TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium
13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

Arazi Kullanımı Planlaması Yönünden Karpaz Yarımadası’nın
Turizm Alanları
An assesment of in terms of land use planning in the Karpaz Peninsula tourism areas
Kerime Karabacak1*, Ali Özçağlar¹
¹Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara.

Özet:
Kıbrıs Adası’nda ana kütleden kuzeydoğuya doğru bir işaret parmağı gibi uzanan Karpaz Yarımadası Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer almaktadır. Yarımada, Mesarya Ovası’nın kuzeydoğu kenarından başlayarak
doğu ve kuzeydoğuya doğru genel olarak daralarak uzanan ve Zafer Burnu’nda sonlanan alandır. Yarımada’nın
sınırları çizilirken doğal sınırların yanında idari sınırlara da dikkat edilmiş, bu doğrultuda alanın batı sınırı ile
İskele ilçesinin sınırları örtüştürülmüştür. Yaklaşık 817km² yüzölçümüne sahip olan yarımada Kuzey Kıbrıs’ın
önemli tarım ve turizm potansiyeline sahip yerlerinden biridir. Çeşitli turizm faaliyetleri açısından uygun doğal
ve kültürel özelliklere sahip olan Yarımada’da, özellikle son dönemlerde artan agro ve eko turizm faaliyetleri
ilçe insanı için önemli bir geçim kaynağı durumuna gelmiştir. Ne var ki son yıllarda arazinin bilinçsiz ve aşırı
kullanımı, gereken önlemler alınmazsa çalışma alanında geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir. Bu
nedenle bu çalışmada Karpaz Yarımadası’nın mevcut turizm yapısı ve turizm faaliyetleri ortaya çıkarılmış
olup turizm potansiyeli ile coğrafi özellikler ilişkilendirilmiş ve sahadaki turizm alanları ile turizm
faaliyetlerinin planlanmasına yönelik SWOT analiz yapılmıştır.
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Abstract:
To the Northeast of Cyprus Island lies the Karpas Peninsula along the borders of the Turkish Republic of
Northern Cyprus, in the shape of index finger. The peninsula narrows to eastward to the northeast from the
Mesarya Plain and ends at Zafer Cape. Official boundaries were taken into account as well as natural borders
during the mapping process of the peninsula and within this framework; western borders and district
boundaries of Iskele were overlapped. The Karpaz peninsula has approximately 817km² surface area and is
one of the places which have an important agriculture and tourism potential in Northern Cyprus. The peninsula
has apt natural and cultural characteristics for various tourism activities. Particularly the recently increasing
agro-eco tourism activities have become a significant source of income for the local people. However,
unconscious and extreme land use observed in recent years might lead to irreversible problems on the research
site if necessary precautions are not taken. For this reason, the study revealed the current tourism structure of
the Karpas peninsula and its tourism potential associated with the geographic features and employed SWOT
analysis for tourism area and tourism activities planning in the peninsula.
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