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Öz: Gerek doğal nedenlerle gerekse insanların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği çeşitli arazi kullanım biçimleri
sonucunda arazi örtüsünde değişiklikler meydana gelmektedir. Ortaya çıkan arazi örtüsü değişimleri mekâna göre
farklılık göstermektedir. Günümüzde nüfusun ve kentleşme sürecinin artması ile birlikte bilhassa şehirlerin çevresinde
önemli ölçüde arazi örtüsü değişimi yaşanmaktadır. Kısıtlı olan doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve
gereken planlamaların yapılabilmesi için arazi örtüsü değişiminin belirlenmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla son yıllarda
hızlı bir değişim sürecine giren Girne İlçesi’ndeki arazi örtüsü değişimi CORINE 2000, 2006 ve 2012 verileri kullanılarak
belirlenmiştir. Söz konusu yıllardaki arazi örtüsü incelenmiş, 2000-2006, 2006-2012 ve 2000-2012 arazi örtüsü verileri
coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla çakıştırılarak değişim ortaya çıkarılmıştır. İlçede yerleşim ile tarım alanları arasında
negatif doğrusal bir ilişki saptanmıştır. 12 yıllık süreç içerisinde en fazla büyüme yerleşim alanlarında görülmüş, bu
durum üzerinde Girne şehri ile sahil şeridindeki yerleşmelerin hızla büyümesi etkili olurken, turizme bağlı olarak artan
konaklama ve rekreasyon tesislerinin varlığı da yadsınamaz. Son olarak her arazi örtüsü türünün Puyravaud formülüne
göre yıllık değişim oranları hesaplanarak, Girne ilçesinin 2030 yılındaki arazi örtüsü tahmini yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arazi Örtüsü, Arazi Örtüsü Değişimi, Girne, CORINE, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Abstract: Land cover changes occur due to natural reasons as well as various land use forms that people perform in line
with their needs. The resulting land cover changes vary according to space. Today, with the increase of the population
and the urbanization process, there is a significant change of land cover, especially around the cities. It is inevitable to
determine the change of land cover in order to use the limited natural resources effectively and to make the necessary
plans. For this purpose, the land cover change in Kyrenia, which has undergone a rapid change in recent years, was
determined by using CORINE 2000, 2006 and 2012 data. The land cover in these years was examined and the land cover
data of 2000-2006, 2006-2012 and 2000-2012 were overlaid by means of geographic information systems. A negative
linear relationship was found between the settlement and agricultural areas in the district. During the 12-year period,
the highest growth has been observed in settlement areas, while the rapid growth of Kyrenia city and coastal areas is
effective on this situation, while the existence of accommodation and recreation facilities due to tourism cannot be denied.
According to the Puyravaud formula, the annual rate of change of each type of land cover was calculated at the last stage
of the study, and it was foreseen about the land cover of Kyrenia District in 2030, considering that the conditions did not
change.
Keywords: Land Cover, Land Cover Change, Kyrenia, CORINE, Geographic Information Systems
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1. Giriş
Arazi örtüsü kimi zaman az da olsa doğal faktörlerle değişikliğe uğradığı gibi, bilhassa insan etkisiyle
büyük değişimler gözlenmektedir. Tarih boyunca doğal ortam ile karşılıklı bir etkileşim içerisinde yer alan
insanların, yaşamlarını idame ettirebilmeleri amacıyla gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetlere bağlı olarak
ortaya çıkan arazi kullanım özellikleri, insan ile doğal ortam arasındaki etkileşimin en somut sonucudur
(Bayar, 2003:97; Karabacak ve Özçağlar, 2013:107,108). Küreselleşen dünyada artan nüfus ve gelişen
teknoloji ile birlikte her geçen gün doğal kaynaklar üzerindeki baskı daha da artmaktadır. Artan baskı ile
birlikte amaç dışı ve yanlış arazi kullanım şekilleri de ortaya çıkmaktadır. Plansız ve yanlış arazi kullanımının
önüne geçilerek kısıtlı olan doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için arazi
kullanımı/örtüsü değişimlerinin ortaya çıkarılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu
çalışmada Kuzey Kıbrıs’ta yer alan Girne İlçesi’nin 2000-2012 yılları arasındaki arazi örtüsü değişimini
saptamak, değişimin yönünü belirlemek ve yıllık değişim oranlarına göre 2030 yılında arazi örtüsünün
durumunu tahmin etmek amaçlanmıştır.
1.1. Çalışma Alanı
Girne İlçesi Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır
(Şekil 1). Girne şehri ve çevresinde son yıllarda, bilhassa 2000’li yıllardan itibaren, hızlı bir yapılaşma süreci
başlamış ve yerleşim alanları büyüyerek başta tarım alanları olmak üzere, bitki örtüsü alanlarını işgal etmeye
başlamıştır. Yaşanan bu hızlı değişimden dolayı çalışma alanı olarak Girne ilçesi belirlenmiştir.
34°35’ ve 35°41’ kuzey enlemleri ile 32°17’ ve 34°35’ doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs
Adası’nın yüzölçümü yaklaşık 9,248 km²’dir. Adanın kuzey bölümünde yaklaşık 3,299km²’lik alan kaplayan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer almaktadır. Adanın 256 km²’lik alanını İngiliz üs bölgeleri, 244 km²’lik
alanını sınır hattında kullanılmayan “Ara Bölge (Tampon Bölge)” ve yaklaşık 5,449 km²’lik alanını da Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları oluşturmaktadır (Karabacak, 2015:1).
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Şekil 1. Çalışma alanının yeri ve sınırları

Girne İlçesi içerisinde ülkenin en önemli dağlık alanı olan Beşparmak Dağları’nın büyük bir kısmı
bulunmaktadır. Beşparmak Dağları’nın kuzey kesimi, yer yer kısmen de olsa genişleyen, dar kıyı ovalarından
oluşmaktadır (Şekil 2). İlçe merkezi olan Girne şehri de bu alanda kurulmuş ve gelişmiştir. Son yıllarda sahil
şeridinde bulunan yerleşmeler giderek büyümüş ve kıyı ovaları yerleşim alanları ile kaplanmıştır. Beşparmak
Dağları’nın kuzey yamaçlarında ve üst kesimlerinde orman alanları ve yer yer mera alanları mevcuttur. Yamaç
kesimlerinde mera alanları ile maki bitki örtüsünden oluşan sahalar görülmektedir. Dağların güney yamacında
mera alanları ile orman alanları yine görülmekle beraber ormanlık alanlar kuzey kesimindeki kadar yoğun ve
geniş değildir.
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Şekil 2. Girne İlçesi’nin fiziki haritası

KKTC’de mülki idare bakımından son yapılan değişiklik ile 6 ilçe bulunmaktadır. Ülke mülki idare
birimleri 1980 yılındaki anayasaya göre Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa olmak üzere üç ilçe, 7 bucak ve toplam
186 yerleşim biriminden oluşmaktayken, 1998 yılında anayasanın 33.sayılı kararı ile Lefkoşa, Girne,
Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele olmak üzere beş ilçe, 12 bucak merkezi ve toplamda 187 yerleşim biriminden
meydana geliyordu. 2017 şubat ayında ise 1998 yılındaki yasaya yapılan yeni düzenleme ile ilçe sayısı 6’ya
yükselmiştir. Lefke bucağı Güzelyurt’tan ayrılarak ilçe haline getirilmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mülki idari bölümleri
Lefkoşa Bucağı
17 Yerleşim Yeri
Değirmenlik Bucağı
13 Yerleşim Yeri
1.
Lefkoşa İlçesi
30Yerleşim Yeri
Gazimağusa Bucağı
14 Yerleşim Yeri
Geçitkale Bucağı
16 Yerleşim Yeri
2.
Gazimağusa İlçesi
Akdoğan Bucağı
12 Yerleşim Yeri
42 Yerleşim Yeri
Girne Bucağı
27 Yerleşim Yeri
Çamlıbel Bucağı
15 Yerleşim Yeri
3.
Girne İlçesi
42 Yerleşim Yeri
Güzelyurt Bucağı
12 Yerleşim Yeri
4.
Güzelyurt İlçesi
İskele Bucağı
17 Yerleşim Yeri
Mehmetcik Bucağı
12 Yerleşim Yeri
5.
İskele İlçesi
Yeni Erenköy Bucağı
14 Yerleşim Yeri
43 Yerleşim Yeri
Lefke Bucağı
Lefke İlçesi
18 Yerleşim Yeri
6.
Genel Toplam
187 Yerleşim Yeri

Girne İlçesi yaklaşık 640 km² yüzölçümü ile ülke topraklarının yaklaşık %20’sini kaplamakta ve alan
bakımından 3. sırada yer almaktadır. 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 69,163 kişi olup, küçük bir
farkla, Gazimağusa’dan sonra ülkedeki 3. en kalabalık ilçedir (nüfusun %24’ü). Nüfus yoğunluğu ise yaklaşık
108 kişi olup ülke ortalamasının üzerindedir. (ülke ortalaması 88). İlçe Girne Merkez ve Çamlıbel bucağı
olmak üzere iki bucağa ayrılmakta ve 6 belediye yönetsel alanı barındırmaktadır. Belediye alanlarının ise
tamamı Girne merkez bucağında bulunur. Girne Merkez bucağında bulunan 25 yerleşim biriminin 6’sında
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belediye örgütü mevcuttur. Bunların ise 1’i şehir 4’ü kasaba karakterinde iken, 1’i belediye örgütlü köy
yerleşmesi şeklindedir. Çamlıbel bucağında bulunan 15 yerleşim biriminin tamamı köy karakterindedir.
2. Materyal ve Yöntem
Arazi örtüsü değişiminin tespitinde çeşitli yöntemler ve veri kaynakları kullanılmaktadır. Gerek
dünyada gerekse Türkiye’de yaygın olarak uydu fotoğraflarından ve Avrupa Çevre Ajansı’nın oluşturduğu bir
veri tabanı olan CORINE verilerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada çalışma alanındaki arazi örtüsünün
değişiminin tespiti için CORINE 2000, 2006 ve 2012 yılı verilerinden yararlanılarak, mevcut yıllardaki arazi
örtüsü incelenmiştir. Ancak bu yapılırken çalışma sahasının özellikleri doğrultusunda CORINE sınıfları
yeniden sınıflandırılarak toplamda 7 ana sınıf oluşturulmuştur (Çizelge 2). Belirlenen sınıflar doğrultusunda
Girne İlçesi’nin 2000, 2006 ve 2012 arazi örtüsü haritaları coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarından
ArcGIS10.4.1 kullanılarak yeniden oluşturulmuş, alansal tablolar vasıtasıyla arazi örtüsü ve değişim alanları
çıkarılarak haritalandırılmıştır. Ayrıca çalışma sahasında arazi gözlemleri de yapılarak haritalarda son
düzenlemeler yapılmıştır.
Çizelge 2. CORINE arazi örtüsü sınıflarının yeniden düzenlenmesi
Arazi Örtüsü Sınıfları

CORINE Arazi Örtüsü Sınıfları İçerisindeki Yeri

Yerleşim Alanları

Yapay alanlar

Tarımsal Alanlar

Tarımsal alanlardan mera alanları çıkarılmıştır.

Otlak Alanları

Mera alanları ve çayır alanları birleştirilmiştir.

Orman Alanları

Orman ve yarı doğal alanlardan sadece ormanlar dikkate alınmıştır.

Diğer Bitki Örtüsü Alanları
Sulak Alanlar
Diğer Alanlar

Orman ve yarı doğal alanlar içerisinden çayır, orman ve çıplak kayalık alanlar
çıkarılmıştır.
Su yapıları içerisindeki su kütleleri, ıslak alanlar içerisinde yer alan bataklık alanlar ile
birleştirilmiştir.
Çıplak kayalık alanlar, sahiller, kumsal ve kumluk alanlar.

2000-2006, 2006-2012 ve 2000-2012 olmak üzere üç dönem halinde Girne İlçesi’nin arazi örtüsü
değişimi incelenmiştir. Son aşamada ise 2000-2012 dönemindeki yıllık artış oranları hesaplanmıştır. Her bir
arazi örtüsü türünün yıllık değişim oranları belirlenirken Puyravaud’un geliştirdiği formül kullanılmıştır. Söz
konusu formül ormansızlaşmanın yıllık değişim oranının belirlenmesi için Puyravaud tarafından geliştirilmiş
(Puyravaud, 2003), ancak ormansızlaşma çalışan araştırıcıların yanı sıra zamanla arazi örtüsü değişimi
çalışanlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır (Rodríguez, vd., 2013; Tovar, vd., 2013; Schulz, vd., 2010;
Teixeira, vd., 2014; Sancar, vd., 2009; Peiman, 2011; Vittek, vd., 2014; Munsi, vd., 2010; Bayar ve Karabacak,
2017).

Formülde yıllık değişim oranı “rt” ile ifade edilirken, “t1” başlangıç zamanını, “t2” sonraki dönemi,
“A1” ilk baştaki arazi örtüsü miktarını, “A2” sonraki arazi örtüsü miktarını belirtmektedir (Puyravaud, 2003;
Rodrigez, vd., 2012; Bayar ve Karabacak, 2017).
3. Bulgular ve Analiz
2000 yılı CORINE verilerine göre yaklaşık 640 km² alana sahip olan Girne ilçesinin önemli bir kısmını
tarım (%37) ve daha çok makiliklerden oluşan diğer bitki örtüsü (%33) alanları meydana getirmektedir
(Çizelge 3). Orman alanları ise yaklaşık 133 km²’lik alan ile üçüncü sırada yer almaktadır.
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Çizelge 3. Girne ilçesi arazi örtüsü sınıflarının yüzölçümü içerisindeki dağılışı
Arazi Örtüsü
Tarımsal Alanlar
Diğer Bitki Örtüsü Alanları
Orman Alanları
Yerleşim Alanları
Otlak Alanları
Diğer Alanlar
Sulak Alanlar
Toplam

2000 Yılı
2006 Yılı
2012 Yılı
Alanı (km2) Oranı (%) Alanı (km2) Oranı (%) Alanı (km2) Oranı (%)
219
34
216
34
238
37,2
210
33
208
33
210
32,8
117
18
117
18
133
20,8
73
11
76
12
36
5,6
14
2
17
3
16
2,5
6
1
6
1
7
1,1
0,5
0
0,4
0
640
100
640
100
640
100

Çalışma alanında daha çok kızılçamlardan oluşan orman alanları Beşparmak dağları üzerinde özellikle
de kuzey yamaçlarda bulunmaktadır. Güney yamaçta orman alanlarının yoğunluğu azalmaktadır. Diğer bitki
örtüsü diye adlandırılan, çalışma alanında daha çok maki türlerinin egemen olduğu, bu sınıftaki araziler ise
orman alanlarını çevrelemektedir. Bu araziler Beşparmak dağlarının yamaç kısımlarına denk gelmekte ve daha
çok kuzey yamaçlarda ağırlık kazanmaktadır. Tahribatın daha az olduğu ilçenin kuzeybatı ve kuzeydoğu
kesiminde ise kıyıya kadar inmektedir (Şekil 3). İlçede ilk sırada yer alan tarım alanları ise daha çok Beşparmak
dağlarının güney kısmında Mesarya ve Güzelyurt ovalarının uzantılarının yer aldığı sahada görülmektedir.
Kuzey kesimde kıyı ovalarında yer alan tarım alanlarının bir kısmı geçmiş dönemlerde, yapılan arazi
gözlemlerine dayanarak, maki alanları ile kaplı iken bu alanlar zamanla tarım alanı olarak kullanılmaya
başlanılmıştır. Homojen bir dağılım göstermeyen otlak alanları ise ilçede küçük bir alan kaplamakta (%2,5),
daha çok Beşparmak dağlarının güney kesiminde hayvancılığın yapıldığı Alemdağ, Akçiçek, Göçeri gibi
köylerin yönetsel alanında yer almaktadır.

Şekil 3. Girne İlçesi 2000 yılı arazi örtüsü haritası

2006 ve 2012 yıllarında arazi örtülerinin çalışma sahasında kapladıkları alanın sıralaması değişmemiş
sadece miktarlarında önemli değişiklikler gözlenmiştir (Çizelge 3). 2006 yılında en büyük değişim yerleşim
alanlarında yaşanmıştır (Çizelge3, Şekil 4 ve 5). Yerleşim alanları pozitif yönde bir değişimle yaklaşık %103
oranında bir artışla 73 km2’ye erişmiştir. Diğer bitki örtüsü sınıfında bir değişim görülmezken, otlak, orman,
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tarım ve diğer alanlarda negatif yönde bir değişim gerçekleşmiştir. 2000 yılında sulak alanlar yer almazken,
2006 yılında küçük bir alanda sulak alanlar görülmektedir. Bu alan Geçitköy sulama göletinin olduğu sahadır.
Aslında gölet 2000 yılından önce 1989 yılında yapılmıştır, 2012 yılında KKTC Su Temin Projesi kapsamında
gölet alanına baraj inşaatı başlanılmış ve 2014 yılında bitirilmiştir. Ancak 2000 yılı CORINE verilerinde gölet
alanı saptanamamıştır.

Şekil 4. Girne İlçesi 2006 yılı arazi örtüsü haritası

2000-2006 yıllarında arazi örtüsünde değişim olan sahaların çok büyük bir kısmı Beşparmak
dağlarının kuzeyinde yer almaktadır (Şekil 5). Otlak alanları %13, orman alanları %12, tarım alanları %8 ve
diğer alanlar %14 oranında azalmıştır. Söz konusu alanlardaki negatif yöndeki değişim, yerleşim alanlarının
lehine olacak şekilde gerçekleşmiştir. İki dönem arasında yerleşim alanları iki katından fazla bir artış göstermiş
ve bu sahaların büyük bir bölümü sahil şeridinde yer almıştır (Şekil 4 ve 5). Ancak şunu da belirtmek gerekir
ki, araştırma sahasında farklı dönemlerde yapılan arazi gözlemleri sonucunda 2006 yılında yerleşim alanı
olarak saptanan sahaların hepsi söz konusu altı yıl içerisinde yerleşmeye açılan alanlar arasında değildir.
CORINE’nin verileri incelendiği zaman 2000 yılına ait verilerde bir takım yanlışlıklar olduğu belirlenmiştir.
Bu da maalesef çalışmayı sınırlandırmıştır. Eskiden beri yerleşim yeri olan bir takım köyler 2000 yılında tarım
alanı olarak gösterilmiştir. İki dönem arasında sahil şeridinde yer alan yerleşme alanları hızla büyüyerek
yerleşmeler neredeyse birleşmiştir. Kıyı şeridi 2000’li yıllardan itibaren hızla yapılaşmaya başlamış ve tarım,
orman, bitki örtüsü, otlak alanları yerleşim alanına dönüşmüştür. Bu durum üzerinde Annan planından sonra
ülkede belli sahaların değerlenerek yerleşim alanı olarak seçilmesinin yanı sıra, sahil kesiminde turistik amaçlı
birçok otel ve eğlence alanının da yapılmasıyla alakalıdır.
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Şekil 5. Girne İlçesi 2000-2006 yılları arasındaki arazi örtüsü değişimi

2012 yılında arazi örtüleri arasındaki değişim önceki döneme göre yavaşlamıştır. Orman ve diğer
alanlarda herhangi bir değişiklik görülmezken; yerleşim ve otlak alanları pozitif; sulak alanlar, tarım ve diğer
bitki örtüsü alanları negatif yönde bir değişime uğraştırmıştır (Çizelge3, Şekil 6 ve 7). Söz konusu değişime
uğrayan alanlarda, sulak alanlar hariç, yaklaşık 2-3 km2’lik bir fark oluşmuştur (Çizelge 3). Ancak oransal
olarak bakıldığında en büyük değişim pozitif yönde %21 ile otlak alanlarında gerçekleşmiştir. Tarım ve diğer
bitki örtüsü alanlarından otlak alanlarına doğru bir dönüşüm olmuştur. Bu dönemde yerleşim alanlarının lehine
yaklaşık %4’lük bir artış yaşanmıştır.

Şekil 6. Girne İlçesi 2012 yılı arazi örtüsü haritası

Değişim alanları 2000-2006 dönemindeki gibi homojen bir şekilde sahil şeridinde toplanmamış, daha
heterojen bir görünüm arz etmiştir (Şekil 7). Hatta 2006-2012 döneminde değişim daha çok Beşparmak
Dağlarının güneyinde meydana gelmiştir.
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Şekil 7. Girne İlçesi 2006-2012 yılları arasındaki arazi örtüsü değişimi

2000-2012 arasındaki 12 yıl içerisindeki değişim ele alınacak olursa, ilçede yaklaşık 83 km2’lik bir
alanın farklı arazi türleri arasında değişime uğradığı görülmüştür. Bu alanın içerisinde farklı arazi türlerinden
lehine en fazla dönüşüm yaşayan sınıf yerleşim alanları olmuştur (Çizelge 4 ve Şekil 8). Değişim yaşanan
toplam alanın yarıdan fazlası (yaklaşık %53) çeşitli arazi tiplerinden yerleşim alanlarına doğru yaşanmıştır.
Yerleşim alanlarına dönüşen alanların ise yaklaşık %76’sı tarım, %22’si ise diğer bitki örtüsü alanlarından
meydana gelmektedir (Çizelge 4). Yerleşim alanına dönüşen alanların büyük bir kesimi ise ilçenin ve
Beşparmak dağlarının kuzeyindeki kıyı ovalarından oluşmaktadır. Girne şehir merkezinin giderek büyüyüp
gelişmesinin yanı sıra, kıyı şeridindeki küçük yerleşmelerin de hızla gelişmesi, inşaat sektöründe yaşanan
gelişmeler, ayrıca ilçenin ülke turizminin en önemli merkezi olması ile birlikte turizm amaçlı birçok konaklama
ve eğlence tesislerin sayılarının son yıllarda büyük ivme kazanması yerleşim alanları diye belirtilen sınıfın
büyümesinin nedenleridir.

Şekil 8. Girne İlçesi 2000-2012 yılları arasındaki değişim alanlarının arazi örtüsü türlerine göre dağılımı
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Diğer bir önemli değişim ise diğer bitki örtüsü diye adlandırılan makilerin yaygın olduğu arazi türüdür.
Diğer bitki örtüsüne dönüşen alanların yaklaşık %95’i orman alanlarının tahrip edilmesiyle bu arazi türüne
dönüşmüştür (Çizelge 4). Bu sınıfa dönüşen araziler ilçede, tahribatın daha yaygın olduğu Beşparmak
dağlarının kuzey yamaçlarında görülmektedir (Şekil 8). Tarım alanlarına dönüşen yaklaşık 13 km2’lik arazi,
değişim alanları içerisinde %16’lık bir paya sahiptir. Yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak tarım
alanları da yerleşim alanlarının çevresine doğru kaymaya başlamış ve tarım alanı en fazla makilik alanların
tahrip edilmesiyle alan kazanmıştır (Çizelge 4). Ayrıca orman ve otlak alanlarının da tahrip edilmesi sonucu
tarım alanlarında artışlar gözlenmiştir.
Çizelge 4. Girne ilçesindeki arazi örtüsü sınıflarının 2000-2012 yıllarındaki dönüşümü
Dönüşülen Arazi Türü
Miktarı (Km2)
Dönüşülen Arazi Türü
Miktarı (Km2)
Tarım-Yerleşim
33,36 Tarım-Otlak
1,55
Otlak-Yerleşim
0,45 Orman-Otlak
0,00
Orman-Yerleşim
0,54 Diğer Bitki Örtüsü-Otlak
1,09
Diğer Bitki Örtüsü-Yerleşim
9,54 Toplam Otlak
2,64
Toplam Yerleşim
43,90
Tarım-Sulak
0,29
Orman-Tarım
1,84 Diğer Bitki Örtüsü-Sulak
0,14
Otlak-Tarım
1,42 Toplam Sulak
0,43
Diğer Bitki Örtüsü-Tarım
9,66
Diğer-Tarım
0,30 Otlak-Diğer Bitki Örtüsü
0,91
21,63
Toplam Tarım
13,21 Orman-Diğer Bitki Örtüsü
Diğer-Diğer Bitki Örtüsü
0,24
Diğer Bitki Örtüsü-Orman
0,28 Toplam Diğer Bitki Örtüsü
22,78

2000 ile 2012 yılları arasında geçen 12 yıllık dönem baz alındığı zaman her bir arazi örtüsü için yıllık
değişim oranı hesaplanmıştır. En yüksek yıllık değişim oranının yaklaşık %6 ile yerleşim alanlarında
gerçekleştiği tespit edilmiştir (Şekil 9). Yerleşim alanlarının dışında pozitif değişim gösteren arazi türü ise
otlak alanları olmuş ve yılda yaklaşık %0,45 oranında büyüme göstermiştir. Öte yandan tarım, orman, diğer
bitki örtüsü ve diğer alanlar negatif yönde değişim göstermiştir. En yüksek azalma eğilimi diğer alanlardan
sonra, orman ve tarım alanlarında görülmüştür.
Yıllık Değişim Oranına göre Arazi Örtülerinin Dağılımı
7,00

6,20

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
0,45

1,00

-0,08

0,00
-1,00
-2,00

Yerleşim
Alanları

Tarım Alanları Otlak Alanları Orman Alanları Diğer Bitki Sulak Alanlar Diğer Alanlar
Örtüsü Alanları
-0,81
-1,07
-1,28

Şekil 9. Girne İlçesi’ndeki arazi örtülerinin yıllık değişim oranına göre dağılımı
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4. Sonuç
CORINE verileri baz alınarak Girne ilçesi arazi örtüsü değişimi 2000-2012 yılları arasında iki
dönemde incelendiğinde; tarımsal alanların azalması ile yerleşim alanlarının artması arasında bir ilişki olduğu
görülmektedir. Belirtilen yıllardaki değişim haritalarından da görüleceği üzere değişim Girne şehri ve çevresi
ile sahil şeridindeki kıyı ovalarında gerçekleşmiştir. Şehrin ve ilçenin gelişimi göz önüne alındığında bu
durumun devam edeceği ve sahil şeridindeki büyümenin artarak kıyıdaki yerleşmelerin birleşeceği, zamanla
Beşparmak dağlarının yamaçlarına doğru ilerlemenin artacağı öngörülmektedir. Yerleşim alanlarının bu hızlı
büyümesinde bir takım faktörler etkilidir. Girne ilçesi ülkenin en önemli turizm merkezidir. Turist sayısı ve
konaklama süresinin en fazla olduğu ilçe konumundadır. Artan talep ilçede pek çok büyük otelin, rekreasyon
ve eğlence alanının yapılmasına neden olmuştur. Söz konusu turizm sahaları yerleşim alanları diye adlandırılan
sınıf içerisinde yer almakta ve bilhassa kıyı şeridindeki hızlı değişimin nedenlerinden biri de artan turistik
amaçlı tesis inşaatlarıdır. Öte yandan ülkede 2004 yılında yapılan Annan planı referandumu sonrasında ülkede
planda verilecek bölgeler arasında yer alan sahalar ileriki yıllarda bir anlaşma olması durumunda riskli
görüldüğü için yerleşim alanı olarak daha az tercih edilir olmuştur. Girne ilçesinin bu alanlar arasında yer
almaması da yine talep edilmesinde etken olmuştur.
Yıllık değişim oranları baz alınarak, yerleşim alanlarının %6,20’lik büyümesinin devam ettiği
düşünülürse 2030 yılında yerleşim alanı 1,38 kat büyüyecektir. Bu büyüme ile en çok ilçede zaten dar olan
verimli kıyı ovaları etkilenecektir. Dolayısıyla tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek amacıyla
bir takım tedbirler almak gerekecektir.
Yıllık değişim oranının negatif yönde %0.81 olduğu göz önüne alınırsa tarım alanları 2030 yılında
0.90 kat gerileyerek yaklaşık 185 km2’ye; otlak alanları da 1,09 kat artarak 18,5 km2’ye yükselecektir.
Yıllık değişim oranı, orman alanlarının % -1.07, diğer bitki örtüsü alanlarının ise % -0,08 oranında
azaldığını göstermektedir. 2030 yılına gelindiğinde orman varlığında 0.81, diğer bitki örtüsü alanlarında 1.02
kat azalma beklenmektedir.
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