5. UYGULAMA EYLEM PLANI
Girne-Çatalköy İmar Planının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sırası ile;
 Eylem konularının ve eylem konularından sorumlu kurumların belirlenmesine,
 Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına,
 Eylem konularının kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi için yapılması
gereken kamulaştırma, plan, proje ve benzeri işlerin belirlenerek yapılmasına,
 Gerekli mali kaynağın hesaplanmasına ve bulunmasına,
 Ve Uygulamanın denetlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Eylem planında belirtilen tüm faaliyetlerin hayata geçirilmesinden ilgili ana ve
koordinasyon kurulu içerisinde olacak kurum, kuruluş, belediyeler, meslek odaları ve sivil
toplum örgütleri sorumlu olacaktır.
Eylem konularına göre gerekli mali kaynak Girne-Çatalköy İmar Planı yürürlüğe girdiği
tarihten sonra İlgili Kurumlar tarafından hazırlanacak mali yatırım tutarları yıllık Genel
Bütçe altında ilgili kurumun bütçesinde ayrılacaktır.
Uygulama Eylem planı, Ana ve koordinasyon kurulu içerisinde olan kurumlar tarafından
izlenecek, belirlenen kısa, orta ve uzun vadede yapılıp yapılmayan işler raporlanacak ve
planın gözden geçirilmesinde dikkate alınacaktır.
Bunun dışında nüfus artışının Planda öngörülen nüfus projeksiyonları ile örtüşüp
örtüşmediği, konut ihtiyacının ve talebinin ne oranda karşılandığı, ekonomik faaliyet
alanlarının ihtiyacı ne oranda karşılayabildiği ve benzeri hususlar Planlama Makamınca ve
Birleşik Kurulu oluşturan yönetimlerce izlenecektir.
Eylem Konuları;
1) Sahil Şeridi İçerisinde kalan kıyıların tespiti,
2) Taşkın Riski Yönetim Planı Hazırlanması,
3) Girne Ulaşım Master Planının Çatalköy belediye hudutlarını da içine alacak şekilde
Girne-Çatalköy İmar Planına Uygun olarak Revize edilmesi,
4) Öngörülen taşıt, yaya ve bisiklet yolu bağlantılarının hayata geçirilmesi,
5) Rekreasyon ve Açık Alanların amacına uygun olarak düzenlenmesi,
6) Girne Turizm Limanının Fonksiyon Değişikliği,
7) Yeni Devlet Hastanesi ve Birinci Basamak Polikliniklerin hayata geçirilmesi,
8) Zeytinlik’te yer alan atış poligonunun imar gelişme sınırları dışına alınması ve bölgenin
okul alanı olarak düzenlenmesi,
9) Okul İhtiyacının Devlet Tarafından Karşılanması öngörülen kısmının karşılanması,
10) Eski Eser Alanlarının Korunması, Canlandırılması ve Geliştirilmesi,
11) Yeni Atık Su Arıtma Tesisinin hayata geçirilerek, Kaşgar Kort bölgesinde yer alan
mevcut arıtmanın kaldırılması ve bölgenin park alanı olarak düzenlenmesi,
12) Su, Telekominikasyon, Elektrik ve Enerji Altyapısı,
13) Katı Atık Transfer İstasyonunun hayata geçirilmesi,
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14) Organize Ağıl Bölgesi ayrılması ve mevcutların taşınması,
15) Küçük Esnaf Sanayi Sitesinin alt yapısının hazırlanması ve mevcutların taşınması,
16) Devlet Özel Eğitim Merkezi
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