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S
on yRllarda su ile ilgili yeni
yasal düzenlemeler yapRl-
masR hep gündemde tutul-
maktadRr. İlk önce Türkiye
Su Enstitüsü (SUEN) ku-

rulmasR, 5. Dünya Su Forumu Sekre-
teryasR’nda görev yapanlarRn, bu ku-
rumda görevlendirilmesi düşünülm-
üştü. Neyse ki, şimdilik bu kurumdan
vazgeçilmiş görünüyor.

Son Kanun Hükmünde Kararna-
meler (KHK) ile bakanlRklar düzeyinde
yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiş-
tir. KHK ile Orman ve Su İşleri Ba-
kanlRğR ve ana hizmet birimi olarak da
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
(SYGM) kurulmuştur. SYGM’nin
görevleri arasRnda “su yönetiminin
ulusal ve uluslararası düzeyde ko-
ordinasyonu” ön plana çRkmaktadRr.
Bu görev SUEN için de düşünülmüştü.
Bu düzenleme ile ayrRca Devlet Su İş-
leri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün bir-
çok görevi koordinasyon anlamRnda
BakanlRk seviyesine taşRnmRştRr.

SUEN kanun tasarRsR ve SYGM gö-
revlerine bakRldRğRnda, su ile ilgili
kurumsal yapRlanmalarRn uluslarara-
sR kuruluşlar gözetilerek düzenlendi-
ği KHK ile açRkça ortaya konmuştur.

Su ile ilgili kuruluşlarRn görevleri-
ne ilişkin kurallarR belirleyen yasalar

sürekli tartRşRlan konudur. Ancak, su
kaynaklarRnRn kirletilmesinde ve yok
olmasRnda bu yasalar ile kurumlarRn
görevlerini yapamadRklarRnR savu-
nanlar, uygulamadaki diğer etkileri (si-
yasi baskRlar gibi) hep gizlemektedir-
ler.

Ülkemizde su alanRnda kendini so-
rumlu gören çok sayRda kurum olma-
sRna rağmen, kaynaklarRn korunmasR
ve su hizmetleri için kamu yararR açR-
sRndan bir iyileşme söz konusu değil-
dir. Su ile ilgili kararda, öncelikle su-
yun ölçümünden (nitelik ve nicelik
gibi) başlamak üzere su yapRlarR pro-
jeleri ve sonrasRnda suyun kullanRmR-
na kadar olan süreç birlikte değerlen-
dirilmek zorundadRr. Bu konularda bir
dağRnRklRk ve karmaşa yaşandRğR ger-
çeği inkar edilemez. Bu karmaşa, ko-
ordinasyon işiyle görevlendirilecek
yeni bir kuruluşla değil, dağRnRklRğR gi-
derecek oluşumla sağlanabilir.

Su ölçümleri ve planlama
Su hidrolojik döngüde olduğun-

dan, su ölçümlerinde meteorolojik
ölçümler de dikkate alRnmalRdRr. İlk
meteorolojik ölçümlere kurumsal ola-
rak, 1936 yRlRnda Devlet Meteoroloji
İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü’nün
kurulmasRyla başlamRştRr. DMİ’nin
kuruluş yasasR, diğer kurumlarca ya-
pRlacak meteorolojik ölçümlerin mut-
laka DMİ’nin bilgisinde yapRlmasRnR
zorunlu kRlmaktadRr.

Sulara ait ölçümler 1935 yRlRnda ku-
rulun Elektrik İşleri Etüt (EİE) İdare-
si Genel Müdürlüğü ile başlamRştRr.
SonrasRnda 1954 yRlRnda kurulan DSİ,
su havzalarRnRn planlamasRnda tek
yetkili kurum olarak belirlenmiştir.

Daha sonra kurulup kapatRlan Top-
rak Su Genel Müdürlüğü ve Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi
kurumlarRn planladRğR su yapRlarR için
DSİ’den onay almalarR yasal zorun-
luluktu. Fakat yasalara uyulmadRğRn-

dan, birbirini olumsuz
olarak etkileyen ardRşRk
göletler gerçeğini yaşa-
mak zorunda kaldRk. Gü-
nümüzde ise, bin günde
bin gölet projesiyle ben-
zer hatalar sürmektedir.

Günümüzde su öl-
çümleri, EİE ve DSİ’nin
yanR sRra hiçbir yetkisi ol-
mayan şirketler ya da
kişilerce yapRlmaktadRr.
Kamu dRşRnda yapRlan
ölçümler için şu ana ka-
dar belli bir kontrol sis-
temi oluşturulamamRştRr.
Şimdilik belgeli ölçümler
sadece TMMOB Meteo-
roloji Mühendisleri Oda-
sR’nca denetlenen bazR
şirketlerce yapRlmakta-
dRr.

Su kalitesinin izlen-
mesi konusunda

ise yeni kurulan SYGM’ye verilen gö-
revlerin benzerleri Çevre ve Şehirci-
lik BakanlRğR’na bağlR kurumlara da ve-
rilmiştir. Suyun kalitesinin yük he-
saplarR, debi ölçümleriyle birlikte ya-
pRldRğR sürece yapRlabilir. Yani su
miktarR belli olmadan sadece kalite de-
ğerinin yeterli bir ifadesi yoktur. Buna
rağmen, bazR kurumlarRn, bir ya da iki
kalite gözlemine dayalR hazRrlattRkla-
rR su kalite raporlarR olduğu bilin-
mektedir. Bu raporlarRn, görsel an-
lamda kaliteli renkli kağRt özelliğinden
başka hiçbir bilimsel değeri yoktur.

HES’ler ve su
Hidroelektrik santralR (HES) demek,

su demektir. Suyun miktarR ve reji-
minin doğru bir şekilde tespit edilmesi,
HES projelerinin ve uygulamada bu
projelerin sucul yaşam üzerindeki et-
kilerinin ortaya konmasR için gerekli-
dir. Bu konudaki eksiklikler nedeniyle,
yapRlmamasR gereken bir çok HES pro-
jesine lisans verilmiştir.

Su yapRlarRnRn hidrolojisi ve jeolo-
jinin gerçekçi verilerle hazRrlanmasR

şarttRr. Çünkü bu tesislerin bütün aşa-
malarR öncelikle bu iki veriye bağlRdRr.
Buradaki yanlRşlar projenin her aşa-
masRnR doğrudan etkiler. Özellikle su
değerlerindeki hatalar tesisi atRl duru-
ma getirebilir, taşkRna neden olabilir.
Bu tesislerin projelerinin hidroloji, jeo-
loji ve işletme çalRşmalarRnR DSİ ve
EİE değerlendirmektedir.

Bir yapRnRn, aynR özelliklerinin,
farklR iki kurum tarafRndan değerlen-
dirilmesi doğru kararRn verilmesi için
gerekli olmayRp, değerlendirmeyi ya-
pacak kişilerin yeterliliği ile ilgili bir
durumdur. HES’ler için, DSİ ve
EİE’nin ayrR ayrR görüş bildirmeleri
doğru değildir.

HES’ler için yetkilendirilecek tek bir
kurum, tesisin yapRlacağR bölgenin
özelliklerine göre ilgili diğer kurum-
larRn görüşlerini de alarak yöre halkR-
nRn sürece katRlmasRnR sağlayRp bü-
tüncül bir değerlendirme ile karar
verilmelidir. Birden fazla kurumla
kontrol sağlamaya çalRşmak, yatRrRm-
cR ve karar vericiler için gereksiz iş yü-
küdür.

SON DÜZENLEME DE ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ

‘Su’da yetki karmaşası
İsmail KÜÇÜK
Meteoroloji Müh. Odası Eski Başkanı

Su’daki karmaşRk yapRyR düzeltmek için;
- Su ile ilgili kurumsal yapRlanmada, koordinasyon

görevi yapacak yeni oluşumlara değil, benzer işleri ya-
pan kurumlarRn birleştirilerek, su ölçümleri (debi, ka-
lite, sediment gibi) ile havza planlamasRna ilişkin gö-
revler kurumsal olarak tek elde toplanmalRdRr.

- Su ile ilgili ölçümlerde DMİ Genel Müdürlüğü’nün
kuruluş kanunun 27. maddesi örnek alRnmalRdRr.

- HES projelerinin teknik kRsRmlarRnRn kontrolü için
tek kurum yetkili olmalR.

- SYGM’ye verilen “ulusal su veri tabanlı bilgi sis-
temi” kurulmasR görevinin, su ölçümleri yapacak ku-

ruma verilmesi durumunda, daha sağlRklR ve gün-
cel verilere dayalR su bilgi sistemi oluşturulabilir.

- Yetkisiz kişilerce yapRlan su ölçümlerinin, pro-
jelerde kullanRlmasRna izin vermemelidir.

- Su için yetkilendirilecek kurum, meteorolojik
olaylara bağlR oluşabilecek sel, taşkRn ve çRğ gibi
olaylar hakkRnda “noktasal erken uyarı” yapa-
bilmesi amacRyla DMİ ile ortak çalRşmalRdRr.

- Su veri tabanlR bilgi sisteminin yanR sRra “me-
teorolojik veri tabanlı bilgi sistemi” de oluştu-
rulmalR ve bu sistemler araştRrmacRlara açRk olma-
lRdRr. �

Karmaşa nasıl önlenir?

Türkiye’nin su sistemlerine ilişkin karmaşa, ba-
kanlıkların görevlerine ilişkin son düzenlemede
de giderilemedi. Görevlerde ve yetkilerde sade-
leştirme ve tanımlamalar netleştirilmeli.


