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EFKOŞA - 1963 yRlR başR,
yer Ankara... KRbrRs Cum-
huriyeti’nin BaşkanR Baş-
piskopos Makarios Türki-
ye’ye ilk ve son ziyaretini

gerçekleştiriyor.
Gündeminde iki önemli konu var;

daha sonra KRbrRs Cumhuriyeti’nin or-
tadan kalkmasRna neden olacak 13
maddelik Anayasa değişikliği paketi ve
“Türkiye’den boru hattı ile Kıbrıs’a
su getirilmesi”

Başpiskopos, Ankara’da dönemin
BaşbakanR İsmet İnönü’nün önüne
önce 13 maddelik Anayasa değişikliği
paketini koyuyor ve öngördüğü deği-
şiklikler için İnönü’den destek ister.

TürklerleRumlararasRnda,Zürihan-
laşmalarR ile oluşturulan dengeyi tama-
men bozacak bu değişiklik önerilerine,
İsmet İnönü’nün verdiği yanRt, “hayır”
oluyor. Makarios, buna destek bula-
mayRnca, Türkiye’den KRbrRs’a boru
hattR ile su getirilmesi konusunu hiç aç-
madan Ankara’dan ayrRlRr.

Türkiye’ye bağımlılık korkusu
Başpiskopos’a göre Anayasa deği-

şiklik paketine destek vermeyen bir
Türkiye ile Ada’ya boru hattR ile su ge-
tirilmesi konusunda anlaşma yapmak,
KRbrRs’R Türkiye’ye bağRmlR kRlacaktRr.
Bu nedenle sessiz kalRr, su konusu açRl-
madan kapanRr.

OsmanlR’nRn 1878 yRlRnda KRbrRs’Rn
yönetimini İngiltere’ye devretmeden
önce Meserya OvasR’nRn Trodos dağ-
larRndan gelen akarsularla, sulak bir böl-
ge olduğu hatta bu bölgede yer yer ba-
taklRklarRn bulunduğu dönemin kayRt-
larRnda yer alRyor. İngiltere’nin batak-
lRklardan kaynaklanan hastalRklarR ön-
lemek için bölgeye yer altR sularRnR
emenokaliptüsağaçlarRndan dikmiş,ka-
nallar açarak bataklRklarR kurutmasR su
rejimini bozmuş. Ada, gelecek yRllarda
susuzluğa mahkum edilmiş.

Su balonu patladı
Su sorununu çözmek için daha

önce Türkiye’den Adaya balonla su gö-
türülmesi çabalarR gündemdeydi. 1998
yRlRnda Türkiye’den 10.000 ve 40.000
metreküphacimli,denizdençekilerekge-

tirilebilen balonlar ile su taşRnmasR fizi-
bil bulunmuş, 5 yRl içersinde toplam 4,1
milyon metreküp su taşRndRktan sonra,
balonlarRn sürekli patmalaya başlama-
sR üzerine proje 2002 yRlRnda durdurul-
muştu.

KRbrRs’Rn karmaşRk ve bRçak sRrtRn-
da duran siyasal gündemi, boru hattR ile
Adaya su getirilmesi projesinin bugüne
kadar sağlRklR ve sonuç alRcR biçimde ele
alRmasRnR engellemiş durumda. Ancak,
KRbrRs Rum kesiminin 2004 yRlRndaki
AB üyeliği ve bunun sonucunda Tür-
kiye’ye karşR startejik bir mezvi kazan-
mRş olmasR, Ankara’nRn “su” gibi ada-
daki bütün parametleri kökünden de-
ğiştirecek bir projeyi yeniden ele alma-
sRnR sağladR.Konu,KRbrRs’tanihaiçözüm
için hRzlandRrRlan süreç içinde yeniden
gündeme geldi. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, 20 Temmuz kutlamala-
rR için geldiği KKTC’de sadece KRbrRs’a
Türkiye’densugetirilmesiprojesinevur-
gu yapmakla kalmadR, suyun depola-
nacağR barajR ve çevresini de helikop-
terden inceledi.

Proje neyi öngörüyor?
KKTC’ye yRlda 75 milyon metre-

küp içme, kullanma ve sulama suyu
sağlayacak projenin Türkiye ayağRnda
Alaköprü BarajR bulunuyor ve barajRn

inşaatR sürüyor. BarajRn temeli 7 Mart
2011’de KKTC CumhurbaşkanR Der-
viş Eroğlu ve Başbakan Erdoğan tara-
fRndan atRldR. Erdoğan’Rn talimatRyla, 48
ay olarak öngörülen tamamlanma süresi
öne çekildi.

Anamur ÇayR üzerinde yapRlmak-
ta olan Alaköprü BarajR’ndan alRnacak
su, dünyada ilk defa 80 kilometre uzun-
luktauygulanacakdenizboruhattR ileve
deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte
askRdaki bir boru hattR aracRlRğR ile Gir-
neyakRnlarRndayapRlacakolanGeçitköy
BarajR’na aktarRlacak. Bu suyun yüzde
50,3’ü içme-kullanma suyuna, yüzde
49,7’si ise sulama suyuna tahsis edile-
cek.

İçme ve kullanma suyu gereksini-
mi yRlda 36 milyon metreküp olan
KKTC’nin 2035 yRlRnda su gereksinimi
yRlda 54 milyon olacak. Projenin ger-
çekleşmesi ileyeraltRveyüzeysel sukay-
naklarR, dolayRsRyla su sRkRntRsR çeken
KKTC’ye içme ve kullanma suyu sağ-
lanacak,Diğeryandanda4bin824hek-
tarlRk bir alan sulanarak ülke tarRmR can-
landRrRlacak.

KKTC tarafRnda yürütülen projeri
ise “Güzelyalı bölgesinde 5 megavat
gücünde Güzelyalı Pompa İstasyonu,
3 bin 157 metre uzunluğunda ve bin
400 milimetre çapında düktil demir

boru terfi hattı, temelden yüksekliği
65 metre, akarsu tabanından 58 met-
re yükseklikte olan 26,5 milyon met-
reküpdepolamahacimliGeçitköyBa-
rajı ile 16,40 megavat kurulu gücün-
de Geçitköy terfi merkezi” olarak sR-
ralamak olasR.

Parametreler değişecek?
Projenin, KRbrRs’taki bütün para-

metrelerideğiştirmesinedekesingözüyle
bakRlRyor. KKTC tarafR projeye “barış
için su” adRnR verirken, suyun Rumla-
radaverilmesiönerisininmasadaolduğu
zaten biliniyor.

Buna karşRn Rumlar temkinli. AB
üyeliği ile startejik bir mevzi kazanan
Rumlar, su konusunda Türkiye’ye ba-
ğRmlRolupbirbaşkastratejikmevziyi ise
yitirmek istemiyor.

KRbrRs Rum Yönetimi Su Geliştir-
me Bölümü direktörü Sofoclis Aletra-
ris, projenin KRbrRs’Rn bir araya gelme-
si halinde çekici bir alternatif olduğunu
belirtip, “Bu konuda şu an bize düş-
man olan bir ülkeye bağımlı olama-
yız” yönündeki sözleri dikkat çekici...

Projeye olumyu bakanlar da var.
KRbrRslR Rum ekonomist Nicos Vassi-
liou “Türk suyu tarımda sulama
yapmakiçinyeterinceucuzolacak.Bu
şekilde Kıbrıs’ı tropik bir cennete çe-
virebileceğiz” sözleriyle olumlu me-
sajlar veriyor.

Enerji köprüsü de gündemde
Öteyandan,Türkiye’denKKTC’ye,

sadece su değil, ileri aşamada Güney
KRbrRs Rum Kesimi’ne denizaltRndan
enerji hatlarR ile elektrik taşRnmasRna yö-
nelik proje de gündemde. Türkiye ile
Yunanistan arasRndaki ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesi kapsamRnda düşü-
nülen projeye göre, Türkiye’den KKTC
ve Güney KRbrRs Rum Kesimi’ne elek-
triksatRşRnRnetüdedilmesikonusundaan-
laşmaya varRlmRş durumda. Ana-
mur’dan Girne’ye 70 millik mesafede
denizaltRndan döşenecek kablo projesi-
ninyatRrRmbedelinin saptanmasR için, fi-
zibilite hazRrlRklarR sürerken, proje fizR-
bRl çRkarsa, KRbrRs Elektrik İdaresi (KIB-
TEK) adRna projeyi TEİAŞ’Rn gerçek-
leştirmesi gündeme gelecek.�
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