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Doğu Akdeniz bölgesi her geçen gün ölçülebilir derecede daha sıcak ve

kuraklaşırken, birçok uzman, böyle giderse su kıtlığının çatışma ve siyasi

huzursuzluğu daha da ağırlaştıracağını öngörmektedir. Kıbrıs bu gelişmelerden eşit

derecede etkilenmektedir. Çünkü ada ikiye ayrılmış olmasına rağmen, kaynakları

bölünmüş değildir. İklim değişikliği karşısında sürdürebilir bir geleceğe hazırlanmak

Kıbrıs’ın en büyük ve birincil sorunlarından biridir. Fakat, birbirini tanımayan iki ayrı

yönetimi olan, bölünmüş bir ada olan Kıbrıs için, eşgüdümlü ve ortaklaşa gayret

isteyen bir soruna karşı işbirliği olanakları çok kısıtlıdır. 

Tek taraflı yapılan planlama örneklerden en yenisi, Türkiye’nin Toros Dağları’ndan

gelen yeraltı su kaynaklarının, 80 km’lik denizi aşarak, su temin projesi ile kuzey

Kıbrıs’taki bir baraja taşınıp, oradan da çiftliklere ve evlere dağıtılmasıdır. Bu rapor,

yenilikçi bir proje olan su temin projesinin, iklim değişikliği sorununa karşı

hazırlanmaya ve çözmeye yönelik potansiyelini ölçen bir ön çalışmadır ve bu yeni

doğal kaynağın yönetimine dair sorunlar ve olasılıkların bir değerlendirmesini

yapmaktadir. Bu çalışma ayrıca siyasi ve çevresel açıdan hassas bölgelerde önceden

yapılan araştırmalara dayanarak, iklim değişikliği yönetiminde yapılabilecek

işbirliğine dair önerilerde bulunmakla birlikte, bunun adanın genel bölünmüşlüğüne

karşı bir işbirliğini de teşvik edebileceğini belirtmektedir. 
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gününe takip eden ve ayarlamayı başaran PRIO Kıbrıs Merkezi araştırmacılarından Mete
Hatay’a çok büyük bir “sağol” diyoruz. Metni Türkçeye çeviren Ezgican Özdemir’e şukranlarımızı
sunarız. Ayrıca, bu raporun araştırma ve yazımını destekleyen London School of Economics
and Political Science Higher Education Impact Fund’a ise teşekkürü borç biliriz. 



VI Kuzey Kıbrıs’ta su teknolojisi ve sürdürebilirliği

ÖZET

Doğu Akdeniz bölgesi her geçen gün ölçülebilir derecede daha sıcak ve kuraklaşırken, Suriye
ve Irak gibi ülkelerde devam eden savaşlar bölgedeki bu çölleşme sürecine katkıda
bulunmaktadır. Su kaynakları gittikçe azalırken, devletler varolan kaynaklarını idare etmek için
baraj yapımı gibi çözümlere başvurmakta, bu da komşu ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Birçok
uzman, böyle giderse su kıtlığının çatışma ve siyasi huzursuzluğu daha da ağırlaştıracağını
öngörmektedir. 

Kıbrıs bu gelişmelerden eşit derecede etkilenmektedir. Çünkü ada ikiye ayrılmış olmasına
rağmen, kaynakları bölünmüş değildir. Örneğin Güzelyurt (Morphou) bölgesinde, Trodos
Dağları’ndaki eriyen karlar akarsu ve bahçeleri beslerken, bir yandan Lefkoşa’nın eğimli altyapısı,
kanalizasyon suyunun güneyden kuzeye akıtılmasına ve bu nedenle de kuzeyde işlem
görmesini gerektirmektedir. 

İki toplumun da eriştiği yeraltı akiferleri iki bölge için de elzem kaynaklardır. Bunun yanında,
adanın her iki kısmında görülen nüfus artışı, turizm ve diğer sektörlerin gelişmesi kısıtlı olan bu
kaynakların aşırı kullanımına neden olmaktadır. Bu demektir ki, iklim değişikliği Yeşil Hat’ın iki
tarafını da eşit derecede ve karşılıklı olarak alakadar eden bir problemdir. 

İklim değişikliği karşısında sürdürebilir bir geleceğe hazırlanmak Kıbrıs’ın en büyük ve
birincil sorunlarından biridir. Fakat, birbirini tanımayan iki ayrı yönetimi olan, bölünmüş bir ada
olan Kıbrıs için, eşgüdümlü ve ortaklaşa gayret isteyen bir soruna karşı işbirliği olanakları çok
kısıtlıdır. Her iki yönetim, iklim değişikliğine karşı kendi planını yapmakta ve bunu yaparken
diğer tarafın girişimlerini veya hassasiyetlerini göz önünde bulundurmamaktadır. 

Tek taraflı yapılan planlama örneklerden en yenisi, Türkiye’nin Toros Dağları’ndan gelen
yeraltı su kaynaklarının, 80 km’lik denizi aşarak, su temin projesi ile kuzey Kıbrıs’taki bir baraja
taşınıp, oradan da çiftliklere ve evlere dağıtılmasıdır. Bu rapor, yenilikçi bir proje olan bu su
temin projesinin, iklim değişikliği sorununa karşı hazırlanmaya ve çözmeye yönelik potansiyelini
ölçen bir ön değerlendirmedir. 

Raporu hazırlarken sorduğumuz sorulardan birkaç tanesi şöyledir: Bahsi geçen bu su temin
projesi sürdürülebilir bir çevresel gelecek yaratabilir mi? Temin edilen suyun aşırı kullanımını
önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir? Bu yeni kaynağı sürdürülebilir kılmak için, Kıbrıs gibi
bölünmüş bir ada için ne gibi düzenleyici mekanizmalar mevcuttur? 

Bu raporun araştırması Mayıs ve Temmuz 2016’da yapılmış olup, birincil olarak toplamda 21
hükümet çalışanı, ilgili kuruluş temsilcileri, sivil toplum kurumları temsilcileri ve özellikle
mimarlar ve çevre mühendisleri odaları üyeleri ile geniş çaplı mülakat yapılmıştır. Masa başı
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araştırma ise medya takibi, adanın kuzeyinde su yönetimine dair yayınlanan çeşitli rapor, yasa
ve yönetmeliklerin incelenmesinden oluşmaktadır. Ön araştırmamız sırasında, adanın
kuzeyinde su yönetiminin kısmen ya da tam olarak özelleştirmesine dair bir tartışma devam
etmekteydi. Belli olacağı üzere, bu raporun sonucu, eğer düzgün bir biçimde su yönetimi
sağlanırsa, su temin projesinin olumlu değişiklikleri ve getirileri olacaktır. Fakat, sürdürülebilirlik
için yönetimin gerektirdiği öncelikler ve görüşler, su özelleştirmesi hakkında yapılan
müzakerelerde öne çıkanlardan çok daha farklıdır.

Rapor, hem bu yeni doğal kaynağın yönetimine dair sorunlar ve olasılıkların bir değerlen -
dirmesini yapmakta, hem de özelleştirme sorusunun ötesinde ve adanın güneyi ile olası bir
işbirliğini öne çıkaran tavsiyeler vermektedir. Bu çalışma ayrıca siyasi ve çevresel açıdan hassas
bölgelerde önceden yapılan araştırmalara dayanarak, iklim değişikliği yönetiminde
yapılabilecek işbirliğine dair önerilerde bulunmakla birlikte, bunun adanın genel bölünmüş -
lüğüne karşı bir işbirliğini de teşvik edebileceğini belirtmektedir. 



1

2015 yılının sonlarına doğru, denizaltından geçen bir su boru hattı ile Türkiye’nin güneyinden
Kıbrıs’ın kuzeyine su gönderilmeye başlandı. Bu deneysel boru hattı su temininde bir ilk olmakla
birlikte, Türkiye hükümetinin, kendine bağımlı, uluslararası tanınmışlığı olmayan “Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti”ne (KKTC) verdiği altyapı armağanlarından sadece birisiydi. Açılış töreni
sırasında anlaşıldı ki, Türkiye hükümetiyle iki yıllık bir uzlaşma ve ardından üç yıllık bir inşaat
süresi geçmesine rağmen, kuzey Kıbrıs’ın idarecileri gelen suyun yönetimi hakkında hiçbir
planlama yapmamıştı. Boru hattının açılış töreninin havası da işte o dönemde ortaya çıkan sert
bir tartışma yüzünden bozulacaktı. Bu tartışma, gelen suyun yönetiminin Türkiyeli özel bir şirket
ile kuzey Kıbrıs hükümetinin işbirliği ile yapılması mı, yoksa kuzey Kıbrıs’ın talep ettiği gibi
belediyelerin bu yönetimi devralması üzerine çıkmıştı. Suyun kim tarafından yönetileceği
kavgası sırasında unutulan en önemli şey ise uzun süreli su idaresi planıydı. 

Eğer usulüyle yönetilirse, su boru hattının adaya çevresel olarak olumlu yönde bir değişiklik
getirmesi mümkündür. Türkiye’den gelen suyun şu an sadece adanın kuzeyine verilmesine
rağmen, boru hattının, adanın tamamına su temin edebilme potansiyeline sahip olması adanın
barış ve yeniden birleşmesine ayrıca katkıda bulunabilir.  Fakat, iletilen su kaynağı hem sınırsız
değildir, hem de uzun vadeli bir planlama ile kullanılması gerekir. Kıbrıs’ın akiferleri fazla
kullanım nedeniyle zamanla tuzlanmış durumdadır. Hali hazırda AB sponsorluğu ile kurulan
ve işleyen kuzey Lefkoşa’nın dışındaki atık su arıtma istasyonu, arıtılmış suyu hiçbir idari kurum
projeyi üstlenmediği için, hendeklere boşaltmaya devam etmektedir. Adanın kuzeyinde etkili
bir su yönetiminin olmayışı, suyun aşırı kullanımı, akiferlerin tuzlanması ile sonuç vermektedir;
bu da iklim değişikliğini kötü yönde etkilemektedir. Bir su yönetimi strateji planının
yapılmaması, kuzey Kıbrıs’ın tanınmayan devlet yapısıyla ve uzun vadeli planların yerine kısa
vadeli taktiklerin uygunlanması ile doğrudan ilişikilidir. 

bİRİnCİ bÖlüm:

GİRİŞ  
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TaRİhÇE

1878’de İngiliz sömürge yetkilileri adaya ilk geldiklerinde, kurak ve yalın bir tabiat ile karşılaşıp
hayal kırıklığına uğramışlardı. Yetkililer, ortaçağ gezginlerinden, adanın yeşil doğasına dair
okudukları ve bekledikleri ormanları göremeyince çok yakınmışlardı.1 Memurların adanın
çevresel şartlarını geliştirme kaygısı üzerine, yeniden ağaçlandırma ve sulama işlerini geliştirme,
yeni yönetimin en başta gelen çalışmalarından birkaçı oldu.2

1950’lerin ortasına doğru, bu kaygının yerini alternatif su kaynakları arama aldı. Bunun için,
zamanın yönetimi, Ralph Parsons Mühendislik adında su arıtımının imkanlarını araştıracak
Amerikan bir firma ile anlaştı.  Bu araştırmanın sonucunda arıtma yönteminin masraflarının
çok yüksek olacağı kararına varıldı.3 Bunun yerine, firma dışarıdan su getirtme önerisinde
bulundu. Öneriyi kabul eden Su İşleri Dairesi, coğrafi yakınlıktan dolayı Türkiye’den su ithal
edilmesini uygun gördü. Adada devam eden toplumlararası çatışmadan dolayı Kıbrıslı Rum
uzmanlar, bu konuda endişelerini dile getirmelerine rağmen, 1959’da imzalanan ve yeni Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Londra ve Zürih anlaşmaları ile uzmanlar Türkiye’den su
getirme seçeneğini denemeye karar verdi. Ralph Parsons firmasının araştırmalarına göre, en
makul ve uygulanabilir seçenekler, denizaltı boru hattı ile ya da gemi ile çekilmek suretiyle
yüzen plastik konteynerler ile suyu getirmekti. 

Kıbrıs su uzmanları ve Amerikan firmasından yetkililerin Ankara’ya yaptığı ilk ziyarette hiçbir
sonuca varılamadı. Fakat, İngilizlerin baskısıyla, Türkiye hükümeti, anlaşmanın kendi menfaatine
olabileceğini ve adadaki varlıklarını sürdürebileceklerine ikna oldu. Londra ve Zürih
anlaşmalarında yer alan mimarlardan biri olan Nihat Erim bunu hatıralarında şöyle anlatır: 

Orada İngiliz memurlardan biri bana ‘siz Kıbrıs’ı devamlı etkiniz altında tutmak
istiyorsanız, ben size bir şey tavsiye edeyim. Kıbrıs’ta su yok. Anadolu’dan buraya deniz
altından su gönderin.’ İlk bakışta biraz olmayacak bir şey gibi görünen bu proje, aradaki
uzaklığın 45 milden ibaret olduğu düşünülürse, hele bugün denizlerin altından

1 Çevresel bozulma ve eski Osmanlı yönetiminin bununla bağlamı hakkında tartışma için Bkz. S. E. Harris (2007), Colonial
Forestry and Environmental History: British Colonial Policies in Cyprus, 1878-1960 [Kolonyal Ormancılık ve Çevresel
Tarih: Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Politikaları 1878-1960] yayınlanmamış doktora tezi, University of Texas at Austin, ayrıntılı
olarak pp. 8-47. Akdeniz’de çevresel bozulma teması hakkında ve özellikle “Bozulmuş Tabiat” ve “Kaybolmuş Cennet”
temaları için Bkz. A. T. Grove and O. Rackham’s (2001) the nature of mediterranean europe: an environmental history
[Akdeniz’de Avrupa: Ekolojik bir Tarih] (New Haven: Yale University Press).

2 Harris 2007 bunun hakkında detaylı bir tartışma sunuyor. 
3 Detaylı bilgi için, Bkz. M. Hatay (2015), “‘Asrın Projesi’nin 60 Yıllık Tarihi,” Poli, havadis Gazetesi, 22 Mart.
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borularla petrol nakledildiği de göz önünde tutulursa, bu gerçekleşmeyecek proje
değildi. O gün ezbere bir hesap yapmıştık. 45 mil mesafeye deniz altından boru
döşenirse ne tutar, diye. Yanılmıyorsam 10 milyon dolar ediyordu. 1959 fiyatlarıyla. 10
milyon dolara bu iş olur diye tahmin yürütmüştük. Bu para nereden bulunacak diye
düşününce, İngiliz dostlarım: ‘Canım ne telaş ediyorsunuz. Amerika’dan alırız. Amerika
verir’ demişti.4

Projenin geçici onayı alınmış olmasına rağmen, 1959’da Kıbrıs’ın açıklarında yakalanan bir
Türk gemisinin Kıbrıslı Türkler’e silah getirmesinin ortaya çıkması, projenin askıya alınmasına
neden oldu. 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, Suriye’den su getirmenin
olasılığı olup olmadığı konusunda araştırmalar yapıldı, fakat Suriye’deki zamanın siyasi
ortamının böyle bir projeye el vermeyeceği belli oldu. Bunun yerine, Kıbrıs Cumhuriyeti baraj
yapımına ve suyun muhafazasını teşvik etmeye yoğunlaştı. 

Kıbrıs’ta 1960lar hem kalkınma hem de çatışma yıllarıydı. 1963 yılının sonlarında ise,
toplumlararası savaş nedeniyle Kıbrıslı Türkler ayrı bir yönetimi olan, silahlandırılmış gettolara
çekilerek devlet içinde ayrı bir devlet yapısı oluşturdu. Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen (de facto) Kıbrıs
Rum yönetimine dönüştü ve özellikle turizmle alakalı kalkınma programlarına yoğunlaştı.
Bugün bile bazı Kıbrıslı Rum şehir plancısı, 1960ların başında  gerçekleştirilen turizm altyapısının,
su kullanımını ve yönetimini göz ardı ederek uygulamaya sokulduğunu iddia ederler.5

1974’te, Yunanistan destekli bir askeri darbe ve onu izleyen Türk ordusunun adaya çıkarma
yapması ile ada bölünmüş ve ayrı ayrı ve işbirliği yapmak istemeyen iki yönetim ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bütün adaya egemen bir devlet olarak görmeye devam
etmesine rağmen adanın kuzeyinin %36’sı kendinden menkul bir Federe devletin kontrolü
altına girecekti. 1983’te ise kuzeydeki bu aynı yönetimin yasama meclisi sadece Türkiye’nin
tanıyacağı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ni (KKTC) ilan edecekti. 

Kuzey Kıbrıs 1990’ların ortasına kadar elektriği Kıbrıs Cumhuriyeti’nden temin etmiş
olmasına rağmen, o zamandan bu yana iki yönetimin altyapı ve doğal kaynak idareleri işbirliksiz
ve istişaresiz olarak yürütülmektedir. Tek istisna örnek Lefkoşa belediyesinin yeraltında boru
hatları ile birleşik, yeryüzünde ise ayrı olan kanalizasyon uygulamasıdır. Lefkoşa’nın belediyeleri
adanın bölünmesinden önce Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk yönetimleri olarak ikiye ayrıldığından
dolayı, belediye başkanları engelsiz bir şekilde işbirliği sağlayabilmiştir. Bu engellerin başında,
Kıbrıslı Rum siyasetçilerin bahsettiği “dolaylı yoldan tanıma” sorunu, yani işbirliğinin adanın
kuzey yönetimini siyasi olarak tanınmasına yol açacağı iddiasıdır.  

4 N. Erim (1975), bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde kıbrıs (Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii), pp. 37-38.
5 Glafkos Constantinides ve Symeon Matsis’in konferans sunumları, “Reviving Famagusta? From Ghost Town to Eco-City”

[Mağusa’yı Canlandırmak? Hayalet Şehirden Eko-kente], London School of Economics, 21 Şubat 2014.



4 Kuzey Kıbrıs’ta su teknolojisi ve sürdürebilirliği

Buna ek olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti (KC), tanınmış bir devlet olması gereği hem Avrupa
Birliği’ne, çeşitli çevresel yönergelere tabidir, hem de başka çevresel ve iklim değişikliğine dair
protokollere imza atmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti 2003’te Avrupa Birliği’ne üye olmakla birlikte, AB
adanın tamamını KC’nin egemenliğinde olarak görür ve acquis communautaire ya da “AB
Müktesebatı” adanın kuzeyinde askıya alınmıştır. Bu da kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin ve
herhangi başka bir uluslararası düzenleme yapısının dışında bıraktığını gösterir. Kuzey Kıbrıs
çevresel ve iklim değişikliğine dair herhangi bir yönergeye ancak tek taraflı olarak katılabilir.
Öyle ki, bu rapor için yapılan mülakatlarda kuzey Kıbrıs yönetiminin çevre ve iklim değişikliği
yönetiminin dağınık, kısa vadeli ve doğaçlama (ad hoc) olduğu dile getirildi. 

Adada yönetimsel bölünme olmasına karşın, su kaynağı idaresi, taksimin sürdürebilir
olmadığını gittikçe daha da yüzüstüne çıkarmaktadır. Bu durum özellikle iklim değişikliği
yönetiminde söz konusudur. Adanın kuzeyi güneydeki Trodos Dağları’ndan gelen su kaynağına
bağlıyken, aynı zamanda birkaç yeraltı akiferleri iki bölge tarafından paylaşılmaktadır. Bu
demektir ki, bir tarafın su yönetimi, ya da hatalı yönetimi diğer tarafın su kaynaklarını
etkileyecektir. Kaldı ki, iklim değişikliği planlaması Kıbrıs gibi küçük bir adada rekabetten ziyade
ancak işbirliği ile verimli bir şekilde yapılabilir.  
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KuZEy KIbRIs’Ta su KuLLaNImI

2009 yazında, adanın kuzey sahilinde yer alan Lapta köyünün suyu tükendi. Adadaki çatışma
başlamadan önce, Lapta limon bahçeleri ve sulama sistemi ile bilinirdi. Suyun dağlardan
gelerek iki adet değirmenden geçtiği köyün yaşlı Kıbrıslı Türk ve eski Kıbrıslı Rum yerlileri
sulamanın kontrollü ve suyun her tarım alanına belirli saatte verilecek şekilde tertip edildiğini
anlatırlar. 1974’ten sonra bile, köy hâlâ Beşparmak Dağları’ndan gelen suyuyla tanınır ve bu
suyun kuzeyin en temiz ve içilebilir suyu olduğu düşünülürdü.6 Fakat peş peşe gelen kuraklığın
aşırı su kullanımı ile daha da karmaşıklaşması ve bunun üzerine yeniden yazılan hukukun
uygulaması su muhafazasını daha da zor bir iş haline getirmiştir.7  Köylülerin muslukluklarında
akan suyun bittiğinde, su seviyesi zaten 162 metrenin altına düşmüştü.8

Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı (1994) ve eski Başbakan (2005-9) Ferdi Sabit Soyer
konuya dair şöyle diyor:

1968’e kadar çok önemli derecede su devşirmesi olurdu, fakat bütün sistem
toplumlararası çatışma, sonrasında gelen nüfus hareketleri ve bilgi kaybı ile tahribata
uğradı. Ayrıca koordinesiz su altyapısı kalkınması da oldu; güney kuzeye akan bölgelerin
üstüne, kuzey ise güneye akan bölgelere barajlar yaptı.9

Osmanlı ve erken İngiliz dönemlerinde, kişiler sadece toprakların değil, su ve ağaçların
tapusuna sahip olabilirlerdi. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda ise, kişiler artık içinde su ve ağaç
bulunan ama sadece topraklara verilen koçanları ellerinde tutabildiler. Halen yürürlülükte olan
1974 öncesi su yasasına göre su hukuksal olarak devlete ait olsa da, eski maliye bakanlarından
biri bu konuda şöyle der: “Kurallar uygulanmayınca, oldubitti haklar yaratır.”10 Bugün kuyu
açmak için kişinin devletten ruhsat alması gerekmektedir. Bu ruhsat kuyunun derinliği, çapı
gibi hakları kapsar, fakat maalesef bu kısıtlamalar nadiren göz önünde bulundurularak ruhsatlar
verilmektedir. 

6 H. Doğandor (2009) “Lapta bile susuz kaldı!”, starkıbrıs, 16 Temmuz,
http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=34377

7 Lapta’daki su kaynakları hakkında daha fazla bilgi için Bkz. R. Bryant (2010) the Past in Pieces: belonging in the new Cyprus
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press).

8 Doğandor 2009. 
9 9 Mayıs 2016 tarihinde, Lefkoşa’da yapılan görüşme.
10 CTP milletvekili ve eski maliye bakanı Birikim Özgür ile görüşme, 9 Mayıs 2016, Lefkoşa.
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Sonuç olarak, adadaki su seviyesinin düşüşüne sadece iklim değişikliği değil, kontrolsüz
kullanım da neden olmuştur. Oteller ve apartmanların imarı hiçbir su yönetimi planı göz önüne
bulundurulmadan yapılmıştır. Bazı otellerin küçük deniz suyu arıtma tesisleri olsa bile, bu
tesislerin çevresel etkileri kesinlikle denetlenmemektedir. Buna benzer olarak, çiftçilerin su
kullanımı da hiçbir düzenleme altında olmadığı gibi, görüşülenlerin söylediğine göre, akiferlere
veya diğer su kaynaklarına doğrudan erişimi olan bazı çiftçiler halen damlama sistemi yerine
arazilerini taşırma sulaması ile yapmaya devam ediyor. Lapta bölgesi, yeraltı su kaynaklarından
gelen Beşparmak akiferine bağlı olmasının yanında, Girne akiferinin doğu kesimi tamamen
yağmur suyuna bağlı ve bugün kirlenmiş durumda. Belediyeler, artık su kaynaklarının dibine
ulaşıldığını bildiriyor. Lapta bölgesinde ise çekilen su artık çamur ile karışmış bir şekilde
sağlanıyor. Eski Çevre Mühendisleri Odası başkanı yaptığımız görüşmede şöyle dedi: 

Su kıtlığından dolayı ne kadar başımızın dertte olduğunun farkındayız, ama buna karşı
hiç uygun bir hazırlık yapılmadı. Akiferler tuzlanırken, Girne Dağları’nın akiferi ise
çevresinde yapılan imar projeleri ve lağım çukuru taşmaları sonucu kirlenmiş durumda.
Bu sorunu ele alacak bir siyasi irade de yok. Hükümetlerin ve liderlerin sürekli değişimi,
çevre ve suya dair kalıcı bir politika izlenmesi için sorunlar yaratıyor.11

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne de bakıldığında, adanın kuzeyindeki su kullanımı mevcut durumda
sürdürülebilir değil. Kuzeyin toplam senelik 90 milyon metre küp (Mm3) olan (güneyde bu
rakam 300 Mm3) su kaynaklarının %90’ı yeraltı suyundan oluşuyor. Bunun yanında, 105-110
Mm3 senelik talep, teçhiz edilen suyun neredeyse üçte biri kadar aşıyor. En verimli ve etkili
tarımsal su tedariğini yapmak için hiçbir düzenleme olmamasına rağmen, suyun çoğunluğu
(%60-80) tarımsal kullanım için veriliyor. Gerekli olan su politikası, daha iyi sulama teknikleri ve
kurak ve tuzlu (saline) toprak şartlarında daha çok dayanan tohum ve ağaçları dikmeye teşviği
kapsıyor. Ayrıca, turizmde doğal kaynak kullanımına dair bir politika da mevcut değil. Örneğin,
bazı oteller kendi tuzlu su arıtma tesislerini kurmuş olup, bu tesislere bir düzenleme yapılmadığı
için deniz suyuna etkileri üzerine bir değerlendirme yapılamıyor. 

Yeraltı su kaynaklarının sürdürebilir seviyenin üstünde çekilmesi akiferlerin kısmen
tükenmesine sebep olmakta. Kuzey Kıbrıs’ın üç kıyı akiferi olan, Girne, Mağusa ve Güzelyurt
akiferleri, deniz suyu karışımından ciddi derecede etkilenmektedir. Mesarya ovasının batısında
kalan (ve güney ile paylaşılan) Güzelyurt akiferi aşırı kullanımdan dolayı kritik seviyeye
düşmüştür.12 Kıbrıs Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası’nda bir maden mühendisi olan Birol
Karaman, durumu şöyle gözlemlemektedir: “Akiferlerin hepsi sürdürülebilir olmayan su

11 10 Mayıs 2016’da Nilden Bektaş ile görüşme.
12 G. Elkiran and A. Turkman (2007) ‘Water scarcity impacts on Northern Cyprus and alternative mitigation strategies’

[Kuzey Kıbrıs’ta su kıtlığının etkileri ve alternative iyileştirme stratejileri], in J. Qi and K.T. Evered (eds.) environmental
Problems of Central asia and their economic, social and security Impacts (Dordrecht: Springer), pp. 241-250.
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kullanımı sebebiyle şuan hassas seviyedeler. Dağlardaki hariç bütün akiferlerin tuzlanma
problemi var; dağlardakilerin sorunu ise mineralleşme.”13 Tuzlanmış suyun tarımsal ve evsel
olarak kullanımı sorunlu iken, suyun mineralleşmesi en çok narenciye üretimi ve hayvancılıkta
mesele.  

Kuzeyde üç tane belediyenin işlettiği su arıtma tesisi (Girne, Mağusa ve Lefkoşa) var;
bunların arıtma kapasitesi yılda 10 Mm3, fakat bunun 6 Mm3’ü, sudaki tuz miktarında çıkan
sorunlardan dolayı kullanılmamaktadır. Örneğin bazı iddialara göre Mağusa’da bu sorunun
sebebi, tesisin deniz seviyesinin altına kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır.14 Fakat
Lefkoşa tesisinde, arıtılıcak olan suyun kaynağı Güzelyurt akiferinde önceden tuzlanmış
olmaktadır. Bunun sonucunda, bu tesiste üretilen arıtılmış suyun çoğunluğu hendeklere
boşaltılmaktadır.15

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sürdürülebilir olmayan su kullanımı, bir ölçüde peş peşe gelen
kuraklıklar ve iklim değişikliğine dayandırılabilir. Yaptığımız dört görüşmenin hepsinde, aşırı
kullanımın ana etmeninin, başarısız olan bir su yönetimi sisteminin olduğu söylenmektedir. Bu
verimlilikten uzak sistem, çoğu zaman, uygun düzenlemelerin yerine de fakto pratiklerin
konulmasına olanak vermektedir ve ayrıca hukuki uygulamanın dışına çıkılması, yönetime dair
kafa karışıklığına sebep olmaktadır. 

13 9 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da yapılan görüşme.
14 9-10 Mayıs 2016 tarihli görüşmeler.
15 Yeni Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi ziyareti, 10 Mayıs 2016.
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16 10 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da yapılan görüşme.
17 R. Bryant and M. Hatay, de facto dreams: building the so-Called state (Philadelphia: University of Pennsylvania Press,

forthcoming 2018).
18 J. Scott, domination and the arts of Resistance: hidden transcripts (New Haven: Yale University Press, 1990).

KuZEy KIbRIs’Ta su yÖNETİmİ 

Adaya yurtdışında okuduktan sonra memleketinde yatırım yapmak için dönen genç zeytin
yetiştiricisi Hüseyin Bıyıkoğlu bize şöyle dedi: “Günü kurtarmaya çalışıyorlar, geleceği değil.”
Bıyıkoğlu, döndüğünde kendini verimsiz bir sistemin içinde mücadele ederken buldu.16 Diğer
görüştüğümüz genç Kıbrıslı Türkler gibi Hüseyin de, kuzey Kıbrıs’ın nasıl bir yer olabileceğine
dair bir vizyon oluşturmaya çalışmaktadır; onun anlayışına göre, uzun vadeli stratejiler yerine
kısa süreli taktikler üretilen bu katılaşmış sistemin içinde çevre yönetimi en aciliyet bekleyen
sorunu oluşturmaktadır. Hüseyin şu öneride bulunuyor: “İnsanları sürdürülebilir olmanın uzun
vadede kârlı olacağına ikna etmek gerekiyor.”

Yenile Çevre Mühendisleri Odası başkanlığı görevinden ayrılan Nilden Bektaş da Hüseyin
gibi, sorunu ekonomik büyümeye karşı kısa vadeli bakış açısına dayandırıyor: “Ekonomik
kalkınmada çevresel sorunlar bir kenara atılıyor.” Ayrıca diyor ki, kağıt üzerinde nüfus eşdeğeri
2000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde su arıtma tesisi gerekmesine ragmen, kuzeydeki
23 belediyeden sadece 4 tanesinde işleyen tesis var. Ayrıca, özellikle sahil bölgelerinde, bu
tesisler ekonomik kalkınma için ve yazlık evlerinin olduğu alanlardan büyük baskı görüyorlar. 

Rebecca Bryant ve Mete Hatay’ın çıkacak olan kitabında da yazdıkları gibi17, 1974’ten sonra
adanın kuzeyinde yapılanan de fakto devlet, başından beri “geçinip gitmeye” ya da uluslararası
düzenin arasında “idare etmeye” dayalı oldu. Örneğin, eski bir bürokrat düşüncelerini şöyle
ifade etmişti: “Burada herşey geçici bir çözüm ile yapılıyor.” Sosyolog James Scott’un
gözlemlediği gibi, “idare etmek”, uzun soluklu stratejilerden ziyade kısa vadeli taktiklerin
gelişmesine yol açıyor.18 Bu kısa vadeli taktiklerin hukukun içine yerleştirilmesinin yanı sıra,
görüştüğümüz dört kişi de aynı şekilde, kuzey Kıbrıs’taki sistemin bozuk, doğaçlama ve ayrıca
sürdürülebilir çevresel yönetimi için gerekli olan uzun vadeli planlamadan yoksun olduğunu
belirttiler. 

Kuzey Kıbrıs’taki su tahsisatı ve yönetimi, kısmen İngiliz sömürge döneminden miras kalmış,
“yerinden yönetimli”, yani ademi merkeziyetçi bir sistem. Bu sisteme göre, su çekim
ruhsatlandırılması, dağıtımın ayarlanması ve ödemelerin tahsil edilmesi gibi su yönetimine dair
sorumlulukları belediyeler üstlenmektedir. Ademi merkeziyetçi olan bu sistemden dolayı, hem
Su İşleri Dairesi zayıf işlemekte, hem de bağımsız bir su düzenleyicisinin olmaması, su
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yönetimini karmaşık ve şeffaf olmayan bir duruma sokmaktadır. Belediyeler, çöp toplama gibi
yerel hizmetlerin masraflarını su faturalandırmasının içine ekleyerek çıkarıyor ve bu da, yerel
yönetim için büyük derecede kâr arttırıcı bir yöntem haline gelmektedir. Belediye su
yönetiminin siyasallaşması, iyi bir su yönetimi için sarfedilen gayreti baltalamakla birlikte, aşırı
kullanıma, dağıtımda verimsizlik ve su altyapısına yetersiz yatırıma sebep olmaktadır. Bunun
yanında, kuzey Kıbrıs’ta hükümetin son beş yılda beş kere değişmesi, planlama ve düzenlemeyi
daha da zor hale getirmiş durumdadır.  

Bu zayıflıklara rağmen, adanın yeniden birleşmesinin gerçekleşebileceği düşüncesiyle,
kuzey Kıbrıs yönetimi tek yanlı olarak AB’nin çevre kanun ve düzenlemelerini uygulamaya
çalışmaktadır. AB’ye uyum meselesinin teknik ayrıntıları üzerine uzun seneler çalışmış bir
bürokrat konuyu bize şöyle anlatır: 

AB’den bir çevre yasası hazırlamalarını istedik; bu yasa 2010’de elimize geçti ve Aralık
2012’de ise yürürlülüğe girdi. Yasanın içeriğinde katı atık ve doğayı koruma üzerine
maddeler var… Amaç, %100 olarak AB Müktesebatına uyumluluktu, fakat bazı
düzensizliklerden dolayı bu uyumluluk %85 civarında oldu.19

Son 10 yıldır, Kıbrıs Türk hükümeti, içeriğinde özerk bir su kurulu da olan su yasası üzerinde
çalışmaktadır. Görüşülen kişiler, bu yasanın hazırlanışında AB ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs
Türk Toplumu Görev Gücü’nün desteğini aradıklarını fakat yardım almakta çok başarılı
olamadıklarını belirttiler. Teknik olarak kuzey Kıbrıs’ta AB yardımı, AB Müktesebatıyla (acquis
communautaire) tutarlı yönetim pratiklerini teşvik etmeyi amaçlanmaktadır. Bu pratiklerden
biri Su Çerçeve Direktifine (2000/60/EC) uygun, nehir havzası yönetim planlaması ile
sürdürülebilir su kullanımıdır. 

Fakat, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2011’de hayata geçirdiği ada genelini kapsayan Nehir Havzası
Yönetimi Planı ile, Avrupa Komisyonu Destek Birimi üyeleri, adanın kuzeyinde ayrı bir çevre ya
da su dairesi kurulmasının önüne geçmişlerdir.20 Üyeler “adayı ikiye bölen siyasi sınırı
tanımıyoruz”21 derken, kuzeydeki AB Koordinasyon Ofisi eski yerel üyelerinden biri ise şöyle
demektedir: 

AB, bu toplumda bir bakıma görünmez durumda; bu da bizim işimizi çok zorlaştırıyor.
AB kuzey Kıbrıs’ta bir çevre kurumunun kurulması konusunda çok isteksiz. Güneyde
[Kıbrıs Cumhuriyeti] yönetimsel yapı zaten hali hazırda var olduğu için, aynı kurumları
kuzeyde kurmayı anlamsız buluyorlar… Fakat, kuzey Kıbrıs’taki kurumlar yeniden
birleşmeye bir engel değil ki.22

19 9 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da görüşme.
20 Kıbrıs Cumhuriyeti (2011) Kıbrıs Nehir Havzası Yönetim Planlaması (Lefkoşa: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı), p. 12.

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/1AE1F4E1B33E432CC22578AF002C0E71/$file/RBMP_EN.pdf?openele
ment

21 Avrupa Komisyonu Çalışma Kolu Kıbrıslı Türk üyeleri ile görüşme, 11 Mayıs 2016, Lefkoşa.
22 11 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da görüşme.
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Avrupa Komisyonu Görev Gücü üyeleri de, görüştüğümüz uzmanın yukarıda söylediklerine
katılmaktadırlar: “Kıbrıs Cumhuriyeti bütün adaya egemen olduğu için, kuzey de Avrupa’ya
dahildir.” Fakat sonra şöyle demektedirler: “başka herhangi bir üye aday ülkesi gibi, KKTC
yönetimi ile aynı şekilde çalışamayız.” Bir AB uzmanı ise AB’nin adadaki çalışmalarına karşı
yitirilen inanç hakkında yakın zamanda yapılan bir ankete işaret ediyor. “AB, Yunanistan’a
nazaran daha zayıf olarak algılanıyor” diyen uzman bu “AB müdahelelerinin gündemini de
oluşturmaktadır”23 diyor.

Kısaca, AB’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tek egemen devlet olarak gördüğü için, adanın
kuzeyinde su yönetimi üzerine yapılacak AB yardımları, her türlü devlet yapılanması ile alakalı
unsurdan kaçınmaktadır. Bu durum, yönetim yetersizliğine, “dolaylı tanınma” sorununu
aşamamaya ve AB müdahalelerinin engellenmesine yol açmaktadır. Buna örnek olarak,
görüşülen kişiler, adanın kuzeybatısında kurulacak olan, AB sponsorluğunda bir denizsuyu
tuzu arıtma tesisi projesinden bahsettiler. Proje, günde 30,000 m3 suyu 100,000 kişilik nüfusa
temin etmeyi ve Güzelyurt akiferinin aşırı kullanmasını önlemeyi amaçlıyordu. Fakat, 27 milyon
Euroluk (€) tesisin konumunun Türk askeri bölgesinin yakınında, Sirianokhori/Kumköy’de
olması İspanyol müteahhit şirketinin erişimini kısıtlamıştı. Projeyi anlatan bir rapor şöyle
demektedir: “2010 yılının sonunda, Türk askerinin dayattığı saha erişim yasağından dolayı, proje
büyük sorunlar yaşadı. Mart 2011’de bu kısıtlama kalktıktan sonra ise, İspanyol şirketi projeden
geri çekildi. Komisyon kontratı Aralık 2011’de feshetti.”24  Görüştüğümüz kişiler ise bu konuda,
projenin kontratı feshedildikten sonra, İspanyol şirketinin 7-8 milyon Euro aldığı üzerinde
durdu. Ayrıca, bazıları, milliyetçi görüşleri ile bilinen Ulusal Birlik Partisi (UBP) iktidarının, Türkiye
boru hattı projesinin olma ihtimali varken, suyun uluslararası kontrolüne karşı olduğunu iddia
edecekti. 

Bunun ardından, AB Yeni Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi için yatırımda bulundu. 29 milyon
Euro maliyetli projenin %70’i Lefkoşa Kanalizasyon Kurulu (KC), %30’u ise Kıbrıs Türk toplumu
adına AB tarafından finanse edildi. Tesis, 1974’te yapımı duraksayan ve ancak 1978’de şehrin iki
ayrı belediye başkanlarının anlaşması ile bitirilen tesisin yerine yapılmıştı. Bugün tesis su arıtımı
ve tarım için çamur ve ayrıca biyogaz üretimi yapmaktadır. Fakat, tesis işlemeye başladığından
beri, kuzey Kıbrıs yönetimi arıtılmış su ve tarımsal çamurun kullanılmasında sorunlar yaşamıştır. 

23 11 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da görüşme.
24 Report from the Commission to the Council and the European Parliament Sixth Annual Report 2011 on the

implementation of Community assistance under Council regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing
an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community:
COM/2012/0243 final.
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Resim 1:  lefkoşa dışında, haspolat’taki (mia milia) yeni lefkoşa atıksu arıtma tesisi’nde 
bir dengeleme göleti (stabilisation pond)

Tesisteki mühendislerden biri şöyle demektedir: 

KKTC bürokrasisi buna hazır değil. AB’nin yardımıyla çamur/atık kullanımı hakkında,
çevre bakanlığı, tarım bakanlığı ve sağlık bakanlığının da katıldığı bir çalıştay düzenledik.
Ayrıca yasama için ayrı bir çalışma grubu da mevcut. Çamuru kullanmak için tarım
bakanlığından izin almamız koşulu var, ama çamur ve arıtılmış suyu kullanmaya karşı,
suni gübre ithalatçıları ve özel su şirketleri tarafından çok muhalefet olmaktadır.

Mühendis ayrıca, hala çamurun kullanılmasına karşı çıkmasına rağmen, Tarım Bakanlığı’nın
AB’nin müdahelesi ile arıtılmış suyun kullanımına karşı itirazından vazgeçtiğini de sözlerine
ekledi. Görüştüğümüz mühendis ısrarlı bir şekilde şunu dile getirdi: “Biz Avrupa standartlarını
aşıyoruz zaten; bizim gübremiz, içinde ağır metal kirliliği olan Alman çamur kompostundan
çok daha iyi kalitede.” Avrupa Birliği tekrardan suyun ve çamurun tekrar kullanılması için ihale
açarak konuya müdahele etti. Yine de, su hala az kullanılmaktadır; tesisi ziyaret ettiğimizde ise
su tesisin arkasındaki hendeklere akıyordu. 

Bu durumda, Avrupa Birliği, her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin desteği olan projelerde ısrarcı
olup, devlet yapılanmasından uzak bir şekilde Kuzey Kıbrıs’taki kaynak yönetimi sorununa
dikkatli bir yaklaşımda bulunmuştur. Fakat, aşağıda ele alınan Türkiye su temin projesi de
gösteriyor ki, bu yaklaşım hem istenmeyen sonuçlar vermekte, hem de altyapı yatırımları
siyasileşmiş şeyler olduğu için, işbirliğini reddetmek belki de dolaylı yoldan devlet yapılanmasını
gündeme geri getirmektedir. Boru hattına dair, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk Toplumu
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Görev Gücü üyeleri şöyle dediler: “Bize Türkiye su boru hattı projesi hakkında bir bilgi gelmedi,
biz de projenin varlığından medya ile haberdar olduk.” AB Koordinasyon ekibinin üyeleri ise
durumu başka bir şekilde anlattılar: 

Önceki CTP hükümetinin [2013-2016] Tarım Bakanı, bizim aracılığımızla komisyondan
boru hattını işletme ihalesinin çalışma şartnamesi dosyası hazırlanmasında yardım
istedi. Komisyon bunu siyasi bir mesele olarak gördüğü için reddetti. Ama biz onlardan
Su İşleri Daire’mize yardım etmelerini istedik, talep ettik.25

AB’nin bu konuda detekleyici olmadığı gayet açıktır, fakat öte yandan su boru hattı projesi de
elbette sadece bir altyapı projesi değildi. Türkiye, uzun süredir kuzey Kıbrıs’ta yollar ve kuzey
sahilindeki elektrik santrali gibi altyapı projelerine yatırımlar yapmaktadır; fakat bu proje
Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’ye süresiz olarak bağlayacak bir yapıyı oluşturmaktadır. Bu durum bize
Nihat Erim’in hatıralarındaki, zamanın valisi olan Sir Hugh Foot ile bir öğle yemeğinde yaptığı
sohbeti hatırlattı: “Orada İngiliz memurlardan biri bana ‘siz Kıbrıs’ı devamlı etkiniz altında tutmak
istiyorsanız, ben size bir şey tavsiye edeyim. Kıbrıs’ta su yok. Anadolu’dan buraya deniz altından
su gönderin.’”26 Aşağıda görüleceği gibi, Kıbrıslı Türk muhalefeti, projenin gelecekteki yönetimini
düşündüklerinde, en çok da Türkiye’nin işte tam da bu etkisinin devam etmesinden dolayı
endişe duymaktadırlar.  

25 11 Mayıs 2016’da Lefkoşa’da röportaj.
26 Erim, op. cit.

Resim 2: yeni lefkoşa atıksu arıtma tesisinden hendeklere akan arıtılmış atıksu.
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Bir sonraki bölümde irdeleyeceğimiz Türkiye’den gelen su boru hattı, kuzey Kıbrıs’ın 50 yıllık su
ihtiyacını karşılayacağı beklenmektedir. Tarihçe bölümde de bahsettiğimiz gibi, su adada kıt ve
azalmakta olan bir doğal kaynaktır. 1950’lerdeki boru hattı hakkında yapılan ilk tartışmaların
yanı sıra, 1990’ların ortasında kuzey Kıbrıs’a Türkiye’den balonlarla su getirme girişimi
başarısızlıkla sonuçlanmıştı.  Türkiye’den gelen mali yardımı dağıtma görevini üstlenen kurul,
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yardım Heyeti’nin elemanlarından birine göre, boru hattı projesinin ilk
evresi Türkiye’de Süleyman Demirel hükümetinin olduğu, 1999-2007 yılları arasında
geliştirilmişti; bu dönemde su ihtiyacı ve proje için teknik uygulanabilirliği üzerine
yoğunlaşılmıştı. Türkiye Devlet Su İşleri’ndeki yetkililer ve mühendislere göre, ilk evrede yapılan
hesaplamalar, sadece adanın güncel ve gelecekteki su kullanımı üzerine değil, ayrıca iklim
değişikliğini de göz önünde bulundurarak yapılmıştır. Fakat bu rapordaki ana araştırma
sorularımızdan biri ise şuydu: Türkiye’den gelen suyun sınırsız bir kaynak olduğuna dair hiçbir
öngörü olmaması göz önünde bulundurulduğunda, gelen suyun aşırı kullanıma uğramaması
için nasıl bir yönetim biçimi uygulanmalıdır? 

Doğu Akdeniz, kuraklık, hızlı kentleşme ve yağmurla beslenen tarıma olan bağımlılık
yüzünden iklim değişikliğinin etkilerini fazla derecede hisseden bir bölge. Bölgesel iklim
araştırmaları, ısınmaya eğilim gösterirken bu, yaz ve sonbahar aylarında daha belirgin ve bunun
yanında yüksek derecede gerçekleşen iklim olayları da yükselişte. Tüm iklimlerde yağış
seviyesinin düşüşte olması, kuraklığın sıklığı ve yoğunluğunu da arttırmaktadır. Özellikle yaz
aylarındaki toprak nemliliğinin düşüşü Doğu Akdeniz bölgesinde de öngörülmektedir.27

Akdeniz’in ılıman Avrupa ve tropik Afrika iklim şartlarının birbiri ile kesiştiği dinamik bir bölge
olduğundan dolayı, yerel iklimsel değişikliklerin durumu belirsizdir.

Bölgesel iklim modellerine dayanarak tespit edilen Kıbrıs’taki iklim değişikliği tahminleri,
yağışlardan çok ısı derecesinde olan değişiklikleri daha sağlam bir şekilde öngörmektedir. Eğer
bütün şartlar olağan bir şekilde devam ederse, asrın sonuna kadar yıllık ortalama ısı derecesinde
4°C’lik bir yükseliş görülmekle birlikte, adada daha aşırı sıcaklık dalgaları olması öngörülmektedir
(Lefkoşa’da sıcaklık dalgasının süresi, yılda 4 aydan fazla yani 10 kat kadar daha fazla yükselebilir).

27 B. I. Cook, et al. (2016) ‘Spatiotemporal drought variability in the Mediterranean over the last 900 years [Son 900 yılda
Akdeniz’de zaman-mekansal kuraklık değişkenlikleri]’, Journal of Geophysical Research: atmospheres 121: 2060-2074; M.
Dubrovský, et al. (2014) ‘Multi-GCM projections of future drought and climate vulnerability indicators for the
Mediterranean region [Akdeniz bölgesinde gelecekte kuraklık ve iklimsel zaafiyet göstergeleri]’, Regional environmental
Change 14(5): 1907-1919; J. Jacobeit, et al. (2014) ‘Statistical downscaling for climate change projections in the
Mediterranean region [Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği tahminlerinin istatistiksel küçülmesi]’, Regional environmental
Change 14(5): 1891-1906.

İkİnCİ bÖlüm:

İKLİm DEğİŞİKLİğİ soRuNu
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Yirminci yüzyıl boyunca, Kıbrıs’ta yağış ortalaması %17’lik bir düşüş göstermiştir.28 Günümüzde
ise yapılan gelecekteki yağış seviyesi tahminleri çok belirsizdir. Asrın sonunda, yerel olarak
değişiklikler göstermekte. Örneğin, alçak ve sahil bölgelerinde yağış sıklığı azalırken, dağlık
bölgelerde (Trodos ve Beşparmak Dağları gibi) ise yağış daha fazla sıklıkta olması öngörül -
mektedir.29 İklim değişikliğinin kuzey Kıbrıs’a su transferinin yapıldığı, güney Türkiye’de (Mersin)
bulunan nehir havzalarına olan etkileri de yine belirsizdir. Türkiye’nin Akdeniz sahilleri için yapılan
iklim değişikliği tahminleri, hem daha düzensiz yağış, hem de yükselen derecelerden dolayı
daha çok buharlaşma olacağını göstermektedir.30

Bildiğimiz kadarıyla kuzey Kıbrıs’ta, iklim değişikliğinin etkilerini öngören hiçbir sistematik
araştırma yapılmamıştır. Her ne kadar Yardım Heyeti ve Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) bu tür
araştırmalar yaptıklarını iddia etseler de, bu çalışmaların sonuçları daha yayınlanmamıştır. Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde iklim değişikliğinin etkileri üzerine yeni yayınlanan bir inceleme, öngörülen yağış
azalması ve yükselen sıcaklıkların, zaten sürdürülebilir olmayan yeraltı su kaynaklarını daha da
kötü bir duruma sokacağını savunmaktadır. Sahil akiferlerinin artan tuzlanması ve sanayi ve tarımsal
kirletici maddelerin daha da yoğunlaşması ile suyun kalitesinin bozulması da beklenmektedir.31

Kıbrıs’taki tarım sektörünün su hassaslığı, su oranlarında öngörülen düşüşün hem yağmurla
hem de sulama ile beslenen mahsulü etkileyeceğini göstermektedir. İklim değişikliğinin
ekonomik etkilerini irdeleyen AB desteği ile yapılmış bir araştırma, Doğu Akdeniz bölgesinde
elde edilen mahsulün düşüşünü ve bunun sebebinin de kullanılabilir suyun azalması ve üreme
mevsiminin kısalması olarak öngörmektedir.32 Bu iddia, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde iklim
değişikliğinin tarım sektöründeki etkileri üzerine yakın zamanda yapılan bir inceleme ile
desteklenmektedir; çalışma mahsul veriminin düşüşünü ve asrın yarısına kadar, özellikle yağmur
suyu ile beslenen mahsullerde net kazancın %40’a kadar azalacağını tahmin etmektedir.33 Kuzey
Kıbrıs’ta ise, yeraltı su kaynaklarının tuzlanmasının narenciye gibi çeşitli mahsullere olan kötü
etkisi daha şimdiden endişeye neden olmaktadır. 

Bunun sonucunda, Türkiye’den gelen boru hattının ekonomik kalkınmaya olası etkilerini
sadece çiftçileri ve çevre mühendislerini değil, ayrıca iş insanlarını ve ekonomistleri de
kaygılandırmaktadır. İklim değişikliği karşısında, ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir model
olmaması da bu endişeleri boşuna kılmamaktadır.  

28 E. Shoukri and T. Zachariadis (2012) Climate Change in Cyprus: Impacts and adaptation Plans: environmental Policy
Research Group Report 01-12 [Kıbrıs’ta İklim Değişikliği: Etkiler ve Adaptasyon Planlamaları, Çevresel Politikalar
Araştırma Grubu] (Limassol: Cyprus University of Technology). http://works.bepress.com/theodoros_zachariadis/24

29 J. Lelieveld. et al. (2014) ‘Model projected heat extremes and air pollution in the Eastern Mediterranean and the Middle
East in the 21st century [Isı yükselişleri model projeksiyonları ve 21. Yüzyıl Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da hava kirliliği]
’, Regional environmental Change 14(5): 1937-49; T. Zachariadis (2016) Climate Change in Cyprus: Review of the Impacts
and outline of an adaptation strategy (Dordrecht: Springer), pp. 18-22.

30 M. Demircan, et al. (2017) ‘Climate change projections for Turkey: three models and two scenarios [Türkiye için iklim
değişikliği tahminleri: üç model ve iki seneryo]’, turkish Journal of Water science & management 1(1): 22-43.

31 Zachariadis (2016), ibid. pp. 29-30.
32 J. C. Ciscar, et al. (2014) Climate Impacts in Europe [Avrupa’da İklim Etkileri]. The JRC PESETA II Project: EUR Number:

26586 EN, pp.54-59. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=7181
33 AGWATER (2014) options for sustainable agricultural Production and Water use in Cyprus under Global Change

[sürdürülebilir tarım üretimi ve kıbrıs’ta İklim değişikliği altında su kullanımı] (Nicosia: The Cyprus Institute).
http://www.cyi.ac.cy/images/AGWATER_Scientific_Reports/Project_Summary_def.pdf
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TÜRKİyE su boRu haTTI 

“Eskiden içme suyu musluklarımızdan akardı, ama bugün içme suyunu damacanalarda almak
zorundayız.” Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Ekim 2015’te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile “asrın projesi” açılış töreninde sahneye çıktığında bu sözleri söylemişti.
Törenden birkaç saat önce, iki lider Türkiye’nin güney sahilindeki Anamur’daki pompalama
istasyonunun açılışını gerçekleştirmiş; kuzey Kıbrıs’ta da aynı açılışı yapmaları beklenmekteydi.
Liderler konuşurken bile, küçük bir şehir büyüklüğündeki baraja akan su görülebiliyordu. 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürülüğü’nün
yönetiminde 2013-2015 yılları arasında
yapılan denizaltı boru hattı inşaası büyük
bir mühendislik başarısıydı. Suyun kaynağı
Türkiye’nin güneyindeki Anamur Çayı idi;
kurulan Alaköprü barajı çaydan akan suyun
onda birini tutuyordu. Toros Dağları’nın
tepesinde çayın kaynağının yanında inşa
edilen baraj, üç ayrı dağ köyünün yerinden
olmasına ve yeniden yerleştirilmesine
neden olmuştu.34  Su 107 kmlik yolu aşarak
kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy barajı ve batı
Girne deposuna akıyor. TC Yardım Heyeti
yetkililerinden biri, bu transferin enerji
maliyetinin düşük olduğunu, Kıbrıs sahi -
lindeki su akışının çoğunlukla yerçekimi
kuvvetiyle olduğunu belirtmişti. Enine
uzanan 80 kmlik boru hattı, deniz
seviyesinin 250 metre aşağısına çekilmiş
olup, yüksek yoğunluktaki denizaltı
bölgelerinde ise “yüzer” biçimde ve denizya -
tağına kablolarla bağlanmış durumdadır. 

34 “Alaköprü konutları için kura çekimi,” toki haber, 25 Ekim 2014, http://www.tokihaber.com.tr/alakopru-konutlari-icin-
kura-cekimi/

Resim 3:  türkiye su temin boru hattının açılış
töreninde, depolama havuzundan su içen çocuk. 



16 Kuzey Kıbrıs’ta su teknolojisi ve sürdürebilirliği

Boru hattının, kuzey Kıbrıs’a yılda 75 mm3 su transferi yapması beklenmektedir. Önce eşit
olarak, arıtılmış içme suyu ve tarımsal (arıtılmamış) su temin edildikten sonra, zamanla suyun,
adadaki öngörülen demografik büyümeye göre ayrılan payının yükseltilmesi beklenmektedir.
Geçitköy barajı’ndan su, açılış töreninin yer aldığı arıtma tesisine pompalanmaktadır.
Mühendisler bu suyun Türkiye’deki en temiz su kaynaklarından biri olduğunu söylese de, yine
de sunun evsel kullanım için arıtılması uygun görülmektedir. Yardım Heyeti yetkilileri, suyun
sadece bu evrede pompalama gerektiğini, diğer evrelerde ise yerçekimi ile dağıtıldığıı
vurgulamaktadırlar. Boru hattının inşa süreci, Yardım Heyeti’nin finanse ettiği 480 kmlik,
Geçitköy’den kuzey Kıbrıs geneline bir dağıtım şebekesinin kurulmasını da içine kapsamaktadır.
Açılış töreninin olduğu vakitte, birçok yollar ve kırsal kesimlerdeki borular gibi inşaatın kalıntıları
hala kuzey Kıbrıs’ın tamamında gözle görülmekteydi. 

Resim 4: su temin projesinin dsİ’nin websitesindeki haritası, 
http://www.dsİ.gov.tr/projeler/kktc-su-temin-projesi. 

harita 80 km’lik denizaltı boru hattını ve kuzey kıbrıs’taki dağıtım ağını gösteriyor.
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Akıncı her ne kadar minnettarlığını dile getirmiş olsada, konuşmasında sert bir tona sahipti.
Zaten, açılış töreninin olduğu zamanda suyun yönetim ve denetlemesine dair sert bir tartışma
devam ediyordu. Bu münakaşanın sebebi, önceden raporda belirtildiği gibi sürecin düzensiz
ve plansız olmasıydı. Açılış töreninden birkaç ay önce, iki yıllık bir uzlaşma ve üç yıllık inşaat
sürecine rağmen, kuzey Kıbrıs hükümetinin su yönetimine dair hiçbir planlama yapmamış
olması görülmekteydi. Bunun sebeplerinden biri, Erdoğan dört yıl önce ilk kez projeyi
duyurduğunda, Kıbrıslı Türkler’in önceki başarısızlıkla sonuçlanmış su temin projelerinden
dolayı, bu projeye de kuşkulu yaklaşmalarıydı. Sonuç olarak, ancak suyu dağıtacak olan boru
hatları kurulmaya başladığında, bu projenin gerçekleşeceği belirginleşti ve suyun yönetimi için
Türkiye ile önceden yapılan tüm anlaşmalar kamunun meselesi haline geldi.

2010 yılında Türkiye ve kuzey Kıbrıs yönetimi arasında imzalanan Su Anlaşması, tarafları 5
yıl uzatma ihtimali ile, 30 yıldan fazla boru hattıyla yapılacak su transferine bağlı kılmaktadır.
Denizaltı boru hattının ve ana şebekelerin inşaasının bitmesinin üzerine, Türkiye hükümeti
suyun dağıtımı ve yönetimi için ihale sürecini başlattı. TC Yardım Heyetine göre, “özelleştirme
siyasi bir seçim değil, yönetimi geliştirmek için bir gerekliliktir.” Özellikle, heyetin fikri, “su
fiyatlarının adada daha verimli bir su kullanımına olanak sağlayacağı” yönündedir; tüketicileri
su tasarrufuna teşvik etmenin tek yolunun suyun bir maliyeti olması ile yapılacağını
savunmaktadırlar. İhale süreci, verimli bir yönetime olanak sağlamak için tasarlandığı iddia
edilmektedir. Bunun yanında, su fiyatlandırmasının önceden kontrolsüz kuyu suyu kullanımının
ölçülmesi dahil, su kullanımının yeni bir ölçme sistemi ile yapılması öngörülmektedir. Devlet Su
İşleri, şirketin makul bir kâr elde etmesinin yanında, net gelirin daha sonraki su dağıtımının
geliştirilmesini finanse edeceğini savunmaktadır. 

Fiyatlandırmanın su yönetiminde doğurduğu sorunların yanında, Türkiye hükümeti suyun
verimli dağıtımı için gerekli olan önemli altyapı gelişimini finanse etmekte isteksizdir. Yardım
Heyeti temsilcisi bu konuda bize şöyle diyecekti: “Suyu halihazırda olan dağıtım şebekelerinden

Resim 5:  Geçitköy arıtma tesisindeki su
havalandırma şebekeleri.

Resim 6:  kıbrıs’taki yeni dağıtım şebekesinde
kullanılan borular
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verebiliriz, fakat suyun bir kısmı altyapıyı iyileştirene kadar kaybedilebilir. Bazı bölgelerde ve
bekleme depolarındaki buharlaşmayla halen %30’luk su kaybı var. Mevcut şebekelerde ise
dizelle çalışan pompalardan kaynaklı bir kirlenme söz konusudur.” Temsilci ayrıca ihaleyi
kazanacak şirketin gelecekte altyapıya 350 milyon Euroluk yatırım yapmasının beklendiğini
söyledi. Lefkoşa belediye başkanı Mehmet Harmancı, atıksu boru hattı şebekesinin %70’inin
tamamlandığını söylese de, sadece Lefkoşa’da su dağıtım boru hatlarının bir üst seviyeye
yükselmesi için maliyetin 15 milyon Euro, atık su için ise 15 milyon Euro daha olmasının söz
konusu olduğunu sözlerine ekleyecekti. Harmancı, adanın bazı bölgelerinde halen İngiliz
döneminden kalma altyapının olduğunu ve bunun bir an önce tamamen değiştirilmesi
gerektiğini vurguladı. Üstelik, iddialara göre Lefkoşa Suriçi bölgesinde asbestoslu (amyantlı)
boruların yarattığı sorunlar da vardır. 

İhale süreci Kıbrıslı Türk belediyelerinin su yönetimi ve denetimini kaybetme korkusu
yüzünden, muhalif bir seyir izleyecekti. Siyasi solun karşı çıkışlarının asıl sebeplerinden birini su
yönetimi için kuzey Kıbrıs yönetiminin işbirliği ile yapılacak olan özelleştirme önerisiydi.
Önceleri yönetimi ellerinde tutmak isteyen belediyeler, anlaşmaya karşı çıkmışlar fakat bir süre
sonra ise hepsi de yeni ihale anlaşmasına imza atmışlardı. Bazı Kıbrıslı Türk muhalifler, ihalenin
içinde Türkiye hükümetinin çıkarlarının dayatmaları olduğunu ve ihalenin kuzeyde otel ve özel
konut projeleri yapan büyük Türkiyeli yatırımcılara hitap ettiğini savunmaktadırlar.35 Lefkoşa
belediye başkanı gibi solun büyük kısmı ise, su boru hattının tekelleşmesi hakkında kaygılarını
dile getirmektedirler. 

Türkiye boru hattı projesi desalinasyon (tuzdan arındırma) gibi başka alternatif
çözümleri bir kenara itti. Su anavatandan bir hediye gibi algılanıyor. Bir yandan da,
Türkiye’de 2050’ye kadar bir su kıtlığı olacağı öngörülüyor. Yani su temini için garanti
verilen 75 milyon mcm/pa sorgulanmalı. Verebilecekleri su miktarının asgari limiti
mevcut değil. Suya ihtiyacımız var, ama yeni bir teknoloji ve yeni bir strateji izlemeliyiz.36

Ayrıca, Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmı bu projenin onları Türkiye’ye bir “göbek bağı” gibi
bağlayacağı konusunda kaygılanmaktadırlar. 

İlk günden beri T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan su temin projesinin “asrın projesi” olduğu
iddiasının yanında“barış suyu” olduğunu da söylemektedır. Projenin yapısı adanın güneyine su
pompalaması yapacak bir bağlantıya da sahip. Fakat, önceden de söylediğimiz gibi, projenin
adanın tümünde yaratacağı çevresel ve ekonomik etkileri olmasına rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti
de AB de projeye dair gelişmeleri uzaktan izlemeyi tercih etmiştir. Kıbrıs Rum medyası projeye
hep bir şüphe ile yaklaşmıştır. Bu konuyu eleştiren bir Kıbrıslı Rum iş adamı şöyle demişti: “Doğal

35 10-11 Mayıs 2016 görüşmeleri.
36 Lefkoşa’da 11 Mayıs 2016 görüşmesi.
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gazdan sonra, bu proje Kıbrıs’ın en önemli ve kârlı projesi, ama sadece Kıbrıslı Türkler için…
Hiç şüphem yok ki, Türkiye’nin elinde bulunan bu su Rumlar’a karşı çok vahim bir silah haline
gelecektir.”37

O zaman, Kıbrıslı Türkler’in gerginlikleri ve Kıbrıslı Rumlar’ın duyduğu şüpheler bağlamında,
AB kapsamında geliştirilecek su yönetiminin olanaklarının zor oluşu göz önünde
bulundurulduğunda, öyle görünüyor ki, iklim değişikliği için su yönetimi işbirliğini sağlayacak
başka modelleri dikkate almak gerekli olabilir. 

37 F. Fotiadhis (2014) “Απειλή για την Κύπρο το νερό από την Τουρκία” [Türkiye’den gelecek olan su Kıbrıs’a bir tehdit
oluşturuyor] fileleftheros, 17 Kasım.
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38 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) (2015) oeCd su yönetimi İlkeleri (Paris: OECD), p. 5.
39 OECD (2015), ibid, p. 3.

Türkiye ve kuzey Kıbrıs arası boru hattı, kuzey Kıbrıs’ta su yönetimi reformu için bir olanak
yaratmaktadır. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri, Türkiye’nin teşvik ettiği su yönetimi ile
AB’nin kuzeydeki su yönetimi inisiyatiflerinin örtüşebileceğini göstermektedir. Yüksek kademe
danışmanlardan bir tanesinin de söylediği gibi, “Türkiye hükümeti AB’yle uyumlu çevre
politikalarını Türkiye’de yerine getirmeye çalışmasına rağmen, bu tip politikalar kuzey Kıbrıs’ta
yapılmamaktadır.”

Fakat, su yönetimi hakkında olan raporun bu bölümü de açıkladığı gibi, DSİ ve Lefkoşa’daki
AB ofisi arasında hiçbir resmi işbirliği mevcut değildir. AB kuzey Kıbrıs yönetiminin egemenliğini
tanımamaya devam etmekte ve bir yandan da Kıbrıs Cumhuriyeti’ne AB Su Çerçeve Direktifi’ne
uyması için destek çıkmaktadır. Jeopolitik sebeplerden dolayı, Yunanistan ve Türkiye’nin de
üyesi olduğu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Su Yönetimi İlkeleri kuzey
Kıbrıs’ta tatlı su yönetimi tartışmaları için daha iyi bir başlangıç noktası olabilir. AB Su Çerçevesi
Direktifi’ne uyumlu olan OECD ilkeleri, sürdürülebilirliği ve “iyi kalite su dağıtımı yaparken aynı
zamanda su kaynaklarının ekolojik bütünlüğünü sağlamayı ve geliştirmeyi”38 başlıca hedef
olarak görmektedir. 

OECD Su Yönetimi İlkeleri, bir pratisyen şebekesi tarafından, 2012’de Marseille şehrinde
düzenlenen Dünya Su Toplantısı’nda “iyi yönetişim” tartışmalarına katkıda bulunma amaçlı
yazıldı; bir sene sonra da bu ilkeler OECD Su Yönetimi İnisiyatifi adında toplandı. Daha sağlam
ve kapsamlı bir su yönetimi için OECD İlkeleri üç birbirini tamamlayıcı unsurun üzerinde
duruyor:

n etkililik – su politikaları hedeflerini tüm yönetim kademelerinde tanımlayarak ve
uygulayarak su yönetimine katkıda bulunmak. 

n verimlilik – topluma maliyeti en düşük bir biçimde sürdürülebilir su yönetimi faydalarını
azami seviyeye çıkararak, yönetime katkıda bulunmak. 

n Güven ve katılım – Toplumda güven yaratma ve demokratik meşruluğu ve toplumsal
adaleti bütün paydaşları dahil ederek yönetime katkıda bulunmak.39

üçünCü bÖlüm:

su yÖNETİmİ REfoRmu 
haKKΙNDa TavsİyELER
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Bu ilkeler, kuzey Kıbrıs’ın su yönetimi üzerine tavsiyeleri kapsıyor. Kuzey Kıbrıs’ta iklim
değişikliğinin öngörülen etkileri, uzun vadeli sonuçlar ortaya koyacak ve su sürdürülebilirliği
için, doğal kaynak biriktirme kapasitesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesini koruma
ve verimli bir su kullanımı teşviği gibi, uyarlanabilir fonksiyonlar yaratacak iyi bir yönetimin
gerekliliğini daha da fazla kılmaktadır.40 Herhangi bir kurumsal tasarıdan önce, olası anlaşma
ve önceliklerin kapsamlarını tanımlamak için, gerekli olan ilk adım, paydaşların öne sürülen
genel tavsiyelerin tartışmasını yapmasıdır. 

40 Zachariadis (2016), op. cit., p. 54.
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ETKİLİLİK

1.  Kuzey Kıbrıs’ta öngörülen iklim değişikliğinin Türkiye’den gelen su kaynağına olacak
etkilerini tanımlamak gereklidir.
Türkiye’den gelen boru hattının su sürdürülebilirliğine olan katkıları tartışılmaktadır. Türkiye
hükümet temsilcileri ve Kıbrıslı Türk destekçileri, boru hattının ekolojik anlamda Anamur
Çayı’ndan sürdürülebilir bir su akışı sağlayacağına ve bunun kuzey Kıbrıs’taki akiferlerin yoğun
çekimini azaltacağını ve yeraltı su kaynaklarını iyileştirebileceğini söylemektedirler. Kıbrıslı Türk
muhalifler ise, dışarıdan gelen bu suya bağımlılığı, gelecek yıllarda bu su kaynağı için ortaya
çıkacak rekabeti ve ayrıca bu kaynağın yaratacak etkileri hakkında hiçbir değerlendirme
mevcut olmadığını iddia etmekte ve güney Türkiye’deki Anamur Havzası’na olan iklim değişikliği
etkilerini sorgulamaktadırlar. Alaköprü ve Geçitköy barajlarında, iklim değişikliğinden kaynaklı
sıcaklık artışının ortaya çıkardığı buharlaşma seviyeleri, DSİ’ye göre göz ardı edilebilecek bir
unsurdur; fakat genel anlamda iklim değişikliğinin etkileri üzerinde detaylı bir çalışmanın
yapılmadığını anlıyoruz. 

2.  Demografik olarak ve iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşen sıkıntıların karşısında su
teminini çeşitlendirmek için yenilenebilir enerji kaynakları ile işleyebilecek bir denizsuyu
desalinasyon (tuz arıtma) tesisi yapımını düşünmek gereklidir. 
Görüşülen çeşitli paydaşlar, AB’nin finanse ettiği ve 2006’da onaylanıp yapımı iptal edilen
desalinasyon tesisi ve bunun üzerine tamamlanan Türkiye su boru hattına rağmen, kuzey
Kıbrıs’ta sürdürülebilir su yönetimi, ancak denizsuyu desalinasyon tesisi kurulması ile
sağlanabileceğini söylemektedirler. Bunun eğer su tasarrufu ve diğer tedbirler ile talep yönetimi
uygulanırsa, yeraltı su çekimini azaltacağını savunmaktadırlar. Fakat, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
fosil yakıt ile çalışan desalinasyon tesislerine kıyasla, iklim değişikliğini hafifletmek için tuz
arıtmasının ters ozmos yöntemi ile ve (güneş enerjisi gibi) yenilenebilir enerji ile yapılması, hem
teknolojik açıdan daha makuldür, hem de uluslararası iklim finansmanına aday olabilir. 

3.  Stratejik planlama ve işlemsel yönetimde görev ve sorumlulukların daha açık bir şekilde
tahsis edilmesi için, Kuzey Kıbrıs’ta su yönetiminin merkezileşmesi gereklidir. 
Paydaşlarda yaygın olan şuanki su yönetiminin işlevsiz oluşu düşüncesidir, Kıbrıslı Türk
hükümetinin daha merkezi bir denetleme yapısının olmasını istemesini desteklemektedir. Bu
istek, su ruhsatlarını veren belediye otoritelerinin görevlerinin devamı ile bağdaşmaktadır.
Fakat, merkezi olarak uygulanan bir su yönetimi olması durumunda, belediyelerin takdir
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yetkilerinin kısıtlanma ihtimali vardır. Daha hiçbir hükümet dışı su uzmanları tarafından
görülmeyen ve hala üzerinde çalışılan su yasası taslağı, yürürlüğe girdiğinde su politikaları
oluşturulması ve uygulanmasına dair görev ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
Su düzenlemesinin bütünlük ve şeffaflığı, (Güven ve katılım bölümündeki tavsiyelerde
görüldüğü gibi) özerk bir su yönetimi kurulu tarafından sağlanmalıdır. 

4.  Su kaynakları idaresini yerine getirmek için, Kuzey Kıbrıs Su İşleri Dairesi’nin yönetimsel ve
teknik kapasitesini arttırmak gereklidir.
Paydaş görüşmeleri yapıldığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında sadece üç tane
hidroloji mühendisi olduğu söylenmiştir; bu kesinlikle yetersizdir. AB Kalkınma ve İşbirliği
çevresel yönetimi eğitimi sağlamış, bunun yanında DSİ Geçitköy barajının yanındaki işlem
merkezinde, on tane Kıbrıslı Türk hidroloji mühendisine eğitim vermektedir. Fakat, bunlar
düzgün organize olmamış kapasite geliştirme inisiyatifleri olmakla beraber, su yönetiminin
idari ve teknik gerekliliklerinin değerlendirmelerinden uzakta eğitimlerdir. OECD Su Yönetimi
İlkeleri’nin saptadığı gibi, kamu çalışanı ve su uzmanlarına iş vermek, şeffaf, liyakata dayalı ve
siyasi çevrelerden bağımsız bir süreçle yapılmalıdır.  

5.  İklim değişikliği risklerinin hafifletilmesi ve önlenmesi için, tarım sektöründe sürdürülebilir
bir su yönetiminin yakından koordinasyonu gereklidir. 
İyi bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyon önemli ve gerekli bir unsurdur. Böyle yatay
bir yönetiminin eksikliği, görüşülen bir kişi tarafından, kuzey Kıbrıs’ta su politikaları oluşumunda
en önemli sorun olarak görülmektedir. Tarım sektörünün, hem su konusunda hassas, hem de
su kullanımında öncülük eden bir sektör olması, su ve tarımın arasında ilişkili politikalar
yapılmasına öncelik verilmesi gerektiğini gösterir. Tarımda su yönetimine dair hiçbir merkezi
denetleme yapısı olmaması, su israfına ve düzensiz kullanımına sebep olmaktadır. AB ve USAID
gibi hibe veren kurumlar, daha az su isteyen ve adanın geleneksel mahsullerinden biri olan
narenciyeden tuza daha dayanıklı mahsul yetiştirmek (nar ve zeytin gibi) konusunda yardımda
bulunmuştur. Yine de, uygunsuz mahsul çeşitlerinin ithali (örneğin, kuraklığa dayanıklı Kıbrıs
çeşitleri kullanmak yerine, güney Avrupa zeytin ağaçlarını tercih etmek) ve su yönetiminin
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamak gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bunun yanında,
çiftçilere hükümetin kuraklık sübvansiyonu vermesi gibi, verimli su kullanımını kötü yönde
etkileyen ters mükafatlar mevcuttur. Buna benzer olarak, Türkiye’den tarım için su gelmesi
olasılığı, önceden su kıtlığı nedeniyle yetiştirilemeyen (enginar gibi) ama ticari açıdan değerli
mahsullere olan talebi arttırabilir ve bu da üretimde büyümeyi yapılabilir kılabilir. 
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vERİmLİLİK

6.  Kamu kurumlarının ilgili idari makamlarla paylaşılması için, suyla alakalı sistematik veri
toplanması gerekir.
Görüşülen birçok kişiler, kuzey Kıbrıs kamu kurumlarının suyla ilgili verilerin toplama ve
yaymasının zayıf olduğunu belirtmektedir. Bir mesleki oda üyesi, Su İşleri Dairesi’nden istediği
hidrolojik ve meteorolojik verileri üç ay boyunca beklediğini ve sonunda aldığı verinin temel
ve eksik olduğunu söyledi. Bu konuda, dışarıdan gelen kişilerin belli başlı ilerlemeler getirmesi
söz konusudur. Örneğin AB’nin ziraatte yaptığı yardım Güzelyurt akiferindeki kuyulardan su
çıkarmaya yarayan donanımı daha iyi gözlemlemeye yaradı. Bunun yanında, AB’nin finanse
ettiği Yeni Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi, en son teknoloji kimyasal ve mikrobiyolojik su testleri
uygulayan tesislere sahiptir. Ayrıca Türkiye denizaltı boru hattı şebekesinden geçen suyun
miktarı ve kalitesi, DSİ tarafından kapsamlı bir şekilde izlenmektedir. Fakat, Kıbrıs Türk
yönetiminin tamamlanmış bir su veri sistemi mevcut değildir. 

7.  Su yönetimi, suyu verimli bir şekilde fiyatlandırarak, tüketici ve kirletici ödemelerini,
ekosistem hizmetlerini ve ayrıca düzenleyici masrafları kapsayacak şekilde gelir sağlamalıdır. 
Türkiye boru hattından gelecek olan suyun yönetimi için yapılan ihale süreci, kuzey Kıbrıs’ta
özelleştirme ve suyun fiyatlandırması sorunlarına dikkat çekmiştir. Türkiye ile yapılan
müzakerelerde, Kıbrıslı Türk siyasetçiler, ilk önce su kaynağının tamamen özelleştiği, yetki ve
idari sorumluluklarının tümüyle özel sektöre verildiği ve fiyatlandırmada kısıtlamalar getiren bir
anlaşma üzerinde konuşmuştu. İşletmecinin gelirinin bir kısmı ile, dağıtım şebekesinin
yenilenmesi ve genişletilmesi yönünde yatırım yapılacaktı. Kuzey Kıbrıs’taki verimsiz su
tahsisatı, özellikle tarım sektöründe gerekli olan yönetimi ve suyun kullanım ve sürdürülebilir
olup olmaması kriterlerine göre (su kullanımının toplumsal ve çevresel zararlarını göz önünde
bulundurarak) fiyatlandırılmayı gerektiriyor. 2016’da imzalanan türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile
kuzey kıbrıs türk Cumhuriyeti (kktC) hükümeti arasında su temini ve yönetimine ilişkin
hükümetlerarası anlaşma’nın 8. maddesi, yani “kullanan öder” prensibi, su verimliliğini arttırmayı
vaadeder. Fakat sürdürülebilirliği sadece dolaylı yoldan irdeler: 1. maddede su yönetiminin
uluslararası standartlara ve çevreye saygı esaslarına bağlılık göstermesinden söz ederek bir
bağlantı yapmaya çalışır. Su fiyatlandırmasında olabilecek eşitsizlikler ise, yardıma muhtaçlara
verilecek düşük fiyatlar (2016 Hükümetlerarası Anlaşmanın 16. Maddesi) gibi koruyucu tedbirler
ile karşılanır. Danışılan kişilere göre, fiyatlandırma yöntemleri şeffaf ve genel konsültasyona
açık olmalıdır.  
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41 M. Al’Afghanim (2016) legal frameworks for transparency in Water utilities Regulation: a Comparative Perspective [su
düzenlemesinde şeffaflık için hukuki çerçeve: karşılaştırmalı bir Perspektif] (London: Routledge).

su yÖNETİmİNDE GÜvEN vE KaTILIm 

8.  Şeffaflık ve bütünlük sağlayacak düzenleyici bir su yönetimi için, bakanlıktan bağımsız,
özerk bir su yönetim kurulu gereklidir.
Belirli Kıbrıslı Türk kişiler, kuzey Kıbrıs’taki su yönetiminin bütünlüğünün olmayışını, adil
olmayan su ruhsatlandırılması ve meritokratik olmayan bir kamu çalışanı istihdamının oluşunu,
ve ödememe kültürünün varlığını dile getirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı Su İşleri
Dairesi’ndeki sıkça yapılan idari değişiklikler, su yönetimine atamaların siyasileşmesine neden
olmaktadır. Bu iddiaların doğruluğundan bağımsız, özel sektörden bir işletmecinin Türkiye boru
hattından gelecek suyun yönetimini devralması sonucu, hukuki gereklilik olarak fiyatlandırma,
yatırım ve hizmet dağıtımını denetleyecek bakanlık dışı bir su kurumunun varlığını gerektirir.
2010 ve 2016’da Türkiye ve kuzey Kıbrıs arasında yapılan anlaşmalar sonucu oluşturulacak olan
düzenleyici kuruluşun denetsel yetkisi çok güçlü değildir. Bütünleşmiş bir su yönetimi için,
etkili bir düzenleyici kurumun kuzey Kıbrıs genelinde denetleme ve uygulamaya yönelik
yetkileri olmalıdır. Böyle bir kuruluş için yapılacak mevzuatın üyelik, yapı, denetsel fonksiyonlar
ve kurumsal yönetime dair şeffaf kurallar ile yapılması gerekir.41 Uzun vadeli su sürdürülebilirliği
de, risk yönetimi ve su temini için direnç planlaması gibi iklim değişikliği adaptasyonuna yönelik
sorumlulukları gerçekleştirecek, düzenleyici bir yaklaşımın olmasını gerektirir. 

9.  İki toplumlu su yönetimi inisiyatifleri ve kurumları dahil, açık ve kapsayıcı paydaş katılımının
sağlanması gereklidir. 
Hem otorite ve uzmanlık sahibi kişileri hem de bundan etkilenecek olan kişileri öne çıkaracak,
açık ve kapsayıcı bir su yönetimi ile tahsisat ve idare konularında verilen kararlar kurumsal
reformların demokratik meşruiyeti için büyük bir kaynak olabilir. Kuzey Kıbrıs’ta talep idaresi
politikalarını tasarlamak, uygulamak, ve suyu paylaştırmadaki diğer araçlar, paydaş katılımı için
gerekli unsurlardır. Yeni kaynakların temin edilmesi bile, hızlı demografik büyüme, öngörülen
iklim değişikliğine ve suyun israfına karşı önlemler alınmalıdır. İki toplumlu su yönetimi
inisiyatifleri, nehir havzası genelinde yapılan su kaynağı idaresi ile istikrarlıdır ve Yeşil Bölge’nin
iki tarafında güven inşa edebilmektedir. Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi, 1974’te adanın ikiye
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bölünmesinden beri, iki Lefkoşa belediye başkanının bir araya gelip, işbirliği yapması, Kıbrıs
Rum-Türk işbirliğinde ilk önemli örneklerden biridir. Temmuz 2013’te açılan Yeni Kıbrıs Atıksu
Arıtma Tesisi, iki toplumlu su işbirliğini devam ettirecektir. Bu projenin ötesinde, iklim değişikliği
adaptasyonuna dair, ada genelinde yeni inisiyatiflerde bulunmaya iki yönetim teşvik edilmelidir. 
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Doğu Akdeniz bölgesi her geçen gün ölçülebilir derecede daha sıcak ve

kuraklaşırken, birçok uzman, böyle giderse su kıtlığının çatışma ve siyasi

huzursuzluğu daha da ağırlaştıracağını öngörmektedir. Kıbrıs bu gelişmelerden eşit

derecede etkilenmektedir. Çünkü ada ikiye ayrılmış olmasına rağmen, kaynakları

bölünmüş değildir. İklim değişikliği karşısında sürdürebilir bir geleceğe hazırlanmak

Kıbrıs’ın en büyük ve birincil sorunlarından biridir. Fakat, birbirini tanımayan iki ayrı

yönetimi olan, bölünmüş bir ada olan Kıbrıs için, eşgüdümlü ve ortaklaşa gayret

isteyen bir soruna karşı işbirliği olanakları çok kısıtlıdır. 

Tek taraflı yapılan planlama örneklerden en yenisi, Türkiye’nin Toros Dağları’ndan

gelen yeraltı su kaynaklarının, 80 km’lik denizi aşarak, su temin projesi ile kuzey

Kıbrıs’taki bir baraja taşınıp, oradan da çiftliklere ve evlere dağıtılmasıdır. Bu rapor,

yenilikçi bir proje olan su temin projesinin, iklim değişikliği sorununa karşı

hazırlanmaya ve çözmeye yönelik potansiyelini ölçen bir ön çalışmadır ve bu yeni

doğal kaynağın yönetimine dair sorunlar ve olasılıkların bir değerlendirmesini

yapmaktadir. Bu çalışma ayrıca siyasi ve çevresel açıdan hassas bölgelerde önceden

yapılan araştırmalara dayanarak, iklim değişikliği yönetiminde yapılabilecek

işbirliğine dair önerilerde bulunmakla birlikte, bunun adanın genel bölünmüşlüğüne

karşı bir işbirliğini de teşvik edebileceğini belirtmektedir. 
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