
                                                                                                                                                             

Ağrotur ve Dikelya Hükümran Üs Bölgeleri dahilindeki Özel Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Konusunda Sıkça Sorulan Sorular 

Açıklama 

Bu belge, Özel Koruma Alanlarının (Ö.K.A) tesbitinin yapılmasıyla, tespit edilen bu 
Özel Koruma Alanlarının etkileri konusunda paydaşlara özet bir bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır. 

Özel Koruma Alanı Ne Demektir? 

Özel koruma alanları(Doğal ortamı ve burada bulunan flora bitki örtüsü ile fauna 
hayvan türlerini Koruma ve Yönetim Yasası 2007) Kısım 1 ve 2’ de bulunan 
listelerdeki doğal bitki ve canlı türlerini koruma altına almak ve bu alanlarda bulunan 
bitki türleriyle diğer canlı türlerinin hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlayacak 
gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla, koruma alanları olarak tespit edilen özel 
bölgelerdir. 

HÜKÜMRAN ÜS BÖLGELERİ YÖNETİMİ(H.Ü.B.Y) NEDEN ÖZEL KORUMA 
ALANLARI TESPİT EDİP BUNLARI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR? 

H.Ü.B.Y, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğal Çevreyi  ve Yaban Hayatını Koruma ve 
Yönetim Yasası’ndaki hükümlere uyarken ve  Bern  Konvesiyonu’ndaki 
yükümlülüklerini yerine getirirken Doğal Çevreyi ve Yaban Hayatını Koruma ve 
Yönetim Yasası altında Özel Koruma Alanları tespit etmekle yükümlüdür. Bu yasa 
“Avrupa Birliği Doğal Yaşam Alanlarını Koruma Genelgesi 92/43/EEC” ile doğal 
yaşam alanlarındaki değişik canlı ve diğer bitki türlerinin korunması konusunda 
yapılması gereken düzenlemeleri içermektedir. H.Ü.B.Y dahilinde bu alanların 
belirlenmesi, şu anda var olan(NATURA 2000) Kıbrıs ve Avrupa’da da bulunan “Özel 
Koruma Alanları” ayağına da önemli destek sağlayacaktır.H.Ü.B.Y ayni zamanda bu 
amaçla belirlenen bu alanlarla ilgili,buraların korunması ve sürekliliği için uygun 
koruma ve geliştirme tedbirlerini de almakla yükümlüdür.  H.Ü.B.Y bu alanların 
korunması ve sürekliliği konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığından emin olmak 
için bütün paydaşlarla sıkı bir çalışma içerisinde olacaktır. 

BU AMAÇLA TESPİT EDİLEN BÖLGELER BURALARDAKİ YAPILAŞMAYI NASIL 
ETKİLEYECEK? 

Özel Koruma Alanlarının belirlenmesi, o bölgelerde yapılaşmanın hiç olmayacağı 
anlamına gelmez. Bu alanlarda yapılaşma için sunulacak öneriler, Özel Koruma 
Alanları’nın korunmasına ve bu karakterlerinin kaybolmasına neden olacak unsurları 
içermeyecek şekilde olacaktır. Bu konudaki gereklilik yasal olarak “Uygun 
Düzenlemeler” olarak bilinmekte ve bu koşullar hem bu alanların dahilinde hem de 



çevresinde uygulanmaktadır. Çoğu yapılaşmalar için Uygun Düzenleme karmaşık 
olmayıp, direkt uygulamaya konan bir prosedür şeklindedir. Bu Uygun  
Düzenlemelerle ilgili prosedür 2007yılından beri H.Ü.B.Y Sekreterliği’nin yönetim 
bildirgesinde Özel Koruma Alanları’na aday bölgeleri içermekte ve bundan sonra 
tespit edilecek bölgelerde uygulamaya konmaya devam edilecek şekilde 
düzenlenmiştir. Ayni uygulama (Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması Yasası 2010) 
çerçevesinde, değişik kuş türlerinin korunması amacıyla özel koruma alanlarının 
belirlenmesi için kullanılmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi: 

 http.//www.sbaadministration.org/index.php/eco-policy-guidance adresinde 
bulunabilir.  

Arazi yönetimi ile ilgili yapılan bütün faaliyetleri düzenleyen yasaların tümü değilse 
bile büyük bir kısmı, koruma alanlarının korunması ve düzenlenmesini ileriye 
götürecek veya sürdürülebilir kılacak şekilde düzenlenecektir. 

ÖZEL KORUMA ALANLARI RESMİ OLARAK NASIL BELİRLENİR? 

Koruma bölgesi olmak için uygun vasıflara sahip alanlar (Bu konuda özel kriterlere ve 
bilimsel verilere dayalı bilgilerin bulunduğu alanlar), ilk aşamada, Avrupa Birliği’nin 
Çevreye duyarlı olduğu alanlar kapsamına giren listede bulunan bölgeler, Doğa Ve 
Yaban Hayatın’ın Korunması ve Yönetimi Yasası altında bir bildirge şeklinde 
yayınlanır. Yayınlanmayı takiben en fazla 30 gün içerisinde ilgili paydaşların, bilimsel 
veriler ortaya koyarak öneri sunması beklenir. Yapılan öneriler dikkate alınarak, 
Avrupa Birliği’nin çevreye duyarlı olduğu alanlar kapsamına giren bölgelerin listesi, 
son kesin liste olarak resmi gazetede yayınlanır. Son listede yer alan bölgeler; “Doğa 
Ve Yaban Hayatı’nın Korunması ve Yönetimi Yasası” altında, bu bölgeler ”Özel 
Koruma Alanları” olarak tespit edilir ve yasallaşır. 

ÖZEL KORUMA ALANLARI OLARAK BELİRLENEN BÖLGELER NASIL 
KORUNUR? 

Doğa ve Yaban Hayatı’nın Korunması Ve Yönetimi Yasası altında özel Koruma 
alanlarının korunması yanında, bu alanlar; oradaki bitki örtüsü ve diğer bütün 
canlıların ve çevrelerinde bulunan alanların da ayni şekilde korunması için yasal 
tedbirler alınarak bu alanlar korunur. 

DAHA SONRA NE OLUR VE SİZİN NE YAPMANIZ GEREKİR? 

Şu anda koruma altına alınmak için önerilen bölgeler için paydaşlarımızla sürekli 
istişare içerisindeyiz. 

Bu konuda  desteğinizi  almaktan memnun  olmamıza rağmen, eğer bu önerilen 
alanların koruma alanı olarak ilan edilmesi konusunda bizimle ayni fikirdeyseniz,  bu 
konuda herhangi birşey yapmanıza gerek yoktur. Buna rağmen önerilen koruma 
alanlarıyla ilgili olarak herhangi bir itiraz yapmak isterseniz Ağrotur ve Dikelya Bölge 
Amirlikleri ile ilgili Muhtarlık ve Belediyelerde  de bulabileceğiniz forumları doldurup 



ilgili Bölge Amirlikleri’ne teslim etmelisiniz. Sadece bilimsel verilere dayalı olan 
itirazlar dikkate alınacaktır. Gerekli görülmesi halinde, itirazınızı aldıktan sonra daha 
fazla bilgi almak için sizinle temasa geçilecektir. 

Koruma bölgelerinin belirlenmesi konusunda sizin de itirazlarınızı değerlendirdikten 
sonra nihayi kararı H.Ü.B.Y verecektir. 

 

BU KONUDA NELERDEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ? 

Özel koruma alanlarının belirlenmesi konusunda daha fazla bilgiye ulaşmak için 
aşağıdaki sitelere baş vurabilirsiniz. 

- http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
- http:www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C616AEA921159F

BAC22578010040DBF9?OpenDocument  
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