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Önsöz 

  

Belediyelerin, halka en yakın yönetim birimleri olduğu yaygın bir kabul görmektedir. Bir yerleşim 

biriminde yaşayan her bireyin günlük olarak gereksinim duyduğu temel hizmetler belediyelerin 

sorumluluğu altındadır. Bu nedenle belediyeler, yurttaş memnuniyeti bağlamında devletin en 

vazgeçilmez kurumlarının başında gelir. 

Belediyelerin halkın başvurusuna gerek kalmaksızın, doğrudan hizmet sunma yükümlülüğü vardır. Bu 

yükümlülüğün gereken biçimde yerine getirilebilmesi için, belediyelerin mali ve idari bakımdan kendi 

kendine yetebilmesi şarttır. Ancak mali ve idari kapasitenin doğru planlanması, organizasyonunun 

yapılması ve yönetilmesi, en az kaynak yaratmak kadar önemlidir.  

Halkın temel gereksinimlerini zamanında, kaliteli ve eksiksiz biçimde karşılayabilmeleri için 

belediyeler, hem kendi gelirlerini yaratmak, hem de devletten yeterli miktarda katkı elde etmek 

zorundadırlar. Devletin pek çok görevini, yerinden yönetim anlayışı gereği üstlenen belediyelerin, 

sınırları dahilindeki özelliklere göre, gelir kalemlerinde farklılaşmalar olabilmektedir. Ama sonuçta, 

belde halkının refahı için, bu gelirler akılcı biçimde değerlendirilmelidir. Bu konunun güvencesi, pek 

doğaldır ki, yürürlükteki yasal düzenlemelerdir. Coğrafi konumu gereği, bir belediye için geçerli olan 

gelir kalemleri bir diğeri için söz konusu olamayabilir. Fakat aynı zamanda, bir belediye için var olan 

gider kalemleri ise, bir başka belediyede bulunmayabilmekte, dolayısıyla kendi içinde bir denge ve 

adalet sağlanarak, yerel yönetim hizmetleri yürütülmektedir. 

Girne Belediyesi, 2014 yılından beridir, bir taraftan kentteki yaşam kalitesini sürekli artırmak, diğer 

taraftan da mali ve idari bakımdan güçlenmek için yoğun bir çaba içindedir.  Sürekli gelişen mali 

kapasitemiz doğal olarak idari kapasitemizde de gelişmeye olanak yaratmıştır.  Personel ve kaynak 

verimliliğini hizmet üretme çabalarımızın merkezine alarak, Girne’de yaşayanların mutluluğunu 

sürekli artırma hedefiyle çalışmalarımızı günün 24 saatine ve yılın 365 gününe yaymış bulunmaktayız. 

Yerel hizmetlerin sadece çöp toplamak, su akıtmak ve haşere ile mücadeleden ibaret olmadığı bugün 

artık genel kabul görmektedir. Ancak anlayışın bugünkü gibi olmasını sağlayan pek çok farklı hizmet 

alanının öncülüğünü hep Girne Belediyesi yapmıştır. Bizim öncülüğümüzde ve ilk kez düzenlediğimiz 

zaman biraz da hayretle karşılanan pek çok etkinlik bugün belediyeler için “olmazsa olmaz” halini 

almıştır.  

Girne Belediyesi, gerçekçi ve temel standartlardan oluşan bir bütçe yönetimini yıllar içinde sabit hale 

getirmiştir. Bütçe öngörülerimizle yıl sonu gerçekleşme rakamlarımız arasındaki farklar yıllardır kabul 

edilir değerler dahilindedir.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde Girne Belediyesi yerel yönetimlerde artık “trend belirleyici” 

olarak değer bulmaktadır. Başarılı yönetim örnekleri arasında ilk sıralarda gösterilmektedir. Bir tür 

istikrar örneği olarak kabul edilmektedir. Bu niteliklerin kazanılmasında benimle birlikte görev yapan 

Girne Belediyesi’nin her düzeydeki çalışanının çok büyük emeği vardır. Fakat yarattığımız değerin esas 

sahibi yıllardır Girne Belediyesi’ne sahip çıkan, desteğini esirgemeyen ve bizlere güvenerek kentini 

emanet eden Girnelilerdir. Statejik Gelişim Planı’nın hazırlık sürecinde bizlere her türlü teknik ve 

bilimsel desteği sağlayan Lipa Danışmanlığa da ayrıca teşekkür etmek isterim. Dileğim bu çağdaş 

yönetim anlayışının ülkemizde genel kabul gören bir yasal altyapıyla desteklenmesidir.. 
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Her düzeyden ve farklı grupların temsilcilerinden oluşan paydaşlarla hazırladığımız bu Stratejik 

Gelişim Planı, Girne’yi geleceğe hazırlayıp taşıyacak en önemli projedir. Planda öngörülen hedefleri 

tutturmak üzere, geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da çağdaş yönetim gereklilikleri doğrultusunda 

hareket edeceğimiz bilinmeli ve her durumda denetlenmeye hazır olduğumuz akıldan uzak 

tutulmamalıdır. Sinerjinin gelişim için zorunlu olduğu bilincinden hareketle, Girneye ve Girne 

Belediyesi’ne katkıda bulunmak isteyenlere kapılarımız her zaman olduğu gibi ardına kadar açık 

olmaya devam edecek. 

 

Başkan 

 

Nidai Güngördü 

Girne Belediyesi  

 

  



5 
 

İÇİNDEKİLER 

1. Özet ................................................................................................................................................. 7 

2. Genel Bilgiler ................................................................................................................................... 9 

2.1. Bölgenin Tarihçesi ................................................................................................................... 9 

2.2. Girne Bölgesinde Demografik Yapının Analizi ....................................................................... 9 

2.3. Girne Bölgesinde Turizm ....................................................................................................... 10 

2.4. Girne Bölgesinde Sanayi ve Ticaret: ..................................................................................... 11 

2.5. Girne Bölgesinde Tarım ve Hayvancılık ................................................................................ 11 

2.6. Belediye Hakkında Bilgiler: ................................................................................................... 12 

3. Çalışma Metodolojisi .................................................................................................................... 13 

4. Mevcut Durum Analizi .................................................................................................................. 17 

4.1. Önceki Çalışmalar Hakkında Bilgi ......................................................................................... 17 

4.1.1. Özet ............................................................................................................................... 17 

4.1.2. Ana Bulgular .................................................................................................................. 19 

4.2. Dış Paydaş Analizi ................................................................................................................. 28 

4.2.1. Bölgesel Anket ............................................................................................................... 28 

4.2.2. Odak Grup Toplantıları .................................................................................................. 29 

4.3. İç Paydaş Analizi .................................................................................................................... 32 

5. PESTEL Analizi ............................................................................................................................... 32 

5.1. Politik Analiz ......................................................................................................................... 32 

5.2. Ekonomik Analiz.................................................................................................................... 35 

5.3. Sosyal Analiz ......................................................................................................................... 39 

5.4. Teknolojik Analiz ................................................................................................................... 41 

5.5. Çevresel Analiz ...................................................................................................................... 43 

5.6. Yasal Analiz ........................................................................................................................... 45 

6. Paydaş Analizi ............................................................................................................................... 47 

7. GZFT Analizi ................................................................................................................................... 49 

7.1. Güçlü Yanlar .......................................................................................................................... 49 

i. Güçlü Yanlar: .......................................................................................................................... 49 

7.2. Zayıf Yanlar ........................................................................................................................... 49 

7.3. Fırsatlar ................................................................................................................................. 50 

7.4. Tehditler ................................................................................................................................ 50 

8. Vizyon ............................................................................................................................................ 51 

9. Stratejik Amaçlar .......................................................................................................................... 51 

a. GZFT Matriksi ............................................................................................................................. 51 

b. Temel Stratejik Amaçlar ............................................................................................................ 51 



6 
 

i. Yasal Altyapının Hazırlanması ................................................................................................ 53 

10. Finansman ................................................................................................................................. 57 

11. İzleme ve Değerlendirme .......................................................................................................... 58 

12. Sonuç ......................................................................................................................................... 59 

13. Ekler ........................................................................................................................................... 61 

a. Odak Grup Tartışmaları Sonuçları ............................................................................................. 61 

b.Çalıştay Katılımcı Listesi .................................................................................................................... 89 

 

  



7 
 

 

1. Özet 

Girne Stratejik Planı, Girne bölgesinde sürdürülebilir kalkınması ve çevreye duyarlı bir şekilde 

gelişmesi için paydaşların ortak katılımı ve belediyenin liderliği ile hazırlanmış bir strateji 

belgesidir. Hazırlanan Stratejik Planı’nın amacı bölgenin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını 

anlamak ve oluşturulan ortak vizyona ulaşmak amacıyla gerekli faaliyetleri planlayıp uygulamaya 

koymaktır. Bu stratejik gelişim planı, bölgedeki tüm paydaşların ortak aklının bir ürünü olarak 

Girne bölgesinin geleceği için oluşturulmuş vizyonu ve ortak öngörüyü temsil etmektedir.  

Bu plan Avrupa Birliği Finansmanlı ‘Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Katı Atık Yönetimi’ projesi 

altında Girne Belediyesinin esas ortak ve Lapta, Alsancak ve Çatalköy Belediyelerinin ortak olarak 

katkıda bulunduğu proje çerçevesinde hazırlanmış,  planın oluşturulmasına tüm belediyeler katkı 

sağlamıştır.  Planın yürütülmesinde tüm Belediyelerin yapacakları faaliyetler ayrıştırılmıştır. 

Girne kenti ve çevresi, Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkentidir.   Girne’de toplam 77 otel bulunmakta ve 

bu otellerin toplam yatak kapasitesi 17.246 kişidir. Bu nedenle pek çok farklı ulustan yerleşimci 

barındırmaktadır. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda çoğalan üniversitelere bağlı olarak kısa 

dönemli Girne’de yaşayan öğrenciler ile yine turizm sezonuna bağlı çalışan yabancı uyruklu işçiler 

Girne’de ikamet etmektedir. 

Girne Bölgesi’nde, Girne Amerikan Üniversitesi ve görece yeni olan Girne Üniversitesi ile Kıbrıs 

İlim Üniversitesi bulunmaktadır. 2016-2017 Kuzey Kıbrıs Yüksek Öğrenim Öğrenci Sayısı ve 

Vatandaşlık Oranları’na göre Girne’de bulunan universitelerde, 5000 civarında yabancı uyruklu, 

11.000 civari TC uyruklu ve 3000 civarında yerli öğrenci bulunmaktadır 

Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetimler alanında yaşanan güncel sorunlar ve sıkıntılar göstermiştir ki; 

kötü yerel yönetim uygulamaları hizmet sağladığı bölgedeki sosyal ve ekonomik faaliyetlerin 

yanısıra, sağlık ve çevre güvenliği konularında da çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. 

Dünyadaki başarılı yerel yönetim uygulamalarında görülen paydaş katılımcılığı ve çağdaş yönetim 

sistemlerinin uygulanması konuları Stratejik Planlama yaklaşımının ana felsefesini 

oluşturmaktadır. Birçok ülkede ve Türkiye’de uygulanmasına rağmen ülkemizde herhangi bir 

yasal zorunluluğu olmayan stratejik planlama yaklaşımı, yönetim ilkeleri açısından yıllardır çoğu 

ülkede, kurum ve kuruluşlarda uygulanmaktadır. Görülmektedir ki alanında öncü olan birçok 

belediye,  işletme,  sivil toplum örgütleri ve daha birçok organizasyon stratejik planlama yaklaşımı 

ve felsefesi ile yönetilmektedir.   

Ülkemizde yerel yönetimlerin içerisinde bulunduğu zorluklar ve günümüz koşulları 

incelendiğinde, arasında halkın da olduğu paydaşların doğrudan katılımı ve denetiminin 

bulunduğu Stratejik Gelişim Planı temelli yönetim sistemlerinin belediyeler için bir çıkış yolu 

olabileceği açık şekilde önümüzde durmaktadır. Bu Stratejik Plan, belediyecilik alanında örnek bir 

kurum olarak çeşitli kesimlerin takdir ettiği Girne Belediyesi’nin tüm kesimlerin ortak paydada 

buluştuğu projeleri gerçekleştirebilmesinde ve tüm paydaşlarıyla belirlenen ortak Vizyon’a 

ulaşmasında büyük bir rol oynayacaktır. 

Bu maksatla Girne Belediyesi Bölgesel Stratejik Planı hazırlanırken her aşamada paydaşların 

sürece katılımı sağlanmıştır. Buna göre yaklaşık 800 kişiyle bir anket çalışması yürütülerek proje 

bazlı temel beklentilerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu veriler, daha sonra Mayıs-Haizran 2018 

tairhlerinde yedi farklı odak grup tartışması organize edilerek temel paydaşlar ile tartışılmıştır. Bu 
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aşamaya yedi farklı grupta toplam 67 paydaş temsilcisi katılım göstermiştir. Genel stratejik 

amaçların tartışıldığı iki günlük çalıştaya ise toplam 32 kişinin üzerinde katılım olmuştur. Bunların 

yanısıra, Belediye içerisinde çeşitli seviyelerde toplantılar gerçekleştirilerek Stratejik Plan Çalışma 

Ekibi öncülüğünde ve danışman kuruluş Lipa Danışmanlık desteği ile plan oluşturulmuştur.  

Belediyelerin paydaşları Paydaş Analizi başlığı altında daha detaylı olarak incelenmiş ve her bir 

paydaş çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Buna göre hazırlık sürecinin yanında, gerek bu planın 

uygulanma sürecinde gerekse de diğer ilişkiler yönetilirken belediyenin paydaşları ile ilişkileri 

sağlıklı bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmalar sonucu bölge için paydaşlar ile ortak fikir bağlamında hazırlanan iki vizyon (bölgesel 

ve çevresel olmak üzere) tanımı aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır. 

 

Bölgesel Gelişim Vizyonu 

 

 

 

 

 

Çevre ile ilgili vizyon 

 

 

 

 

Bu vizyonlara ulaşmak maksadıyla biri çevre ile ilgili olmak üzere altı farklı stratejik amaç 

oluşturulmuştur ve bu amaçlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:  

A1: Denetim ve ceza sistemlerinin uygulanması için yasal şartların oluşturulması ve 

uygulanması 

A2: Kent Planlamasına Uygun üstyapı çalışmaları yürütülmesi ve altyapı Çalışmalarının 

Tamamlanması 

A3: Çevrenin Korunması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

A4: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması 

A5: Mali Yapının Güçlendirilmesi 

A6: Belediye İdari Kapasitesinin Artırılması 

 

 

 

Ekonomik olarak kalkınmış, altyapısı tamamlanmış, kültürel mirası ve 

geleceği ile bir bütünlük içinde turizmin gözdesi bir kent olmak 

Sağlıklı bir çevreye sahip tüm atıkların doğru yönetildiği temiz ve huzurlu, 

bir kent olmak 
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2. Genel Bilgiler 

 

2.1. Bölgenin Tarihçesi 

 

Girne, Beşparmak dağlarının kuzey kıyı şeridinde yer alan turistik bir liman şehridir.  Kuzey Kıbrıs’ta 

yer alan turistik bölgelerin başında gelmekte ve pek çok otel, restorant ve eğlence merkezine ev 

sahipliği yapmaktadır. Girne bölgesi kıyı şeridi boyunca yayılmış olup ilçeye bağlı köyler Bellapais, 

Karaoğlanoğlu, Çatalköy, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Çamlıbel ve Kayalar'dır.  

Şehirdeki en eski yerleşimin, MÖ 10. Yüzyılda Akalar tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. 

Ancak, şehrin kalıcı bir ikametgah haline dönüşmesi MÖ 4. Yüzyılda Pers İmparatorluğu döneminde 

olmuştur. Bu tarihten sonra Kıbrıs’ı kontrol etmeyi başaran tüm uygarlıklar, Arap,Bizans, Luzinyan, 

Venedik, Ceneviz, Osmanlı ve İngilizler Girne’deki yerleşim ve varlıklarını sürdürdürmüştür.  

Bizanslılar, eski liman bölgesini savunmaya uygun olarak düzenlemişler, Lüzinyanlar ve Venedikliler 

kale ve çevresini geliştirmiştir. Girne bölgesine Osmanlı döneminde yeterli önem verilmemiştir ancak 

İngiliz döneminde kasaba liman ve dinlenme kasabası olarak yeniden değerlendirilmiş ve 

düzenlenmiştir. Özellikle, emekli İngilizler tarafından Girne bölgesi, emekliliklerini geçirebilecekleri 

huzurlu bir dinlenme mekanı olarak İngiliz Koloni Döneminden beridir kullanılmaktadır.  

1974’ten önce yoğunluklu olarak Kıbrıslı Rumların yaşadığı Girne’ye 1974 sonrası güneyden göçmen 

gelen Kıbrıslı Türkler yerleştirilmiştir. 

Günümüzde de Girne, tatil ve eğlence olarak tercih edilen bir kent olma konumunu sürdürmektedir. 

Bölgede, pek çok tarihi ve turistik alan mevcuttur. Tarihi liman,  Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, St. 

Hilarion Kalesi, Balabayıs Manastırı ve Folklör Müzesi Girne’de bulunan önemli tarihi eserlerdir. 

 

2.2. Girne Bölgesinde Demografik Yapının Analizi   

Girne kenti ve çevresi, Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkentidir. Bu nedenle pek çok farklı ulustan yerleşimci 

barındırmaktadır. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda çoğalan üniversitelere bağlı olarak kısa 

dönemli Girne’de yaşayan öğrenciler ile yine turizm sezonuna bağlı çalışan yabancı uyruklu işçiler 

Girne’de ikamet etmektedir. 

Girne bölgesi, 1974 barış harekatından önce, yoğunluklu olarak Kıbrıslı Rumların yaşadığı bir bölgeydi. 

1973 yılında, Girne’de yaşayan Kıbrıslı Rum’un tüm kent popülasyonunun %67’sini oluşturmaktaydı. 

Girne bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar savaş sonrası güney Kıbrıs’a döndükten sonra 1975’te 

Limasol ve Baf’ın bazı köylerinden (Poli, Ceyhan,Tera, Lemba, Vretsia, Pelathpusa, Karaağaç, Susuz, 

Geroskipou) göçmen olan Kıbrıslı Türkler Girne bölgesine yerleştirilmiştir.i 

Eskiden ağırlıklı olarak Rum şehri olan Girne, 2000’li yıllara kadar görece Kıbrıslı Türklerin yoğunluklu 

olduğu demografik bir yapıdaydı. Ancak, özellikle 2000'li yılların başlarından itibaren gerek Annan 

planı’nın etkisi gerekse bölgedeki turizm faaliyetlerinin artması sebebiyle bölgede hızlı bir şehirleşme 

ve buna bağlı bir nufüs artışı gözlemlenmiştir. Son 40 yılda, gelir düzeyi yüksek Kıbrıslı Türkler, 

Türkiye’den gelen Türkler, Avrupalı Vatandaşlar Girne’den mülk satın alarak buraya yerleşmiştir. 

İnşaat patlaması, turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin gelişmesiyle birlikte Türkiye, Doğu Avrupa, 

Orta Asya ve Pakistan’dan da çok sayıda göçmen işçi Girne’de ikamet etmektedir. Girne Bölgesi’nde 
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son zamanlarda yerleşik Rus vatandaşların sayısında da artış olduğu gözlemlenmekte, ne var ki 

bununla ilgili istatistiki veri bulunmamaktadır. 

Girne Bölgesi’nde, Girne Amerikan Üniversitesi ve görece yeni olan Girne Üniversitesi ile Kıbrıs İlim 

Üniversitesi bulunmaktadır. 2016-2017 Kuzey Kıbrıs Yüksek Öğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık 

Oranları’na göre Girne’de bulunan universitelerde, 5000 civarında yabancı uyruklu, 11.000 civari TC 

uyruklu ve 3000 civarında yerli öğrenci bulunmaktadır. 1Üniversiteler, kentin kozmopolit yapısını 

zenginleştiren ve sosyal hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ta son nufüs sayımı 2012 yılında yapılmıştır. Buna göre, ülkenin de-facto nufusu  294,396 

kişidir. Girne Bölgesinde 69,163 kişi ikamet etmektedir (Girne, Alsancak, Çatalköy, Dikmen, Esentepe, 

Lapta). Bu sonuçlara bakıldığı zaman, 2006 Konut ve Nüfus Sayımı’na göre Girne İlçesinin % 19,4’lük 

oranla en fazla büyüme oranına sahip olduğu görülmektedir.2 

 

2.3. Girne Bölgesinde Turizm 

Kuzey Kıbrıs gayrı safhi yurtiçi hasılası %20.6 oranında turizm gelirlerinden oluşmaktadır ve Girne 

bölgesi, Kuzey Kıbrıs’ta turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı en önemli bölge konumundadır. Öyle ki, 

adamıza gelen tüm turistlerin %77 oranında Girne Bölgesi’nde konakladığı bilinmektedir.3  

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren, turizm yatırımları sürekli artış göstermiş, deniz ve kasino 

turizminine önem verilmiştir. Kuzey Kıbrıs mevcut teşvik politikaları, özellikle, bölgedeki 5 yıldızlı otel 

yatırımlarını desteklemiş ve bölgede pek çok lüks otel yatırımlarının yapılmasını sağlamıştır.4  

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 2018 verilerine göre, Girne Bölgesi’nde toplam 1 ve üzeri yıldızlı 77 otel 

bulunmakta ve bu otellerin toplam yatak kapasitesi 17.246 kişidir. Otellerin, 14 tanesi 5 yıldızlı ve 

casinolu otel yatırımlarından oluşmaktadır. Bunun yanında, pek çok görece düşük kapasiteli turistik 

bungalow ve 1-2-3-4 yıldızlı oteller bulunmaktadır. Temmuz 2018 bölgelere göre doluluk oranları 

incelendiğinde Girne Bölgesi’ndeki otellerin %62.6 oranında dolu olduğu gözlemlenmiştir. Casinolu 

otellerin, doluluk oranlarının %70.9 ve casinosuz otellerin ise %48.1 olarak tespit edilmiştir.5 

Kuzey Kıbrıs konaklayan turistlerin büyük çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 

oluşmaktadır (%71). 3. Ülke vatandaşları (%31), yerli turistler ise (%4) oranındadır. Turkiye’den gelen 

turistlerin büyük oranda casionlu otellerde konakladığı ve beş yıldızlı otelleri tercih ettiği 

bilinmektedir (%73). Üçüncü ülke vatandaşları arasından adamıza en fazla rağbet gösteren turizler 

sırasıyla İngilizler, Almanlar, İranlılar ve Ruslardır.  

Turizm, Girne Bölgesi’nin ana ekonomik faaliyetidir ve 2016 verilerine gore konaklama tesisleri, 

restorantlar, seyahat acenteleri ve casinolarda toplam 12.719 kişi çalışmaktadır.  

Girne’de yoğunluklu olarak otel ve casino turizmine önem verilmiş olsa da alternatif ve sürdürülebilir 

turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması önemlidir. Casiono ve lüks otel odaklı turizm faaliyeti, 

ekonomik kriz durumlarında ekonomiye ciddi zarar verme tehditini beraberinde getirmektedir. Girne, 

                                                           
1 MEB, Yükseköğrenim istatistikleri, 2016 
2 DPÖ, Kuzey Kıbrıs Nüfus ve Konut Sayımı Sonuçları 2012 
3 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım İstatistik Yıllığı, 2016  
4 World Bank, 2016, Analyzing the economic effects of potential reunification and dissappearance of the Green 
Line, a note on tourism policy 
5 Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Planlama İstatistikleri, 2018  
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tarihi eser açısından oldukça zengindir, Girne, St. Hilarion, Bufavento kaleleri, Batık gemi müzesi, 

tarihi liman, Hz. Ömer Türbesi gibi pek çok eser daha iyi bakım ve pazarlama sayesinde kültür ve tarih 

meraklılarının bölgeye daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilir. Dağların denizle buluştuğu bölge olan 

Girne’de doğa meraklılarını da bölgeye çekecek doğal yaşam turları (off-road Girne dağlarında gezinti 

vb.), endemik türlerin tanıtılması, adrenalin ve doğa sporlarının buluşturulduğu dalış, paraşüt gibi 

aktivitelerin geliştirilmesi turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından önemli olacaktır. 

2.4. Girne Bölgesinde Sanayi ve Ticaret: 

 

Kuzey Kıbrıs gayrı safhi milli hasılasında en yüksek pay hizmet sektörüne aittir.  Tarım sektörü ve 

sanayi sektörü ise hizmet sektörünü destekleyen nitelikte ve hizmet sektöre girdi sağlar niteliktedir. 

Kuzey Kıbrıs ekonomisi daha çok küçük tarım ve hafif imalat sektörleri ile birlikte, kamu sektörü, 

ticaret, eğitim ve turizm dâhil olmak üzere hizmet sektöründen oluşmaktadır. Turizm ve eğitim 

sektörleri ekonomide önemli yere sahiptir.  

Girne Bölgesi, turizm kenti olduğundan, esnaf nitelikli küçük işletmelerin yoğun olarak bulunduğu bir 

bölgedir. Girne merkezde, çarşı içerisinde ve antik liman bölgesinde pek çok turistlik ürün satışı yapan 

işletmenin yanı sıra konfeksiyon, off-licence, kuaför-berber, kuyumcu, dövizci, kafe, bar ve restorant 

işletmeler bulunmaktadır. Kıyı şeridi boyunca küçük esnaf işletmesi bakkal, berber, balıkçı, kafe ve 

restorantlar bulunmaktadır. Hizmet ve ticaret sektörü görece gelişmiş olup, bölgede sanayi imalatı 

yapan tesisler daha az bulunmaktadır. 

2012 yılı DPÖ Genel İşyeri ve Sanayi Sayımı verilerine göre bölgede 2772 işletme bulunmakta ve bu 

işletmelerde 14.512 kişi çalışmaktadır. 6 Bölge sınırları içerisinde Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi 

bulunmaktadır. Oto kaportacı, pvc-alüminyum, gıda, taş işleme, ahşap işleme alanlarında faaliyet 

gösteren toplam 29 işletme bölge içerisinde yer almaktadır. OSB dışında faaliyet gösteren ve Kıbrıs 

Türk Sanayi Odası’na kayıtlı 130 kadar orta-küçük ölçekli sanayi tesisi Girne bölgesinde faaliyet 

göstermektedir. 

Ülkemizde Mağusa Limanı’ndan sonra en yaygın ticaret yapılan liman Girne Turizm Limanı’dır ancak 

Mağusa Limanı halihazırda açık farkla en fazla ticaretin yapıldığı liman konumundadır. 2016 yılında 

Mağusa Limanı’ndan adamıza 1 milyon 80 bin 981 ton yük giriş yapmış, Girne Turizm Limanı’ndan ise 

2016 yılında toplam 207 bin 262 ton yük ülkemize 1 milyon 80 bin 981 ton yük ülkemize girmiştir.7 

 

2.5. Girne Bölgesinde Tarım ve Hayvancılık  

 

Girne Bölgesi coğrafya olarak tarım ve hayvancılık yapmak için yeterli düz alana sahip değildir. Bu 

sebeple, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefkoşa’ya kıyasla tarımsal faaliyetin en az yapıldığı bölgedir. 

Kıyı şeridi boyunca uzanan Girne Sıradağları tarımsal faaliyeti kısıtlamakta; dağların kuzeyinde yer 

alan kıyı şeridi tarımsal amaçlı kullanılsa da daha fazla yerleşim ve turizm amaçlı tesisler tarafından 

kullanılmaktadır.  

                                                           
6 http://www.devplan.org/Anketler/genel%20sanayi.pdf  
7 http://www.turkkibristicaretodasi.org/kktc-limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirttikaynak-kktc-
limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirtti/  

http://www.devplan.org/Anketler/genel%20sanayi.pdf
http://www.turkkibristicaretodasi.org/kktc-limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirttikaynak-kktc-limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirtti/
http://www.turkkibristicaretodasi.org/kktc-limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirttikaynak-kktc-limanlar-dairesi-verileri-acikladi-rakamlar-sasirtti/
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Girne Dağları doğal maki bitki örtüsünün bir ürünü olarak bolca çam, servi, zeytin ve harnup 

ağaçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte, engebeli arazilerin çoğunlukta olması büyük baş 

hayvan yetiştiriciliğinden ziyade bölgede küçük baş hayvan yetiştiriciliğinin yapılmasına daha fazla 

imkan tanımaktadır.  

Ülkemizde toplam 403 bin 013 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunmakta, bunların 32 bin 841 

tanesinin Girne bölgesinde yer almaktadır8. 2016 verilerine göre bölgede toplam büyük baş sayısı 

ülkedeki diğer bölgeler arasıdaki en düşük rakamdadır ve Girne Bölgesinde toplam 3505 büyük baş 

hayvan barınmaktadır.  Bölgedeki koyun ve keçi (küçükbaş) toplamı ise 29.226’dır. Ülkemizde arıcılık 

faaliyetleri de her bölgede yapılmakta 122 kayıtlı arıcı bulunmaktadır. Girne bölgesi’nde kayıtlı 55 

arıcı bulunmaktadır. Bunun sebebi Girne dağlarındaki bitki örtüsünden faydalanılarak çıkarılan dağ 

balının kıymetli bir bal olmasıdır. Bölgede, balıkçılık faaliyetleri de yapılmakta ve kayıtlı 136 balıkçı 

teknesi bulunmaktadır. Bu rakam Mağusa’daki balıkçı teknelerinin yarısı kadardır.  

Kuzey Kıbrıs’taki tarımsal arazilerin %15’i Girne bölgesi sınırları içerisindedir. Girne bölgesinde yer 

alan Girne Ovasında pek çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştirilmektedir ancak hepsi düşük 

miktarlardadır. Bunlar araasında buğday, arpa, bazı yem bitkileri, fasulye, ıspanak, pırasa, bamya, 

kabak, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık, domates, patates ve soğan gibi sebzeler 

bulunmaktadır. Bazı sebzeler seralarda da yetiştirilmektedir. Şeftali, üzüm, nar, incir gibi bazı 

meyvelerin de üretimi düşük miktarda da olsa bölgede yapılmaktadır. 

Esentepe bölgesi, kayısı-zerdali üretimi ile öne çıkmaktadır. Sadece Esentepe bölgesinden elde edilen 

toplam kaysı-zerdali mahsülü 108 tondur.  

Akdeniz sahil şeridinde yetiştirilmeye uygun olan ve keçiboynuzu olarak da bilinen harnup Kuzey 

Kıbrıs doğal bitki örtüsünde yer almaktadır. Çok yaşlı ağaçların doğada bulunuyor olması çok eski 

yıllardan beridir adada harnup üretiminin olduğunun kanıtıdır. Ülke genelinde yoğun bir şekilde 

bulunmasına rağmen en yoğun harnup üretimi, İskele bölgesinde yaygın olarak yapılmaktadır. Girne 

bölgesinde, Ozanköy ve Tatlısu Bölgelerinde ağaçların çoğunluğu bulunmaktadır. Bu iki bölgede, 

harnup üretimine bağlı festivaller organize edilmektedir. Harnup üründen elde edilen pekmez ve 

harnup unu ile harnup çekirdeği yurt dışına ihraç edilmektedir.  

Kuzey Kıbrıs’ta iklim zeytin tarımına oldukça uygundur. Zeytin ülke için stratejik bir ürün ve aynı 

zamanda önemli bir gen kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs’ın zeytin varlığı yaklaşık 500 bin ağaç adettir. Kuzey 

Kıbrıs’ta en fazla ağaç Girne Bölgesi’nde bulunmakta ve toplam ağaç sayısı 128995 adettir.9 2016 

yılında toplam zeytin üretimi 1122 ton olmuştur ve toplanan zeytinlerden büyük oranda zeytinyağı 

elde edilmiştir. Zeytin Girne ile özdeşleşmiş bir ürün olup, Zeytinlik isimli bir köye adını vermiştir. Her 

yıl köyde Zeytin festivali düzenlenmekte çeşitli etkinlikler organize edilmektedir.  

 

2.6. Belediye Hakkında Bilgiler: 

 

                                                           
8 https://www.kibrisgazetesi.com/haber/ulkede-403-bin-kucukbas-ve-buyukbas-hayvan-var/19056  
9 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Master Planı, 2018, 
http://www.tarim.gov.ct.tr/Portals/1072/MasterPlan/Tar%C4%B1m%20Master%20Plan%C4%B1%202017_1.p
df 

https://www.kibrisgazetesi.com/haber/ulkede-403-bin-kucukbas-ve-buyukbas-hayvan-var/19056
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Girne Belediyesi 1974 yılında adada gerçekleşen genel değişim sonrasında, Kıbrıslı Türklerin Girne’ye 

yerleşmesinden ve ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı kurulmuştur. Girne’nin ilk Belediye Başkanlığı 

görevini 1974-1976 Sabri Tahir yapmıştır. Sırasıyla diğer Başkanlar aşağıdaki gibidir: 

1976-1985 Ziya Rızkı, 

1985-1986 İzzet Kaysu, 

1986-1989 Erdinç Gürçağ, 

1989-1990 Hasan Behçet, 

1990-1994 Mehmet Ayder, 

1994-1998 Sümer Aygın, 

1998-2002 Erdinç Gürçağ, 

2002-2006 Sümer Agın, 

2006-2010 Sümer Aygın, 

2010-2014 Sümer Aygın, 

2014-Halen Nidai Güngördü 

Girne Belediyesi’nin sorumluluk sınırları içinde şehir merkezinden başka Karaoğlanoğlu, Edremit, 

Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy, Beylerbeyi ve Karakum bulunur. Girne Belediye sınırları doğudan 

Ozanköy hududuna kadar batıdan da Alsancak Belediye sınırına kadar, yaklaşık 50 kilometrekarelik bir 

alanı kapsar. Son nüfus sayımına göre kentin resmi nüfusu 33 bin 200 olarak açıklanmış olmasına 

karşın, kentteki üniversitelerde yaklaşık 200 bin öğrenci olduğu,  kenti ziyaret eden ve konaklayan 

aylık 33 bin kişi ve iş takibine gelenlerle birlikte gün içerisinde kentin nüfusu yaklaşık 80 bin  olduğu 

görülmektedir.10 

 

3. Çalışma Metodolojisi 

 

Bölgesel Stratejik planlar belirli bir coğrafik bölgeyi kalkındırmak maksadıyla çok katmanlı ve üst 

düzeyde idari kararları da içeren planlar olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu tür planların 

hazırlanışı içerdiği katılımcılık yöntemleri ve yapı olarak Stratejik Planlama yaklaşımını kullanmakla 

beraber Bölgesel Gelişim Planları ülkesel düzeyde yönetilen ve kaynakları da bu şekilde sağlanan 

planlardır. Girne Belediyesi Bölgesel Stratejik Gelişim Planı da stratejik planlama yöntemleri 

kullanılarak hazırlanmış ve bölgesel gelişim planlarındaki birçok unsuru da barındırmaktadır. Ancak bu 

planın liderliği ve kaynak planlaması yerel yönetim düzeyinde yapılmış olup bölgesel gelişim planları 

gibi bölgesel kalkınmayı öne çıkaran ve sosyo-ekonomik gelişimi dikkate alarak hazırlanmıştır 

Çalışmanın ilk aşamasında, Girne Belediyesi’nin mevcut durum analizi, hem bölgede yaşayan 800 

kişiye yapılan anket çalışması hem de PEST (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) verileri 

doğrultusunda incelenmeye başlanmıştır. Anketlerin saha çalışması, Girne Belediyesi’ne bağlı bölgede 

bulunan insanlarla yüzyüze anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 800 bölge sakini ile 

                                                           
10 http://www.girnebelediyesi.com/belediye-idaresi/kurulus/  

http://www.girnebelediyesi.com/belediye-idaresi/kurulus/
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anket çalışması yapılmıştır. Tüm anket verileri SPSS programı aracılığyla, %95 güvenlik derecesi ve 

ANOVA  testleri ile analiz edildikten sonra bu planın ekinde verildiği şekliyle raporlanmıştır. 

Öne çıkan başlıklar, anket sonuçlarında ortaya çıkan önemli benzerlik ve farklılıklar göz önünde 

bulundurularak yedi farklı odak grup çalışmasında detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışmalar, bir 

moderator (bağımsız olarak toplantıda soruları soran ve bilgi veren kişi) ve 8-12 kişilik katılımcıyla 

birlikte grup dinamiklerinden yararlanılarak yürütülmüştür. Bu yaklaşım ilk olarak sosyal bilimci Robert 

K.Merton tarafından tanımlanmıştır ve kendisi tarafından da Odak Grup çalışması olarak uygulandığı 

bilinmektedir.  

Yedi farklı toplantıda katılımcılara aynı sorular sorulmuş ve alınan cevaplar objektif bir şekilde kayıt 

edilmiştir. Kayıt edilen veriler daha sonra, bölge ve temalara göre kategorilere ayrılarak raporlanmıştır. 

Odak grup çalışmalarının ve PEST analizinin sonuçları daha sonra gerçekleştirilen bir günlük GZFT 

çalıştayının girdisi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada ise;  Girne için vizyon belirlenmiş, güçlü ve zayıf 

yanlarının yanı sıra fırsat ve tehdit alanları incelenerek kamu, özel ve sivil sektör temsilcilerinden 

oluşan katılımcılar tarafından stratejiler belirlenmiştir. Ortaya çıkarılan veriler demokratik biçimde 

oylanarak karara bağlanmıştır. 

Odak grup ve GZFT toplantıları Lipa Danışmanlık uzmanları tarafından Structured Dialogue11 

metodolojisine uygun gerçekleştirilmiştir. Biresysel katılımcıların her birinin görüşlerinin kayıt altına 

alınması, her katılımcıya ve her çalışma safhasında konuya atfen aynı sorununun sorulması, 

yönlendirmenin engellenmesi, çoğulcu demokrasi ve oylamayla fikirlerde yakınlaşma sağlanması ve 

verilere dayalı raporlama hususlarına özel önem gösterilmiştir. 

Çalıştaydan bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Planın 

hazırlanması 

maksadıyla 

belediye içerisinde bir Stratejik Gelişim Planı Çalışma Ekibi oluşturulmuştur.  Bu ekip süreç içerisinde 

tüm çalışmalara öncülük yapmış ve planın oluşturulmasına büyük katkı koymuştur.  

                                                           
11 A. N. Christakis, “How People Harness Their Collective Wisdom and Power”, IAP, 2006 
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Planlama sürecinin ana aşamaları aşağıda özetlenmiştir. 

Bölgesel 

Odak Grup 

Toplantıları

Bölgesel 

İhtiyaç ve 

Beklenti 

Anketi

GZFT 

Çalıştayı

Stratejik Plan 

Ekibi 

Toplantıları

Stratejik Gelişim Planı

UYGULAMA SÜRECİ

Verilerin Analiz 

Edilmesi

Amaç ve 

Hedeflerin 

Belirlenmesi

Faaliyet ve 

Sorumlulukların 

Belirlenmesi

Faaliyet 

Bütçelerinin 

Hazırlanması

İzleme ve 

Performans 

Göstergelerinin 

Oluşturulması

Taslak Planın 

Hazırlanması

Görüş ve 

Önerilerin 

Değerlendirilmesi

Planın 

Onaylaması

Üst Düzey 

Personel 

Mülakatları
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Yapılan çalışmanın ortaya çıkaracağı Stratejik Planı’ın katılımcılar dışında da tüm kesimler tarfından 

rahat bir şekilde anlaşılabilmesi ve uluslararası uygulamalar ile ortak dili taşıması amaçlanmıştır. Buna 

göre tüm dünyada uygulanan metodlar kullanılarak aşağıdaki şekilde bir yaklaşım geliştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vizyon 

Temel Stratejik Amaçlar 

 

Stratejik Hedefler 

 

Faaliyetler 

(sorumluluk, zaman planlaması) 

Yıllık Bütçeler ve 

Performans Kriterleri 
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4. Mevcut Durum Analizi 

4.1. Önceki Çalışmalar Hakkında Bilgi 

4.1.1. Özet 

Girne Belediyesi, şeffaf, katılımcı, demokratik anlayışla, ortak akla inanan, yeni bir kent yönetim 

anlayışını oluşturmak için; 12-13 Aralık 2014 tarihlerinde Girne Kurultayı ismiyle çalıştay 

gerçekleştirmiştir.  Bunu müteakip, Aralık 2015’te Girne Kurultayı 2015 gerçekleştirilmiştir.  

Kurultayda on başlıkta komite üyeleri tarafından raporlar sunulmuş ve raporlarda Girne Belediyesi’ni 

ilgilendiren önemli konularda eleştiri, öneri ve görüşler yer almıştır. 

 

Girne Belediyesi, Kurultayın ardından çıkan bulguları değerlendirerek, halkın belediye yönetimine 

katılımcılığı, çok sesliliği, çevrenin, canlıların, doğal  güzellik, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını 

öngören Girne Sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme, Jean-Jacques Rousseau, “toplum sözleşmesi” 

‘nde olduğu gibi, Girnelilerin, Girne bölgesindeki vizyonu ortaya koymak ve sorunların çözümüne 

yönelik aksiyon koymak için ortak paydada birleşmesini sağlamıştır. Sözleşme, Girne Kaymakamlığı, 

Girne Polis Müdürlüğü, Belediye Meclisi ve Kent Kurultayı Komitesi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum 

örgütü temsilcileri tarafından imzalanmış ve Girne halkının imzasına sunulmuştur.12 

 

Bununla birlikte, Kent Kurultayı Sekreterliği oluşturulmuş ve 15 komite kurulmuştur. Girne Belediyesi 

Terminal binasında konuşlandırılan sekreterlik komite çalışmalarını koordine etmek üzere 

görevlendirilmiştir. Katılımcı bir Girne Belediyesi anlayısı benimsenerek, uzlaşımcı ve kent halkının 

katılımcılığının artırılması hedeflenmiştir. Ancak Girne Kent Kurultayı  çalışmaları çeşitli sebeplerle 

sekteye uğramış ve komiteler kısa bir süre sonra çalışmalarına devam edememiştir. Komite 

çalışmaları sınırlı kalmakla birlikte, farklı başlıklarda önemli sorunlara çözüm ve öneri üretmeye 

çalışmıştır. Komitelerin motive edilerek, gelecekte de çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması 

Girne Belediyesi açısından paha biçilemez bir değer oluşturacaktır. 

 

Komite çalışmalarını kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:  

Çevre Komitesi, Girne’nin topyekün bir çevre politikası ihtiyacı olduğu sonucuna varmış ve geçici 

çözümlerin ileri vadede fayda sağlamayacağı görüşünü oluşturmuştur. Bununla birlikte ivedilikle 

dikkate alınması gereken ana konu başlıklarını belirlemiştir. Bunlar arasında, Girne atık su tesisinin 

kapasitesinin artırılması, Girne katı atık transfer istasyonunun yeni katı atık kurallarına göre revize 

edilmesi, belediyenin temizlik şubesinin daha az maliyetle yönelilmesinin sağlanması, Girne 

belediyesi’nde çevre birimi oluşturulması ve çevre mühendisi istihdam edilmesi, geri dönüşüm 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve Girne Kıyı ve Orman Şeridinin korunması için çalışma yapılması 

önerilmiştir. 

İmar Komitesi, pek çok farklı konuda görüş ve öneri geliştirmiş olmasına rağmen (apartman 

yönetimleri oluşturulması, kaçak inşaatların tespiti, kanalizasyon zorunluluğu, çamaşır tellerine 

kısıtlama, su depoları konusunda düzenleme, kaldırım yapılması, ağaçlandırma vb.) kısa vadede 

Girne’de düzeltilmesi gereken önemli bir sorun olarak yıpranmış binaların dış cephelerinin 

yenilenmesi konusunu gündemine almıştır ve boyama-tamir tadilat işlemleri yürütülmesine katkı 

sağlamıştır. Aynı zamanda, Girne Antik Liman Bölgesi’nde çalışmalar yapmıştır.  

 

                                                           
12 https://www.kibrisadahaber.com/girne-sozlesmesinde-neler-var-73974h.htm  

https://www.kibrisadahaber.com/girne-sozlesmesinde-neler-var-73974h.htm
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Okullar ve Eğitim Komitesi, genel halk, çocuklar, üniversite öğrencileri ve okullar komitesi başlıkları 

altında her hedef gruba yönelik yapılacak çalışmaları tanımlamıştır. Genel halk için dil kursu, 

bilgisayar kursları gibi eğitimlerin açılması önerilmiş, çocukların ise sosyal sorumluluk projeleri 

içerisinde yer alarak özendirilmesi önerilmiştir. Üniverste öğrencilerine yönelik Kıbrıs kültürünü 

tanıtıcı etkinlik ve faaliyetler düşünülmüş, okullarda ise madde bağımlılığı, uyuşturucu konularında 

bilgilendirme yapılarak okul çevresinde güvenlik önemlerinin artırılması gerekliliğine vurgu 

yapılmıştır. 

 

Ekonomik Kalkınma Komitesi daha çok esnaf ve iş yerlerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalara odaklanmış ve öneriler geliştirmiştir. Aynı zamanda, çarşının temel sorunları belirlenmiş, 

yurt dışındaki örneklere bakılarak Girne’de ne tür yatırımlar yapılabileceği tartışılmıştır. Çarşının 

yayalaştırılması, dinlenme yerlerinin yaratılması, çarşıda satılan imitasyon ürünlerin engellenmesi, 

ışıklandırma ve güvenliğin artırılması, park yeri sorununun çözülmesi gibi konular öne çıkmıştır 

Turizm ve Girne’nin tanıtımı komitesi ile Girne Antik Liman Komitesi benzer konularda görüş 

üretmiştir. Girne bölgesi için bir imaj ve marka çalışması yapılmasının uygun olacağı konusunda hem 

fikir olunmuştur.  Girne Antik Limanı ve Çevresi Komitesi liman ve çevresi problemlerinin çözümüne 

alternatif olara yeni bir marina projesi önermiştir.  

 

Kent Güvenlik Komitesi, çeşitli önerilerde bulunmuştur. Güvenlik kameralarının mobese gibi tek bir 

merkeze bağlanıp sürekli takip edilmesi, kuyumculuk ve finans işi yapan yerler ile bar, restorant ve 

market gibi yerlere kamera zounluluğu getirilmesini önermiştir.  

 

Gençlik Komitesi, Girne Bölgesindeki dezavantajlı gruptaki gençlerin refahına, toplumla 

entegrasyonuna, ekonomik hayata kazandırılmasına katkıda bulunma amacıyla Girne Gençlik 

Merkezi’nin yeniden yapılandırılmasını önermiştir. Merkezin amacı risk grubundaki 16-26 yaş 

arasındaki gençlerin kapasite gelişim eğitimleri ile istihdam edilebilirliğini güçlendirmek ile gençlerin 

kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve sosyal yönden geliştirilmesini hedefleyecektir. 

 

Trafik ve Yol Düzenleme Komitesi trafiğin akışının düzenlenmesi ve yeni otopark alanlarının 

yapılmasıyla ilgili önerilerde bulunmuş ve yurt dışından uzmanlar getirerek bazı bölgelerin haritasını 

çıkarmıştır. 

 

Sokak Hayvanlarını Yaşatma Komitesi, sokak hayvanlarını koruyacak yasaların uygulanması ve 

suçluların cezalanırılması noktasında görüşlerini bildirmiştir. Ayrıca, sokaktaki beslenme alanlarının 

oluşturulması, sokak hayvanları için sürdürülebilir yapıda ek bir yaşam alanının oluşturulması, 

Kısırlaştır, aşılat, yaşat projesinin uygulanması, hayvan sevgisi ve koruması ile ilgili eğitim ve 

farkındalık projelerinin uygulanması ve sokaktaki kediler için kedi evi projesinin uygulanmasını 

önermiştir. 

 

Uluslararası Sakinler Komitesi, Girne’de yaşayan yabancılar için mezarlık ve dini yerler yaratılması, 

Türkçe dil kursları açılması, şehirde yaşanacak sorunların önüne geçebilmek için farklı dillerde (ör: 

Rusça) şehir rehberlerinin yayınlanması ve yabancıların Girne’ye uyumunu sağlamak için kültürel 

sanatsal etkinliklere katkı koymalarının önemine işaret edilmiştir. 
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4.1.2. Ana Bulgular 

 

Kent Kurultayı’nın çalışma komitelerinin bulguları aşağıda özetlenmiştir.  

A) ÇEVRE KOMİTESİ ÇALIŞMALARI:  

Çevre Komitesi Kent Kurultayında ana komitelerden birini teşkil etmiştir. Çevre Komitesi’ne katkıda 

bulunmak amacıyla Alternatif Enerjiler ve Geri dönüşüm, Girne Ekosistem, Su, Afet Yönetimine 

Destek ve Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma alt komiteleri yaratılmıştır. Halkın katılımıyla yapılan 

toplantılar sonucu bir “Girne Çevre Politikası Önerisi” (GÇPÖ) belirlemiştir.  GÇPÖ hazırlanırken, Kuzey 

Kıbrıs Anayasası, 18-2012 sayılı Çevre Yasası, AB Çevre Politikası ve Belediye Yasası ile bazı ülkelerde 

uygulamada olan genelge, yönetmelik ve eylem planları da dikkate alınmıştır. 

Komite Girne’yi etkileyen çeşitli konular hakkında durum tespiti yaparak değerlendirme ve önerilerde 

bulunmuştur. Girne için 6 ana temel konu belirlenmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. 

a) Girne Atık Su Arıtma Tesisi: Girne Belediyesi sınırları içerisinde resmi olarak kullanılan 1800 

metre küp kapasiteli 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi bulunmakta  ve tesiste ön arıtma 

yapılmaktadır. Tesise gelen 3-4 bin metre küp kirli su, ön arıtmadan geçerek, yaklaşık 1800 

metre küpü arıtılmakta ve denize verilmektedir. Tesise gelen atık su ile arıtılan su arasındaki 

farktan, arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olduğu görülmektedir. Tesisin kapasitesinin 50 

bin kişiye göre yeniden yapılandırılması planlanmakta ancak kent nüfusunun 100 bine 

ulaşması halinde, tesisin bulunduğu arazi, tesisin gelişmesine yetersiz kalacağından dolayı 

başka bir atık su arıtma tesisinin yapılması gerekeceği görülmektedir.Çevre Komitesi, mevcut 

tesisin kapasitesinin artırmak amacıyla yeniden yapılandırılması sürecinde, atık suyun geri 

kazanımın da projelendirilmesini öngörmektedir. 

b) Girne Katı Atık Aktarma İstasyonu:  Girne Belediyesi sınırları içerisinde resmi olarak kullanılan 

1 adet katı atık aktarma istasyonu vardır. İstasyona her gün Girne Belediye sınırları 

içerisinden 60-80 ton kadar evsel atık, 30-40 ton karton ve bahçe atığı gibi diğer atıklar 

gelmektedir. Moloz atığı ise değişkenlik göstermektedir.Evsel atıklar gece toplanıp, aktarma 

istasyonunda biriktirildikten sonra sabah Göngör Çöplüğü’ne gönderilmektedir. Çöp toplama 

ve transfer istasyonunun yöntemlerinin-sistemlerinin yeni katı atık yönetim kurallarına göre 

revize edilmesi gerekmektedir. 

c) Girne Belediyesi Temizlik Şubesi: Çevre Komitesini  tespitine göre, temizlik şubesi çalışmaları 

masraflıdır. Temizlik Şubesi 13 şöför, 32 işçi, 14 süpürgeci, 10 geçici işçi, 1 sekreter ve 3 

yöneticiden olmak üzere toplamda 73 kişilik bir ekiple Girne Belediye sınırlarına hizmet 

vermektedir. Temizlik Şubesi araç filosunda 18 adet çöp kamyonu, 7 adet açık kamyon, 2 adet 

yol süpürme aracı ve bir dozer bulunmaktadır. Temizlik Şubesi Çalışma sisteminde 6 çöp 

kamyonu ve bir açık kamyon gece görev yapmakta ve 2 çöp kamyonu, 3 açık kamyon ve 2 çift 

dingil kamyon gündüz görev yapmaktadır. Tüm kamyon şöförleri ve işçiler haftanın 6 günü 

çalışmakta ve çarşı bölgesi çöp kamyonu ve merkezi bölgede 3 adet süpürge işçisi Pazar 

günleri de hizmet vermektedir. Günde ortalama 80 ton civarında (ev çöpü, karton, moloz, ot, 

dal ve diğer atıklar) çöp toplanmakta ve Güngör Çöplüğü’ne sevk edilmektedir. Bu sevkiyatın 

daha ekonomik yapılabilmesi için Temizlik Şubesine 1 adet Tır ve 2 adet Dorse temin 

edilmiştir. 

d) Girne Belediyesi’nde Çevre Birimi’nin ve Çevre mühendisinin bulunmaması: Girne Belediyesi 

bünyesinde varolan çevre sorunlarını tespit edip, öneriler getirerek sürdürülebilir çevre 
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politikalarını ele alacak bir “Çevre Birimi” yoktur.  65-2007 sayılı Belediye Personel Yasası 

hizmet şemasına göre “Çevre Şubesi” yer almamaktadır. Yasanın Çevre Şubesi 

oluşturulmasına izin verilmesi için mecliste gerekli girişimler yapılmalıdır. Yasa hazırlanana 

dek, 65-2007 sayılı Belediye Personel Yasası’na göre Bayındırlık ve imar işleri memuru 

kadrosu hizmet şemasına göre “Çevre Mühendisi” istihdam edilmelidir. Girne Belediyesi’nde 

en az “bir” “Çevre Mühendisi” görevlendirilmelidir. 

e) Girne Belediyesi sınırları içerisinde geri dönüşüm: Bölge içerisindeki sağlık kurumlarında ve 

hastahanelerde ortaya çıkan kimyasalların ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi 

sağlanmalıdır.Girne sanayi bölgesinde ortaya çıkan kimyasalların toplanması ve bertarafı 

sağlanmalıdır. Çöp toplama birimi yeninden organize edilmelidir. Evde ayrıştırma uygulanmalı 

ve geriye kalan evsel atıklar Güngör’e taşınmalıdır.  

f) Girne kıyı şeridi ve orman şeridi: Bu başlık altında komite pek çok öneri sunmuştur. Bu durum, 

Girne kıyı ve orman şeridi için ayrı bir eylem planı yapılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. 

Öne çıkan konular şu şekildedir:  Doğal yaşamın korunması için (flora ve fauna) girişimler 

başlatılmalı ve projelendirilmelidir. Girne Antik Limanı’na arıtma sistemi kurulmalıdır. İnşaat 

yapılırken doğal varlıklar korunmalıdır, ağaç ve bitkilerin yer değiştirmesi gerektiği 

durumlarda aktarım sağlanmalıdır. Ağaç kesimi yapılacağı durumlarda Belediye Orman 

Dairesi ile görüş birliği yapmalıdır. İnşaat atıklarının yönetiminin sağlanması gereklidir. 

Denizdeki kirliliğin nedenleri arasında gezi tekneleri, kanalizasyona bağlı olmayan binalar ve 

artıma tesisi neden olmaktadır. Balıkçı barınağı ve gezi teknelerinin barınacağı bir limanın 

bulunması sorunları azaltabilir. Kıyı şeridinin sürdürülebilrliğinin sağlanması için komşu 

belediyelerle billikte hareket edilmelidir. Girne bölgesinde dalış turizmi ve çevreye zararı 

olmayan su sporları geliştirilebilir. 

 

B) İMAR KOMİTESİ ÇALIŞMALARI:  

İmar Komitesi, pek çok farklı konuda görüş ve öneri geliştirmiş olmasına rağmen (apartman 

yönetimleri oluşturulması, kaçak inşaatların tespiti, kanalizasyon zorunluluğu, çamaşır tellerine 

kısıtlama, su depoları konusunda düzenleme, kaldırım yapılması, ağaçlandırma vb.) kısa vadede 

Girne’de düzeltilmesi gereken önemli bir sorun olarak yıpranmış binaların dış cephelerinin 

yenilenmesi konusunu gündemine almıştır. Yıpranmış binaların sahiplerine ulaşmak için belediyenin 

emlak vergisi kayıtları ile su faturaları kullanılmıştır. Mal sahibine bilgilendirmede bulunularak, 6 aylık 

bir süre zarfında gerekli tadil ve onarım işlerinin yapılması için mal sahibine süre tanınacaktır. Verilen 

süre zarfında işin mal sahibi tarafından yapılmaması halinde Belediye bu görevi üstlenecek ve yapılan 

yatırımın maliyetini emlak/su vergisi olarak mal sahibine yansıtacaktır.  

Bu fikirle birlikte bazı çözümler yürürlüğe konulmuştur. Örneğin, kentin önemli noktalarında ve ana 

caddeler üzerinde bulunan ancak yıllardır sahipleri tarafından bakımı yapılmadığından dolayı kötü 

görünüm sergileyen araziler, arazi sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından tahta paravanla 

kapatılmaya başlandı. 

Kent genelinde ve özellikle ana caddeler üzerinde bulunan ancak yıllardır sahipleri tarafından bakım 

ve onarımı yapılmayan terkedilmiş binalarda çalışma başlatıldı. bu binaların, dış cepheleri boyatıldı. 

İmar komitesi ile Girne Antik Liman Ve Çevresi Komiteleri’nin önerileriyle “girne antik liman’ın arka 

sokaklarına hayat veriyoruz” projesi gerçekleştirildi. sokaklara kent kurultayı’nda karar verilen yeni 

tabelalar  asıldı. bölgedeki 24 konutun dış cepheleri boyandı. yıllardır aydınlatma sorunu yaşanan bu 
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bölgedeki sokak ışıkları tamir edildi. su altyapısındaki sorunlar giderildi. parke taşları yeniden 

düzenlendi, duvarlara ve sokaklara saksılar içinde çiçekler konuldu. 

Çevre komitesi ve İmar komiteleri’nin de önerisiyle Karaoğlanoğlu mezarlık alanına 500 selvi fidanı 

dikildi 

C) OKULLAR VE EĞİTİM KOMİTESİ: 

Kent Kurultayı’nın ana komitelerinden biri de Okullar ve Eğitim Komitesidir. Komite tarafından 

sunulan ve bir kısmı hayata geçirilen öneriler kısa vadelidir. Komite, eğitim ve kültür seviyesi gelişmiş 

bir neslin yetişmesi için “Girne Eğitim Politikasına” ihtiyaç olduğunu belirlemiştir. Bu amaçla Okullar 

ve Eğitim Komitesi tarafından uzun vadeli bir çalışma yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Girne 

Eğitim Politikası hazırlanırken, Kuzey Kıbrıs Anayasası, eğitimle ilgili yasalar, AB Eğitim Politikası ve 

Belediye Yasası incelenecektir. Bazı ülkelerde uygulamada olan genelge, yönetmelik ve eylem planları 

da dikkate alınacaktır. 

Komite çalışmalarını dört başlıkta şekillendirmiştir.  Halk eğitim komitesi, çocuk komitesi, üniversite 

öğrencileri komitesi, okullar komitesi 

Komite aşağıdaki önerileri hayata geçirmeyi başarmıştır: 

- Yetişkinlere yönelik İngilizce Kursu 

-  Girne Belediyesi, uyuşturucuyla mücadele için Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, 

Girne Polis Müdürlüğü ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde oluşturulan Girne Genişletilmiş İlçe Emniyet 

Kurulu’nda aktif rol üstlenmiştir. 

- Sağlıklı bir neslin yetişmesi ve engelli bireylerin de belediye hizmetlerinden yararlanabilmesi 

amacıyla Çocuk Oyun Parklarının yenilenmesi önerisi sonucu; Ozanköy, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Kız 

İzci Parkı, Zeytinlik, Değirmentaşı ve Kordonboyu’nda parklar elden geçirilmiştir. Yeni oyun grupları 

yerleştirildi ve Değirmentaşı parkında engelli bireylerin yararlanabileceği oyun grupları yerleştirildi. 

-  Okullarda öğrenciler, öğretmenler ve yönetimin daha çağdaş bir ortamda çalışması için yapılan 

öneriler sonucu, okullar boyanıp elden geçirilmiştir. Bazı okullara öğretmen odası tuvalet, çocuk parkı 

yapıldı ve öğretmen ve öğrencilerin kullandığı sıralar yenilendi. 

Yeni dönemde yapılacak çalışmalar listelenmiştir: 

a) Halk Eğitim komitesi: Bölgede yaşayanlar için yabancılar için Türkçe dil kursu açılması, 

bilgisayar kursu açılması, Kıbrıs’a özgü yemekler kursu, satranç klübü, okuma-yazma kursu, 

ilk-yardım kursları, sağlıklı beslenme, etkili iletişim, madde bağımlılığı ile mücadele, halk 

merkezinde satış noktaları yaratılması 

b) Çocuk komitesi: Çocukları toplum için faydalı bireyler haline getirecek sosyal sorumluluk 

çalışmalarında yer almalarının sağlanması. Ör. Sokak hayvanları için su kaplarının 

yerleştirilmesi, kente yerleştirilecek saksılara çiçekler ekilmesi. Gençleri kötü alışkanlıklardan 

uzak tutmak için sosyal aktivitelerin yapılacağı bir merkez oluşturmak. 

c) Üniversite Öğrencileri Komitesi :  Kıbrıs kültürü ve bölgemizde öğrenci olarak bulunan diğer 

kültürlerden öğrencilerin kendi kültürlerini de tanıtacakları tanıma/tanıtma etkinlikleri 

yapılmasının sağlanması 
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d) Okullar Komitesi:  Madde bağımlılığı konusunda parkların, okul çevrelerinde denetimin zabıta 

polis işbirliği ile sıkılaştırılması, okulların uygun standartlara kavuşturulması için çalışmalar 

yapılması, engelli öğrenciler için uygun çalışmalar yapılması 

 

D) EKONOMİK KALKINMA KOMİTESİ: 

Ekonomik Kalkınma Komitesi daha çok esnaf ve iş yerlerinin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalara odaklanmış ve öneriler geliştirmiştir. Aynı zamanda, çarşının temel sorunları belirlenmiş, 

yurt dışındaki örneklere bakılarak Girne’de ne tür yatırımlar yapılabileceği konuşuldu. Esnaf ve 

Zaanatkarlar Odası ile de toplantı yapılmış ve öneriler sunulmuştur. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

 Çarşının karanlık bölgelerinin aydınlatılması.  

 Çarşıya ilgiyi artırmak adına daha fazla şölenin gerçekleştirilmesi 

 İşyerlerine planlı olarak izin verilmesi. Benzer işletmelere belirli mesafelerde izin verilmesi.  

 İş yeri açanlara, iş yürütme eğitimi verilmesi. İş yeri kayıtları ardından takibin belediye 

tarafından yürütülmesi.  

 Çarşıda alışveriş yapanların dinlenebileceği bankların yerleştrilmesi 

 Beycanlar bölgesinin gözden geçirilmesi, konunun kent ölçeğinde tartışmaya açılması. 

 Boş dükkanların kıbrıs kültürüne özgü işyeri olarak hizmete açılması 

 Esnafa h dış cephedeki sergilemelerle ilgili izin verilmemesi 

 Katlı otopark yapımıyla park sorunu giderilmesi konusunun gündeme getirilmesi 

 Yol kenarındaki ceplere yarım saatten fazla bekleme  izni verilmemesi 

 Çarşı merkezine yük getiren toptancı araçlarına zaman kısıtlaması getirilmesi 

 O bölgedeki trafik sorununun çözümüne yardım olmak amacıyla elektrik kurumu’nun çarşı 

dışına taşınmasının önerilmesi.   

 Çarşının engellilerin daha rahat dolaşabileceği bir şekle dönüştürülmesi 

 Belediye zabıtalarının yanlış park eden ve kaldırıma park eden araçlara ceza yazması 

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Komite’nin toplantısı sonucunda alınan kararlar: 

 Bandabulya’nın  kent yaşamına daha aktif katılımının sağlanması için için fonksiyon değişikliği 

dahil yeni bir yapılanmaya gidilmesi 

 Çarşıya gelen turist memnuniyetinin artırılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılması. 

 İş yerlerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi 

 Çarşının araç trafiğine kapatılmasının veya kısmen kapatılmasının görüşülmesi 

 Çarşıda turistlere hitap eden ve kıbrıs’a özgü ürünlerin satılacağı iş yerlerinin teşvik edilmesi 

 Çarşıdaki iş çeşitliliğinin artırılması  

 İmitasyon ürünler konusunda yerel yönetimlerin yaptırım uygulaması gerektiği 

 Çarşıdaki hem insan hem de bina yapısının tatil edilmesi 

 Turizmcilerle görüşme yapılarak çarşıda serbest zaman uygulamasının yapılması önerildi. 

 

E) TURİZM VE GİRNE’NİN TANITIMI KOMİTESİ: 

Girne Kent Kurultayı’nda ana komite olarak Turizm ve Girne’nin Tanıtımı Komitesi oluşturulmuştur. 

Ana komitenin altında alt komite olarak Antik Liman ve Çevresi ile Eski Girne komiteleri 
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oluşturulmuştur. Yapılan toplantı sonucu Eski Girne Komitesi’ndeki konuların Girne Antik Liman ve 

Çevresi Komitesi’nde görüşülmesine karar verilmiştir. Girne Antik Liman ve Çevresi Komitesi’nde 

yapılan toplantılar sonucu “Antik Girne Şehri Stratejisi” belirlenmiştir. 

Komite’nin yaptığı öneriler kısa vadelidir. Sürdürülebilir bir turizm için uzun vadeli bir proje olan Girne 

Turizm Politikası’na gerek duyulduğunu komite ortaya koymuştur. 

Turizm ve Girnenin Tanıtımı Komitesi ana başlıklarını aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

1. Girne Turizm Limanı ve Çevresi : 

Arka sokakların geliştirilmesi, düzenlenmesini Kruvaze turizmi, Kanalizasyon sorunu, (sintine) 

Kordonboyu’nda ortama uymayan satış stantları Antik Liman yolunun yürüyüş yollarının düzeni ve 

denetimi Girne Turizm Limanı ve Çevresi komitesi tarafından ele alınmalıdır. Girne içindeki tarihi ve 

turistik önem içeren yapıların restorasyon ve bakımının yapılması sağlanmalıdır. 

2. İmaj ve Marka Çalışması:  

Girne’nin markalaşma çalışmalarına destek vermek için antik liman, Girne Kalesi, Liman arkası, 

Bellapais manastırı ve Girne genel cep haritası oluşturulması, turizm bilgilendirme ofisleri 

oluşturulması, Girne markası oluşturmak üzere proje hazırlanması gibi çalışmalar yer alacaktır. 

3. Diğer Komitelere Öneriler:  

Turizmi olumsuz etkileyen sorunların çözümü için kurultayda oluşturulan diğer komitelere öneriler 

yapılmıştır. Beycan mağzaları sorununun ve Girne Çarşısı ve Bandabulya konularının Ekonomi ve 

Kalkınma Komitesi’nde görüşülmesi, Yukarı Girne’deki atölyelerin küçük sanayi bölgesine taşınması 

için yine Ekonomi ve Kalkınma Komitesi’ne öneri yapılmıştır. Trafik, deniz turizmi, kanalizasyon, 

kıyılar, gürültü kirliliği ve pansiyonlar konularının, İmar komitesi ve çevre komitesi tarafından 

görüşülmesi önerilmiştir.  

 

F) GİRNE ANTİK LİMANI VE ÇEVRESİ KOMİTESİ: 

Komite, Antik Girne Şehri Stratejisi doğrultusunda belirlenen hedefleri tartışmıştır. Komite, bölgenin 

uluslararası bir cazibe merkezi haline getirilmesinde, kalıcı ve çok yönlü işbirliklerinin kurulmasına 

yönelik değerlendirmeler yapılmasını hedeflemiştir.  Girne Antik Limanı ve Çevresine yönelik konular 

beş başlık altında değerlendirilmiştir.  

1. Orijinal Antik Girne Şehri hudutları kapsam alanı:  Bakanlar Kurulu kararı ile Korunmaya 

Muhtaç Turizm Bölgesi ilan edilen  bölgenin yetersiz ve hedefinde sınırlı kaldığı görüşüne varılmıştır. 

Ülkemizin en önemli dünya mirası ve surlarla çevrili olan Antik Girne Şehir sınırının bir bütün olarak 

koruma altına alınması gerektiği üzerinde durulmuş ayrıca bölgedeki tüm kültür varlıklarımızın 

kullanmasına yönelik düzenlemelere de ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiştir. Girne Antik Limanı tek 

başına değil, Girne Kalesi, Lüzinyan (AntikŞehir) ve Chrysokava (Antik Taş ocağı) bir bütün olarak 

değerlendirilmesi önerilmiştir. 

2. Korunmaya Muhtaç Turizm Bölgesi ilan edilen Girne Antik Liman’ın yasal mevzuatı: 28 Mart 

2013 tarihinde 16/1987 Sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası madde 8(A) tahtında “Girne Antik Limanı 

Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü” yapılmıştır. Ancak tüzükte birçok eksik ve sorunlar yaşandığı, 
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halihazırda merkezi düzeyde yönetim ilkelerinin uygulanamayışı, kaynakların etkili, verimli ve adil 

kullanılamayışı, rant ve çıkar ilişkileri ile mücadele edecek karar alma, sorumluluk ve irade ortaya 

koyacak mekanizmanın bulunmayışı, etkin denetim içerikli yerinden yönetim olmayışı, dolayısıyla 

mevzuata yönelik düzenlemeler yapılması ihtiyacına dikkat çekilmiştir.   

3. Bir cazibe merkezi olarak Antik Girne Şehri:  Girne’nin tam anlamıyla turistik bir cazibe 

merkezi haline gelebilmesi için gerekli koşullar ortaya konulmuştur: güvenlik, kirletilmemiş sağlıklı bir 

çevre, yerli istihdam, yaya-araba-bisiklet harmonize ulaşımı, insan beden ve ruh sağlığını 

destekleyecek çevre koşulları yaratılması, gezi ve dinlence yerlerinin oluşturulması, doğal 

zenginliklerin ve kaynakların korunması 

4. Antik Girne Şehri yetki, yönetim ve denetim mekanizması:  Antik Girne Şehri’nin sorunları ve 

çözüm önerileri noktasında “özerk” bir idarenin elzem derecede önemli olduğuna dikkat çekilerek, 

özerk bir yapının kurulmasını devletin ivedilikle sağlaması gerektiği vurgulanmıştır. 

5. Antik Girne Şehri Marina Projesi: Girne Antik Liman’ın, mevcut durumu ve kullanılışı, limanda 

birçok sorun yaşanmasına neden olmakta ve Antik Girne Şehri’nin tarihi dokusunun hem görülmesine 

hem de rahat bir şekilde gezilmesine engel teşkil etmekdedir. Yaşanan sorunların giderilmesi için şu 

anda kullanılan mevcut liman, Girne Antik Limanın ikizi olan Chania gibi aynı şartlarda 

değerlendirilerek, sadece turizme yönelik otantik bir balıkçı barınağı olarak kullanılması önerilmiştir. 

Bölgede bulunan tekne sahiplerinin mağdur olmaması ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratabilmek 

için Karar No: E-363-2010, 17 Ocak 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve Karar No: 08/68, 2 Eylul 

2008 tarihli Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda alternatif  bir 

liman yaratılması gerektiği vurgulanmıştır. Komite  çözüm olarak Dünya Kültür Mirası olarak 

adlandırılan Antik Girne Şehri’nin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için Antik Girne Şehri Marina 

Projesini önermiştir. 

 

G) KENT GÜVENLİK KOMİTESİ: 

Kent güvenliği komitesi, güvenli bir kentten ne beklendiği konusunda beyin fırtınası yaparak, imar, 

ulaşım, şehir alt yapısı ve yeşil alan planlamasının, kent güvenliği konusunda bir birinden ayrı 

düşünülemeyeceği, bunların her birinin doğru planlanması ve uygulanmasının kent güvenliğinin 

temelini oluşturduğu hususuna dikkat çekilmiştir. Komite güvenlik için iki prensip belirlemiştir. 1) 

Polis-vatandaş ilişkisinin geliştiği tek noktanın suç unsuru ortaya çıktığı zaman olmaması 

gerekmektedir. 2) Üniformalı insanların sadece bir misyon için sokağa çıkması değil, polisin halkın 

içinde dolaşarak güvenlik duygusunu  artırması sağlanmalıdır. 

Komite sırasıyla pilot projeler belirleyerek incelemelerde bulundu. Antik liman bölgesi güvenlik 

açısından pilot seçildi ve limandaki güvenlik önemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ortaya 

konuldu. İşletme izinlerinin verilmesi sırasında bazı güvenlik önlemlerinin de belediye tarafından 

zorunlu kılınabileceği tespit edildi. 

Komite, önerilerini aşağıdaki gibi listelemiştir: 

o Kent güvenlik merkezinin oluşturulması, 

o Güvenlik teknik alt yapısının oluşturulmasında Belediyenin etkin rol oynaması, 
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o Teknik alt yapının oluşturulmasında, işletme izinleri verilirken ve yenilenirken;(EK-

A’da kriterler belirlenmiştir) 

o Kuyumculuk ve finans işi yapan yerler ile bar, restoran, market gibi yerlere kamera 

takma zorunluluğunun getirilmesi, 

o Kameraların yalnızca kasayı değil, hırsızlık ve soygun suçlarına karşı giriş noktalarını 

da gösterecek şekilde taktırılması, 

o Esnafın bu konuda bilinçlendirilmesi, (Girne polisi suç önleme ekipleri broşür dağıtıp, 

esnafı bilgilendirmeye devam etmektedir.)  

o Kameraların mobese merkezi gibi tek merkeze bağlanarak, sürekli takip 

edilmesi(mobese örneği),  

o Suç Önleme Merkezi Binasının yapılması ve binanın suç önleyici uygulamaları kent 

sakinleri ile birlikte uygulaması, 

o Vatandaşa danışma hizmeti verilmesi, 

o Suç önleme uygulamalarının planlanması, 

o Yerel yönetimlere ortak çözüm üretilmesi,  

o Suç korkusunun veya şehrin güvensiz olduğu hissinin azaltılması için uygulamalar 

geliştirilmesi, 

o Yerel otoritelerin sokak uygulamalarını önemsemesi ve yaygınlaştırılması sayesinde, 

yetkili personelin kentte görünür ve ulaşılabilir olması,  

o Bu sayede kent sakinlerinin güvende olma duygusunun yerleşik ve yaygın hale 

gelmesinin sağlanması, 

o Şehirdeki karanlık veya yeterince aydınlık olmayan sokakların aydınlatılması, 

o Uyarıcı ve bilgilendirici levhaların çoğaltılması, yere çöp atmayınız, yere çöp atmanın 

cezası….dir./ aşırı gürültü yapmayınız veya yüksek sesle müzik dinlemeyiniz kanunlara 

aykırıdır. Cezası….dir/ kaldırıma park etmeyiniz …vs. 

o İşletme izinlerinin yenilenmesi aşamasında durumun gözden geçirilmesi, (örneğin 

restorant , bar, banka, market gibi yerlerin park yerleri yeterli olup olmadığının hem 

izin verilme aşamasında hem de yenilenme aşamasında gözden geçirilmesi.) 

 

G) GENÇLİK KOMİTESİ: 

Gençlik Komitesi sorunsuz bir genç nesil yetiştirilmesi için “Girne Gençlik Politikasına” ihtiyaç olduğu 

tespitinde bulunmuştur. Bu çalışmanın hazırlanması için anayasa, eğitimle ilgili yasalar, AB eğitim 

politikası, gençlik politikaları ve belediye yasalarının incelenmesi, durum tespiti için çalışmalar 

yapılmasına karar verilmiştir. 

Komite, 5 başlıkta gençlikle ilgili konularda görüş ve öneri üretmiştir. Gençliğin tanımı yapılmış, 

gençlik sorunları tespit edilmiştir. Gençlerin kent yönetimine katılımlarının sağlanması, Girne Gençlik 

Merkezi,  Girne’deki gençlerin sorunları hakkında eğitim ve farkındalık seminerleri yapılması 

konusunda görüş geliştirmiştir. 

Çalışmada, Girne bölgesindeki gençlerin yaşadığı sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunlar arasında 

eğitim, istihdam, sağlıklı beslenme, yeme bozukluğu, bağımlılık yapan maddeler, cinsellik, istismar 

gibi problemler listelenmiştir.  Gençlerin bu sorunları aşabilmeleri için dört başılıkta seminer ve 

eğitimler yapılması öngörülmüştür.  Eğitim alanında: Yabancı dil ve Türkçe, bilgisayar ve Kıbrıs’a özgü 

yemekler, etkili iletişim kursu önerilmiştir. Sağlık alanında: Sağlıklı beslenme, cinsellik, yeme 
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bozukluğu ile mücadele, ilk yardım ve sağlık bilgisi kursları önerilmiştir.  Psikolojik destek alanında: 

şiddet, kimlik sorunu, istismar ve akran zorbalığına karşı mücadele önerilmiştir. Bağımlılık alanında: 

Bağımlılık yapan maddeler, kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı konuları önerilmiştir.  

Yukarıda tespit edilen sorunlara çözüm olarak Girne Gençlik Merkezi’nin yeniden yapılandırılması 

önerilmiştir. Kuzey Kıbrıs SOS’un tecrübelerinden faydalanılarak merkezin yeniden yapılandırılması 

için fon bulunması gerekeceği tespit edildi. Girne Gençlik merkezi bu amaçla dezavantajlı gruptaki 

gençlerin refahına, toplumla entegrasyonuna, ekonomik hayata kazandırılmasına katkıda bulunmayı 

hedefleyecektir. Özel amaçları ise, risk grubundaki 16-26 yaş arasındaki gençlerin kapasite gelişim 

eğitimleri ile istihdam edilebilirliğini güçlendirmektir. Komite grup olarak, Girne bölgesinde yaşayan 

ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan ailelerin çocuklarını, toplumun her kesiminden 

eğlenme, üretme, yaratma ve gelişimsel aktivitelere katılma hakkı elinden alınan gençler, SOS Aile 

Temelli Bakım programlarında yer alan ve tam bağımsızlığına ulaşmış olan gençleri seçmiştir.  

Komite bu çalışmada, proje ekibinin oluşturulmasından, yapılacak aktivitelere ve ortalama proje 

kadar kapsamlı şekilde belirlemiştir. Projenin çeşitli eğitimlerle, gençlerin hayat becerileri, sosyal 

becerileri ve istihdam edilebilme özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Özel sektörle işbirliği 

sağlanarak staj ve istihdam olanakları geliştirilecektir. Merkezin hayata geçirilmesi sonunda genç 

kişiler farklı aktivitelere ve etkinliklere katılımları teşvik edilecek ve birbirlerinden olumlu yönde 

etkilenerek ilgili alanları dahilinde kaliteli zaman geçirmeleri ve olumsuz hareket ve davranışlardan 

uzaklaştırılması sağlanacaktır. Projenin çok paydaşlı olarak yürütülmesi hedeflenmiştir. Paydaşlar 

arasında SOS Çocukköyü Derneği, K.K.T.C İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi 

Müdürlüğü, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs 

Türk Ticaret Odası, Genç İşadamları Derneği bulunmaktadır. 

 

H) SOKAK HAYVANLARINI KORUMA KOMİTESİ: 

Girne Kent Kurultayı’nda oluşturulan önemli komitelerden birisi Girne Sokak Hayvanlarını Koruma ve 

Yaşatma Komitesi’dir. Komitede yapılan toplantılar sonucu, sokak hayvanlarının yaşamını daha 

güvenilir ve kaliteli bir ortamda devam ettirebileceği ayrıca halkın doğal bir ortamda sokak 

hayvanlarıyla vakit geçirip, bu hayvanları sahiplenebileceği bir “Doğal Yaşam Alanı Projesi” ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca hayvan ve doğa sevgisi ile ilgili duyarlılığı arttırmak adına etkinliklerin düzenlenmesi 

ve projelerin hazırlanarak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. 

Girne’deki sokak hayvanlarına ilişkin sorunlar komite çalışamalarında tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 

sadece Girne’de değil, ülkemiz genelinde, sokak hayvanları hakkında gelen şikayetlere karşı 

oluşturulan çözümler kısa vadeli olduğu tespit edilmiştir. Toplumsal duyarlılık da yeterli seviyede 

olmadığından, zehirlemeler ve hayvana şiddet, hayvan cinayetleri gün geçtikçe artmaktadır. Hayvan 

dostlarımız için sürdürülebilir yapıda yaşam alanlarının yaratılması ve sürdürülebilir yapıda bir çevre 

bilincinin oluşumu için Sokak hayvanları ve sahipli hayvanları kapsayan “Hayvan Politikasına” ihtiyaç 

vardır. Buna bağlı olarak eğitim ve farkındalık çalışmalarına; ‘Kısırlaştır, Aşılat ve Yaşat Projesine’ ve 

mevcut barınak kapasiteleri yetersiz olduğundan ek ‘Yaşam Alanı Projelerine’ ihtiyaç vardır.   

Komite çalışmalarını beş başlıkta özetlemiştir:  Beslenme alanlarının oluşturulması, Sürdürülebilir 

yapıda ek bir yaşam alanının oluşturulması, Kısırlaştır, aşılat, yaşat projesinin uygulanması, Hayvan 
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sevgisi ve koruması ile ilgili eğitim ve farkındalık projelerinin uygulanması, Sokaktaki kediler için kedi 

evi projesinin uygulanması 

Komite yeni dönem için aşağıdaki önerilerde bulunmuştur.  

1. Beslenme alanlarının sayısı ihiyaç alanları tespit edilerek artırılmalıdır.  

2. Girne bölgesindeki sahipli tüm köpeklerin çiplenerek kayıt altına alınması sağlanmalıdır. 

Kediler için kısırlaştır-aşılat-yaşat projesinin yürütülmesi sağlanmalıdır. 

3. Sürdürülebilir yapıda ek bir yaşam alanının amacına uygun olarak yapılması: Komite özellikle 

sahipsiz hayvanlara yaşam alanları oluşturulması, bakımlarının yapılıp, sahiplendirilmesi 

amacıyla oluşturulacak alanların önemine vurgu yapmıştır. Bu kapsamlı bir tesis olacak, idari 

bina, bakım üniteleri, hayvan mezarlık alanı, barınaklar, köpeklerin oyun/aktivite alanları, 

köpeklerin ziyaretçiler ile sosyalleşeceği aktivite alanı, çocuk oyun parkı, pet cafe, kuşların 

bulunduğu yürüyüş parkuru, hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezinden oluşacaktır.  Bu 

projenin maliyeti yüksek olacağından çeşitli kaynaklardan fon bulunması elzem olacaktır. 

Bununla birlikte komite, hayvan haklarının toplum tarafından benimsetilmesine yönelik 

bilgilendirici çalışmalar ve eğitimlerin yapılmas gerekliliğine de vurgu yapmıştır. 

 

I) TRAFİK VE YOL DÜZENLEME KOMİTESİ: 

Kent Kurultayı kapsamında oluşturulan komite pek çok konuda öneride bulunmuştur. Önerileri 

daha çok kısa dönemli olan komitenin görüşleri arasında bulunan konular aşağıdaki gibidir: 

- Naci Talat Caddesi boyunca tali yolların trafiği kesmesini engelleyici tedbir alınması 

- polis trafik ekipleri ile birlikte belediyenin zabıta/kolluk ekibinin trafikte etkin denetim ve 

ceza uygulamasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması ve altyapının hazırlanması, 

- Toplu taşıma için, tüm kamusal yapıların merkezde bulunması sebebi ile başlangıç noktasının 

şehir içinde tespit edilecek bir noktanın belediye tarafından belirlenmesi (Kar-İş), 

- Llimandan çıkış yapan tırlar bölgede sorun yaratmaktadır. Otopark problemleri mevcuttur. 

Tırlar için park alanı oluşturulması gereklidir.  

- Yaya geçitlerinin yerlerinin dünya standartlarına göre tekrar değerlendilmesi gereklidir, 

- Baldöken otoparkının büyük bir bölümünü, özellikle doğu tarafındaki giriş-çıkışların 

tıkanmasına sebep veren turistik otobüslerin yolcusunu baldöken’de indirdikten sonra 

beklemek üzere, Piabella otel karşısında Belediyeye ait alana yönlendirilmesi gerekmektedir. 

- Toplu taşımacılığa yönelik olarak durak yerlerinin ve minibüslerin numaralandırılması ve 

rota/güzergahlarının belirlenmesi gereklidir, 

- Ziya Rızkı Caddesinin Türk Ocağı kavşağına kadar yayalaştırılması, eski kent dediğimiz kale 

çevresinin yayalaştırılması fikrinin tartışılması gerekmektedir, 

- Servis araçlarının servis ihtiyacını sabah/akşam belirlenmiş saatlerde olmak üzere 

çözümlemesi düşünülmelidir, 

- Kentsel ulaşım/yaya dostu ulaşım konusunda yapılacak her tasarım, engelsiz kent anlayışına 

uygun olarak, standartlara uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Girne için, başta kentsel ulaşım ve toplu taşımacılık olmak üzere yukarıda tespit edilen 

olumsuzluklar konusunda, problemlere çözümler getirmek amacıyla Ulaşım Master Planı 

yapılmış ve Belediye’ye teslim edilmiştir. 

 

J) ULUSLARARASI SAKİNLER KOMİTESİ: 
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Girne Kent Kurultayı’nda Uluslararası Sakinler Komitesi oluşturulmuştur. Komite üyelerinin katılımıyla 

2014 yılında yapılan toplantılar sonucu eğitim, sosyal ve kültürel konularda bazı öneriler 

hazırlanmıştır. 

Uluslararası Sakinler Komitesi tarafından sunulan öneriler kısa vadelidir. Ülkemizde yaşayan 

yabancıların sorunsuz bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için “Girne Uluslararası Sakinler 

Politikasına” ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla Uluslararası Sakinler tarafından uzun vadeli 

bir çalışma yapılması gerekmektedir. Girne Uluslararası Sakinler Politikası hazırlanırken, Kuzey Kıbrıs 

Anayasası, yabancılarla ilgili yasalar ve Belediye Yasası incelenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bazı 

ülkelerde uygulamada olan genelge, yönetmelik ve eylem planları da dikkate alınacaktır. 

Komite çalışmalarını 4 başlık altında toplamıştır: 

a. Mezarlık ve dini yerlerle ilgili sıkıntılar:  Son dönemde sayısı giderek artan ve ev satın alarak 

Kuzey Kıbrıs’a yerleşen ancak hayatlarını kaybeden Rusların defin edileceği bir mezar ve dini 

ibadetlerini yerine getirecekleri bir kilise bulunmamaktadır. Yaşanan bu iki sorunun çözülmesi 

içinbir mezarlık alanının temin edilmesi ve kullanılmayan bir kilisenin tamir edilerek ibadete 

açılması sağlanmalıdır.  

b. Yabancıların özellikle Rusların dil konusunda yaşadığı sıkıntılar:  Ülkede hakim olan yabancı 

dil İngilizcedir ancak ülkede yaşayan yabancıların tümü İngilizce bilmemektedir. Yabancıların 

özellikle Rusların Türkçe bilmemesinden dolayı ise devlet dairelerinde ve sosyal hayatta sıkıntı 

yaşanmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için yabancılara yönelik günlük konuşma dili konusunda 

Türkçe eğitim verilmesi sağlanmalıdır.  

c. Adres bulma ve iletişim hakkında yaşanan sıkıntılar: Ülkede yaşayan Ruslar, adres bulma ve 

iletişim hakkında sıkıntı yaşamaktadır. Bu sorunun çözülmesi için özellikle Rusça şehir rehberi 

yayınlanması sağlanmalıdır.  

d. Yabancıların adaptasyonu ve kültürel alışveriş : Yabancıların Girne’ye adaptasyonu ve kültürel 

bilgi alışveriş için belediyenin düzenlediği kültürel-sanatsal etkinliklerde yabancılardan destek 

alınması sağlanmalıdır.  Özellikle yabancıların kendi kültürlerini yansıtan etkinliklerin 

desteklenmesi gereklidir. Buna ek olarak, bölgede yaşayan yabancıların sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan rahat bir şekilde hayatlarının sürdürebilmeleri için sorun tespiti yapılması 

amacıyla geniş kapsamlı bilimsel bir araştırma yapılması gereklidir. 

 

4.2. Dış Paydaş Analizi 

4.2.1. Bölgesel Anket 

Bu çalışmanın amacı, Girne ve çevresinde yaşayan halkın çevre konularıyla ilişkin farkındalık 

düzeylerini ölçmektir. Çalışma, Temmuz 2018’de 803 kişiye yüz yüze anket şeklinde 

gerçekleştirimiştir. Anket kapsamında yukarı Girne, aşağı Girne, Alsancak, Çatalköy, 

Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Karaman, Edremit, Ozanköy, Karakum, Bellapais 

bölgelerinden kişilerle görüşülmüştür. Bununla birlikte, paralel bir çalışmada 7 farklı toplantı 

ile odak grubu toplantıları düzenlenmiş ve sorunlar spesifik düzeyde incelenmiştir. 

Ankette, katılımcıların, yaş aralığı, cinsiyetleri, eğitim durumları, gelir düzeyleri, uyguğu ve 

meslekleri dikkate alınmıştır. Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bulgular arasında belki de 

en önemlisi, Girne bölgesinde yaşayan halkın aslında çevre bilinci konusunda derinlemesine 

bilgi sahibi olmamasıdır. Katılımcılar, çevre bilincini dar bir çerçevede değerlendirerek, 

konuyu büyük oranda çevrenin temizliğine indirgemiş, çevre konularına yönelik topyekün ve 
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kapsayıcı bir yaklaşım sergileyememiştir. Bulgular arasında dikkat çekici olan diğer bir konu 

ise, katılımcıların büyük bir kısmının çevre sorunlarının sebepleri hakkında bilgili ve çevre 

sorunlarına nasıl çözüm bulunabileceği konusunda kendilerini yetkin hissettiklerini 

düşünmelerine rağmen, toplumun genelinin %60.4 oranında bilinçsiz %20.9 oranında da ne 

bilinçli ne bilinçsiz olduğunu düşünmeleridir. Aynı katılımcılar, Girne bölgesinde çevre ile 

farkındalığın nasıl geliştirilebileceği sorusuna da %21.9 oranında eğitimler yapılması gerektiği 

cevabını vermiştir. 

Katılımcıların nerdeyse tamamına yakını (%92.7) çevreye verilen zararı engellemek için 

elinden gayreti gösterdiğini ifade etmiştir. Ancak, anket sonuçlarında karşımıza çıkan diğer 

bulgular bu cevabın samimiyetini sorgulatır niteliktedir. Katılımcıların %96.7’si esas amacı 

çevreyi korumak olan herhangi bir birliğin/veya derneğin üyesi değildir. Örneğin, ankete 

katılan 803 kişiden sadece 4’ü Yeşil Barış Hareketi’ni ve sadece 2’si Girne İnsiyatifini çevre 

sorunlarıyla ilgili bir sivil toplum örgütü olarak  isimlendirebilmiştir. Bu gösterge, aslında çevre 

sorunlarıyla ilgili kollektif bir mücadele yürütülmesinde ne kadar zayıf olunduğunu 

göstermektedir. Çevre bilinci düşük olan katılımcılar, çevreye verilen zararın engellenmesi 

konusuyla, çevrenin temiz tutulması konusunu bire bir bağdaştırmakta ve büyük ihtimalle 

örneğin “yere çöp atmamayı” “elinden gelen gayret” olarak sunmaktadır. Odak grubu 

çalışmalarında da katılımcılar çevreyi korumak için bireysel olarak neler yaptıkları sorulduğu 

zaman “yere çöp atmamak” cevabını vermiştir. 

Çevre bilinci görece düşük olmasına rağmen katılımcıların büyük çoğunluğu %67’8’i teknik 

anlamda geri-dönüşümün ne olduğunu bilmekte ve eğer çöplerini ayrıştırıp, metal, plastik, 

cam ve kağıtları ayrı toplaması istenirse bunu yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir (%90). 

Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs’ta geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 

sağlamış olduğu teknik destek ve teşviklerin, bu yönelimin gelişmesinde etkili olduğu tahmin 

edilmektedir.  

Katılımcılar, %70.4 oranında yaşadıkları bölgenin çevresinden memnun olduklarını 

belirtmiştir. Bölgedeki başlıca sorunlar trafik/ulaşım, altyapı-kanalizasyon ve nüfus artışının 

sebep olduğu kalabalık olarak tanımlanmıştır. Çevreyi korumak adına daha yüksek vergiler 

alınmasına, katılımcıların yarısından fazlası sıcak bakmamıştır. Odak grubu çalışmalarında, 

temiz bir çevre, yeşil alanlar, bisiklet yolları, temiz ve ücretsiz plajlar ve otopark alanları talep 

eden vatandaşların, daha fazla vergi ödemeye isteksiz olması dikkat çekici olmuştur. Bunun 

sebebinin, toplumumuzda genel olarak devlete verilen vergilerin halka hizmet olarak geri 

dönüşü konusunda sıkıntı yaşanması olduğu düşünülmektedir. Bir başka sebebinin ise, son 

zamanlarda ciddi artış gösteren enflasyon ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi 

sebebiyle alım gücü iyice azalan vatandaşın kendisine daha fazla masraf ve maliyet olacak 

unsurlardan kaçınması olabileceği düşünülmektedir. 

4.2.2. Odak Grup Toplantıları 

Girne, Lapta, Alsancak ve Çatalköy belediyelerinin ortaklaşa uyguladıkları Avrupa Birliği 

finansmanlı ‘Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Katı Atıklar Yönetimi’  projeai çerçevesinde bölgeye 

hazırlanacak olan Stratejik Kalkınma Planına veri oluşturması için Odak Grup toplantıları 

düzenlenmiştir.  Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün eksiklikleri/ 

sorunları, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin 

sistematik bir şekilde alındığı toplantıların analizi yapılmış olup aşağıda detaylı bir şekilde 

raporlanmıştır.  Sözkonusu toplantılarda, katılımcılara, yaşadıkları bölge ile ilgili vizyon / turizm 
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vizyonları da sorulmuş tur.  Toplam 7 adet toplantı Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmış 

ve toplamda 67 kişi katılmıştır. 

Ayni soruların her bir katılımcıya sorulduğu toplantılarda tüm yanıtlar kayıt altına alındı ve ayrı ayrı 

rapor edildi. Her toplantıda ortalama 9 katılımcının olduğu toplantılarda katılımcıların çalışmaya 

katkı koymak için motive oldukları gözlemlendi. Toplantılar, katılım durumuna bağlı olarak iki /üç 

saat sürdü.  

Toplantı sırasında katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir; 

1. Bölgenin (Girne-Çatalköy-Alsancak) nasıl bir vizyonu nedir?  

2. Bölgenin (Girne-Çatalköy-Alsancak) nasıl bir turizm vizyonu olmalıdır?  

3. Bölgenin (Girne-Çatalköy-Alsancak) nasıl bir sanayi/ticeret vizyonu olmalıdır?  

4. Bölgedeki (Girne-Çatalköy-Alsancak) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

5. Bu sorunların çözümü ile ilgili ne yapılabilir? 

6. Çevrenin korunması ile ilgili yapılması gereken en öncelikli projeler nelerdir? 

7. Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler (ayrı 

ayrı) nelerdir?  

8. Çevrenin korunması ile ilgili yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

 

1. Çarpık Yapılaşma / Betonlaşma 

Şehir planlamasının ve uygulanabilir bir imar planının olmayışından dolayı verilen inşaat izinleri 

Girne bölgesinde hızlı bir betonlaşmaya ve çarpık yapılaşmaya sebep olmuştur.Müstakil villaların 

hemen yanıbaşına inşaa edilen 12 katlı binalar, yeşil alanların saptanmayıp inşaat yapılması için 

izinler verilmesi şehirde yaşayan nufüsa nefes alabilecekleri , çocuk parkı, yürüyüş ve bisiklet 

yolları yapılması için alan bırakmamıştır. Vizyon olmadan kısa vadeli planlarla atılan adımların 

sonucunda bir çok üniversite ve otel yapımı için izinlerin verilmesine neden olmuştur.  

2. Trafik / yol / kaldırım 

Hafta içi mesai çıkış saatleri başta olmak üzere günün hemen her saatinde trafikte sıkışıklıklar 

meydana gelmekde ve alternatif yol olmadığı için de yaşamı felç etmektedir. Toplu taşımacılığın 

neredeyse hiç kullanılmadığı şehirlerde her kişiye bir araç düşmekte bu da başta trafik olmak 

üzere çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Yolların ve kaldırımların kalitesiz ve yıpranmış oluşu 

hem araç sürücülerini hem de yayaları olumsuz etkilemektedir. Kaldırımların üzerine konulan 

tabelalar da yayaların ve engellilerin kaldırımı kullanmalarına engel olmaktadır. 

3. Altyapı 

Uzun vadeli planların yapılmayışı ve kontrolsüz nufüs artşından ötürü mevcut altyapı artık bölge 

sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Dikey veya yatay büyüme için verilen 

izinler altyapı olanakları hesaplanmadığından ötürü olduğundan dolayı gerek kanalizasyon gerek 

arıtma altyapısı yetersiz kalmıştır. Telefon ve elektrik altyapısının yol altından geçmesi 

görüşününde olan katılımcılar en az 50 yıl sonraki nufüsun hesaplanarak şehirin altyapısının 

planlanması gerektiğini savundu. 

4. Denetimsizlik 
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Yerel yönetimler, merkezi hükümet ve polisin üstüne düşen görevler olduğunu söyleyen 

katılımcılar denetimlerin etkin veya hiç yapılmadığı belirtti. Örneğin limana kamera takılıp çevreyi 

kirletenlerin tespit edilmiş olmasına rağmen herhangi bir ceza kesilmediğini ve işlenen suçların da 

bu yüzden azalmış olması yerine daha da çoğaldığını belirttiler.  

5. Kontrolsüz nufüs artışı 

Girne bölgesinde ikamet edenlerin dışında çalışan kesim, üniversite öğrencileri ve uzakdoğudan 

gelen işçilerle birlikte günlük nufüsun fazlalığı hem altyapı sorunlarına da ulaşım açısından 

sıkıntılara yol açmaktadır. 

6. Yasaların uygulanmaması 

Özellikle çevre ve ses kirliliği için mevcut yasaların bulunduğunu belirten katılımcılar, yasaların 

uygulanmadığından dolayı sıkıntı yaşandığını halkın da bu sebepten ötürü çevreyi kirletmeye 

devam ettiğini belirtti. Cezai yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkat çeken katılımcılar 

sözkonusu cezaların artırılması gerektiğini de savundu. 

7. Tarihi eserlerin durumu ve eski liman  

Tarihi eserlerin bakımsızlığından şikayetçi olan katılımcılar bu tür yerlerin Girne’nin gözdesi 

olduğunu ve gerekli ilgiyi görmediklerini belirtti. Bu tür yerlerin restore edilip turizime 

kazandırılması gerektiğine değinen katılımcılar özellikle eski liman bölgesinin pis, bakımsız ve 

denizinin de kötü koktuğundan şikayet etti. 

8. Yetki karmaşası 

Gerek ses kirliliği gerekse çevre kirliliği konusunda şikayette bulunduklarına değinen katılımcılar 

Çevre Dairesi ile yerel yönetimler arasında kopukluk olduğunu her iki kurumunda sorumluluk 

üstlenmediğini ve topu birbirlerine attıklarını belirtti. 

9- Denizlerin kirliliği ve ücretli oluşu 

Halk plajlarının özel şirketlere kiralandığını ve bölge halkının denize bu kadar yakın oturmalarına 

rağmen belirli bir ücret ödeyerek girmek zorunda kaldıkları belirtildi. Diğer yandan otel sahipleri ve 

işletmecileri ise denizin kirli oluşunu ve Kuzey Kıbrıs’ın en gözde bölgesi olan Girne’nin bu yüzden 

turist kaybettiğine dikkat çekdi. 

 Çözüm önerileri de şöyle sıralanmıştır:  

I. Yeşil alanların önceden ve şimdiden belirlenerek halkın gürültürü şehir hayatından 

kaçması ve şehre kazandırılması için belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcıların hemen 

hemen tümü şehir planlama uzmanlarının bir an önce çalışmaya başlamasını ve uzun 

vadeli planlar yaparak yarını düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. 

II. Şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alternatif yolların kazandırılması gerektiği 

ve mevcut yolların ise gerek drenaj gerekse asfaltlama olarak yenilenmesi gerektiğine 

dikkat çekildi. Bu gibi yatırımlar için kolaylıkla kaynak bulunabileceğinin de altını çizen 

katılımcılar kapsamlı projeler hazırlanarak bu gibi ihtiyacların giderilebileceğini belirttiler.  

III. Çağ dışı kalmış bir alt yapıya sahip olan Girne’nin yine 50 yıl sonraki nufüs baz alınarak ve 

son teknoloji kullanılarak alt yapı çalışması yapmasının elzem olduğuna değinen 
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katılımcılar kanalizasyon kuyularının taştığını, bir çok işletmenin atık sularını denize 

boşalttığını ve tüm bunların genel bir soruna yol açtığını dile getirdi. 

IV. Özellikle çevre kirliliğine ilişkin olarak Türkiyedeki gibi kolluk sistemlerinin kurulması 

gerektiğini ve/veya çevre gönüllülerine ceza kesme yetkisi verilerek görevlendirilebileceği 

bu gibi uygulamaların olumlu sonuç vereceği düşüncesi hemen hemen tüm katılımcılar 

tarafından belirtildi 

V. Katı atık / çevre temizliği gibi konularında işletmelere teşvik verilebileceğini belirten 

katılımcıların örneğin vergi dilimlerinden bazılarında indirim yapılabileceğini belirtti. 

Bunun yanısıra katı atık ile ilgili olarak toplumu bilinçlendirme eğitimleri 

düzenlenebileceği yada farkındalık yaratmak çalışmaları yapılarak insanlara bu bilincin 

aşılanması gerektiğine dikkat çekildi. 

VI. Uzman eksikliği duyulan konularda ise yurtdışından veya özel sektörden destek alınması 

gerektiğine inanan katılımcılar bazı uygulamaların tüm Avrupa ülkelerinde yapıldığını ve 

bunları örnek alarak kendi ülkemize göre yerelleştirebileceğimizi söylediler. 

Girne, Alsancak ve Çatalköy Stratejik Kalkınma Planı oluşturulurken ilgili paydaşların da görüş ve 

önerilerinin alınması amacıyla gerçekleştirilen yedi odak grup toplantısı 67 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

Her katılımcıya eşit miktarda söz hakkı verilerek gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar 

kendilerini özgürce ifade edebilmenin yanında yaşamakta oldukları sorunları da örnekler vererek 

açıklama fırsatını elde ettiler.  

4.3. İç Paydaş Analizi 

4.3.1. Personel Görüşleri 

Planın hazırlanması aşamasında tüm dort Beledeiyeden yaklaşık 30 kişilik kilit personellerle 

görüşülmüştür.  Bu personele amirler ve şube sorumluları da dahildir.   

Hazırlanan Stratejik Gelişim Planı’nın etkin uygulamasında da bu paydaşların önemli bir 

sorumluluğu bulunmaktadır. Bunun bilinci ile tüm belediyelerin paydaşlarını sürece dahil 

edecektir. Mevcut paydaşlar ile çeşitli seviyelerde ilişkiler geliştirilmiş olup bu ilişkilerin düzeyine 

bağlı olarak planın uygulaması birlikte takip edilecektir. 

 

5. PESTEL Analizi 

5.1. Politik Analiz 

Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzey yarısında - uluslararası komünite tarafından kısmı olarak tanınan 

demokratik bir cumhuriyettir. Adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rum halkların 1950’lerde başlayan 

ve 1960’larda sıcak çatışmaya dönüşen anlaşmazlıkları ile uluslararası aktörlerin bu soruna dahil 

olması, 1974’ten itibaren adanın iki parçaya bölünmesine neden olmuş, adanın Kuzey’inde Kıbrıslı 

Türklerin kontrolünde bir yönetim kurulmasına sebep olmuştur. Kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi, 

1983’te bağımsızlığını ilan ederek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni” kurmuştur. Ne var ki, Kuzey 

Kıbrıs’ta kurulan yönetim sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve bu sebeple politik, 

ekonomik ve askeri güç olarak Türkiye’den gelecek yardımlara bağımlı olmak zorunda kalmıştır. 

 

Adada hüküm süren koşullar, Kıbrıs Türk Toplumunu uzun yıllardan beri politik ve ekonomik 

olarak olumsuz etkilemektedir. Siyasi tanınmamışlıkla birlikte uluslararası toplum tarafından 

uygulanan ambargolar, adaya direk uçusların yapılamalasına, limanların serbest ticarete kapalı 
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olmasına, adadan yapılacak ihracatların kısıtlanmasına ve sosyal-sanatsal alanda uluslararası 

temsiliyetten mahrum kalınması sonuçlarını doğurmuştur. Adanın bölünmesinin hemen ardından 

başlayıp günümüze kadar süren müzakerelerde, Kıbrıs Sorununa çözüm yolları aranmış ancak 

somut bir netice alınamamıştır. Uzun yıllar boyu Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabası için 

harcanan enerji ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ada üzerindeki siyasi-ekonomik-sosyal etkisi, ne yazık 

ki kırılgan bir iç yönetim ve sürekli erken seçimlerle şekillenen, siyasi belirsizliklerle dolu bir politik 

yaşam yaratılmasına sebep olmuştur. Barış Harekatından sonra ilk hükümetin kurulduğu yıl olan 

1976'dan bugüne kadar aradan geçen 42 yıllık sürede Kuzey Kıbrıs tam 40 hükümet 

kurulmuştur.13 Bu durum, sürdürülebilir kamu politikaları oluşturulmasının önündeki en büyük 

engeli oluşturmakta birlikte, toplumun gözünde siyasilere ve devlete olan güvenini zedelemiştir. 

 

Adanın, içinde bulunduğu coğrafyadaki siyasi koşullar göz önünde bulunduğunda, Kıbrıs’ın seküler 

yapısı ve hoşgörülü toplumu sayesinde civar Ortadoğu ülkelerine göre iyi bir demokratik yaşam 

geliştirildiği görülmektedir. Kuzey Kıbrıs yarı-başkanlık sistemi uygulanmaktadır ve siyasi arenada 

çok partili yapılanma mevcuttur. Toplum lideri ve müzakerecilik görevlerini üstlenen 

Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllık bir süre zarfında görev yapmak üzere seçilmektedir. 

Milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. Seçimlerde, genellikle en yüksek oy oranına 

ulaşan siyasi partiye hükümet kurma yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından verilmekte ve yürütme 

görevini üstelecek 11 kişilik bakanlar kurulu oluşturulmaktadır. Yerel yönetim seçimleri (belediye 

ve muhtarlık seçimleri) ise 4 yılda bir yapılmaktadır. 

 

İçinde bulunduğu coğrafyanın görece iyisi durumunda olan demokratik yaşam ne yazık ki ideal 

olmaktan uzaktır. Partizanlık ve kamu kadrolarına parti yönetimlerinden insanların atanması 

yıllardan beri gelenek haline getirilmiş ve bu durum geçtiğimiz yıllarda bazı belediyeleri oldukça 

olumsuz etkileyerek temel görevlerini bile yerine getiremeyecek hale getirmiştir. Ör. Lefkoşa Türk 

Belediyesi’ne 2006-2013 döneminde siyasi olarak yapılan aşırı istihdamlar ve şeffaf olmayan mali 

harcamalar sebebiye belediye maddi çöküntü içerisine düşmüş ve uzun süre Lefkoşa’da çöp 

toplanması, kaldırımların bakımı gibi temel belediyecilik hizmetlerinin verilememesine sebep 

olmuştur. Belediye çalışanlarının temel hakları olan maaş, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı 

ödemeleri yapılamamış, Belediye Emekçileri Sendikası grevleri nedeniyle belediyecilik hizmetleri 

uzun süre sekteye uğramıştır. Benzer şekilde, 2018 yılında Yeni Erenköy Belediyesi mali krize 

girmesinin ardından belediye yöneticileri istifa etmiş, belediye kapatılarak anahtarı da İçişleri 

Bakanlığı’na verilmişti. Siyasi alandaki partizanlık ve şeffaf olmayan belediye idareleri uzun 

yıllardan beri belediye yönetimlerini tehdit eden bir unsur olmuş ve hala hazırda yönetimleri 

tehdit ederek kamu hizmetini sekteye uğratma potansiyeli olan bir olgu olarak karşımızda 

durmaktadır.14 

 

2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nda 15kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin 

artırılması başlığı altında belediyelerin yeniden yapılandırılmasının önemine vurgu yapılmaktadır.  

Gerekçe olarak, Kuzey Kıbrıs halen 28 belediye bulunduğunun ve belediyelerinin 14’ünün 

nüfusunun 5 binin altında olduğu gösterilmekte, belediyelerin çevre ve altyapı sorunlarıyla baş 

                                                           
13 https://www.gundemkibris.com/kibris/42-yilda-39-hukumet-kuruldu-40-incisi-yolda-h236657.html 
14 http://www.yeniduzen.com/17-belediye-borc-bataginda-48359h.htm 
15 TC. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Yapısal Dönüşüm Programı, 2018 
http://www.kei.gov.tr/media/1762/2018-yap%C4%B1sal-doenue%C5%9Fuem.pdf  

https://www.gundemkibris.com/kibris/42-yilda-39-hukumet-kuruldu-40-incisi-yolda-h236657.html
http://www.yeniduzen.com/17-belediye-borc-bataginda-48359h.htm
http://www.kei.gov.tr/media/1762/2018-yap%C4%B1sal-doenue%C5%9Fuem.pdf
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edebilmeleri için yeterli gelire ve yönetim kapasitesine sahip olmadıkları vurgulanmaktadır. Küçük 

belediyelerin gelir yaratma kapasitesinin çok düşük olduğu ve insan kaynaklarının niteliğinin 

yetersizliğine vurgu yapılmaktadır. Bu yapı ve ölçekle büyük maliyetli çevre ve altyapı yatırımlarını 

gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Özellikle küçük ölçekli belediyelerde 

nepotizminin etkisinin rasyonel kararlar alınmasını engellediği önemli bir bulgu olarak 

sunulmaktadır. Belediye faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, belediyelerin sayısının optimum 

seviye indirilerek, belediyelerin şeffaflık ve yerinden yönetim ilkesi göz önünde bulundurularak 

yönetim kapasitelerinin artırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

 

KEİ Yönetimler Arası Yetki Paylaşımı ve Yerel Yönetim Sistemi Kurumsal ve Fonksiyonel Analizi 

2012, 16raporunda da belirtildiği üzere Kuzey Kıbrıs kamu hizmetlerinde genel olarak kapsam 

dar, erişim problemli, kalite düşüktür ve kamu hizmetlerinin her alanında yaygın olarak 

iyileştirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyelerde de teknik ve idari kapasite sorunları 

bulunmakta, ciddi verimlilik ve etkinlik sorunları yaşanmaktadır. Özellikle, belediyelerin 

kapasitelerini artırmasına, meclislerinin güçlenmesine ihtiyaç olduğu, belediyelerin işleyişinin 

rasyonelleştirilmesi ve şeffaflaştırılması; mali yönetim ve denetim açısından ivedilikle 

iyileştirmeye gerek bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu tespitler siyasi olarak da desteklenmiş ve 

hükümet programında yer almıştır. 

 

2018 CTP-DP-TDP-HP Hükümet Programı17 İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalarla, 

yerel yönetimleri sürdürülebilir mali ve idari yapıya kavuşturmak için kontrol birimlerinin 

kurulması ve yerel yönetimleri yeniden yapılandırmayı hedeflemiştir.  

Bununla birlikte, belediye meclislerinin yetki ve sorumluluklarının güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. belediyelerin mali kaynaklarının artırılması ve halka çağdaş belediyecilik 

hizmetleri sunmalarını sağlamak için, taşınmaz mal vergisi günün koşullarına göre tadil edilerek, 

belirli özelliklere sahip konutların taşınmaz mal vergisi esas, kıstas ve miktarları yeniden 

düzenlenmesi hedeflenmektedir.  

 

Yerel yönetimler tarafından toplanan vergi ve harçlar güncel maliyetler üzerinden yeniden 

gözden geçirilerek, alt ve üst limit oranları asgari ücrete endeksli olarak değiştirilmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca, otellerde konaklayan turist başına sabit vergi uygulamasına geçilerek mali 

yapıları güçlendirilecektir. Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapabilmeleri için ortak gelir 

havuzu yaratılması hedeflenmişir. Bu havuzun finansmanı limanlar ve gelir sağlayan diğer ortak 

değerlerden elde edilen gelirlerden sağlanacak ve tüm belediyelerin fondan adil biçimde 

yararlandırılması planlanmaktadır. Belediyelerin devletten alacağı katkı payında sadece nüfus 

değil, gelişmişlik düzeyi ve temel ihtiyaçlar da dikkate alınması hedeflenmektedir. Belediye 

personelinin uzmanlaşma düzeyinin yükseltilmesi desteklenerek, proje hazırlama, yönetme, 

izleme ve değerlendirme, katılımcı yönetim gibi konularda kapasitelerinin artırılması için eğitim 

                                                           
16 TEPAV, Yönetimler Arası Yetki Paylaşımı ve Yerel Yönetim Sistemi Kurumsal ve Fonksiyonel Analizi, 2011 
http://www.tepav.org.tr/upload/files/14550087386.KKTC_Yonetimler_Arasi_Yetki_Paylasimi_ve_Yerel_Yoneti
m_Sistemi_Kurumsal_ve_Fonksiyonel_Analizi.pdf 
17 Başbakanlık Hükümet Programı 
http://basbakanlik.gov.ct.tr/BA%C5%9EBAKANLIK/H%C3%9CK%C3%9CMET-PROGRAMI 
 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/14550087386.KKTC_Yonetimler_Arasi_Yetki_Paylasimi_ve_Yerel_Yonetim_Sistemi_Kurumsal_ve_Fonksiyonel_Analizi.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/14550087386.KKTC_Yonetimler_Arasi_Yetki_Paylasimi_ve_Yerel_Yonetim_Sistemi_Kurumsal_ve_Fonksiyonel_Analizi.pdf
http://basbakanlik.gov.ct.tr/BA%C5%9EBAKANLIK/H%C3%9CK%C3%9CMET-PROGRAMI
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programlarının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, mali ve kapasite yönünden 

kırılgan belediye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Özetle, belediyelerin pek çok yönden sürdürülebilir olmadığı yapılan çalışamalarla ortaya 

konulmuş ve bu durumun düzeltilmesine yönelik siyasi irade ortaya koyulmuştur. Belediyelerin 

sayısının azaltıması, meclislerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması, bütçe ve mali 

yönetimin şeffatlık prensipleri çerçevesinde yapılması gibi önlemler, kısa dönemde belediyeleri 

şekillendirecek siyasi aksiyonlar olacaktır.  

 

5.2. Ekonomik Analiz 

Kuzey Kıbrıs, siyasi analizde de bahsedilen tanınmamışlık ve Türkiye’ye yoğun bağlılık sebebiyle 

kendi kendini sürdürebilen, istikrarlı ve bağımsız bir ekonomik yapı oluşturamamıştır. Türkiye’nin 

ekonomi politikaları, Kuzey Kıbrıs ekonomik yapısını mutlak surette etkilemekte, ekonominin 

büyümesi, küçülmesi, enflasyon oranları gibi göstergelerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti ile 

parallellik göstermektedir. Kuzey Kıbrıs ekonomisi, kriz dönemleri hariç gelişmekte olan ülkelerin 

büyüme oranlarına paralel bir trendde büyüme göstermektedir. 

 

 
Kaynak: TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi, Ekonomik Durum Raporu, 2016, GSYH Reel Büyüme Hızları %,  

 

Ekonomik Durum Raporu’nda18 belirtildiği üzere, Kuzey Kıbrıs ekonomisi 2016 yılı içerisinde 

tedrici olarak iyileşmeye devam etmiş, mali disiplinin pekiştirilmesi yönünde gelişmeler ortaya 

koymuş, ve ticaret nispi olarak artmıştır. Buna rağmen, yapısal dönüşümün temel dayanağını 

oluşturacak yasama çalışmaları istenilen etkinlikle gerçekleşmemiş, siyaset ve yasama, reel sektör 

ve sosyal hayatın temposunun gerisinde kalmıştır. Yine aynı dönemde, hizmet sektörü ağırlıklı 

(turizm, eğitim) ekonomik icraatın yönünü, KOBİ’lere dayalı üretim sektörüne çevirecek ve çağdaş 

ekonomilerin hızla yöneldikleri yüksek teknoloji, üretken tasarım, dönüştürülebilir enerji 

alanlarına yoğunlaşacak radikal adımların atılması gecikmeye uğramıştır. Yüksek öğrenim 

alanındaki büyümenin Kuzey Kıbrıs’a akademik zenginlik, teknolojik dinamizm ve kültürel çeşitlilik 

getirmek gibi amaçlardan uzaklaşarak, adeta ticari kazanç mecrası konumuna yönelmesi önemli 

bir bulgu olarak karşımıza çıkmıştır. Toplumsal dokuda zaman içinde meydana geldiği görülen 

yoksullaşma ve aile yapılarında ortaya çıkan çöküntü ve ayrışmalar, ekonomik projeler ile birlikte 

sosyal yapıyı da güçlendirecek çalışmalara ağırlık verilmesi gerekliliğini göstermiştir. 

                                                           
18 TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi, Ekonomik Durum Raporu (2016)  
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Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişmesini hızlandırabilmek ve rekabet edebilirlikte ilerleyebilmek için, 

gerek ekonomide gerekse kamuda yapması gereken çok fazla kurumsal reform olduğu hemen 

hemen her raporda vurgulanmaktadır. 2017’nin Ocak ayı başlarında, Kuzey Kıbrıs’ta iş dünyasını 

temsil eden üç temel ekonomik örgütün başkanları da verdikleri bir röportajda, Türkiye ile 

imzalanan reform paketinde ilerleme olmadığını vurgulamışlardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

(KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) 

başkanları, Kuzey Kıbrıs’ın en temel sorunun kamunun hantal çalışması olduğunu ve bürokrasinin 

hızlanması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Oda başkanları 2016’da 

ekonomide kayda değer hiçbir gelişme olmadığına da dikkat çekmişlerdir. 19 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GSYİH (Cari Fiyatlarla milyon 

TL) 
5.614 6.508 6.955 7.607 8.858 10.222 11.601 

GSYİH (milyon $) 3.727 3.878 3.863 3.984 4.04 3.749 3.838 

GSYİH Reel Büyüme Hızı (%) 3,7 3,9 1,8 1,1 4,8 4,0 3,6 

Kişi Başına GSMH ($) 14.703 15.404 15.038 15.302 15.109 13.721 13.902 

Enflasyon Oranı (%) 3,3 14,7 3,6 10,2 6,5 7,8 10,2 

Bütçe Açığı (milyon $) 375,8 299,1 128,2 285,0 195,0 138,2 66,1 

Nüfus 286.973 283.281 292.129 301.988 313.626 326.158 335.455 

İstihdam 93.498 93.47 96.539 97.868 103.149 112.811 118.387 

İşsizlik Oranı (%) 11,9 9,5 8,7 8,4 8,3 7,4 6,4 

İhracat (milyon $) 96,2 152,9 122,4 120,7 133,9 118,1 105,5 

İthalat (milyon $) 1.604,1 1.699,9 1.705,3 1.699,4 1.784,3 1.500,6 1.554,9 

Dış Ticaret Dengesi (milyon $) -1.508,0 -1.547,0 -1.582,9 -1.578,7 -1.650,4 -1.382,5 -1.449,4 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü (2017) 

 

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin büyük bir kısmı ithalata dayanmakta, üretim girdileri ve tüketim maddeleri 

büyük oranda ithalat yoluyla sağlanmaktadır. Ülke ekonomisi ciddi dış ticaret açığı vermektedir. Bu 

nedenle TL’nin döviz karşındaki değeri, üretim maliyetleri ve ürün fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs’ın 2015 yılında 3.749 milyar dolar olan GSYİH’sının 2016 yılında 3.838 milyar dolar olduğu 

2017 yılında da 4,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.20 Kuzey Kıbrıs 

                                                           
19 http://www.kibrisgazetesi.com/kibris/ekonomide-kayda-deger-gelisme-yok/9708  
20 Devlet Planlama Örgütü Makroekonomik Tahmin Sonuçları, 2018 

http://www.kibrisgazetesi.com/kibris/ekonomide-kayda-deger-gelisme-yok/9708
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ekonomisinde 2010-2011 yıllarında gerçekleşen %3.7 ve %3.9’luk büyümenin ardından 2012 ve 2013 

yıllarında büyüme yavaşlayarak devam etmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında ise GSYİH reel olarak sırasıyla 

%4.8 ve %4.0’lük artış göstermiştir. Kuzey Kıbrıs’ın 2016 yılında %3,6 oranında büyümüştür. ABD 

Doları bazında ise, 2013 yılında 15.302 dolar olan kişi başına düşen GSYİH, 2014 yılında 15.109 dolara 

2015 yılında ise 13.721 dolara gerilemiştir. Kuzey Kıbrıs’ta kişi başına düşen milli gelir 2016 yılında 

13.902 dolar seviyelerinde kalmıştır.  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tarım 5,1 5,6 5,9 5,6 5,6 5,3 8,2 6,0 5,6 

Sanayi 10,7 9,6 9,8 8,6 8,4 8,4 9,3 9,2 9,2 

İnşaat 7,1 6,4 5,6 6,3 4,8 4,9 8,9 4,7 4,4 

Ticaret 9,7 9,0 10,7 11,1 11,4 11,2 16,7 10,7 11,0 

Turizm 4,5 5,2 5,4 7,6 8,5 8,9 4,3 9,0 8,7 

Ulaştırma-Haberleşme 12,1 11,1 9,4 8,5 9,2 9,4 7,5 8,8 8,3 

Mali Sektör 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,6 4,1 7,0 7,6 

Konut 3,5 3,8 3,9 4,2 4,4 4,7 5,2 4,4 4,6 

Serbest Meslek 10,3 11,3 11,6 11,2 11,5 11,7 11,5 13,9 14,5 

Kamu Hizmetleri 21,7 22,3 21,0 19,9 18,6 17,7 12,0 16,8 15,9 

Kaynak: TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Ekonomik Durum Raporu (2016) 

 

GSYİH içinde, tarım sektörü %5,6 sanayi sektörü %9,2, inşaat sektörü %4,4 oranında pay almaktadır. 

Turizm ve eğitim sektörleri büyük gelir kaynağıdır ancak kamu hizmetleri %15.9’luk oranla ekonomide 

en büyük payı elinde tutmaktadır. 
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Türkiye’de 2016 yılı enflasyon oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşmiştir. T.C. enflasyon oranı ile Kuzey 

Kıbrıs enflasyon oranı yakın bir ilişki içerisindedir. Kıbrıstaki enflasyon T.C.’de yaşanan enflasyon 

oranının etrafında gerçekleşirken, artma ya da düşme hareketlerinin bir savrulma şeklinde yaşandığı 

yukarıdaki grafikten de görülmektedir. Bu durumun, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin dövize daha fazla 

bağımlı bir ekonomi olmasından kaynaklandığı söylemek mümküdür. En güncel bilgi olarak, Türkiye 

İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE aylık bazda yüzden 2.61 artış 

göstermiş ve enflasyon yıllık yüzde 15.39’a yükselmiştir.21 Kuzey Kıbrıs’ta benzer bir trend izleyen 

enflasyon, 22 yüzde 2.94’lük artış göstermiş ve Türkiye’yi geçmiştir. 

 
 

Türk lirası son dönem içerisinde dolar karşısındaki sürekli değer kaybetmekte ve 2018 yılına 

geldiğimizde doların tl karşısındaki değeri 6yı aşarak rekor kırmıştır. TL'nin ABD Doları karşısındaki 

değer kaybı, 2018 Ocak ayından beri yüzde 35'i aşmış durumdadır. 

 

Para birimindeki bu hızlı değer kaybının, Türkiye ekonomisine özellikle özel sektörün döviz borçluluğu 

ve enflasyon cephesinde olumsuz etkilerinin olacağı belirtilmektedir. TL kullanan Kuzey Kıbrıs’ın ise 

ilhalata dayalı ekonomisi yüzünden dövizdeki artıştan daha fazla oranda etkileneceği tahmin 

edilmektedir. Kurdaki yükselişin, döviz borçlarını artırarak borçlu kurumların finansal yapılarını 

bozacağı, ithal malların fiyatlarının artacağı bu sebeple enflasyonun yükselmeye devam edeceği ve 

neticede reel sektöre sarsıcı etkilerinin olacağı beklenmektedir.23 Yakın gelecekte, ekonomik 

anlamda Kuzey Kıbrıs’ı ekonomik olarak etkileyecek en önemli göstergelerin başında TL’nin değer 

kaybı ve enflasyonun artması ile borçlanma faizlerinin artması gelecektir. Bu durum, tüm sektörlerde 

küçülmeye sebep olacağı gibi, kamu ve yerel yönetimlerin borç ödemelerini zora sokacak ve kamuya 

hizmet için yapılması öngörülen yeni yatırımların yapılmasının yönünde de engel teşkil edecektir.  

 

Girne Bölgesi, her zaman Kuzey Kıbrıs’ın en önemli yerleşim bölgelerinden biri olmuştur. Denizi ve 

doğası sayesinde Girne, Kuzey Kıbrıs’ın tatil için en çok tercih edilen ve turizm yatırımlarının en yoğun 

olduğu şehir konumundadır. Özellikle Annan Planı (2004) dönemi sonrası, yeni inşaat, oteller-

restorantlar ile üniversitelerin yapıldığı, sürekli gelişim gösteren bir şehir haline gelmiştir.  

 

                                                           
21 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/haziran-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi,y-Iok4dPr0al1lLwv2gsjQ 
22 https://www.havadiskibris.com/dpo-haziran-ayi-enflasyonu-yuzde-2-94/  
23 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44223130  

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/haziran-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi,y-Iok4dPr0al1lLwv2gsjQ
https://www.havadiskibris.com/dpo-haziran-ayi-enflasyonu-yuzde-2-94/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44223130
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Son yıllarda, özellikle imar yasasında yaşanan değişiklik Kuzey Kıbrıs’ın en büyük inşaat projelerinin 

Girne’de yapılmasını sağlamıştır. Çok katlı lüks rezidanslar hayat bulmuş ve özellikle yabancı 

yatırımcılar tarafından tercih edilmeye başlamıştır. Girne’deki gayrı-menkullerin sadece son iki yılda 

%100 oranında değer kazanmış ve döviz artışına bağlı olarak taşınmazların değeri her geçen gün 

artmaya devam etmektedir.  

 

Girne’de bulunan gayrımenkul danışmanları, Türkiye’de 15 Temmuz 2017’de darbe girişimi sonrası, 

Türkiye’li vatandaşların Girne’de bulunan gayrı-menkullere ilgilsinin arttığı gözlemlenmiş, gerek 

yatırım amaçlı gerekse gelecekte buraya taşınmak maksatlı olarak bu girişimleri yaptıkları ifade 

edilmiştir. Müşterilerinin %70-%90 Türkiye Cumhuriyeti’nden olduğunu bildiren danışmanlar, 

Girne’deki gayrımenkul fiyatlarının İstanbul vb. Şehirlere oranla makul olması gerekçesiyle tercih 

edildiğini bildirmiştir.24 Ancak, TL’nin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ile döviz cinsinden gayri-

menkul satışlarının yapılması sektör için bir risk teşkil etmektedir.  

 

Bunun yanında, Girne Bölgesi’nde ciddi oranda beş yıldızlı otel yatırımları gerçekleşmiştir. 

Türkiye’deki büyük zincir otellerin devamları Girne’de açılmış, Kıbrıs’ın ilk yedi yıldızlı oteli ile Çatalköy 

Bölgesinde önemli 5 yıldızlı ve casinolu otel yatırımları yapılmıştır.  

 

Girne’de son zamanlarda üniversite yatırımlarında da artış gözlemlenmiştir. Girne Amerikan 

Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Final Üniversitesi, British University of 

Nicosia bölge içerisinde yer almakta ve ekonomik faaliyete önemli katkı sağlamaktadır. 

 

5.3. Sosyal Analiz 

Girne Bölgesi, geçmişten beri turizm ve tatil amaçlı olarak tercih edilen en önemli şehir olmuştur. 

Şehirde hayat oldukça canlı olup, restorant, bar, kafe, alışveriş merkezleri, gece kulüpleri ve pek çok 

eğlence ve aktivite bölgede bulunmaktadır. Bölge, şehir merkezinde yoğunlaşan çok katlı konutlara, 

civarda ise villa tipi müstakil evlerden oluşmuştur. Yerli nüfusun yanı sıra, bazı bölgelerde yabancı 

nufüs yoğunluklu olarak bulunmaktadır. Bölgede, turizme yönelik hizmet sektörü oldukça gelişmiştir. 

Bununla birlikte, bölgede iki kalabalık nufüslu üniversite bulunmakta ve son dönemlerde üçüncü 

ülkelerden öğrencilerin de yoğunlukla yaşadığı bir bölge haline gelmiştir.   

 

Kuzey Kıbrıs’ta son nufüs sayımı 2012 yılında yapılmıştır. Buna göre, ülkenin de-facto nufusu  294,396 

kişidir. De-jure nufüs ise 286,257 kişi olarak hesaplanmıştır. İlçelere göre de-jure nüfus; Lefkoşa 

94,824 - Gazimağusa 69,741 - Girne 69,163 - Güzelyurt 30,037 ve İskele 22,492 olarak belirlenmiştir. 

Bu sonuçlara bakıldığı zaman, 2006 Konut ve Nüfus Sayımı’na göre Girne İlçesinin % 19,4’lük oranla 

en fazla büyüme oranına sahip olduğu görülmektedir, bunu % 11,9 oran ile Lefkoşa İlçesi takip 

etmektedir.25 

 

 

 

 

    

                                                           
24 http://kibristayatirim.biz/havadis-gazetesine-gore-yatirimcinin-gozdesi-girne/  
25 DPÖ, Kuzey Kıbrıs Nufüs Sayımı Sonuçları, 2011 

http://kibristayatirim.biz/havadis-gazetesine-gore-yatirimcinin-gozdesi-girne/
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İlçe Toplam 
Cinsiyet 

Erkek Kadın 

Genel Toplam 286257 150483 135774 

Lefkoşa 94824 49838 44986 

Gazimağusa 69741 36742 32999 

Girne 69163 36718 32445 

Güzelyurt 30037 15661 14376 

İskele 22492 11524 10968 

Kaynak: DPÖ, İlçe ve Cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus, 2011 

 

Girne Belediyesi’nin sorumluluk sınırları içinde şehir merkezinden başka Karaoğlanoğlu, Edremit, 

Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy, Beylerbeyi ve Karakum bulunur. Girne Belediye sınırları doğudan 

Ozanköy hududuna kadar batıdan da Alsancak Belediye sınırına kadar, yaklaşık 50 km2lik bir alanı 

kapsamaktadır. Girne kentinin gelişmesi ve yayılması sonucunda Merkezine çok yakın bir konumda 

yer alan Doğanköy, Ozanköy ve Zeytinlik köyleri Girne Merkez ile birleşmiş durumdadır. Geriye kalan 

köyler ise nispeten ayrık konumlarını sürdürmektedirler.  Kentin doğusunda yer alan Beylerbeyi ve 

batısında yer alan Karaman köyleri bu alanlar arasında farklı statülere sahip iki alandır.   

Karaman köyü, adada dağınık şekilde yaşayan yabancıları bir araya toplama amacıyla, eski bir köyün 

kullanılması sonucu, bu günkü durumuna gelmiştir. Turizm Planlama Dairesi’nin kontrolünde olan 

köyde eski evlerin orijinaline sadık kalınarak onarılması koşulu ile Ada’da yaşayan yabancıların 

yerleşmesinin teşvik edildiği bir alandır. Köyde birçoğu İngiliz olmakla birlikte Almanlar, Fransızlar, 

İtalyanlar, Hollandalılar, İsviçreliler, Amerika ve Kanadalılardan oluşan genelde orta yaşlı bir nüfus 

yaşamaktadır. 

 

Doğanköy’de  Kıbrıslı Rum ve Türklerin dışındaki diğer üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu 

bilinmektedir. Özellikle Batı Avrupa ve ağırlıklı olarak bazı İngiliz ailelerin bu yıllarda Doğanköy’e gelip 

yerleştikleri bilinmektedir. 

 

Ozanköy’de yoğunluklu olarak yerli nufus yerleşiktir. Beylerbeyi köy içi nüfusu günümüzde oldukça 

heterojen bir yapıya sahiptir. Günümüzde Beylerbeyi’nde yaşayan Kıbrıslı ve Türkiyeli Türkler yanında   

üçüncü ülke vatandaşları da yaşamaktadır. Son yirmi yılda, birçok Avrupa vatandaşı ve üst gelir grubu 

Kıbrıslı Türk mülk satın almış, ev inşa etmiş ve burada yerleşmişlerdir. Son zamanlardaki inşaat 

patlaması ve turizmin gelişmesinden dolayı köy, bu sektörlerde çalışan Türkiye ve Pakistan ve diğer 

Ülkelerden birçok göçmen işçiye ev sahipliği yapmaktadır. 26 

 

Bölge’de Otelciler Birliğine kayıtlı 2018 yılında toplam 77 adet otel bulunmakta, bunların 14 tanesi 5 

yıldızlı ve casinoludur. Kuzey Kıbrıs’ın en fazla turist çeken bölgelerinin başında gelen Girne’de 2016 

yılında 468.534 Türkiye’den, 180.929 kişi 3. Dünya ülkelerinden ve 32.330 yerli turist olmak üzere 

toplam 681.793 kişi konaklamıştır. Girne özellikle casino turizmi için Türkiye’nin elit ve mali gücü 

ortalamanın üzerinde olan bir kitle tarafından talep görmektedir. 27 

                                                           
26Girne Çatalköy İmar Planı Geleneksel Köy Merkezleri Mevcut Durum Raporu, Ocak 2017  
27Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistik Yıllığı  Yıllığı, 2016 
http://www.tpd.gov.ct.tr/Portals/1075/Turizm%20%C4%B0statistikleri/2016%20%C4%B0statistikleri/Y%C4%B1
ll%C4%B1k/PDF%20YILLIK.pdf  

http://www.tpd.gov.ct.tr/Portals/1075/Turizm%20%C4%B0statistikleri/2016%20%C4%B0statistikleri/Y%C4%B1ll%C4%B1k/PDF%20YILLIK.pdf
http://www.tpd.gov.ct.tr/Portals/1075/Turizm%20%C4%B0statistikleri/2016%20%C4%B0statistikleri/Y%C4%B1ll%C4%B1k/PDF%20YILLIK.pdf
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Girne Bölgesi’nde, Girne Amerikan Üniversitesi ve görece yeni olan Girne Üniversitesi ile Kıbrıs İlim 

Üniversitesi, Kıbrıs Final Universitesi ve British University of Nicosia bulunmaktadır. Girne Amerikan 

Üniversitesi, 1985’ten beri faaliyettedir. Öğrenci yoğunluğuna göre Kuzey Kıbrıs’taki en büyük üç 

üniversiteden biridir. 2018 itibarıyle 18.000’e yakın öğrencisi bulunmaktadır.28 Girne Üniversitesi ve 

Kıbrıs İlim Üniversiteler’inin daha az öğrencisi bulunmaktadır ancak, Kuzey Kıbrıs’a yükselen 

üniversite trendi sayesinde öğrenci sayılarının artması beklenmektedir. 2016-2017 Kuzey Kıbrıs 

Yüksek Öğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları’na göre Girne’de bulunan universitelerde, 

5000 civarında yabancı uyruklu, 11.000 civari TC uyruklu ve 3000 civarında yerli öğrenci 

bulunmaktadır. Üniversiteler, kentin kozmopolit yapısını zenginleştiren ve sosyal hayatın 

şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

 

2000’li yılların başında, Annan Planı’nın yarattığı umutla şehirde ciddi bir inşaat patlaması 

gözlemlenmiş ve 2001-2003 yılları arasında yabancılara yerlilere oranla üç kat fazla gayrı-menkul 

satılmıştır. 2009 mali krizi ve Rumların açtığı bazı davalar sebebiyle yabancı nüfusun gayrimenkul 

yatırımlarında azalma olduğu bilinmektedir. Ancak, gayrımenkul yatırımcılarına göre özellikle 15 

Temmuz darbesi sonrası Türkiyeli nufüsun Girne’de yatırım yapma isteği artmış ve müşterilerin 

önemli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından olmuştur. Mevcut durumda, çoğu yatırım 

amaçlı olsa da yakın, Girne’de önemli bir elit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nufüsunun varlığından 

söz etmek mümkün olabilecektir. 

 

Girne Bölgesi’nde son zamanlarda Rus vatandaşların sayısında artış olduğu gözlemlenmekte, ne var ki 

bununla ilgili istatistiki veri bulunmamaktadır. Rus vatandaşların özellikle gayrı-menkul yatırımı 

yaptıkları ve bazılarının turizm-otel veya serbest hizmet sektöründe çalıştıkları gözlemlenmektedir.  

 

 

5.4. Teknolojik Analiz 

Kuzey Kıbrıs, teknoloji ve yenilikleri takip etme konusunda genel olarak gelişmiş dünya ülkelerinin 

gerisinde kalmıştır.  

 

Dünya’da, özellikle Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişimi 1980’lerden sonra büyük hız 

kazanmıştır. Bunun sonucunda, hızlı gelişen teknolojinin ekonomik, sosyal ve kültürel sahadaki 

yansımaları yeni bir bilişim odaklı toplumsal yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. BİT 

sektörünün eğitim, sağlık, güvenlik ve üretim sektörlerinde hayatı kolaylaştırıcı rolü ve hizmet 

alanında ise verimlilik, hız ve maliyet konularına olan katkısına yönelik farkındalığın artması 

beraberinde BİT’in toplumsal gelişmedeki rolüne dair farkındalığın artmasını getirmiştir. Günümüzde 

akıllı uygulamaların yaygınlaşması, teknoloji platformlarının yakınsaması, mobil haberleşmenin sabit 

haberleşme ile yakınsaması, yüksek kapasiteli erişim teknolojilerinin kullanımına olan talebin artması, 

hizmet kalitesi (QoS) ve deneyim kalitesi (QoE) gerekliliklerinin ortaya konması bilgi teknolojileri ve 

iletişiminde olan başlıca gelişme ve eğilimler olarak sıralanabilir. Artık ülke ekonomilerinde gelişmişlik 

ölçütlerinden birisi olarak toplum ve iş hayatında bilişimin nüfuzu kullanılmaya başlanmıştır.29 

                                                           
28 Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim İstatistik Yıllığı, 2016-2017 
http://eohd.mebnet.net/sites/default/files/KKTC%20MEKB%202016-
2017%20%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KYILLI%C4%9EI.pdf  
29 http://www.bthk.org/Documents/yasa-duzenleme/strat_plan.pdf  

http://eohd.mebnet.net/sites/default/files/KKTC%20MEKB%202016-2017%20%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KYILLI%C4%9EI.pdf
http://eohd.mebnet.net/sites/default/files/KKTC%20MEKB%202016-2017%20%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KYILLI%C4%9EI.pdf
http://www.bthk.org/Documents/yasa-duzenleme/strat_plan.pdf
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Kuzey Kıbrıs’ta internet altyapısı yeterince gelişmemiş, 4,5G ve fiber optik altyapıları 

kurulamamıştır.30 E-devlet altyapı ve sistematiğinin kurulması uzun yıllardan beri sürmektedir. Ne 

var ki, e-devlet uygulamaları hala hazırda çok kısıtı olarak sekiz bakanlık tarafından kullanılmaktadır. 

E-devleti en etkin kullanan daire, Sosyal Sigortalar Dairesi olmuştur. 1 Ocak 2018’den itibaran Gelir ve 

Vergi Dairesi’de muhasip ve mukakıp beyanlarında elektronik imzalı belgeleri kabul etmeye 

başlamıştır.  Kuzey Kıbrıs yeni tanışmış olsa da, Dünya’da e-imza uygulamaları 1997 yılından beri 

sürdürülmektedir. Kuzey Kıbrıs’ta 93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası' kapsamında E-imza 

uygulamaları başlamıştır ancak henüz yeterli seviyede kullanılamamaktadır. Buna rağmen, internete 

erişim, mobil iletişim ve akıllı telefonların kullanımı oldukça yaygındır ve mobil internet kullananların 

sayısı fazladır. Özellikle, genç nesil, sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullanmakta ve gündemi 

bu uygulamalardan takip etmektedir. 

 

 
İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler gerek özel sektörün ve kişilerin 

gerekse  devlet ve yerel yönetimlerin iş yapış biçimlerini tamamen değiştirmektedir. Bilgiye ulaşım, 

finansal transferler, sözleşmelerin onaylanması, evrak-alış verişleri artık daha kolay olmakta ve kısıtlı 

zamanla yarışılan iş yaşamında hızlı olabilmek büyük önem kazanmaktadır. Yeni teknolojik kolaylıklar 

ile tanışan toplumun beklentisi belediye hizmetlerinden faydalanırken de benzer teknolojik araçların 

kullanılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belediyeler de yerel hizmetlerini sunarken bu tür araçları 

kullanarak daha verimli, hızlı ve kaliteli hizmet sunabileceklerdir. 

 

Yakın komşumuz Türkiye’de, belediyecilik hizmetlerinin elektronik olarak erişim sağlanması ve bazı 

işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesi konusunda yol kat etmiştir. Büyükşehir belediyeleri başta 

olmak üzere pek çok belediye elektronik bilgi sistemleri kurmuştur. Ör. İstanbul Büyük Şehir 

Belediyesi,  e-ödeme sistemleri oluşturmuş ve belediye hizmetlerine ilişkin fatura ödemelerini online 

olarak yapmaktadır. Bununla birlikte, evrak takipleri, imar planları, borç takipleri ve herhangi bir 

hizmet için başvuru yapılması gibi işlemler elektronik olarak yürütülebilmektedir.  

 

Belediyeler, kitlelerine ulaşmak için sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmalıdır. Yeni 

hizmetlerin duyurusu, emlak vergilerinin ödeme zamanları hatırlatması, evcil hayvanlarla ilgili yeni 

                                                           
30 http://www.yeniduzen.com/fiber-optik-altyapisinda-20-sene-geride-kaldik-95480h.htm  

https://www.e-imzakibris.com/media/17472/93eiy2007.pdf
http://www.yeniduzen.com/fiber-optik-altyapisinda-20-sene-geride-kaldik-95480h.htm
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uygulamalar, yeni hizmet tarifeleri, sosyal etkinlikler gibi pek çok hizmet özellikle ülkemize en fazla 

kullanıldığı düşünülen uygulama olan facebook kullanılarak seçili hedef kitleye ve çok uygun reklam 

giderleri ile duyurulabilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya hesapları, belediyeler için sosyal bir 

diyalog ortamı oluşturmakta, halkla ilişkiler ve vatandaşlarla diyalogu geliştirmek açısından fayda 

sağlamaktadır. 31 

 

Temel belediye hizmetlerinin sağlanmasında teknolojik araç, ekipman gereksinimleri her zaman takip 

edilmeli ancak genellikle büyük yatırımlar gerektirebildiğinden ötelenebilmektedir. Bu sebeple, Girne 

Belediyesi’nin kısa dönemde, şehrin kozmopolit yapısını da dikkate alarak web ve sosyal medya 

hesaplarını en az iki dilde olacak şekilde yeniden düzenlemesi, elektronik belediyecilik hizmetlerinin 

ve e-imza uygulamalarını yaygınlaştırması hızlı ve görece kolay adapte olunabilecek girişimler 

olacaktır. 

 

5.5. Çevresel Analiz 

 

Girne Kuzey Kıbrıs’ın kuzey sahil ve dağ şeridini yatay şekilde kapsamaktadır. Şehrin  yüzölçümü 50 

kilometre karedir. Girne, dağlık ve sahil-düzlük kesimden oluşmaktadır. Sıradağlar, batıda Kayalar 

köyü yakınlarında kıyıdan başlayarak, doğuda Yedikonuk köyüne kadar uzanır. En yüksek nokta 1023 

metrede Servili Tepe’dir.  

 

Girne sıradağlarında, Kuzey Kıbrıs’ın tipik bitki örtüsü olan maki ormanlarını görmek mümkünür. Çam, 

servi, zeytin, harnup, şinya, ardıç gibi ağaçlar dağlarda bulunmaktadır.  Oldukça uzun sahil şeridine 

sahiptir ve pek çok plajı bulunmaktadır.  

 

Girne şehrine tipik Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları uzun ve kurak, kışları ise kısa ve yağışlıdır. Yağışlar 

çoğunlukla yağmur şeklinde olmakta, nadiren Girne dağlarının yüksek noktalarına (Servili Tepe gibi) 

kar düşmektedir. En soğuk Ocak ayı ortalaması 9 derece, en sıcak Temmuz ayı ortalaması 40 dercedir. 

Deniz kıyıları yazın serin olmakla beraber, nemli olduğundan iç kesimlere göre daha sıcaktır. Deniz 

suyu sıcaklığı ortalama 21.5 derece, nem ortalaması ise %68.8’dir. 

 

Belediyelerin çevre ile ilgili hem doğrudan hem de dolaylı olmak üzere önemli yetkileri 

bulunmaktadır.  Bu yetkiler 18/2012 sayılı Çevre Yasası ile Belediyeler Yasası’nda açıkça 

tanımlanmıştır. Belediyeler Yasası’nın 24’üncü maddesi gereği Belediyelerin, belde halkının sağlık, 

esenlik, huzur ve refahını; beldenin temizlik ve düzenini, tarihi ve kültürel yapıların ve çevrenin 

korunmasını sağlamak amacıyla, yasanın verdiği yetkiler uyarınca emirler vermek, yasaklar koymak ve 

aykırı hareketleri engellemek ve cezalandırma yetkisi vardır. Katı atıkların toplanması, bertaraf 

edilmesi, azaltılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmaları uygulaması, foseptik sularının 

toplanması, kıyıların ve su kaynaklarının korunması, planlı kentleşmenin sağlanması, halk sağlığının 

korunması, kanalizasyon yapılması gibi görevler, temel çevresel görevler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

                                                           
31 
http://www.academia.edu/17636996/Belediyelerde_Sosyal_Medya_De%C4%9Fi%C5%9Fim_%C4%B0%C3%A7i
n_Yenilik%C3%A7i_F%C4%B1rsatlar 
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Küresel iklim değişikliği, tüm Dünya’yı etkilediği gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkilemektedir. Küresel İklim 

Değişikliklerinin Kıbrıs’a Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler” konulu panelde irdelendiği üzere, 

küresel ilkim değişikliğine karşı mücadele yürütülmesi önem kazanmıştır. Özellikle belediyeleri ve 

yerel yönetimleri yakından ilgilendiren bir konu, ani ve sağnak bastıran yağmurların, drenaj 

sistemlerinin yetersizliğinden dolayı sel ve taşkınlara sebep olmasıdır. Doğal bitki örtüsünün tahribatı, 

çarpık şehirleşme, dere yataklarına çöp ve moloz dökülerek su akışının engellenmesi, dere 

yataklarının daraltılması da sel oluşumlarına davetiye çıkarmaktadır. Dere yataklarındaki mevcut su 

mikarının, şiddetli yağmurlar neticesiyle çevreye yayılması da dere yatağı çevresinde yaşayam 

canlılara, arazilere ve mülklere zarar verebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, çeşitli nedenlerle Girne 

Bölgesi’nde şiddetli sellerin oluştuğu gözlemlenmiştir.   Girne Belediyesi’nin bu konuyla ilgili kök 

neden analizleri yaparak, sorunun çözümüne ilişkin aksiyonları alması önemlidir.  

 

Girne Bölgesi, biyo-çeşitlilik açısından zengin bir bölgedir. Doğru kararlar ile canlıların ekolojik 

görevlerinin vurgulanması sağlanmalı ve çeşitlilik korunmalıdır. Biyo-çeşitliliğin yok olması, salgın 

hastalık tehditlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu değerlerin korunması, vatandaşların 

hayat kalitesini yükseltecek ve aynı zamanda belediyeye gelir sağlayacak bazı hizmetlerin de 

tasarlanmasına olanak tanıyacaktır. Toplumsal egzersiz alanları, parklar, yürüyüş yolları ve bisiklet 

yolları bunlara örnek olarak verilebilir.  

 

Girne, özellikle turizm ve hizmet odaklı bir kent olduğundan, çevre temizliği ve düzenine azami önem 

göstermelidir. Çevresel sorunların artışı, turizm sektörüne ciddi darbe vurmaktadır. Çevredeki 

çöplerin çoğu ambalaj atıkları ve gözden ırak alanlara bırakılan inşaat ve moloz artıkları tarafından 

oluşturulmaktadır. 18-2012 Çevre Yasası kapsamında oluşturulan taslak Ambalaj Atıkları Kontrol 

Tüzüğü, üretici sorumluluğu prensibi çerçevesinde, atık üreticisi olan her işletmenin, belirlenen atık 

geri dönüşüm hedeflerine ulaşılabilmesi için geri-dönüşüm yapma zorunluluğunu getirecektir. 

Belediyeler, atığın toplanmasından sorumlu birincil aktör olması nedeniyle, sistemin bir parçası olacak 

ve bu uygulamaları geliştirecektir. Yakın gelecekte yayınlanması hedeflenen tüzük sayesinde, çevre 

kirliliğinin bir miktar önüne geçilmesi sağlanacağı için konunun takipçisi olunması önemlidir. Çevreye 

gelişigüzel bırakılan moloz ve inşaat atıklarınının önüne geçilmesi ve yapanların cezalandırılması için 

Çevre Dairesi ile yakın işbirliği sürdürülmelidir. 

 

Girne Belediyesi, son dönemde plajların temizliği ve halkın plajlara girişleri kolaylaştıracak altyapı 

çalışmaları ile engellilerin kullanabileceği girişler yaratmıştır. Kamuoyu bu gelişmeleri olumlu 

karşılamıştır.    

 

Gürültü kirliliği, son dönemlerde Girne’deki eglence mekanlarının artması ve bu mekanların şehrin 

içerisinde, yerleşim alanlarına oldukça yakın konuşlandırılması sebebiyle gözlemlenmiştir. Girneli halk 

geçtiğimiz yıl özellikle yaz aylarında, ses kirliliği sebebiyle gece uyuyamadıklarını yoğun olarak 

Belediye ve Çevre Dairesine şikayetleriyle bildirmişlerdir.  Belediyelerin temel görevleri arasında yer 

alan ses ve gürültü kirliliğine karşı önemler alınması, belki de inşaat izni aşamasında önlenmesi 

gereken bir risk olarak değerlendirilmelidir. Her durumda, Girne Belediyesi’nin artan nufüs ve gece 

hayatı yaşantısı arasında bir denge kurması, gürültü haritalarının oluşturularak çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi belediye sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarının memuniyeti açısından önemli 

olacaktır.  
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5.6. Yasal Analiz 

 

Anayasa: En üst düzey yasa olan Kuzey Kıbrıs Anayasası’nın 119’uncu maddesi Anayasada yerel 

yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yasayla 

düzenleneceği ve yerel yönetim seçimlerinin dört yılda bir yapılacağını belirtilmiştir. Bu hükümler 

dışında Anayasada yerel yönetim alanıyla ilgili başka bir düzenleme bulunmamaktadır. 32 

 

Belediyeler Yasası: Belediyelerin faaliyetlerini düzenleyen en önemli yasa 21/1995 sayılı Belediyeler 

Yasasıdır. 51/1995 sayılı Belediye Yasası, belediyelerin konular itibariyle görev, yetki ve 

sorumluluklarını, belediye teşkilatını ve belediye gelirlerini detaylı olarak düzenlemiştir. Belediye 

meclisi kararları herhangi bir makamın onayına tabi değildir. Ancak belediye bütçeleriynde alt ve üst 

sınırı yasayla belirlenmiş olan vergi, resim ve harçların tahsiline ilişkin belediye tüzüklerinin Bakanlar 

Kurulunca onaylanması gerekmektedir.33 

 

21/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nda Ocak 2018 tarihi itibarıyle değişiklik yapılmıştır.  Belediyeler, bu 

(Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal 

Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş belediye çalışanlarının, bu  yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, 

Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen, ancak yatırılmamış 

olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu 

(Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar borçlarının 

yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye 

İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlü olmuştur.34 Değişiklik yasası, 

belediyelerin çalışanlarından kaynaklı devlete olan borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılmasını 

içerecek ve mali olarak sıkıntıda olan belediyelerin temel hizmetlerini sürdürebilmesine olanak 

tanıyacaktır.  

 

İmar Yasası: 55/1989 sayılı İmar Yasası ile imar planlamasının ve gelişmenin (yapılaşmanın) hangi 

koşullarda ve hangi makamın denetiminde yapılacağı düzenlenmiştir. Şehir Planlama Dairesi kalkınma 

planının genel amaç ve hedeflerine uygun olarak, ülkesel fizik plan yapmakla yükümlüdür. Ülkesel 

fizik plan, ülke düzeyinde sektörel hedef ve yatırımlar dikkate alınarak, düzenli gelişmeyi özendirmek 

ve denetlemek; nüfus yerleştirilmesi ve yoğunlaşması; sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, altyapı, kamu ve 

sosyal servisler ve tarım ile ilgili genel politikalar ile özellikli sosyal, kültürel, tarihsel, mimari önemi 

olan bölgeleri belirlemek amacı ile yapılır ve planda öngörülen yatırımların mali programlarını da 

kapsar. Şehir Planlama Dairesi, ülkesel fizik planın veya ülkesel fizik planın olmadığı hallerde, kalkınma 

planının genel ilke, amaç ve hedeflerine uygun olarak, her büyüklükteki yerleşme birimi için, ilgili 

yerleşme biriminin belediyesinin beklentilerini de dikkate alarak ve sorunların önceliklerini göz 

önünde bulundurarak imar planı yapmakla yükümlüdür.  

 

Ülkemizde ülkesel fiziki plan 2015 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Fiziki plan ülkedeki gelişm yönünü belirleyen önemli bir kılavuz olmuştur. Ocak 2018’de ise Girne-

Çatalköy İmar Planı çalışmaları tamamlanarak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu yolla, 

                                                           
32 Kuzey Kıbrıs Anayasası 
33 Kuzey Kıbrıs Yönetimler arası yetki paylaşımı ve Yerel Yönetim Sistemi, Kurumsal ve Fonksiyonel Analiz, 2012 
34 https://haberkibris.com/-belediyeler-degisiklik-yasasina-onay-2018-02-26.html 
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kamuoyunda oldukça uzun süre tartışılan ve yapılacak değişiklikler ile Girne’nin dokusunu bozacağı 

gerekçesiyle35 büyük tepki toplayan Girne 2. Bölge Emirnamesi ve aynı zamanda Girne 1. Bölge 

Emirnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 36 

 

Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası: Bir gelişme için Şehir Planlama Dairesinden onay 

alındıktan sonra göre belediyeden inşaat ruhsatı alınması gerekmektedir. Belediyeler, mevcut 

yetkileri dahilinde, şehir planlama onayının ardından inşaat izni vermekle yetkilendirilmiştir. 

Belediyeler, esasen yapılaşma konusunda bir yetkiye sahip değildir ve inşaat onayıyla ilgili vergi ve 

harçlarını tahsil etmektedir. Belediyelerin imar şubeleri, projelerin planlama ve vize onaylarının 

ardından inşaat ruhsatlarının verilmesi üzere projedeki gerekli altyapıların oluşturulması gerekliliğini 

de kontrol etmektedir.  

 

Yine aynı yasaya göre belediye sınırları içinde yol veya bina inşası belediyenin iznine bağlıdır. 

Belediyeden izin alınabileceği halde izinsiz yapılan binalarla ilgili caydırıcı bir hüküm 

bulunmamaktadır. İzinsiz olup da izin alamayacak durumda olan binalarla ilgili olarak yazılı uyarı 

gönderildikten sonra belediyenin mahkemeden yıkma kararı alması gerekmektedir. 

 

65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası: Bu yasa ile belediyelerin teşkilat yapısı, unvanlar, kadrolar ve 

bu kadrolara atanacak personelde aranacak nitelikler, sınav ve atama usulü, personelin hak ve 

sorumlulukları düzenlenmiştir. Yasaya göre belediye hizmetleri, sürekli personel, sözleşmeli personel 

ve işçiler eliyle yürütülür. 27/2009 ve 26/2010 sayılı değişikliklerle, belediye çalışanları bakımından 

Kamu Görevlileri Yasası ile uyum sağlanmıştır. Belirtilen yasalarla belediyelerin memurlar dışında 

istihdam edebileceği sözleşmeli personel ve işçi sayıları da belirlenmiş ve belediyelerin istihdam 

edebileceği personel sayılarına sınırlama getirilmiştir. 

 

Siyasi analizde de değinildiği üzere, belediyelerin pek çok yönden sürdürülebilir olmadığı yapılan 

çalışamalarla ortaya konulmuş ve bu durumun düzeltilmesine yönelik siyasi irade ortaya koyulmuştur.  

Belediyelerin sayısının azaltıması, meclislerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması, bütçe ve mali 

yönetimin şeffatlık prensipleri çerçevesinde yapılması veya belediye personeline getirilecek 

kısıtlamalar gibi önlemler, yasallaşmaları halinde,  belediyeleri etkileyecek en önemli unsurlar 

arasında yer alacaktır.  

 

  

                                                           
35 https://www.gundemkibris.com/kibris/girne-catalkoy-imar-plani-calismalari-sonuclandi-h237420.html 
 

https://www.gundemkibris.com/kibris/girne-catalkoy-imar-plani-calismalari-sonuclandi-h237420.html
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6. Paydaş Analizi 

 

Yürütülen çalışmalarda ve oluşturulan planın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için paydaşların katılımı 

büyük bir önem taşımaktadır. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), ilgili kamu kurumları, çalışanlar ve iş 

dünyasının önde gelen temsilcileri planlama aşamasında projeye dahil edilmiştir. Bölge için büyük 

sosyal ve ekonomik önem içeren iş insanları ve farklı sektörler odak grup tartışmalarında birer grup 

şeklinde sürece dahil edilmiştir. Sürecin bir diğer aşaması olan GZFT çalıştayına da kamu 

birimlerinden, özel sektörden, bölge için çalışan derneklerden ve belediye çalışanlarından temsilciler 

davet edilmiştir. 

Hazırlanan Stratejik Planın etkin uygulamasında da bu paydaşların önemli bir sorumluluğu 

bulunmaktadır. Bunun bilinci ile Girne Belediyesi paydaşlarını sürece dahil edecektir. Mevcut 

paydaşlar ile çeşitli seviyelerde ilişkiler geliştirilmiş olup bu ilişkilerin düzeyine bağlı olarak planın 

uygulaması birlikte takip edilecektir. Her bir paydaş ile Girne Belediyesinin içinde bulunduğu ilişki 

düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Paydaş Lider 
Stratejik 

Ortak 
Ortak Tedarikçi 

Hizmet 

Alıcı 
Çalışan 

Belediye Meclisi √ 
 

 
   

Belediye Personeli √ 
 

 
  

√ 

Merkezi Yönetim 
 

√  
   

Türkiye Cumhuriyeti 

Elçiliği  
√  

   

Avrupa Birliği Komisyonu  
 

√  
   

Girne Kaymakamlığı 
  

√ 
   

Bölgedeki Üniversiteler 

(GAÜ, Girne)  
√  

   

Eski Eserler Dairesi 
  

√ 
   

Muhtarlıklar 
 

√  
   

Meslek Liseleri 
  

√ 
 

√ 
 

İllk ve Ortaöğretim 

Okulları   
√ 

 
√ 

 

Bölge İşinsanları 
 

√  √ √ 
 

Medya Kuruluşları 
  

√ 
   

KTTO 
  

√ 
   

KIBSO 
  

 
   

Spor Klüpleri 
  

√ 
 

√ 
 

Vatandaşlar 
  

√ 
 

√ 
 

Bölge Esnafı 
  

√ 
   

Kardeş Şehirler 
  

√ 
   

Turistler 
  

 
 

√ 
 

Sivil Toplum Kuruluşları 
  

√ 
   

Sayıştaylık 
  

√ 
   

Temel Sağlık Hizmetleri 

Dairesi   
√ 

   

Limanlar Dairesi 
 

√  
   

Komşu Belediyeler 
  

√ 
   

İçişleri ve Yerel Yönetimler 

Bakanlığı   
√ 
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7. GZFT Analizi 

7.1. Güçlü Yanlar 

8-9 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve çeşitli sektörlerden, sivil toplum örgütlerinden ve 

kamudan toplam 32 kişinin katılım gösterdiği SWOT çalıştayının sonuçları aşağıda sunulmaktadır. Bu 

çalışma neticesinde, Belediye’nin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ile dış çevrede bulunan fırsatlar 

ve tehditler ortaya konulmuştur. Elde edilen veriler daha sonra katılımcılar tarafından bir 

önceliklendirmeye tabi tutulmuştur.  Önceliklendirme aşamasında bizim için en hayati durumda olan 

zayıf yanlar ve tehditler ile en öne çıkan güçlü yanlar ile fırsatlar diğerlerinden ayrılmıştır. Bu 

yapılırken genel çoğunluğun ağırlıklı olarak öne çıkardığı unsurlar ele alınmıştır. Diğer taraftan, 

önceliklendirmede tüm görüşler değerlendirmeye alınmıştır. Planın ekler bölümünde ortaya çıkan 

tüm görüşler sunulmaktadır. Önceliklendirme neticesinde öne çıkan ilk on güçlü, zayıf yanlar ile 

fırsatlar ve tehditler ise aşağıda verilmiştir. 

i. Güçlü Yanlar: 

 

 

7.2. Zayıf Yanlar 

1 Tarihi eserler ve değerlerinin olması 

2 
Mali yapısı güçlü , sürekli gelişen, personel ve üst yönetiminin yenilikçi ve dinamik 

olduğu bir belediye 

3 Limanın olması 

4 Çok kültürlü, uluslarası bir geçmişe ve potansiyele sahip olması 

5 Uluslarası alanda tanınmış üniversitelerin olması 

6 Denizi olması 

7 Uluslarası bilinirliliği yüksek olan bir kent olması  

8 Akdeniz’deki coğrafi konum (ticaret ve turizm yollarına yakın olması) 

9 Coğrafik olarak gelişmeye açık olması 

10 Halkın gelişime açık ve istekli olması ve çevre bilinci olması 

1 Kıbrıs sorunun çözülmemiş olması, tanınmamışlık ve ambargolar 

2 
Göçmenlerin kenti sahiplenme bilincinin düşük olması,sosyo-kültürel bölünmüşlüğün 

fiziksel bölünmüşlükle de destekleniyor olması 

3 İmar planının olmaması, bütünsel değil parçacıl projelerin yapılması 

4 Altyapının tamamlanmamış olması 

5 Üst yapının gelişmeye ihtiyacı olması 

6 Sistemsizlik ve siyasi idarenin baskısı/olumsuz yaptırım gücü 

7 Kıyı şeridinin yeterince kullanılamaması 
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7.3. Fırsatlar 

 

7.4. Tehditler 

 

8 
Şehiriçi ulaşım olanaklarının eksikliği, yaya ve motorsuz araç ulaşımının 

desteklenmemesi 

9 Fiziki master planının olmaması 

10 
Son yıllarda artan sürekli ve hızlı göç almasından nüfus yapısının miktarı ve şeklinin 

değişmesinden dolayı şehrin bu yükü kaldıramaması 

1 Çözümle birlikte turizm potansiyelinin artması 

2 TC ve AB’nin Kuzey Kıbrıs‘ta mali ve teknik destekte bulunuyor olması 

3 Yeni üniversitelerin Girneye ilgisi 

4 TC’den gelecek su ile birlikte sulu tarım imkanlarının artma potansiyeli 

5 
Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanabilme imkanlarının artması(yasal ve teknolojik 

gelişmeler) 

6 Üniversite eğitimine dünyada artan ilgi  

7 Kültür ve inanç turizmine yönelik ilginin dünyada artıyor olması 

8 Çözümle birlikte üretim ve ihracat olanağının artma potansiyeli 

9 Dünya Kültür Miras’ı listesinde bulunmak ve bundan yararlanabilme imkanı 

10 Yeni Limanın daha verimli kullanılması 

1 
Kontrolsüz girişten dolayı ülkemize giren uyuşturucu vb. zararlı maddelerin olması ve 

ülkedeki genel denetimsizlik (zirai tarım ilaçları, güvenlik, insan kaçakçılığı) 

2 
Ülke ekonomisini yönlendirecek iradenin dıştan geliyor olması ve ekonomik ve politik 

olarak dışa bağımlılık 

3 Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik kriz 

4 Ülkenin tanınmamış olması ve Kıbrıs sorunu 

5 Ülkedeki işsizlik  

6 Kentin gelişigüzel yayılışı, çarpık ve denetimsiz yapılaşma  

7 

Kıbrıs’dan memnun ayrılmayan turist ve diğer yaşayanların olumsuz düşüncelerini 

etrafa yayması(kötü reklam), misafirperverliğin yeterince gösterilememesi ve 

toplumda bu hassasiyetin yerleşmemiş olması 

8 Ülke nüfusun artmasıyla belediye hizmetleri ve altyapının yetersiz kalması 

9 Farklı kültürlerden işçi ve öğrencilerin çeşitliliği ve daha fazla gelebilme durumu 

10 Halkın siyasi iradeye güvensizliği 
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8. Vizyon 

Yapılan çalıştay ve toplantılar süresince paydaşların da katılımıyla Girne için bir vizyon 

arayışı yapılmıştır. Buna göre çok çeşitli unsurlar vizyon için ortaya konulmuş ve ağırlıklı 

oy ile önceliklendirme yoluna gidilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde tüm 

paydaşların ve belediyenin üzerinde hemfikir olduğu 2 vizyon aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stratejik Amaçlar 

a. GZFT Matriksi 

GZFT çalıştayının ilk aşamasında elde edilen veriler kullanılarak bir GZFT matriksi oluşturulmuştur. 

Oluşturulan GZFT matriksi temel stratejik amaçların oluşturulmasında kılavuz niteliğinde bir araç 

olarak kullanılmıştır. Buna göre hazırlanan GZFT Matriksi ekler kısmında verilmiştir. 

b. Temel Stratejik Amaçlar 

Genel çerçeveyi oluşturan GZFT verileri ve PEST Analizi  kullanılarak Vizyon’a ulaşmak maksadıyla orta 

vadede izlenmesi gereken ana amaçlar paydaşlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Gruplar halinde 

çalışarak; 

 Vizyonun unsurlarına hitap eden 

 Makro düzeyde ve genel olarak tanımlanmış  

 GZFT Listeleri ile uyumlu    

 

amaçlar ortaya çıkarılmış ve bunlar tüm paydaşların katılımı ile tartışılmış ve sunumları yapılmıştır. Bu 

çalışmada ortaya çıkan tüm fikirler planın yazım aşamasında değerlendirilmiştir. Tartışmalar 

neticesinde üzerinde hemfikir olunan amaçlar daha sonra oylanarak önceliklendirilmiştir.  Belirlenen 

bu vizyona ulaşmak maksadıyla yapılan çalışmalar ve GZFT Çalıştayı neticesinde aşağıdaki yedi temel 

stratejik amaç belirlenmiştir. Bu yedi temel stratejik amaç vizyona ulaşmak amacıyla önümüzdeki üç 

yıllık dönem içerisinde gidilecek olan ana yönleri temsil etmektedir. Bu temel stratejik amaçlar 

aşağıdaki gibidir.   

Ekonomik olarak kalkınmış, altyapısı tamamlanmış, kültürel mirası ve 

geleceği ile bir bütünlük içinde turizmin gözdesi bir kent olmak 

Sağlıklı bir çevreye sahip tüm atıkların doğru yönetildiği temiz ve huzurlu, 

bir kent olmak 



52 
 

 

 

  

V
İZ

Y
O

N
 

E
k

o
n

o
m

ik
 o

la
ra

k
 k

a
lk

ın
m

ış
, 
a

lt
y

a
p

ıs
ı 

ta
m

a
m

la
n

m
ış

, 
k

ü
lt

ü
re

l 
m

ir
a

s
ı 
v

e
 g

e
le

c
e

ğ
i 
il
e

 b
ir

 b
ü

tü
n

lü
k

 i
ç

in
d

e
 

tu
ri

z
m

in
 g

ö
z
d

e
s

i 
b

ir
 k

e
n

t 
o

lm
a
k

 

S
a

ğ
lı

k
lı

 b
ir

 ç
e
v

re
y
e

 s
a

h
ip

 t
ü

m
 a

tı
k

la
rı

n
 d

o
ğ

ru
 y

ö
n

e
ti

ld
iğ

i 
te

m
iz

 v
e

 h
u

z
u

rl
u

, 
b

ir
 k

e
n

t 
o

lm
a
k
 

 

A1: Yasal Altyapının 

düzenlenmesi 

A2: Kent Planlamasına Uygun 

Üstyapı Çalışmaları 

Yürütülmesi ve altyapının 

tamamlanması 

A3: Çevrenin Korunması, 

Temizlik ve Kamu Sağlığı 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

A4: Tarihi ve Kültürel 

Değerlerin Korunması, Sosyal 

ve kültürel faaliyetlerin 

artırılması 

A5: Mali Yapının 

Güçlendirilmesi 

 

A6: Belediye İdari 

Kapasitesinin Artırılması 

 

Denetim ve 

ceza 

sistemlerinin 

oluşması 

Yaşanabilir bir 

kent ve çağdaş 

ve güvenilir 

altyapı 

Sürdürülebilir 

çevre, doğa 

ve hijyen 

Tarihini 

yaşayan kent 

ve kültür-sanat 

şehri 

Güçlü mali 

yapı 

Üretken ve 

mutlu 

personel 
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere bölge için belirlenmiş vizyona ulaşmak maksadıyla altı temel amaç 

belirlenmiştir. Bu temel amaçlardan iki tanesi (A5 ve A6) belediyenin kurumsal ve mali kapasitesinin 

iyileştirilmesi konularındadır. Bu iki alandaki çalışmalar içe dönük faaliyetleri içermekte ve 

belediyenin sürdürülebilir yapısının devamı için zorunlu konuları içermektedir. Bu iki alandaki 

faaliyetler ve hedeflerin tesbiti belediye personelinin desteği ile hazırlanmıştır.  

A5 ve A6 Temel Stratejik Amaçları ise, diğer amaçlara ulaşmak için bir ön koşul olarak görülmektedir. 

Gerek mali yapının gerekse de idari yapının yetersiz kalması diğer amaçlara ulaşmak için birer engel 

teşkil edeceğinden bu iki alandaki çalışmalara önem arz etmektedir.  

Diğer taraftan, yapılan GZFT çalıştayında ve odak grup çalışmalarından ortaya çıkan verilere bakacak 

olursak, ana stratejilerin beş ana alanda toplandığını görmekteyiz. A1-Yasal altyapının oluşturulması 

GZFT çalıştayında en fazla oy alan ve gerek odak grup tartışmalarında gerekse de bölge halkıyla 

yapılan anket çalışmasında da en öne çıkan ana amaç olmuştur.  

Ekte verilmiş olan GZFT Çalıştayı sonuçlarında ikinci ve üçüncü sırada önceliklendirilmiş diğer amaçlar 

da stratejik hedefler olarak bu başlığın altında kendilerine yer bulmuştur. Bunların yanında A2-

Üstyapı ve Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması, A3: Çevrenin Korunması, Temizlik ve Kamu Sağlığı 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi, A4: Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, Sosyal ve Kültürel 

Faaliyetlerin Artırılması Amaçları GZFT çalıştayında ortaya çıkan ve öncelikledirilmiş amaçlar 

arasından alınmış ve detaylandırılmıştır. Her bir Temel Stratejik Amaç aşağıdaki bölümlerde faaliyet, 

zaman planlaması ve sorumlu birim atanarak detaylandırılmıştır. 

i. Yasal Altyapının Hazırlanması 

 

Kod 

Stratejik Hedef 

  Faaliyet  

Birim 

Zaman 

 

Planlaması 

A1 

Önceliklerin 

belirlenmesi 

1 
Ysal altyapı düzenleme komitesinin 

oluşturulması 
Tüm belediyeler 2019 

2 Öncelikli alanların tespit edilmesi ve belirlenmesi Tüm belediyeler 2019 

Yasaların 

değiştirilmesi için 

lobi yapmak 

3 

Belediyeler yasasının değişmesi için çalışmalar 

başlatılması ve ceza miktarlarının değişmesi 

çalışmaları 

Tüm belediyeler 2019 

4 
Lobicilik çalışmaları için geleneksel ve sosyal 

medyanın kullanılması, iletişim planı yapılması 

Yasal İşler 

Komitesi 
2019 

5 
Paydaşlarla ve ilgili bakanlıklarla toplantılar 

yapılması 

Yasal İşler 

Komitesi 
2019 

6 
İmar planına geçmemiş belediyelerin bir an önce 

imar planına geçmesi. 
Tüm belediyeler 2021 

7 
İlgili tüzüklerin gerekli şekilde revize edilmesi 

ve/veya yeniilerinin yapılması 

Yasal İşler 

Komitesi 
2020 
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ii. Kent Planlamasına Uygun Üstyapı ve Altyapı Çalışmaları Yürütülmesi 

Kod Stratejik Hedef   Faaliyet  
Sorumlu Zaman 

Belediye Planlaması 

A 2 

Bölgesel Kent 

Planlaması 

çalışmalarının 

tamamlanması 

1 

Dere yataklarını ıslahının yapılması 

Tüm Belediyeler 

2019 

2 

Planlama ve Tasarım Ekibi oluşturularak tüm 

üstyapı unsurlarını içerecek şekilde (kaldırım, yol, 

park, yeşil alan, düzenlenmiş alanlar vb...) Kent 

Üstyapı Planı'nın hazırlanması 

Girne, Alsancak, 

Lapta 

2021 

3 
Merkezi noktalardan başlanarak market / restorant 

ve diğer tüm yapıların imar kanunlarına aykırı 

yapılaşmasının önüne geçilmesi 

Girne, Alsancak, 

Lapta 
2020 

4 
Yoğun trafik ve yapılaşma olan bölgelerde otopark 

sorununu çözücü planlamaların yapılması 
Girne Belediyesi 

2020 

Yeşil alanların 

sayısının ve 

kalitesinin 

artırılması için 

projeler 

uygulanması 

5 
Mevcut yeşil alanların sürekli bakımlı halde 

tutulmasından sorumlu olacak kalıcı ekipler 

oluşturulması 

Girne, Alsancak, 

Lapta 
2019 

6 
Peyzaj planlaması yapılmış toplam 5 yeni yeşil 

alanın yapımının tamamlanarak kentin kullanımına 

sunulması 

Girne, Alsancak, 

Lapta 
2020 

7 Planı bulunmayan potansiyel yeşil alanların 

envanterinin güncellenerek projelendirilmesi  

Girne, Alsancak, 

Lapta 2019 

8 
Kentte ağaçlandırma politikası geliştirilmesi, belirli 

sokak ve caddelerde sadece belirli  ağaçların 

ekilmesi için planlamanın yapılması 

Tüm belediyeler 

2021 

9 
Park ve bahçeler için iklim ve kullanım özelliklerine 

göre bitkilendirme politikası oluşturulması ve yeşil 

alanların buna göre sınıflandırılması 

Tüm belediyeler 

2020 

10 
Çeşitli deniz sporlarını bünyesinde bulunduracak 

bir su sporları tesisi oluşturulması 
Girne Belediyesi 

2021 

Kent içi trafik ve 

toplu taşımacılık 

düzenlemelerinin 

geliştirilmesi ile ilgili 

çalışmalar 

yapılması 

11 Tüm şehir trafik düzenlenmesi için uzun süreli 

planlama ile bir Kent Trafik Planı hazırlanması 
Girne Belediyesi 

2021 

12 
Trafik sinyalizasyon işaretlerinin uluslararası 

standartlara göre tamamlanması 
Girne Belediyesi 

2021 

13 
Tüm kentte otobüs duraklarının yapılması, 

iyileştirilmesi ve standart hale getirilmesi 
Girne Belediyesi 

2020 

14 Şehiriçi yolların asfaltlarının tamamlanması Tüm belediyeler 
2021 

Yağmur Suyu 

Drenaj sisteminin 

tamamlanması 

15 Su Kanalizasyon Drenaj Master Planının 

oluşturulması 

Girne Belediyesi 

2021 

17 
Yağmur suyunun ve diğer kaçakların kanalizasyon 

sistemine girmesini önleyecek tedbirlerin alınması 
Tüm belediyeler 

2021 

19 

Atık su arıtma tesisinin oluşturulması 

Girne Belediyesi 

2021 
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iii. Çevrenin Korunması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kod Stratejik Hedef   Faaliyet  Birim 
Zaman 

Planlaması 

A3 

Çevrenin 

korunması 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi  

1 
Altyapısı tamamlanan bölgelerde Bölgesel Temizlik 

Kampanyaları planlanması ve yürütülmesi  
Girne ve 

Lapta 

2019 

2 
Süpürge araçlarının sayısının kademeli olarak artırılması (3 

yeni araç) 

Girne ve 

Lapta 
2021 

3 Katı Atık transfer istasyonun tamamlanması 
Girne 

Belediyesi 
2021 

4 
Okullarda düzenli olarak eğitimler verilmesi ve farkındalık 

yaratılması 

Girne 

Belediyesi 
Sürekli 

5 

Katı atık yönetimi, temizlik ve çevre duyarlılığı bilincinin 

artırılması maksadıyla rutin şekilde halkın eğitilmesi, 

denetim ve cezalarla ilgili bilgilendirme yapılması (eğitim, 

film, broşür, kampanya vb...) 

Tüm 

belediyeler 

Sürekli 

6 
Turkuaz Bayrak uygulamasının plajlarda teşvik edilmesi 

(MAVİ BAYRAK);  

Tüm 

belediyeler 
2020 

7 
Mandıraların/ağılların ve seraların yaşam alanların dışına 

çıkması (hayvancılık bölgelerinin oluşturulması) 

Tüm 

belediyeler 
2021 

8 
Deniz Temizliği; Denizlerin temizliği ve halkın erişiminin 

sağlanması çalışmaları yapılıp halk plajlarını artırılması 

Tüm 

belediyeler 
2020 

9 
Deniz kıyıları ve derelerdeki yapılaşmanın yasalar 

doğrultusunda denetlenmesi, 

Tüm 

belediyeler 
Sürekli 

10 
Boş arazilerin temiz tutulabilmesi amacıyla sürdürülebilir 

politika geliştirilmesi 

Tüm 

belediyeler 
Sürekli 

11 
Yeni yapılar ve yerleşim bölgelerinde çöp konteynerlerinin 

yerleştirilmesi ve kullanımı ile ilgili standart geliştirilmesi ve 

uygulamanın zorunlu hale getirilmesi 

Tüm 

belediyeler 

Sürekli 

  12 
Ağaçlandırma çalışmaları yapılması 

Tüm 

belediyeler 
Sürekli 

 

iv. Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması 

Kod Stratejik Hedef   Faaliyet  
Sorumlu 

Belediye 

Zaman 

Planlaması 

A4 

Liman Çevresinin 

Geliştirilmesi 

Çalışmaları 

1 

Liman bölgesine turistik yatırımın özendirilmesi maksadıyla 

teşvik paketi hazırlanması (su ücreti, temizlik aydınlatma ve 

sağlık harçları, işyeri vergileri, otopark temini vb...) 

Girne 

Belediyesi 
2019 

2 
Liman Bölgesi yönlendirici ve tanıtıcı levhaların 

yaygınlaştırılması ve turistik gezi haritasının genişletilmesi 

Girne 

Belediyesi 
2019 

3 

Liman bölgesi özel yetki ile donandırılmış koruma ve 

denetim ekibi oluşturulması için paydaşlarla işbirliği 

yaparak katkı sağlamak 

Girne 

Belediyesi 
2019 

Kültürel mirasın 

korunması ve 

tanıtılması 

4 
Restorasyon çalışmalarının desteklenmesi ve en az 8 

restorasyona maddi ve teknik destek sağlanması 

Üst Yönetim 

ve Proje 

Şubesi 

2020 

5 
Kent Müzesi çalışmalarının devam etmesi ve müzenin 

açılması 

Girne 

Belediyesi 
2020 

Okullar ve gençler  ile 

işbirliğinin artırılması 
6 

Okullarda yapılan etkinliklerin devamlı olması (yarıyıl 

etkinliği vb), Gençlik ve Çocuk komiteleri oluşturulması 
Girne Sürekli 
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Kentsel Tanıtım 

Faaliyetleri 

yürütülmesi 

7 
Çeşitli  sportif etkinliklerinin içeren Spor Festivali organize 

edilmesi 

Alsancak, 

Lapta 
2019 

8 
Periyodik kültür sanat faaliyetlerinin tüm yıla 

yaygınlaştırılması 

Girne 

Belediyesi 
Sürekli 

9 
Girne Kültür Festivalinin her yıl düzenlenmesi ve katılımın 

her yıl %10 artırılması 

Girne 

Belediyesi 
Sürekli 

10 
Kardeş Kentlerin sayısının artırılması ve dönem içerisinde 

en az 5 ortak etkinlik yapılması  

Girne 

Belediyesi 
2021 

11 
Sosyal medyada ve elektronik iletişim kanallarında 

Belediyenin görünürlüğünün artırılması 

Tüm 

belediyeler 
2020 

12 Belediye websitesinin yeniden yapılması 
Tüm 

belediyeler 
2020 

13 
Sanat etkinliklerinin tüm kente yayılması  ve her yıl en az 3 

faaliyetin  yapılması (sokak dinletileri, resim sergileri vb...) 

Tüm 

belediyeler 
2020 

 

 

 

v. Mali Yapının Güçlendirilmesi 

Kod Stratejik Hedef   Faaliyet  Birim 
Zaman 

Planlaması 

A5 

Tahsilat Oranlarının 

artırılması 

1 
Belediyenin tüm alacaklarını tahsil edebileceği çalışmalar 

yapılması (Girne’de 83% olan oranın yükseltilmesi) 

Tüm 

belediyeler 

  

Sürekli 

2 
Taşınmaz Mal Vergisi tahsilatlarının üst seviyede kalması 

için yöntem geliştirme ve uygulama 

Tüm 

belediyeler 
Sürekli 

3 
Su ücreti tahsilat oranlarının kademeli olarak % 99 

düzeyine çıkarılması 

Tüm 

belediyeler 

  

Sürekli 

Dış kaynaklı proje 

ve yatırım bütçesi 

payının artırılması 

4 
Bütçedeki öz kaynaklı yatırım miktarının her yıl için 

bütçenin % 40’dan az olmaması 

Girne 

Belediyesi 
Sürekli 

5 

Her yıl için dış kaynaklı finans sağlayıcılara sunulacak  

altyapı ve diğer yatırım projelerinin en az 3 adet olması ve 

yatırımlar için talep edilecek  toplam yatırım büyüklüğünün 

10.000.000 TL’den az olmaması   

Girne 

Belediyesi 

  

Sürekli 

Özkaynak oranının 

artırılması 
6 

Özkaynak miktarının toplam gelirler içerisindeki oranının 

kademeli olarak % 60’a çıkarılması ve devlet katkısının 

toplam bütçe içerisindeki payının % 40’ aşmaması 

Tüm 

belediyeler 
Sürekli 
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vi. Belediye İdari Kapasaitesinin Artırılması 

Kod Stratejik Hedef   Faaliyet  Birim 
Zaman 

Planlaması 

A6 

Kolluk gücünün 

denetim ve 

yaptırım 

kapasitesinin 

artırılması 

1 
Zabıta birimi güçlendirilerek yetki alanı, kontrol ve müdehale 

yeteneği geliştirilmesi 

Girne 

Belediyesi 

2019 

Personel 

kadrosunun 

güçlendirilmesi 

2 
Eğitim Planlaması yapılarak özellikle yeni yetişen idari kadronun 

mesleki ve teknik yeterliliğinin yıllık eğitim planları ile artırılması 
Girne 

Belediyesi 

  

Sürekli 

3 
Mesleki eğitimler ile uygulama alanında çalışan personelin 

yeterliliğinin artırılması Tüm 

Belediyeler 

  

Sürekli 

4 
Kadronun şantiye konusunda deneyimli teknik personellerle 

güçlendirilmesi 
Girne 

Belediyesi 2019 

Halkla İlişkiler 

Biriminin 

Güçlendirilmesi 

5 
Belediye Binasının tamamlanıp Halkla İlişkiler Biriminin 

Altyapısının iyileştirilmesi 

Girne 

Belediyesi 2019 

6 

Bildirim ve geri bildirim mekanizmasının aksamadan çalışmasını 

sağlamak üzere eğitim sağlanması ve denetim sisteminin 

kurulması 

Tüm 

Belediyeler 2019 

7 
Halkla doğrudan iletişim kanallarının geliştirilmesi ve etkin 

kullanımı için sistemlerin geliştirilmesi 
Tüm 

Belediyeler 2020 

  

8 Bilgi İşlem Biriminin personel ve altyapı olarak güçlendirilmesi 
Tüm 

Belediyeler 2020 

9 
e-Belediyecilik uygulamasının etkin kullanımını sağlamak üzere 

internet sayfasının yeniden tasarlanması 

Girne ve 

Alsancak 2020 

10 

Tüm birimlerde mali denetim ve erken uyarı sistemlerinin 

etkinliğini artırmak maksadıyla bilgisayar programlarının 

kullanıma alınması 

Girne ve 

Alsancak 
2020 

 

10. Finansman 

Hazırlanan 2019-2021 Stratejik Gelişim Planı için finansman planlaması büyük bir önem 

taşımaktadır. Planın öngörülen faaliyetleri yerine getirip hedeflerine ulaşabilmesi Girne, 

Lapta, Alsancak ve Çatalköy Belediyelerinin ana görevi olacaktır. Bu hedeflerin yerine 

getirilebilmesi için gerekli olan finansman da belediyeler ve paydaşlar tarafından yapılan 

çalışmalar neticesinde elde edilecektir. Buna göre dört farklı finansman kaynağı  

öngörülmektedir. Tüm belediyelerin üst yönetimi her bir faaliyet için kullanılacak finasmanın 

miktarı ve kaynağı ile ilgili çalışmasını buna göre gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Özkaynaklar: Belediyelerin kendi faaliyetlerinden ve vatandaşa sunmuş olduğu hizmetlerden 

elde ettiği gelirler Stratejik Plan’ın hedefine ulaşması için kullanılacaktır. Vatandaştan 

toplanan bu gelirler bu plan içerisinde belirlenmiş faaliyetler üzerinden yine vatandaşa 

hizmet olarak sunulacaktır. Belediyeler özkaynak gelirleri ve tahsilat oranlarının artırılıp 

sürekliliğinin sağlanması süreç içerisinde planlanmış bir hedef olarak da bulunmaktadır. 

Devlet Katkısı: Merkezi yönetimin Belediyelere yaptığı finansman katkısı, özkaynak 

gelirlerinin artması ile birlikte oransal olarak azalmakta, ancak bütçe içerisinde önemli bir yer 
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tutmaya devam etmektedir. Bölgenin artan nüfusu ile devletten alınacak katkının da artması 

ve merkezi bütçede yerel yönetimler için ayrılan kaynağın artırılması ile bu alandaki gelirlerde 

de bir artış beklenmektedir. 

Hibe ve Destekler: Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Başkanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu 

(AB) gibi kurumların ülkemizdeki destekleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Bu 

tür fon sağlayıcıların destek verdiği projeler çoğunlukla altyapı ve yatırım projeleri olmaktadır. 

Yetişmiş teknik personelinin proje geliştirme ve izleme çalışmalarındaki başarılarından dolayı, 

bölgedeki belediyeler  bu alanda önemli kaynaklar almayı başarmaktadır. Bu plan içerisindeki 

altyapı ve yatırım ağırlıklı projelerin de bu şekilde alınacak destekler ile tamamlanması 

öngörülmektedir. 

Diğer Kaynaklar: Ortaklarla yürütülecek ortak çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile elde 

edilmesi muhtemel gelirler projenin hedeflerine ulaşmak için kullanılacaktır. Bu amaçla 

paydaşlarla ilişkilerin sürekliliği ve yakın ilişki devam ettirilecek, ortak proje fikirleri hayata 

geçirilecektir. 

11. İzleme ve Değerlendirme 

 

Bu plan oluşturulduktan sonra Belediye Başkanı’nın imzasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. İlgili 

faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için çalışmaların değerlendirilmesi ve çalışmaların 

performansının ölçümlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu maksatla her bir birim için başarı 

kriterleri ve kaynakları içerecek şekilde “Bölüm Hedefleri” oluşturulup sorumlulara dağıtılmıştır.  

Stratejik Gelişim Planı’nda yer alan çalışmaların verimliliği üç seviyede değerlendirilerek 

performansları ölçümlenecek ve ilgili düzeylerde denetlenip raporlanacaktır. Söz konusu 

değerlendirme ve izleme seviyelerinin düzenli olarak uygulanması sonucunda, Gazimağusa Belediyesi 

liderliğinde uygulanmakta olan Stratejik Gelişim Planı’nın da etkinliği ve başarısı güvence altın 

alınmaktadır. Aşağıda, belirlenen ve uygulamasına başlanan üç izleme seviyesinin yöntemi detaylı 

olarak belirtilmiştir.   

 

1. Birimler Düzeyinde İzleme: Stratejik planın amaç ve hedeflerine göre bölümler aylık ilerleme 

raporlarını Şube Sorumlusu seviyesinden başlayarak, Belediye Müdürü ve/veya Müdür 

Muavinleri düzeyinde tartışıp takip edeceklerdir. Bu düzeydeki izleme için Belediye 

içerisindeki karar alma ve yönetim mekanizmaları çalıştırılmaktadır. 

 

2. Belediye Düzeyinde İzleme: Stratejik planın amaç ve hedeflerine göre Şube Sorumluları, 

hazırladıkları aylık ilerleme  raporlarını Belediye Başkanı düzeyindeki toplantılarda sunacaklar 

ve planda meydana gelen aksamaların nedenlerini ve çözümlerini tartışacaklardır. Bu aylık 

toplantılarda gerekli görüldüğü takdirde değişen koşullara uymak için plan revize edilecektir.  

 

3. Paydaşlar Üzerinde İzleme: Stratejik Gelişim Planı paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiş ve 

planın paylaşılması yapılmıştır. Paydaşların planın uygulamasının her aşamada takip etmesi ve 

katılım göstermesi teşvik edilmektedir. Planın hazırlanma aşamasında, Belediyenin paydaşları 

ve bölge halkından oluşan bir Girne Stratejik Gelişim Planı Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 

Bu Danışma Kurulu planın uygulamasında Belediye’ye gerekli şekilde destek sağlamak ve 

uygulamayı takip etmek maksadıyla Belediye Başkanı’nın davetiyle her altı ayda bir 
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toplanacaktır. Danışma Kurulu, planın o dönemki içeriğine bağlı olarak farklı zamanlarda ilgili 

olduğu düşünülen farklı katılımcıları da içerebilecektir. Bu aşamada belediye, 6 aylık ilerleme 

raporlarını tüm paydaşlara sunmayı ve her aşamada bilgi sağlamaya hazır olduğunu da 

belirtmektedir.  

 

Bu üç düzeydeki izleme faaliyetlerine ek olarak belediye içerisinde bir performans değerlendirme 

sistemi oluşturularak Stratejik Gelişim Planı ve rutin sorumluluklar üzerinden personel ve bölüm 

performansları takip edilecektir. Birimler düzeyinde izlemenin çatısını oluşturacak olan performans 

değerlendirme sistemi, personelin günlük ve haftalık iş süreçlerinin Stratejik Gelişim Planı’ndaki 

hedeflere göre takip edilip denetlenmesini sağlayacaktır. Bu maksatla çeşitli seviyelerde oluşturulan 

günlük, haftalık ve aylık idari toplantılar da Stratejik Planı izleme sisteminin bir parçası olmaya devam 

edecektir. Diğer taraftan 6 aylık periyotlarda bu hedeflere yönelik performans değerlendirmeleri 

hazırlanıp her bir birimin performansı ve dolayısı ile stratejik plandaki hedeflerin gerçekleşme düzeyi 

takip edilecektir. 

Stratejik Gelişim Planı’nın hazırlanma sürecinde gerçekleştirilen Bölgesel İhtiyaç ve Beklenti Anketi ve 

Personel Anketlerinin yılda bir defa gerçekleştirilerek Stratejik Gelişim Planı’nın gerçekleşme 

düzeyinin paydaşlar tarafından nasıl algılandığı izlenecektir. Bu anketlererin sonuç raporları Belediye 

Düzeyinde İzleme toplantılarının önemli bir girdisi olacaktır. Sonuçlara bağlı olarak Stratejik Gelişim 

Planı’nın gidişatı takip edilip gerekli değişiklikler yapılabilecektir 

12. Sonuç 

Günümüz belediyecilik anlayışında belediyelerin yasalardaki varolan sorumluluklarının yanına her 

geçen gün sayısı giderek artan ve çeşitlenen vatandaş beklentilerinin de eklendiğini görüyoruz. Başta 

kamu alanında olmak üzere yerel yönetimleri de içeren tüm devlet birimleri özel sektör, sivil toplum 

ve bireylerin teknolojiyle ve küreselleşen dünyanın getirdiği diğer unsurlarla birlikte artan hızına 

yetişmek ve hizmet taleplerini karşılamak durumundadır. Sadece varolan sorunların çözümünden 

ziyade vatandaşlar; belediyelerin yaptığı çalışmalar hakkında daha çok bilgiye sahip olmak, yeri 

geldiğinde çalışmaları birlikte yürütebilmek ve belediyelerden daha hızlı ve çeşitli hizmet almak 

istiyorlar. Yeni yerel yönetim anlayışında bölgede yaşayan vatandaşlarıın, sivil toplum örgütlerinin ve 

özel sektörün bölgenin yönetimine sağlayacağı katılımcılık oldukça önemlidir. Hem karar almada 

katılımcılık sağlamak hem de alınan kararların uygulanmasında paydaşlarla işbirliği yapmak yerel 

yönetimler için gelenekselin dışında bir yönetim anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde, 2008 yılında Yerel Yönetimler Reformu ile birçok belediyenin görev ve sorumlulukları 

kendilerine idari olarak bağlanan çevre köy ve muhtarlıklar ile artmıştır. Hizmet verilen alanın ve 

vatandaş sayısının artmasının yanısıra sorunlar, beklentiler ve ihtiyaçlardaki çeşitlilik de artmıştır. 

Önümüzdeki dönemde ise mevcut belediyelerin sayısının düşürülmesi ve kalanların da hizmet 

alanlarının genişletilmesi tartışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede tartışılması gereken bir diğer 

konu ise daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir belediyeciliğin tüm yerel yönetimlere 

ulaşmasıdır. Bu konudaki büyük ihtiyaç ve aciliyet yadsınamaz bir durumdur.  

İşte bu koşullar içerisinde karşımıza katılımcılığın öne plana çıktığı yeni yönetim anlayışının 

uygulanmasının fayda getireceğini bir durum çıkmaktadır. Girne, Lapta, Çatalköy ve Alsancak 

Belediyelerii de çeşitlenen ve sürekli artan ihtiyaçlar ortamında bölge halkının katılımını sağlayarak 

bu planı oluşturmuştur. Bu plan aracılığı ile bölgedeki çeşitli paydaşların gelecek öngörüleri 
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değerlendirilmiş ve bunlar proje başlıkları halinde hazırlanarak yine paydaşların da takip edip 

denetleyeceği bir izleme sistemi ile onların denetimine açılmıştır. Şu an Kuzey Kıbrısta herhangi bir 

yasal zorunluluğu olmayan stratejik plan ve ölçümleme, yönetim ilkeleri açısından yıllardır birçok 

ülkede ve kurum ve kuruluşlarda uygulanmaktadır. Alanında öncü olan işletmelerin, kurumların, sivil 

toplum örgütlerinin ve daha birçok organizasyonun stratejik planlama ile yönetildiği bilinmektedir.  

Plana ortak olan Belediyelerin mevcut durumu ve günümüz koşulları incelendiğinde, bu Stratejik 

Gelişim Planı’nın belediyenin uygulamak istediği projeleri gerçekleştirebilmesi ve tüm paydaşlarıyla 

belirlenen ortak Vizyona ulaşmasında büyük bir rolü olacaktır. 

Planın en önemli sonuçlarından biri de belediyenin kendisini geliştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu 

mali ve idari unsurların açık bir biçimde ortaya konması ve bunun tüm paydaşlarla ve halkla 

paylaşılmasıdır. Planın A6 başlıklı ana stratejik amaçları kurumsal olarak daha sürdürülebilir ve güçlü 

bir Belediye olmak için geliştirilmesi gerekli alanlar olarak belirlenmiştir. Planın başarılı bir biçimde 

uygulanabilmesi için bu alanlarda kendini geliştirmek Belediye’nin sorumluluğundadır.  

Bu plan, beklentileri ve geçmişleri  birbirinden oldukça farklı paydaşların katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Planın uygulanması ve izlenmesi hususunda lider olma sorumluluğu belediyeye aittir. Belediye ve 

Belediye Başkanının liderliği, planın başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu sürecin oluşumunda katkı 

koyan paydaşların katılıyla oluşturulan Stratejik Gelişim Planı Danışma Kurulu planın başarılı olması 

yönünde katalizör görevi görmek gibi büyük bir sorumluluğu vardır. Belediyenin liderliğinde ve 

Danışma Kurulu ile diğer paydaşların sağlayacağı destekle, planın başarılı olacağı kesindir.  

Son olarak, bu planın hazırlanmasında yüzlerce paydaş kurum ve bölge halkı büyük katkı sağlamıştır. 

Daha iyi bir gelecek için Belediyenin kendisine uzun vadeli hedefler belirlemesinde yardımcı 

olabilecek ortak bir vizyon belirlenmiştir. Bu plan, yalnızca bölge halkıyla birlikte bu ortak vizyona 

ulaşılmasında yardımcı olmayacak, aynı zamanda Danışma Kurulu Gazimağusa Belediyesi’nin 

önderliğinde modern ve katılımcı bir yerel toplum yönetiminin başarılı bir örneğini de teşkil 

edecektir. 
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13. Ekler 

a. Odak Grup Tartışmaları Sonuçları 

 

Toplantı 1-Girne Belediyesi   

Çarşı Esnafı Odak Grup Toplantısı Raporu 

  30 Mayıs 2018 

Girne Sanat Galerisi 

Katılımcılar: 

1 Rahme Emin 

2 Aynur Kordağ 

3 Ayhan  Hançer 

4 Mehmet Doğu 

5 Cebrail Yıldız 

6 Mustafa 

7 Süleyman 

8 Ali Ekici 

9 Atilla Mutlu 

10 Özay Erlant 

11 Halil Pars 

12 Kenan Bittacı 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan biri olarak Girne Çarşı Bölgesi Esnafı için 

tasarlanmıştır. Toplantıya 12 kişi katılmış, ve tüm katılımcılar oldukça paylaşımcı bir şekilde katkı 

koymuştur.. Raporun ilk bölümünde ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan 

konular özetlenmiştir. Raporun Sonuç kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya 

çıkan fikirler gruplandırılarak bir anlam bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

1. Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 

görüşlerinin sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı 

için girdi oluşturacaktır.  

30 Mayıs 2018 tarihinde Girne Sanat Galerisinde gerçekleşen odak grup toplantısına 12 kişi 

katılmış ve yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. Söz konusu odak grup toplantısında aşağıda 

belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. Verilen cevaplara 

ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında belirtilmiştir.  

Katılımcılar Girne’nin aşağıda belirtilen vizyona sahip olması gerektiğini düşünmektedir: 



62 
 

Vizyon: “Çocuklarımızı gezdirebileceğimiz temiz ve yeşil alanlara sahip, bisiklet ve yürüyü yolları 

olan bir Girne” 

Turizm Vizyonu: Denizleri temiz, sahip olduğu eski eserleri restore edilmiş, denize girişlerin 

ücretsiz olduğu, bölge halkının ve turistlerin mutlaka ziyaret etmek isteyeceği canlı, bakımlı ve 

temiz bir Girne limanı. 

Bunun yanında katılımcıların bir çoğu Girne’nin en öncelikli sorunu olarak otopark eksikliği ve 

yolların kalitesiz ve dar oluşu olduğunu belirtti. Hemen hemen herkes tarafından belirtilen bu 

sorunların yanısıra, kaldırımların arabalar tarafından ihlal edildiğini, mevcut kaldırımların çukur 

çukur olduğunu ve dükkan sahiplerinin koymuş olduğu tabelalar yüzünden yayaların 

kullanamadığı belirtildi. Bunun yanında çevre / peyzaj düzenlemesinin olmayışı, yeterli ölçüde 

ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmadığını da belirten katılımcılar kontrolsüz nufus artışından 

ve çarpık yapılaşmadan dolayı altyapının yetersiz kaldığını dile getirdi.  

2. Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

Vizyon: 

- Spor etkinliklerine yönelik alanların artırılması bisiklet ve yürüyüş yolları gibi 

- Aileler için çay bahçeleri belediye tarafından tahsis edilmeli 

- Çocuklar için oyun alanlar, büyük park alanları yaratılmalı 

- Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs’in birleşmesi, bölgenin vizyonu bu şekilde 

sağlanabilir 

Turizm Vizyonu:  

- Denize girişler ücretsiz olsun 

- Eski yapıların tanıtımı ve restorasyonu yapılmalı 

- Liman bölgesine daha fazla çiçeklendirme ve düzenleme yapılsın, liman canlandırılısın 

- Denizlerin daha temiz olması 

- Yöresel etkinliklerin/ festivallerin artırılması 

- Denizler, plajlar canlandırılsın  

- Özellikle sahillere gerekli çalışmalar yapılmali, daha bakımlı ve daha çok oturma alanları 

temin edilmelidir 

- Yarış pisti yapılması ve tanıtılması 

- Kıbrıs Cumhuriyeti ile birleşerek turizm canlandırılabilir 

- Uçak biletlerinin fiyatları uygun olursa yurtdışından gelecek olan turist sayısı artacak 

 

a. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

 Park yeri sorunu / park yerlerinin az oluşu / engelli park yerleri/ otopark olmaması 

 Trafik 

Çok fazla sayıda araç var, yolların dar  ve asfaltın kötü oluşu sorun yaşatıyor, 

Dolmuşlar kendileri için ayrılmış duraklarda durmuyor, 

 Kaldırımların ihlal edilmesi ve kaldırım eksikliği ve mevcut kaldırımların çukur dolu olması 

 İnsanların çevreye olan duyarsızlığı ve çevre bilinci eksikliği 

Pet şişe, poşet  

 Yeni işletme açmak isteyenlere hemen izin veriliyor. Ayni hizmeti veren işletmeler yan yana 

açılıyor. Örneğin ayni caddenin üzerinde bir çok kuafor/ berber hizmet veriyor. Sınırlama 

getirilmesi gerekir 
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 Denetimsizlik/ cezaların etkin bir şekilde kesilmemesi 

 Kontrolsüz nufus artışı 

 Çarpık yapılaşma 

 Tabela ve tente kirliliği / elektrik kutularının açık oluşu 

Dükkanlara ait ve kimi dükkanın kaldırımları da işgal eden tabelaları görüntü 

kirliliğine sebep olmakta. Park yapılmaz tabelalarının kaldırımların üzerine konulmuş 

olması ve yaya ve engellilerin geçişlerini engellemesi. Ayrıca tabelalar kaldırımın 

ortasına yerleştirildiğinden, yayaların bir çoğu farketmeden tabelalara çarpıp yüzünü 

vuruyoe. 

 Yeşillendirme ve ağaçlandırma 

o Toplantıya katılan katılımcıların hepsi de çeşitli yerlerde bulunan Pamuk ağacının 

yaymış olduğu kirlilikten ötürü kesilmesi gerektiğini belirtti. Katılıcılardan bir tanesi 

ise dükkanının yanında bulunan kümesden hayvanların alındığını fakat kümesin 

temizlenilmediğini bu yüzden de her yağan yağmurda kümesin içerisindeki pisliklerin 

etrafa yayıldığını belirtti.Katılımcıların tümü çiçekliklerin içinde toprak olmayışı ve 

çeşme olmamasından ötürü belediye tarafından yerleştirilen saksıların boş kaldığını 

ve çiçeklendirilemediğini belirtti.  

 Şehir içindeki bet ofis ve kumarhaneler 

 Ses kirliliği 

 Tuvalet eksikliği 

 Çay bahçelerinin belediye tarafından tahsis edilmesi  

 Spor etkinliklerine yönelik alanların artırılması 

 Yürüyüş / bisiklet yollarının artırılması 

 Denizlerin daha temiz olması 

 Kıbrıs yöresel etkinliklerinin /festivallerin artırılması 

Not: Temizlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor, belediye çöpleri düzenli olarak topluyor. 

Budanan ağaçların dallarını da yine belediyenin ekibi gelip alıyor.  

b. Sorunlara çözüm önerileri 

 Ücretli ve katlı oto park 

 Belediyenin yol genişletme çalışması yapması gerekmektedir 

 Kaldırımlardaki çukurları kapatması ve düzeltmesi 

 Bir konsept / standard belirlenerek tüm çarşının yeniden düzenlenmesi 

 Yeşillendirme için dükkanların yoğun olduğu yerlere çeşme takılması. Katılımcılar çeşme 

takılması halinde kendi dükkanları önünde bulunan saksıları kendilerinin çiçeklendirip 

bakımını da yapabileceklerini belirttiler. 

 Yaya ve engellilerin yürüyebilmesi ve kaldırımlara parkın önlenmesi için kaldırım kenarlarına 

korkuluk yapılması 

 Bet ofisleri ve kumarhanelerin etkin denetlenmesi ve mümkünse şehrin dışına taşınmalarının 

sağlanması 

 Eğitim yapılması, ilk okuldan beri eğitim 

 Tabelalar için de bir standard getirilmesi ve orta yerden kaldırılarak daha kenara çekilmesi. 

c. Çevrenin korunması için yapılması gereken öncelikli proje önerileri 

 İnsanlardaki çevre bilincinin oluşması ve artması için eğitimler verilmesi 2 
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 Geridönüşüm bilincinin artılırılması 

 Ağaçlandırma ve çevre peyzajı yapılması gerekir 

 Çöp kutuları vardır ama dikkat çekici ve görünür değildir. Üzerine ingilizce de olacak şekilde 

yazı yazılması ve uyarıcı levhalar konulması gerekir. Örneğin sigara atılmaz gibi. 

 Başı boş dolaşan köpeklerle ilgili önlem alınması gerekir bir çok insan bu köpeklerden 

korkuyor. Ayrıca  köpeğini gezdiren insanların, hayvanlarının pislerini temizlemeleri gerekir 

bununla ilgili de uyarıcı levhalar hazırlayıp uymayanlara ceza verilmesi gerekir. 

 Açık durumunda bulunan kuyuların temizlenmesi gerekir. Açık durumdaki kuyular ve boş 

evlerdeki havuzlardan dolayı çok fazla sivri sinek oluşuyor. Bunların temizlenmesi gerekir. 

 Her yerde kamera vardır ama trafik polisi yokdur. Polisin daha aktif olarak görev alması 

gerekir. Trafikde çok fazla kaza oluyor önlem alınması gerekmektedir. 

 Çarşının tamamının trafiğe kapatılıp yayalaştırılması gerekmektedir. 

 Çöplerin ayrıştırılmasına öncelikle evlerde başlanması 

 Çevre temizliği gibi çalışmaların biraz daha artırılması 

 Peyzaj çalışmaları yapılmalı 

 Yasalar ağırlaştırılsın yere çöp atanlar cezalandırılsın 

 Geridönüşüm kutularının olması gerekir 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

- Hükümet, belediyeye finansman sağlamalı 

- Belediye, hükümet ve halk işbirliği içinde çalışmalıdır 

- Belediye, öncelikli sorunları tespit etmeli ve bu konuları öne almalı ve projeler geliştirmelidir 

- Halk da mevcut durumu korumalı, zarar vermemeli ve üzerine düşen görevi yapmalıdır 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

- Yere çöp atmamak  

- Evimin önünü süpürmek 

- Çöpümü attıkdan sonra kapağını kapadırım 

- Ağaçlara zarar vermemek 

Çevrenin daha iyi korunması için neler yapılmalıdır? 

- Çevreye duyarlılığı artırmak için seminerler düzenlenmeli 

- Bilinçli ve duyarlı bir toplum yaratılmalı 

- Herkesin bilinçlendirilmesi gerekmekte 

- Yasaların ağırlaştırılması gerekir 

C. Sonuç:  

Katılımcılardan elde edilen bilgi ve veriler Çarşı Bölgesi esnafının ihtiyaç ve sorunlarını daha derinden 

anlamak maksadıyla önemli başlıklar içermektedir. Stratejik planın sonraki aşamalarında 

kullanılabilecek önemli veriler elde edilmiştir. Katılımcılar bölgenin vizyonu hakkında ortak bir fikir 

üzerinde anlaşamamakla beraber ortaya konulan fikirler ile “daha fazla yeşil, toplu kullanım alanının 

bulunduğu bir kent” olarak özetlenebilir. Katılımcılardan bir de ortak turizm vizyonu ortaya koymaları 

istenmiştir ve bu konuda da çok farklı fikirler ortaya konulmuş, bunlar da yukarıda özetlenmiştir. 
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Şöyle ki deniz ile daha fazla iç içe geçmiş ve adanın tümünü kapsayan bir turizm modeli ortaya çıkan 

ve en çok hem fikir olunan görüş olmuştur.  

Odak grup toplantısının bir diğer önemli bacağı olan çevre konusunda da katılımcılar 6 farklı başlıkta 

sorunları dile getirmiştir. Bunlar; yeşil alanların eksikliği, çarpık yapılaşma, artan nüfus, 

tabela/görüntü kirliliği, trafik sorunu ve her alanda etkin denetimlerin uygulanamayışı olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu konularda tespit edilen sorunlar detaylı şekilde anlatılmış ve kayıtlara yukarıda 

belirtildiği şekilde girmiştir. Bir diğer tartışma başlığında ise bu sorunların çözümü için katılımcılar iki 

ana başlıkta öneriler sunmuşlardır. Birinci öneri grubu altyapının düzenlenmesi ve tamamlanması ile 

ilgili çalışmalar bütünü olarak özetlenebilir. Bunlar içerisinde yol yapımı, otopark yapımı gibi büyük 

ölçekli projeler ve kaldırımların düzenlenmesi, engelli bireyler için uygulamalar yapılması gibi daha 

küçük ölçekli projeler de bulunmaktadır. İkinci grup öneriler ise bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını 

kapsamaktadır.  

Odak grup çalışmasının sonraki aşamasında daha spesifik olarak çevre ile ilgili konularda katılımcıların 

görüşleri aranmıştır. Katılımcılar çevrenin korunması ile ilgili olarak öneriler sıralamış ve bu konular 

üzerinde uzun ve verimli tartışmalara girmişlerdir. Öneriler yukarıda sıralanmıştır. Şöyle ki bu 

başlıktaki öneriler de 3 gruba ayrılabilir. Birinci grup öneriler; çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları 

yapılması, çöp bidonlarının değiştirilmesi ve geri dönüşüm gibi konular bulunmaktadır. İkinci grup 

öneriler ise daha etkin denetim ve kontrol faaliyetleri yapılması ve cezaların uygulanması konularını 

kapsamaktadır. Son olarak ise eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Tüm öneriler 

kayıt altına alınmıştır ve planlama sürecinin sonraki aşamalarında kullanılacaktır. 

Toplantı 2-Girne Belediyesi   

Girne Bölge Halkı Odak Grup Toplantısı Raporu 

  30 Mayıs 2018 

Girne Sanat Galerisi 

Katılımcılar: 

1 Salih Yamak 

2 Zeka Özak 

3 İzlem Verdi 

4 Gülnur Tokay 

5 İbrahim Akay 

6 Esra Tömay 

7 Aydın Tölay 

8 Kamil Burukhan 

9 Gökhan Canbazlar 

10 Baran Güşan 

11 Fehim Dayı 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan biri olarak Girne Halkı için tasarlanmıştır. 

İnteratif bir şekilde gerçekleşen toplantıya toplamda 11 kişi katılmıştır. Önceden hazırlanmış olan 

sorulara sırayla cevap veren katılımcılar tarafsız ve objektif olarak tüm sorulara yanıt vermiştir. 

Raporun ilk bölümünde ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan konular 
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özetlenmiştir. Raporun Sonuç kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler 

gruplandırılarak bir anlam bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 

görüşlerinin sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı 

için girdi oluşturacaktır.  

30 Mayıs 2018 tarihinde Girne Sanat Galerisinde gerçekleşen odak grup toplantısına 17 kişi 

katılmış ve yaklaşık olarak üç saat sürmüştür. Söz konusu odak grup toplantısında aşağıda 

belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. Verilen cevaplara 

ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında belirtilmiştir.  

Katılımcılardan elde edilen veriler çerçevesinde, Girne’nin aşağıda belirtilen vizyon ve turizm 

vizyonuna sahip olması gerektiği düşünülmektedir. 

Vizyon: “Otopark sorunu olmayan, kent yaşamından bunalan yurttaşların nefes alabileceği, 

bisiklet sürüp, yürüyüş yapabileceği çocuklarını parka götürebileceği sistemli ve düzenli bir Girne. 

” 

Turizm Vizyonu: Tarihi dokulara zarar vermeden antik değerlerini koruyarak eski eserleri restore 

edilmiş, limanı bakımlı ve turistlerin eğlenebileceği, eğlence mekanlarının olduğu dinamik ve canlı 

bir Girne.  

Bunun yanında katılımcıların bir çoğu Girne’nin en öncelikli sorunu olarak otopark eksikliği ve 

yolların kalitesiz ve dar oluşu olduğunu belirtti. Hemen hemen herkes tarafından belirtilen bu 

sorunların yanısıra, kaldırımların arabalar tarafından ihlal edildiğini, mevcut kaldırımların çukur 

çukur olduğunu ve dükkan sahiplerinin koymuş olduğu tabelalar yüzünden yayaların 

kullanamadığı belirtildi. Bunun yanında çevre / peyzaj düzenlemesinin olmayışı, yeterli ölçüde 

ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmadığını da belirten katılımcılar kontrolsüz nufus artışından 

ve çarpık yapılaşmadan dolayı altyapının yetersiz kaldığını dile getirdi.  

 

3. Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

 

Vizyon: 

- Yürüyüş ve çocuklara oyun alanları yapılsın 

- Yeşil alanlar ve çocuklar için parklar yapılsın, 

- Bisiklet yolları  

- Denizin temizlenmesi ve yurttaşların oturabileceği bankların sayısının artırılması 

Turizm Vizyonu:  

- Eski yapıların/antik yerlerin tanıtımı ve doğal yapısını koruyarak restorasyon yapılmalı 

- Liman bölgesine düzenleme yapılsın, liman canlandırılısın 

- Turistik ve eğlenceli mekanlar açılsın 

- Uçak biletlerinin fiyatları uygun olursa yurtdışından gelecek olan turist sayısı artacak 

- Direk uçak seferleri başlatılmalı 

- Plajlara ücretsiz girilsin 
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a. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

 

 Ulaşım, yol yetersizliği ve kalitesizliği 

 Yatay /dikey büyümeye bağlı olarak oluşan alt yapı sorunları 

 Çok katlı yerleşim yerleri, çarpık yapılaşma, şehir planlamasında sıkıntılar oluşu  

 Kontrolsüz nufüs artışı 

 Uyuşturucu kullanan kişiler 

 Dar / bakımsız/ ve yetersiz yollar 

 Kaldırımlar 

 Otopark 

 Çevre kirliliği / çevre bakımı ve temizliğinin yetersizliği 

 Yetersiz sinek mücadelesi / özellikle kurt sineğindeki artış 

 Çöp kutularının sayısının az oluşu 

 Çöplerin düzenli toplanmaması 

 Altyapı 

 Denizlere tahlil yapılmaz yapılırsa da halk ile paylaşılmaz 

 Apartman kültürünün olmayışı 

 Kuyulara herşeyin atılması ve tıkanıklara neden olup lağım sularının taşması, kanalizasyon alt 

yapısının olmayışı 

 Park yeri olmayışı 

 

b. Sorunlara çözüm önerileri 

 Denizlere yapılan tahlil sonuçlarının belediye sayfasından şeffaf olarak duyurulması / veya 

yerel gazetelere ilan verilerek halkla paylaşılması 

 Sineklerin lavralardan çıkmadan önce ilaçlanmaya başlanması 

 Kullanılmayan havuzların ilaçlanması 

 Okulların ve hastanelerin şehrin dışına taşınması 

 Çevre yolunun çift şerit olması 

 İşletme izni verilirken park yeri yapılmasının zorlanması yada yapmaması halinde ödenen 

cezanın artırılması ( cezayı ödeyip park yeri yapmıyorlar) 

 Asfaltlardaki çukurların kapatılması 

 Sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi / yaşlı bakım evleri vs gibi 

 Herkes üzerine düşen görevi yapmalı ve sorumluluk almalı 

 Yeni tasarlanacak olan projeler bu konular üzerinde yoğunlaşmalı 

 Eğitim seminerleri düzenlenmeli 

 Halk, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak brilikte hareket etmeli 

 Hükümet polisleri denetim yapsın güvenlik önemleri artırılsın 

 Mete Adanır caddesindeki asker ambarlarının olduğu yere otopark yapılsın 

 Belediyenin maddi sıkıntısı yoktur planlamalarda sıkıtılar vardır. Uzun vadeli planlar 

yapılmıyor 

c. Çevrenin korunması için yapılması gereken öncelikli proje önerileri 

 

 Geri dönüşüm kültürü geliştirilsin ve yayılsın  
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 Belediyenin sivil toplum örgütleri ile iraraya gelip projeler üretmesi lazım. Örneğin yeşil barış 

hareketi gibi. 

 Yasalar çevreye yönelik olarak ağırlaştırılsın 

 Geri dönüşüm kutuları konulsun 

 Çevre ile ilgili cezalar artırılsın caydırıcı olsun 

 Çöp kutularının çoğaltılması 

 Duyarlı olan vatandaş çevreyi kirleten dyarsız insanlara ceza kesme hakkı verilsin 

 Biliçlendirme çalışmaları yapılsın 

 İlgili STÖ ler ile iş birliği yapılsın 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

- Hükümet belediyeye finansmann sağlasın 

- Belediye ekipleri / personeli üzerine düşen görevi eksiksiz yapmalı 

- Halk sorumluluklarını bilmeli ve çevresini temiz tutmalıdır 

- Sürdürülebilir projeler uygunlansın- her hükümet değiştiğinde projeler de sonlanmasın.. uzun 

ömrülü uzun vadeli projeler yapılsın 

- Çevre dairesi ve belediyeler koordineli çalışsın, yetki karmaşaları ortan kaldırılsın 

- Şikayetler iletilir fakat geri bildirim alınmaz. Eğer çözüm bulunamazsa bilgi verilmeli ki biz de 

başka çözümler bulmaya çalışalım 

- Belediye Meclis toplantıları canlı olarak belediyenin FB sayfasından veya websitesinde 

yayınlansın şeffaf olunsun 

- Halkla buluşma toplantıları yapılsın, iletişim sorunları giderilsin 

- Hükümetlerin toplumsal menfaat için çalışma yapması gerekir adam kayırmadan kişisel 

menfaatleri düşünmeden 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

- Özellikle kış aylarında bahçemdeki otları temizlerim ve belediye ekiplerini arayıp topladırım 

- Kurallara uyarım 

- Yere çöp atmamak  

- Evimin önünü süpürmek 

- Suyu boşa harcamıyorum 

- Çöpleri ayrıştırıp atarım 

- Ağaç dikmek 

Çevrenin daha iyi korunması için neler yapılmalıdır? 

- Belediyenin yaptıklarını halk sahiplenmeli ve korumalı 

- Çevreyi temiz tutarak zarar verilmemelidir 

- Çevreye duyarlılığı artırmak için özellikle çocuklara eğitim /seminerler düzenlenerek çevre 

bilinci aşılanmalı 

- İş birliği içerisinde çalışılmalıdır 

- Yasaların ağırlaştırılmalıdır 

- Aktif katılımcılıkla biraraya gelip ses çıkarılması ve farkındalık aktiviteleri yapılması gerekir 

C. Sonuç:  
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Girne bölge halkının katılımcılarının aktarmış olduğu bilgiler sayesinde bölgede yaşanan sıkıtıntıların 

detayları belirtilmiştir.  Uzun vadede oluşturulacak olan Stratejik planda kullanılacak önemli bilgiler 

elde edilmiştir. Bölgenin vizyonu için katılımcılardan farklı görüler ortaya çıkmış olsa bile genel olarak 

Katılımcılar bölge vizyonu için ‘ tarihi yerlerin restorasyonu yeşil alanların yürüyüş / bisiklet yolları ile 

birlikte halka şehir içerisinde nefes alabilecekleri bir Girne” olması yönünde hem fikir olunmuştur.  

Katılımcılardan bir de ortak turizm vizyonu ortaya koymaları istenmiştir ve bu konuda da çok farklı 

fikirler ortaya konulmuş, bunlar da yukarıda detaylı olarak özetlenmiştir. Özellikle liman ve çevresinin 

temizlenmesi turistlerin uğrak yeri olabilmesi için canlandırılması ve eğlence mekanlarının 

çoğaltılması yönünde fikirler ortaya atılmıştır.   

Odak grup toplantısının bir diğer önemli bacağı olan çevre konusunda da katılımcılar 6 farklı başlıkta 

sorunları dile getirmiştir. Bunlar; yeşil alanların eksikliği, çarpık yapılaşma, kanalizasyon, sinek 

mücadelesinin yetersizliği ve kullanılmayan evlerdeki havuzların ilaçlanması ve tüm bu konularda 

cezai yaptırımların artırılması ve denetimin yapılması konularına vurgu yapılmıştır.  Bir diğer tartışma 

başlığında ise bu sorunların çözümü için katılımcıların düşüncelerinin paylaşılmasıydı. Katılımcılar 

halkın da dahil olabileceği yerel yönetimlerle işbriliği yapılabilecek mekanizmaların olması gerektiğine 

dikkat çekmiştir. Özellikle çevre ile ilgili konularda, konusunda uzman derneklerle işbirliği 

yapılmasının önemine vurgu yapılmıştır. Sorunların giderilmesi için atılacak olan adımların kısa süreli 

günü kurtmak maksadı ile değil de artan nufüs yoğunluğunun  da dikkate alınarak uzun vadeli projeler 

üretilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra halkı ve özellikle yeni nesili bilgilendirinci 

farkındalık aktivite ve eğitimlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

Odak grup çalışmasının sonraki aşamasında daha spesifik olarak çevre ile ilgili konularda katılımcıların 

görüşleri aranmıştır. Katılımcılar çevrenin korunması ile ilgili olarak öneriler sıralamış ve bu konular 

üzerinde uzun ve verimli tartışmalara girmişlerdir. Öneriler yukarıda sıralanmıştır. Genel olarak 

katılımcılar geri dönüşüm konusunda daha fazla bilgilendirme ve geri dönüşüm kültürünün  

geliştirilmesi yönünde fikirler üretmiştir. Yerel yönetimlerle devlet daireleri arasında koordinasyon 

sağlanması gerektiği, vatandaşların şikayet etmesi durumunda hiçbir yetkilinin sorunu üzerine 

almadığı ve özellikle çevre dairesi ile görev karmaşası yaşandığı katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 

Mevcut yasada çevre kirliliği için belirtilen meblağlaların az oluşu ve bunun yanında denetim 

eksikliğinden dolayı da herhangi bir yaptırım gücünün olmayışı Girne bölge halkı ile yapılan odak grup 

toplantısında ön plana çıkmıştır.  

Toplantı 3-Girne Belediyesi   

Girne Bölge Halkı (2) Odak Grup Toplantısı Raporu 

  31 Mayıs 2018 

Girne Sanat Galerisi 

Katılımcılar: 

1 Tarhun Hür 

2 Orhan Düzce 

3 Bülent Kaya 

4 Semih Tunç 

5 Ahmet Şanlı 

6 Burcu Gürzap 

7 Ömer Dilli 
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8 Hasan Yıldırım 

9 Mustafa Musbah 

10 İrem Şalk 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan Girne Halkı için düzenlenen ikinci 

toplantıdır. 10 kişinin aktif katılımıyla gerçekleşen toplantı yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. 

Çoğunluğu erkek olan katılımcıların konuya oldukça duyarlı oldukları gözlemlenmiştir. Sırasıyla 

tüm sorular her bir katılımcıya sorulmuş olup yanıtları teker teker rapor tutulmuştur. Söz konusu 

raporda, verilen tüm yanıtlar özetlenmiş olup raporun ilk bölümünde ana tartışma başlıklarına 

verilen cevaplar ve öne çıkan konular özetlenmiştir. Raporun Sonuç kısmında ise tüm raporun 

özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler gruplandırılarak bir anlam bütünlüğü yakalanmaya 

çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 

görüşlerinin sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı 

için girdi oluşturacaktır.  

31 Mayıs 2018 tarihinde Girne Sanat Galerisinde gerçekleşen Girne bölge halkı ikinci odak grup 

toplantısına 10 kişi katılmış ve yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu 1985 sonrasında Kuzey Kıbrıs’a taşınmış olup Girne’de ikamet etmeye başlamıştır. 

Toplantı sırasında verilen örnekler daha çok Türkiye ve diğer ülkeler üzerinden olmuştur. 

Katılımcılar, Girne’yi daha önce yaşadıklarıve halen de yaşamakta oldukları başka şehirlerle de 

karşılaştırma fırsatı elde etmiştir.  Söz konusu odak grup toplantısında aşağıda belirtilen sorular 

sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. Verilen cevaplara ilişkin özet aşağıdaki 

gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında belirtilmiştir.  

Katılımcılardan elde edilen veriler çerçevesinde, Girne’nin aşağıda belirtilen vizyon ve turizm 

vizyonuna sahip olması gerektiği düşünülmektedir. 

Vizyon: “Ailelerin rahatça vakit geçirebileceği iyi bir şehir planlamasına sahip, tarihi dokusu 

korunmuş deniz ile yeşilin buluştuğu bir kasaba. ” 

Turizm Vizyonu: Girne’nin dokusunu değiştirmeden, rahatça gezilebilen kaldırımları olan, 

gürültüsüz, düzenli elektrik ve suyu olan duyarlı vatandaşlara sahip bir deniz kasabası.   

Bunun yanında katılımcıların bir çoğu Girne’nin en öncelikli sorunu olarak trafik ve altyapı 

sorunlarını ön plana çıkarttı. Bunun yanısıra otopark eksikliğine dikkat çeken katılımcılar halkın da 

duyarsız olduğunu park konusunda bencil davrandığını da belirtti. Katılımcılardan bir tanesi AVM 

eksikliğine dikkat çekerden turistlerin kış aylarında vakit harcayabileceği AVM tarzı mekanlara 

ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Diğer katılımcıların tümü AVM fikrine sıcak bakmayarak Kıbrıs’a özgü 

yerlerin açılmasının daha doğru olacağını düşündüklerini söyledi.  
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Altyapı yetersizliğinin yanı sıra katılımcılardan biri arıtma yerinin yanlış olduğunu kanalizasyonun 

direk olarak denize aktığı ve tesisin yapıldığı yer konum itibariyle yılın 300 günü kuzeydoğu 

rüzgarlarına açık olduğundan koku sorununun hiçbir zaman giderilemeyeceğini belirtti.  

Katılımcıların hemen hemen tümü limanın unutulmuş olduğunu rıhtımı dahi olmadığını ve 

bakımsızlıkdan içler acısı bir halde olduğunu üzülerek gözlemlediklerini belirttiler. 

Trafikten ayrı ciddi bir otopark eksikliği olduğunu söyleyen katılımcılar çok katlı otopark 

projelerinin tasarlanıp bir an önce uygulamaya geçmesi gerektiğinin altını çizdi.  

Gelen yabancı nufüsun da sorunlara yol açtığı konusunda hem fikir olan katılımcılar bir çok 

Uzakdoğu ülkesinden yabancıların geldiğini ve kültür farklılığının çevre kirliliğine de yansıdığını 

belirtti. 

Bunun yanısıra sorunlara çözüm arayışı içerisinde olan katılımcılar özellikle çevre kirliliği 

konusunda bir ihbar hattının oluşturulmasını ve dileyen vatandaşların gönüllü olarak belediye 

tarafından ceza kesme yetkisini de alarak çevre suçu işleyen kişilere ceza yazma hakkını elde 

edebilmeli görüşü de grup içerisinde baskın bir fikir olarak sunulmuştur.  

Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

Vizyon: 

- Yeşil alanların, yürüyüş, bisiklet ve çocuklara oyun alanı olacak şekilde 

düzenlenmesi 

- Dağları ve denizi görebileceğim bir Girne istiyorum 

- Hayvanat bahçesi 

- Yöresel kültürümüzü öne çıkaracak olan etkinlikler 

Turizm Vizyonu:  

- Eski yapıların/antik yerlerin tanıtımı ve doğal yapısını koruyarak restorasyon yapılmalı 

- Liman bölgesine düzenleme yapılsın, liman canlandırılısın 

- Uçak biletlerinin fiyatları uygun olursa yurtdışından gelecek olan turist sayısı artacak 

 

d. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

 Ulaşım, yol yetersizliği ve kalitesizliği 

 Trafik 

 Arıtmanın yeri yanlıştır 

 Altyapı 

 AVM eksikliği 

 Çok katlı yerleşim yerleri, çarpık yapılaşma, şehir planlamasında sıkıntılar oluşu  

 Çevre temizliği 

 Kaldırımlar 

 Otopark 

 Yetersiz sinek mücadelesi / özellikle kurt sineğindeki artış 

 Çöp kutularının sayısının az oluşu 

 Bankamatik eksikliği 

 

e. Sorunlara çözüm önerileri 

 Yasaların tadil edilip yaptırım gücü yüksek ağır cezaların uygulanması 
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 Yılların getirdiği hantal devlet burokrasisinin bir an önce değiştirilmesi 

 Belediyenin yatırımlarını artıracak kaynakların bulunması  

 Yurtdışından benzer ülkeler incelenerek uzmanların getirilmesi ve söz konusu ihtiyacların 

uzmanlar esliğinde yapılacak olan projelerle giderilmesi 

 Mahalleler bazında kolluk kuvvetleri oluşturulması ve ceza kesme yetkisi verilmesi 

 Oteller denizleri işgal etti 

 Yaptırım gücü yüksek yasalar çıkartılmalı 

 Öğrenci diye adaya girip öğrencilik dışında herşeyi yapıyorlar bunların tespit edilip anında 

sınır dışı edilmesi gerekmekte 

 Zabıtalar saat 22:00 den sonra çalışmıyor.. Whatsupp dan yada belirlenen bir ihbar hattı 

açılsın insanlar şikayet etsin. Dileyen gönüllü olsun denetim yapsın 

 Yeni tasarlanacak olan projeler bu konular üzerinde yoğunlaşmalı 

 Eğitim seminerleri düzenlenmeli 

 Halk, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birlikte hareket etmeli 

 İmar için belediye izin vermesin 

f. Çevrenin korunması için yapılması gereken öncelikli proje önerileri 

 

 Türkiyede fahri trafik müfettişliği denen birsey var burda da çevre için belediye böyle bir 

uygulama yapabilir dileyene bir kart çıkarır o kişi de çevreye zarar veren birini gördüğünde 

gider cezasını keser 

 Belediye, çevre için ihbar hattı oluştursun 

 Geri dönüşüm kültürü geliştirilsin ve yayılsın  

 Geri dönüşüm kutuları konulsun 

 Bilinçlendirme çalışmaları yapılsın 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

- Belediye ve halk işbirliği yapmalı, halk belediyeye sorunları aktarmalı, hükümet de halkı 

memnun etmek için belediyelere finansman sağlamalı.  

- Turizm bakanlığı ile koordineli bir çalışma başlatıp limanın temizlenmesi ve turizime yeniden 

kazandırılması gerekmekte 

- Halk isteklerinde ısrarcı olmalı baskı oluşturmalıdır 

- Belediye budama işleri için özel bir şirketle anlaşmak yerine kendi personelini eğitsin ve 

performans denetleme sistemine geçsin 

- Belediye teknik ekibini profesyonnellerden oluşdursun uzman kişiler ile çalışsın gerekirse özel 

sektörden destek alsın 

- Çevre dairesi ve belediyeler koordineli çalışsın, yetki karmaşaları ortan kaldırılsın 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

- Yere çöp atmamak  

- Pilleri yere atmıyorum  

- Suyu boşa harcamıyorum 

- Girne insiyatifine yaşadığım sorunları iletirim 

- Çöpleri ayrıştırıp atarım 
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- Çöpümü attıkdan sonra kapağını kapadırım 

Çevrenin daha iyi korunması için neler yapılmalıdır? 

- Belediyenin yaptıklarını halk sahiplenmeli ve korumalı 

- Çocuklara eğitim /seminerler düzenlenerek çevre bilinci aşılanmalı 

- İş birliği içerisinde çalışılmalıdır 

C. Sonuç:  

Vizyon ve Turizm vizyonu bile başlayan odak grup toplantısı tüm katılımcılardan birer cümle istenerek 

hayallerinde görmek istedikleri “Girne”yi tarif etmeleri istenmiştir. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği 

ilk kısmın ardından verilen yanıtlar özetlenmiş ve raporun ilk sayfasında belirtiği şekilde kayıtlara 

geçmiştir. 

Bölge için çıkartılacak olan stratejik planlamada kullanılacak olan önemli verilerin toplantığı 

toplantıda tüm yanıtlar kayda geçirilmiş olup tekrarlanan fikirleri öncelik sırasına göre sıralayarak 

yukarıda detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.  

Girne’nin tarihi güzelliklerinin korunması ve turizme yeniden kazandırlması konusuna özellikle vurgu 

yapılan toplantıda Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışılarak eski limanın temizlenip hem halka hem de 

turistlere kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır.  

Çevre konusunda ise katılımcılar, gelişen ve her geçen gün daha da büyüyen Girne’de ilerleyen 

yıllarda halkın nefes alabilecek alanlara ihtiyaç duyacağı ön görülmüş olup bu yüzden de 

vatandaşların rahatça gezip dolaşabilecekleri, yürüyüş ve bisiklet yollarına çocukları ile vakit 

geçirebilecekleri parklara ihtiyaç duyulağının altını çizmiştir.  

Çarpık yapılaşma ve plansız bir şehir neticesinde bir çok sıkıntının yaşandığına dikkat çeken 

katılımcılar, herşeyi yerel yönetimler ve hükümetlerden beklemek yerine insanların kendilerinin de 

sorumluluk alarak toplum menfaatini düşünerek hareket etmekleri gerektiğini belirtmiştir.  

Yerel yönetimlerin daha iyi hizmet verebilmesi için kendi personellerinin uzmanlaşması gerektiği, 

belirli konularda dıştan profesyonnel yardım alınarak kapasite güçlendirilmesi ve performans 

değerlendirilme sistemine geçilerek verimin artırılması gerekdiği yine odak grup toplantısında çıkan 

en önemli görüşlerden biridir.  

Odak grup çalışmasının sonraki aşamasında daha spesifik olarak çevre ile ilgili konularda katılımcıların 

görüşleri aranmıştır. Katılımcılar çevrenin korunması ile ilgili olarak öneriler sıralamış ve bu konular 

üzerinde uzun ve verimli tartışmalara girmişlerdir. Yukarıda da daha önce belirtilmiş olduğu gibi 

belediyenin çevre ile ilgili bir ihbar hattı oluşturması ve gönüllü vatandaşlara ceza kesme yetkisi 

vermesi gerektiği ön plana çıkmıştır. Genel olarak katılımcılar geri dönüşüm konusunda daha fazla 

bilgilendirme ve geri dönüşüm kültürünün  geliştirilmesi yönünde fikirler üretmiştir.Özellikle Turizm 

ve Çevre Bakanlığı ile istişare edilerek bu sorunların çözülebileceğini ama öncelikli olarak Eski Liman’ı 

yeniden turizme kazandırmak için çaba sarfedilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çevre ile ilgili cezaların 

caydırıcı olmadığı ve yasaların bir an önce güncellenmesi gerekdiği de toplantı sırasında çıkan diğer 

önemli görüşlerden birisi oldu.   

 

Toplantı 4-Alsancak Belediyesi   
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Alsancak Odak Grup Toplantısı Raporu 

  1 Haziran 2018 

Riverside Hotel, Alsancak 

Katılımcılar: 

1 Hikmet Uluçam 

2 Esin Sonay 

3 Ali Boz 

4 İsmail Tarancı 

5 Halit Ergüven 

6 Hasan Yücebulut 

7 Kenan Arslan 

8 İsmail Karatepe 

9 Mehmet Teşkilat 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan Alsancak Halkı için düzenlenen dördüncü 

toplantıdır.9 kişinin aktif katılımıyla gerçekleşen toplantı yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. 

Toplantıda, sırasıyla tüm sorular her bir katılımcıya sorulmuş olup yanıtları teker teker rapor 

tutulmuştur. Söz konusu raporda, verilen tüm yanıtlar özetlenmiş olup raporun ilk bölümünde 

ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan konular özetlenmiştir. Raporun Sonuç 

kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler gruplandırılarak bir anlam 

bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin 

sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı için girdi 

oluşturacaktır.  

1 Haziran 2018 tarihinde Riverside Otel, Alsancak’da gerçekleşen Alsancak bölge halkı odak grup 

toplantısına 9 kişi katılmış ve yaklaşık olarak iki saat sürmüştür.Söz konusu odak grup 

toplantısında aşağıda belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. 

Verilen cevaplara ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında 

belirtilmiştir.  

 Bölge ile ilgili deneyimledikleri en öncelikli sorunların ne olduğu sorusuna katılımcıların 

hemen hemen tümüne yakın bir çoğunluğu kanalizasyon derken, sonrasında trafik, çift şeritli 

yollara ihtiyaç duyuldugu mevcut yolların ise dar oluşunu en öncelikli sorunlar olarak 

sıraladılar. Ayrıca katılımcılar,  yapılacak olan kanalizasyonların AB stardardları baz alınarak 

yapılmasını da arzu ettiklerini belirttiler. 

 Yol kenarlarına yerleştirilen ezan hoparlörlerinin yüksek seste ezan dinlettiği için bölge insanı 

imza kampanyası başlatmış ve defaten şikayette bulunmuş olmasına rağmen hiç bir geri bildirim 

alamamış.  
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 Katılımcılardan elde edilen veriler çerçevesinde, Alsancak’ın aşağıda belirtilen vizyon ve turizm 

vizyonuna sahip olması gerektiği düşünülmektedir 

 Katılımcıların hiçbiri kaldırımlarla ilgili herhangi bir sorun belirtmemiş olup ayni zamanda 

katılımcılardan biri de Kuzey Kıbrıstaki en iyi ve kaliteli kaldırımların Alsancak’da olduğunu 

belirtmiştir. 

 Katılımcıların bir çoğu belediye ve bölge halkının iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini 

düşünmekte olup gerekirse halk konseyi oluşturulup sorunlara yüzeysel değil daha derin olarak 

yaklaşılmasının gerekli olduğunu düşünmekte 

Vizyon: “Daha temiz bir çevreye ve düzgün yollara sahip, daha yeşil, yürüyüş ve bisiklet yolları 

olan, trafik ve otopark sorunu olmayan, tarihi eserleri restore edilmiş çeşitli spor ve doğa 

aktivitelerinin yapıldığı bir Alsancak. ” 

Turizm Vizyonu: Turizime kazandırılmış bakımlı eski eserlerin olduğu, sürekli doğa gezilerinin 

olduğu, aile ve çocukların rahatlıkla vakit geçirebildiği çay bahçelerinin olduğu bir Alsancak.    

Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

Vizyon: 

- Spor yapılabilen alanların artırılması, 

- Yürüyüş/ bisiklet yolları 

- Büyük binaların olmadığı, yolları geniş, trafik ve otopark sorunu olmayan temiz bir 

Alsancak  

- 1974 öncesi eski yapıların korunup restore edilmesi 

- Altyapı sorunu olmayan 

- Denizlerin vatandaşa ücretsiz olduğu bir Alsancak 

- Gençler için futbol/halı sahaların olduğu 

- Kaldırımlar düzenlensin, 

- Yol boyunca geri dönüşüm kutuları olsun 

- Bölgemizde kumarhane açılsın 

Turizm Vizyonu:  

- Eski yapıların restore edilip halka açık hale getirilmesi 

- Eko turizm yapılsın 

- Eğlence mekanları açılsın 

- Plajlar ücretsiz hale getirilsin 

- Aile çay bahçelerinin açılması 

- Yeşil alanların çoğaltılması 

- Doğal güzellikleri öne çıkaran etkinliler / geziler düzenlenmesi 

g. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

1. Çevre temizliği 

2. Yolların dar oluşu 

3. Çift şerit yol olmayışı 

4. Belediyeye ait bir halk plajının olmayışı 

5. Milli parkın halen yeşillendirilmemiş oluşu 

6. Işıklandırma çok kötü sokak lambası bile yoktur ve yayalar için çok tehlikelidir 

7. Her tarafta ezan mikrofonlarının oluşundan dolayı yaşanan ses kirliliği 
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8. Toplu taşıma eksikliği 

9. Kanalizasyon olmayışı 

10. Yeterli suyu olmayışı 

11. Çevre düzenlemesi 

12. Kıbrıs kültürünü yansıtan projelerin olmayışı 

13. Trafik 

14. Sinekle mücadelenin kimyasal oluşu  

15. Bisiklet yollarının eksikliği 

16. Yol kenarındaki otlara konulan ot ilacının diğer yol kenarındaki tüm ağaçlara 

kadar gitmesi 

 

h. Sorunlara çözüm önerileri 

i. Çift şerit yol yapılsın 

ii. Yolların yapılması için gerekli duyulan yerler istimlak edilsin 

iii. Altyapı çalışmaları yoğunlaştırılsın 

iv. Yollar genişletilerek asfaltlama yapılsın 

v. Ezan sesi için yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi ve seslerin kısılması 

özellikle turistler bu sesden çok korkuyor. 

vi. Organik sattığını iddia eden yerlerin denetlenmesi organik sertifikası olup 

olmadığının sorgulanması 

vii. Kanalizasyon AB standardlarına göre yapılmalıdır 

viii. Çevre düzeni ile ilgili master planı yapılsın 

ix. TC’den daha fazla su getirilsin 

x. Bilinçlendirme çalışmaları yapılsın 

xi. Sorunların çözümleri için işbirliği içerisinde çalışılmalıdır 

xii.  Özellikle yaz aylarnda çöpler daha sık toplanmalı 

xiii. Sinekler için biyolojik ilaçlama yapılması 

i. Çevrenin korunması için yapılması gereken öncelikli proje önerileri 

i.  Eğitim ve bilinçlendirme 

ii. Farkındalık yaratan uyarıcı levhaların konulması 

iii. Çevreyi kirletme cezalarının yazdığı levhaların daha dikkat çekici olması 

iv. Çevre ile ilgili ihbar hattı oluşturulması 

v. Geri dönüşüm fazlalaştırılsın 

vi. Büyük binaların yapımına imar izni verilmesin 

vii. Peyzaj projeleri artırılsın 

viii. Çevre ile ilgili cezalar artırılsın 

ix. Avcılık ile ilgili bilinçlendirme yapılsın 

x. Ağaç kesimine ceza verilsin 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

1. Sıkıntı çöplerin toplanmasından çok çöp atma kültüründe. İnsanlar küçük küçük 

poşetlere koyar çöplerini ve belediye da almaz. Bir dönem halka bedava çöp 

naylonu dağıtsınlar. Bu ekonomik krizde insanlar naylona para ödemek istemez 
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2. Artezyen kuyularının bir sisteme bağlanması gerek her önüne gelen kuyu kazıyor 

ve kaynak suyunun tuzlanmasına neden oluyor bununla ilgili denetim yapılması 

gerek 

3. Belediyenin sokak levhalarını bir düzene koyması gerek 

4. Halk üzerine düşen görevleri yapsın 

5. Hükümet belediyeye finansman sağlasın 

6. Kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç vardır 

7. Belediye halkın sorunlarını anlamak için halk konseyleri oluştursun 

8. Belediye bölge ihtiyaçlarını tespit etmeli çözüm üretmek için çalışma başlatmalı 

9. Farkındalık seminerleri düzenlensin 

 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

a.  Plajlarda yapılan çöp toplama etkinliklerine katılıyorum 

b. Çevremi temiz tutarım 

c. Av hayvanlarını korurum 

d. Geri dönüşüm için olan şeyleri etrafımdaki kişilere söylüyorum ve 

bilinçlendiriyorum 

e. Hurdaları toplayıp götürüyorum 

f. Çöp kutularını kapalı tutuyorum 

g. Botanik bahçesi oluşturdum buarada yetiştirdiğim bitkileri belediyenin belirttiği 

yerlere ekiyorum 

Çevrenin daha iyi korunması için neler yapılmalıdır? 

1- Doğaya zarar veren kişiler cezalandırılmalı 

2- Halkın bilinçlenmesine yönelik seminer düzenlenmeli 

3- İmar master planı şartdır 

4- iNsaatlar denetlenmeli 

5- Çevre düzenlemesi yapılmalı 

6- Halk ve belediye işbirliği yapmalı 

 

C. Sonuç:  

Alsancak bölge halkı ile gerçekleştirilen toplantının ilk kısmında bölge için hayal edilen gelecek ile ilgili 

belirtmiş oldukları görüşler özetlenerek yukarıda belirtilen vizyon ve turizm vizyonları 

oluşturulmuştur. 

Sonraki kısımda ise yine katılımcılara göre öncelikli olan sorunların sıralanması istenmiştir. Burada 

ortaya çıkan en önemli sorun kanalizasyon ve tek şeritli yol sorunuydu. Özellikle hafta içi sabah 

saatleri çok fazla trafik oluşu trafik sıkışıklığına neden olmakta.  

Bölge halkını uzun süreden beri rahatsız eden yüksek sesli ezan mikrofonlarının da bir düzene 

alınması  özellikle bölgede tatil yapan turistleri korkutan bu yüksek sesin bir an önce azaltılması ile 

ilgili çalışma yapılması gerektiği düşünülmekte. 
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Çevre sorunları ile ilgili olarak ise katılımcıların bir kısmı halk ile yerel yönetimlerin iş birliği yapması 

gerektiğine inanmakta. Halk için özelllikle geri dönüşüm konularında farkındalık ve bilinçlendirme 

seminerlerinin düzenlenmesinin önemli olduğu düşünülmekte. 

Verilen yanıtların tümü yukarıda detaylı bir şekilde sıralanmış olup tekrarlanmış olan yanıtlar rapor 

içerisinde özetlenmiştir.  

Alsancak belediyesi diğer belediyelere nazaran daha az park sorunu yaşamakla birlikte bölge halkının 

en fazla şikayetçi olduğu konu dar ve tek şeritli yollar olarak özetlenebilir. 

Şimdiye kadar gerçekleştirilen diğer tüm odak grup toplantılarında da belirtildiği gibi Alsancak’da da 

insanlar rahatca gezebilecekleri yürüyüş ve bisiklet yolları arzu etmekte. 

Toplantı 5- Çatalköy Belediyesi   

Çatalköy Odak Grup Toplantısı Raporu 

  1 Haziran 2018 

Olive Tree Hotel, Çatalköy 

Katılımcılar: 

1 Ayhan Önel 

2 Ayşen Bozyiyen 

3 Mehmet Gök 

4 Cemile Kurt 

5 Halil Arıcıoğlu 

6 Atik Kırdağ 

7 Güler Küçük 

8 Eliz Boğaz 

9 Mine Önen 

10 Menderes Özer 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan Çatalköy Halkı için düzenlenen dördüncü 

toplantıdır.10 kişinin aktif katılımıyla gerçekleşen toplantı yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. 

Toplantıda, sırasıyla tüm sorular her bir katılımcıya sorulmuş olup yanıtları teker teker rapor 

tutulmuştur. Söz konusu raporda, verilen tüm yanıtlar özetlenmiş olup raporun ilk bölümünde 

ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan konular özetlenmiştir. Raporun Sonuç 

kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler gruplandırılarak bir anlam 

bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin 

sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı için girdi 

oluşturacaktır.  
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1 Haziran 2018 tarihinde Olive Tree Otel, Çatalköy’de gerçekleşen Çatalköy bölge halkı odak grup 

toplantısına 10 kişi katılmış ve yaklaşık olarak iki buçuk saat sürmüştür.Söz konusu odak grup 

toplantısında aşağıda belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. 

Verilen cevaplara ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında 

belirtilmiştir.  

 Bölge ile ilgili deneyimledikleri en öncelikli sorunların ne olduğu sorusuna katılımcıların bir 

kısmı trafik derken, bir diğeri, yüksek ve döviz bazlı olan kira ücretini, diğer bir katılımcı ise 

sağlıklarını tehdit eden çevresel faktörlerin var olduğundan bahsetti. Teknecik santraline 

yakın bir bölge olan Çatalköy, filtresiz olan bacadan çıkan toksit gazların bölge halkına zarar 

verdiği görüşünde. Hemen hemen her evde bir kanser vakasının oluşunu da buna bağlayan 

katılımcılar, khiçbir yetkilinin bu konuda bir açıklama yapmadığını ve herhangi bir önlem 

alınmadığını belirtti. Bunun yanında baz istasyonlarının kurulduğunu da belirten katılımıcılar 

bu istasyonların sağlığa zararlı olup olmadığı yönünde hiç bir araştırmanın yapılmadığını ve 

bölge halkı ile paylaşılmadığından yakındı.  

 Ayrıca bölgede yaşayan insanların kurslar alabileceği, gençlerin spor yapabileceği herhangi bir 

kültür/sanat merkezinin olmayışını da eksik bulduklarını bu ihtiyacın da yerel yönetimler 

tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirttiler. 

 

 Hemen hemen her bölgede olan düğün salonlarının, Çatalköy’de de olması gerektiğine 

inandıklarını da belirtilen katılımcılar, ayrıca belediyeye ait olup sonradan özel bir işletmeye 

kiralanan plajın da belediye tarafından geri alınması gerektiğini, denize bu kadar yakın oturup 

da ücretsiz girememenin bir ayıp olduğunu vurguladılar.  

 

 “Belediye, emlak vergilerinin %15 ini bölgedeki okulların yararına kullanma kararı almış 

olmasına rağmen bu hiçbir zaman hayata geçmedi” diyen bir katılımcı, alınan kararların şeffaf 

bir şekilde uygulanması talep etti. 

 

 Evlere ait olan çöplerin toplanmasında herhngi bir sıkıntı yaşanmadığına değinen katılımcılar, 

diğer topluma açık olan mekanlara da ayni özenin gösterilmesini arzu ettiklerini belirttiler 

örneğin Hz Ömer türbesi gibi. 

 

 Genel olarak tüm katılımcılar sinekle mücadelenin yetersiz olduğuna, ilaçlamanın daha sık 

yapılması gerektiğine inandıklarını belirttiler.  

 

 Bölgenin inşaat potansiyeline açık olduğunu ama bununla ilgili uzun vadeli bir planlamanın 

yapılması gerektiğini düşünen katılımcılar, özellikle alt yapının tamamlanması gerektiğini 

örneğin elektrik ve telefon hatlarının artık yerin altından geçmesi gerektiğini belirttiler. Bu tür 

alt yapılar tamamlandıkdan sonra inşaat izni verilmesi gerektiğini ayrıca belediyeye ait olan 

araziler için de bir planlama yapılıp bölge halkı ile paylaşılması gerektiğini düşündüklerini 

söylediler. 

 

 Vizyon: “Yeşil alanların, çocuk parklarının, gençlerin /yetişkinlerin kendi yaş gruplarına göre 

vakit geçirip kurslar alabileceği aktivite merkezlerinin olduğu, sağlıklı bir çevreye sahip olan 

Çatalköy.  
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Turizm Vizyonu: Festivallerin yapılığını, dış turizme açık yöresel lezzetlerin tadılabileceği 

mekanların olduğu, plajları temiz ve düzenli modern otellerin olduğu bir Çatalköy.  

Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

 

Vizyon: 

- Tek katlı müstakil evlerin olduğu eski kıbrıs ı görmek isterim 

- Deniz ve sahillerin temiz olması 

- Yeşil ve yürüyüş alanları olan 

- Festivallerin yapılacağı meydanı olan 

- Temizlik konusunda belediyenin iyi çalıştığı 

-  

Turizm Vizyonu:  

- Tarihi eserlerin korunduğu ve restore edildiği 

- Yerel üretim ve yerel yemeklerin yapıldığı mekanların olduğu 

- Turistlere güler yüzlü davranan bir halkın olduğu 

- Modern otellerin olduğu 

- Piknik alanları 

- Düzenlenmiş sahiller 

- Denizlerin turistlerin dikkatini çekecek şekilde canlandırılması 

j. Bölgedeki en öncelikli sorunlar nelerdir? 

1. Teknecik santraline filtre takılmaması 

2. Baz istasyonları 

3. Denize ücretsiz giremiyor oluşumuz 

4. Sanatsal etkinlikler yapılacak herhangi bir yerin olmayışı 

5. Denizlerin kirli oluşu 

6. Kiraların sterlin üzerinden ve çok pahalı oluşu 

7. Trafik 

8. Çevre temizliği 

9. Sinekle mücadelenin yetersiz oluşu 

10. Çöp kutularının azlığı 

11. Aydınlatma eksikliği 

12. Sağlık Ocağı olmayışı 

13. Suyun yazın kısıtlı veriliyor olması 

14. Otopark eksikliği 

15. Festival alanı olmayışı 

16. Betonlaşma 

17. Yolların dar oluşu 

 

k. Sorunlara çözüm önerileri 

i. Düzenli tahlillerin yapılması 

ii. Moloz dökenlerin cezalandırılması 

iii. İnşaat izni verilmemesi 

iv. Yol genişletme çalışmaları yapılmalı 

v. Şehir planlamasına uyulması 
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vi. Kurumlarla işbirliği yapılması 

vii. Kaldırım ve yaya geçitleri net olmalı 

viii. Aydınlantma direkleri konulmalı 

ix. Alternatif su kaynakları bulunmalı 

x. Sağlık ocakları için devlet çözüm bulmalı 

xi. Görünen yerlerin dışında da temizlik yapılmalı  

xii. Çöpkutusu sayısı artırılmalı 

l. Çevrenin korunması için yapılması gereken öncelikli proje önerileri 

i. Bilinçlendirme eğitimleri 

ii. Ceza yazılması 

iii. Geri dönüşüm 

iv. İlaçlamanın daha sık yapılması 

v. Ağaçlandırma yapılması 

vi. Bahçe bakımı yapılmalı 

vii. Binalar cok olmamalı 

viii. Otopark yapılması 

ix. Tarihi yerlerin korunması 

 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

1. Hükümet ile belediye iş birliği yapsın 

2. Belediye otellerden vergi toplasın 

3. Muhtarlarla da görüşerek halk süreçlere dahil edilmeli 

4. Hükümet daha fazla bütçe ayırmalı 

5. Belediye daha titiz çalışmalar yapsın 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

a. Çevremi temiz tutarım 

b. Geri dönüşüme önem veririm  

c. Çöp kutularını kapalı tutuyorum 

d. Evimin önünü temiz tutarım 

e. Ağaç dikiyorum 

f. Bahçemi temiz tutuyorum bakımını yapıyorum 

 

Çevrenin daha iyi korunması için neler yapılmalıdır? 

1- Cam parçaları ve izmarit atanların cezalandırılması gerekir 

2- Birlik içinde hareket etmeliyiz 

3- Çöplerin düzenli olarak alınması gerekir 

4- İlaçlandırma çoğaltılmalı 

5- Çöp kutuları artırılmalı 

6- Belediye önlem almalı 

 

C. Sonuç:  
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Çatalköy bölge halkı ile gerçekleştirilen toplantının ilk kısmında bölge için hayal edilen gelecek ile ilgili 

belirtmiş oldukları görüşler özetlenerek yukarıda belirtilen vizyon ve turizm vizyonları 

oluşturulmuştur. 

Sonraki kısımda ise yine katılımcılara göre öncelikli olan sorunların sıralanması istenmiştir. Burada 

ortaya çıkan en önemli sorun teknecik santralinden çıkan gaz ve bölgeye kurulan baz istasyonları 

hakkında halka bilgi verilmemesi. Zararlı olup olmadıklarıyla ilgili herhangi bir veri bölge halkı ile 

paylaşılmamış.  

Geçmişte belediyeye ait olan plajın özel bir şirkete verilmiş olmasını da yadırgayan bölge halkı, denize 

bu kadar yakın oturup da ücretsiz girememenin sıkıntısını yaşadıklarını belirtti. 

Girne’de son yıllarda meydana gelen çarpık yapılaşmanın benzerinin Çatalköy’de de yaşanmaması için 

şehir planlamanın yapılmasını ve hatta belediyeye ait olan arazilere de belediyenin bir plan 

çıkarmasını arzu ettiklerini belirttiler. 

Çevre konusunda diğer tüm odak grup toplantılarında da belirtildiği eğitimler ve farkıdnalık 

seminerlerinin düzenlenmesi gerektiği Çatalköy toplantısında da gündeme getirildi. Özellilkle ilkokul 

öğrencilerine hayat bilgisi dersi içerisinde 1 saat çevre konusu işlenmesi yerine Çevre ile ilgili ayrı bir 

ders verilmesinin daha faydalı olacağı görüşü katılımcılar tarafından dile getirildi. 

Özellikle bölge halkının sağlığını ilgilendiren baz istasyonları ve teknecik santrali konularında 

uzmanlarla birlikte çalışılarak bölge halkına bilgi verilmesi ve herhangi bir zararın tespiti durumunda 

ise gerekli adımların derhal atılmasının elzem olduğu konusunda hem fikir olunuldu. 

 

Toplantı 6-Otel İşletmecileri 

Girne Odak Grup Toplantısı Raporu 

  8 Haziran 2018 

Girne Sanat Merkezi, Girne  

Katılımcılar: 

1 Hakan Bahalı 

2 Niyazi Beydağlı 

3 Fethi Özboğaç 

4 Aytekin Yayla 

5 Necati Mavi 

6 Esra Çelikeri 

7 Sevim Mavi 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan altıncısı 8 Haziran 2018’de 7 otel 

işletmecisinin aktif  katılımıyla Girne Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı 

yaklaşık olarak iki saat sürmüştür. Toplantıda, sırasıyla tüm sorular her bir katılımcıya sorulmuş 

olup yanıtları teker teker rapor tutulmuştur. Söz konusu raporda, verilen tüm yanıtlar özetlenmiş 

olup raporun ilk bölümünde ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan konular 
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özetlenmiştir. Raporun Sonuç kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler 

gruplandırılarak bir anlam bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin 

sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı için girdi 

oluşturacaktır.  

8 Haziran 2018 tarihinde Girne Sanat Galerisi, Girne’de gerçekleşen otel işletmecileri odak grup 

toplantısına 7 kişi katılmış ve yaklaşık olarak iki saat sürmüştür.Söz konusu odak grup 

toplantısında aşağıda belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. 

Söz konusu toplantıda diğer toplantılarda sorulan sorulara ek olarak, katılımcılara ekstra sorular 

sorulmuştur.Verilen cevaplara ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru 

altında belirtilmiştir.  

 Liman kasabası olarak turizme başlayan Girne’nin verilen 10 kat inşaat izinleri sayesinde 

turizm potansiyeli merkezin dışına taşmıştır. Günümüzde butik hoteller  haricinde birçok 

Avrupa ükesinde uygulanan bir model olan Guest House turizmi Girne için uygulanabilir bir 

örnekdir. Vatandaşların kendilerinin de kolayca uygulayabileceği bir model olan Guest House, 

Girne merkezinin turist çekmesine yardımcı olabilecek potansiyeli taşımaktadır 

 Kartonların ayrıştırılıyor olması ne kadar da pozitif bir gelişme olsa da tüm katı atıkların 

ayrıştırılması için bir politika geliştirilmesi gerekmekte. Mevcut uygulamanın başarısız olması 

sebeplerindne bir tanesi sistemin ticari mentalite ile oluşturulmaması. Sadece karton cinsi 

olan katı atık sistemi başarılı oldu çünkü Güney üzerinden satılma şansı oldu. Yani arkasında 

ticari bir mentalite vardı ayni sistem piller ve cam atıklar için de yapılabilir.  

 105 tane üyesi bulunan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği vesilesiyle bu tür katı atık uygulamaları 

başlatılabilir. Bununla ilgili yönetmelik hazırlanırsa KTOB’ği bunu üyelerine duyurur ve 

uygulamanın başlatılması için öncü olabilir. 

 Odak grubuna katılan tüm katılımcıların ortak ve en büyük sıkıntısı trafiğin yanı sıra alt yapı 

sorunu oldu. Plansız gelişimin kötü bir sonucu olarak değendirilen bu sorunların çözümü için 

en az 100 yıl sonrası düşünülerek adımların atılması gerektiği konusunda hem fikir olunuldu.  

 Her taşıta bir insan düştüğünü ve bunun yakıt kullanımı ve çevre kirliliğine neden olduğunu 

toplu taşımanın teşvk edilmesi gerektiğini ve bunun öncelikle memurlar üzerinden yapılması 

gerektiği vurgulandı. 

 İngiliz döneminde olduğu gibi çalışma saatlerinin 16:00 dan sonra verilmesi hem enerji 

tüketimi açısında olumlu hem de insanların serin saatlerde daha rahat alış veriş 

yapabileceklerinden dolayı ekonomiye katkı sağlanacağı görüşü de katılımcılar tarafından 

belirtildi.  

 

Otel işletmecileri ile yapılan odak grup toplantısında, tüm katılımcıların fikirleri derlenerek 

hazırlanan turizm vizyonu aşağıdaki gibidir; 

Turizm Vizyonu: 100 yıl sonrasının da düşünülerek planlandığı, altyapı, çevre düzenlemesi 

tamamlanmış, sürdürülebilir bir turizm politikasına sahip, şehir içinde guest houseların 
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yoğunlaştığı, şehir dışında ise beş yıldızlı otellerin olduğu, turistlerin rağbet gösterdiği, trafik 

sorunu olmayan bir Girne.  

Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

Turizm Vizyon: 

- Guest house modelinin benimsenmesi 

- Yeşil alanların çoğaltılması 

- Trafik sorunun çözüldüğü 

- Katı atıkların ayrıştırıldığı 

- Akşamları da canlı olan bir şehir 

- Kanalizasyondan kokuların gelmediği 

 

m. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

1. Çevre kirliliği – Güney’e göre daha güzel yerler olmasına rağmen, Kuzey daha 

pis ve düzensiz 

2. Kanalizasyon 

3. Bakımsız havuzlar ve sinek sorunu 

4. Çarpık, plansız programsız yapılaşma 

5. Altyapı 

6. Bisiklet yolu olmayışı 

7. Sinekle ve ayrıca hamamböceği sıkıntısı 

8. Parklar çok az 

9. Peyzaj düzenlemesi sıkıntılı 

10. Tarihi yerlerin kirliliği çok fazla 

11. Toplu taşıma kullanımı çok az 

12. Gürültü ve ses kirliliği 

13. Ulaşım yollarının yetersizliği 

 

n. Sorunlara çözüm önerileri 

i. Altyapı sorunu için altyapı projesi yapılabilir, gelecek yıllardaki nufüs da 

hesaplanarak bir plan yapmak gereklidir 

ii. Trafik sorunu için ise toplu taşıma özendirilebilir. Veya 2 araçdan daha fazla 

araç almak isteyenlere daha fazla vergi kesilebilir. 

iii. Çevre konusunda ise yasaların uygulanması yeterli olacak 

iv. Özel çevre gönüllüleri vakfı var onlara yetki verilebilinir 

v. Kaldırımlardaki ağaçların kesilmemesi gerekir ki yaz aylarında onların 

gölgelerinde insanlar yürüyebilsin 

vi. Denizlere sistemli bir şekilde belirli dönemlerde temizleme yapılabilir 

vii. Alternatif turizm konusunda çok geride kaldık, yürüyüş ve bisiklet yolları 

yapılabilir iklim buna müsait ama bu konularda hiçbir çaba harcanmıyor 

viii. Dünyada plastik kullanımı azaltıldı bizde de bununla ilgili farkındalık 

yaratılması gerekir 

ix. Çevre konusunda yapmış olduğumuz şikayetlerden geri bildirim 

alamıyoruz. Polis, belediye ve çevre dairesi arasında yetki karmaşası var 

x. Daha uzun vadeli imar planlarının yapılması gerekir 
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xi. Çevre ve atık konusunda teşvik edici projeler uygulanmalı – TC’deki yeşil 

yıldız gibi 

xii. Sinek / böcek ilaçlaması ile ilgili standard getirilmesi lazım, böceğin türü 

tespit edilmeden ilaçlama yapılıyor 

xiii. Yapılan çift şerit yollar alakasız yerlere yapılıyor, Çatalköy ve Alsancak’a 

gitmek istemiyorsunuz. 

xiv. Çevreyi ve denizi kirletenler kameralarla tespit edilmiş olmasına rağmen 

ceza uygulanmadı. Cezaların uygulanmasında sorun var/ denetim yok 

xv. Güneş enerjisi kullanımı ile ilgili teşvik vardır ama yeterli değildir 

xvi. Katı atık yönetimi ile ilgili hiçbirsey yapılmıyor 

xvii. Serbest dolaşan kedi köpekler bizim için büyük sorun 

xviii. Kuyu sularına yapılan testlerde %85e yakın kolibasil tespit edildi 

 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

1. Katı yönetimi ile ilgili gerekirse yurtdışından uzmanlar getirtilerek planlama 

yapılması ve uygulamaya bir an önce geçilmesi  

2. Çevre ile ilgili ceza yasalarının uygulanması 

3. Geridönüşüm uygulaması yapan işletmelere teşvik verilmeli, örneğin ödedikleri 

vergilerde indirim yapılmalı 

4. Telefon ve elektrik altyapısının yolların altından yapılması 

5. Tüm girne’nin kanalizasyona bağlanması 

6. Denizlerin temizliğinin düzenli olarak yapılması denetimin artırılması 

7. Alternatif turizm için çalışmalar yapılması yeni projeler üretilmesi 

8. Plastik kullanımının azaltılması için bilinçlendirme kampanyalarının yapılması 

Çevrenin korunması ile ilgili sizin yapmakta olduğunuz uygulamalar nelerdir? 

a.  Güneşten elektrik üretiyorum ve santralin üzerindeki yükü azaltıyorum 

b. Denize sıfır desarj yapıyorum, pis suyu arıtıp otelimin bahçesinde kullanıyorum 

c. Su pomposı denilen bir sistemle tesislerimizi soğutabiliyoruz 

d. Barınaklara düzenli olarak yemek gönderiyoruz 

e. Personele tasarruf eğitimleri verildi Makinelerde A sınıfına geçildi, ampuller 

florasanlarla değiştirildi,kimyasalların kullanıldığı  plastikleri atmak yerine tekrardan 

firmaya gönderiyoruz 

 

C. Sonuç:  

Kıbrıs’ın kuzeyindeki en önemli turizm bölgesi olan Girne, Alsancak ve Çatalköy bölgelerinde hizmet 

veren 5 yıldızlı otellerin işletmecilerinden oluşan odak grup çalışmasında,otellerin bireysel olarak 

uygulamakta oldukları katı atık yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler elde edilmiştir. Oldukça verimli geçen 

toplantı sonucunda her bir işletmeci diğer otel işletmecilerinin uygulamakta olduğu projeler hakkında 

bilgiler elde etmiştir. Girne Rocks Otelin belirli standardlar çerçevesinde düzenli olarak yapmakta 

olduğu katı atık yönetimi hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır. Yine Alsancak’ta hizmet veren 
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Denizkızı otel ise güneşten enerji üreterek tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Merit oteller 

grubu ise su pompası sistemi ile otellerinin soğutmasını yapabiliyor.  

Katı atıklarla ilgili olarak her tesis kendi bünyesinde elinden geldiğince ayrıştırma yapıyor özellikle 

kağıt ve karton atıklarını. Ama cam atıklar için herhangi bir işlem yapılmıyor çünkü bununla ilgili 

olarak uygulanan herhangi bir geri dönüşüm yok. 

Budanan dalları kompost yapıp geri dönüştürüp kullanan otellerin yanısıra düzenli olarak barınaklara 

artık yemek bağışı yapan oteller de bulunmakta. 

Ne yazık ki tüm bunlar işletmelerin kendi insiyatifleri ve kendi öz kaynakları ile yapılmış olan 

girişimler. Bunlarla ilgili olarak ne devlet ne de belediyelerden gelen herhangi bir teşvik yok.  

 

İş İnsanları Girne Odak Grup Toplantısı Raporu 

  27 Haziran  2018 

The House, Girne  

Katılımcılar: 

1 Mehmet Atmaca 

2 Ceyhun Tunalı 

3 Balamir Özcan 

4 Özlem Özbekoğlu 

5 Orhan Güçlü 

6 Cevdet Akdal 

7 Çağın Havutcu 

8 Gökan Toygar 

 

A. Giriş 

Odak grup toplantısı Girne-Çatalköy-Alsancak için oluşturulacak Stratejik Gelişim Planı 

çalışmalarına veri sağlamak için planlanan 7 toplantıdan sonuncusu  27 Haziran 2018’de 8 iş 

insanının aktif  katılımıyla The House’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantı yaklaşık olarak iki 

saat sürmüştür. Toplantıda, sırasıyla tüm sorular her bir katılımcıya sorulmuş olup yanıtları teker 

teker rapor tutulmuştur. Söz konusu raporda, verilen tüm yanıtlar özetlenmiş olup raporun ilk 

bölümünde ana tartışma başlıklarına verilen cevaplar ve öne çıkan konular özetlenmiştir. 

Raporun Sonuç kısmında ise tüm raporun özeti oluşturulmuş ve ortaya çıkan fikirler 

gruplandırılarak bir anlam bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır.  

B. Tartışma Başlıkları ve Öne Çıkan Noktalar 

Odak Grup toplantısının Amacı: Toplumun farklı kesimlerinin bulundukları bölgenin/sektörün 

eksiklikleri, yapılması gereken projeler, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili görüşlerinin 

sistematik bir şekilde alınması ve raporlanması. Veriler stratejik kalkınma planı için girdi 

oluşturacaktır.  

27 Haziran 2018 tarihinde The House’da, Girne’de gerçekleşen iş insanları odak grup toplantısına 

8 kişi katılmış ve yaklaşık olarak iki saat sürmüştür.Söz konusu odak grup toplantısında aşağıda 

belirtilen sorular sırasıyla katılımcılara sorulmuş ve yanıtları not alınmıştır. Söz konusu toplantıda 
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diğer toplantılarda sorulan sorulara ek olarak, katılımcılara ekstra sorular sorulmuştur.Verilen 

cevaplara ilişkin özet aşağıdaki gibidir. Tüm cevapların ayrıntıları ise her soru altında belirtilmiştir.  

 Girne kosmopolitik bir bölgedir. Vizyonu ortaya koyarken nüfus konusunun netleşmesi 

gerekmektedir. Burada yaşayan bir nüfus var bir de burada çalışan okuyan ve adaya gelen 

turistlerin %80nin tercih ettiği bir yer olmasından ötürü nüfus değişkendir.  Girne için vizyon 

belirlerken bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 2005-2018 arasında Karşıyakadan Arapköy e kadar olan kısımlarda yapılaşma sorunu oluştu. 

Katılımcılardan biri tüm bu bölgelerin tek bir yönetim altında toplanması gerektiğini savundu. 

 Girne için vizyon belirlenirken nufüsun en az 1 milyon kişi olarak var sayılıp planlanması 

gerekmekte. Şu anda vizyon sıkıtıntıs var eğer 1 milyon gibi bir nufusu var sayarsanız alt 

yapınızı da ona göre planlarsınız. 

 İmar planlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Şimdiden yeşil alanlarının tespit edilmesi 

lazım 

 Şehir plancıların alt yapıdan üst yapıya kadar çalışması lazım 

 Altyapı projeleri olmazsa olmaz Girnenin Doğusu ile Batısından itibaren yol trafik sorununu 

halledilmesi lazım. Bundan sonra katı atık yönetimi ile ilgili projeler hazırlanır ve kaynak 

bulunur. Finansman bulmada sorun olmaz. Merkezi yönetimin yasal altyapıyı hazırlaması 

lazım. 

 British residence society vardı eskiden ingilizlerin oluşturduğu şimdi çok ciddi şekilde 

rusyadan ve TC den gelenler vardır. Toplum yapısında değişiklikler vardır. Uzkdoğudan 

gelenler  burda evlenmeye başladı. Değişen toplumda bir vizyon oluşturmak bu şartlarda çok 

zordur.  

 Geridöşüm ile ilgili ben proje yazdım Güney ile birlikte çalışabilmek için.  

 Dikey yapılaşmaya geçilmesi gerekirdi zaten ama verilen yerlerin önceden planlanması 

lazımdı. 

 Tamamlanmamıs yarım kalmış bir çok binalar var Annan planı döneminden kalan, onları 

temizlemek gerekir.  

 Projelerin uygulanacağına inancımız pek fazla yok.  

 Atıkların ayrıştırılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır 

 Kontrolsüz bir nufüs var, kontrolsüz üniversite ve otel yapı için izinler veriliyor. Bu izinler 

sayesinde de ülkeye çok fazla nüfus geliyor. 

 Batdı çıktılarla trafiğin düzenli olarak sağlanması gerekir.  

 

İş insanları ile yapılan odak grup toplantısında, tüm katılımcıların fikirleri derlenerek hazırlanan 

turizm vizyonu aşağıdaki gibidir; 

Vizyonu: Sektörel bazda kent gelişiminin göz önünde bulundurularak, nüfus, şehir planlama ve 

altyapısının ileriye dönük olarak planlanmış, imar planı hazırlanmış, trafik, çevre düzenlemesi alt 

yapı ve yol sorunu olmayan, yasaların uygulandığı, etkin denetimin sağlandığı çok kültürlü bir 

Girne.  
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Tartışma Başlıkları / Sorular ve Verilen Cevaplar: 

 

 Vizyon: 

- Nüfus, şehir planlama, altyapı, ortak belediyecilik 

- Çok kültürlü Girne 

- Sektörel bazda kent gelişimi 

- İmar Planı 

- Altyapı ve yol 

- Belediye hizmet standardları 

- Trafik, ulaşım, güvenlik 

- Belediyeler Birliği yaptırımında düzenleme 

- Yerel yönetimlerin Belediyeler Birliğine bağlanması 

- Sektörün sorumluluk üstlenmesi 

- Yasalar 

- Göç (kısa- uzun dönem) 

 

o. Bölgedeki (Girne) en öncelikli sorunlar nelerdir? 

1. Kat izni verildi sonra durduruldu böylelikle yatırımcıların önü kesildi 

2. Planma eksikliğinden ötürü çarpık yapılaşma oluştu 

3. Otel ve ünversite izinlerinin sistemsiz oluşu  

4. Altyapı olmadan bir çok inşaat izni verilmiş olması 

5. Devlet olarak yurt projeleri yapılmaması 

6. Polis asayiş kontrolunu kaybetti gelen genç nüfus ile birlikte 

7. Kontrolsüz nufüs kabulu oldu 

 

p. Sorunlara çözüm önerileri 

- Altyapı projeleri, imar planı revizyonu , yol 

- Arıtma 

- Ulaşım 

- Yerel yönetimlerin Belediyeler Birliği altında birleşmesi 

- Eğitim ve seminerlerle Farkındalık artırılması, bilinç oluşturulması 

- Çevre konusunun müfredata eklenmesi 

- Belediyenin memnuniyet anketi yaparak halkın nabzını ölçmesi 

- Belediye otoritesinin yerleşmesi 

- Ağır yaptırımlar uygulanması 

- Yönetim de vizyon yok anlayış yok. Mekanizma oluşturulurken iş verenlerin de katkı 

koyması gerekmektedir 

 

Bunların başarılması için belediye yönetimleri, merkezi hükümet ve halka düşen görevler 

nelerdir? 

1. Şehir planlamacıların çalışması gerekmektedir 

2. İş insanları alınacak olan kararlarda söz sahibi olmalıdır 

3. Çevre ile ilgili yaptırım gücü yüksek cezalar uygulanmalıdır 
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4. Belediyeler birliği çatısı altında yerel yönetimler birleşmelidir 

 

C. Sonuç:  

İş insanları ile yapılan odak grup toplantısında belirtilen en öncelikli sorun şehir planlamanın 

yapılmayışından ötürü verilen kontrolsuz izinlerdir. 

Altyapı , kanalizasyon ve ulaşım gibi temel sorunlar çözümlenmeden katı atık yönetmi gibi konuların 

konuşulmasının pek de verimli olmayacağına inanan katılımcılarbu tür konularda etkili bir proje 

yazımı ile AB veya diğer kaynaklardan finansmanın kolayca sağlanabileceği görüşündedirler. 

Özellikle plastik atıkların geri dönüşümleri ile ilgili kurumlar bireysel projeler yazarak bu atıklardan bir 

şekilde faydalanmaya çalışmaktadırlar. 

 

b.Çalıştay Katılımcı Listesi 

 
Tarih: 9 Ağustos 2018  - Perşembe 

Yer: Grand Pasha Hotel 

Saatler: 09:00 – 17:00 

 

1. İçişleri Bakanı, Ayşegül Baybars* 

2. Turizm ve Çevre Bakanı, Filiz Besim* 

3. Sağlık Bakanı, Fikri Ataoğlu* 

4. Girne Kaymakamlığı* 

5. Çevre Dairesi Müdürü, Abdullah Aktolgalı* 

6. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Turgay Deniz* 

7. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı, Candan Avunduk* 

8. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası Başkanı, Mahmut Kanber* 

9. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı, Fethi Özboğaç* 

10. Restorancılar Birliği Başkanı, Ercan Küçük 

11. Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Yusuf Nidai 

12. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Erkan Kilim 

13. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği* 

14. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, DoğuçVeysioğlu, 

15. Girne Amerikan Üniversitesi Yönetimi* 

16. Girne Üniversitesi Yönetimi* 

17. Kıbrıs İlim Üniversitesi Yönetimi* 

18. Uluslararası Final Üniversitesi Yönetimi* 

19. Girne İnsiyatifi, Mehmet Eziç 

20. Merit Oteller Grubu Başkanı, Reha Arar* 

21. Cratos Otel 

22. Elexus Otel 

23. Oscar Otel, Hüseyin Oskar 

24. Girne Lions Kulübü 

25. Diğer İş insanları, Uzman veKanaat Önderi Kişiler 
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a. Ali Şah 

b. Mahmut Volkan 

c. Nermin Anıl 

d. Enver Yetkili 

e. Özlem Özbekoğlu 

f. Balamir Özcan 

g. Ramadan Cemil 

h. Yüksel Akay 

i. Süpermarketler (Usmar, Bakkal, Tempo, Lemar, Şah, Mr Pound, Starling, Stormax) 

j.  

26. Muhtarlar – 4 

27. Belediye personeli - 15 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i  


