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R
esmi Gazete’de 3
MayWs 2011 tarihin-
de yayWmlanarak yü-
rürlüğe giren
“Kamu Hizmetle-

rinin Düzenli, Etkin ve Verimli
Bir Şekilde Yürütülmesini Sağ-
lamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev
ve Yetkileri ile Kamu Görevlile-
rine İlişkin Konularda Yetki
Kanunu” ile çok sayWda kanun
hükmünde kararname düzenleme-
si yapWlmWştWr. Kanunun amacW,
“kamu hizmetlerinin düzenli,
süratli, etkin, verimli ve ekono-
mik bir şekilde yürütülmesini
sağlamak” olarak belirtilmiş, hü-
kümet kurumsal yapWlanma başta
olmak üzere 14 kanun ve 9 kanun
hükmünde kararnamenin (KHK)
değiştirilmesini kapsayan bir yetki
almWştWr.

ÇWkarWlan KHK’lerden su ile ilgili
çalWşmalarW ilgilendiren en önemli
değişiklikler, 636 sayWlW KHK, bu
KHK’yi değiştiren 644 ve 645 sayW-
lW KHK’ler ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlWğW ile Orman ve Su İşleri Ba-
kanlWğW’nWn kurulmasWyla başlamWş
olup; 645 sayWlW KHK ile Su Yöneti-
mi Genel Müdürlüğü (SYGM), 658
sayWlW KHK ile Türkiye Su Enstitü-
sü’nün (SUEN) kurulmasW izlemiştir.
2 KasWm 2011 tarihli Mükerrer Res-
mi Gazete’de yayWmlanan 662 sayWlW
KHK ile Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğü (EİE) kapatWlmWş-
tWr. AyrWca 662 sayWlW KHK ile Yeni-
lenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM) kurulmuş olup bu genel mü-
dürlüğe de su ile ilgili görevler yeni-
den verilmiştir.

KHK’ler işleyiş bakWmWndan de-
mokratik olmayan süreçlerdir. Bu
süreçlerde yayWmlanmWş 35 KHK’ye
bakWldWğWnda hiçbirisinde katWlWm ol-
madWğWna ve herkesten gizlenerek
yürürlüğe konulduğuna tanWk olduk.
Sorun yalnWzca tartWşWlmadan ve görüş
alWş verişinde bulunulmadan bu
KHK’lerin çWkarWlmasW değil, yapWlan
bu düzenlemelerde iktidarWn hazWrla-
mWş olduğu metinlerin birleştirilme-
sinde bile özen gösterilmemesidir. Bu
nedenle yapWlan değişiklikler bir son-
raki KHK’ler ile yeniden yeniden de-

ğiştirilmiştir.
KHK’lerin başlWklarW ile içerisin-

de sayWlan konular birbirinden çok il-
gisizdir. Örneğin sabah yayWmlanan
657 sayWlW KHK ile EİE’nin su ile il-
gili görevleri kaldWrWlWrken gece ya-
yWmlanan Mükerrer Resmi Gaze-
te’de yer alan 662 sayWlW KHK ile EİE
kapatWlmWştWr. Bu KHK’de aynW nu-
mara adW altWnda birden çok geçici
madde numarasW ya da madde nu-
maralarW arasWnda uyumsuzluklar gö-
rülmektedir. Bu durum birbirinden
farklW kurumlar için hazWrlanan
KHK’lerin birleştirilmesi sWrasWndaki
özensizliği göstermektedir.

Su ölçümüne kesinti
Türkiye’de ilk su ölçümleri 1935

yWlWnda kurulan EİE Genel Müdürlü-
ğü’nün kurulmasWyla başlamWştWr. İlk
kurulduğundan günümüze kadar
EİE’nin görevlerinden pek çoğu za-
man sürecinde yeni kurulan başka ku-
rumlara devredilmiş durumdadWr.
1954 yWlWnda kurulmuş olan DSİ Ge-
nel Müdürlüğü de su ölçümleri yap-
maya başlamWştWr. Ancak su ölçümleri
konusunda en temsili, kapsamlW ve
uzun süreli ölçüm ağWna sahip olan ku-
rum EİE’dir. Ülkemizdeki su yapWla-
rWnWn projelerinde EİE’nin ölçümleri
kullanWlmWştWr. EİE bu konuda ka-
muoyunda da saygWn bir kurumdur. Su

ölçümleri sadece enerji amaçlW olarak
değerlendirilemez. Ancak son za-
manlarda hidroelektrik santralW (HES)
ile ilgili tartWşmalar nedeniyle, su öl-
çümlerinin sadece enerji ile ilgili ol-
duğuna ilişkin yanlWş bir algW yaratWl-
mWştWr.

Burada DSİ’nin çalWşmalarWnWn
kötü olduğu değil, ölçüm ağW ve özel-
likle bu konudaki çalWşmalarda ku-
rumlarWn fiziksel yapWlarWna bağlW
farklWlWklar ifade edilmeye çalWşWl-
maktadWr. Mülga EİE, su ölçümleri-
ni Türkiye genelinde 11 etüt merke-
zi tarafWndan yapmaktaydW. Bu birimler
sadece su ölçüm işiyle uğraşmaktay-
dW. DSİ ise yatWrWmcW bir kuruluştur ve
su ölçüm işlerinde EİE gibi hareket-
li bir yapWsW yoktur.
Fiziki yapW olarak
EİE, su ölçümleri
konusunda dinamik
bir yapWya sahipti.
EİE’nin su ölçüm
hizmetleri DSİ’de
(yapWsal ve fiziksel
farklWlWklardan do-
layW) aksayacaktWr.
Bu durumda su öl-
çüm değerlerinde
bir kesintinin ya-
şanmasWnWn kaçWnWl-
maz olacağW açWk-

tWr.

Suya 5 kurum bakacak
Su hizmetleri, su ile ilgili öl-

çümler (debi, kalite, sediment) ve
bu ölçümlere bağlW değerlendir-
meler ile veri tabanW oluşturulma-
sW tek bir kurumda toplanmalW.
AyrWca bu kurumun su ile ilgili üre-
teceği veriler bütün üniversitele-
re ve araştWrmacWlara açWk olmalW-
dWr.

Su ile ilgili çalWşma yapan
kurumlar geçmişten günümüze
birçok kez değişikliğe uğratWlWrken,
son KHK’ler ile genel idari yapW
içerisinde su ile ilgili ve görevli

olan kurum sayWsW, yerel su sağlama
kurumlarW hariç olmak üzere, beş ol-
muştur.

Su ile ilgili su sağlama, su yapW-
larWnWn projelendirilmesi ve havza
planlamasW gibi konularda yatWrWmcW
olacak birimler ayrW bir kurumda top-
lanmalWdWr. Bu kurum sadece HES’ler
için değil havza bütününde tüm su ya-
pWlarWnWn planlanmasW ve kontrolleri
için sorumlu olmalWdWr. Bu anlamda
HES’ler ile ilgili çalWşmalarWn tek
elde toplanmasW gerekmektedir ve
bu kurum bütün su yapWlarWnW kapsa-
malWdWr.

EİE’nin kendi HES projelerinin
dWşWnda, suya bağlW bütün yapWlarWn her
türlü işlemleri ve kontrolü DSİ’nin so-
rumluluğundadWr. EİE’nin görevi, sa-
dece kendi projeleri ile ilgili olarak gö-

rüş bildirmekten öteye gidememiştir.
Bu anlamda, HES ile ilgili çalWşma-
larW birleştirme söylemiyle EİE’nin ka-
patWlmasW doğru değildir.

SUEN’in oluşumuna ve görev-
lerine bakWldWğWnda, tamamen ulus-
lararasW su şirketlerinin talepleri doğ-
rultusunda çalWşacağW açWkça görül-
mektedir. İstanbul’un bölgesel fi-
nans merkezi olmasW için çalWşmala-
rWn yapWldWğW ve bu konuda önemli
adWmlar atWldWğW bilinmektedir. Bu
anlamda kurumun merkezinin İstan-
bul olarak seçilmesi de tesadüf de-
ğildir. SUEN, suyun finans kWsmWyla
ilgilenecektir.

SYGM ise son KHK’lar ile atWl
durumda kalmWştWr. YEGM’nin de su
ile ilgili ne yapacağW ise belli değildir.

YapWlan KHK düzenlemeleriyle
kapatWlan EİE’nin taşWnmazlarW da
Hazine’ye devredilmiştir. Bu taşWn-
mazlar içerisinde genel müdürlük
binasWnWn üzerindeki 152 dönüm ara-
zinin, EİE’nin kapatWlmasWnda bir et-
kisinin olup olmadWğWnW gelecek gün-
lerde göreceğiz.

Birikim heba edildi
Mülga EİE’nin su ölçüm hiz-

metleri ve dolayWsWyla su verileri ke-
sintiye uğrayacaktWr. Kesintiye uğra-
dWktan sonra bu verilerin tekrardan
elde edilmesi mümkün değildir. Su öl-
çümlerine bağlW olarak projelendiri-
lecek yapWlarWn planlanmasWnda ge-
reksinim duyulan su ölçümleri eksik

kalacaktWr. KWsaca 76
yWllWk bilgi birikimi ve
tecrübe heba edilmiş
olup, gelecekte bunlarWn
zararlarWnW bütün top-
lum olarak ödeyeceğiz.

Gelinen süreç,
DSİ’nin yeniden yapW-
landWracağWnW açWkça
göstermektedir. Su öl-
çümleri bu süreç sonu-
cunda tamamen yok
olabilir. Su ölçümlerin-
de mevcut ölçüm ağWnW
kaybetmeden yapWlan
yanlWştan bir an önce
dönülmeli ve su öl-
çümlerine ilişkin hiz-
metler tek bir kurumda
ve mülga EİE’nin fi-
ziksel yapWsWna benzer
şekilde yeniden oluş-
turulmalWdWr.

EİE’nin kapatWlma-
sW sürecinde, Kurum
yöneticilerinin yaşana-
cak olumsuzluklarW an-
latamamalarW, eğer an-
lattWlar ise bu anlatWlan-
larWn anlaşWlamamasW ül-
kenin idari açWdan ne
duruma geldiğinin gös-
tergesidir. �

EİE’NİN KAPANMASI VE GÖREVLERİN DAĞILMASIYLA KARMAŞA YAŞANIYOR

Hükümetin çıkardığı KHK’lerden EİE de nasibini aldı
ve kapatıldı. Yeni düzenlemelerle ülkenin su kay-
naklarıyla 5 ayrı kurum görevlendirilmiş durumda.
Akarsular üzerine yapılan yatırımlar için önemli olan
su ölçümlerinde ise kesinti yaşanması söz konusu.
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