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Öz: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, mülki idare taksimatı bakımından 6 ilçe (Lefkoşa – Gazimağusa – Girne –
Güzelyurt – İskele - Lefke) ve 12 bucağa bölünmüştür. Lefkoşa İlçesi yaklaşık olarak 502.19 km²’lik yüzölçümüne sahip
olmakla birlikte, KKTC’nin yönetim merkezi, merkez ilçesidir. İlçe sınırlarını kuzeyde Girne, güneyde Kıbrıs Rum
Yönetimi, doğuda Gazi Mağusa ve batıda da Güzelyurt ilçeleri oluşturmaktadır. Lefkoşa İlçesi’nin yönetsel bölümlerini,
Lefkoşa merkez bucağı ve Değirmenlik Bucağı oluşturmaktadır. Bucak sınırları içinde kalan yönetsel alanlar ise, yerel
yönetim organları (belediyeler ve köy muhtarlıkları) tarafından yönetilen şehir/ kasaba/ köy fonksiyonlu toplam 30 adet
yerleşme alanından meydana gelmektedir. İlçenin yönetsel sınırları içinde kalan sahada 5 adet belediye yönetsel alanı
(Lefkoşa– Gönyeli – Değirmenlik – Alayköy – Akıncılar) ve 25 adet köy yönetsel alanı bulunmaktadır. Kaymakamlık
binasının bulunduğu Lefkoşa şehri aynı zamanda ilçe merkezi fonksiyonunu üstlenmiş durumdadır. Bu çalışmada
Lefkoşa İlçesi’nin güneyinde Kıbrıs Rum Yönetimi ile olan sınır hududunda hiçbir belediye yönetsel alanına dahil
edilmeyen, isimleri bile olmayan hala eski Rum adlarının kullanıldığı yerleşim alanları tespit edilmiştir. Askeri amaçlar
için kullanılan aynı zamanda ekilip biçilen bu alanlarda sınır düzenlemesi yapılmalı ve komşu yerleşmelerin sınırlarına
dahil edilmelidirler. İlçe genelinde bucak, belediye, köy ve mahallelere ait bilgilerin toplanması, elektronik ortama
aktarılması ve istatistiki verilerin üretilmesi, haritaların hazırlanması ile yönetsel sınırlara ilişkin bilimsel çalışmalar
yapılması ve yönetsel sınırların doğal coğrafya koşullarına da uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lefkoşa, İlçe, Mülki İdare Taksimatı, Köy Yönetsel Alanı, Belediye Yönetsel Alanı.

Abstract: The Turkish Republic of Northern Cyprus is divided into 6 districts (Nicosia - Famagusta - Kyrenia Güzelyurt - Iskele - Lefke) and 12 subdistricts according to the civil administration divisions. Lefkoşa District is also
the central district of the TRNC, with an area of approximately 502.19 km². The boundaries of Nicosia district is
Kyrenia in the north, Greek Cypriot Community in the south, Famagusta in the east and Güzelyurt districts in the west.
The administrative sections of the Nicosia District are composed of Nicosia central and Değirmenlik Subdistricts. The
administrative areas within the boundaries of the subdistricts are under the control of local authorities (municipalities
and village authority) with city / town / village functions are consist of a total of 30 settlement areas. There are 5 urban
administrative areas (Lefkoşa - Gönyeli - Değirmenlik - Alayköy - Akıncılar) and 25 rural administrative areas within
the administrative boundaries of the Nicosia district. The city of Nicosia, where the district governor's office is located,
has also undertaken the district center function. In this study, some settlement areas have been identified which are not
included in any municipal administrative area and even still with the Greek old names at the south of Nicosia district
near to the border of Greek Cypriot Community. These areas, which are used for military and agriculture purposes,
must be reorganised and included in the boundaries of neighboring settlements. It is necessary to collect information
from sub-districts, municipalities, villages and neighborhoods to produce electronic and statistical data, to prepare
maps, to carry out scientific studies on administrative boundaries and to update the administrative boundaries in
accordance with the natural geographical conditions in the Nicosia district .
Keywords: Nicosia, District, Civil Administration Divisions, Urban Administrative Area, Village Administrative Area.
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1. Giriş
Coğrafi bilimler içinde sosyal coğrafyanın bir dalı olan yönetsel coğrafya, devletin ülke toprakları
üzerinde örgütlenmesi sonucunda oluşan yönetsel bölünüş ile bu bölünüşe göre ortaya çıkan yönetsel bölüm
ve alanların coğrafi esaslar dâhilinde analizini yapan ve kamu yönetiminin coğrafi mekân üzerindeki
etkilerini araştıran bir disiplindir (Özçağlar, 2015).
Daha önceki yıllarda hazırlanmış tüm çalışmalarda ve kaynaklarda adına İdarî coğrafya olarak
rastladığımız bilim dalı; uluslararası platformda siyasi nitelik taşıyan devletlerin egemenlikleri altındaki ülke
arazilerinin yönetimi ile ilgili esasları, coğrafi ortamla ilişkili olarak ele alan bir beşeri ve ekonomik coğrafya
alt disiplini olarak tanımlanmaktadır (Özcağlar, 2011).
Başka bir ifadeyle merkezi bir egemen gücün denetimi ve yönetimi altında, ulusal-uluslararası
ilişkiler ve jeo-politik potansiyellere dayalı olarak örgütlenmiş, merkezi idareye tâbi olmakla birlikte kendi
içinde idarî özerklik ve yerleşmeler kademelenmesi gösterge (bile)n alt siyasal-yönetsel yapılanmaların
belirli ve tanımlı bir bölge üzerindeki mekânsal yansımaları olarak tanımlanmaktadır (Özcan, 2005).
Coğrafyanın salt bilim karakterli dalları yanında eşit şartlarda yer almasa bile idari coğrafyanın
memleketi idare edenlere, maliyecilere, iktisatçılara, sanayi ve ticaretle uğraşanlara tek kelime ile memleketi
yakından tanımak isteyenlere bilgi vermek suretiyle büyük faydalar sağlayacağı tabiidir. Hatta bir bakımdan
idari coğrafyanın sağladığı bilgilerin yalnız pratik olmakla kalmayıp, bilimsel özellikler de taşıdığını
söylemek mümkündür. (Darkot, 1961; Özcağlar, 2005). Devletin yönetim yapısı gereği ülke topraklarında
yapılmış veya yapılacak idari düzenlemelerin ve doğal coğrafya koşullarının sosyo-ekonomik yapıya uygun
olup olmadığını araştırarak bu yönde yapılacak planlamalara yön vermektedir (Koday ve Erhan, 2008).
Adından da anlaşılacağı üzere coğrafyanın bu araştırma alanında yeryüzünde siyasi birimler meydana getiren
varlıklar (devletler), idari bölümleri bakımından incelenir. Bu inceleme muhtelif siyasi birimleri
karşılaştırmak şeklinde yapılabilir.
Yerleşme kavramının ortaya çıktığı Neolitik çağdan beri insanlığa ev sahipliği yapmakta olan Kıbrıs
adası, doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan, 9,251 km²’lik alanıyla, Sicilya ve Sardinya adalarından sonra
Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. 34°33´-35°42´ Kuzey enlemleri ile 32°16´-34°36´ Doğu boylamları
arasındaki ada, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır, doğusunda Suriye ve Lübnan, güneydoğusunda İsrail
ile komşuyken, batısındaki Girit ve Rodos adalarına da ortalama 400 km uzaklıktadır.
Kıbrıs, ‘’Yeşil Hat’’ ile ikiye bölünmüş, iki devletli bir yapıda, adanın kuzey bölümünde yaklaşık
3,299 km²’lik alan kaplayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve güneyinde yaklaşık 5,449 km²’lik
alanı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)‘ne ev sahipliği yapmaktadır. Adada aynı zamanda
İngiltere’ye ait, yüzölçümü 256 km² olan, Dikelya/Dekelia ve Ağrotur/Akrotiri askeri üsleri vardır. Yeşil
Hat’tın her iki yanından oluşan 244 km²’lik ara bölge (tampon bölge), Birleşmiş Milletler Barış Gücü
gözetimindedir. Lefkoşa ilçe merkezi olan şehir, bugün adadaki her iki devlete de başkentlik yapmaktadır.
2.

Materyal ve Yöntem

KKTC’deki en büyük idari taksimat ilçe olduğundan ilçelerin tek tek ele alınarak incelenmesi ülke
yönetsel coğrafyasının daha iyi anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. KKTC’de malesef bu
yönlü çalışmaların çok kısıtlı sayıda yapılmış olması, bilimsel çalışmalara ışık tutacak kaynak ve veri azlığı
yaşanmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra idari taksimat oluşturulmasında ve oluşturulduktan sonra
ortaya çıkan aksaklıkların tespit edilmesi ve giderilmesi açısından da önemlidir.
Bu çalışmada Lefkoşa İlçesi’nin yönetsel coğrafya bakımından analizinin yapılması amaçlanmıştır.
KKTC’nin mülki idare bakımından 6 yönetsel bölgesinden biri olan Lefkoşa İlçesi, yönetsel bölüm (bucak)
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ve alanlarına (yerel yönetimler) ayrılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken tarihsel
süreç içerisinde ilçe sınırlarında meydana gelen değişiklikler anlatılmış ve haritalandırılmıştır. İlçenin
belediye ve köy yönetsel alanları belirlenmiş, yönetsel coğrafya özellikleri ve ilçe alanındaki yerleşmelerin
fonksiyonları belirtilmiştir. Son olarak problemler tespit edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin idari teşkilat yapısı içinde mülki (merkezi) ve mahalli
(yerel) idarenin yeri ve yönetim organizasyonu hakkındaki bilgiler doğrudan 1985 KKTC Anayasası’ndan,
33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası, 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik)
Yasasından elde edilmiştir. Cumhuriyetten önceki mülki idare teşkilatı ve yerleşim bölge-bölüm-alanları
hakkındaki bilgiler için 9/1980 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasasından faydalanılmıştır. 43/2009
sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası, Devlet planlama Örgütü
İstatistik yıllıkları, 2011 nüfus sayımı sonuçları ve yerel yönetimler kitapçıklarından önemli ölçüde
faydalanılmıştır. KKTC Harita Dairesi tarafından hazırlanan yerel yönetim haritası çalışmanın temel veri
kaynaklarındandır. Konuyla alakalı literatür taraması yapılarak çeşitli tez ve makalelerden yararlanılmış, gezi
ve gözlem yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü, Lefkoşa İlçe Kaymakamlığı ve ilçe
sınırı içerisindeki belediyelerle görüşülmüş, buralardan bilgi toplanmıştır. Sayısal haritaların üretilmesinde
Arcgis 9.3 yazılımından faydalanılmış, uydu görüntüleri incelenmiştir.
3. Bulgular ve Analiz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası ile
merkez yönetim kuruluşu bakımından 6 ilçe (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke), 12
bucak (Lefkoşa, Değirmenlik, Gazimağusa, Geçitkale, Akdoğan, Girne, Çamlıbel, Güzelyurt, İskele,
Mehmetcik, Yeni Erenköy, Lefke Bucakları) ile toplam 187 yönetsel alana bölünmüştür. Her ilçeden
sorumlu bir kaymakam ve tüm kaymakamların bağlı olduğu merkezi bir kaymakamlık vardır. İlçelerle aynı
adı taşıyan bucaklar, o ilçenin merkez bucağıdırlar. Kaymakamlık binaları da buralarda bulunmaktadır.
Yönetsel Bölünüşten sorumlu Mülki Yönetim ve Bölümleri Dairesi (Merkez Kaymakamlık) ile Yerel
Yönetimler Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlıdırlar. Başkent Lefkoşayı, diğer belde belediyelerini ve
birçok köy yönetsel alanını sınırları içerisinde bulunduran Lefkoşa İlçesi, KKTC’nin merkez ilçesidir.
Lefkoşa şehri de ilçe merkezi konumundadır. 502.19 km² yüzölçümüyle ilçe sınırları içerisinde toplamda 5
adet belediye yönetsel alanı (Lefkoşa– Gönyeli – Değirmenlik – Alayköy – Akıncılar) ve 25 adet köy
yönetsel alanı bulunmaktadır.
3.1. Lefkoşa İlçesi Yönetsel Coğrafya Özellikleri
Ülke arazisinin yönetim kademelerine idari bölünüş, bu bölünüşten oluşan yönetim birliklerine ise
yönetim bölgesi ya da idari alan denilmektedir (Doğanay vd., 2011). Yönetsel Coğrafya araştırmalarında
yönetsel alanlar genel olarak belediye ve köy yönetsel alanları şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Araştırmanın bu
bölümünde öncelikle Lefkoşa ilçesinin yönetsel durumu bu genel ayrım çerçevesinde ele alınacak; ardından
ise ilçenin güncel idari durumuna yönetsel alanlar bazında ayrıntılı olarak yer verilecektir.
3.1.1 Belediye Yönetsel Alanları
İlçelerin yönetsel sınırları içinde kalan sahada köylerin yanı sıra belediyeler tarafından yönetilen
alanlar da bulunmaktadır. Belediye yönetsel alanı olarak adlandırdığımız bu ünitelerin içinde şehir, kasaba
nitelikli kentsel yerleşmeler ile kasaba niteliği kazanamamış köy özellikli yerleşmelerin yanında tarım, otlak,
orman, madem alanları vb. bulunabilmektedir.
Bir ilçenin merkez alanının bütününe merkezlik yapan, içerisinde kaymakamlık teşkilatının ve ilgili
diğer resmi kuruluşların yer aldığı belediye örgütlü yerleşmelere ilçe merkezi denilmektedir. İlçe merkezi
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yerine “ilçe” denilmesi yanlış bir ifade şekli olmakta ve sanki ilçenin yönetsel alanının tümünden söz
ediliyor anlamı doğmaktadır.
İlçe merkezi görevi almamış belediye örgütlü yerleşmelere yerel yönetimle ilgili bir statü
kazandırılarak belde ünvanı verilmiştir. Belde şehir anlamında Arapça bir sözcük olup, genelde tüm belediye
örgütlü yerleşmeleri kapsamaktadır. Beldeler de köy, kasaba veya şehir özellikli olabilmektedir.
Belediye yönetsel alanların oluşturulmasındaki amaç; belediye hizmetlerinin götürülmesi ve
buralarda imarlı yapılaşmanın sağlanmasıdır. Çünkü ülkemizde belediye yönetsel alan dışındaki
yerleşmelerde yapılaşmaya gerekli özen gösterilememektedir (Koday, 2009). Bu bakımdan belediye sınırları
aynı zamanda kentsel idari alan sınırlarını oluşturmaktadır.
Köylerin ve belediye teşkilatlı yerleşmelerin yönetsel alanları ile bütünleşen veya onlardan ayrı
üniteler oluşturan devlete ait hazine arazileri (hali arazi), güncel mülki bölünüş tablosuna göre ilçelerin
yönetsel alanları içinde yer almaktadır. Devletin özel ve genel mülkiyetinde bulunan araziler olarak
tanımlanan hazine arazileri, dağlık alanlar, yayla alanları, orman alanları, göl ve bataklıklar, plajlar akarsu
yataklarından oluşmaktadır. KKTC Anayasının 159. Maddesinde Devletin Mülkiyet Hakkı şu şekilde
tanımlanmıştır: (1) 15 Kasım 1983 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan, ve;
(a)Tapusu, 16 Ağustos 1960 tarihinden önce Kıbrıs Hükümeti adına kayıtlı tüm taşınmaz mallar ile, 16
Ağustos 1960 tarihinden sonra Kıbrıs Cumhuriyetine intikal eden tüm taşınmaz mallar; kamuya ait yollar,
sular, su kaynakları, liman ve sahiller, rıhtım ve iskeleler, göller, dere ve göl yatakları, tarihi kent, bina ve
kalıntılar ile kaleler ve bunların alanları, doğal servetler ve yeraltı kaynakları, ormanlar, savunma yapı ve
tesisleri ile yeşil saha ve parklar; kamuya açık köy ve tarla yolları, kamu hizmetinde kullanılan binalar;
(b) Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilan edildiği 13 Şubat 1975 tarihinde terkedilmiş bulunan veya
sözkonusu tarihten sonra yasanın terkedilmiş veya sahipsiz taşınmaz mal olarak nitelendirdiği veya hüküm
veya tasarrufu kamuya ait olması gerekli olup da aidiyeti saptanamamış olan tüm taşınmaz mallar, bina ve
tesisler; ile (c) 1960 Kuruluş Antlaşmasında ve ona bağlı eklerde belirlenen askeri tesis, rıhtım, kamp vesair
talim sahaları içinde bulunan tüm taşınmaz mallar, Tapuda böyle kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin mülkiyetindedir ve tapu kayıtları buna göre düzeltilir.
Yerel yönetimler, bölge, belediye veya köy ve mahalle halkının yerel ortak gereksinimlerini
karşılamak üzere kuruluş ilkeleri yasa ile belirtilen ve karar organları dört yılda bir yapılan seçimle
oluşturulan kamu tüzel kişileridir. (DPÖ, Yerel Yönetimler 2006.)
KKTC’de yerel hizmetler, belediyeler, belediye olmayan yerleşim birimlerinde ise muhtarlıklar
eliyle yürütülmektedir. Ülkede 2009 yılında belediyelere bağlı olmayan köyler de (Karaman ve Pile köyleri
hariç) mevcut belediyelere bağlanmıştır. (14/2008 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası). Bugün
faaliyetlerini sürdürmekte olan 28 belediye vardır. Değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasına
göre “kent” nüfusu 5001 veya daha fazla olan beldeleri anlatır. Ancak ilçe merkezleri, nüfuslarına
bakılmaksızın kent sayılırlar.
51/1995 sayılı Belediyeler Yasası ile, belediyelerin gelişmesine ve halkın beklentilerine cevap
verilmesine imkan tanımayan önceki 15/1980 sayılı Belediyeler Yasası yürürlükten kaldırılmıştır. 23
Ağustos 1995 tarihinde yürürlüğe giren bugünkü Belediyeler Yasası ile belediyelerin, ülkenin koşulları ve
yasal mevzuat gözönüne alınarak olabildiğince özerkleştirilmesi, belediye çalışmalarının daha şeffaf hale
getirilmesi, katılımın sağlanması, gelir kaynaklarının ve yetkilerinin azami derecede artırılması
amaçlanmıştır.
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KKTC’de faaliyet gösteren 28 belediye ilk kez 1983 yılında biraraya gelerek 15/1980 sayılı
Belediyeler Yasasının 159. maddesi uyarınca güçlerini birleştirerek bu konuda ilk adımı atmışlar ve Kıbrıs
Türk Cemaat Meclisi 6/1961 sayılı Belediyeler Birliği’ni kurmuşlardır. Ancak Birlikler ve Dernekler
Yasasına göre bir tüzükle oluşturulan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin yasal olmadığı yönündeki
eksiklikten dolayı 4 Haziran 2003 tarihinde 39/2003 sayılı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası yürürlüğe
konmuştur. Belediyeler Birliği’nin kuruluşu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, belediyelerin
kurumsallaşma aşamasına ulaşmasında ve güçlenmesinde önemli bir adım olmuştur. (DPÖ, Yerel
Yönetimler 2006.)
Belediyeler toplumsal gelişmişlik düzeyi ve yapısı ne olursa olsun bütün ülkelerde başlıca üç tür
mali kaynağa sahiptir. Kaynaklardan birisi yerel kaynaklardan elde edilen öz gelirlerdir. Bunlar belediye
yönetimlerine tahsil etme yetkisi tanınmış vergiler, harçlar, katılım payları, ücretler ve belediyelere ait
taşınmazların satılması ve kiralanması yoluyla elde ettiği gelirler ile işletme karlarıdır. İkincisi transfer
niteliği taşıyan gelirlerdir. Bu kaynak, merkezi yönetim gelirlerinden aldığı katkı payı, yardım ve
borçlanmalardan oluşmaktadır. Üçüncü gelir kaynağı ise belediyelerin bankacılık sektörü ile mali piyasadan
sağladığı kredilerdir. KKTC belediyelerinin gelir kaynakları ayni şekilde oluşmaktadır. Son yıllarda bu
kaynaklara bazı belediyelerin aldığı yabancı ülke ve uluslararası yardımlar da (AB yardımları) eklenmiştir.
(DPÖ, Yerel Yönetimler 2006)
Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiştir. KKTC’de faaliyet gösteren 28
belediye, değiştirilmiş şekliyle 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası hükümlerine bağlıdır. 14/2008 sayılı
Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından kaymakamlıklara
bağlı köyler, belediyelere bağlanmıştır. Belediye görevlerinde genel kural beldenin gelişmesi ve belde
halkının esenlik, refah ve mutluluğu konusunda ortak yerel gereksinimleri çağdaş bir anlayış ve demokratik
bir tutum ile ele alınıp karşılanmasıdır. Belediyelerde yönetim, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası
kurallarının öngördüğü esaslara göre halk tarafından dört yılda bir yapılan seçimde başa gelen Belediye
Başkanı ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir.
Lefkoşa ilçesinde 1 ilçe merkezi (Lefkoşa), 4 belde olmak üzere (Akıncılar, Alayköy, Gönyeli,
Değirmenlik) toplam 5 belediye yönetsel alan bulunmaktadır. Lefkoşa ilçe merkezi 23 kentsel mahalleden
oluşmaktadır. 14/2008 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından Lefkoşa ilçe kaymakamlığına bağlı tüm köyler belediyelere bağlanmıştır. İlçede sürekli ikamet
eden (de-jure) toplam nüfus aralık 2011 genel nüfus sayım sonuçlarına göre 94,824’dür. Bu da genel KKTC
toplam nüfusunun yaklaşık %33’üne denk gelmektedir. Nüfusun bucaklara dağılımına baktığımızda 82,929
kişi Lefkoşa Merkez bucağında ve 11,895 kişi de Değirmenlik Bucağında sürekli ikamet etmektedir. İlçe
yüzölçümü, KKTC Tarım Bakanlığı İstatistik ve Planlama Şubesi verilerine göre 502 kilometrekaredir
(375.383 dönüm).
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Şekil 1. Lefkoşa İlçesi belediye yönetsel alan sınırları haritası.
Kaynak: KKTC Harita Dairesi, KKTC Yerel Yönetim Haritası, 2006.

Lefkoşa Belediye Yönetsel Alanının 61,378 kişiyle nüfus yoğunluğu bakımından ilçenin en büyük
kenti olduğunu görüyoruz. Gönyeli 17,277 kişilik nüfusu ile Lefkoşadan sonra ilçedeki 2. büyük yerleşmedir.
Gönyelinin ardından Değirmenlik 11,895 kişi ile 3. Sıradadır. Alayköy ve Akıncılar’a baktığımız zaman ise
belediye yönetsel alanları belediye teşkilatları bulunmasına rağmen, yasaya göre 5000 olan nüfus kriterinin
çok altında kalan yerleşmelerdir.
Çizelge 1. İlçe, bucak,belediye ve cinsiyete göre sürekli ikamet eden (dejure) nüfus, Lefkoşa İlçesi, Aralık 2011.

Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü, Nüfus Sayım Bülteni, 2011.
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Şekil 2. 2011 yılı Lefkoşa İlçesi yerleşim alanları nüfus dağılışı haritası
Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü, Nüfus Sayım Bülteni, 2011.

3.1.2 Köy Yönetsel Alanları
Bir coğrafi ünitede, yönetsel sınırlarla belirlenmiş arazisi ile sürekli ve dönemlik olarak ikamet
edilen kırsal yerleşmeleri bulunan; hammadde üretimine yönelik birincil ekonomik faaliyetlerin (tarım,
hayvancılık, ormancılık, avcılık, toplayıcılık) egemen olduğu, sanayi ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin kısıtlı
ölçüde kaldığı, muhtarlıklarca yönetilen yönetsel alanlardır. (Özçağlar, 2015) Yönetsel anlamdaki köy,
herhangi bir coğrafi ünitede belirgin sınırları ile yer kaplayan bir yerel yönetim alanıdır. Bu yönetsel alanı
yakından incelediğimiz zaman, öncelikle köyün arazisini görmekteyiz. Köylerin yönetim sınırları içindeki
arazi bölünüşü coğrafi ortam koşullarına göre değişkenlik göstererek, yerleşim alanı, tarım, otlak (çayırmera), orman, kayalık, göl ve bataklık alanları, akarsu yatakları ve sahillerdeki kumsallardan
oluşabilmektedir. (Özçağlar, 2015)
KKTC’deki ve Lefkoşa İlçesindeki köy yönetim alanları genellikle tek yerleşmelidir. Bu tip köylerde
köyün yönetim alanı içinde bir yerleşim alanı bulunmaktadır. Bazı köylerin yönetsel alanı içinde ise birden
fazla kırsal yerleşim alanı bulunur. Bu durumda bu tip köylerde birden fazla sürekli oturulan yerleşim birimi,
mahalleler karşımıza çıkar. Mahalleli köy yönetsel alanlarındaki her bir mahalle aslında tek başına ayrı bir
köy yerleşmesi durumundadır. Bir muhtarlık tarafından yönetildikleri için yönetsel bağımlılık nedeniyle
bağlı oldukları köy yönetsel alanının mahallesi sayılmaktadır. Muhtarlık biriminin bulunduğu mahalle aynı
zamanda köyün yönetim merkezi (köy merkezi) konumundadır. Bu pozisyonda olan mahallelere “merkez
mahalle” denilmektedir.
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43/2009 sayılı Köy Ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası kurallarına bağlı olmak şartıyla her köyün
veya mahallenin idari ve/veya idari yönetim işleri Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları uyarınca seçme
hakkını haiz köy veya mahalle sakinleri tarafından seçilen bir Muhtar ve dört İhtiyar Heyeti Üyesi tarafından
yürütülür. İlgili yasaya göre “Mahalle”, bir kentin veya bir köyün yasal olarak saptanmış yönetsel
bölgelerinden herbirini anlatır. Lefkoşa İlçesinde toplam 34 kentsel mahalle ve 21 köy yönetsel alanı
bulunmaktadır.

Şekil 3. Lefkoşa İlçesinin yönetsel bölünüşü.
Kaynak: KKTC Harita Dairesi, KKTC Yerel Yönetim Haritası, 2006.

3.2 Lefkoşa İlçesindeki Yerleşmelerin Yönetsel Bölünüş içindeki İşlevleri
İnsan – mekan etkileşiminin yoğun olarak gerçekleştiği yerleşmeler, her zaman yönetsel alanların
temel unsuru olmuşlardır. Yerleşmelerin özelde yönetimleri tek tek yerel yönetim organlarınca (belediye,
muhtarlık) yürütüülürken, genelde yönetimleri belirlenen bir merkez etrafında toplanmak suretiyle mülki
idare tarafından yürütülmektedir. Her iki durumda da yerleşmeler yönetilen yerlerin odak noktasını
oluşturmuşlardır. (Özçağlar, 2015)
Barınmak ya da belirli bir faaliyeti sürdürmek amacıyla bir arazi parçası üzerine inşa edilmiş bir
veya birden fazla sayıda konuttan oluşan ünitelere “yerleşme” denilmektedir. Burada sözü geçen konut
kavramı ev olarak kullanılabileceği gibi çeşitli amaç ve sosyoekonomik faaliyetler için de
kullanılabilmektedir. Dolayısıyla insanların içinde barındığı ve çeşitli faaliyetlerini sürdürdüğü binaların
hepsine konut ya da mesken denilebilir. Yapılan bu faaliyete de yerleşme faaliyeti demek yanlış olmaz.
(Karabacak, 2015)
1018

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

“Yerleşme alanı” ise insanların üzerinde yerleşim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri arazi örtüleridir.
Yerleşmeler dokusuna göre toplu veya dağınık olabileceği gibi, yerleşme süresine göre de geçici veya sürekli
olabilmektedir. Ayrıca sahip oldukları nüfus ve fonksiyonlarının özelliklerine göre de köy, kasaba ve şehir
yerleşmeleri olarak da tasnif etmek mümkündür. (Özçağlar, 2015)
KKTC’de 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasına göre; "Belde", Belediye kuruluşuna sahip yerleşim
birimlerini anlatır. "Belediye", Belde halkının ortak yerel gereksinmelerini karşılayan ve belde hizmetlerini
gören kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim kuruluşunu anlatır. "Belediye Sınırı", bir belediyenin bu
Yasa kurallarına göre belirlenen sınırlarını anlatır. "Kasaba", nüfusu 5000 (beş bin)'e kadar olan beldeleri
anlatır. "Kaymakam", beldenin veya köyün içerisinde bulunduğu ilçenin en yüksek mülki amirini anlatır ve
Kaymakam Muavinini de kapsar. "Kent", nüfusu 5001 (beş bin bir) veya daha fazla olan beldeler anlatır.
Ancak İlçe Merkezleri, nüfusuna bakılmaksızın kent sayılırlar. Buna göre nüfusu 5.000 ve üzerindekiler ve
ilçe merkezi olan belediyeler, Belediyeler Yasasında kent belediyesi olarak tanımlanmıştır. Kent belediyeleri
ile diğer belediyeler arasında bazı görev ve yetki farklılıkları mevcuttur. Yeni bir belediye kurulabilmesi için
başka koşullar yanında o yerin nüfusunun asgari 2000 olması gerekmektedir.
Nüfusu 5.000’i aşan yerleşim birimlerinde belediye kurulması zorunludur. Bir veya birden fazla
yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için nüfusun 2000’den fazla olması yeni kurulacak beldenin
merkezinin diğer belde merkezine en az 5.000 metre uzaklıkta olması şarttır. Belediye kurulması istenen
yerde referandum sonucu olumlu olması halinde Bakanlar Kurulu kararı ile o yerde belediye kurulur
(Belediyeler Yasası madde 6). Belediye kurulması için aranan şartların ortadan kalkması halinde belediye
meclisinin ve kaymakamın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile belediye kaldırılabilir (Belediyeler
Yasası madde 10). Birbirine sınırı bulunan iki veya daha çok belediyenin birleşmesiyle belediye
hizmetlerinin daha iyi bir şekilde verileceğinin ilgili belediye meclisleri tarafından kararlaştırılması halinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belediyeler birleştirilebilir (Belediyeler Yasası madde 11). Dolayısıyla
belediyelerin birleştirilmesi belediye meclislerinin bu yönde karar aldıktan sonra hükümetten talepte
bulunmalarına bağlıdır. Belediyelerin böyle bir talepte bulunmamaları durumunda birleştirme ancak yasal
düzenlemeyle gerçekleştirilebilir. Belde sınırlarının değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve ilgili diğer
belediyenin görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleşir (Belediyeler Yasası madde 14). 43/2009
sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasasına göre; “Köy”, okul, cami, otlak gibi ortak kullanım alanları
bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanların bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte oluşturdukları en
küçük yerleşme birimlerini anlatır.
“Köy Sakini”, daimi ikametgahı ilgili köy dahilinde olan herhangi bir kişiyi anlatır.
3.2.1 Lefkoşa İlçe Merkezi
1880 - 1958 yılları arasında adada Türk ve Rum Belediyesi ayırımı yapılmaksızın Birleşik
Belediyeler sistemi uygulandı. 1950'li yılların sonlarında ise Lefkoşa başta olmak üzere diğer şehirlerde
yaşayan Türkler birleşerek ayrı Türk Belediyeleri kurmaya karar verirler. Bunun sonucunda belediye
hizmetlerinin yürütülebilmesi için Belediye Komiteleri oluşturulur. İlk Türk Belediye Komitesi 16 Haziran
1958 yılında Lefkoşa'da kurulur. Geçici Lefkoşa Belediye Meclisi olarak da isimlendirilen bu komitede,
Tahsin S. Gözmen Belediye Başkanı, Ümit Süleyman Asbaşkan ve Ekrem Ferdi Sarper ile Macit Tevfik
belediyenin meclis üyeleri olarak yer alırlar. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın 173. maddesi Lefkoşa
Türk Belediyesi'nin varlığını tanır. 12 Ekim 1959’da İngiliz sömürge yönetimince “Türk Belediye Komiteleri
(Geçici Hükümler) Yasası” adı altında bir yasa çıkarılmış ve Lefkoşa Belediye Komitesi ile diğer kazalarda
ikamet eden Türklerin oluşturdukları Belediye Komiteleri yasal olarak resmen tanınmıştır. 1958’ten 1976
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yılına kadar Belediye Başkanı atama yolu ile göreve getirilirken ilk kez 1976 yılında Mustafa Akıncı atama
ile değil de demokratik oy verme yönetimi ile Lefkoşa Belediye Başkanlığına seçilmiştir.
Günümüzde Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları 99 km²’dir. 2008 yılında 14/2008 sayılı Belediyeler
(Değişiklik) Yasası’nın verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Lefkoşa ilçe kaymakamlığına
bağlı Hamitköy, Haspolat ve Büyük Kaymaklı köyleri Lefkoşa Belediye Yönetsel Alanına dahil edilmesiyle
2006 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 49,868 olan Lefkoşa ilçe merkezi, Hamitköy (2,898 kişi) ve
Haspolat (3,380 kişi) köylerinin belediye sınırlarına dahil edilmesiyle 2008 sonrası 56,146 nüfus sayısına
ulaşmıştır. Bu sayının 30,583’ü erkek nüfusu, 25,563’ü kadın nüfusu oluşturmaktaydı. 2011 yılında yapılan
son genel nüfus sayımında ise Lefkoşa Türk Belediyesi toplam nüfusu 61,378’e ulaşmıştır (32,260 erkek,
29,118 kadın). Son yapılan nüfus sayımının üzerinden 7 yıl geçmiştir. Bugün belediye nüfusunun 70-80
binlere ulaştığı tahmin edilmektedir.
Lefkoşa Belediye sınırları içindeki mahalleleri surlariçi Lefkoşa (eski kent) ve surlardışı Lefkoşa
mahalleleri olarak iki kısma ayırmamız mümkündür. Surlariçi Lefkoşa 12 mahalleden, Surlardışı Lefkoşa ise
14 mahalleden oluşmaktadır. Lefkoşa ilçe merkezi 26 mahalleden (Abdiçavuş, Arabahmet, Akkavuk,
Ayyıldız, Çağlayan, Göçmenköy, Haydarpaşa, İplikpazarı, Karamanzade, Kafesli, Kızılay, K.Kaymaklı,
Marmara, Kumsal, Köşklüçiftlik, Mahmutpaşa, Metehan, Ortaköy, Selimiye, Yenicami, Yenişehir,
Taşkınköy, Hamitköy, Haspolat, Büyük Kaymaklı) oluşmaktadır. Her mahallenin seçimle başa gelen bir
muhtarı ve ihtiyar heyeti bulunmaktadır.
Hamitköy yerleşim alanı belediye sınırlarına dahil edildiği 2008 yılında 2,898 kişilik nüfusuyla tam
bir köy görünümündeydi. Ancak Lefkoşa kentine yakınlığı ve kentin kuzeydoğu yönünde gelişerek
Hamitköye doğru açılmasıyla buranın nüfusu 3 yılda muazzam bir artışla 2011’de 5,338 kişiye ulaşmıştır.
Bugün 2 katına çıktığı ve 10.000 kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Belediyenin sürekli Hamitköy’e kaynak
ayırmasıyla hızla modernleşen yerleşim alanında, hızlı bir yapılaşma dikkati çekmektedir. Bölgede yaşayan
nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonlar hızla artmıştır ve Hamitköy kentsel bir mahalle olmuştur.
Haspolat aynı gelişmeyi gösterememiştir. Hem şehire olan uzaklığı nedeniyle hem de belediye
tarafından buraya yeterli oranda kaynak ayrılamaması sebebiyle, bugün Haspolat tam bir köy yerleşmesi
görünümündedir.
Büyük Kaymaklı nüfus sayımı kapsamına alınmamıştır, çünkü burada sadece sanayi bölgesi vardır.
Sanayi bölgesindeki mevcut fabrikalar ve iş yerleri dışında yerleşim alanı mevcut değildir. Çok geniş
topraklara sahip olan Büyük Kaymaklı mahallesinin büyük bir kısmı ve yerleşim merkezi Güney Rum
kesiminde kalmıştır. KKTC topraklarında kalan kısmı ise sanayi bölgesi, askeri bölge ve tarımsal arazi
olarak kullanılmaktadır.
Lefkoşa İlçesinin en büyük ve en kalabalık şehri olan Lefkoşa, yönetsel merkez, eğitim – kültür,
sağlık, endüstri ve ticaret merkezi durumundadır. Başkent olan kent ülkenin idari yönetimine meclisine,
bakanlıklarına, özel ve kamuya ait bina ve tesislerine ev sahipliği yapmaktadır. 2011 yılı nüfus verilerine
göre 61,378 kişilik nüfusun bugün çok daha arttığı tahmin edilmektedir. Hafta içi çalışma saatlerinde kamu –
eğitim - sağlık hizmetlerinden faydalanmak için birçok kişinin ziyaret ettiği kentte yoğun bir trafik ve
kalabalık yaşanmaktadır. Surlar içinde sahip olduğu eski eserleri ve tarihi kültürel mirasıyla önemli bir
turizm potansiyeli vardır.
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Şekil 4. Lefkoşa İlçe merkezi mahalleleri
Kaynak: Lefkoşa Türk Belediyesi, Mahalle Sınırları Haritası, 2018.

3.2.2 Belde statüsündeki Yerleşmeler
3.2.2.1 Gönyeli
KKTC’de 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nüfusu 5.000 ve üzerindekiler ve ilçe merkezi olan
belediyeleri, Belediyeler Yasasında “Kent” belediyesi olarak tanımlamıştır. Nüfusu 5.000 (beş bin)'e kadar
olan beldeler ise “Kasaba” yerleşmelerini anlatır. Bu tanımlamaya göre kent belediyesi olan Gönyeli,
Lefkoşa şehrinin hemen yanı başındaki, beşkente birleşmiş olan bir şehir yerleşmesidir. Lefkoşa şehri ile
birlikte ilçe merkezi olma fonksiyonunu taşımaktadır. 32 km² yüzölçümüne sahip olan belediye yönetsel
alanı 2 kentsel mahalle ve 1 köy yönetsel alanından oluşmaktadır. Gönyeli merkez ve Yenikent mahalleleri
kentsel, 2008 yılında 207 kişilik nüfusuyla Gönyeli belediye yönetsel alanına dahil edilen Kanlıköy köy
yerleşmesidir.
2011 yılı verilerine göre Gönyeli merkez mahallesi nüfusu 11,671’dir. Bunun 6,241’i erkek, 5,430’ı
kadın nüfustan oluşmaktadır. Yenikent mahallesi nüfusu 5,374’dir. Bunun 2,725’i erkek, 2,649’ı kadın
nüfustan oluşmaktadır. Kanlıköy nüfusu 129 erkek ve 103 kadın olarak 232’dir. Böylece Gönyeli belediye
yönetsel alanı toplam nüfusu 17,277 olmuştur. Gönyeli şehrinde nüfusun hızlı artışının sebeplerinden bir
tanesi Lefkoşaya olan yakınlığı bir diğeri de Güzelyurt ilçesinden aldığı göçtür. Adadaki müzakerelerde
Rumlara verileceği iddia edilen Güzelyurt'a 1974 yıllarında yerleşenlerden pek çoğu Gönyeli'ye taşınmıştır.
Lefkoşanın hızla büyümesi ve genişleyecek alan bulamaması, buradaki nüfusun Gönyeli şehrine taşmasına
sebep olmuştur. Gönyeli Yenikent mahallesi yapılaşmaya ve gelişmeye açılan yeni bir bölgedir. Burada yeni
güzel modern evler ve siteler dikkati çekmektedir. 1990'lardan itibaren Lefkoşalı memurlar başta olmak
üzere Kuzey Kıbrıs'ın her yanından bölgeye yerleşenler olmuş, bu inşaat patlaması sayesinde köyün nüfusu
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katlanarak artmıştır. Günümüzde Gönyeli şehri ile Lefkoşa şehirleri birleşmiş ve birilkte ilçe merkezi
fonksiyonunu yürütmektedirler.

Şekil 5. Gönyeli şehrinin uydu görüntüsü
Kaynak: Google Earth, 2018

3.2.2.2 Değirmenlik
Değirmenlik yerleşmesi 2011 yılı verilerine göre 3,284 nüfusa sahip, belediyesi olan belde
statüsünde bir kasabadır. Kasabalar şehirlerin alt basamağını oluşturan yerleşmeler olup, köy ile şehir
arasında köprü oluşturmaktadır. Fonksiyonları itibariyle şehirler kadar gelişmemiş, fakat köy yerleşmesine
oranla bir hayli gelişmiş yerleşmelerdir. Bir köyün kasabaya dönüşmesi için hizmet sektörü içindeki
faaliyetlerin (barınma, eğitim, sağlık, pazarlama, ticaret, ulaştırma, ieltişim) bir kısmının orada yer alması ve
iş kollarına çeşitliliğin artması gerekmektedir. (Özçağlar, 2015)
Değirmenlik Belediye Yönetsel alanı yaklaşık 251 km² yi kapsamakta ve 6 kentsel mahalle ile 17
köy yönetsel alanınından oluşmaktadır. 6 mahallenin de tümünde muhtarlık vardır. Bu mahallerin tümünün
toplamına baktığımız zaman Değirmenlik kasabasının nüfusunu oluşturmaktadırlar. 1.778 erkek ve 1.506
kadın olmak üzere kasabada 3.284 kişi sürekli ikamet etmektedir. Değirmenlik belediyesine bağlı olan kırsal
yerleşmelerin, 17 köyün nüfusu 4.432 erkek ve 4.179 kadın olmak üzere toplam 8.611’dir. Böylece belediye
yönetsel alan toplamında nüfus 11.895’dir.
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Çizelge 2. Değirmenlik Kasabası mahalleleri
Mahalle Adı

2011 yılı
toplam nüfusu

Kadın

Erkek

BAHÇELİEVLER

256

126

130

BAŞPINAR

321

167

154

CAMİALTI

327

181

146

MEHMETÇİK

497

264

233

1.393

763

630

490

277

213

3.284

1.778

1.506

SARAY
TEPEBAŞI
Toplam

Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü, Nüfus Sayım Bülteni, 2011.

Çizelge 3. Değirmenlik Kasabası’na bağlı köyler
Köy Adı
BALIKESİR
BEYKÖY
MİNARELİKÖY
CİHANGİR
ÇUKUROVA
DEMİRHAN
DİLEKKAYA
DÜZOVA
ERDEMLİ
GAZİKÖY
GÖKHAN
KALAVAÇ
KIRIKKALE
KIRKLAR
MERİÇ
YENİCEKÖY
YİĞİTLER
Toplam

2011 yılı toplam
nüfusu
860
105
1.334
961
208
530
619
661
169
713
202
255
390
384
494
399
327
8.611

Erkek
429
42
755
475
100
267
305
332
86
357
117
122
184
246
246
201
168
4.432

Kadın
431
63
579
486
108
263
314
329
83
356
85
133
206
138
248
198
159
4.179

Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü, Nüfus Sayım Bülteni, 2011.

Balıkesir, Beyköy ve Minareliköy 2008 öncesinde de Değirmenlik Belediyesine bağlı olan köylerdi.
Ancak Cihangir, Çukurova, Demirhan, Dilekkaya, Düzova, Erdemli, Gaziköy, Gökhan, Kalavaç, Kırıkkale,
Kırklar, Meriç, Yeniceköy ve Yiğitler 2008 yılında köylerin belediyelere bağlanması kararıyla çıkarılan yasa
doğrultusunda Değirmenlik Belediye Yönetsel alanına dahil olmuşlardır. Değirmenlik bugün itibarıyla
KKTC’deki en geniş hizmet alanına sahip belediyelerden bir tanesidir, hatta belki de en büyüğüdür.
Kırklar ve Gökhan yerleşme alanlarında köy yerleşmesi ve muhtar yoktur, çünkü burada sadece
askeri birlikler ve askeri lojmanlar bulunmaktadır. Bunların dışındaki tüm köy yerleşmelerinde muhtarlık
vardır. Bu köylerin hepsi tek yerleşmeli köylerdir. Dolayısıyla köyün yönetim merkezi yerleşmenin
kendisidir.
Başka diğer bir husus ta, Erdemli, Dilekkaya, Kırklar, Kırıkkale ve Yiğitler 2/2017 sayılı Mülki
Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasasında Lefkoşa İlçesinin, Lefkoşa merkez bucağında yer almalarına
rağmen Belediye olarak Değirmenlik Belediyesine dahil edilmişlerdir.
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Şekil 6. Değirmenlik Belediyesi yönetsel alan sınırı.
Kaynak. Değirmenlik Belediyesi, Mahalle Sınırlar Haritası, 2018.

Yukarıdaki haritada (Şekil 6) görülen Değirmenlik Belediyesi yönetsel alan sınırı dışında kalan
Eylenja (Eylence), Yeri, Margo, Gaziler, Athienou (Kiracıköy) ve Troulli 1974’de adanın ikiye bölünmesiyle
yerleşme merkezleri Güney Rum Kesiminde kalmış olan yerleşim sınırlarıdır. Yerleşme merkezleri ve
yerleşme alanları güneyde ancak bugün yerleşme sınırlarının bir kısmı KKTC topraklarına dahil olmuştur.
Buralar bugün KKTC’de hiçbir belediye yönetsel alanına dahil edilmeyen yerlerdir. Sıcak temas hattı
denilen ara bölgeye komşu ve askeri amaçlarla ve tarımsal faaliyet amaçlı kullanılan boşalmış alanlardır. Bir
harabe görünümünü andıran bu yerleşmelerde hayat yoktur. Ne 2/2017 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri
(Değişiklik) Yasasına dahil edilmişlerdir, ne de nüfus sayımlarında adları geçmemektedir. Bu alanlarda
Devlet Üretme Çiftliklerinin tarımsal arazileri ile büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri bulunmaktadır.
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3.2.2.3 Alayköy
Lefkoşa şehrinin hemen doğusunda bulunan Alayköy yerleşmesinin 2011 yılı verilerine göre
1.445 erkek ve 1.332 kadın olmak üzere sürekli ikamet eden nüfusu 2.777’dir. Burası belediye
teşkilatı olmasına rağmen köy özellikli bir yerleşmedir.
Alayköy Belediyesi’nin sorumluluk sınırları içinde 2008 yılında yapılan değişiklik yasasıyla
Alayköy’den başka 154 nüfuslu Türkeli, 953 nüfuslu Yılmazköy ile Mülki Yönetim Bölümleri Yasasında adı
geçen ancak hiçbir yerleşmenin olmadığı Gürpınar ve İkidere bulunur. Gürpınar yerleşme alanı 1974’ten
sonra 1. Derece askeri bölge ilan edilen bir köydür. Gürpınar 1974 öncesi Maronitlerin yerleştiği dört köyden
biri olma özelliğini taşımakta, ancak Maronit ile Kıbrıslı Türklerden oluşan tek karma köydür. İkidere’de ise
bugün sadece tarım arazileri vardır. Her iki yerleşim alanı da tepelik ve çorak arazilerden oluşmaktadır.
Alayköy Belediye Yönetsel alanı yaklaşık 91 km² yi kapsamaktadır.

Şekil 7. İkidere ve Gürpınar yönetsel alanlarının uydu görüntüsü.
Kaynak: Google Earth, 2018.

Alayköy, 1974 öncesi adı ile Yerelakko (Eski Kuyu) idi. Şimdiki adını 20 Temmuz 1974 Barış
Harekatı sırasında bu bölgede konuşlanan bir Alay’dan almıştır. Köy belediye teşkilatı kurulmuş bir belde
olmasına rağmen çok fazla gelişememiştir. Lefkoşa kentine 15 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Belediye
hudutlarının doğusunda Lefkoşa, kuzeyinde Gönyeli, Kanlıköy, Dağyolu, Şirinevler, Kılıçaslan, batısında
Serhatköy ve Mammari bölgesi, güneyinde ise KKTC sınır hattı bulunmaktadır. Mammari ve Denia
yerleşme merkezleri ve yerleşme alanları 1974’ten sonra Güney Rum Kesiminde kalmıştır. Ancak yerleşme
sınırlarının bir kısmı bugün KKTC topraklarındadır. Buralar ne Alayköy Belediye yönetsel alanına ne de
başka bir yerleşme sınırına dahil edilmemiştir. Alayköyde yaşayanlar tüm ihtiyaçlarını Lefkoşa ilçe
merkezinden karşılamaktadırlar.

1025

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

3.2.2.4 Akıncılar
KKTC’nin ve Lefkoşa İlçesinin en güneyinde yer alan yerleşme Akıncılar Köyüdür. Yarım ada
şeklinde olan bu yerleşmenin 3 tarafı tampon bölge (ara bölge) ve Güney Rum Kesimi ile sadece kuzeyi de
Gaziler köyü ile çevrilmiştir. Gaziler sürekli yerleşmenin olmadığı, hiçbir belediyenin idari sınırlarına
girmeyen bir yerdir. Tamamen askeri bölge olan bu yerleşme dar bir boğaza benzeye bir sınır ile Akıncılar
köyünü KKTC topraklarına bağlar.
Akıncılar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde en büyük Türk köyü olma özelliğine sahip iken
bugün nüfusu sadece 390’dır. Sadece 199 erkek ve 191 kadın burada sürekli ikamet ediyor. 1974 Kıbrıs
Barış Harekâtı’ndan sonra güvenlik nedeniyle köye girişler askeri kontrol noktasından geçilerek yapılıyor.
Köye yaklaşırken insanlar askerler tarafından durduruluyor, kimliklerini teslim ettikten sonra yollarına
devam edebiliyorlar. 1958’e kadar burası karma köydü ve Rumlar da yaşardı. Ama 1958’de Rumlar
tamamen Akıncılar’dan göç etti. 1958’den sonra Akıncılar tamamen Türk köyü olarak yaşamını devam
ettirdi. Köye askeri birliğin kurulması nedeniyle, ulaşımın zorlaşması, tamamen uç noktanın kalmış olmanın
verdiği huzursuzluklarla 1974’ten sonra her sene bir hayli göç vermiş, kimi Kıbrıs içinde, kimi Türkiye’de
kimi de İngiltere’de kendine yeni bir hayat kurmuştur. Akıncılar Belediyesi adanın en küçük belediyesidir.
1950 li yıllarda kazandığı belediye statüsünü koruyan yerleşmede bugün belediyecilik anlamında faaliyet
yapılmamaktadır. Nüfusun da göç etmesiyle buradaki belediye teşkilatı fonksiyonunu kaybetmiştir. 10
km²’lik bir yüzölçüme sahiptir.

Şekil 8. Akıncılar Belediye yönetsel alan haritası.
Kaynak: KKTC Harita Dairesi, KKTC Yerel Yönetim Haritası, 2006.
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4. Sonuç
Lefkoşa İlçesi’nin (KKTC) yönetsel coğrafya bakımından analizi başlıklı bu çalışmada ilçenin
yönetsel durumu ortaya konmuş, bucakları ile belediye ve köy yönetsel alanları incelenmiştir. Bu çalışma
yapılırken KKTC’deki geçmişten günümüze yönetsel kademelenme ve yönetsel bölünüş ortaya konduktan
sonra, tarihsel süreç içerisinde Lefkoşa İlçesinde meydana gelen yönetsel farklılıklar işlenmiştir. Bu
farklılıklar ve yaşanan tarihsel süreç 1979, 1980, 1998 ve 2017 yıllarında çıkarılan Mülki Yönetim ve
Bölümleri Yasaları takip edilerek çalışılmıştır. Yapılan tüm sınır değişikliklerinin tamamen siyasi sebeplerle
yapıldığını görülmüştür. Çıkarılan 2/2017 sayılı son Mülki Yönetim ve Bölümleri değişiklik yasasıyla Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, mülki idare taksimatı bakımından 6 ilçe (Lefkoşa – Gazimağusa – Girne –
Güzelyurt – İskele - Lefke), 12 bucak (Lefkoşa – Değirmenlik – Gazimağusa – Geçitkale – Akdoğan – Girne
– Çamlıbel – Güzelyurt – İskele – Mehmetcik – Yeni Erenköy – Lefke) ve toplamda 187 belediye/köy
yönetsel alanına bölünmüştür. Bu yönetsel alanlar belirlenirken doğal sınırlar çok fazla dikkate alınmadan
yapılmıştır.
İlçe ve bucak kurulması, adlarının ve yönetsel bağlılıklarının değiştirilmesine yönelik işlemler,
yönetsel sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasına yönelik iş ve işlemler, yönetsel sınırlara ilişkin
çalışmalar yapmak, yönetsel sınırların güncellenmesi ve sayısallaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
mülki ve yönetsel ayrılma ve birleşmeler KKTC İçişleri Bakanlığına bağlı Mülki Yönetim ve Bölümleri
Dairesi (Kaymakamlıklar) ile Harita Dairesi tarafından yürütülmektedir. Bir ülkenin mülki yönetim bölge ve
bölümleri aynı zamanda coğrafi mekânın birer parçası olduğuna göre, yeni bir yönetsel düzenleme gündeme
geldiğinde, öncelikle yönetsel planlamaya esas olan sahaların coğrafi etüdünün hazırlanması gerekmektedir.
Yönetsel coğrafyacılar tarafından yapılan araştırmalarda yönetsel alan belirlenmesine temel teşkil edecek
konular öne çıkartılarak, planlanacak sahaların doğal, beşeri ve ekonomik coğrafyası incelenmelidir. Bihassa,
yönetsel sınırlar içinde kalacak sahanın doğal coğrafyası, bu alanlar içinde yer alacak yerleşmelerin
jeomorfolojik ünitelere göre dağılımları, ulaşım ağının durumu, yerleşmelerin nüfus yapısı ile ekonomik
özellikleri, yönetsel ve ticari lişkileri bu çalışmalarla ortaya çıkarılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde ülke arazisinin
yönetimiyle ilgili bu tür işlerde coğrafi araştırmalara önem verildiği halde, KKTC’de böyle bir yaklaşımdan
söz edilememektedir.
9/1980 sayılı Mülki Yönetim Bölümleri Yasasına göre Lefkoşa İlçesi 3 bucak ile bucaklara bağlı 60
belediye ve köy yönetsel alanından oluşmaktaydı. Bu durum 33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri
Yasasıyla değiştirilmiş ve ilçe 2 bucak ile bucaklara bağlı 30 belediye ve köy yönetsel alanına bölünmüştür.
1998 yılına kadar Lefkoşa ilçesinin bucağı durumunda olan Güzelyurt, bu tarihten itibaren ayrı bir ilçe
olmuştur. Genellikle belediye teşkilatı bulunan, sosyoekonomik gelişmişlikle çevresine hizmet verebilecek
düzeye gelmiş kasabalarda hemen ilçe merkezi olma yönünde eğilimler belirmekte politik destekli olarak
KKTC Cumhuriyet Meclisinin gündemine taşınmaktadır. Burada öne çıkan husus, sadece o yerleşmenin
kaymakamlık teşkilatına sahip olması ve memur sayısının arttırılarak hareketlilik sağlanmasıdır. Bu nedenle
bir yerin “ilçe yapılması” eylemi ile sadece bir kasabanın ilçe merkezi haline getirilmesi algılanmakta,
ilçenin yönetim alanının tespiti göz ardı edilmektedir. Aslında, yapılması gereken asıl iş, belirlenen ilçe
merkezine bağlanacak yerleşmelerin ve arazinin tespitidir ki bu da yönetsel coğrafya araştırması gereken bir
iştir. Bunun için saha çalışması yapılarak her bir yerleşmede yönetsel bağlılık anketleri uygulanmalıdır. Söz
konusu anketlerle yeni oluşturulan ilçe merkeziyle olan ilişkilerin derecesi yerleşmenin sahip olduğu yada
olmadığı fonksiyonlarla ortaya çıkarılabilir. Bugün birçok yerleşme yönetsel olarak Lefkoşa İlçesine bağlı
olmadığı halde hemen hemen tüm ihtiyacını buradaki ilçe merkezinden karşılamaktadır.
Lefkoşa İlçesi yönetsel coğrafya özelliklerine baktığımız zaman 1 ilçe merkezi (Lefkoşa), 4 belde
olmak üzere (Akıncılar, Alayköy, Gönyeli, Değirmenlik) toplam 5 belediye yönetsel alanı ile 21 köy
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yönetsel alanı (Haspolat, Türkeli, Yılmazköy, Kanlıköy, Cihangir, Çukurova, Demirhan, Dilekkaya, Düzova,
Erdemli, Gaziköy, Gökhan, Kalavaç, Kırıkkale, Kırklar, Meriç, Yeniceköy, Balıkesir, Beyköy, Minareliköy,
Yiğitler) bulunmaktadır. İlçede sürekli ikamet eden (de-jure) toplam nüfus aralık 2011 genel nüfus sayım
sonuçlarına göre 94,824’dür. Bu da genel KKTC toplam nüfusunun yaklaşık %33’üne denk gelmektedir.
Nüfusun bucaklara dağılımına baktığımızda 82,929 kişi Lefkoşa Merkez bucağında ve 11,895 kişi de
Değirmenlik Bucağında sürekli ikamet etmektedir. İlçe yüzölçümü, KKTC Tarım Bakanlığı İstatistik ve
Planlama Şubesi verilerine göre 502 kilometrekaredir (375.383 dönüm).
14/2008 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın verdiği yetki uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından
Lefkoşa ilçe kaymakamlığına bağlı tüm köyler belediyelere bağlanmıştır. Köylerin belediyelere
bağlanmasıyla kaymakamlıkların yürütmekte olduğu bazı fonksiyonlar da belediyelere geçmiştir. Öte yandan
kaymakamlıklarca yürütülen yapı ruhsatı, kuyu ruhsatı, akaryakıt taşıma, depolama ve satış izni, taksi ve
otobüs izinleri, işletme izni, içki satış izni, canlı müzik izni, hali arazilerin kiralanması, ağaç kesme izni, gece
kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin denetlenmesi, karga vurma izni, oyun makinesi izni, ateş yakma izni,
yardım toplama izni, ekim ve dikim izinleri gibi görev ve yetkiler, yerel karakterli olmaları nedeniyle
belediyelere devredilebilir. Yerel mahiyetteki bu tür hizmetlerin merkezi yönetim tarafından yürütülmesi için
geçerli bir neden yoktur. Kaymakamlıkların kaldırılması halinde kamu yönetiminde önemli bir boşluk
oluşmayacağı, kaymakamlıklardaki müfettişlerin ve diğer personelin belediyelere devredilebileceği,
kaymakamlıkça yürütülen doğum ve ölüm kayıtlarını tutmak, pasaport ve kimlik hizmetleri, dernek, kulüp ve
birliklerin tescili, tabanca ve av ruhsatı, ateşli silah taşıma izni gibi görev ve yetkilerin doğrudan
Bakanlıklara bağlı daireler tarafından yürütülebileceği, bazılarının da belediyeler tarafından yürütülebileceği
değerlendirilmektedir.
Belediyelerin günümüzün özellikle çevre ve alt yapı sorunlarıyla baş edebilmeleri için yeterli gelire
ve yönetim kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir. Lefkoşa ilçesindeki 5 belediye yönetsel alan arasında
nüfus bakımından inanılmaz bir dengesizlik vardır. 2011 yılı nüfus verilerine göre Lefkoşa 61,378, Akıncılar
390, Alayköy 3,884, Gönyeli 17, 277 ve Değirmenlik 11,895’tir. Ölçek sorunu nedeniyle belediyeler
arasında Kanunda kent belediyesi ve kent belediyesi olmayan belediye ayrımı yapılmıştır. Kent belediyesi
olmayan belediyelere trafik ve imar yetkisi gibi bazı yetkiler tanınmamıştır. Ancak bu sürdürülebilir bir
durum değildir. Ölçeği uygun olmayan beldelerin yerel yönetim hakkı zayıflatılmıştır. Belirtilen yetkilerin
merkezi yönetim tarafından kullanılması yerine ölçek sorununun çözümüne odaklanmak yerinde olacaktır.
Belediyelere devlet katkısı nüfusa göre verilmektedir. Küçük beldelerin gelir yaratma kapasitesi de düşüktür.
Yetersiz gelir ve yönetim kapasitesiyle büyük maliyetli çevre ve alt yapı yatırımlarını gerçekleştirmek
mümkün olmamaktadır. Belediyelerin başta personel giderleri olmak üzere sabit giderleri de çok yüksektir.
Sabit maliyetlerin düşürülmesi ve her bakımdan etkinliğin sağlanması bakımından da birleşme gereklidir.
Öte yandan Akıncılar belediyesinde hizmetlerin 3 personelle yürütüldüğü dikkate alındığında bu kapasite ile
Kanunda öngörülen belediye hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesine imkân bulunmamaktadır. Birçok
ülkede 1970’lerde ve 1980’lerde gerçekleştirilmiş olan belediye birleşmeleri her bakımdan kaçınılmazdır.
Belediyelerin öncelikle gönüllü birleşmelerini teşvik edecek, mümkün olmadığı takdirde zorunlu olarak
birleştirilmelerini sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.
İlçelerin idari alanlari, hiçbir köyün veya belediyenin idari sınırları içinde yer almayan alanlari
kapsayabilmektedir. Bu alanlar sınır tespitinde dikkate alınmadığında ilçe sınırları arasında boşluklar
meydana gelmekte, ilçelerin yüzölçümleri gerçeği yansıtmamaktadir. Hazine arazileri, yayla alanları, orman
alanları, milli park alanları, doğal sit alanları vb. ilçelerin mülki sınırları içinde yer almaktadır. Bu alanlar
hiçbir köyün veya belediyenin sınırları içinde yer almayıp farklı bir ünite olarak ilçelerin yönetsel alanları
içinde yer kaplamaktadırlar. İlçe sınırlarının tespiti sırasında bu alanlarla ilgili ayrı bir çalışma yapılması
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gerekmektedir. Lefkoşa İlçe sınırının, Güney Rum Kesimiyle olan sınırında hiçbir belediye yönetsel alanına
girmeyen alanlar tesbit edilmiştir. KKTC yerel yönetim haritasında (2006) halen isimsiz birer alan olarak
gösterilen ancak bu alanların yerleşim merkezleri Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kalan Denia, Mammari,
Eylence, Yeri, Kargı, Gaziler, Kiracıköy ve Troulli’ye ait oldukları anlaşılmaktadır. 1974’te çizilen sınır ile
birlikte bu yerleşmelerin merkezleri güneyde, içinde yerleşme olmayan yönetsel alanlarının bir kısmı da
bugün KKTC topraklarına dahil olmuştur. Bu alanlarda askeri faaliyetler ile tarım faaliyetleri
yürütülmektedir. Herhangi bir yerleşme oluşturulmamıştır. Ancak bu durum idari bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda sınır güncellenmesi yapılmalı ve ekip biçen en yakınındaki yerleşmenin
sınırlarına dahil edilmelidirler.
Ülke sathında merkezi ve yerel yönetimlerle ilgili kuruluşların işlevleri hakkında bilgi toplanması,
bunların bilgisayar ortamında değerlendirilerek görsel malzeme (tablo, grafik, harita) haline getirilmesi ve
amaca uygun biçimde raporlandırılması gerekmektedir. Mülki idare sınırları içinde kalan yerel yönetim
alanlarını ve bunların içindeki şehir ve kasabalarla kırsal yerleşmeleri yönetim organizasyonu kapsamında
inceleyerek kamu hizmetlerinin dengeli ve adil bir biçimde dağılımının sağlanması için öneriler
getirilmelidir. Yasalardaki köy, kent, kasaba kavramları güncellenmelidir. Sınırlar yeniden gözden
geçirilmeli ve haritalandırılmalıdır.
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