletler yoğun 

olarak sulamada kullanılmaktadır.

      Güney Kıbrıs'ta su potans�yel�n�n daha fazla olması neden�yle baraj ve göletler�n sayısı da 
3 fazladır (108 adet). Bu göletler�n toplam su tutma kapas�teler� yaklaşık 332 m�lyon m ’dür. 

Res�m 56: Geç�tköy Gölet�’n�n 
büyütülme çalışmaları.
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Gölet                                         Gölet                                         
Toplam depolama 

kapas�tes�(m�lyon metreküp )
Toplam depolama 

kapas�tes�(m�lyon metreküp )

Geç�tköy-Dağdere /G�rne                                   26500 m³

Gem�konağı-Madendere/ Lefke                         4200 m³

Akden�z Gölet� / Güzelyurt                                 1460 m³

Geç�tkale-Eğr�dere /Gaz�mağusa                       1360 m³

Mers�nl�k Azganlıdere/Gaz�mağusa                    1113 m³

Kanlıköy Gölet�  /Lefkoşa                                     770 m³

Gönendere Gölet� /Gaz�mağusa                          938 m³

  

 Kour�s/kour�s                          115000 m³

Asprokemmos/Xeros potamos                         52000 m³

Kannav�ou/Ezousa                                          18000 m³

Evretou/Stavros t�s pokas                              24000 m³

Lefkara/Pentascho�nos                                    13850 m³

Germasoge�a/ Germasoge�a                           13500 m³

  

      Adadak� b�r d�ğer su kaynağı olan doğal göller �se son derece sınırlıdır. Yıllık yağış m�ktarının 

oldukça az olması bu göller�n oluşumunu doğrudan etk�ler. Yağışlı dönemde su tutan göller�n büyük 

b�r kısmı yaz aylarında kurumaktadır. Adadak� en öneml� göller; Güney Kıbrıs' ta L�masol ve 

Larnaka' dak� Tuz Göller�  �le  KKTC’ dek�  Mehmetç�k Gölü’  dür.  

2      L�masol Tuz Gölü, 10.65 km  �le adanın en büyük doğal gölüdür Der�nl�ğ� 2.7 metrey� bulan 

yerler� vardır.Ağrotur Tuz gölü olarak da b�l�n�r.L�masolun güneydoğusu boyunca uzanır. Kış aylarını 

burada geç�ren flam�ngolar(Phoen�copterus roseus) neden� �le özell�kle kuşb�l�mc�ler�n en çok 

z�yaret ett�ğ� yerlerdend�r

      Larnaka Tuz gölü(Evretou),Larnaka'nın batısında L�masol Tuz Gölünden sonra adanın 2. büyük 
2gölüdür.Yüzölçümü 2.2 km . Hemen kıyısında Hala Sultan Cam� bulunur.Gölü z�yaret eden 85 çeş�t 

su kuşu,halof�t (Tuzsever)b�tk�ler� �le koruma altındak� b�r göldür.Özell�kle flam�ngoların sıklıkla 

z�yaret ett�kler� bu göl yazın buharlaşmalar neden� �le küçülmekte adeta tuz tarlasına dönmekted�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

Tablo 3: KKTC ve Güney Kıbrıs’tak� başlıca göletler ve su depolama kapas�teler�
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Res�m 57: Larnaka Tuz Gölü 
ve ger�de Hala Sultan Türbes�

 Res�m 58:Mehmetç�k Gölü 



                                                      3- Atık Sular

     Evsel ve endüstr�yel atıkların doğrudan su ortamlarına arıtılmaksızın boşaltılmaları su k�rl�l�ğ�ne 
neden olmaktadır. Bu atık sular gerek canlılara gerekse doğal çevreye zarar vereb�lmekted�r. Ayrıca 
yüzey sularını ve yeraltı sularını da k�rletmekted�r.  

   Ülkem�zde her geçen gün artan sanay� tes�sler� , tur�st�k tes�sler ve nüfus; atık suların nasıl 
zararsız hale get�reb�leceğ�n� , hatta arıtılarak tekrar kullanılması konusunu ön plana çıkarır. Bu atık 
sular, kanal�zasyon şebekeler� �le merkez�  kanal�zasyon tes�sler�nde toplanarak çevreye ve yeraltı 
sularına zarar vermeyecek hale get�r�l�r. Ayrıca günümüzde artan su taleb�n� karşılayab�lmek �ç�n bu 
suları arıtarak tekrar kullanmak mümkün olab�lmekted�r. Den�z suyundan tatlı su elde etmek �ç�n 
kurulan tes�sler de mevcuttur.(DAÜ)

   Bugün Haspolat Arıtma Tes�s� ,G�rne 
kanal�zasyon arıtım tes�s�, Doğu 
Akden�z Ün�vers�tes� arıtma tes�s� ve 
paket arıtma tes�sler� bulunmaktadır. 

   Ayrıca tur�st�k yörelerde oteller�n ve 
yak ın  çevres �n �n  su  �h t � yac ın ı 
karşılamak amacıyla den�z suyundan 
tatlı su elde ed�lmes� amacıyla arıtma 
tes�sler� kurulması planlanmaktadır. 
Bunun �ç�n Bafra Bölges�’ ne yoğun 
taleb� karşılayacak arıtma tes�s� 
kurulması kararlaştırılmıştır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

Res�m 59: Haspolat Arıtma Tes�s� 
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         Su Kaynaklarının Korunmasına Yönel�k Alınması Gereken Önlemler

       Tarımsal sulamada damla sulama veya düşük açılı fısk�ye kullanılarak suyun ekonom�k 

kullanılması 
      
        Kentler�m�zdek� atık suların m�krob�yoloj�k yönden arıtılması ve elde ed�len suyun tarımda 

kullanılması
          
           KKTC  �çme suyu dağıtım s�stem�n�n  yen�den gözden geç�r�lmes� 

           Yağışlarla akışa geçen suların baraj,gölet veya der�vasyon kanalları �le tutulması

    Den�zden tatlı su elde ed�lmes� (Bu s�stem Suud� Arab�stan ve Körfez Ülkeler�nde 

kullanılmaktadır.)

       Su kaynaklarımızın doğru ve ekonom�k b�r şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n su potans�yel�n�n 

b�l�nmes� gerek�r.

          Türk�ye'den borularla su get�r�lmes� projes� . 
  
           Suyu kullanan �nsanlarımızın basın - yayın yolu �le eğ�t�lmes� gerekmekted�r.



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE V   ÜNİTE V   

1-Kıbrıs'tak� su kaynaklarını koruma �ç�n hang� önlemler alınmalıdır?

2-Ülkem�zdek� göletler�n yapılış amaçlarını ve bu göletler�n önem�n� araştırınız.

3-Ülkem�zdek� su kaynaklarının  kısıtlı olmasının sebepler�n� araştırınız. 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

55

Coğraf� B�lg�: YÜZYILIN PROJESİ “ KKTC Su Tem�n� Projes�”

Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle KKTC'nin kalkınmasına, Türkiye'den 

içme, kullanma ve sulama suyu götürülmesi, önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. KKTC Su Temin 

Projesi ile Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı'ndan sabit debi esasına göre 

alınacak yıllık 75 milyon m³ su, KKTC'ye isale edilmekted�r. 106 km uzunluğundaki hat ile 

KKTC'ye aktarılan yıllık 75 milyon m³ suyun 37,76 milyon m³'ü ( % 50,3) içme-kullanma suyuna ve 

37,24 milyon m³'ü ( % 49,7) sulama suyuna tahsis edilmiştir

Projenin gerçekleşmesi ile, halen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle 

su sıkıntısı çekilen KKTC'ye içme, kullanma ve sulama suyu temin edilerek 50 yıllık bir 

perspektifte içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak ve adanın en büyük ovalarından biri olan 

ancak kuraklıktan verimli kullanılamayan Mesarya Ovası'nda 4 824 ha'lık bir alanda yapılacak 

sulu tarım ile yüksek gelir artışları sağlanacaktır

Dünya'da ilk kez uygulanan deniz altı boru hattı ile adaya su sağlayan KKTC Su Temini Projesi 

çerçevesinde 2 adet baraj, toplam 107 km boru hattı ile 2 adet terfi merkezi inşa ed�lm�şt�r.

  Dünya'da bir ilk gerçekleştirilerek Alaköprü Barajı'ndan alınan su, 80 km uzunluktaki deniz 

boru hattı ile ve deniz yüzeyinden 250 m derinlikte askıdaki bir boru hattı vasıtasıyla Girne 

yakınlarında yapılan Geçitköy Barajı'na aktarılmıştır. Deniz tabanı üzerine döşenen borular, deniz 

yüzeyinde gemiler vasıtasıyla birleştirildikten sonra deniz suyu ile doldurularak deniz tabanına 

batırılmıştır. Deniz içinden geçen borulara 134 adet askı yapılmıştır. Deniz altına yerleşt�r�len 

borular akıllı boru olup, bu borulara takılan verici ve sensörler sayesinde muhtemel hasarlar 

önceden tespit edilmekte müdahaleler zamanında yapılabilemekted�r.



        Nüfus ,sınırları bel�rl� b�r bölgede yaşayan �nsanların sayısını �fade eder. B�r bölgede yaşayan 

�nsan sayısı , nüfus hareketler� , nüfusun dağılışı, yoğunluğu ülkeler �ç�n büyük önem taşır. Ülkeler, uzun 

vadel� kalkınma planları yaparken demograf�k ver�lerden yararlanır. Bu nedenle de nüfus sayımları 

gerekl� hale gel�r. Nüfus sayımları �le ülkede yaşayan �nsanların sayısı ,nüfus artışı, eğ�t�m durumu, yaş 

ve c�ns�yet dağılımı, çalışan �nsanların sektörlere göre dağılımı g�b� b�lg�ler elde ed�l�r.    

      Kıbrıs adası çağlardan ber� b�r çok ülke ve meden�yet�n hak�m�yet� altına g�rm�ş ,bu nedenle 

değ�şken b�r nüfusa sah�p olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu dönem�nde ( 1571-1878) çeş�tl� nüfus 

sayımları yapılmış, fakat n�tel�kl� �lk nüfus sayımları İng�l�z İdares� dönem�nde 1881 yılında 

yapılab�lm�şt�r. Bu tar�hten sonra 10 yıllık aralarla 1931 yılına kadar süren nüfus sayımları adadak� �ç 

karışıklıklar ve 2. Dünya savaşı neden�yle kes�nt�ye uğramıştır. 1960 Kıbrıs Cumhur�yet� dönem�nde 

Genel nüfus ve tarım sayımı yapılmıştır. Bu sayımda Türk  nüfus 104,942 olarak hesaplanmıştır. 1974 

Barış harekatından sonra ,1975 yılında tekrar tarım sayımı yapılmış fakat Türk nüfusunun b�r kısmı 

güneyde kaldığından geçerl� b�r nüfus sayımı olamamıştır. 

      1978 yılında yapılan sayımda Türk nüfus 146,740 k�ş�yd�. 1996 yılında �se 200,587 sayısına 

ulaşmıştır. En son 4 Aralık 2011 tar�h�nde yapılan Nüfus ve Konut  Sayımında ülken�n sosyo-ekonom�k 

yapısı �ncelenmek üzere KKTC  nüfusu bel�rlenm�şt�r (294,396). KKTC Devlet Planlama Örgütünün 

2018 yılı nüfus tahm�n� 372,486 k�ş�d�r.  
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  Tablo 4:KKTC ’n�n Yıllara Göre Nüfus M�ktarı ve Nüfus Artış Hızı

      

2011                          294,396                                   2.3

1901                          51,309                                     0.7

1911                          56,428                                     1.0

1921                          61,339                                     0.8

1931                          64,245                                     0.5

1946                          80,548                                     1.5

1960                         104,942                                    1.9

1978                          146,740                                   1.9

1996                          200,587                                   1.7

2006                          264,172                                   3.0
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Son yıllarda bu hızlı nüfus artışı ülkem�zde b�rçok sorunu da beraber�nde get�rm�şt�r. Bu sorunlar;

Kentler�m�zde alt yapı h�zmetler� zaman zaman yeters�z kalmaktadır.
 
Konut taleb�n�n artması �le tarım ve orman alanları  hızla azalmakta ve doğal çevre tahr�p                   

ed�lmekted�r.

Eğ�t�m ve sağlık alanlarında h�zmetler aksamaktadır.

Özell�kle Lefkoşa, G�rne ve  Gaz�mağusa g�b� büyük kentlerde artan araçlara bağlı olarak  

traf�k sıkışıklığı yaşanmaktadır. 

İş bulmada problemler yaşanmaktadır.

Ülkem�zde eks�kl�ğ� hızla h�ssed�len �çme ve kullanma suyu taleb�n�n artması �le su 

sıkıntısı yaşanmaktadır.

KKTC 'de 2011 nüfus sayımına göre km² 'ye 88 k�ş� düşmekted�r. Nüfusun  daha çok kentlerde 

ve kentlere yakın köylerde yoğunlaştığı görülür. Dağlık alanlar, tarım alanları ve ormanlık alanlarda 

nüfus yoğunluğu azdır. KKTC 'de nüfusun en fazla olduğu şeh�r başkent Lefkoşa’dır. Lefkoşa'yı 

G�rne, Gaz�mağusa , İskele, Güzelyurt ve Aralık 2016 yılında �lçe olan Lefke �zlemekted�r.

                        1-  KKTC’ de Nüfus Sayımlarının Genel Özell�kler�

       4 Aralık 2011 nüfus sayımına göre KKTC 'de bulunan toplam �nsan sayısı 294,396 k�ş�d�r. Bu 

sayıma yabancılar (Rum,Maron�t,İng�l�z vs) ,tur�stler ve Türk�ye'den gelen �şç�ler, öğrenc�ler  dah�ld�r 

(de-facto-f��l�). 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre, KKTC 'n�n  nüfusunda % 11.5 oranında 

artış gerçekleşm�şt�r.

        Görüldüğü g�b� ortalama yıllık nüfus artışı %2.3'tür. Bu rakam öncek� nüfus sayımındak� g�b� 

yüksekt�r. Bunun nedenler� arasında; yurtdışına göçün son yıllarda azalması,yurtdışından dönüş 

yapan k�ş�ler�n artması, yabancı uyruklu k�ş�ler�n KKTC 'ye yerleşmes�, ün�vers�te öğrenc� 

nüfusunun hızla artması v.s sayılab�l�r. 
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Tablo 5:KKTC’ de  nüfus sayımlarında �lçelere göre nüfus ve nüfus artış oranı (Defacto)
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İlçeler                       1996                       2006                      2011               Artış oranı (%)

Lefkoşa                    62,295                    84,893                  97,293            11.7

Gaz�mağusa               52,875                    64,429                  69,838     8.2

 G�rne                         38,715                   61,192                   73,577              13.0

Güzelyurt                  27,523                   31,568                   18,946            -4.8

İskele                       19,179                    22,090                  23,098            1.8

Lefke                           –––                       –––                      11,091            –––



  Günümüzde  nüfusun sayısal değer�nden çok ülkedek� nüfusun yaş ve c�ns�yet durumu, eğ�t�m 

durumu, çalışan nüfusun sektörlere dağılımı ön plana çıkmıştır. Ancak kapsamlı nüfus 

sayımlarında ortaya çıkab�len bu b�lg�ler ,ülkem�z�n kısa ve uzun vadel� kalkınma planlarının 

bel�rlenmes�nde öneml� rol üstlenmekted�r.

                   a-Nüfusun Yaş Gruplarına  ve  C�ns�yete  Göre Dağılımı 

      Nüfusun yaş gruplarına göre bölünüşünün bel�rlenmes�  o ülkedek� toplam nüfus �çer�s�ndek�     

“çalışab�lecek ve çalışamayacak” k�ş� sayısının ortaya çıkarılması açısından öneml�d�r. B�r ülkede 

yaşayan nüfus, yaş �t�barıyla ; çalışan ,çalışamayan ve çocuk nüfustan oluşur. Nüfusun yapısı en 

ayrıntılı şek�lde nüfus p�ram�d� ( yaş ve c�ns�yet graf�ğ�) �le göster�l�r. 
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2- KKTC’ de Nüfusun Yapısı

Graf�k 4: KKTC’ de Nüfusun yaş ve c�ns�yet dağılımı (2011)

      Ülkem�zde ,nüfus p�ram�d�nde de görüldüğü g�b� nüfusun büyük b�r kısmı genç ve çalışab�lecek 

yaş grubuna(15-64) g�rer. Bu da ülken�n, eğ�t�m planlamaları, eğ�t�m sonrası �ş �mkanları konusunda 

gelecek �ç�n yapılması gerekenler� ortaya çıkarır. Bağımlı nüfus kabul ed�len 0-14 ve 65 yaş ve üzer� 

nüfus,toplam nüfusun yaklaşık %25 '� kadardır. 

 C�ns�yet durumlarına bakıldığında �se erkekler�n kadınlara oranla daha fazla olduğu gözlen�r 

(%52.8).  Bu olay herşeyden önce doğal b�r süreçt�r.  Ayrıca ülkem�ze çalışmak �ç�n gelenler�n erkek 

olması, d�ğer b�r nedend�r.  60 yaş ve üzer�ndek� kadın nüfusu ,erkek nüfustan daha fazladır. Bu 

durum kadınların erkeklerden 6-7 yıl daha fazla yaşamasından kaynaklanır.
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    b- Akt�f Nüfus ve Çalışan Nüfusun Ekonom�k Faal�yetlere Göre Dağılımı

 KKTC ' de 15 ve daha yukarı yaşlardak� çalışab�l�r nüfusa akt�f nüfus den�r. Akt�f nüfus m�ktarı, 

ülkedek� nüfusun d�nam�zm�n� ve �şgücü potans�yel�n� göster�r. Ülkem�zde son yıllarda atılım yapan 

pek çok sektör bulunur. Bu da �st�hdam olanaklarını artırmaktadır. Ancak son yıllarda  nüfusun hızla 

artması beraber�nde b�r takım sorunlar da get�rmekted�r. 

KKTC’de akt�f nüfusun %50.9'u çalışab�l�r, %49.1'� çalışamayan nüfusu oluşturur (Öğrenc�ler, 

emekl�ler, çalışamaz halde olanlar, ev �şler� �le uğraşanlar). Ülkem�zde 2018 yılı Hane Halkı İşgücü 

Sayımında �şs�zl�k oranı % 6.9 olarak bel�rlenm�şt�r. Ülkem�zde, akt�f nüfus, 4 temel sektörde 

çalışmaktadır. Bunlar ; tarım, sanay� , �nşaat ve h�zmet sektörler�d�r. 

   Tablodan da anlaşılacağı g�b� ülkem�zde h�zmet 

sektöründe çalışan nüfusun payı oldukça yüksekt�r. 

Sanay� sektörünün fazla gel�şmed�ğ� ülkem�zde daha 

çok tur�zm,t�caret, ,eğ�t�m sektörüne ağırlık ver�lm�şt�r. 

Tarım sektöründe,tarım ve hayvancılık �le uğraşan 

nüfus oranı %2.7 olup net b�r gösterge değ�ld�r. Çünkü 

farklı �ş kollarında çalışan �nsanlarımız bunun yanında 

tarımsal faal�yetler� de yapab�lmekted�r.

                                         c- Nüfusun Eğ�t�m Durumu 

      Günümüzde ülkeler�n nüfus sayıları hatta okur-yazar oranlarından daha öneml� olan ,�nsanların 

çağdaş b�r eğ�t�m-öğret�m yanında yüksek b�lg� düzey�nde eğ�t�lm�ş olmasıdır. Ülkem�z�n 

kalkınmasında gerek ekonom�n�n gerekse toplumun �ht�yaç duyduğu özell�klere sah�p �nsanlar 

yet�şt�rmek �ç�n  her bölgede okul önces� eğ�t�mden yüksek öğren�me kadar b�rçok eğ�t�m kurumu 

bulunmaktadır.

  KKTC’de okur-yazar oranı gel�şm�ş ülkeler sev�yes�nded�r. Buna göre, nüfusumuzun okullaşma 

oranı aşağıdak� g�b�d�r. 
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H�zmet      

Sanay�     

İnşaat

Tarım             

% 81.2
  %7

%
2.7

%9.1

Graf�k 5 :KKTC’de çalışanların 
                 sektörel dağılımı (2018)

Tablo 6: KKTC’ de Okullaşma Oranı-2018

Ülkem�zde okullaşma  oranının 

yüksek olduğu görülür. L�se ve 

ün�vers�te okullaşma oranının 

fazla olması; eğ�t�m sektörüne 

ver�len önem� göstermekted�r. 
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Öğrenim Düzeyi Okullaşma Oranı

Okul Öncesi %82.2

İlkokul  %100

Ortaokul            %100

Genel ve Teknik Lise %88.3

Yüksek Öğrenim %81



 %67.8        

 %16.2

%16

0-14

15-64        

65+           

  Yaşlı nüfusun son yıllarda artış gösterd�ğ� 

ülkede akt�f nüfus m�ktarı, nüfusun büyük b�r 

bölümünü oluşturur. Ülkede ,nüfusun %67's� 

kent, % 33 �se kırsal kes�mde yaşamaktadır.
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                   3- Güney  Kıbrıs  Rum  Yönet�m�nde  Nüfus  Özell�kler�

  Güney Kıbrıs' ta 2018 ver�ler�ne göre toplam nüfus 875,900 olup, nüfus yoğunluğu km²’ye 155 

k�ş�d�r. Nüfusun en yoğun olduğu �lçe Lefkoşa' dır. İlçe nüfusu 341,700 k�ş�d�r. D�ğer �lçe nüfusları;

L�masol (244,900), Larnaka (147,000), Baf (94,100) ve Mağusa (48,200). Ortalama yaşam 

süres�n�n 83 yıl olduğu Güney Kıbrıs' ta nüfusun yaş gruplarına dağılımı şu şek�lded�r.

Graf�k 6:GKRY’ de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı(2018)

                                                    B-  GÖÇLER

 İnsanların gerek ülke �çer�s�nde, gerekse ülke dışına yapmış oldukları kısa ve uzun sürel� yer 

değ�şt�rmelere göç den�r. Göçler�n en öneml� özell�kler� ; kısa veya uzun sürel� olması,ülke �ç�nde 

veya dışına yapılması ve nüfusa d�nam�zm  kazandırmasıdır.

  Ülkem�zde sayıca az da olsa göçlere rastlamaktayız. Bu göçler�n nedenler�n� ,doğal ,sosyal ve 

ekonom�k olarak ayırab�l�r�z.

 Kıbrıs Adası’nda yaşayan �nsanların sayısı çok esk� çağlardan ber� sürekl� değ�ş�kl�k 

göstermekted�r. Savaşlar, �ç karışıklıklar(sosyal nedenler) ve ekonom�k sıkıntılar, özell�kle dış 

göçler�n sebepler�d�r.

 KKTC' de kentler�n gel�ş�m�ne bağlı olarak özell�kle köylerden kentlere az da olsa göçler 

yaşanmaktadır. Dış göçler �se, �ş bulmak veya eğ�t�m amacıyla  başta İng�ltere' ye yapılmaktadır.  

Bunun dışında son yıllarda ülkem�ze gel�p yerleşen yabancıların oranının arttığı görülmekted�r

                                                             1- İç Göçler 

   Ülke �çer�s�nde yapılan yer değ�şt�rmelerd�r. Bu nüfus hareketler� köyden kente , kentten köye 

veya kentten kente yapılab�lmekted�r. Fakat ülkem�zde köyden kente göç daha bel�rg�nd�r. Kıbrıs 

tar�h�ndek� en öneml� �ç göç 1974 Barış Harekatından sonra, varılan mutabakatla gerçekleşt�r�len 

nüfus mübadeles�d�r. Bu mübadele �le 65 b�n Türk, Güney Kıbrıs’tan Kuzeye göç etm�şt�r.

  Son yıllarda köyler�m�ze yapılan altyapı çalışmaları (yol-su-elektr�k v.s) ,gel�şen eğ�t�m-sağlık 

h�zmetler�, köylerde gençlere ver�len arsalar, köy-kent mesafeler�n�n azlığı ,köyden kente göçü 

azaltan etkenlerd�r. Y�ne de tarım alanlarının küçülmes�, tarım dışı faal�yetler�n gel�şmes�yle 

kentlere göç yaşanmaktadır. Özell�kle G�rne, Lefkoşa ve Gaz�mağusa nüfuslarının hızla artması 

bunun gösterges�d�r. 
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                                                              2-Dış Göçler 

   Ülke dışına yapılan göçlerd�r. KKTC 'den özell�kle Türk�ye, İng�ltere, Avustralya v.s 

ülkelere dış göç yaşanmaktadır. 

   1974 ve önces�nde yaşanan savaşlar, �ç karışıklıklar, ekonom�k sıkıntılar sonucu b�nlerce k�ş� 

ülkem�zden ayrılmak zorunda kalmıştır. 1974 sonrasında �se daha çok ekonom�k nedenlerle  

göçler yapılmaktadır. Bu göçler�n yanında bey�n göçü den�len, yurtdışında �y� eğ�t�m alan 

�nsanlarımızın bulundukları ülkelere yerleşmeler�, eğ�t�lm�ş �nsanları  kaybetmek açısından öneml� 

b�r sorundur. 

Son yıllarda hız kazanan tur�zm, �nşaat, �malat v.s sektörler� göç olaylarına d�nam�zm 

kazandırmıştır. Örneğ�n Türk�ye ve d�ğer ülkelerden çok sayıda �şç� çalışmak amacıyla ülkem�zde 

bulunmaktadır. Bunun yanında çok sayıda yabancı uyruklu �nsan ,ülkem�zde emlak satın alarak , 

nüfusun artmasında etk�l� olmuştur. 
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                                               C-YERLEŞME 

  KKTC 'de yerleşme , ülkedek� ekonom�k kaynaklara , sosyal olaylara (savaşlar,�ç karışıklıklar) 

coğraf� özell�klere göre şek�llenm�şt�r. Ülkem�z ,Lefkoşa, Gaz�mağusa, G�rne, Güzelyurt, İskele ve 

Lefke olmak üzere 6 �dar� �lçeye ve �lçelere bağlı bucak,  kasaba ve köylere ayrılmıştır.

Har�ta 15: KKTC ve  GKRY’ de �lçeler�n dağılışı
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KKTC Har�ta Da�res� tarafından hazırlanmıştır.

Lefke
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   LEFKOŞA:   B�r �dar� kent hüv�yet�n� taşır.  Başkent olması yanı sıra , öneml� b�r �malat şehr� 

hal�ne gelmes�, nüfusunun hızla artmasına neden olmuştur. Lefkoşa, b�r çok resm�  kurumun 

(Cumhurbaşkanlığı, Mecl�s, Bakanlıklar, Elç�l�kler ) bulunduğu b�r kentt�r. Lefkoşa son yıllarda özel 

ün�vers�teler�n ( Uluslararası Kıbrıs Ün�vers�tes�,Yakın Doğu Ün�vers�tes� )büyümes� �le eğ�t�m 

sektörünün gel�şt�ğ� b�r şeh�r olma yolundadır. Ayrıca ün�vers�teler�n  düzenled�ğ� sem�nerler, 

kongreler yanında yıl �ç�ne  yayılan çeş�tl� fuarlar kent�n sosyo-kültürel önem�n� artırır. Adanın 

merkez� konumunda olan şeh�r, G�rne,Güzelyurt ve Gaz�mağusa'ya ç�ft şer�tl� yollar �le 

bağlanmaktadır.

Res� 60: Lefkoşa’ nın tar�h� surları ve
 çevres�n�n uydudan görünüşü

   GAZİMAĞUSA: Tam b�r l�man kent�d�r. KKTC' n�n en büyük �thalat ve �hracat l�manına sah�p, 

nakl�ye, gümrük, s�gorta ş�rketler�yle önem kazanmış b�r kent�m�zd�r. Tar�h�n esk� dönemler�nde 

sadece l�man kent� özell�ğ� taşıyan şeh�r, ün�vers�te  kent özell�ğ� kazanmıştır. KKTC 'n�n en büyük 

ün�vers�teler�nden olan Doğu Akden�z Ün�vers�tes� , 15 b�n öğrenc�s�yle kente her yönüyle b�r 

canlılık kazandırmaktadır. Ayrıca kent�n son yıllarda kazanmış olduğu b�r d�ğer k�ml�k �se sanatsal 

ve kültürel faal�yetler�n yoğunlaşmasıdır. 

Res�m 61: Gaz�mağusa’ nın tar�h� surları 
ve çevres�n�n  uydudan görünüşü
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   GİRNE:  KKTC 'n�n tur�zm merkez�d�r. Tur�st�k tes�sler�n % 59 'unu barındıran G�rne kent� 

özell�kle yaz aylarında artan tur�st sayısıyla hem kente hem de ülkeye öneml� gel�r 

kazandırmaktadır. G�rne, 2011 nüfus sayımına göre nüfusu en fazla artış gösteren �lçem�zd�r. (artış 

oranı %13.1)  Kent�n tar�h� , kültürel ve doğal güzell�kler� neden�yle, �ç ve dış göçlerle nüfusu hızla 

artmıştır.

   GÜZELYURT:  Özell�kle narenc�ye tarımı �le ün yapmış öneml� b�r tarım kent�m�zd�r. Kentte 

tarıma dayalı tes�slerden  olan Cypfruvex narenc�ye paketleme tes�sler� ve çeş�tl� tarımsal 

kuruluşlar bulunmaktadır. Bölge halkının b�rçoğu tarımsal sektörde çalışmaktadır. Günümüzde 

bölgeye kurulan Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� Güzelyurt Kampüsü kente ayrı b�r özell�k katar. 2011 

nüfus sayımına göre nüfusu azalan �lçem�zd�r. Bunda en öneml� etken, gelecek kaygısı neden�yle 

özell�kle genç nesl�n yerleşmek üzere Lefkoşa, G�rne g�b� d�ğer bölgeler� terc�h etmes�d�r. Nüfusun 

fazla artış göstermemes�ne rağmen şehr�n ekonom�k ve kültürel özell�kler�  gelecek �ç�n potans�yel 

oluşturmaktadır. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VI   ÜNİTE VI   

Res�m 62:G�rne’ n�n uydudan görünüşü
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Res�m 63:Güzelyurt’ tan 
görünüş



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VI   ÜNİTE VI   

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1-Hızlı nüfus artışının yaratacağı sorunlar nelerd�r?

2-KKTC'de akt�f nüfusun h�zmet sektöründe yoğunlaşma sebepler�n� araştırınız?

3-Göç olaylarının ülkeler�n sosyal ve ekonom�k yapılarında yarattığı olumlu ve olumsuz özell�kler 
nelerd�r? Tartışınız.

4- KKTC’ dek� ün�vers�telerde yerl� ve yabancı öğrenc�ler�n sayısının  artmasının, bölgesel ekonom�ye 
katkıları nelerd�r?

Yaşadığınız çevrede yerleşme, hang� kr�terlere göre şek�llenm�şt�r ? Araştırınız.
Yaşadığınız çevrede çalışanların sektörel dağılımını �nceley�n�z.

Araştırma Konusu

   İSKELE:   Tarımsal �ş kollarının yoğun olduğu b�r 

�lçem�zd�r. Büyük b�r bölümünde kuru tarımın yapıldığı �lçede �ş 

ve �st�hdam olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle 

Gaz�mağusa veya d�ğer �lçelerde çalışmak zorunda kalan 

b�rçok �nsan bulunmaktadır. Karpaz Yarımadasını �ç�ne alan 

�lçede yıllardan ber� el değmem�ş doğal güzell�kler 

bulunmaktadır. Dünyanın en güzel sah�ller�n�n bulunduğu 

bölgede ,günümüzde tam anlamıyla yatırım patlaması 

yaşanmaktadır. Örneğ�n Bafra Bölges�nde sayıları hızla artan tur�st�k tes�slerde yatak kapas�tes� 

artmaktadır. Bu da gelecek yıllarda bölge ekonom�s�n�n  tur�zme dayalı olacağını göstermekted�r. 

Bu gel�şmelere bağlı olarak İskele �lçes� ve çevres� yoğun yapılaşmanın görüldüğü yerler hal�ne 

gelmekted�r. 2006 ve 2011 nüfus sayımlarında, nüfus artış hızı az olmasına rağmen, gelecek  

yıllarda nüfusunun hızla artacağı ortadadır.
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Res�m 64:İskele’den görünüş

   LEFKE:         Güzelyurt İlçes�’ne bağlı b�r bucak �ken Aralık 2016 yılında 

KKTC’n�n altıncı �lçes� olmuştur. Günümüzde tarımsal b�r kent özell�ğ� 

gösteren Lefke’de cev�z, hurma ve narenc�ye tarımı yaygındır. 1990 yılında 

kurulan Lefke Avrupa Ün�vers�tes� (LAÜ) �lçeye sosyal ve ekonom�k güç 

kazandırmaktadır. Yeş�lırmak (P�rgo) ve Aplıç sınır kapıları bölgeye canlılık 

katmıştır. Sol� ve Vun� ören yerler� bölgede tur�sler�n en çok z�yaret ett�ğ� 

yerlerd�r.

Lefke’den görünüş
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Harita 16: KKTC Yerel Yönetim Hudutları



      İnsan tarafından kend�s�ne yararlı, özell�kle beslenmes� �ç�n gerekl� hayvansal ve b�tk�sel ürünler 

elde etmek amacıyla yürüttüğü etk�nl�kler�n tümüne Tarım den�r. Tarımsal etk�nl�kler b�r çok açıdan 

önem taşır. Öncel�kle b�tk�sel ve hayvansal ürünler �nsanların temel bes�n maddeler�d�r. Y�ne bu 

ürünler b�rçok sanay�n�n hammaddes�n� oluşturmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun b�r bölümüne 

�st�hdam sağlayan sektör, dış satım ürünler�yle de ülke ekonom�s�ne katkıda bulunur.

   1960 -70'l� yıllara kadar Kıbrıs ekonom�s�n�n temel� tarım sektörüydü. Adanın ekonom�k 

nüfusunun 1/3 bu sektörde çalışmakta ve dış satım ürünler�n�n %70'� tarımsal ürünlerden  

oluşturmaktaydı. Sanay� ve h�zmet sektörler�nde başlayan gel�şmeler sonucu tarımın önem� 

azalmakla beraber, bugün de tarımın KKTC ve GKRY ekonom�ler�ne yaptığı katkı göz ardı 

ed�lemez.

   Kıbrıs'ta başlıca tarım alanı Mesarya’ dır. Bu alan doğuda Gaz�mağusa Körfez� �le batıda 

Güzelyurt Ovası’ na kadar uzanır. Bu ova, kıyılardak� dar alüvyal karakterdek� ovalarla b�rl�kte 

adanın tarımsal araz�s�n� oluşturur. Özell�kle Trodos Dağları’nın gen�ş alan kaplaması tarım 

alanlarını sınırlandırır. Tarımsal etk�nl�kler� kısıtlayan d�ğer b�r faktör de kuraklıktır. İç 

bölgelerdek� gen�ş tarım alanları ekonom�k get�r�s� daha az olan arpa ve buğday tarımına 

ayrılmıştır. Bu durumun en öneml� neden� yarı kurak �kl�m şartları ve  düzens�z yağış rej�m�d�r. 

Kıbrıs'ta yıllık yağış m�ktarının azlığı ve yüksek buharlaşma sonucu ortaya çıkan kuraklık, ada 

tarımının karşı karşıya bulunduğu en öneml� sorundur. Su azlığı hem ek�leb�len alanları 

sınırlamakta hem de b�r�m alandan alınan ver�m� düşürmekted�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   KIBRIS COĞRAFYASIKIBRIS COĞRAFYASIÜNİTE VII   ÜNİTE VII   
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Ağaç ürünler�

Orman

Sulu araz�

Susuz araz�

Tarım dışı

Har�ta 17:Kıbrıs'ta Araz� Kullanımı
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KKTC' de üret�mde, �hracatta ve ulusal gel�r�n dağılımında tarım öneml� b�r sektördür. 2018 

yılına göre KKTC'de çalışan nüfusun yaklaşık % 2.7's� tarım sektöründe �st�hdam ed�lm�şt�r. Bu 

sektör ülkem�z ekonom�s�ne %6.2 katkı yapmaktadır. Y�ne KKTC �hracatının %23'nün tarım 

ürünler�nden oluşması bu sektörün ülkem�z açısından önem ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Tarım Araz�s� 

Orman Araz�s� 

Hal� ve Mera 
Araz�s�   

Kasaba,Köy,
Dere,Gölet  

Kullanılmayan 
Araz� 

Toplam

1398123

480740 

122157

263471

201061

2465552

1870689

643230 

163446 

352524

 269019

3298908

56,71

19,50

4,95

10,69

8,15

100

DÖNÜM DEKAR   %

      Tablo 7:KKTC ARAZİ DAĞILIMI(2018)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Araştırma Konusu

KKTC’ de tarımı etk�leyen faktörler nelerd�r? Araştırınız.
Yaşadığınız bölgede yet�şt�r�len başlıca tarım ürünler� nelerd�r? Araştırınız.
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%37.5 

%55.7 

 %6.4
%0.4

Hayvancılık

B�tk�sel Üret�m

Balıkçılık

Ormancılık

KKTC (2018)   

Tarım sektörü, Güney Kıbrıs Rum Yönet�m� ekonom�s�ne 2017 yılı �t�barıyla yaklaşık % 1.7 

katkıda bulunurken, çalışan nüfusun yaklaşık % 4.1'ne �st�hdam olanağı sağlamıştır. Özell�kle dağ 

köyler�nde yaşayan nüfusun göç etmes�n� önlemek �ç�n üret�c�lere çeş�tl� destekler sağlanmaktadır. 

Y�ne ham ve �şlenm�ş tarım ürünler� �hracatı toplam yıllık �hracatın yaklaşık % 8'n� oluşturmaktadır. 

Güney Kıbrıs, A.B ve uluslararası alana uyum sağlamak amacıyla tarım sektörünün yen�den 

yapılandırılmasını ve gel�şt�r�lmes�n� hedeflemekted�r. Tarım sektörü �ç�n temel hedef Avrupa B�rl�ğ� 

Ortak Tarım Pol�t�kasıdır.

%47.3

%38.8 

 %
0.3

%
9
.7

   

B�tk�sel Üret�m

Hayvancılık

Balıkçılık

Ormancılık

GKRY (2015)   

% 11
D�ğer

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Araştırma Konusu

Avrupa B�rl�ğ� OrtakTarım 
Pol�t�kası ned�r?Araştırınız.

Graf�k 7: KKTC’ de ve GKRY’ de alt sektörler�n tarıma katkısı

        Kıbrıs'ta tarım sektörü b�tk�sel üret�m, hayvancılık, ormancılık ve su ürünler� alt sektörler�nden 

oluşmaktadır. Bu alt sektörler �çer�s�nde tarımsal üret�me en yüksek katkıyı b�tk�sel üret�m 

yapmaktadır. Daha sonra �se hayvancılık alt sektörü gelmekted�r.
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Kıbrıs'ta topografya ve �kl�m elemanlarının farklılığına bağlı olarak çok çeş�tl� türde ürünler�n 

yet�şmes� mümkündür. Adanın kıyı bölgeler�nde trop�kal ve subtrop�kal sebze ve meyveler 

yet�ş�rken, �ç bölgelerde daha çok tahıl ürünler�n�n yet�şt�r�ld�ğ� görülür. 

KKTC topraklarının yarısından b�raz fazlası tarım araz�ler�nden oluşmaktadır. Ancak 

mevcut koşullarda tarım araz�s�n�n yaklaşık %65'� ekonom�k olarak ek�l�p   değerlend�r�lmekted�r. 

Ekonom�k olarak değerlend�r�len tarım araz�s�n�n �se çok az b�r bölümünde (% 8) sulu tarım 

yapılmaktadır. Güney Kıbrıs' ta �se toplam araz�n�n yaklaşık %30 tarım araz�s� olarak 

kullanılmaktadır. Sulu tarım alanı �se toplam ek�l� alanın yaklaşık %20's�n� oluşturur.

Kıbrıs'ta b�tk�sel üret�m ek�m alanları genel olarak tahıl, yem b�tk�ler�, sebze, bostan, endüstr� 

b�tk�ler�, meyveler, bağlar ve turunçg�llerden oluşmaktadır. Sulanab�len tarımsal araz�, ek�len 

tarımsal araz�n�n küçük b�r bölümünü oluşturmasına karşın sulu araz� ürünler� tarımsal üret�m�n ve 

dış satım ürünler�n�n öneml� b�r bölümünü oluşturmaktadır. Ger�ye kalan gen�ş araz� �se geleneksel 

kuru tahıl tarımına ayrılmıştır. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Tahıl Araz�s� 

Nadas Araz� 

Yeml�k Baklag�ller 

Endüstr�yel B�tk�ler 

1,260,509

1,022,779

35,909

68,421

2,712

43 0.002

3.66

0.14

1.9

54.67

67.38

Yemekl�k Baklag�l

Sebzeler

Meyveler 

23,950

 54,093

610,180 32.62

2.89

1.28

Toplam 1,870,689 100

Dekar %

Tahıl Araz�s� 

NADAS ARAZİ 

Baklag�ller 

Zeyt�n ve Harup

1,026,000

202,000

175,000

5,000

495,000

118,000 8.54

0,36

35.82

24,000

12.66

14.61

74.24

Yem B�tk�ler�

Kabuklu Meyve 1.74

Sebzeler

Taze Meyveler 

Üzüm ve üzümsü meyveler 

69,000

 24,000

59,000

164,000 11.87

4.26

1.74

5.00

Toplam

OTLAKLAR 17,000 1.23

1,382,000 100

Dekar %

Tablo 8: KKTC’ de tarımsal araz� kullanımı
(Ek�len araz�n�n ürün çeş�d�ne göre dağılımı 2018)

Tablo 9:GKRY’ de tarımsal araz� kullanımı
(Ek�len araz�n�n ürün çeş�d�ne göre dağılımı 2017)
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Üzüm  2,754 0.15

Turunçg�ller  29,000 2.10

EKİLMEYEN + ÇALILIK
 ARAZİ 

Turunçg�ller  47,385 2,53

Bostan  2,463 0.13 Endüstr� B�tk�ler� 1,000 0.07



1-TAHILLAR: Taneler�, özell�kle un hal�ne get�r�ld�kten sonra �nsanların ve hayvanların 

beslenmes�nde kullanılan b�tk�lere genel olarak tahıl adı ver�l�r. İnsanların temel bes�n maddeler�n� 

oluşturan tahıllar, tarımsal alanlar �çer�s�nde en çok yet�şt�r�len ürünlerd�r. 

Kıbrıs'ta  ek�len araz�n�n ürün çeş�tler�ne göre dağılımında tahıl araz�s� yaklaşık %40'lık 

payla b�r�nc� sırada yer alır. Tahıl ek�l� alanların böyles�ne gen�ş yer kaplaması, Kıbrıs'tak� yarı kurak 

�kl�m koşulları neden�yle yağış m�ktarının azlığı ve sulama sorunundan kaynaklanmaktadır. 

Kıbrıs'ta yet�şt�r�len başlıca tahıl ürünler� buğday, arpa ve yulaftır. Tahıllar özell�kle buğday ve arpa 

çoğunlukla adanın orta bölümdek� Mesarya'da yet�ş�r. Yağışlara bağlı olarak üret�m m�ktarında 

dalgalanmalar olur.  Buğday üret�m� 1980'den ber� sürekl� azalmaktadır. Arpa üret�m� �se artış 

gösterm�şt�r. Buğday tarımındak� bu azalma yıllık yağış m�ktarındak� �st�krarsızlıktan 

kaynaklanmaktadır.

        Buğday;   Yüksek besley�c� değer� olan buğday, �nsanların temel gıda maddes�d�r. 

Kıbrıs'ta buğday sonbahar başlarında ek�l�r ve yağışlarla b�rl�kte kısa sürede ç�mlen�r. 

Buğdayın en çok ek�m� yapılanları; yumuşak buğday ve sert buğday çeş�tler�d�r. Yumuşak 

buğday un ve ekmek yapımında kullanılır. Sert buğday(durum buğdayı) �se makarna ve �rm�k 

üret�m�nde kullanılmaktadır. KKTC’de tahıla ayrılan araz�n�n küçük b�r bölümü (% 15) buğday 

tarımına ayrılmıştır. Buğday tarımına ayrılan araz�n�n yarısı sert (durum),  d�ğer yarısı 

yumuşak buğdaya ayrılmıştır. Toplam yıllık buğday üret�m�m�z 25,336 tondur. Bu üret�m 

m�ktarı ülkem�z �ht�yacını karşılamadığından buğday �thal etmektey�z.Tüm adada yet�şme 

�mkanı bulan buğdayın ek�m alanı Mesarya ovası ve Karpaz Yarımadasında yoğunlaşmıştır. 

Yet�şt�r�len buğdayın b�r kısmı hayvan yem� olarak kullanılmaktadır. Ülkem�zde Gönendere, 

Geç�tkale, Mehmetç�k,Yen� Erenköy , Ercan, Güzelyurt  buğday ek�len yerler�n başında gel�r.

           Güney Kıbrıs'ta da buğday ek�len alanlar azalmaktadır. Yıllık üret�m 16,592 ton c�varındadır.

Res�m 66:Mesarya'da hasat vakt�

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 65:Tahıl ürünü yeş�lken 
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Arpa;  Ilıman �kl�m bölgeler�nde yet�şen ve taneler� hayvan yem�, ekmek ve b�ra yapımında 

kullanılan b�r tarım b�tk�s�d�r. Soğuğa ve kuraklığa buğdaydan daha dayanıklıdır. Buğdaya benzer 

b�r b�tk� olan arpanın yeş�lken ondan farkı yapraklarının daha açık yeş�l, kulakçıklarının daha büyük 

ve tüysüz olmasıdır. Ayrıca arpa, buğdaya göre daha erken yet�ş�r.  Kıbrıs'ta arpa genell�kle hayvan 

yem� olarak kullanılır. Kıbrıs'ta tahıla ayrılan araz�n�n çok büyük b�r bölümü arpa tarımına ayrılmıştır. 

Ülkem�z�n 2018 yılındak� toplam arpa üret�m� 112,451 tondur. Akdoğan, Geç�tkale, İskele, 

Gönendere,Yen� Erenköy, Mehmetç�k, Ercan, Değ�rmenl�k, Lefkoşa ,Güzelyurt, Boğazköy, 

Çamlıbel başlıca arpa ek�m alanlarımızdır.

Güney Kıbrıs'ta �se 2017 yılına göre üret�m 18,754 tondur. 

Yulaf; Dünyada ve ülkem�zde g�tt�kçe daha az üret�lmekted�r. Hayvan yem� olarak kullanımı 

sürmekte olup, bes�n değer� d�ğer tahıllara göre düşük olduğundan üret�mde ger�leme devam 

etmekted�r. KKTC'de yulaf üret�m�n yapıldığı başlıca yerleş�m b�r�m� Yen� Erenköy'dür. Yulaf üret�m 

m�ktarı 400 tondur. Güney Kıbrıs'ta  490 ton yulaf üret�l�r.

 KKTC’ de azda olsa hayvan yem� olarak kullanılmak üzere darı yet�şt�r�lmekted�r. Özell�kle 

Ercan Havaalanı çevres�nde  Kanlıdere’ den elde ed�len sularla bu ürün yet�şt�r�l�r.

%84.6

 %
0
.5

6

%14.84  

Arpa     

Buğday   

Yulaf      

%54.18

 %
1
.2

3

%42.93

Arpa     

Buğday   

Yulaf      

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Tablo 11:GKRY’ de tahıl ürünler� ek�m alanlarının dağılımı-2017

Tablo 10: KKTC’ de  tahıl ürünler� ek�m alanlarının dağılımı-2018
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2-BAKLAGİLLER: Ülkem�zde tahıl ürünler�nden sonra alansal olarak en fazla 

yet�şt�r�len b�tk�sel ürün baklag�llerd�r. Baklag�ller yeml�k ve yemekl�k baklag�ller d�ye �k�ye ayrılır. 

Y�yecek �ç�n yet�şt�r�lenler�n taneler�nden yararlanılır, bunların çoğu �nsan y�yeceğ� olmakla b�rl�kte 

b�r kısmı da y�ne hayvanlar �ç�n yet�şt�r�l�r(bakla, soya). Baklag�ller  prote�nce zeng�n olduklarından 

bu b�tk�lere prote�nl� b�tk�ler de den�r. Bu özell�kler�nden dolayı hem �nsanların hem de hayvanların 

beslenmes�nde öneml� yer tutarlar. Ayrıca bu b�tk�ler kökler� �le toprağın zamanla kaybett�ğ� azotu 

ger� kazanmasını sağlar. Bu nedenle münavebel� tarıma en uygun ürünlerd�r. Yemekl�k baklag�ller�n 

başlıcaları nohut, merc�mek, kuru bakla, kuru fasülye, kuru böğrülce g�b� ürünlerd�r.

  Kıbrıs'ta  endüstr� b�tk�ler�nden tütün, 

susam ve yer fıstığı az m�ktarlarda 

üret�lmekted�r. KKTC'de su azlığı bu tür 

ürünler�n yet�şt�r�lmes�n� sınırlamaktadır. 

2018 yılında Yen� Erenköy'de 3 ton tütün 

üret�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Yem b�tk�s� olan baklag�ller, yeş�l ve kuru olarak her bölümünden yaralanılmak üzere 

yet�şt�r�l�r ve bunlar buğdayg�llerden olan yem 

b�tk�ler�ne göre prote�n bakımından daha 

zeng�nd�r. Ülkem�zde f�ğ (v�go) ve favetta hayvan 

yem� olarak üret�len başlıca yeml�k baklag�llerd�r. 

Bu b�tk�ler yeş�l yem olarak yed�r�l�rse, hayvan, 

b�tk�n�n hem kend�s�nden hem de tohumundan 

yararlanır. Bunlar �çer�s�nde en çok f�ğ yet�şt�r�l�r. 

Lefkoşa çevres�, Ercan, Akdoğan,Yen� Erenköy, 

Gönendere, Geç�tkale, Boğaz , Mehmetç�k bu 

ürünler�n yet�şt�r�ld�kler� başlıca alanlardır. 
Bu ürünler�n yanında tahıl balyası, arpa hasılı, 

yonca g�b� yem b�tk�ler� de yet�şt�r�l�r. Güney Kıbrıs'ta da hayvan yem� olarak bu ürünler�n üret�m� 

yapılmaktadır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 67:Yen� Erenköy'de tütün tarlası
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3- ENDÜSTRİ (SANAYİ) BİTKİLERİ
Sanay�de hammadde olarak kullanılan tarım ürünler�ne endüstr� veya sanay�
b�tk�ler� adı ver�l�r. Bunlar fabr�ka veya atölyelerde �şlenerek çeş�tl� sanay� ürünler� 

hal�ne get�r�lmekted�r.

Res�m 66:Yeş�l f�ğ ve hasadı yapılmış arpa balaları



      4- YUMRULU BİTKİLER: Toprak altında gel�şen yumruları �ç�n yet�şt�r�len ürünlerd�r. 

Yumrulu b�tk�ler özell�kle sulanan araz�lerde ve kırmızı toprağın(terra rossa) bulunduğu alanlarda 

daha çok yet�şt�r�l�r. Kıbrıs'ta yet�şt�r�len başlıca yumrulu b�tk�ler ; patates, kolokas, soğan, güver, 

sarımsak, pancardır. Bu ürünlerden �çer�s�nde patates en öneml� üründür. Kıbrıs'ta patates 

sonbahar ve �lkbaharda olmak üzere �k� kez toplanır. Kıbrıs patates� erken yet�şme özell�ğ�nden ve 

lezzet�nden dolayı öneml� b�r dış satım ürünüdür. Bu durum özell�kle Avrupa pazarında rekabetç� 

avantaj sağlar. Öncek� yıllarda İng�ltere ve Norveç pazarlarına satılan bu ürün, bugün de Türk�ye'ye 

�hraç ed�lmekted�r. Ülkem�zde Güzelyurt, Akdoğan, Yen� Erenköy ve Geç�tkale başta gelen patates 

üret�m alanlarıdır. KKTC’ de 2018 yılında yaklaşık 11,269 ton patates üret�m� gerçekleşt�r�ld�.

Güney Kıbrıs'ta patates üret�m� yoğun şek�lde Gaz�mağusa’ nın güney batısındak� 

Kokk�nochor�a bölges�nde yapılır. Patates, 1980'e kadar güney�n en öneml� tarımsal ürünüydü. 

Üret�m�n %80 dışarıya satılırken, son yıllarda patates�n dış satımdak� payı azalmıştır. Buna rağmen 

patates Güney Kıbrıs'ın öneml� dış satım ürünü olup, İng�ltere en öneml� müşter�d�r. 2017 yılında 

patates üret�m� 109,923 ton olmuştur. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 68:Patates b�tk�s� yeş�lken

Res�m 69:Patates hasadı 
(İnc�rl� Köyü)
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 5-SEBZELER: Türler�ne göre kök, yumru, meyve , tohum ya da yapraklarının yenmes� 

�ç�n yet�şt�r�len b�tk� ve bu b�tk�n�n tüket�len kısmına sebze den�r. Sebzeler sulu tarımın en öneml�  

ürünler�d�r. Genell�kle doğal hava koşullarında açık alanlarda mevs�m�ne uygun sebzeler yet�şt�r�l�r. 

Mevs�m dışındaysa kötü �kl�m koşullarından korunmak ve b�tk�n�n gel�ş�m�n� hızlandırmak �ç�n sera, 

plast�k tünel g�b� barınaklarda sebze üret�m� yapılır. 

Kıbrıs'ta özell�kle kış sıcaklıklarının ılık geçmes�n�n etk�s�yle çok çeş�tl� sebzeler�n 

yet�şt�r�lmes� mümkündür. Ancak sebze tarımı bol suya �ht�yaç duyduğundan ek�m alanları sınırlıdır. 

Sebze tarımı emek yoğun b�r faal�yett�r. Tarlanın �şlenmes�, sulama, çapalama, otların ayıklanması, 

�laçlama g�b� �şler aksatmadan yapılmalıdır. Kıbrıs'ta yet�şt�r�len başlıca sebzeler; eng�nar, sarma 

lahanası, pırasa, pazı, ıspanak, moloh�ya, maydanoz, kerev�z, marul, domates, hıyar, patlıcan, 

bamya, b�ber, kabak,  kavun ve karpuz, taze bakla, taze böğrülce, taze fasülye, soğan, havuç, turp, 

ç�çek lahanası v.s.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 70: Ülkem�zde  daha fazla Doğancı, Gaz�veren 
köyler�nde  yet�şt�r�len yaz ürünü; karpuz

Res�m 71: Ülkem�zde seralarda 
yet�şt�r�len domates

 Kıbrıs'ta enlem�n etk�s�yle 

yıllık güneşlenme süres� fazladır. 

Kış sıcaklıklarının da fazla düşük 

olmadığı bölgem�zde seracılık 

öneml� b�r ekonom�k faal�yett�r. 

Cam veya nay lon ör tü ler le 

oluşturulan kapalı alanlarda (sera) 

b�tk�ler�n daha erken olgunlaşması 

sağlanmaktadır. Seracılık faal�yet� 

�le her türlü sebze ve meyven�n 

mevs�m� dışında yet�şt�r�lmes� 

�mkanı yaratılmaktadır. Mevs�ms�z 

ya da mevs�m�n hemen başında 

yet�şt�r�len meyve ve sebzelere turfanda ürünler adı ver�l�r. Bu ürünler�n f�yatları daha yüksek 

olmaktadır. Böylece üret�c� daha fazla ekonom�k gel�r elde etmekted�r. 

Ülkem�zde sera ve tünellerde yet�şt�r�len  

bazı öneml� ürünler; domates, salatalık, 

kavun, karpuz, kabak, patlıcan, b�ber, 

fasülye ve ç�çek sayılab�l�r. KKTC'de sera ve 
2tünel araz�s� yaklaşık 1.4 m�lyon m  d�r. 

Bunun 3/4’ü sera, ger� kalanı tünellerden 

oluşur.
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Ülkem�zde sulu tarımın Güzelyurt Ovası �le Mesarya Ovası’nın güney-güneydoğu 

bölümündek� Çayönü, Beyarmudu, Vad�l�, İnc�rl� ovalarında ve Karpaz Yarımadasında yoğun 

olduğu görülür. Bu alanlar yer altı suyunun daha fazla olduğu yerlerd�r. Buna bağlı olarak sebze ve 

meyve tarımı bu alanlarda daha fazla yapılmaktadır. KKTC'de su azlığı mevcut su kaynaklarını 

ekonom�k kullanmayı gerekt�r�r. Özell�kle sebze ve meyve tarımında modern sulama yöntemler�n�  

kullanmak gerekl�d�r. Bu amaçla damlama sulama ve düşük açılı fısk�ye �le sulama yöntemler�ne 

geç�lmes� büyük önem taşımaktadır.

6- MEYVELER: Sağladıkları 

kalor�, v�tam�n, madensel maddeler ve 

g ü z e l  g ö r ü n ü m l e r �  s a y e s � n d e 

beslenmem�zde çok öneml� b�r yer 

tutmaktadır.  Ayrıca meyve suyu, 

konserve, reçel, marmelat ve pekmez�n 

de hammaddes�n� oluştururlar. Meyve 

yet�şt�r�c�l�ğ� yoğun uğraş gerekt�r�r. Bu 

faa l �yet lerden ağaç lar ı  budama, 

gübreleme, meyve seyreltme, sulama, 

ağaçların korunması önem taşır ve çeş�tl� 

tarzlarda yapılır. Ağaçları �lkbahar 

donlarına, hastalıklara, böceklere ve 

yabancı otlara karşı korumak  gerek�r.

    KKTC'de üret�c�ler�n ülkem�z şartlarına en uygun ve yüksek ver�ml� meyve bahçeler� 
oluşturmaları �ç�n çeş�tl� çalışmalar yürütülür. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkmenköy ve 
Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonlarında her türden meyven�n üret�m ve deneme çalışmaları 
yapılmaktadır. Güney Kıbrıs'ta da Tarımsal Araştırma Merkez� gel�şt�rd�ğ� meyve türler�n� üret�c�lere 
dağıtarak yardımcı olmaktadır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 72:Sera �çer�s�nde 
damlama �le sulama

Res�m 73:Fısk�ye �le sulama
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           Kıbrıs'ın �kl�m� ve toprak yapısı pek çok meyve türünün yet�şt�r�lmes� �ç�n uygundur. Akden�z 

�kl�m�ne sah�p Kıbrıs adasında trop�kal kökenl� meyveler başta olmak üzere çok çeş�tl� meyveler 
0

yet�şt�r�leb�l�r. Özell�kle kış sıcaklıklarının 0  C'n�n altına pek düşmemes� tüm yıl boyunca meyveler�n 

gel�ş�m�n� sağlar. Ancak yaz kuraklığının uzun sürmes� ve su kıtlığı meyve üret�m�n� sınırlamaktadır. 

Ülkem�zde çok çeş�tl� meyveler yet�şt�r�leb�lmes�ne rağmen üret�m m�ktarları �ç tüket�m� 

karşılayamamaktadır. Kıbrıs'ta, sert kabuklu meyvelerden; badem, cev�z, antepfıstığı, yumuşak 

çek�rdekl� meyvelerden; elma, armut, yen� dünya, taş çek�rdekl� meyvelerden; zerdal�, kayısı, 

şeftal�, er�k, üzüm ve üzümsü meyvelerden; nar, �nc�r, muz, ç�lek, harup, zeyt�n, üzüm ve çeş�tl� 

turunçg�ller yet�şt�r�l�r.

a- TURUNÇGİLLER (NARENCİYE): Portakal, mandar�n, l�mon ve greyfrut g�b� 

meyvelere turunçg�l veya narenc�ye den�r. Turunç ağacı aşılanarak bu ürünler elde ed�l�r. 

Turunçg�l yet�şt�r�c�l�ğ�n� sınırlayan en öneml� �kl�m olayı, düşük sıcaklıklar (don)'dır. Turunçg�l 

çeş�tler�n�n düşük sıcaklıklara dayanıklılıkları farklı olmakla b�rl�kte 0°C'n�n altında zarar görürler. 

Yüksek sıcaklık ve bol su �steyen bu b�tk�ler, Kıbrıs'ta sulamanın yapıldığı alanlarda özell�kle sah�l 

kuşağında ve b�raz da adanın �ç kısımlarında yet�şt�r�lmekted�r. 

KKTC'de en yoğun turunçg�l üret�m� Güzelyurt ve çevres�nde yapılmaktadır. Ayrıca G�rne'n�n 

batısında Alsancak ve Lapta köyler� �le Gaz�mağusa'da Maraş'ta turunçg�l üret�m� yapılmaktadır. 

2018 yılında ülkem�zde 108,270 ton turunçg�l üret�m� gerçekleşm�şt�r. Turunçg�l ürünler�nden 

portakal, l�mon ve greyfrut en öneml� �hraç ürünler�m�zd�r. Toplam üret�m�n yaklaşık %70'� �hraç 

ed�lmekted�r. Turunçg�l �hracatının büyük b�r bölümü özel ş�rketler tarafından gerçekleşt�r�l�r. Bunun 

yanında devlete bağlı Cypfruvex ş�rket�, üret�c�den topladığı ürünü �şley�p, paketleyerek �hraç 

etmekted�r. Türk�ye, Rusya, Ukrayna ve İng�ltere turunçg�l �hraç ed�len ülkeler�n başında gel�r. 

Ayrıca bu ürünlerden elde ed�len narenc�ye konsantres� de d�ğer b�r �hraç ürünümüzdür.  

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

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

 Ürün

Turunçg�l  

Patates

Sebze 

Üzüm   

Toplam

18.33

 0.16

0.46

18.95

15.60

 53.90

4.10

0.45

74.05

 - 

 M�lyon Dolar 

KKTC (2018) GKRY (2017)

76



Güney Kıbrıs’ta da narenc�ye 

bahçe ler �  su lama �mkanın ın 

b u l u n d u ğ u  ö z e l l � k l e  s a h � l 

bölgeler�nde yoğunlaşmıştır. Son 

yıllarda üret�mde öneml� artışlar 

kayded�lm�şt�r. 2017 yılında 80,569 

ton üret�m gerçekleşt�r�ld�. Üret�len 

ürünün yaklaşık yarısı  �hraç 

ed�lm�şt�r. Güney Kıbrıs'ın tarımsal 

dış satımının yaklaşık %21' � 

turunçg�llerden meydana gel�r. 

b- ZEYTİN: Akden�z �kl�m�n�n tanıtıcı b�tk�s� olan zeyt�n, Kıbrıs'ta gen�ş b�r doğal yet�şme 

alanı bulmaktadır. Yaz kuraklığına dayanıklı olan zeyt�n ağacı kışların ılık geçt�ğ�, özell�kle den�z 

sev�yes�nden başlayıp 700-800 m yüksekl�ğe kadar yoğun yayılış göster�r. Kıbrıs'ta aşı zeyt�n� ve 

yaban� zeyt�n(del�ce) d�ye �k� çeş�t zeyt�n yoğundur. Yaban� zeyt�nler�n ekonom�k değer� yoktur. 

Ancak aşılandıkları zaman ürününden yararlanılab�l�r. Aşı zeyt�n�n�n ekonom�k değer� �se yüksekt�r. 

Zeyt�n b�tk�s�n�n meyves� sofralık zeyt�n ve sofralık yağ olarak tüket�lmekte, çek�rdekler� �le yağı 

kozmet�k ve sabun sanay�nde kullanılmaktadır.
 

KKTC’de başta Karpaz yarımadasında Yen� Erenköy, Mehmetç�k, İskele, Geç�tkale olmak 

üzere, G�rne'n�n doğusu ve batısı, Güzelyurt, Çamlıbel, Akdoğan ve Değ�rmenl�k zeyt�n üret�m�n�n 

yapıldığı yerleş�m yerler�d�r. 2018 yılı �t�bar�yle ülkem�zde yaklaşık 485000 adet zeyt�n ağacı olup, 

yıllık üret�m m�ktarı 5000 tondur. Zeyt�n ağacının  özell�ğ�  b�r yıl bol, b�r yıl daha az ürün vermes�d�r. 

2017 yılında Güney Kıbrıs'ta 19,500 ton zeyt�n üret�m� gerçekleşt�r�ld�. Kolaylıkla dış pazar  

bulab�len zeyt�n yıllık üret�m m�ktarına bağlı olarak �hraç ed�l�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 74: Turunçg�l bahçes�       
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Res�m 75:Ülkem�zde genç 
zeyt�n f�danlığı

Ülkem�zde  yıllara göre
zeyt�n - ağaç ve ver�m �l�şk�s�



c- HARUP: Zeyt�n g�b� Akden�z 

�kl�m� b�tk�ler�nden olan harup ekonom�k 

değer� yüksek olan b�r b�tk�d�r. Harup 

meyveler� daha çok pekmez yapımında 

ve öğütülerek hayvan yem� olarak 

kullanılmaktadır. Ülkem�z�n az da olsa 

�hraç ett�ğ� ürünlerden b�r� de haruptur. 

Bütün, çek�rdek veya öğütülmüş halde 

yurtdışına satılmaktadır. Yakacak odun 

olarak kes�lmes� ve artan yapılaşma 

sonucunda harup ağaçları  hızla 

tükenmekted�r.

 Ülkem�zde yaklaşık 2,000 ton, Güney Kıbrıs'ta �se 7,500 ton harup üret�m� yapılmıştır. Harup 

ülkem�zde yoğun olarak Gaz�mağusa ve İskele �lçeler�nde üret�lmekted�r. Yen� Erenköy, İskele, 

Geç�tkale, Mehmetç�k, Çamlıbel, Değ�rmenl�k ve G�rne'n�n doğusunda harup alanları daha 

yoğundur.

 d- BAĞCILIK: Üzüm b�tk�s�ne 

asma, üzüm yet�şt�r�len yerlere bağ adı 

ver�l�r. Asma, güneş� çok seven b�r 

b�tk�d�r. Yeterl� güneşlenme aynı 

zamanda mantar� hastalık r�sk�n� 

azaltması sebeb�yle terc�h ed�l�r. 

Üzümden yaş meyve olarak tüket�lmes� 

dışında, pekmez, pest�l, s�rke ve şarap 

yapımında yararlanılır. 

Kıbrıs'ın en esk� ve en öneml� 

tarım ürünler�nden b�r� üzümdür. Kıbrıs 

şarapları �le tanınmakta olup, bağcılık
şarap üret�m�ne dayalı olarak yüzyılın başında adanın ana ekonom�k faal�yet�yd�. Bugün de Güney 

Kıbrıs şarap üret�m ve dış satımına önem vermekted�r. Kıbrıs'ta üzüm bağlarının çoğu adanın 

güneybatı bölümünded�r. Trodos dağlarının etekler�ndek�  L�masol ve Baf yöreler�n�n engebel� 

araz�ler�nde bağcılık çok öneml�d�r ve üzümler genelde şarap yapımında kullanılır. 2017 yılında 

yaklaşık 23,000 ton üzüm üret�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu üret�m�n yaklaşık %85’� şaraplık, ger�ye 

kalanı sofralık üzümden oluşur. Güney Kıbrıs'ta devlet  kal�tel� Kıbrıs üzümünü artırmak �ç�n 

üret�c�lere destek sağlar. Böylece şarap üret�m�n� ve üzüm çeş�tler�n� artırarak Avrupa pazarlarında 

daha fazla gel�r elde etmek amaçlanır. Ancak Avrupa ülkeler�nde uygulanan tarımsal pol�t�kalar 

doğrultusunda son yıllarda bağ ek�m alanları azalmaya başlamıştır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 76:Harup ağaçları

Res�m 77: Bağ alanı (Çamlıbel)
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e-ÇİLEK VE MUZ:  Üzümsü meyveler �çer�s�nde öneml� yer� tutarlar. Ç�lek çok yıllık, otsu 

her zaman yeş�l b�r b�tk�d�r. Ç�lek lezzet�, v�tam�n ve m�neral bakımından zeng�n olması ve 

�lkbaharda b�rçok meyven�n bulunmadığı b�r zamanda olgunlaşması neden�yle, tüket�c� tarafından 

aranılan b�r meyved�r. Bu nedenle d�ğer meyveler pazara gel�nceye kadar yüksek f�yatla alıcı 

bulab�lmekted�r. Muz trop�k �kl�mler�n b�tk�s�d�r. Sıcaklıkların yüksek seyrett�ğ� Kıbrıs'ta sulanab�len 

bazı bölgelerde yet�şme �mkanı bulur. Ç�lek ve muz yet�şt�r�c�l�ğ� emek yoğun b�r faal�yett�r. Toprağı 

hazırlama, gübreleme, yabancı otları ayıklama g�b� b�rçok  �şlemlere gereks�n�m olduğundan 

masraflıdır. Bu ürünler�n üret�m� örtü altı yet�şt�r�c�l�ğ� ve açıkta yet�şt�r�c�l�k şekl�nde yürütülür. Örtü 

altı yet�şt�r�c�l�ğ�nde sera veya tüneller �çer�s�nde üret�m yapılır. Bu üret�m b�ç�m� daha masraflı 

olmakla b�rl�kte ürünler düşük sıcaklıklardan etk�lenmez. Ayrıca daha erken olgunlaşır ve daha 

yüksek ver�m alınır.
 

Ülkem�zde ç�lek ve muz yet�şt�r�c�l�ğ�n�n merkez� Yeş�lırmak ve Yed�dalga köyler�m�zd�r. KKTC'de 

özell�kle muz üret�m�n�n azaldığı görülmekted�r. Bunun başlıca neden� yurt dışından gelen muzlarla 

rekabet edememes�d�r. 

Güney Kıbrıs'ta da benzer koşullarda muz ve ç�lek üret�m� yapılmaktadır. Muz yet�şt�r�c�l�ğ� Baf 

yöres�nde yoğun olup yaklaşık 6000 tonluk üret�m gerçekleşt�r�l�r.

KKTC'de en çok sultan� üzüm ve  talvar üzer�nde çeş�tl� üzümler yet�şt�r�l�r. Asma talvarları 

evler�n bahçeler�nde ek�l�p, daha çok ev�n �ht�yacına yönel�kt�r. Sultan� üzümler �se en çok  

Güzelyurt ve Mehmetç�k'te yet�şt�r�l�r. Mehmetç�k köyünde her yıl Üzüm Fest�val� düzenlen�r. 

Ülkem�z genel�nde 2276 tonluk üzüm üret�m� mevcuttur. Üzümler daha çok yaş olarak tüket�lmekte, 

b�r kısmından �se sucuk, köfter üret�lmekted�r. 
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Res�m 79: Yeş�lırmakta ç�lek yet�şt�r�c�l�ğ�

Res�m 78:Ülkem�zde sera �çer�s�nde yet�şt�r�len muzlar
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Kıbrıs'ta hem subtrop�kal hem de ılıman �kl�m�n çok çeş�tl� meyveler� yet�şme �mkanı bulur. Bunların 

bazıları; �nc�r, nar, antepfıstığı, badem, cev�z, kayısı, şeftal�, er�k, elma ve k�razdır. Bu meyveler�n 

çoğu �ç�n yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akden�z �kl�m� �deald�r. Bu meyveler�n 

pek çoğu evlerde yet�şt�r�l�r. Ancak ekonom�k get�r� anlamında yet�şt�r�c�l�k bell� alanlarda 

yoğunlaşmıştır. Ülkem�zde Güzelyurt, Lefke, Karpaz köyler�nde meyve üret�m� yoğundur. Güney 

Kıbrıs'ta �se meyve bahçeler� daha çok Trodos dağlarının yüksek bölümler�ndek� vad�lerde 

yoğundur. Bu alanlar elma, k�raz, cev�z g�b� ser�n hava �steyen b�tk�lere uygundur. Elma, şeftal�, �nc�r, 

badem en çok üret�m� yapılan meyvelerd�r.

7- ORGANİK TARIM (EKOLOJİK TARIM): Üret�mde k�myasal g�rd� kullanmadan, 

üret�mden tüket�me kadar her aşaması kontrollü ve sert�f�kalı tarımsal üret�m b�ç�m�d�r. Son yıllarda 

konvans�yonel tarım yöntem� �le gerek tarımsal �laçların, gerekse gübreler�n b�l�nçs�zce kullanımı 

b�tk�sel üret�mde artışın yanında kal�tes�z ve �nsan sağlığını tehd�t edecek ürünler�n ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Toprağın der�nler�ne sızan fosfor ve n�trat g�b� k�myasal gübreler tatlı su 

kaynaklarına ulaşmakta bu da �nsan, evc�l hayvan ve yaban hayatı açısından c�dd� problemlere yol 

açmaktadır. Ayrıca k�myasal tarım �laçları toprakta b�r�kmekte, b�tk� sağlığını olumsuz yönde 

etk�leyerek ekoloj�k dengey� bozmaktadır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın yollarından b�r� 

organ�k tarımdır.
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Res�m 80: Elma

Res�m 81:K�raz

Res�m 82:Kayısı

Res�m80-81-82: Türkmenköy Tarımsal Araştırma 
İstasyonunda yet�şt�r�len meyve çeş�tler�nden bazıları
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 Bu tarım b�ç�m�nde üret�m esnasında k�myasal gübre ve �laç kullanımı yapılmamaktadır. 

Böylece �nsan ve çevreye zarar ver�lmemekted�r. KKTC'de organ�k tarımla �lg�l� çalışmalar 

başlamış olup, az sayıda da olsa üret�c�ler�m�z bu tarımsal üret�m b�ç�m�n� uygulamaktadır. 

Yeş�lırmak, Büyükkonuk, Çukurova, Ergenekon g�b� bazı köyler�m�z �le Lefkoşa çevres�nde, ç�lek, 

bağ, zeyt�n ve bal üret�m� g�b� konularda organ�k ürünler�n üret�m�ne başlanmıştır. Ülkem�zde yen� 

yen� önem� artan bu üret�m b�ç�m�n�n yasal mevzuat hazırlanarak, yaygınlaştırılmasının ekonom�ye 

ve �nsan sağlığına katkıları olacaktır.
 
         Güney Kıbrıs'ta da bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Bazı sebze, patates, tahıl ürünler �le 

hayvancılık faal�yetler�yle başlayan organ�k tarım, şaraplık üzüm ve zeyt�n üret�m� �le devam 

etmekted�r. 

 Tarım ürünler�n�n üret�m� beraber�nde b�r çok tarıma dayalı sanay�n�n kurulmasına neden 

olur. Ülkem�zde kurulan un ve yağ değ�rmenler�, meşrubat sanay�, turunçg�l ve patates paketleme 

tes�sler� ve yem fabr�kaları tarıma dayalı sanay�lere örnek ver�leb�l�r. Bu kuruluşlar tarım ürünler�n 

�şlenmes�n� sağlar, �st�hdam �mkanı yaratır ve ekonom�ye katkı yapar.
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Araştırma Konusu

KKTC’ de  organ�k tarım konusundak� 
çalışmalar hakkında b�lg� toplayınız.

Res�m 83:Toprak Ürünler� Kurumuna 
a�t s�lolar  (Lefkoşa Sanay� Bölges�)

Res�m 84:Cypfruvex paketleme tes�s�-Güzelyurt
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Çeş�tl� ürünler�yle �nsanlara yararlı olan hayvanların yet�şt�r�lmes� ve üret�lmes� �şler�ne 

hayvancılık den�r. Özell�kle göçebel�k dönem�nde �nsanların başlıca geç�m kaynağı olan 

hayvancılık, �nsanoğlu yerleş�k hayata ve tarıma geçt�kten sonra da önem�n� korumuştur. Bugün de 

hayvancılık tarımın alt sektörler�nden b�r� olarak önem�n� devam ett�rmekted�r. Çünkü et, süt, 

yumurta g�b� hayvansal ürünler �nsan beslenmes�nde değerl� gıdalar olup, özell�kle prote�n 

açısından zeng�nd�rler. Y�ne hayvansal ürünlerden yün (yapağı), t�ft�k, tüy, der� g�b� ürünler dokuma 

ve der� sanay�ler�n�n hammaddes�n� sağlamaktadırlar. 

Kıbrıs'ta hayvancılık, tarımın öneml� b�r parçasını oluşturur. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes 

hayvancılığı �le Güney Kıbrıs'ta domuz yet�şt�r�c�l�ğ� hayvancılığın alt sektörler�n� oluşturur. Son 

b�rkaç yılda t�car� amaçlı devekuşu ç�ftl�kler� de kurulmuştur. Kıbrıs'ta coğraf� koşullar ve özell�kle 

�kl�m şartlarına göre en uygun faal�yet küçükbaş hayvancılıktır. İkl�me bağlı olarak kışın ve 

�lkbaharda yeşeren otlar koyun ve keç�ler�n ana bes�nler�d�r. Ayrıca tahıl ürünler�n�n hasadından 

sonra tarlalarda otlatma �mkanı küçükbaş hayvancılığın düşük mal�yetl� yapılmasını sağlar.
 

KKTC'de hayvancılık bütün bölgelere yayılmış olup, hayvansal ürünler�n ç�ftç�l�k �çer�s�ndek� 

payı yaklaşık % 55'd�r. Hayvansal üret�m�m�z genell�kle �ç tüket�m� karşılamakta ve üret�m fazlası 

bazı ürünler �hraç ed�lmekted�r. Bu ürünler�n başında süt mamüller�nden hell�m ve kaşar peyn�r� �le 

yapağı ve der� gelmekted�r. Özell�kle hell�m ve kaşar peyn�r� Türk�ye, Kuveyt ve Suud� Arab�stan' a 

�hraç ed�lmekted�r. 

Ülkem�zde beslenen hayvan sayıları yeterl� olmakla beraber, hayvan başına elde ed�len ver�m 

hedeflenen düzeye ulaşamamıştır. Bunun başlıca nedenler� olarak; et ve süt ver�m� yüksek hayvan 

sürüler�n�n oluşturulamaması, çevre faktörler� �le hayvanların bakım ve beslenme koşullarının 

yeterl� düzeyde olmaması sayılab�l�r.

         B-  HAYVANCILIK

 Sığır  

Koyun

Keç� 

Kanatlı

Domuz 

Arıcılık

68,458

  186,194

84,131

  11,121,103

  -

  23,745(kovan)

Sığır 

   Koyun

Keç� 

Kanatlı     

Domuz

 66,900

321,500

257,600

2.495.000

350,200

KKTC’de 
Hayvan Varlığı(2018) 

GKRY’ de
Hayvan Varlığı(2017)
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Tablo 13: Kıbrıs’ta hayvan varlığı
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Güney Kıbrıs'ta hayvancılığın tarımsal üret�mdek� payı yaklaşık % 40'tır.  Gerek hayvan 

ırkları gerekse beslenme koşulları yönünden Güney Kıbrıs'tak� yet�şt�r�c�l�k ülkem�ze benzer 

özell�kler göster�r. Ülkem�zden farklı olarak Güney Kıbrıs'ta domuz yet�şt�r�c�l�ğ� öneml� b�r faal�yett�r. 

Domuz ve kümes hayvancılığı et üret�m� �le yumurta üret�m� yerel taleb� tamamen karşılar ve bu 

ürünler�n �thalatı gerçekleşmez. Zaman zaman domuz et� fazlası �hraç ed�l�r. Büyük ve küçükbaş 

hayvanların et� üret�m� yerel taleb� büyük oranda karşılar ve �thalat �le desteklen�r. Süt ürünler�n�n b�r 

bölümü de �hraç ed�lmekted�r.

1-BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK: Ülkem�zde büyükbaş hayvanlar daha çok Hollanda 

S�yah Beyaz Alacası �le İsra�l S�yah- Beyaz Alacası türler�nden oluşmaktadır. Son yıllarda ABD ve 

İng�ltere'den sun� dölleme yöntem� �le daha yüksek ver�ml� hayvan türler� elde etme �ç�n ıslah 

çalışmaları yürütülmekted�r. Ülkem�zde büyükbaş hayvanlar süt üret�m�ne yönel�k olarak 

yet�şt�r�lmekte olup, et üret�m� �ç�n bes�c�l�k yapılmamaktadır. Ancak süt ırkı hayvanlar çeş�tl� 

yöntemlerle bes�ye alınıp et �ht�yacını karşılamaya yönel�k tüket�me sunulmaktadır. KKTC'de 

büyükbaş hayvancılık tüm ülkeye yayılmıştır. Ancak Akdoğan, Vad�l�, Beyarmudu, Çayönü, 

C�hang�r, Haspolat köyler�nde daha yoğundur. Bu faal�yetler daha çok a�le �şletmec�l�ğ� şekl�nde 

yürütülmekted�r. Meraların azlığı neden�yle hayvanların beslenme ve bakımı barınaklarda 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Özell�kle fabr�kalarda üret�lm�ş konsantre yemler �le hayvanlar 

beslenmekted�r. Bunlara ek olarak büyükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde modern yöntemler�n 

uygulandığı entegre tes�sler de bulunmaktadır. Modern araç gereçlerle donatılmış bu tes�sler, 

hayvanların �ht�yaç duyduğu yem�n üret�lmes�, sağılması, süt ve et ürünler�n�n �şlenmes� v.b 

faal�yetler�n b�r arada yapıldığı yerlerd�r.      
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Res�m 85: Ülkem�zde yarı açık barınaklarda büyükbaş hayvanlar
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2-KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK: Koyun ve keç� yet�şt�r�c�l�ğ�ne dayalıdır. Ülkem�zde 

koyun ırkları �ves�, sakız, yerl� ırk ve bunların melezler�nden oluşmaktadır. Yerl� ırk koyunlar, sayıları 

azalmış olmasına rağmen bazı üret�c�ler tarafından yet�şt�r�l�r. Bu türün hayvanlarının analık 

vasıfları yüksekt�r ve Kıbrıs'ın kurak koşullarına adapte olmuştur. Yerl� ırk koyunlar �r� cüssel�, 

hastalıklara karşı dayanıklıdır. Süt ve döl ver�mler� orta düzeyded�r. Bu koyun türü daha çok 

Pınarbaşı ve Dağyolu köyler�nde yet�şt�r�l�r. D�ğer koyun türler� �se tüm ülkeye dağılmıştır.  Sakız ırkı 

koyunların döl ve süt ver�m� yüksekt�r. İnce kuyruklu, nar�n yapılı b�r koyun c�ns�d�r. Ülkem�zdek� 

koyunların büyük çoğunluğu bu ırkın melezler�nden oluşmaktadır. İves�, orta cüssel�, döl ve süt 

ver�m� düşük b�r koyun türüdür. 

Küçükbaş hayvancılık ülkem�zde yarı �ntans�f b�r şek�lde yürütülmekted�r. Yılın yarısını merada 

geç�ren hayvanlar d�ğer yarısında ağılda beslenmekted�r. Hayvan barınakları yarı açık olup 

yağmur ve soğuktan korunma alanı �le gez�nt� alanından oluşur.  

Güney Kıbrıs'ta 30 - 40 yıl önce koyun ve keç�ler en öneml� hayvan varlığıydı. Yet�şt�r�c�ler keç� 

ve yerl� ırk koyunları geleneksel yöntemlerle beslemekteyd�. Yerl� ırk  koyunlar süt ver�m� �ç�n 

yet�şt�r�l�rd�. Bugün de yarı modern ve modern ağıllarda ve gel�şt�r�len otlaklarda süt üret�m� �ç�n 

yet�şt�r�c�l�k yapılmaktadır. 

Keç�ler�n de koyunlar g�b� yayılışı 

vardır. Irk olarak Dağ Keç�s�(m�da), Şam 

Keç�s� (Damaskus) ve bunların melezler� 

yaygın şek�lde yet�şt�r�l�r. Dağ keç�ler� 

dağlık yörelerdek� köylerde yet�şt�r�l�r. 

Küçük yapılıdırlar.  Süt ver�mler� düşük 

olup hastalıklara karşı dayanıklıdır. 

Ormanlara verd�kler� zararlardan dolayı 

varlığı azaltılmaktadır. Yoğun olarak 

Mesarya ve Karpaz köyler�nde yet�şt�r�l�r. 

Şam Keç�s�(Damaskus)  ırkı, düzlük ve 

bahçel�k araz�lerde yet�şt�r�lmekted�r. İr� 

yapılı, uzun gen�ş kulaklıdırlar.
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Res�m 86: Şam keç�s�

Res�m 87: Tahıl hasadından sonra 
otlamakta olan koyun sürüsü
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3-KÜMES HAYVANCILIĞI:  Ülkem�zde kırsal kes�m�n hemen her yer�nde ekonom�k 

değer� olmayan kümes hayvancılığı yapılır. Amaç köylünün kend� �ht�yacını karşılamaya yönel�kt�r.  

Günümüzde sağlıklı beslenmeye ve beyaz et tüket�m�ne karşı artan b�r önem vardır. 

 Bu gel�şmeye bağlı olarak son yıllarda 

büyük şeh�rler�n yakınında tavuk ç�ftl�kler� 

kurulmuştur. Bu ç�ftl�kler büyük kentler�m�z�n 

hem et hem de yumurta �ht�yacını sağlar. 

Ülkem�zde entegre tavuk �şletmec�l�ğ� yapan 

b�r çok tes�s vardır. Bu entegre tes�sler�n 

yanında küçük çaplı üret�m yapan pek çok 

tavuk ç�ftl�ğ� de bulunmaktadır. 

  Ülkem�zde son yıllarda kurulmakta olan 

devekuşu ç�ftl�kler� de, kümes hayvancılığı 

kapsamına g�rmekted�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 88:Modern tavuk ç�ftl�ğ�

5-DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ:Müslüman ve Musev� toplumlarda �nsanlar d�nsel �nanışları 

gereğ� domuz et� tüketmemekted�r. Ancak Hr�st�yan toplumlarda domuz et� tüket�m� yaygındır.

 Güney Kıbrıs'ta  domuz yet�şt�r�c�l�ğ� öneml� b�r ekonom�k faal�yett�r. Çünkü domuz ana et 

türüdür. Ç�ftl�klerde yet�şt�r�len bu hayvanların hızlı büyümeler� ve yılda 10 �le 20 arası yavru 

doğurmaları en öneml� özell�kler�d�r. Ayrıca yeş�l yemler dışında çeş�tl� y�yecek artıklarıyla da 

besleneb�l�rler. Güney Kıbrıs'ta kasaplık domuz ve ürünler�, hem �ç tüket�m� karşılamakta hem de 

dış t�caret malı olarak �hraç ed�lmekted�r.
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Res�m 89: Mutluyaka -Tuzla köyler� 
arasındak� devekuşu ç�ftl�ğ�

erişlidir.

      Arıcılıktan elde edilen bal, arı sütü, 
propolis gibi değerli ürünlerin satışı özellikle 
kırsal kesimde ai le bütçesine katkı 
yapmaktadır. KKTC’de yaklaşık 250 arıcı
olup, 24,000 kovan ile yılda 300-350 ton bal 
üretmektedir.

   Arıcı l ık tarımsal bir faal iyet
olmasının yanında bitkilerde tozlaşmayı
sağlayarak ürün miktarı ve kalitesinde 
büyük artışlara neden olur.



D�ğer b�r çalışma �se ülkem�zdek� 

kuraklık sonucu ortaya çıkan ucuz yem 

üret�m�n� karşılamaya yönel�k olandır. 

Ekonom�k hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde kaba 

yem ağırlıklı yemler gerek�r. Kıbrıs'ta su 

kaynaklarının yeters�zl�ğ� ve kaba yem 

yet�şt�r�lecek alanların sınırlı olması üret�m� 

kısıtlamaktadır. Kasımdan n�sana kadar 

yağışlı dönemde yet�şen yeş�l otlar 

hayvanlara ver�l�r. Bu dönemde yet�şt�r�len 

yem b�tk�ler�n�n bala, sano ve slaj hal�ne 

get�r� lerek �ht�yaç duyulan dönemde 

hayvanlara yed�r � lmes�  gerek� r.  Bu 

kapsamda özell�kle arıtma tes�sler�nden 

elde ed�len sularla yeml�k baklag�ller�n 

üret�m�ne ağırlık ver�lmes� gerek�r.

KKTC'de Süt Endüstr�s� Kurumu (SÜTEK) tarafından toplanan sütler �malathanelere dağıtılır. 

Bugün ülkem�zde elde ed�len sütün yaklaşık %70'� soğuk z�nc�r s�stem�yle �malathanelere ulaştırılır. 

Süt ve süt ürünler� �şlend�kten sonra pastor�ze süt, yoğurt, hell�m, peyn�r v.b. mamül hal�ne get�r�l�r. 

  Hayvancılık faal�yetler� beraber�nde çok çeş�tl� �şletmeler�n ortaya çıkmasına neden olur. Bunların 

başlıcaları et ve et ürünler� sanay�, süt ve süt ürünler� sanay� �le yem sanay� sayılab�l�r. Bu �şletmeler 

sektörün çeş�tl� ürünler�n�n �şlenmes�n� sağlarken �st�hdama ve genel ekonom�ye katkılar 

yapmaktadır.

KKTC son yıllarda uygulamaya konulan b�r 

başka çalışma da Soğuk Z�nc�r Projes�d�r.  

Soğuk Z�nc�r, hayvanlardan sağılan sütün 
0+ 4 C’ye get�r�ld�kten sonra �malathaneye 

�let�lmes� olayıdır. KKTC'de sıcaklıkların 

yüksekl�ğ� sütün �malathaneye g�derken 

bakter�ler�n üremes�ne ve bozulmasına 

neden olur. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 90: Yem b�tk�ler� bala, sano ve sılaj
hal�ne get�r�lerek �ht�yaç duyulan dönemde 
hayvanlara yed�r�lmekted�r.

Res�m 91: KOOP fabr�kasında hell�m üret�m�

      Kıbrıs’ ta Hayvancılık Konusunda Yapılan Çalışmalar 

    Gerek ülkem�zde gerekse Güney Kıbrıs'ta hayvancılığın gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar 

yapılmaktadır. Bunların başında hayvan soylarının ıslahı programları gel�r. Ülkem�zde Hayvancılık  

Da�res�, bu konuda çalışmalar yapar. Amaç et ve süt ver�m� yüksek hayvan ırklarını üret�c�lere 

dağıtıp ver�m� artırmaktır. Ülkem�zde bu amaca yönel�k olarak sun� tohumlama ve hayvanların kayıt 

altına alınmasına yönel�k kulak numaralama çalışmaları yapılmaktadır. 
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Har�ta 18: Kıbrıs’ ta yet�şt�r�len hayvanların coğraf�k dağılışı

Araştırma Konusu

Son yıllarda ülkem�ze yurt dışından get�r�lm�ş ve Kıbrıs’ a adapte olmuş hayvan türler� hang�ler�d�r? 
Bunların KKTC ekonom�s�ne katkıları ned�r ? Araştırınız.
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Kıbrıs adası geçm�şte gen�ş b�r orman örtüsüne sah�pt�. M.Ö. 7. yüzyıldan ber�d�r bu ormanlar 
tahr�p ed�lmekted�r. O dönemlerde gem� yapımı �ç�n kereste olarak kullanılan ormanlar, bugün �se 
�nşaat yapımı, yakacak odun elde etme veya yangınlar sonucu tahr�p olmaktadır.

 KKTC'de toplam araz�n�n %19,5’ �  orman araz�s�d�r. Orman sahalarımızın büyük b�r kısmı 
bozuk vasıflı orman n�tel�ğ�nded�r. Bu nedenle mevcut orman araz�ler� ağaçlandırma çalışmaları 
devam etmekted�r. KKTC'de ormancılığın ülke ekonom�s�ne  katkısı çok azdır. Ekonom�k olarak 
ormanlarımızdan tomruk, d�rek ve yakacak odun elde etmek �ç�n yararlanılmaktadır. Ancak 
ormanlarımız ülken�n doğal zeng�nl�kler� olarak tur�zm, d�nlenme, toprak erezyonunu önleme, yer 
altı suyunu depolama açısından büyük önem taşımaktadır. Y�ne ormanlar b�r çok hayvan türüne 
yaşam alanı sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de orman alanları büyük tehd�t 
altındadır. Başta orman yangınları ve �nşaat yapımı �ç�n süren ağaç kes�mler� neden�yle her geçen 
gün ormanlarımız tükenmekted�r.

Güney Kıbrıs ekonom�s�nde de ormancılık çok küçük b�r paya sah�pt�r. Ormanlardan kereste 
üret�m�, odun kömürü üret�m� ve yakacak odun üret�m� amacıyla yararlanılır. Ormanlık alanlar 
Trodos dağları �le Baf bölges�nde yoğundur. Ormanlar b�r çok hayvana doğal yaşam alanı 
sağlamaktadır. Bunlara en güzel örnek Muflon'lardır. Bugün nesl� tükenmek üzere olan bu 
hayvanlar daha çok Trodos dağlarında yaşam alanı bulmaktadır. Güney Kıbrıs'tak� ormanları 
gel�şt�rmek ve korumak �ç�n çeş�tl� programlar uygulanır. İng�l�z sömürge dönem�nden kurulmuş 
Ormancılık Kolej� bu alanda uluslararası üne sah�pt�r.

          C-  ORMANCILIK

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 92: Nesl� tükenmek üzere olan muflon
Res�m 93: Orman Da�res�ne a�t kereste 

atölyes�ndek� orman ürünler� 

Araştırma Konusu

Ormanların yararları nelerd�r?
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   Dört tarafı den�zle çevrelenm�ş Kıbrıs'ta balıkçılık öneml� b�r ekonom�k faal�yet olamamıştır. Ancak 

su ürünler�ne olan talep bu sektörün her geçen gün gel�şmes�n� sağlamaktadır.

   KKTC'de balıkçılık küçük ölçekl� kıyı balıkçılığı n�tel�ğ� taşımaktadır. Genel olarak 12 metreden 

daha küçük teknelerle, ortalama 5-40 metre der�nl�klerde avlanılır. Avlanma özell�kle avın karaya 

çıkarılab�leceğ� l�man ve balıkçı barınaklarına yakın sahalarda gerçekleşt�r�l�r. Bu sahalarda 

çapar�(s�rt�), paraketa(baragad�) ve çeş�tl� ağlar �le yoğun olarak d�p ve d�be yakın yaşayan balıklar 

avlanır. Vopa, �zmar�t, m�ner�, yazılı ork�nos(palamut) g�b� göçer balıklar bunların başlıcalarıdır. 

KKTC'de 2017 yılı �t�bar�yle 341 balıkçı teknes� faal olarak kullanılmaktadır. Bu sektörde çalışan 

491 balıkçının b�r kısmı hob�, b�r kısmı �k�nc� b�r �ş veya gel�r elde ederken yaklaşık %30-40'lık b�r 

bölümü �se bu faal�yet� meslek olarak sürdürmekted�r. KKTC yıllık su ürünler� üret�m� 450-500 ton 

olarak tahm�n ed�lmekted�r. Ancak bu rakamlara olta �le balık avcılarının avladıkları balık m�ktarı 

dah�l değ�ld�r. Bu ürünler�n yaklaşık yarıya yakını Güney Kıbrıs'a satılmaktadır. Ülkem�zde 

balıkçılığın önem� bulunmakla beraber Karpaz ve Koruçam bölgeler� dışındak� kıyılarda balık 

stoklarının az olması ve açık den�z balıkçılığının yapılamaması neden�yle bu sektör büyük b�r 

gel�şme gösterememekted�r. KKTC'de Hayvancılık Da�res�ne bağlı Su Ürünler� Şubes� balıkçılık 

konusunda çeş�tl� çalışmalar yapmaktadır. Balıkçı tekneler�n�n barınab�lmes� �ç�n l�manlar da�res�ne 

bağlı b�rçok balıkçı barınağı vardır. Yen� Erenköy, İskele Boğazı, D�pkarpaz, G�rne, Yed�dalga v.b. 

olmak üzere 9 tane ana balıkçı barınağı mevcuttur. Mevcut barınakların genel durumları d�kkate 

alındığında, alt ve üst yapıları, özell�kle tes�sler ve ek�pmanla �lg�l� olarak su ürünler�n�n boşaltma, 

hazırlama ve depolama h�zmet� yoktur. Balıkçı tekneler�n�n �ht�yaçlarını karşılama koşulları 

yeters�zd�r.

          D- BALIKÇILIK

 Güney Kıbrıs'ta balık üret�m� 

genell�kle kıyı ve trol balıkçılığı �le 

k ü l t ü r  b a l ı k ç ı l ı ğ ı  ş e k l � n d e 

yürütülmekted�r.  Bu faal �yet 

bölgesel ve uluslararası sularda 

yapılır. Güney Kıbrıs'ta  kayıtlı 700 

adet balıkçı teknes� mevcuttur. 

Bun la r ın  büyük  çoğun luğu 

12m'den daha küçük balıkçı 

tekneler�d�r. Toplam yakalanan 

balık m�ktarı yaklaşık 1490 tondur. 

Ba l ı kç ı l ı k  sek tö rü  ge l � şme 

�çer�s�nded�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 94: G�rne Yat L�manındak� balıkçı barınağı
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 KKTC'de kültür balıkçılığına yönel�k �k� yatırım mevcuttur. Bunlardan b�r�nc�s� 2003 yılında özel 

b�r ş�rket tarafından Kumyalı köyü açıklarında kurulan Ork�nos Bes� Ç�ftl�ğ�d�r. Bu ç�ftl�k            

ç�pura - levrek ç�ftl�ğ�ne dönüştürülmüştür. İk�nc� yatırım �se y�ne özel b�r ş�rket tarafından 2005 

yılında kurulan Ç�pura- Levrek Ç�ftl�ğ�d�r. Söz konusu ç�ftl�kler kıyıdan 2.2 km ve 1.5 km açıkta ve 

50m eşdeğer der�nl�k hattı dışında kurulmuş olup 450-500 ton/yıl kapas�tel�d�r. 

    Güney Kıbrıs'ta kültür balıkçılığı �ç�n �lk ç�ftl�kler 1969'da kuruldu. Daha sonra Larnaka yakınında 

Meneou'da deneysel balık ç�ftl�kler� kuruldu. Bugün b�rçok balık ç�ftl�ğ� �le yılda yaklaşık 5400 ton 

üret�m gerçekleşt�r�lmekted�r. Y�ne Trodos dağlarında 5 tane küçük ölçekl� ç�ftl�kte yıllık 100 ton/yıl 

kapas�tel� alabalık üret�m� yapılmaktadır. 

Güney Kıbrıs'ta Balıkçılık ve Den�z 

Araştırmaları Bölümü, yaşayan den�z 

kaynaklarının araştırılması, korunması 

�le kültür balıkçılığının araştırılması ve 

gel�şt�rmes�nden sorumludur. Bölümün 

d�ğer çalışmaları arasında balıkçı 

barınaklarının �nşası, gel�şt�r�lmes� ve 

bakımı da yer alır. Bu çerçevede 

Paral �mn�, Ay�a Napa, Ks� lofago, 

D�kelya, Larnaka, Lats� ve P�rgos v.b. 

faal 12 balıkçı barınağı bulunmaktadır.

 Kültür Balıkçılığı
KKTC'de 1974 yılından önce kurulu 

bulunan Kalec�k Den�z Ürünler � 

Araştırma ve Uygulama Merkez� 1997 

yıl ına kadar Hayvancılık Da�res� 

Müdür lüğü taraf ından faal �yet te 

tutulmuştur. Ancak kuruluşun amacına 

uygun tekn�k eleman ve b�lg� yeters�zl�ğ� 

� l e  modern �zasyon  � ç �n  ge rek l � 

f �nansmanın bulunamaması g�b� 

nedenlerle 1997 yılında faal�yet�ne son 

ver�lm�şt�r. Özel g�r�ş�mc�lere k�ralanan 

bu merkeze çeş�tl� nedenlerle halen 

yatırım yapılamamıştır. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

Res�m 95: Kültür balıkçılığı

Res�m 96: Balıklar beslen�rken
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VII   ÜNİTE VII   

1-Kıbrıs'ta tarıma ayrılan toprakların çok büyük b�r bölümünün tahıl üret�m�ne ayrılmasının 
nedenler� nelerd�r? 

2-Tarım sektörünün KKTC  ekonom�s� �ç�n önem�n� bel�rt�n�z? 

3-Kıbrıs'ta sanay� b�tk�ler�n�n üret�m�n�n çok az olmasının nedenler�n� araştırınız?

4-Ülkem�zde hayvancılıkta ver�m�n artırılması �ç�n yapılan çalışmalar nelerd�r?

5-Ormanlarımızın gel�şt�r�lmes� ve korunması �ç�n neler yapılmalıdır. Bu konuda b�ze düşen görevler 
nelerd�r?

6-Kıbrıs'tak� kültür balıkçılığı hakkında b�lg� ver�n�z?

7- Kıbrıs b�r ada ülkes� olmasına rağmen balıkçılık n�ç�n gel�şmem�şt�r?

ÜNİTE  DEĞERLENDİRME SORULARI

91

Avlanması ve toplanması tamamen yasak olan canlılar arasında 4 tür kaplumbağa, yunus ve 
Akden�z fokunun yanında, �k �  ahtapot,  �k �  köpekbalığı ,  kabuklular ve bal ık lar 
bulunmaktadır.Den�zlerde Uluslararası Doğayı Koruma B�rl�ğ� (IUCN)'n�n “kırmızı l�stes�”nde c�dd� 
tehl�ke altında bulunan orfoz ve eşk�na g�b� türler �se, KKTC'de hem amatör hem de profesyonel 
balıkçılar tarafından kontrolsüz b�r şek�lde avlanmaktadır. Oysa balıkçılıktan sorumlu Hayvancılık 
Da�res�'nde, balıkların nesl�n� güvence altına alab�lmek �ç�n hang� balığın kaç sant�metre boyunda 
yakalanab�leceğ�n� gösteren ve balıkların en az b�r kez üremes�ne olanak sağlanması göz önünde 
tutularak hazırlanan l�steye rağmen avlanma b�l�nçs�zce yapılmaktadır. Balıkların nes�ller�n� 
koruyab�lmek �ç�n en az b�r kez üremeler�ne olanak sağlamak gerekt�ğ� göz önüne alınarak, bu 
amaçla hem yakalanab�lecek balık boyları hem de kullanılab�lecek ağ gözenekler�n� �çerecek AB 
standartlarını temel alan yasaları hazırlamak ve bu yasaları uygulamak gerekmekted�r.Çok b�l�nen 
balık türler�nden olan ve c�dd� tehl�ke altında olan orfozun 45 sant�metreden küçük avlanması yan� 
yumurtlamadan avlanması Orfoz türünü yakın b�r zaman �çer�s�nde tüketecekt�r .Oysa 45 cm boya 
ulaştığında söz konusu balık türü en az b�r kere üreme yapmaktadır.  Yavru balıkların ağlara 
yakalanmasını önlemek amacıyla ağ gözenekler�n�n boyutları �le �lg�l� kısıtlamalar get�r�lmel�, 
gözeneğ� 15-16 m�l�metre olan bu tür ağlara küçük ve üreme boyuna gelmeyen balıkların da 
yakalanmaması �ç�n yasaklanma get�r�lmel� , ağ gözeneğ� 28 m�l�metreden küçük ağlar 10 
metreden sığ sularda  yasaklanmalıdır. Balıkların üreme alanları bel�rlen�p, bu bölgeler�n kısmen 
ava kapatılması veya mevs�msel olarak ava kapatılması sürdürüleb�l�r b�r balıkçılık �ç�n çok 
öneml�d�r.Akden�z'e özgü pos�donyalar (f�ja) oks�jen üretmes� ve yavru balıklar �ç�n koruma 
sağladığından bu değerl� b�tk� korunmalı bunun yanında koruma amacıyla pos�donya (f�ja) ve yavru 
balıkların bol olduğu alanlar bel�rlenmel�, balıkçıların ağlarına takılan kaplumbağaların 
öldürülmemes�n� teşv�k  �ç�n  ağlara yapılacak  zarar  karşılanmalıdır. 

Res�m 97: Gaz�mağusa balıkçı barınağı

Sürdürüleb�l�r Balıkçılık: Balıkçılık kaynakları 
yen�leneb�l�r kaynaklardır. Ancak b�rçok balıkçılık 
faal�yetler�nde görülen aşırı avcılık balık stoklarını tehl�ke 
altına sokmaktadır Genel anlamıyla sürdürüleb�l�r 
balıkçılık 'sosyoekonom�k s�stem�n güncel su ürünü 
gereks�n�mler�n�n (talepler�n�n), gelecek kuşakların 
gereks�n�mler�n�n karşılanmasını �potek altına almayacak, 
önlemeyecek veya engellemeyecek şek�lde, bugünden 
karşılanması' olarak tanımlanmaktadır. 

KKTC Den�zler�nde avlanması ve toplanması yasak 32 
canlı türü yanında avlanmakta olan ancak nes�ller� c�dd� 
tehl�ke altında bulunan balık türler� vardır. 



Hammaddeler�n veya yarı �şlenm�ş maddeler�n �şlenerek kullanıma hazır hale get�r�lmes� 

faal�yetler�ne sanay� (endüstr�) den�r. Ülkeler�n ekonom�k gel�şme süreçler�nde tarımdan, sanay� 

ve h�zmetler sektörler�ne doğru b�r değ�ş�m söz konusudur. Kıbrıs'ta da bu süreç benzer şek�lde 

gel�şm�şt�r. Küçük b�r ada ekonom�s� özell�kler�ne sah�p Kıbrıs'ta, yer altı zeng�nl�ğ�n�n ve 

hammadden�n yeters�zl�ğ� g�b� unsurlar sanay� üret�m�n�n gel�şmes�n� engellemekted�r. Sanay� 

sektörü �ç pazarın �ht�yaç duyduğu ürünler�n üret�lmes�n� sağlarken d�ğer sektörlere de katkı 

yapmakta ve sanay� ürünler�n�n dış ülkelere pazarlanması sonucu ülkeye gel�r kazandırmaktadır.

KKTC' de sanay� sektörü, ülkem�z�n ekonom�k ve doğal yapısı gereğ� küçük ve orta büyüklükte 

�şletmelerden oluşmaktadır. Bu �şletmeler kuruluş sermayes� düşük, özell�kle tüket�m malı üreten 

ve �lk yatırımı çabuk ger� ödeyen haf�f sanay� alanlarında kurulmaktadır. Büyük çoğunlukla a�le 

ş�rketler� hal�nde faal�yet gösteren bu  sanay� kuruluşlarımız özell�kle gıda ve tekst�l alanlarında 

gel�şm�şt�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   KIBRIS'TA  SANAYİKIBRIS'TA  SANAYİ

  KIBRIS'TA  SANAYİ

Res�m 98: Lefkoşa Sanay� Bölges�nde konfeks�yon fabr�kası

Araştırma Konusu

Sanay�n�n kurulması �ç�n gerekl� şartlar nelerd�r?
KKTC’ de bu şartlardan hang�ler� sorun teşk�l eder?
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   2018 yılında KKTC'de sanay� sektörünün genel ekonom� �çer�s�ndek� payı %8.4'tür. Sanay� 

sektöründe üret�len ürünler, ülkem�z dış satımının 77.9 m�lyon dolarlık bölümünü oluşturur ve bu 

rakam toplam dış satışımızın yaklaşık % 77'd�r.

% 57.3

% 2.6

% 17.4

İşlenm�ş Tarım ve Gıda 

Konfeks�yon 

D�ğer Sanay� Ürünler� 

 Güney Kıbrıs'ta sanay� üret�m� dış t�carete dayalıdır. Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� �le Orta Doğu 

ülkeler� sanay� ürünler�n�n başlıca alıcılarıdır. Bu �k� pazarla b�rl�kte �ç p�yasa toplam sanay� 

üret�m�n�n yaklaşık %90'ını tüket�r. Güney Kıbrıs'ta sanay� sektöründe çalışanların sayısı �se 

yaklaşık  37000 k�ş�d�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Graf�k 8: KKTC sanay� ürünler� dış satımı (2018)

   Kıbrıs'ta sanay� faal�yetler� üç alt sektörde toplanmaktadır.Bunlar; �malat sanay�, taşocakçılığı ve 

enerj�-sudur.

A- İMALAT SANAYİ

    KKTC'de sanay� sektörü �çer�s�nde en büyük paya sah�p alt sektör, �malat sanay�d�r. Toplam 

sanay� sektörü �çer�s�nde �malat sanay�n�n payı yaklaşık %80 oranındadır. İmalat sanay� alt 

sektöründe b�rçok tes�s mevcut olup, öneml� b�r �st�hdam alanıdır. 

    Ülkem�zde sanay� sektöründe üret�len ürün çeş�tler�n�n artırılması sanay� ürünler�n�n toplam 

�hracat �çer�s�ndek� payını da artıracaktır. Bu amaçla yatırımcıların �hracat yapma olanaklarını ve bu 

olanakları artırma yollarını araştırmak ve gel�şt�rmek gerekmekted�r.  Bunu gerçekleşt�rmen�n en 

temel yolu ülkem�ze uygulanan �zolasyonların kaldırılmasıdır. 

   
Güney Kıbrıs'ın sanay� ürünler� dış satımı yaklaşık 800 m�lyon dolardır. Sanay� ürünler� dış 

satımında, eczacılık, gıda-�çecek ve ger� dönüşüm ürünler�  en büyük paya sah�pt�r. Güney Kıbrıs'ın 

A.B üyes� olmasının da etk�s�yle sanay� ürünler� dış satımında AB pazarlarına doğru son yıllarda 

öneml� değ�şmeler olmaktadır. 
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 Tablo 14: Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin

 Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımları (2013)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Maden yataklarının varlığı araz�n�n jeoloj�k oluşumu �le �l�şk�l�d�r. Bu nedenle jeoloj�k yapı 

ülkedek� mevcut maden çeş�tler�n� bel�rler. Kıbrıs adası temelde �k� jeoloj�k yapıdan meydana 

gelmekted�r. Bunlar volkan�k kökenl� Trodos Dağları �le tortul kökenl� G�rne Dağlarıdır. Bu �k� farklı 

jeoloj�k oluşum çok çeş�tl� m�neral ve kayaçlar �çermekted�r. 
 

Kıbrıs'ta başta bakır maden cevher� olmak üzere b�rçok maden ve m�neral bulunmaktadır. Krom, 

dem�r p�r�t, asbest, alçıtaşı ve manganez adada bulunan d�ğer maden ve m�nerallerd�r. Bu madenler 

uzun yıllar Kıbrıs'ın dış t�caret�ne katkı yapmışlardır.  Maden yatakları daha çok Trodos dağlık 

alanındadır. Trodos dağlarının volkan�k kökenl� olması m�neral bakımından zeng�n olmasını 

sağlamıştır. Kıbrıs'tak� madenler �çer�s�nde en öneml�s� bakır maden�d�r. Bakır maden�n�n varlığı 

esk� çağlardan ber� b�l�nmekte olup, Kıbrıs adasının �sm�n�n bakır maden�nden (copper) geld�ğ� 

söylen�r. Kıbrıs'ta bakırın çıkartıldığı en ver�ml� maden yatağı Lefke çevres�nde bulunan Karadağ'dı. 

1970'l� yıllara kadar Cyprus M�nes Corporat�on(CMC) �s�ml� Amer�kan ş�rket� bu maden� �şletm�şt�r. 

Karadağ ve çevres�nden çıkartılan bakır maden� Gem�konağı �skeles�nden �hraç ed�lmekteyd�. 

1975 yılında faal�yet�ne son veren ş�rket arkasında büyük b�r çevre k�rl�l�ğ� bırakmıştır. Güney'de 

kalan d�ğer bakır yatakları �se ekonom�k değer� azaldığı �ç�n kapatılmıştır.

 B- MADENCİLİK  VE  TAŞOCAKÇILIĞI
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Araştırma Konusu

CMC ve  taşocaklarının yarattığı 
k�rl�l�ğ�n doğal çevre ve �nsana 
yaptığı etk�ler� araştırınız.

Res�m 99:CMC’ den ger�ye kalanlar

Res�m 100: Lefke’ de bakır maden�n�n 
çıkartıldığı alanlar (Esk� Karadağ)

Trodos dağlarının üst bölümler�ndek� Yukarı Amyanto köyü çevres�nde amyant (asbest) maden� 

çıkartılmaktaydı. Bu maden yüzyılın başından 1986 yılına kadar �şlet�lm�şt�r. Çıkartılan 1 m�lyon ton 

amyant �hraç ed�lm�şt�r. Amyant (asbest) m�neral�n�n �nsan sağlığını tehd�t eden zeh�rl� b�r madde 

oluşu ve kullanım alanlarının yer�n� başka ürünler�n alması sonucu maden kapatılmıştır. D�ğer 

öneml� b�r maden kromdur. Bu maden de 1980'lere kadar çıkartılmıştır. 1950'de Kıbrıs'ın dış 

t�caret�nde %35 paya ve 6700 çalışana �ş �mkanı sağlayan bu sektörün önem�  bugün azalmıştır. 

Bunun başlıca nedenler� rezervler�n azalması, dünya pazarlarının değ�şmes� ve d�ğer 

sektörler�n gel�şmes�d�r. Bugün Kıbrıs'ta metal maden üret�m� yapılmamaktadır. Güney Kıbrıs' ta 

bugün ekonom�k gel�r sağlayan faal�yet taşocakçılığıdır. Havara, kum, çakıl ve yol yapım 

malzemeler� yerel �nşaat ve alt yapı �ht�yacını karşılamak �ç�n üret�lmekted�r. Ayrıca k�l, alçıtaşı, 

k�reç, ç�mento üret�m� yapılmaktadır. Ç�mento ve alçı taşı dış satım ürünler�ndend�r.
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KKTC'de taşocakçılığı sektöründe, ülkem�zdek� �nşaat patlamasına bağlı olarak son yıllarda 

hızlı b�r büyüme gerçekleşmekted�r. Bu sektör başta �nşaatlar olmak üzere tüm alt yapı �şler�nde 

�ht�yaç duyulan hammadden�n sağlandığı çok öneml� b�r faal�yet alanıdır. Taşocakçılığı alt 

sektöründe sadece �ç p�yasanın �ht�yacını karşılayab�lecek oranda kum-çakıl ve yol yapım 

malzemeler� üret�m� yapılmaktadır. KKTC' de kum-çakıl, k�reç, taşkırma-eleme, alçı, moza�ktaşı, k�l 

ve yapı taşı üret�m� �le �lg�l� olmak üzere b�rçok tes�s bulunmaktadır. 

Bugün sektörün �ht�yaç duyduğu hammadden�n tamamı G�rne Dağları’ndak� ocaklardan 

sağlanmaktadır. Ancak ülkem�zde artan �nşaatların �ht�yacını karşılamak �ç�n bölgedek� ocak 

sayısının artması ve ocak �şletmec�l�ğ�ndek� yanlış uygulamalar çevre açısından b�rçok 

olumsuzlukları da beraber�nde get�rm�şt�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Res�m 101: Trodos’ da 
Asbest maden�

Res�m 102: KKTC’ de taşocağı 
(Değ�rmenl�k)
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Özell�kle son yıllarda artan �nşaatlar, 

bu çevre tahr�batının artarak  devam 

etmes�ne neden olmaktadır. Bu nedenle 

uzun yıllardır kullanılan galer� yöntem� 

yer�ne basamak �şletmec�l�ğ� ve del�k 

yön tem�  uygu lama zorun lu luğu 

get�r�lm�şt�r. 

KKTC'de öneml� m�ktarda alçı taşı ve k�l yatakları mevcuttur. İnşaat sektöründe özell�kle 

dekorasyon malzemes� olarak alçı ve ürünler� yaygın b�r kullanım alanı bulmaktadır. Bu nedenle 

ülkem�zde özell�kle Boğaztepe'de bolca bulunan kal�tel� alçıtaşına, yurt�ç�nden ve yurt dışından 

talep vardır.

Enerj� ve su, sanay�n�n kurulmasında rol oynayan �k� temel faktördür. Sanay�de mak�neler�n 

çalıştırılması ve üret�m�n gerçekleşt�r�lmes�nde enerj� ve su öneml� rol oynar. Bu �k� unsur sadece 

sanay�de değ�l �nsan yaşamında da vazgeç�lmezd�rler.

Kıbrıs adası enerj� ve su kaynakları açısından  şanssız b�r durumdadır. Çünkü adada enerj� 

kaynağı olab�lecek yer altı zeng�nl�ğ� veya h�droelektr�k üret�m� �ç�n sürekl� akan akarsu 

bulunmamaktadır. Öte yandan su kaynakları açısından da yarı kurak �kl�m özell�ğ� ve yağış azlığı 

gerek �çme gerekse sulama suyunda yeters�zl�ğe neden olmaktadır. 

                                               C- ELEKTRİK- SU

KKTC'de elektr�k enerj�s� üretmek ve 

dağıtımını gerçekleşt�rmekle yükümlü olan 

kuruluş Kıbrıs Türk Elektr�k Kurumu'dur. 

(KIBTEK) 1996 yılına kadar elektr�k enerj� 

�ht�yacımızın çok büyük b�r bölümü Güney 

Kıbrıs' tan sağlanmaktaydı. 1994 yılında 

baş layan ça l ışmalar  � le  G� rne 'n �n 

doğusunda fuel o�l (mazot) �le çalışan 

Teknec�k Term�k Santral� kuruldu. Böylece 

zaman �ç�nde elektr�k enerj� �ht�yacının 

tamamının KKTC sınırları �çer�s�nde 

üret�lmes� mümkün oldu.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Res�m 104: Teknec�k Elektr�k Santral�

Res�m 103:Taşocaklarının yarattığı 
çevre k�rl�l�ğ�
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Güney Kıbrıs'ta üç tane elektr�k santral� bulunmaktadır. Bunlar D�kelya'da �k� adet ve L�masol 

yakınındak� Mon�'de b�r adett�r.

Kıbrıs'ın enerj� konusunda en büyük şansı güneş enerj�s�d�r. Güneş enerj�s� tem�z ve 

yen�leneb�l�r b�r enerj� kaynağıdır. Yılın çok büyük b�r bölümünde güneş gören Kıbrıs'ta güneş 

enerj�s�nden daha fazla yararlanmaya yönel�k yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. 2011 yılında 

Avrupa B�rl�ğ� f�nansmanı �le  ülkem�zde devreye g�ren 1.26 megawatt gücündek� güneş enerj� 

santral� bu alandak� �lk yatırımdır.

Kıbrıs'ın yılık yağış m�ktarı ortalama 450 mm’ d�r. Yağışların büyük bölümü kış aylarında düşer. 

Yılın öneml� b�r bölümü �se oldukça kurak geçer. Kıbrıs'ın su kaynaklarını oluşturan yeraltı, yerüstü 

ve pınar suları, yağış azlığı, buharlaşmanın fazlalığı ve aşırı su kullanımı sonucu yeters�z 

kalmaktadır.  Mevcut  ak�ferlerden her yıl beslenmeden fazla su çek�ld�ğ�nden su sev�yes� sürekl� 

olarak düşmekte buna bağlı olarak den�z suyunun yeraltı su kaynaklarına karışması net�ces�nde 

suyun kal�tes� bozulmaktadır. Kaynaklarını G�rne ve Trodos dağlarından alan dereler üzer�ne 

göletler yapılmaktadır.  Bu göletler hem yer altı suyunu beslemek hem de sulamada kullanmak �ç�n 

yapılmışlardır.  KKTC'de yeraltı suyunu beslemek ve  sulamada yararlanmak amacıyla geçm�ş 

yıllarda Güzelyurt Der�vasyon Projes� devreye konmuştu. Bugün �se KKTC’n�n �çme ve tarımda 

sulama amacı �le Türk�ye’den borularla su get�rme projes� çalışmalar tamamlanmıştır. Buna göre 

Anamur'dak� Alaköprü Barajından alınan su den�z�n 250 m altından askı kablolar �le döşenen 

borularla (26km karadan,80km den�zden) KKTC 'ye ulaştırılmıştır. Bu proje dünyada �lk den�zaltı su 

ulaşımı projes�d�r. 

 Güney Kıbrıs'ta �se Güney Su Taşıma Projes� kapsamında adanın güneydoğusunda 

toplanan sular yaklaşık 110 km mesafede taşınarak merkez ve doğu bölgelere taşınmaktadır.

 Ülkem�zde bu santral dışında y�ne Teknec�k 'te gaz türb�nl� ve  buhar türb�nl� santraller, 

D�kmen'de gaz türb�nl� santral ve Kalec�k'te özel sektör �şletmes�ne a�t elektr�k santral� 

bulunmaktadır. Söz konusu santraller KKTC enerj� �ht�yacının tamamını karşılamaktadır. 2018 yılı 

rakamlarına göre  ülkem�zde toplam 1.654 m�lyon kws enerj� tüket�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Söz 

konusu enerj�n�n tüket�m�nde sanay� sektörünün payı yaklaşık % 9 olup, konutlar, tur�zm ve 

t�carethanelerden sonra en çok tüket�m�n olduğu dördüncü alandır. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

Res�m 105:Serhatköy’dek� güneş enerj� santral� (Foto. Ham�de GÜZEN)
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1-Yakın çevren�zdek� sanay� kuruluşları nelerd�r?Araştırınız.

2-Sanay� faal�yetler�n�n KKTC ekonom�s�ne katkılarını öğren�n�z? 

3-Ülkem�zde hızla büyüyen �nşaat sektörünün yarattığı olumlu ve olumsuz yönler� tartışınız.

4-Kıbrıs'ta �çme ve kullanma suyunu ekonom�k kullanmanın yolları nelerd�r?

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE VIII   ÜNİTE VIII   

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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Araştırma Konusu

Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından hang�ler� Kıbrıs’ın coğraf� özell�kler�ne uygundur. Araştırınız.



Kar elde etmek amacıyla mal ve h�zmetler�n alınıp satılması �şler�ne T�caret den�r. T�car� 

ürünler�n büyük m�ktarlarda alınıp satılmasına toptan t�caret, küçük m�ktarlarda doğrudan doğruya 

tüket�c�ye satılmasına �se perakende t�caret den�r.  

T�caret, Kıbrıs �ç�n büyük önem  taşımaktadır. Gerek KKTC, gerekse Güney Kıbrıs ekonom�ler� 

ada ekonom�s� özell�kler� taşımaktadır. Doğal kaynakların kısıtlı olması, ulaştırma ve enerj� 

problemler�, bu tür ekonom�ler�n en t�p�k sorunlardır. Üret�m �ç�n gerekl� hammadden�n yokluğu, 

enerj� kaynaklarının kısıtlılığı ve mak�neler üretmek �ç�n gerekl� ağır sanay� olmadığından �thalat  

zorunludur. Öte yandan yerel pazarın küçüklüğü tarımsal, sanay� ve madensel ürünler�n dış 

satımını gerekt�rmekted�r. Türk�ye, Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� �le Ortadoğu Ülkeler� dış t�carette en 

öneml� pazarlardır. 

Ülkem�zde toptan ve perakende t�caret sektörü ekonom�de öneml� b�r yer tutmaktadır. T�car� 

faal�yetler yarattığı katma değer, �st�hdam ve d�ğer sektörlerle olan �l�şk�lerde öneml� b�r role sah�pt�r. 

KKTC ekonom�s� �ç�nde toptan ve perakende t�caret�n payı yaklaşık %11,2'd�r. Hem ülke 

ekonom�s�ne yarattığı katkı bakımından, hem de çalışan nüfusun öneml� b�r bölümüne �ş �mkanı 

sağlaması bakımından t�car� faal�yetler büyük önem taşır. Ayrıca ada ekonom�s�n�n get�rd�ğ� b�r 

özell�k olarak toptan ve perakende t�caret, özel sektörün en yoğun faal�yet gösterd�ğ� alandır. 

    KIBRIS'TA  TİCARET

    A- İÇ TİCARET:  B�r ülken�n sınırları �çer�s�nde gerçekleşt�r�len t�carete den�r. Kıbrıs'ta �ç 

t�caret�n en öneml� özell�ğ� gerek kuzeyde gerekse güneydek� yerel pazarın küçük oluşudur. B�r 

d�ğer özell�k �se çok sayıda küçük ölçekl� t�carethanelerden oluşmasıdır. Kıbrıs'ta köyler �le şeh�rler 

arasındak� mesafen�n azlığı ürünler�n taşınması mal�yetler�n� azaltır. Ayrıca ulaşım ağının gel�şm�ş 

olması �ç t�caret� artırmıştır. İç t�carette kırsal bölgelerde yet�şt�r�len çeş�tl� tarım ürünler� şeh�rlere 

gönder�l�r. Şeh�r çevreler�ndek� sanay� bölgeler�nde üret�len çeş�tl� mallar �le dış t�caret malları �se 

kırsal bölgelere taşınmaktadır. 
 
   İç t�carette alım satımların yapıldığı 

yerler,  pazarlar,  büyük mağazalar, 

fest�valler ve fuarlar şekl�nde sıralanab�l�r. 

Günümüzde büyük şeh�rlerde artan alış 

ver�ş merkezler� perakende t�caret�n bu 

merkezlerde yoğunlaşmasına neden 

olmaktadır. Buna bağlı olarak her �lçe 

genell�kle o bölgen�n t�caret merkez� 

durumundadır. En büyük t�caret merkez� 

Lefkoşa’dır. Nüfusun fazla olması ve 

başkent olması bunda etk�l�d�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  KIBRIS'TA  TİCARETKIBRIS'TA  TİCARET

Res�m 106: Tar�h� Beled�ye Pazarında 
alış- ver�ş (Bandabul�ya)
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 Lefkoşa'da düzenlenen fuarlar 

ürünler�n tanıtılması ve t�caret�n 

canlanmasında etk�l�d�r. Her yıl 

Haz�ran ayında Atatürk Kültür Parkı 

ve Fuar Alanında düzenlenen KKTC 

Uluslararası Fuarı bu n�tel�kl � 

fuarlara örnekt�r. Ayrıca haftanın 

bel�rl� günler�nde köy veya kentlerde 

kurulan pazarlar üret�c� �le tüket�c�n�n 

doğrudan buluşmasını sağlayarak �ç 

t � c a r e t � n  g e l � ş m e s � n e  k a t k ı 

yapmaktadır.

B- DIŞ TİCARET;  Ülkeler arasında yapılan t�car� faal�yetlere den�r. Dış t�caret �hracat ve 

�thalattan oluşur. B�r ülken�n başka ülkelere mal satmasına İhracat(dış satım), başka ülkelerden 

mal satın almasına İthalat(dış alım) den�r. 

Kıbrıs'ta �ç pazarın küçüklüğü ve ada ekonom�s� özell�kler� dış t�caret�n önem�n� artırır. 

KKTC'n�n dış t�caret�nde son yıllarda öneml� artışlar meydana gelm�şt�r. Dış t�caret hacm�n�n 

öneml� bölümü �thalattan, daha küçük b�r bölümü �se �hracattan oluşmaktadır. M�ll� gel�rde 

meydana gelen büyüme �le b�rl�kte dışalım hacm� de büyümüştür. Ancak �hracatın �thalatı 

karşılama oranının çok düşük  kalması dış t�caret açığının artmasına neden olmaktadır.

Türk�ye         1,068.5   52.1

Avrupa B�rl�ğ� Ülkeler�      356.3  10.4

 D�ğer Avrupa Ülkeler�        90.7   2.5

 Uzak Doğu Ülkeler�         149.3       –

 İslam Ülkeler�                  100.5  26.1

 D�ğer Ülkeler            51.0   9.7

Toplam                          1,816.3 100.8

        İthalat   İhracat

Tablo15:KKTC'n�n Ülke Gruplarına Göre 
Dış T�caret�(2018 - m�lyon US Doları)

KKTC'n�n dış t�caret hacm� �ç�nde en 

büyük paya sah�p ülke Türk�ye'd�r. Ülkem�z�n 

toplam t�caret hacm�n�n yaklaşık %58'� Türk�ye �le 

yaptığı t�caretten kaynaklanmaktadır. İk�nc� 

öneml� t�caret ortağı AB ülkeler�d�r. Avrupa B�rl�ğ� 

ülkeler�n�n payı %19'u b�raz üzer�nded�r. Ancak 

özell�kle AB' ye KKTC �hracatını sınırlayan 

Avrupa B�rl�ğ� Adalet D�vanı (ABAD) kararları ve 

bunun olumsuz etk�ler� sonucu bu ülkelere olan 

�hracatta öneml� azalma meydana gelm�şt�r. Bu 

dönemden sonra Türk�ye'n�n dış t�carettek� payı 

daha da artmıştır. Son yıllarda dış t�caret�m�z 

�ç�nde Ortadoğu ülkeler� ve Uzak Doğu 

ülkeler�n�n payının arttığı görülmekted�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  

Res�m 107: Arasta çarşısı (Lefkoşa)
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                                                              100.8

                            

1.Tarımsal Ürünler           22.7  22.9

   a. Narenc�ye           18.1            18.3

   b. D�ğer    4.6                 4.6

2.Sanay� Ürünler�           77.3           77.9

   a.İşlenm�ş Tarım ve Gıda         57.3               57.7

   b.Konfeks�yon             2,6                2.6

   c.D�ğer Sanay� Ürünler�          17.4               17.6

3. M�neraller                      –––                –––

     Toplam                                 %100            

M�ktar
( M�lyon US dolar)% 

   İç pazarı yeters�z büyüklükte olan 

KKTC ekonom�s�, dış t�carette öneml� 

güçlükler yaşamaktadır. 1994 yılında 

Avrupa Topluluğu Adalet D�vanı 

k a r a r l a r ı  d o ğ r u l t u s u n d a ,  A B 

ülkeler�n�n KKTC çıkışlı tarım ürünler� 

�thalatını durdurmaları ve sanay� 

ü rün le r �  � t ha la t ına  %14  ve rg � 

koymaları, KKTC'n�n AB'ye olan 

�hracat ın ın  aza lmasına neden 

olmuştur. Bu durum zaten düşük 

düzeyde o lan �h racat ın  ar tma 

potans�yel�n� daha da sınırlamıştır. 

1- İHRACAT

Genell�kle tarım ürünler�ne bağımlı olan KKTC �hracatının % 80'� tarım-�şlenm�ş tarım 

ürünler�nden oluşmaktadır. Tarım ürünler�nden en öneml� �hraç ürünü narenc�yed�r. KKTC dış 

satımının yapısında son yıllarda sanay� ürünler� leh�ne değ�şen b�r yapı söz konusudur. Bunda 

�hracat �ç�nde sanay� ürünler�n�n payını artırma doğrultusunda uygulanan pol�t�kalar etk�l� olmuştur. 

İşlenm�ş süt ürünler� olan hell�m ve peyn�r�n dış satımdak� artan payı buna örnek ver�leb�l�r. 

Konfeks�yon ve çeş�tl� �çk�ler d�ğer öneml� dış satım ürünler�d�r.

Tablo 16 : KKTCde 
dış satımın yapısı (2018)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  

Res�m 108: Gaz�mağusa L�manı
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Güney Kıbrıs'ın 2018 yılındak� toplam �hracatı 4.31 

m�lyon Euro olmuştur. M�neral yakıt - yağlar, �laç, 

ç�mento, mob�lya, kağıt mamuller�, mak�neler ve c�hazlar 

başlıca �hraç ürünler�d�r. Son yıllarda tarımsal dış satım 

m�ktarı azalırken sanay� ürünler� dış satımı artmaktadır. 

Güney Kıbrıs'tan �hraç ed�len ürünler�n yaklaşık %25'� AB 

ülkeler�ne  (özell�kle İng�ltere, Almanya  Yunan�stan) 

satılırken, �hracat yapılan d�ğer öneml� ülkeler Ortadoğu 

ve d�ğer Avrupa ülkeler�d�r.

              ÜRÜNLER-2018 
     
Tarımsal Ürünler  % 6.01

M�neral   %0.40

İşlenm�ş Tarım Ürünler� %16.94

İşlenm�ş M�neraller  %44.34

İmalat Sanay� Ürünler� %31.40

D�ğer    %0.91 

Toplam              %100

Tablo 17: GKRY’ de dışsatımın yapısı

KKTC'de yer altı zeng�nl�ğ� bulunmaması, hammadde yeters�zl�ğ� ve yüksek taşıma masrafları 
neden�yle sanay� üret�m� �ç tüket�m� karşılayacak ölçüde gel�şmem�şt�r. Bu nedenle �thalat �ç�nde 
tüket�m mallarının payı yüksek olup, temel tüket�m ürünler� dah� yurt dışından satın alınmaktadır. 
İthalat �ç�nde en fazla paya mak�ne ve nakl�ye araçları sah�pt�r. İthalatın üçte b�r�n� bu gruptak� 
mallar oluşturmuştur. Yapıldığı madden�n c�ns�ne göre tasn�f ed�len mallar(konfeks�yon, sentet�k 
kumaş, borular, galvan�ze saç v.b.) �thalat �ç�nde dörtte b�re yaklaşan  pay �le �k�nc� öneml� ürün 
grubunu oluşturmaktadır.  

2- İTHALAT

Tablo 18: KKTC 'n�n ana mal gruplarına göre dışalımı (2018)

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  
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M�ktar(M�lyon US Dolar)                %

1. Mak�ne ve Nakl�ye Araçları             407.3         22,4

2. Yapıldığı madden�n C�ns�ne Göre                       327.7         18,1

3.Y�yecek ve Canlı Hayvan                        257.9         14.2

4. M�neral Yakıtlar ve Yağlar                        367.6         20.2

5. K�myev� Maddeler              129.8          7.1

6. Çeş�tl� Mamüller               195         10.7

7. İçk� ve Tütün              105.8          5.9

8. Yenmeyen Hammaddeler              23.7          1,3

9. Hayvan ve Sebze Yağları               1.5          0,1

            Toplam                                   1,816.3         %100



KKTC �thalatı �ç�nde en öneml� paya sah�p ülke Türk�ye'd�r ve zaman �ç�nde Türk�ye'n�n önem� 
artmıştır. Türk�ye'den en çok �thal ed�len ürünler arasında �şlenm�ş petrol ürünler�, dem�r-çel�k 
sanay� ürünler�, gıda sanay� ürünler�, k�mya sanay� ürünler�, dokumacılık ürünler� ve taşıt araçları 
bulunmaktadır. KKTC'n�n �k�nc� t�caret ortağı AB ülkeler�d�r. İthalat �ç�ndek� payın büyüklüğü 
açısından ülke olarak Türk�ye'y� İng�ltere �zlemekted�r.

2004 yılında Yeş�l Hat Tüzüğü'nün uygulamaya g�rmes� �le Güney Kıbrıs �le olan t�caret 
hacm�m�zde gel�şme gözlemlenmekted�r. Ancak Yeş�l Hat Tüzüğü'nün tam anlamı �le 
uygulanamaması ve KKTC' ye uygulanan �zolasyonlardan dolayı bu tüzük beklent�ler� 
karşılamaktan uzak kalmıştır. 2018 yılında Güneye satılan malların değer� yaklaşık 4.6 m�lyon dolar 
olmuştur. Güneyden yapılan �thalat �se çok düşük düzeyded�r. Yeş�l Hat Tüzüğü kapsamında 
Güney Kıbrıs'a olan �hracatımız �çer�s�nde ağırlıklı paya sah�p mallar; ahşap mob�lya, sebze, kağıt 
ürünler�, yapı taşı, plast�k ürünler �le alüm�nyum ve PVC kapı-pencere ürünler�d�r.

Tüket�m ürünler�      %23.8
  
Hammadde       %18.4

Sermaye Malları      %6.2

Ulaşım Ek�pmanları     %29.7

Petrol ve Yağlar      %20.5

D�ğer        %1,4

   Güney Kıbrıs yurt dışından özell�kle hammaddeler, tüket�m 

ürünler�, ulaşım ek�pmanları , sermaye malları ve  petrol 

ürünler� �thal eder. Güney Kıbrıs'ın �thalatının yaklaşık %57's� 

AB ülkeler�ndend�r. Yunan�stan en büyük dış alım ülkes�d�r. 

İng�ltere, Almanya ve İtalya d�ğer üç öneml� ülked�r.  

Japonya, İsra�l, Doğu Avrupa ülkeler�, Arap ülkeler� ve ABD 

�thalat yapılan d�ğer ülkelerd�r.

Tablo 19: GKRY’ n�n ana mal grupları dışalımı-2018

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  

    C- DENİZ  TİCARETİ  VE  KIBRIS: Kıbrıs, Akden�z'�n doğusunda dünyanın en esk� 

t�caret merkezler�nden b�r�d�r. Bulunduğu konum üç kıtanın kes�ş�m noktası olup, �lk çağlardan 

ber� den�z t�caret yolları üzer�nded�r. G�rne Kales� �çer�s�nde serg�lenen M.Ö 3.yüzyıla a�t t�caret 

gem�s� bunun en güzel örnekler�ndend�r. Adanın stratej�k konumu, tarımsal ve m�neral varlığı 

bölgen�n trans�t t�caret merkez� olmasını sağlamıştır. 18. yüzyılda Süveyş Kanalının 

açılmasıyla Kıbrıs'ın önem� ve den�z t�caret�ndek� yer� daha da arttı. Böylece Akden�z 

havzasının Uzak doğuya açılan doğal b�r merkez� oldu. Bugün de Kıbrıs adası uluslararası ve 

bölgesel den�z ve hava yollarının kavşağındadır. Ortadoğu ülkeler� ve Uzakdoğu ülkeler� �le  

Avrupa ülkeler� arasındak� trans�t malların büyük bölümü Kıbrıs üzer�nden bu ülkelere 

pazarlanmaktadır.

    KKTC'n�n den�z t�caret potans�yel� oldukça yüksekt�r. Ancak dış ülkelerle olan t�car� 

�l�şk�ler�m�z�n gel�şmes�nde öneml� b�r sorun taşımacılık ve ulaşım faal�yetler�nde karşımıza 

çıkmaktadır. KKTC’ n�n uluslararası alanda tanınmaması, hava ve den�z l�manlarına Türk�ye 

dışında doğrudan bağlantılı gem� seferler�n�n yapılmasını engelled�ğ� �ç�n b�r�m başına taşıma 

mal�yet� yükselmekted�r.
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    Ayrıca ülkem�z l�manlarına gelen yabancı bayraklı gem�lere 

Güney Kıbrıs'ın uluslararası düzeyde yaptırımlar uygulatma 

çabaları ülkem�zde den�z t�caret�n�n gel�ş�m�n� engellemekted�r.

   Güney Kıbrıs'tan dünyanın farklı merkezler�ne düzenl� ve yaygın 

b�r den�z ulaşım ağı mevcuttur. L�manlara uğrayan gem�lere ver�len 

h�zmetler karşılığında öneml� kazançlar sağlanmaktadır. L�masol 

ve Larnaka l�manları den�z t�caret merkez�d�r. Bu t�caret�n gel�şmes� 

�ç�n; gümrük �şlemler� kısaltılmış, serbest t�caret bölgeler� 

oluşturulması ve depolama ücretler�n�n ucuzlatılması yollarına 

g�d�lm�şt�r. Sağlanan �mkanlar sonucu Güney Kıbrıs uluslararası 

den�z t�caret merkez� hal�ne gelm�şt�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE IX   ÜNİTE IX  

Res�m 109:Batık Gem� Müzes�’ nde serg�len 
gem� kalıntısı (G�rne Kales�)

Araştırma Konusu

M.Ö 300 yıllarında batan ve bugün G�rne Kales�nde serg�lenen gem�n�n taşıdığı ürünler nelerd�r?

1-Kıbrıs'ta �ç t�caret�n genel özell�kler� nelerd�r?

2-KKTC’ n�n �hracatta önem taşıyan ürünler� nelerd�r?

3-KKTC'n�n t�caret�n� sınırlayan başlıca etkenler nelerd�r?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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 İnsanların, çeş�tl� eşya ve hammaddeler �le haberler�n b�r yerden başka b�r yere taşınmasını 

sağlayan �şler�n ve araçların tümüne Ulaşım veya Ulaştırma den�r. Ulaşım, ülkeler�n ekonom�k ve 

sosyal kalkınmasının  temel altyapılarından b�r�d�r. Aynı zamanda d�ğer sektörler�n faal�yetler�n�n 

düzen �ç�nde süreb�lmes� açısından da önem taşımaktadır. Özell�kle başta tur�zm sektörü olmak 

üzere t�caret, sanay� ve tarım sektörler�nde üret�len mal ve h�zmetler�n ekonom�k gel�şmeye katkıda 

bulunab�lmes� elver�şl� ulaşım s�stem�ne sah�p olmakla mümkündür.
 

Kıbrıs adası esk� çağlardan ber� öneml� b�r ulaşım noktası olmuştur. B�r ada olarak üç kıtanın 

merkez� konumunda bulunması özell�kle den�z t�caret�nde ve den�z ulaşımındak� önem�n� 

artırmıştır. Bugün de kıtalar arası stratej�k konumunu sürdürmekted�r. 

Ulaşım faal�yetler� doğal ve beşer� şartların etk�s� altındadır. Doğal faktörlerden özell�kle yer 

şek�ller� kara ulaşımında çeş�tl� engeller yaratmaktadır. Kuzeyde kıyıya paralel doğu-batı doğrultulu 

G�rne Dağları ancak doğal geç�t veya  boğazlar �le �ç kes�mlere geç�şe olanak vermekted�r. Trodos 

dağlık kütles� de güney kıyılar �le bağlantıyı güçleşt�rmekted�r. Beşer� faktörlerden özell�kle ulaşım 

yatırımları �ç�n gerekl� mal� kaynakların yaratılması, yatırım ve planlanmasında  çeş�tl� güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır.

Ulaşım sektörü, karayolu ulaştırması, havayolu ulaştırması ve den�zyolu ulaştırması olmak 

üzere üç alt bölüme ayrılmıştır.

    Kara ulaşımı kara yolları ve dem�r 

yollarından oluşmaktadır. Kıbrıs'ta 

kara ulaşımının gel�şmes� özell�kle 

İng�l�z Yönet�m� dönem�nde başladı. 

İng�l�zler adada kapsamlı b�r yol ağı 

�nşasına g�r�şt�. Bu dönemde kurulan 

ve 1950'l �  yı l lara kadar yük ve 

�nsanların taşınmasında kullanılan 

dem� r  yo lu  s � s tem �  mevcu t tu . 

Ekonom�k olmayan bu ulaşım ağı daha 

sonra yatırımların devam etmemes� 

neden� �le ortadan kaldırıldı. Daha 

sonrak� yıllarda ulaşım sektöründe 

modern kara yollarının yapımına önem 

ver�ld�.

 A- KARA ULAŞIMI

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE X   ÜNİTE X   

Res�m 110: Kıbrıs’ ta  dem�ryolu taşımacılığında kullanılan
 �lk lokomot�f, 1904-1951 arasında kullanılmıştır.

Bu lokomot�f Gaz�mağusa Tapu Da�res� bahçes�nde serg�lenmekted�r.
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Bugünde Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunun gen�şlet�lmes� ve G�rne'y� batı bölgelere bağlayacak 

G�rne- Alsancak arasındak� çevre yolunun yapım çalışmaları tamamlanmıştır.

    Güney Kıbrıs'ta  kara yolu ulaşımı yolcu ve yük taşıma �ç�n yeterl�d�r. Kara yolu ağının uzunluğu 

yaklaşık 12000 km d�r. Bu yolların yaklaşık % 65'�  asfalt olup ger�ye kalanı stab�l�ze yollardan 

oluşur. Özell�kle şeh�rler arasında karayolları otoban n�tel�ğ�nded�r. 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE X   ÜNİTE X   

Araştırma Konusu

Geçm�şte ulaşım aracı olarak
Kıbrıs’ ta kullanılmış 
hayvanlar hang�ler�d�r?

KKTC' de yurt�ç� ulaşım tamamen kara yolu taşımacılığına 

dayanmaktadır. Ülkem�z sınırları �çer�s�ndek� kara yolu ağı 

uzunluğu toplam 2500 km'd�r. Bu yol ağının 500 km's� stab�l�ze 

yol ve 2000 km's� de asfalt kaplama yoldur. B�r kısım köy yolları 

stab�l�ze olmakla beraber her köyün, şeh�r ve kasabalarla 

bağlantısını sağlayan b�r asfalt yolu bulunmaktadır. Ülkem�zde 

şeh�rler arası yolların bakım, tam�r ve yen�leme çalışmaları 

Karayolları Da�res� tarafından gerçekleşt�r�l�rken şeh�rlerde bu 

h�zmet beled�yeler tarafından yürütülmekted�r. Bugün 

ülkem�zde yaşanan en öneml� sorunların başında şeh�rlerde 

yaşanan traf�k sıkışıklığı ve traf�k kazaları gelmekted�r.

KKTC'de mevcut kara yollarının yanında artan �ht�yaçları 

karşılamaya yönel�k çeş�tl� projeler kapsamında yol yapım 

çalışmaları sürdürülmekted�r. Özell�kle KKTC �le TC arasında 

�şb�rl�ğ� protokoller� çerçeves�nde yapılan yardımlarla büyük 

şeh�rler�m�z ç�ft şer�tl� yollarla b�rb�r�ne bağlanmaktadır. Geçm�ş 

yıllarda Lefkoşa-G�rne, Lefkoşa-Gaz�mağusa anayolları dört 

şer�de çıkarılmış, Lefkoşa'dan Karpaz'a kadar olan yollar 

gen�şlet�lm�şt�r. Ayrıca G�rne'y� doğu bölgelere  bağlayan Kuzey 

Sah�l Yolu tamamlanmıştır.  

Res�m 111: G�rne Boğazı’nda 
ç�ft şer�tl� bölünmüş yol
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Dünyamızın hızla küçülmes�nde hava ulaşımının büyük b�r payı vardır. Hava ulaşımı sayes�nde 

kıtalar ve ülkeler arasındak� mesafeler  hızlı b�r şek�lde kısalmaktadır. Bu durum gerek t�caret 

gerekse tur�zm faal�yetler�n�n yoğunlaşmasına katkı sağlamaktadır. 

Kıbrıs'ın b�r ada olması KKTC ve  GKRY 'n�n dış dünyaya açılmasında hava ulaşımının önem�n� 

artırır.  KKTC'de Ercan ve Geç�tkale olmak üzere �k� havaalanı mevcuttur. KKTC'n�n  hava ulaşımı 

Ercan Devlet Havaalanı'ndan sağlanmaktadır. Ercan Devlet Havaalanı Kıbrıs'ın en modern hava 

alanıdır. Ancak uluslararası �zolasyonlar neden�yle Güney Kıbrıs'ın hava alanlarına oranla yük ve 

yolcu taşımacılığında �sten�len yoğunluğa ulaşamamıştır. Geç�tkale Devlet Havaalanı �se Ercan 

Havaalanında  bakım, onarım ve yen�leme çalışmaları olduğu dönemlerde geç�c� sürelerle hava 

traf�ğ�ne açılmaktadır. 

KKTC'de havayolu yük ve yolcu taşımacılığında tar�fel� h�zmet veren Türk Hava Yolları’nın 

dışında çeş�tl� özel ş�rketler seferler düzenlemekted�r. Bunun yanında charter sefer yapan havayolu 

ş�rketler� de mevcuttur. Hava yolu ulaşımı KKTC ekonom�s� �ç�n büyük öneme sah�pt�r. Ülkem�ze 

gelen tur�stler�n büyük bölümü hava yolu �le gelmekted�r. 2018 yılında hava yolu taşımacılığının 

toplam yurt dışı taşımacılık �ç�nde, yolcu taşıma payı yaklaşık %95, yük taşıma payı �se %0.1 

olmuştur. Ancak ülkem�ze d�rek uçuşların yapılamaması büyük b�r sorun oluşturmaktadır.

Avrupa, Afr�ka ve Asya kıtaları arasında gen�ş b�r hava bağlantı ağı vardır. Bu sayede Güney 

Kıbrıs,  Avrupa'nın tamamı �le Ortadoğu ve bazı Afr�ka ülkeler�n� b�rb�r�ne bağlar. Güney Kıbrıs'ın 

Larnaka ve Baf'ta uluslararası n�tel�kl� �k� tane havaalanı bulunmaktadır. Bu havaalanlarına 30'dan 

fazla ülken�n uçakları tar�fel� veya charter seferler düzenler. 

Alayköy'ün güney�nde bulunan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı 1974 yılında kapanmıştır. Bu 

havaalanı Ara Bölge �çer�s�nde kaldığı �ç�n kullanılmamaktadır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE X   ÜNİTE X   

Res�m 112: Ercan Devlet Havaalanı
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE X   ÜNİTE X   

                                 C- DENİZ ULAŞIMI VE LİMANLAR

Kıbrıs adasının dış dünyaya açılmasını sağlayan en öneml� kapı den�z l�manlarıdır. 2017 yılında 

KKTC' ye den�zyolu �le yaklaşık 2,600,000 ton yük ve 220,000 adet yolcu taşınmıştır. KKTC' n�n en 

öneml� den�z ulaşım kapısı Gaz�mağusa L�manı �le G�rne Tur�zm L�manıdır. Ülkem�z�n en büyük 

l�manı Gaz�mağusa L�manıdır. KKTC'n�n �thalat ve �hracatının büyük b�r bölümü bu l�mandan 

yapılmaktadır. Konteyner ve t�car� yükler�n çok büyük m�ktarı bu l�mandan taşınmaktadır. 

Ayrıca Gaz�mağusa - Mers�n arası fer�bot seferler� mevcuttur. G�rne Tur�zm L�manının faal�yete 

geçt�ğ� yıla kadar yük taşımacılığının tamamı, yolcu taşımacılığının da büyük b�r bölümü 

Gaz�mağusa L�manından yapılmakta �d�. 

1987 yılında faal�yete geçen G�rne Tur�zm L�manı, Türk�ye'ye daha yakın olmasından dolayı 

yolcu taşımacılığında en öneml� l�manımızdır. Bu l�mandan G�rne-Taşucu, G�rne- Alanya arasında 

fer�botlarla ve den�z otobüsler�yle düzenl� olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapılmaktadır. 

Res�m 113: Gaz�mağusa L�manı’nda 
�thalat-�hracat

G�rne Yat L�manı

   G�rne Tur�zm L�manı'nın  açılışından 

�t�baren tamamen yatların kullanımına 

bırakılmıştır. Yatların yanında d�ğer gez�nt� 

tekneler� �le bölge balıkçıları da bu l�manda 

barınma �mkanı bulmaktadır. Yat l�manı 

100 dolayında tekneye barınma �mkanı 

sağlamaktadır. L�manda tüm tekneler�n 

�ht�yacına cevap ver�lemese de elektr�k, 

su, banyo, tuvalet, çamaşır yıkama 

�mkanları vardır. 

L�manın tar�h� G�rne Kales� �le �ç �çe olması neden�yle tur�zm potans�yel� yüksekt�r. Her yıl 

düzenlenen  Doğu Akden�z Yat Rall�s�nde b�r çok yat bu l�manı z�yaret etmekted�r.

Res�m 114: G�rne Yat L�manı

109



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE X   ÜNİTE X   

Gerek trans�t t�caret gerek �se �malat sanay� alanında Ortadoğu ve Yakındoğu ülkeler�ne 

yakınlığından dolayı büyük �mkanlar taşımaktadır. Gaz�mağusa Serbest L�man ve Bölgede 

yatırımların artması �ç�n teşv�kler sağlanmaktadır. Bu l�manda �şletmelerce yapılan faal�yet ve 

�şlemler, gümrük verg�s�, d�ğer dolaylı verg�ler� �le  kazanç verg�ler�nden �st�sna tutulmaktadır. 

Böylece daha düşük mal�yetle �şletmeler�n kurulması amaçlanır. Serbest bölgen�n ülkem�ze 

sağladığı katkılar �se �hracatın artması, döv�z g�rd�s� sağlaması ve �st�hdamı artırması şekl�nde 

sıralanab�l�r.

Bunlar dışında KKTC' de Teknec�k Santral Tes�sler�, Gem�konağı L�manı, Kumköy Su Dolum 

Tes�sler�, Kalec�k Akaryakıt Tes�sler�, Kalec�k Alçı ve Ç�mento Tes�sler� ve L�manlar Da�res�'ne bağlı 

balıkçı barınakları bulunmaktadır.

Güney Kıbrıs'ın en öneml� den�z l�manları Larnaka ve L�masol l�manlarıdır. Her �k� l�man da 

modern donanımlara sah�p olup yük taşımacılığı yanında yolcu gem�ler�ne de h�zmet vermekted�r. 

Bu l�manlar sah�p oldukları antrepolar �le Doğu Akden�z'�n yük �nd�rme- b�nd�rme merkez�d�rler. 

Güney Kıbrıs t�car� den�z taşımacılığında çok güçlü b�r f�loya sah�pt�r. Güney Kıbrıs'ın değ�ş�k t�p ve 

tonajdak� den�z t�caret f�losu  dünyada �lk on �çer�s�nded�r. 1800'den fazla gem� �le 21 m�lyon gros 

tonluk yük taşıma kapas�tes�ne sah�pt�rler. Bu gel�şmeler trans�t t�carette sağladıkları h�zmetlerle 

b�rl�kte Güney Kıbrıs'a n�tel�kl� ve karşılaştırılab�l�r avantajlar sağlar. Güney Kıbrıs'ta bu l�manların 

yanında  sanay� ürünler� l�manı olarak Vass�l�ko L�manı �le  petrol boşaltım �stasyonu n�tel�ğ�nde olan 

Larnaka, D�kelya ve Mon� l�manları bulunmaktadır.

KKTC'n�n uluslararası alanda tanınmaması neden�yle Türk�ye dışındak� ülkelerle doğrudan 

hava bağlantısı yapılamamakta, KKTC s�c�l�ne kayıtlı gem�ler �se genelde TC-KKTC arasında sefer 

yapab�lmekte ve d�ğer ülkelerle tar�fel� gem� seferler� yapılamamaktadır. Bu durum ulaştırma 

mal�yetler�n� yükseltmekte, gel�r kaybına neden olmaktadır. 

Gaz�mağusa Serbest L�man ve Bölges�

1-  Ulaşımın b�r ülken�n gel�şmes� üzer�nde ne g�b� etk�ler� vardır? Bel�rt�n�z.

2-  Ülkem�zdek� başlıca den�z l�manlarımızı bel�rterek gel�şme sebepler�n� açıklayınız?

3-  KKTC'de ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar nelerd�r? Tartışınız.

4-  Ülkem�zde dem�ryolu ulaşımından neden vazgeç�lm�şt�r? Araştırınız.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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     İnsanların yaşadıkları yerden , başka yerlere kısa sürel� ve çeş�tl� amaçlarla yaptıkları gez�lere tur�zm 

den�r. Bu faal�yet� yapan k�ş�lere de tur�st den�r. Bu gez�ler ülke �ç�nde olab�ld�ğ� g�b�(�ç tur�zm) d�ğer 

ülkelere (dış tur�zm) de olab�l�r. İnsanlar genell�kle doğal güzell�kler�, tar�h� yapıları görme ve �nceleme, 

d�nlenme, eğlenme, kültür ve eğ�t�m, spor, kongre, tedav�, kutsal yerler� z�yaret sebeb�yle tur�st�k faal�yette 

bulunurlar. Görüldüğü g�b� tur�zm çok amaçlı b�r faal�yetler bütünüdür. Tur�zm hareketler� 'mekan b�l�m�' 

olan coğrafyanın �nceleme alanına g�rer. Örneğ�n coğrafya; kıyıları,dağları,kırsal alanları,şeh�rler�, çeş�tl� 

doğal güzell�kler� �ncelerken aslında tur�zme katkıda bulunmuş olur. 

      Tur�zm faal�yetler�n� yer�ne get�ren tur�stler�n, genel anlamda özell�kler�n� �nceleyecek olursak;       

G�tt�kler� yerlerde beklent�ler�ne cevap arayan k�ş�d�r.

 Tur�st  tüket�c�d�r.

Tur�st kısa zamanda çok yer gezmek �ster.

Tur�st kaldığı konaklama tes�sler�nde tem�zl�k , konfor ve huzur arar.

       Sonuç olarak tur�stler, bu özell�kler� yeter� kadar bulab�ld�kler� takd�rde, ülkeden mutlu b�r şek�lde ayrılır.   

  Tur�zm, ülkem�z�n doğal güzell�kler�n�n ve kültür m�rasının tanıtılması bakımından büyük önem taşır. 

Kıbrıs adası , coğraf� konumu neden�yle uzun süren yaz dönem�, doğal ve tar�h� yapısıyla büyük b�r tur�zm 

potans�yel�ne sah�pt�r. Bu nedenle her yıl adayı b�nlerce tur�st z�yaret etmekted�r. Kıbrıs adasının Ortadoğu 

g�b� sorunlu b�r bölgeye yakın olması zaman zaman tur�zm� etk�lese de faal�yetler aralıksız devam eder.  

                          A- KKTC   TURİZMİNE  GENEL  BAKIŞ

      Son yıllarda artan talebe bağlı olarak büyük yatırımlar gerçekleşmekted�r. Özell�kle G�rne ve 

Karpaz Bölges�nde yoğun olarak devam eden yatırımlarla yatak kapas�tes�n�n önümüzdek� yıllarda 

30.000'e ulaşacağı öngörülmekted�r. Ülkem�z tur�zm�n�n karşılaştığı sorunlara  rağmen her geçen 

gün artan tur�st sayısı ve yatak kapas�tes� , tar�h� ve doğal güzell�kler potans�yel�, umut ver�c�d�r.    
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Tablo 20.Faal�yette olan tur�st�k konaklama tes�s� sayısı �le yatak kapas�tes�n�n bölgelere göre dağılımı(2018).

BÖLGELER TESİS SAYISI % Payı YATAK SAYISI % Payı

GİRNE 90 59 16.224 63

GAZİMAĞUSA 14 9 1.876 7

İSKELE 31 20 6.466 26

LEFKOŞA 14 9 914 4

GÜZELYURT 1 1 38 0

LEFKE 3 2 52 0

TOPLAM 153 100 25.570 100



   Güney Kıbrıs’ta tur�zm potans�yel� 
oldukça yüksek olup ekonom�ye katkısı 
büyüktür. Güney Kıbrıs'ta başlıca 
tur�zm merkezler� Aya Napa  Protaras, 
Larnaka, L�masol, Baf kentler�d�r. Bu 
merkezlere her yıl b�nlerce tur�st 
geleb�lmekted�r. Ayrıca kışın Trodos 
Dağlarında bulunan kayak merkez� �ç 
ve dış tur�zm�ne olanak sağlamaktadır.

    KKTC 'de 2018 �t�bar�yle tur�st�k tes�s 
sayısı 153, yatak sayısı 25,570 k�ş�d�r. 
Bu tes�sler�n %59'u G�rne Bölges�nde 
yer almaktadır. 
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                       Res�m 115: Bafra’ da oteller

   Ülkem�z�n lokomot�f sektörü olan tur�zm�n, başta ekonom�k olmak üzere, sosyal ve kültürel açıdan 
katkıları vardır.  KKTC'de toplam turizm gelirleri giderek artarak 960,3 Milyon ABD dolarına
ulaşırken(2019) turist başına gelir 500 ABD doları civarında seyretmektedir. Güney Kıbrıs'ın aşta b
tanınmışlık olmak üzere sahip olduğu birçok avantaj sayesinde  toplam turizm geliri yaklaşık 3.2 
Milyar ABD Dolarına yaklaşırken turist başına geliri  675 ABD Doları civarındadır.

  Güney Kıbrıs'tan kara kapılarından gelen tur�st sayısı �se yaklaşık 2,100,000 k�ş�d�r. Ülkem�z�n b�r 
ada ülkes� konumunda olması havayolu ulaşımını ön plana çıkarır. Fakat ambargolar bu ulaşım 
ağını büyük ölçüde etk�lemekted�r. Ülkem�ze gelen yerl� ve yabancı tur�stler�n büyük çoğunluğu 
havayolu ulaşımını terc�h etmekted�r(%95).

                       Bafra Tur�zm Bölges� 
   Adadak�  en öneml� sah�ller�n bulunduğu Bafra 
Tur�zm Bölges� büyük gel�ş�m göstermekted�r. Bölge 
son b�rkaç yıl �çer�s�nde yapılan otel ve tat�l köyler� 
�le KKTC'n�n en öneml� tur�zm bölgeler�nden b�r� 
hal�ne gelm�şt�r. 

  Gerek yabancı gerekse yerl� tur�stlere h�zmet eden 
bölge, tur�stlere yıllardır keşfed�lmey� bekleyen 
Karpaz Yarımadasının tüm doğal güzell�kler�n� 
tanıma  fırsatı vermekted�r. Bölgedek� eşs�z sah�ller, 
kaplumbağa yumurtlama alanları ve florası 
bölgen�n d�ğer tur�st�k avantajlarıdır.  

 KKTC ekonom�s�ne öneml� katkılar sağlayacak 
olan bölge ,aynı zamanda  çevre köylerde yaşayan 
�nsanlara  �st�hdam olanaklarının yanı sıra 
doğrudan veya dolaylı katkılar sağlayacaktır.
Ancak tüm bu güzell�kler�n yanında bölgen�n tur�zm 
kapas�tes�n�n aşılmaması,bölgen�n flora ve 
faunasının  korunması gerekmekted�r.    
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     Tur�zm�n tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�z�n sosyo-ekonom�k yapısına doğrudan ve dolaylı katkıları 

bulunmaktadır. Bu katkılardan bazıları şunlardır;

       *Toplumlar arasındak� s�yasal, toplumsal ve kültürel kaynaşmayı sağlamaktadır. 

       *Döv�z get�r�s�yle KKTC ekonom�s�ne öneml� katkıda bulunmaktadır.

       *Ülkem�zde özell�kle son yıllarda ulaşım, haberleşme h�zmetler�, tarım, �nşaat, gıda vs g�b� 

sektörler�n  gel�şmes�n� sağlamaktadır.

        *Tur�st�k yörelerde yaşayan �nsanlara �st�hdam ortamı oluşturmaktadır. 

        * İnsanlar �ç�n f�zyoloj�k ve ps�koloj�k d�nlenme sağlar.  

        * Ülkeler� ve bu ülkelerdek� değ�ş�k kültürler� tanıyab�lme �mkanı sağlar.

                     

 KKTC  tur�zm�nden yüksek düzeyde yararlanmak, doğal güzell�kler�m�z� ve kültürel m�raslarımızı 

koruyab�lmem�ze bağlıdır. Bunun �ç�n alınması gereken başlıca önlemler;

         *Tur�st�k tes�sler ve nüfus hareketler� b�r plana dayandırılmalıdır (tur�zm master planı) Bölgen�n ekoloj�k 

taşıma kapas�tes� aşılmamalıdır.

         * Tur�zm mevs�m�nde artan nüfusu d�kkate alarak atık maddeler , çevre k�rl�l�ğ�ne yol açmayacak şek�lde 

arıtılmalıdır.

         *Kültürel m�raslarımız, tur�st ve yerl� g�r�ş�mc�ler�n tahr�b�nden korunmalıdır.

         *Flora ve fauna korunmalıdır.
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Graf�k 10: KKTC’ ye gelen tur�stler�n ülkelere göre dağılımı(2018)
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  Bu önlemler�n dışında, KKTC  tur�zm�n�n �sten�len sev�yeye gelememes�nde ülkem�ze uygulanan 

ambargoların rolü büyüktür. Günümüzde tur�zm faal�yetler�nde görülen sorunlar şunlardır;

   S�yas� nedenlerden dolayı dış kaynaklı (UNOPS,UNDP,USAID)yardımların yeter�nce 

alınamaması .

         Yabancı ülkelerle d�rekt hava ulaşımının sağlanamaması 

     Yol, su, elektr�k, ulaşım g�b� alt yapı sorunları, ayrıca sıvı ve katı atık sorunları g�b� çevre  

problemler� 
         
        Rum Yönet�m�n�n baskıları neden�yle KKTC 'n�n dış ülkelerde etk�n tanıtımı yapılamamakta ve 

ülke tur�zm�nde �y� b�r �maj sağlanamamaktadır.

         Tur�st�k tes�slerde kal�f�ye personel azlığı, serv�s kal�tes�n�n düşük olması.

         Tur�zm bürolarının yeters�z olması.

         Yüksek ulaşım bedeller�

     Ülkem�zde tur�zme bağlı olarak ekonom�k değer taşıyan b�rçok tur�st�k faal�yetler bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; den�z tur�zm�, yatçılık,dağcılık, su sporları,b�n�c�l�k, mağaracılık, yürüyüş 

(trekk�ng), su altı dalgıçlığı, ekoloj� tur�zm�, kültürel faal�yetler (fest�valler), fuar, tar�h� mekanları 

z�yaret, köy tur�zm� vs'd�r. 

    Kıbrıs adası her ne kadar yaz tur�zm�ne elver�şl� �se de Güney Kıbrıs'da Trodos Dağları üzer�nde 

kış mevs�m�nde, kar yağışlarına bağlı olarak kayak tur�zm� de yapılab�lmekted�r.  
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Res�m 116: Kış mevs�m�nde 
Trodos dağları
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     Kıbrıs adası ,doğal yapının çok fazla tahr�p ed�lmed�ğ� ender yerlerden b�r�d�r. Kıbrıs'ın b�r ada 

olması , sıcak b�r �kl�me sah�p olması başta den�z tur�zm� olmak üzere  b�rçok faal�yet�n yapılmasına 

olanak tanımaktadır. Adanın en öneml� tur�zm şekl� 'den�z tur�zm�'d�r. Özell�kle Kuzey Kıbrıs 

sah�ller�; eşs�z kumsalların varlığı, �kl�m�n elver�şl� olması ,den�z suyu sıcaklıklarının yüksek olması 

ve berrak b�r suya sah�p den�zler�n varlığı neden�yle öneml� b�r çek�c�l�ğe sah�pt�r.

                              B- KIBRIS'TA TURİZM ÇEŞİTLERİ

      Den�z Tur�zm� : Ülkem�z 396 

km uzunluğundak� kıyılara sah�pt�r. 

Akden�z �kl�m�n�n adaya kazandırdığı 

özell�kler (sıcak yaz dönem�,güneşl� 

gün sayısının fazla olması vs) ve 

kumsal kıyıların fazla olması den�z 

tur �zm�n�n gel �şmes�ne katkıda 

bulunur. Özell�kle kıyı bölgeler�m�ze 

son yıllarda yapılan yatırımlarla artan 

tur�st�k tes�s sayısı ve bozulmamış 

doğal güzell�kler� �le tur�zm faal�yetler� 

her geçen gün artmaktadır. 

Günümüzde Kuzey Kıbrıs' ta bulunan Altınkum, Glaps�des, S�lver Beach, Alagad� sah�ller� ve 

Karpaz Yarımadası’ndak� b�rçok plaj adanın en güzel plajlarından olup,tur�stler tarafından terc�h 

ed�lmekted�r. Den�zler�m�z�n varlığı sadece tur�zm açısından değ�l, yat tur�zm�, su altı tur�zm�,su 

sporları,balıkçılık, l�man faal�yetler�ne de olanak tanımaktadır. Bu faal�yetlerden de öneml� gel�r 

elde ed�lmekted�r. 

 Güney Kıbrıs'ta da den�z tur�zm� 

oldukça gel�şm�şt�r.Aya  Napa, 

D�kelya, Protaras, Larnaka, Baf 

sah�ller� den�z tur�zm�n�n yoğun olarak 

yapıldığı yerlerd�r.Tur�zm gel�rler�n�n 

yüksek olduğu Güney Kıbrıs'ta   tur�st 

sayısının artması �le doğal çevre 

t a h r � b a t ı  g ü n ü m ü z d e  ö n e m l � 

boyutlara ulaşmıştır.
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Res�m 117: Glaps�des plajı

Res�m 118: Altın Kum Sah�ller�
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   Yat Tur�zm� :  Ülkem�zde 

esk�den ber� varolan fakat son 

yıl larda gel�şme gösterm�ş b�r 

sektördür.  İs ten � len düzeyde 

o l m a m a s ı n a  r a ğ m e n  ö n e m l � 

sayılab�lecek b�r konumdadır. Yat 

tur�zm�n�n gel�şmes� ve ekonom�ye 

get�r�s�n�n artması ;etk�n tanıtım ve 

yat l�manlarının (mar�na) sayısının 

artması �le yakından �lg�l�d�r. Bugün 

ülkem�zde faal�yet gösteren 3 adet 

mar�na bulunmaktadır. Bunlar; 1987 

yılında faal�yete başlayan yaklaşık 

100 yat kapas�tel� G�rne Yat L�manı

�le 1996 yılında h�zmete g�ren 80 yat kapas�tel� Gem Yat Delta Mar�na �le 2011 yılında açılan 300 yat 

kapas�tel� Karpaz Gate Mar�na’dır. G�rne ve Karpaz Bölgeler�nde bulunan bu mar�nalar ,yatçılara 

altyapı h�zmet� de vermekted�r.(çamaşır yıkama ,elektr�k,su,banyo-wc-�nternet) Yat tur�zm�  yılın her 

mevs�m� yapılmakla beraber yazın oldukça canlıdır ve sürekl� ülke ekonom�s�ne katkısı artmaktadır.  

Her geçen gün artan tur�zm potans�yel�,taleb� karşılayacak mar�naların yapılmasını zorunlu 

kılmaktadır.

   Unutulmamalıdır k� yat tur�zm�, mar�naların 

varlığına bağlıdır. Ana hedef�, Unesco'nun “ 

dünya m�rası olarak n�telend�rd�ğ� 12 

durağını z�yaret ed�lmes�” olarak bel�rlenen 

Doğu  Akden�z Yat Rall�s�,  İstanbul'dan 

başlayıp İsra�l 'de sona ermekted�r. 1990 

yılından  �t�baren  her  yıl  düzenlenen  bu  rall�ye  

G�rne ve Karpaz Bölges�ndek� mar�nalar da ev 

sah�pl�ğ� yapmaktaydı. 2015 yılından �t�baren 

�se s�yas� engellemelerden dolayı ülkem�z bu 

organ�zasyona  katılamamaktadır. 
   
   Güney Kıbrıs'ta da oldukça gel�şm�ş olan yat tur�zm� her geçen yıl gel�rler� artırmaktadır. Özell�kle 
Larnaka, L�masol, Baf'da bulunan mar�nalara her yıl b�nlerce yat gel�p konaklamaktadır.
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Res�m 119:Doğu Akden�z Yat Rall�s� �ç�n ülkem�ze gelen
 yatlar (G�rne Yat L�manı 
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Res�m 120: Karpaz Gate Mar�na - Erenköy



  Tar�hsel değerler,geçm�ş meden�yetler�n ve geçm�ş çağların yaşayan f�z�ksel kalıntılarıdır.Bunlar 

arasında m�mar�,coğraf� görünüm,arkeoloj�k özell�kler g�b� öneml� unsurlar yer alır. Tur�stler tar�hsel 

kaynakları çeş�tl� nedenlerle çek�c� bulurlar. Örneğ�n Othello kules� olarak anılan kalen�n 12.yy'da 

Lüz�nyanlar tarafından �nşa ed�lmes� ve Sheakespeare'�n ünlü tragedyasının b�r bölümünün 

burada geçmes� , tur�stler �ç�n öneml� b�r çek�c�l�kt�r.     

   Kıbrıs adası, coğraf� konumu neden�yle çok esk� çağlardan �t�baren b�rçok meden�yet�n hak�m�yet� 

altına g�rm�şt�r. Bu nedenle adanın hemen hemen her bölges�nde bu meden�yetlere a�t kültür 

m�rasları mevcuttur. Özell�kle KKTC sınırları �çer�s�nde yoğun olarak bu tar�h� yapılar göze 

çarpmaktadır. Yüzyıllar boyunca b�rçoğu ayakta kalab�lm�ş,b�rkısmı da aslına uygun b�r şek�lde  

restore ed�lerek tur�zm�n h�zmet�ne g�rm�şt�r.

                                              Tar�h� Değerler�m�z

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 122: Otello Kales� (Gaz�mağusa)

Res�m 124: Namık Kemal Z�ndanı ve arka planda 
Lala Mustafa Paşa Cam�

Res�m 121: Gaz�mağusa Surları

Res�m 123:Bellapa�s Manastırı 

117



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Gaz�mağusa

Mağusa surları ve sur�ç�

Lala Mustafa Paşa Cam�

Salam�s Harabeler�

Namık Kemal Z�ndanı

Otello Kales�

Canbulat Türbe ve Müzes�

Vened�k Sarayı

Salam�s Kral Mezarları

St. Barnabas Manastırı, 

İkon ve arkeoloj� müzes�

Enkom�

Lefkoşa

Lefkoşa Surları

Vened�k Sütunu

Derv�ş Paşa Konağı

Sel�m�ye Cam�

Büyük han

Kumarcılar Hanı

Büyük Hamam

Mevlev� Tekkes�

Bedesten

Su Kemerler�

Taş Eserler Müzes�

Barbarlık Müzes�

II. Sultan Mahmut Kütüphanes�

Lüz�nyan Ev�

Saçaklı Ev

G�rne

G�rne Kales�

Bellapa�s (Beylerbey�) Manastırı

Sa�nt H�lar�on Kales�

Bufavento Kales�

Hz. Ömer Türbes�

G�rne Halk Sanatları Müzes�

Güzel Sanatlar Müzes�

Barış ve Özgürlük Müzes�

Ant�phon�t�s Manastırı

Lambousa Kral mezarları

Archangelos M�ha�l İkon Müzes�

P�gadhes Tapınağı

İskele

Kantara Kales�

Apostolos Andreas Manastrı

Ay. Ph�lon Manastırı

Ay. Tr�as Baz�l�kası

Kanakar�a K�l�ses� ve Manastırı

Güzelyurt

Güzelyurt Arkoloj� ve Doğa Müzes�

St. Mamas Manastırı

Toumba Tou Skouru Ant�k Yerleş�m Yer�

Tablo 21:KKTC’ de  �lçelere göre  bazı tar�h� değerler

Tablo22: GKRY’ de �lçelere 
göre bazı tar�h� değerler

Larnaka

Türk Kales�

Lazarus K�l�ses�

Hala Sultan Tekkes�

P�ed�res Müzes�

Lefkoşa

Kıbrıs Müzes�

B�zans Müze ve Sanat Galer�s�

Ay�os İoann�s Katedral�

Mağusa Kapısı

L�masol

Koloss� Kales�

Kour�on Müzes�

Ay�os Georg�os Alamanau Manastırı

Cyprus Med�aval Müzes�

L�masol D�str�ch Arkeoloj� Müzes�

Baf

Kral Mezarları

Baf T�yatrosu

Ag�a Sohomon� K�l�ses�

Saranta Kolonez
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Lefke

Sol� Ant�k T�yatrosu 

ve 

Vun� Sarayı

Oren Yerler�



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 125: St.H�lar�on Kales� (G�rne)

 Res�m 126:G�rne Kales� 

Res�m 127: Kantara Kales� (İskele)     
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    K.K.T.C. sınırları içerisinde 2019 -2020 öğretim yılı süresinde  toplam 103,748 öğrenciye eğitim  

veren 17'si yerel merkezli, 4'ü yurtdışı merkezli toplam 21 yüksek eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu 

üniversitelerde dünyanın 140 farklı  ülkesinden gelen çok sayıda yabancı öğrenci öğrenim 

görmektedir. Üniversitelerin  şehirlerdeki  sosyal yapıya büyük katkıları  olduğu gibi bölgesel 

kalkınmada da önemli rolleri vardır. Ayrıca üniversiteler akademik, yönetsel ve işçi statüsünde 

görev yapan kişilere istihdam ortamı yaratması ile de önemlidir. Nitekim 2020 itibari ile KKTC 

üniversitelerinde 5 000 'in üzerinde öğretim elemanı çalışmaktadır.

 Eğ�t�m Tur�zm� 

Ülkem�zde  bu lunan  baz ı  ün �ve rs � te le r ; 

Gaz�mağusa'da: Doğu Akden�z Ün�vers�tes�, İTÜ-

KKTC Eğ�t�m Araştırma Yerleşkes�, 
Lefkoşa'da: Uluslararası Kıbrıs Ün�vers�tes�, 

Yakın Doğu Ün�vers�tes�, Akden�z Karpaz 

Ün�vers�tes�,  
G�rne'de: G�rne Amer�kan Ün�vers�tes�, G�rne 

Ün�vers�tes� ve Kıbrıs İl�m Ün�vers�tes�,  
Lefke'de: Lefke Avrupa Ün�vers�tes�, 
Güzelyurt'ta: Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes� 

Güzelyurt kampüsü, bu okulların dışında Atatürk 

Öğretmen Akadem�s� ve Açık Öğret�m Fakültes� 

örgün eğ�t�m vermekted�rler.
K.K.T.C. eğ�t�m sektörü oldukça gel�şm�ş olup son 

yıllarda Ortadoğunun en öneml� eğ�t�m merkez� 

hal�ne gelm�şt�r.  

      Kongre Tur�zm�; k�ş�ler�n sürekl� konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık 

gerekt�ren b�l�msel alanlarda veya meslek kollarında bel�rl� b�r konuda b�lg� alışver�ş� yapmak 

amacıyla b�raraya gelmeler�nden ortaya çıkan seyahat, konaklama ve �l�şk�ler�n�n tümüdür.    

           Ülkem�zde son yıllarda gel�şmeye başlayan b�r tur�zm koludur.Özell�kle ulusal ve uluslararası 

kongreler, fuarlar, serg�ler, fest�valler her geçen gün artmakta ve ülkem�z�n yurtdışında tanıtımına 

büyük katkılar yapmaktadır. Örneğ�n Gaz�mağusa Beled�yes� ‘n�n ve Doğu Akden�z Ün�vers�tes�n�n  

öncülük ett�ğ�  Uluslararası Gaz�mağusa Kültür ve Sanat Fest�val� ayrıca Güzelyurt Portakal 

Fest�val�, Mehmetç�k Üzüm Fest�val� , Lefkoşa'da her yıl tekrarlanan çeş�tl� fuarlar, G�rne Bellapa�s' 

de Müz�k Fest�val� ve müz�k  d�nlet�ler�, ün�vers�teler�n ve odaların organ�ze ett�ğ� kongreler, 

sem�nerler öneml� sanatsal, kültürel faal�yetlerd�r. Bu faal�yetler özell�kle �ç tur�zme h�tap etmekted�r.     

                          Kongre-Kültür ve Sanat Tur�zm� 

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 128: Doğu Akden�z Ün�vers�tes�(DAÜ)
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   Ekotur�zm; n�speten dokunulmamış ya da bozulmamış doğal alan manzaralarını , yaban� b�tk� ve 
hayvanlarını, varsa mevcut kültürel özell�kler�n� de �nceleme, görme, öğrenme g�b� bel�rl� amaçlarla 
seyahat etmekt�r. Gerçekten de dünyanın doğal alanlarının g�tt�kçe azalmakta olması, koruma 
kaygısını da b�rl�kte get�rerek 'ekotur�zm�'n� yaratmıştır. Ülkem�zde de bu tur�zm dalı son yıllarda 
gel�şmeye başlamıştır. Özell�kle flora ve faunanın daha �y� anlaşılması ,b�r çeş�t doğa tur�zm� olan 
ekotur�zm�n ülkem�zde de gel�şmes�n�  sağlamıştır. Örneğ�n özel �lg� tur�zm� �le  kaplumbağa gözlem� 
ve ülkem�zdek� ork�de g�b� nad�r b�tk�ler�n ya da endem�k b�tk�ler�n gözleneb�lmes� mümkündür. 
Ayrıca ,ülkede bulunan yaban� ç�çekler, sürüngenler, kuşlar, D�pkarpaz M�ll� Parkında bulunan 
eşekler, �lg� çek�c�d�r. Bu flora ve faunayı �ncelemek �steyen  b�rçok  tur�st  adamıza gelmekted�r.

Ekoloj� Tur�zm� 

Kıbrıs adasında kuzey sah�ller�nde , Caretta Caretta ve 

Chelon�a Mydas (yeş�l kaplumbağa) kaplumbağalarının 

yumurtlama alanları bulunmaktadır. Genell�kle haz�ran- 

ey lü l  ay lar ı  arasında sah� l ler �m�ze yumurta 

bırakmaktadırlar. Bu dönemde gerek yumurtaları 

korumak  gerekse kaplumbağa yavrularının den�ze 

ulaşmasını sağlamak �ç�n bazı kuruluşlar  sah�ller�m�zde 

kamp kurarak kaplumbağa gözlem� yapmaktadırlar. Bu 

sah�llere örnek olarak Alagad�, Altınkum ve Ronnas 

kıyıları ver�leb�l�r.
      

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 130:Caretta caretta

Res�m 129: Kum Zambağı 

Res�m131: Medoş lales�
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  Kıbrıs Adası'nda bugüne kadar 1908 bitki türü, 

alttürü ve çeşidi tespit edilmiştir. Bunlardan 156 sı 

yani yüzde 8'i endemik, 360'ı da nadir ya da çok 

nadirdir. Trodos ağları nda 47'si lokal endemik D ’

olmak üzere 89,  ağları nda 47'si lokal G�rne D ’

endemik olmak üzere toplam 61 endemik bitki 

bulunmaktadır.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Coğraf� B�lg�

                    Den�z Kaplumbağaları
  Den�z kaplumbağaları bel�rl� kumsallara 
yumurta bırakırlar. Üreme dönemler� haz�ran �le 
ek�m ayı arasındadır. Her üreme dönem�nde 
kumsalda açtıkları çukura yaklaşık 100 adet 
yumurta bırakırlar. Daha sonra yuvayı g�zlemek 
�ç�n yumurtaların üzer�n� kumla kapatıp tekrar 
den�ze dönerler. Yumurtalar bırakıldıktan 2 ay 
sonra açılırlar ve gece karanlığında kumun  
a l t ı n d a n  ç ı k a n  y a v r u  k a p l u m b a ğ a l a r 
düşmanlarının el�nden kurtulab�l�rse 10-15 dak�ka 
�ç�nde den�ze ulaşmaya çalışırlar. 
  20-25 yıl sonra olgunluğa ulaşan den�z 
kaplumbağaları ,yumurtadan çıktıkları bu kumsalı 
bulurlar ve d�ş� kaplumbağalar yumurtlamak �ç�n 
y�ne �lk tanıdıkları bu kumsalı seçerler.
  Den�z kaplumbağalarının hem düşmanları çok 
(T�lk�,köpek,yengeç,kuş vs), hem de ortamları 
sürekl� tahr�p ed�lmekted�r.Bu nedenle dünyada 
üreyeb�ld�kler� çok az yer kalmıştır. Bu nad�r 
alanlardan b�r kısmı da adamızdadır. Tüm 
Akden�z’de yaşadığı kabul ed�len Chelon�a mydas 
türü den�z kaplumbağaların %25'� �le Caretta 
Caretta türü den�z kaplumbağalarının %10'u 
yumurta bırakmak �ç�n KKTC sah�ller�n� 
seçmekted�r. Coğraf� B�lg�

                     Kuzey Kıbrıs Ork�deler�
Ork�deler, b�tk�ler alem�ndek� en büyük ve en 

evr�mleşm�ş b�tk� fam�lyalarından b�r�d�r. Dünya 
çapında 400-800 c�nse a�t ,25000'den fazla b�tk�y� 
�çer�r.
   Nad�r olmaları ve güzell�kler� neden�yle 
Ork�deler, tüm doğaseverler�n özel merağıdır. 
Kuzey Kıbrıs'ta ,ork�de florası 32 tanımlanmış tür, 
alt tür ve varyete �le varlığı doğrulanmayı bekleyen 
üç veye beş tür �çer�r.

Ork�deler, yüzyıllar boyunca ,güzell�k,koku ve 
tıbb� kal�teler� neden�yle toplanıp çalışılmıştır. 
Yunanlı f�lozof Theophrastus, M�lattan Önce 300 
yıllarında ork�deler�n tıbb� amaçla kullanılmasını 
düşünen �lk k�ş�d�r. Esk� Aztek H�ntl�ler� Van�lla 
c�ns�n�n yumrularını �çecek aroması olarak 
kullanmışlar ve bu madde bugün dünyada popüler 
b�r  tatlandırıcı olarak tanınmaktadır. Orch�daceae 
fam�lyasının tüm üyeler�  ,ç�çekler�n�n ve 
yumrularının gel�ş�güzel toplanması neden�yle 
tehl�ke altındadır. Ve yasalarla korunmaktadır. Bu 
nedenle ç�çekler�n� ve yumrularını toplamayınız ve 
ork�deler� doğada bırakınız. 

Res�m 133:  Ç�çekler�n�n güzel görünüşü, 
yumrularının da salep olarak kullanılması neden�yle 
ork�deler adamızda hızla tükenmekted�r. 

Res�m 132: D�pkarpaz M�ll� Parkı’nda yaşayan 
yaban� eşekler
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Kıbrıs Ofirisi
(Ophrys kotschyi)



ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 134: Adamızda 10 değ�ş�k yılan
türü bulunmaktadır ve özell�kle b�yologların
�lg�s�n� çekmekted�r.

İnanç Tur�zm� 

     Bütün d�nlerde kutsal sayılan merkezler� z�yaret etmek d�n� b�r görev kabul ed�lm�şt�r.Bu görevler� 

yer�ne get�rmek �ç�n yapılan seyahatler�n ve konaklamaların tümü �nanç tur�zm�d�r.(d�n� tur�zm) 

İnanç tur�zm� özell�kle güney sınır kapılarının açılmasıyla gel�şmeye başlamış b�r tur�zm koludur. 

Gerek Rum yönet�m� vatandaşlarının gerekse yabancı tur�stler�n, ülkem�zde bulunan Apostolos 

Andreas , St. Barnabas Manastırları ,St. Mamas Manastırlarına  yapılan d�n� z�yaretler� �nanç 

tur�zm�n� oluşturmaktadır. Bugün KKTC  sınırları �çer�s�nde b�r kısmı faal b�r kısmı da ant�k kalıntı 

şekl�nde b�rçok k�l�se ve manastır, Osmanlı dönem�nde yapılmış hanlar, hamamlar, cam�ler vs g�b� 

eserler  bulunmaktadır. Bu tar�h� yapılar restore ed�lerek tur�zm�n h�zmet�ne sunulmaktadır.

Res�m 136: St. Barnabas Manastırı 
(Gaz�mağusa)
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Res�m 135: (Kızılgerdan) Kıbrıs kuşların göç 
yolları üzer�nded�r. Ilıman �kl�m�nden dolayı bu 
kuşların b�r kısmı ülkem�zde konaklamaktadır. 



Ayrıca İslam d�n�nde kutsal sayılan ,G�rne'de bulunan Hz. Ömer Türbes�, Güney Kıbrıs' ta Larnaka' 

da bulunan Hala Sultan Tekkes� ve b�rçok cam��, z�yaretç�ler�n �lg�s�n� çekmekted�r. Yerl� ve yabancı 

tur�stler�n yoğun �lg� gösterd�ğ� bu tur�zm kolu, ülke ekonom�s�ne de katkıda bulunmaktadır. İnanç 

tur�zm�ne bağlı olarak sürekl� z�yaretç� akınına uğrayan bu bölgelerde günümüzde köy 

pans�yonculuğu da h�zmete g�rm�şt�r. Böylece yöre halkı bu şek�lde kazanç sağlayab�lmekted�r. Köy  

pans�yonculuğu �le �lg�l� olarak devlet ,teşv�k kred�ler� vermekted�r. Köy pans�yonculuğu �lk olarak 

Büyükkonuk ve D�pkarpaz köyler�nde uygulanmaya başlamıştır. Yakın b�r gelecekte b�rçok 

köyümüzde bu tür faal�yetler yaygınlaşarak devam edecekt�r. Bu  faal�yetler köy halkına �ş ortamı 

oluşturduğu g�b�  köyler�n gel�ş�m�ne de katkıda bulunab�lecekt�r.

ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 137: Hala Sultan Türbes� 
(Larnaka)

Eğlence Tur�zm�

      Eğlence tur�zm� �çer�s�nde yer alan b�r sektör olan kumar tur�zm� ,Türk�ye' de yasaklandıktan 

sonra ülkem�zde  hızla gel�şm�şt�r. Sayıları hızla artan kumarhaneler devlet denet�m�nd�r. KKTC  

vatandaşlarına  yasak olan  kumarhanelere özell�kle Türk�ye' den gelen tur�stler �le                 

Güney Kıbrıs’ tan gelen Rumlar rağbet etmekted�r. Kumar tur�zm�; oteller�n konaklama oranlarını 

artırması, tur�zm� 12 aya yayması açısından KKTC ekonom�s�ne büyük katkı sağlar.

    Kumarhaneler�n yanı sıra ülkem�zde düzenlenen çeş�tl� konserler, eğlence programları, 

etk�nl�kler eğlence tur�zm�ne olan  �lg�y� artırmaktadır.

        Bu tur�zm kolu coğraf�k şartların etk�s�yle yapılab�len b�r faal�yett�r. Ülkem�zde kar yağışlarının 

yoğun olarak görüldüğü yüksek dağların bulunmaması bu tur�zm kolunun yapılamamasına neden 

olur. Ancak Güney Kıbrıs'ta Trodos Dağlarının yeterl� yüksekl�ğe sah�p olması ve kısa b�r dönemde 

olsa z�rveye yakın alanlarda kar tutması burada kayak tur�zm�ne olanak sağlamıştır. Karlıdağ 

(Olympos Tepes�) olarak b�l�nen doruk noktasında kurulan kayak merkez� bu faal�yet�n yapıldığı 

yerd�r.

Kayak Tur�zm�
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ÜNİTE I   ÜNİTE I   ÜNİTE XI   ÜNİTE XI   

Res�m 138:Olympos kayak merkez�

    Golf pek çok  doğal ve yapay engel�n bulunduğu  

gen�ş b�r sahada oynanan b�r açık hava sporudur. 

Bu spor dalı henüz ülkem�zde gel�şme göstermese 

de gelecekte �y� b�r alternat�f tur�zm kolu hal�ne 

gelecekt�r .Golf d�ğer spor dallarına göre oldukça 

pahalı b�r spor koludur. Bu nedenle bu spora daha 

çok  zeng�n tur�stler rağbet etmekted�r. Gel�şm�ş b�r 

golf tur�zm�n�n, ülke ekonom�s�ne etk�s� oldukça 

yüksekt�r. Bugün KKTC  sınırları �çer�s�nde m�n� golf 

sahaları yapılmakta olup sayılarının artırılması 

gerekmekted�r. Ayrıca G�rne Esentepe' de yaklaşık 

50 dönüm araz� üzer�ne kurulan golf sahası 2007 

yılı �t�bar� �le açılmış öneml� b�r yatırımdır.

Golf Tur�zm�

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1 - Tur�zm faal�yetler�nden elde ed�len gel�r�n KKTC ekonom�s� �ç�n önem� ned�r? 

Kısaca bel�rt�n�z.

2- Ülkem�zde tur�zm açısından canlı olan bölgeler nereler�d�r?Sebepler�n� öğren�n�z.

3- KKTC’ de tur�zm sektörünün bölgesel sosyo- ekonom�k yapıya katkıları nelerd�r?

4-Kıbrıs'ta den�z tur�zm�n�n yaygın olmasının nedenler� nelerd�r? Öneml� kumsalların 

�s�mler�n� öğren�n�z.

5-KKTC'de tur�st sayısını artırmaya yönel�k uygulamaya sokulan tur�zm etk�nl�kler� 

nelerd�r?
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Res�m 139 : Esentepe’de b�r Golf sahası



SÖZLÜK
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A
Ağır sanay�: Üret�m araçlarının üret�ld�ğ� büyük sanay�.
Ak�fer: Gözenek ve boşluklarında yeraltı suyu bulunduran formasyon.
Alçak Basınç: Atmosfer basıncının 1013 m�l�barın altında seyretmes�. 
Alçı Taşı(j�ps): Sulu kals�yum sülfat b�leş�m�nde olan alçıtaşı 120 C' de suyunu kaybederek ak b�r toz 
durumuna gel�r. Bu şek�lde oluşan  m�neral ve taşlara alçıtaşı den�r.
Alp Orojenez�:  III. Zamanda Teth�s jeosenkl�nal�nde b�r�ken tortulların kuzey ve güneydek� sert 
kütleler�n sıkıştırması �le meydana gelen dağ oluşumu hareketler�.
Altyapı: Su ,elektr�k, kanal�zasyon, yol ve haberleşme g�b� yapıları kapsar.
Alüvyon: Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlerde b�r�kt�r�len çakıl, kum, k�l g�b� 
maddelerden oluşan ver�ml� topraklar.

2
Atmosfer basıncı : Havanın 1 cm  kareye yaptığı basınçtır.

B
Bala: Hasattan sonra üründen ger�ye kalan sapların mak�nelerle kes�l�p toplanması �le elde ed�len ve 
�ht�yaç duyulduğunda hayvanlara yed�r�len ürün.
Bazalt : Dış volkan�k b�r kayadır. Mağmanın yüzeyde soğuması �le oluşur. Basınca dayanıklı oldukça sert 
b�r kayadır.
B�rleşm�ş M�lletler(BM): Dünya barışını ve güvenl�ğ�n� korumak ve uluslar arasında ekonom�k, 
toplumsal ve kültürel b�r �şb�rl�ğ� oluşturmak amacıyla B�rleşm�ş M�lletler antlaşmasında öngörülen 
yükümlülükler� yer�ne get�rmey� kabul eden devletler tarafından kurulan uluslararası örgüt.
Boylam: Dünya üzer�ndek� herhang� b�r noktanın  Başlangıç mer�dyen�ne uzaklığının açı c�ns�nden 
değer�d�r.

C-Ç
Charter Taşımacılık: Düzenl� seferlere bağlı olmayıp yolcu �steğ�ne bağlı olarak dolmuş uçak yöntem�yle 
yolcu taşıma
Çapar�: Her b�r�n�n ucuna tek uçlu yada çok uçlu b�r �ğne bağlanmış b�rçok kısa köstekle donanan, ucuna
kurşun takılmış olta.

D
Dayk: Yer�n der�nl�kler�nden gelerek yer kabuğunun �çer�s�ne sokulan b�r çeş�t damar.
De Facto Nüfus Sayımı: Nüfus sayım günü ülke sınırları �çer�s�nde bulunan herkes�n sayıma dah�l 
ed�lmes�d�r.
De Jure Nüfus Sayımı: Nüfusun da�m� �kamete göre sayılması
Der�vasyon: Beton veya toprak kanallar �le suyun  gölete ,baraja �let�lmes�.
D�yor�t : Mağmanın yer�n �ç kısımlarında soğuması �le oluşmuş �ç volkan�k b�r kayadır. Sert 
kayalardandır.
Dol�n : Karst�k aşındırma şek�ller�ndend�r.  Çapları on  onbeş metreden b�rkaç yüz metreye kadar 
çıkab�l�r.
Don: Isının sıfır derecen�n altına düşmes� sonucu b�tk� hücreler�nde buz kr�staller�n�n oluşmasına bağlı 
olarak, b�tk�n�n zarar görmes�.

E
Ekstans�f Tarım(kaba tarım): Az emek ve az g�derle yapılan tarım. Modern tarım yöntemler�n�n 
uygulanmadığı, geleneksel yöntemlerle ekme, d�kme �şler�. Nadasın sık uygulandığı kaba tarımda b�r�m 
alandan alınan ürün ve ver�m düşüktür.
Ekoloj� : Canlılar �le çevreler�n� ve bu �k� varlık arasındak� �l�şk�ler� �nceleyen b�l�m dalı.



Ekoloj�k Taşıma Kapas�tes�: B�r yaşam ortamının sah�p olduğu ver�m gücünü ve sağladığı yararları 
kaybetmeden sağlayacağı h�zmet yüküdür. 
Ekvator: Dünyamızı �k� eş�t yarım küreye ayırdığı var sayılan en uzun paralel da�res�.
Emek Yoğun: B�r ürünün üret�m sürec�nde ağırlıklı olarak �nsan gücünün kullanılması.
Endem�k B�tk� : Bel�rl� b�r bölgede yaşayan ,başka b�r yerde bulunmayan b�tk�lerd�r.
Enlem:  Dünya üzer�ndek� herhang� b�r noktanın ekvatora olan uzaklığının açı c�ns�nden değer�d�r. 
Ekstans�f  Hayvancılık: Otlak ve meralarda yapılan, kaba yemler�n kullanıldığı, modern hayvancılık 
uygulamaları yapılmayan, ver�m�n düşük olduğu hayvancılık.
Entegre Tes�s: B�r ürünün ve bu ürünün benzerler�n�n tüm üret�m aşamalarını kend� tes�sler�nde 
gerçekleşt�ren kuruluş.
Erozyon : Dış kuvvetler�n etk�s� (rüzgar, sel, akarsu vb) �le toprakların aşındırılarak süpürülmes�d�r.

F
Falez : Yüksek kıyılarda dalgaların kıyıya yakın yüksek yamaçların altını oymak suret� �le oluşturduğu 
yarlar.
Fauna : Yeryüzünün bel�rl� bölgeler�nde ,den�zler�nde ,b�r kara parçasında ya da b�r ülkede yaşayan 
bütün hayvanlardır.
Flora : Yeryüzünün bel�rl� bölgeler�nde ya da den�zler�nde,kara parçasında ya da b�r ülkede yet�şen bütün 
b�tk�ler 
Fuar: Bel�rl� zamanlarda, bell� yerlerde t�caret mallarını serg�lemek ve tanıtmak amacı �le açılan büyük 
pazar.

G
Gabro : Basınca dayanıklı sert b�r �çvolkan�k kayadır.
Gran�t: En b�l�nen �ç volkan�k kayadır. Basınca dayanıklı kr�stall� yapıdadır.
Gölet :Herhang� b�r sett�n ardında suların ağır ağır b�r�kmes�nden oluşmuş yapma göl
Groston: Büyük ton, gem�n�n taşıyacağı yük m�ktarını �fade eden b�r�m. B�r groston yaklaşık b�r tona 
eş�tt�r.

H
Hammadde: B�r eşyanın yada malın yapılması �ç�n gerekl� temel madde.
H�droelektr�k: Su gücünden yararlanılarak üret�len elektr�k

 

İ
İdar� ayırım : Başkent dışında devlet�n tems�l� �ç�n ayrılan �l ve �lçe sev�yes�ndek� b�r�mlerd�r.
İlhak: Başka b�r devlete a�t toprakların b�r kısmını kend� sınırları �ç�ne katma. 
İntans�f Hayvancılık: Modern düzenlenm�ş ahırlarda, fabr�kasyon yemler kullanılarak tamamen b�l�msel 
yöntemlerle yapılan, ver�m�n yüksek olduğu hayvancılık
İntans�f tarım(yoğun tarım, �nce tarım) Ek�len, d�k�len topraktan en çok en gen�ş ölçüde ürün alınan 
tarım. Bu yöntemde gübrelerden, k�myasal �laçlardan ve sulamadan b�l�msel yöntemlerle yararlanılır.
İst�hdam : B�r görev ve b�r �şte kullanma veye görev verme ,�ş sağlama

J
Jeoloj�: Yer kabuğunun yapısını, oluşumundan günümüze geç�rd�ğ� evreler� �nceleyen b�l�m. 
Jeomorfoloj�: Yeryüzü şek�ller�n� �nceleyen b�l�m dalı.
Jeopol�t�k: B�r devlet�n savunma pol�t�kası ve savunma stratej�s�n�, coğraf� faktör ve olayları d�kkate 
alarak planlama esasları
Jeosenkl�nal: Yer kabuğunun uzun b�r süre çöken, buna bağlı olarak kalın tortullarla dolmuş olan 
bölümü. Der�n den�z çanakları.
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K
Karst�k şek�l: K�reçtaşı (kalker) kayatuzu, alçıtaşı(j�ps)  g�b� kolay er�yeb�len tortulların aşınması �le 
oluşan coğraf�k şek�ller.
Kıvrım: Yer kabuğu tabakalarının yan basınçlar sonucu aldıkları b�r yapı şekl�.
Kıyı kordonu: Dalgaların taşıdıkları malzemeler� b�r koyun veya körfez�n önünde b�r�kt�rmes� �le oluşan 
kıyı b�r�kt�rme şek�ller�ndend�r.
Konsantre Yem: Fabr�kada hazırlanan ve �çer�s�ne hayvanları besley�c� çeş�tl� ürünler�nde katılmasıyla 
hazırlanan yem.
Köfter: N�şastayla kaynatılan üzüm suyunu teps�lere döküp kurutarak yapılan b�r tür pest�l.

M
Mağma: Çok büyük b�r basınç ve ısı altında yer�n der�nl�kler�nde oluşan er�m�ş m�neral karışımı.
Manto: Yer kabuğunun altında yer alan bölüm. Mağma adı ver�len sıcak ve akışkan malzemelerden 
oluşur.
Mevs�ml�k akarsu: Yağışlı dönemde akışı olan,yağışsız dönemde kuruyan akarsulardır.
M�neral: Bell� k�myasal b�leş�m� ve bell� b�r atom yapısı olan doğal katı madde.
Münavebel� Tarım: Ayn� toprağa her yıl değ�ş�k b�r b�tk�n�n ek�lmes�

N
Nüfus Yoğunluğu : Bel�rl� b�r yüzölçüsü b�r�m�ne düşen nüfus sayısı ,ülke nüfusunun yüz ölçümüne 
bölünmes�yle oluşur.

O
Orojenez: Dağ oluşum hareket�. Jeosenkl�nalde b�r�ken tortulların sıkışmasıyla tabakaların yükselmes� 
hareket�.
Orta Doğu: Asya'nın güneybatısında ve Afr�ka'nın kuzeydoğusundak� ülkeler�n bulunduğu bölgeye 
ver�len �s�m.
Ortak Saat: B�r ülke �ç�ndek� mer�dyenlerden herhang� b�r�n�n yerel saat�n�n, ülke sınırları �ç�nde 
kullanılmasına den�r. 

Ö
Örgün Eğ�t�m: Okul dersl�kler�nde öğretmenle yapılan öğret�m şekl�.

P
Paraketa: Den�z ve tatlısularda balık avlamak �ç�n kullanılan ve uçlarına �ğneler takılmış kösteklerle 
donanan uzun olta. Daha çok d�p balıkları avlanır.
Paralel  Da�reler�: Dünya'mızın her �k� yarım küres�nde, b�rer derece aralıklarla Ekvatora paralel olarak 
geçt�ğ� var sayılan çemberler.
Pekmez: Özell�kle üzüm, dut, harup v.b. meyveler�n kaynatılıp koyulaştırılması �le elde ed�len tatlı sıvı.
Pest�l: :  Üzüm, dut, v.b. meyvelerden yapılab�len bes�n değer� yüksek b�r y�yecekt�r. Meyveler�n suyu 
kaynatılır ve �çer�s�ne n�şasta, buğday unu veya her �k�s� de karıştırılır. Hazırlanan karışım �stenen kıvama 
ulaştıktan sonra güneşte kurumaya bırakılır. üzündek� ülkeler�n saat farklarından doğan karışıklıkları 
önlemek �ç�n Dünya saat d�l�mler�ne ayrılmıştır.
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S
Sano: Çeş�tl� yem b�tk�ler�n�n(f�ğ, yonca, buğday, arpa, yulaf) bel�rl� dönemlerde kes�l�p güneşte 
soldurulduktan sonra hayvanlara yed�r�lmes� �ç�n hazırlanan ürün.
Seracılık: Serada sebze ve meyve yet�şt�rme �ş�
Serbest Bölge: B�r ülken�n sınırları �ç�nde olan, ancak gümrük sınırları dışında bırakılan ve genell�kle 
yabancı sermaye g�r�ş�n� desteklemek �ç�n kurulu olan alan.
S�smoloj�: Deprem b�l�m. Yerkabuğunda meydana gelen sarsıntıları �nceleyen b�l�m dalı.
S�laj: Taze ve su bakımından  zeng�n, karbonh�drat �çer�ğ� yüksek yem b�tk�ler�n�n parçalandıktan sonra 
havasız ortamda bel�rl� b�r süre beklet�ld�kten sonra elde ed�len yem.
Stab�l�ze Yol: Sıkıştırma �şlem�nden önce, doğal toprağa b�r m�ktar ç�mento veya başka bağlayıcılar 
katılarak gerçekleşt�r�len yol.
Subtrop�kal: Trop�kal ve orta kuşaklar arasında geç�ş alanını bel�rt�r.
Sucuk: İpl�ğe d�z�l� �ç cev�z�n, badem�n v.b. n�şasta �le koyulaştırılmış kaynar üzüm suyuna batırılmasıyla 
yapılan tatlı y�yecek 
Sulak Alan : Genell�kle der�nl�kler� 6 m'yte kadar olan ,güneş ışığının ulaşab�ld�ğ� makro ve m�kro flora 
�le faunanın gel�şt�ğ�,su kuşlarının barınma ve beslenmeler�ne �mkan veren su b�r�k�nt�ler�d�r. 

T
Tebeş�r:  Özell�kle Mesozo�k sonlarında sığ okyanuslarda yaşamış canlıların den�z tabanına çökelmes� �le 
oluşmuş k�myasal organ�k b�r tortul taştır.
Tekton�k hareket: Enerj�s�n� yer�n der�nl�kler�nden alan ve yüzey şek�ller�n�n oluşmasında etk�l� olan yer 
kabuğu hareketler�n�n bütünü. Orojen�k, ep�rojen�k, volkan�k hareketlerle depremlere ver�len �s�md�r. 
Tethys Den�z�: Bugünkü Akden�z'�n atası sayılan okyanus veya den�ze ver�len �s�m.
Term�k Santral: Katı veya sıvı yakıtlardan elde ed�len sıcaklık enerj�s� �le elektr�k üreten kuruluş.
Terra Rosa: K�reçtaşlarının çözünmes� �le oluşmuş kırmızı renkl� Akden�z toprağı.
Tombolo: Dalgaların taşıdıkları malzemeler� b�r adayı anakaraya bağlamak suret� �le  yarımadaya  
dönüştürmes�.
Transgreyon:  Yer kabuğunda meydan gelen hareketler sonucu, den�z�n karaya doğru �lerlemes�.
Traverten : Yer altından gelen k�reçl� suların  yüzeyde akışa geçt�ğ� zaman �çer�s�ndek� k�rec� b�r�kt�rmes� 
�le oluşan gözenekl� k�myasal b�r tortul taştır.
Trol Avcılığı: Özel hazırlanmış teknelerle, ağların d�be kadar bırakılarak den�z tabanının süpürülmes� 
şekl�ne yapılan balık avcılığı.
Trop�kal: Genel olarak dönenceler arasında kalan sıcaklıkların yüksek olduğu bölge. 

U
Uluslar arası saat: yeryüzündek� ülkeler�n saat farklarından doğan karışıklıkları önlemek �ç�n Dünya saat 
d�l�mler�ne ayrılmıştır.
UNDP: (Un�ted Nat�ons Development Programme) B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı. B�rleşm�ş 
m�lletler bünyes�nde  oluşturulmuş, az gel�şm�ş ülkelere yardımla �lg�l� kuruluş.
UNOPS: B�rleşm�ş M�lletler Proje H�zmetler� Of�s�
USAİD:(The US Agency for İnternat�onal Development) Amer�ka B�leş�k Devletler� Uluslararası 
Kalkınma Ajansı

V
Volkan�zma: Yer yuvarlağı �ç�ndek� mağmanın yer kabuğu �ç�ne sokulması veya yüzeye  çıkması sürec�.

129



Y
Yastık lav: Den�z  veya göl tabanına yayılmış lavların soğuması �le oluşmuş volkan�k taş.
Yer Kabuğu: Dünyanın 30-40 km kalınlıktak� dış kabuğu. Taşlardan oluşun bölümdür.
Yüksek basınç: 1013 m�l�bardan yüksek basınç değer�.
Yüzey Şek�ller�: Karaların üzer�nde görülen şek�ller�n tümü. Dağlar, ovalar, platolar, vad�ler, havzalar, 
küçük ve büyük çukurlar, sek�ler g�b� çok değ�ş�k boyuttak� şek�ller�n tümü yüzey şek�ller� kapsamında 
g�rer. Yer şek�ller�yle ayn� anlamda kullanılır.
Yerleşme : İnsanların oturduğu, faydalandığı bölge.
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https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm
&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/agriculture_51main_en/agriculture_51main_en?OpenForm&sub
=5&sel=1

apo a

p
d

de
p

Agricultural Statistics 2015 Statistical Service GKRY

tarim.gov.ct.tr/en-us/istatistikler

İnternet adresl

Statistical Service of the Republic of Cyprus 

http://www.stat.gov.ct.tr/IST-YIL-2018.aspx
http://www.stat.gov.ct.tr/IST-YIL-2018.aspx
https://www.ktto.net/yesil-hat-tuzugu-kapsamindaki-satis-istatistikleri/
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/agriculture_51main_en/agriculture_51main_en?OpenForm&sub=5&sel=1
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/externaltrade_41main_en/externaltrade_41main_en?OpenForm&sub=1&sel=2
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/agriculture_51main_en/agriculture_51main_en?OpenForm&sub=5&sel=1
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
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KKTC
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

BU DERS KİTABI 
KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINCA ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR. 

PARA İLE SATILMAZ.

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
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