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AKP DÖNEMİNDE

 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GENEL DURUM  

Son dönemde su ve toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi konusunda uygulanan hatalı genel 

politikalar, bu alandaki köklü kamu kurumlarının hızlı işlevlerini yitirmesine hatta yok olmasına 

neden olmuştur. Bu politikaların yanı sıra yapılan hatalı özelleştirme çalışmaları, devletin 

tümüyle tasfiye edilmesi için amaçlarına uygun kurumsal alt yapıların hazırlanmakta olduğunu 

ortaya koymaktadır. Küresel ölçekli su politikalarının ülkemizde de uygulamaya başlanmasıyla, 

ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli bir özgörev üstlenen DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün adeta bir plan dahilinde kuşatılarak işlevsizleştirilmesi hedeflenmiştir.

GİRİŞ

Ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinde, hidroelektrik enerji üretiminde en 

önemli hizmetler bu güne kadar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Sulama, drenaj 

ve taşkın koruma gibi birçok önemli fonksiyon da DSİ tarafından başarılı bir biçimde yerine 

getirilmiştir. Bu görev ve sorumluluklar DSİ Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra 

teşkilatlarının tümünde ülke çapında büyük bir birikim, deneyim ve yetişmiş insan kaynağının 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kurulduğu 1954 yılından bu yana su ve toprak kaynaklarının 

geliştirilmesi için çok büyük yatırımları gerçekleştiren, su mühendisliği alanında bir gelenek 

yaratarak bu alandaki bilgi ve birikimlerin odağı olan DSİ Genel Müdürlüğü, AKP iktidarı 

dönemindeki sürgün ve görevden alma politikalarıyla içi tamamen boşaltılarak iş göremeyen bir 

kurum haline getirilmiştir. Devlet yatırım bütçesinin yaklaşık dörtte birini kullanarak su ve 

toprak kaynaklarının geliştirilmesi için yıllarca hizmet vermiş olan DSİ Genel Müdürlüğü AKP 

iktidarı döneminde büyük oranda Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Su Konseyi, Küresel Su 

Ortaklığı ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlar tarafından geliştirilen dışa bağımlı, ulusal 

yarar gözetmeyen küresel su ve enerji politikalarına alet edilebilir bir konuma indirgenmiştir.

Esas olarak ulusal su ve enerji politikalarının teknik, ekonomik ve sosyal politikalar temelinde 

şekillenmesi ve bu politikaların tespitinde Dünya Bankası ve AB reçeteleri yerine ülke özgün 

koşullarının dikkate alınması gereklidir. Ancak bu politikaların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında en önemli kurum olan DSİ Genel Müdürlüğü, idari ve teknik açıdan içine 

düşürüldüğü çıkmaz ve siyasi kadrolaşmanın yarattığı zaafiyet nedeniyle küresel güçlerin 

dayattığı dışa bağımlı,  AB ve ABD merkezli su ve enerji politikalarına boyun eğmek zorunda 
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bırakılmıştır. Yani mevcut iktidar, yaptığı politik personel tercihleri nedeniyle önce kurumun 

içini boşaltarak su ve enerji konusundaki birikim ve ulusal bilincini ortadan kaldırmış ve daha 

sonra da küresel enerji lobisinin politikalarını uygulama doğrultusunda harekete geçmiştir. Bu 

kapsamda DSİ Genel Müdürlüğünde yönetimin değiştiği 2003 yılı başından bugüne kadar 

idari görevde bulunan personelin % 74’ ü görevden alınmış ve sürgüne gönderilmiştir. 

Bunların yerine yapılan atamalarda bilgi ve liyakat hiçbir şekilde dikkate alınmamış, cemaat -

tarikat etkisi ve bağlantısı ön plana çıkartılarak kurumu yok etme pahasına çok büyük ölçüde 

siyasi İslamcı bir kadrolaşma gerçekleştirilmiştir.

Oysa Türkiye’deki su potansiyelinin % 60’ı hâlâ geliştirilmeyi beklerken;

 Yapılan yasa ve Anayasa değişiklikleri ile 01.01.2006 tarihinden itibaren DSİ “hükmi 

şahsiyeti haiz katma bütçeli“ kuruluş olma statüsünden çıkartılarak bağımsız hareket 

etme özelliğini kaybedecek şekilde genel bütçeye dahil edilmiştir. Bu değişiklikle DSİ 

işlevlerinden uzaklaştırılarak dağılma sürecine sokulmuştur. 

 Bu süreç içersinde 1.7.2006 tarihinde kabul edilen 5539 sayılı yasa ile önceki yıllar 

yatırım programında yer alan projelerin tamamlanması için DSİ Genel Müdürlüğüne 7 

yıllık bir süre tanınarak bu alandaki özelleştirmenin önü açılmıştır.

 DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki kadrolaşma ile kurum kültürü yok edilerek, adeta kurumun 

hafızası silinmiştir. Kıyıma varan kadrolaşma ile DSİ teşkilatının ulusal enerji 

politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gelecekte gerekecek olan bilgi, deneyim 

ve birikimi yok etmiştir. Enerji ve sulama yatırımları için gerek teknik ve gerekse 

finansman sağlama açısından hiçbir çözüm üretilememiş, büyük projelere dış kredi 

temini sağlanamamış ve bu alanda önceki hükümetler zamanında hazırlanıp uygulanmaya 

konulması beklenen hükümetler arası ikili işbirliği anlaşmaları sonuçlandıramamıştır. 

Örneğin, Ilısu Barajı ve HES projesi Hazine ve DPT’nin karşı çıkmasına rağmen ihalesiz 

olarak verilmiştir. Ilısu projesinde Konsorsiyumu oluşturan firmalar 13 Nisan 2005’te 

kredi görüşmelerine başlayabilmesi için Hazine Müşteşarlığına başvurmuştur. 5 Ağustos 

2006 tarihinde Ilısu Barajı’nın temel atma töreni gösteri amaçlı gerçekleştirilmiş olup 

projeye kredi temini hazine garantisi konularında yeterli ilerleme sağlanamamıştır.

 TEİAŞ‘ın projeksiyonlarına ve bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

açıklamalarına göre elektrik enerjisi üretiminde doğalgaz kullanımı payının ulusal 
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güvenliğimizi tehdit eder duruma gelmemesi için her yıl en az 850 MW’ lık bir kurulu 

gücün tesis edilmesi gereklidir. Ancak beş yıllık AKP iktidarı döneminde DSİ tarafından 

sadece 513 MW’lık HES potansiyeli yaratılabilmiştir. Yani yılda ancak 100 MW’lık bir 

kurulu güç tesis edilebilmiştir. Bu 513 MW’lık  kapasitenin büyük çoğunluğu da zaten 

57’nci ve daha önceki hükümetler zamanında başlatılmış olan projelerin bitirilmesi 

sonucu sağlanmıştır. 

 AKP hükümeti döneminde DSİ Genel Müdürlüğü’nde ortaya çıkan zaafiyet GAP’ a da 

yansımış ve beş yıllık bu dönem boyunca GAP projeleri deyim yerindeyse 

durdurulmuştur. Öyle ki geçen bu süre zarfında sulanan arazi miktarında ancak % 1,2 

düzeyinde bir artış sağlanarak sulanan toprakların oranı ancak % 13’lere ulaşabilmiştir. 

 İstanbul ve çevresinin su sorunlarını çözmek üzere planlanıp ihale edilen Melen Projesi 

gibi çok önemli bir projede AKP iktidarının 5 yıllık icraatları süresince ancak % 15 

düzeyinde ilerleme kaydedilebilmiştir. 2007 yılının Nisan ayında DSİ Genel 

Müdürlüğünün Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı onaylı bir kararı ile Melen 

projesinin idari, teknik ve mali sorumluluğu DSİ İstanbul Bölge Müdürlüğüne 

devredilerek proje siyasi rant elde etme çabalarına kurban edilmiştir.

Uygulanan genel politikalar ve vahşi kadrolaşma harekâtı sonucunda ortaya çıkan görünüm; salt 

özelleştirme değil, su ve enerji alanında yılların birikiminin ortadan kaldırılması ve bu 

alanlardan kamu merkezi yönetiminin tümüyle tasfiyesidir. AKP İktidarı döneminde 

yürütülen bu uygulamalar su ve toprak kaynaklarımızın verimli bir şekilde geliştirilmesini 

engelleyecek ve enerjideki dışa bağımlılığımızı daha da artırarak geriye döndürülmesi çok zor 

olan sonuçlar yaratmıştır. Bu Dönemde DSİ Genel Müdürlüğü, kurumsal kimliği yok edilmiş, 

hafızası silinmiş, birikimi dağıtılmış, ruhu ortadan kaldırılmış bir kurum haline 

dönüştürülmüştür.

KADROLAŞMA

2003 yılında DSİ Genel Müdürlüğüne İSKİ eski genel müdürlerinden Veysel Eroğlu’nun 

atanmasından sonra kurum içerisinde daha önceden AKP’ li partizan ve cemaat temsilcilerinden

oluşmuş bir komite tarafından her cuma günü öğle mesaisi başlar başlamaz yılların yönetici 

kadroları ellerine tutuşturulan birer sarı zarf ile görevden alınarak sürgün edilmişlerdir. 
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Yapılan bu görevden alma ve sürgünler herhangi bir soruşturma ya da disiplin suçu neticesinde 

olmayıp Atatürkçü, laik, aydın, ulusal bir kimliği olan, açıkçası cemaat üyesi ya da sempatizanı 

olmayan kadrolara yönelik bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. Bu atamalar haftanın özellikle cuma 

günlerine getirilerek aylarca, yıllarca devam etmiştir. Herhangi bir hukuki gerekçeye 

dayanmayan,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yeri olmayan ve usulsüzce yapılan bu 

sürgünlerin akabinde boşalan makamlara DSİ Görevde Yükselme Yönetmeliği değiştirilerek, 

ehliyet ve liyakat olarak görevin gerektirdiği bilgi ve birikimi taşımayan ve 28 Şubat sürecinde 

irticai faaliyetleri nedeniyle soruşturma geçirmiş, olan insanlar atanmışlardır. Bazı kadrolar ise 

İstanbul Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’nden transfer edilen personel ile doldurulmuştur. 

Atamalarda tarikat – cemaat bağlantısı ön plana çıkartılmış özellikle İskenderpaşa Dergâhı ve 

Nur Cemaati üyeleri tercih edilmişlerdir. Göreve gelebilmek için AKP’ li olmaktan öte bu 

cemaatlerin referansı aranır olmuştur. Bütün bu görevden alma ve sürgünler sonucunda;

 Bölge Müdürlerinin %120’ si (bazıları bir’den fazla olmak üzere)

 Daire Başkanlarının % 100’ü

 Şube Müdürlerinin % 87’si

 Mühendis olarak görev yapan 270 personel görevlerinden alınmış ve büyük bir 

çoğunluğu sürgün edilmiştir.

Özetle Mayıs 2007’ye kadar geçen süre içerisinde;

 DSİ‘de yönetici konumunda görev yapan personelin % 74’ü değiştirilmiştir

 Bunların yerine genellikle tarikat ve cemaatlerle bağlantılı güvenilir (!) kişiler 

getirilmiştir.

 Bu sürede DSİ teşkilatında 691’i Genel İdare Hizmetleri ve 1569’u Teknik Hizmetler 

sınıfından olmak üzere toplam 2260 personel emekli edilmiştir.

 Görevlerinden alınan, yerleri değiştirilen ve çeşitli baskılarla emekliliğe zorlanan 

memur statüsündeki DSİ personeli sayısı 3171’e ulaşmıştır.
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  Tablo 1.   DSİ’ de görevden alınan çalışanların genel toplamı,  (2006 yılı sonu itibariyle )

2006 Yılı Sonu İtibariyle Görevden Alınan Personelin 
Dağılımı 

DSİ Genel 
Md. Toplam 

İdari 
Makam 
Sayısı

Görevden 
Alınan 
İdari 

Personel 
Toplamı

Bölge 
Müdürü

Daire 
Başkanı

Bölge Md.Yrd. 
ve

Daire Bşk. 
Yrd.

Şube 
Md.

Müh.

641 31 19 135 456 270
867

%  74 % 120 %  100 %  96 %  87 -
Genel top.     911  kişi

Özetle; Bu dönemde DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde idari görev yapan personelin yaklaşık % 

74’ü, olan 650 kişinin görev yeri değiştirilmiştir. Sürgün ve yer değiştirmelerden sonra emekli 

olmayan ve istifayı reddeden personelin büyük bir kısmı idari mahkeme kararlarıyla geri 

dönmüş, fakat birçoğu Genel Müdürlük makamı tarafından eski görevlerine iade 

edilmemişlerdir. Aradan geçen 4 yılsonunda daha önceden görevlerinden alınarak sürgün edilen 

personel ikinci kez sürgün edilmeye başlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü gibi bilgi, liyakat ve 

deneyimin oldukça önemli olması gereken bir kurumda 900’ ü aşkın idari ve teknik personelin 

tayin, sürgün ve görev yeri değiştirme ile önce görevlerinden alınması sonra da emekliliğe 

zorlanarak kurumdan uzaklaştırılması şeklindeki bir politikanın sonucunda DSİ büyük oranda 

kan kaybetmiştir.

Bugün, DSİ Genel Müdürlüğü’nde inanç istismarı ve buna bağlı zorlamalar had safhada olup 

tarikatların etkisi ise çok üst boyutlardadır. Kurum personeli her an sürgün ve yer değiştirme 

baskısı altında tutularak kurumun görev, yetki ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirebilmesinin koşulları ortadan kaldırılmıştır.

Bu süreçte, iktidarın çokça benimsediği bir çeşit kazan-kazan stratejisi uygulamaya konulmuştur. 

Birikimsiz ve liyakatsiz cemaat kadrolarının idari görevlere getirilmesi ile su yönetiminin 

merkezî yapısı güçsüzleştirilerek kurum küresel su politikalarının uygulanması için uygun bir 

hale getirilmiştir. Bundan küresel güçler kazançlı çıkmıştır. Siyasal islamcı kadroların DSİ 

yönetimine getirilmesinden de siyasi iktidar kazançlı çıkmıştır. Bu anlamda uygulanan reçete 

politikadan her iki taraf ta kazançlı çıkmış,ancak DSİ ve ülkemiz kaybetmiştir.
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DIŞA BAĞIMLI SU VE ENERJİ POLİTİKALARI 

Dört yılı aşan AKP iktidarı döneminde;

1. DSİ’nin kurumsal yapısı küresel dayatmalar doğrultusunda katma bütçeden genel 

bütçeye geçirilerek  kurumun işlevsizleştirilip  tasfiyesinin ön koşulları yaratılmıştır. 

2. Enerji yatırımları neredeyse durmuştur.

3. Enerjinin geleceği doğalgaza ihtiyaç duyulacak şekilde yeniden kurgulanmıştır.

4.GAP, çeşitli yapay gerekçeler tezgâhlanarak adeta durdurulmuş, bölgeyi de çok 

yakından ilgilendiren sınıraşan sular konusunda politik argümanlar geliştirmek şöyle 

dursun inisiyatifin Kuzey Irak ve İsrail’de olacağı AB politikalarına boyun eğilmiştir.

Küresel ölçekte geliştirilen ve DSİ gibi kurumları da hedefleyen bu politikaların ana ekseni, 

mevcut kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarının büyük bir bölümünün önce özel şirketlere 

ve daha sonra da küresel su ve enerji güçlerine hizmet edecek şekilde yeniden tanzimidir. 

Bu durum az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğuna bağımlılık ilişkileri nedeniyle 

seçeneksiz, zorunlu politikalar olarak dayatılmaktadır. Devletin su yönetimi ve su işlerinin su 

kaynakları üzerindeki planlama ve kontrolünün zayıflatılması yönünde 20 yıldır Dünya Bankası 

politikaları doğrultusunda küresel güce sahip şirketlerce işletilen sürecin yansımaları AKP 

hükümeti döneminde ülkemizde de görülmeye başlanmıştır.

Yukarıda ana başlıklar halinde verilen bu politikaların DSİ Genel Müdürlüğüne yansıması 

aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

DSİ Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve DSİ’nin Tasfiye Edilmesi Süreci

 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 29.10.2005 tarih ve 5428 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun

 30.11.2005 tarih ve 5433 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 1.07.2006 tarih ve 5539 sayılı Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 

Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun 
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2003-2006 yılları arasında yaklaşık 4 yıllık bir döneme yayılan ve aynı zamanda AKP’nin 

hükümet ettiği döneme karşılık gelen bu süre içerisinde yukarıda tarih ve sayıları verilen yasalar 

çıkartılıp anayasa değişikliğine gidilerek DSİ Genel Müdürlüğünün küresel politikalar ekseninde 

işlevsizleştirilmesinin temeli atılmıştır.

Birinci yasada DSİ‘nin mali sistemi Katma Bütçeli Kurum Statüsünden Genel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu İdareleri statüsüne taşınmıştır. Daha sonra 5428 sayılı ikinci yasa ile 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 163’üncü maddesinde yer alan “Genel ve Katma Bütçelerle“

İbaresi “Merkezi Yönetim Bütçesiyle” şeklinde değiştirilerek yukarıda belirtilen politikalara 

altyapı hazırlanmıştır. Aslında bu düzenleme ile yapılmak istenen DSİ gibi yatırımcı kuruluşların 

tüzel kişilikleri zayıflatılarak yatırım olanaklarının sınırlandırılmasıdır.

5433 sayılı yasada ise yukarıdaki politikanın kurumsal yapısı oluşturulmuş ve sonunda 5539 

sayılı yasada ise tüm bu düşüncelerin arkasındaki niyet açığa vurularak Geçici Madde 4’te “Çok 

maksatlı projeler ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce İkili İşbirliği Anlaşmaları 

kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarında yer alan projeler, lisans 

alınmasına gerek olmaksızın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yedi yıl içinde 

yapılabilir veya yaptırılabilir. Bu projelerin hidroelektrik üretim tesislerinin yapımı aşamasında, 

elektrik üretim tesisleri, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında faaliyet göstermek 

üzere özel sektör başvurularına açılır. Dört ay içerisinde başvuru olmaması halinde, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.” denmiştir.

           AB ile müzakerelerin başlaması öncesinde hazırlanan Ulusal Programda, katma bütçeli idarelerin 

genel bütçeye dahil edilmesine de AB politikaları çerçevesinde yer verilmiştir. AB‘nin dışında 

İMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kredi kuruluşlarının da talebi sürekli bu yönde olmuş, 

ancak bu durum AB’nin net talebi ile belirginlik kazanmıştır. Bu yasa ile esas olarak DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün tüzel kişiliğinin kaldırılması esas alınmış ancak bunun dikkat çekeceği 

düşünülerek DSİ’nin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi diğer bazı 

kurumların da tüzel kişiliğinin kaldırılması önerilmiştir. Bu politikanın asıl amacı DSİ Genel 

Müdürlüğünün merkezi ve güçlü yapısının dağıtılarak bu alanın küresel politikalar 

doğrultusunda önce serbest piyasaya sonra da küresel politikalara açılması olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yasa ile DSİ Genel Müdürlüğüne 2006 yılından itibaren 7 yıl içinde elindeki HES 

projelerini tamamlaması için süre tanınmıştır. 
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Bu düzenleme ile bundan sonra yapılacak olan HES tesisleri 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu kapsamında özelleştirmeye açılmıştır. Bunun anlamı DSİ Genel Müdürlüğünün artık 

baraj ve HES yapım sürecinin planlayıcısı, yürütücüsü ve kontrolü olamayacağı gerçeğidir. Bu 

politikanın hedefi yıllardan beri su ve toprak kaynaklarını geliştiren bir kamu kurumunun 

deneyim ve birikimleri ile birlikte devreden çıkartılarak bu alanın küresel güçlerin denetimine 

terk edilmesidir. Bu sürecin sonunda su ve enerji politikaları devlet denetiminden çıkartılacak, 

yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın geliştirilmesi engellenerek bu alan Türkiye üzerinde 

egemenlik kurmak isteyen ulusötesi şirketlere devredilecektir. Kısacası ülkemizin bundan böyle 

ulusal bir su ve enerji politikası ve bunu yürütebilecek deneyimli kamu kurumları olmayacaktır.

            Yukarıda belirtilen yasalarla HES yapımı konusunda işlevsizleştirilen DSİ’nin daha çok sulama 

ve içmesuyu projelerine doğru yönlendirildiği düşünülebilir. Ancak yapılan çalışmalar bunun da 

doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Dünya Bankasının Haziran 2006 tarihli Türkiye’de Su 

Yönetimi üzerine hazırladığı son raporunda sürdürülebilir su yönetimi ve gelecekteki su 

sorununun önüne geçilmesi için DSİ’nin sulama projelerinden vazgeçmesi önerisi yapılmıştır. 

Bu öneriler dikkate alındığında yakın bir gelecekte DSİ’nin bu fonksiyonunun da ortadan 

kalkacağı görülmektedir. Diğer taraftan halen DSİ Genel Müdürlüğünde Sulama Suyu Satış ve 

Dağıtımının özelleştirilerek özel sektöre devredilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 

kapsamda öncelikle Diyarbakır - Silvan ve Balıkesir - Manyas sulama suyu özelleştirilmesinin 

altyapısı oluşturulmaktadır.

Ülkemizin sosyoekonomik koşulları dikkate alınmadan Dünya Bankası politikaları

doğrultusunda başlatılan sulama suyu ve işletmesinin de özelleştirilme çalışmaları tarımda 

varolan mevcut sosyal ve ekonomik sorunların derinleşmesine ve etkisi yıllarca sürecek bir 

olumsuzluğa yol açacaktır.

Çıkarılan Yasalar İle Bağlantılı Olarak DSİ’ de Herhangi Bir Kurumsal 

Düzenleme Yapılmamıştır

Gerek yukarıda sözedilen yasalar ve gerekse de 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası DSİ Genel Müdürlüğüne hem yeni işlevler hem de 

yeni sorumluluklar getirmiştir. Her ne kadar bu yasalar çıkarılırken ulusal irade, ulusal yarar ve 

kurumun geleceği düşünülmemişse de yasaların gerektirdiği sorumluluğun altından kalkabilecek 

kurumsal düzenlemeler de şimdiye değin yapılmamıştır. Bu durum yapılan işlerin 

ciddiyetsizliğini gösterdiği kadar kurum iradesinden bağımsız davranışların DSİ üzerindeki 
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etkisini de göstermektedir. Örneğin yukarıda 5403 sayılı yasa kamu kurumlarına arazi 

toplulaştırma ve tarla içi hizmetleri konusunda görev ve sorumluluk yüklediği halde yeniden ele 

alınarak düzenleme çalışları sürdürülen 6200 sayılı DSİ kuruluş yasasında bu ve diğer yasaların 

yüklediği görev ve sorumluluklara yönelik düzenlemeler yer almamaktadır. Durum bu alanda bir 

kargaşa ortamına doğru gidildiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan 18. 04 2007 tarihinde TBMM ‘de kabul edilen 5625 no’lu Bazı Kanunlarda Deği-

şiklik Yapılması Hakkında Kanun ‘un 3. maddesinde “3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı Ankara, İs-

tanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini 

Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”  “Ka-

mu Yatırım Programında yer almak şartıyla belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerinin içme, kul-

lanma ve endüstri suyunun temini hizmetleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sağlık ve 

çevre açısından acil tedbirler alınmasını gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile ilgili yatırım 

hizmetleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

yetkili kılınmıştır “ denmektedir.

Yukarıda sözü edilen bu yasa ile ilgili olarak DSİ’ye verilen bu görev ve sorumluluklara yönelik 

kurumsal altyapı oluşturmak için herhangi bir girişim yapılmamıştır. DSİ Genel Müdürlüğü 

küresel politikalarla kurumsal yapısında değişiklik önerilerinin yapıldığı bu süreci hiçbir karşı 

hazırlık yapmadan tam bir teslimiyet anlayışı içinde karşılamıştır. 

Sonuç olarak 6200 sayılı yasa ile belirlenen DSİ Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı yeni 

çıkarılan yasalar gereği tekrar düzenlenmesi gerekirken bu konuda herhangi bir çalışma 

yapılmadığı gibi ulusal çıkarlarımızın korunduğu işlevsel bir teşkilat yapısı önerisi de

getirilememiştir. Bu durumda zamanla kurumun görev ve sorumluluklarını yerine getirmede 

bugünkü gibi bir zaafiyet içine düşülecek sonucunu yaratacak ve yasalarla altyapısı hazırlanan 

kurumun tasfiye sürecini hızlandıracaktır.

DSİ’den Kazan – Kazan Politikası

DSİ Genel Müdürlüğü’nün bugünkü durumu dikkate alındığında yasa ile verilen bu yetkiyi etkin 

bir şekilde kullanabilecek donanımlı personelden ve kurumsal işleyişten yoksun olduğu 

görülecektir.  Bu yetki ve görev DSİ’ye verilirken DSİ teşkilat yapısında buna paralel bir 

değişiklik yapılmamıştır. Bu durum, bu tesisleri yaptıracak ve denetleyecek kamu kurumunun 
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yeterli denetimi yapamayacağı ve bunun da özel kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gereği 

ifade edilecektir.

          DSİ Genel Müdürlüğünü işlevsizleştirme üzerine yürütülen bu politika Kazan-Kazan modeli 

üzerine kurgulanmış bir politikadır. Bu politikanın sonucu olarak DSİ deki donanımlı ve 

deneyimli personelin kurum dışına itilmesi ile liyakatsizliğe dayanan tarikat kadrolaşması 

sonucu iktidar kazanmış, bu kadrolaşmanın sonucunda DSİ’nin iş yapamaz duruma 

getirilmesiyle da ortaya çıkan boşluğu doldurmaya yönelik serbest piyasa modelleri üreten 

küresel politika yapıcıları kazanmıştır. Kazan-Kazan politikası kurumun dağıtılması sürecinde de 

etkili bir işlev görmüş ve ulusal duyarlılık taşımayan her iki taraf da sözde kazanmış, ancak 

sonuçta ülke kaybetmiştir.

Özet olarak bu dönemde yatırımların planlanması ve projelendirilmesinde bilim, sanat, fen 

kuralları ve ülkenin gerçek ihtiyaçları yerine ranta dayalı cemaat ilişkilerinin ön plana çıkması, 

su kaynaklarının verimsiz bir şekilde planlanması ve kullanılmasını doğurmuştur.

Devlet Raporlarında Enerji Krizi Beklentisi

 Bakanlıkça hazırlanan TEİAŞ 2006 projeksiyonlarında düşük ve yüksek kapasite olarak 

adlandırılan iki elektrik enerjisi senaryosunun da 2010 yılında ciddi anlamda açık 

vereceği, Türkiye’nin bu yıldan itibaren bir enerji krizi ile karşı karşıya kalacağı 

görülmektedir. Öyle ki 2015 yılında bu açık % 30’lar düzeyinde olacak ve bunun 

önlenebilmesi içinse 2010 yılından itibaren kurulu güce her yıl yaklaşık 5000 MW 

düzeyinde bir ilave kapasite eklemek gerekecektir. Yukarıda da söylendiği üzere dört 

yıllık yönetimi boyunca AKP kadrolarının yarattığı toplam 183 MW’lık HES potansiyeli 

ile durumun nerelere varacağı tahmin bile edilememektedir. DSİ Genel Müdürlüğü’nün 

bunu önlemek üzere kamuoyuna milat diye sunduğu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşma 

Yönetmeliği uyarınca inşa edilerek elde edileceği belirtilen yaklaşık 10 bin MW kurulu 

güç tesisinin önünde yasal, finansal ve kurumsal birçok sorun bulunmaktadır.Bu 

gerçekleşse bile 2010 – 2015 yılları arasında gerekecek olan yaklaşık 25 000 MW’lık 

gücün nasıl karşılanacağı merak konusudur. Büyük olasılıkla bu kurulu güç açığı yapımı 

uzun süren HES’ler yerine, kısa sürede tesis edilebilen dışa bağımlı doğalgaz çevrim 

santralleri inşa edilerek giderilecektir. 2006 verilerine göre ithal edilen doğalgazın % 65’i 

elektrik enerjisinde kullanılmakta ve HES’ lerden elde edilen elektrik fiyatını neredeyse 3 

kat artırmaktadır. Bu gerçek açıkça karşımızda dururken tercihin böyle kullanılması 
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enerji de dışa bağımlılığın artmasına ve sonuçta Türkiye’nin daha pahalı enerji kullanmak 

zorunda kalmasına neden olacaktır.

 Yasayla teşvik ediliyormuş gibi görünen ve enerjide kontrolsüz bir şekilde 

özelleştirmenin bir parçası olan Su Kullanım Hakkı Anlaşma Yönetmeliği uyarınca yeni 

hidroelektrik enerji projelerinin uygulanması da teknik ve idari bakımdan aksamaktadır. 

Bu sürecin sahipsizliğinden dolayı bir yandan uygulamalar gecikirken diğer taraftan 

işletme sırasında büyük sorunların ortaya çıkma riski artmaktadır. Böylece önümüzdeki 

yıllarda hidroelektrik enerji üretiminde istenilen seviyeye çıkılması engellenmekte ve 

doğal gaza bağımlı bir enerji politikası dolaylı olarak yürürlüğe sokulmaktadır.

 Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın geliştirilmesi konusunda çıkartılan 18.05 

2005 tarih ve 5346 sayılı kanunda geliştirilmesi teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynağı 

“kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altındaki 

hidroelektrik tesisler”  olarak tanımlanmıştır. AB’de “hidroelektrik santrallerin tümü”nün 

yenilenebilir enerji kaynağı sayılması ve teşvik edilmeleri öngörülmesine rağmen 

ülkemizde konulan bu kısıtlama sonucu sadece 8 000 – 10 000 MW’lık bir hidroelektrik 

enerji tesisinin teşvik kapsamına girmesini de beraberinde getirmiştir. Bu durum 

enerjideki güçlü doğalgaz lobisinin etkisini sürdürdüğünü, yerli ve yenilenebilir 

kaynaklara yönelme politikasının sözde kalacağını ve bu politikanın daha çok görüntüyü 

kurtarmak ve siyasi yandaşlara yatırım alanı açmak için uygulanmakta olduğunu ortaya 

koymaktadır.

Aldatma ve Gözboyama

 "1997 yılında 711,4 milyon dolara ihale edilen ve 670 MW’ lık kurulu gücü ile elektrik 

enerjisi üretiminde çok önemli bölgesel bir stratejik konumu olan Deriner Barajı

projesinin bedeli, iş kapsamında hiçbir değişiklik olmadığı halde keşif artışlarıyla 

yaklaşık 2 milyar 300 milyon dolara ulaşmış olup önümüzdeki yıllarda bu artış daha da 

büyüyecektir. 2004'te bağıtlanan bir yol işinin 1995 ve 1997 yılı birim fiyatlarıyla 

bağlanıp, bugüne eskale edilmesinin neden ve amacını tespit mümkün değildir.  Artışlar 

nedeniyle üretim maliyeti şimdiden 8,3 sente ulaşmıştır. Böylece gelinen ve sunulan 

maliyetlerle projenin ekonomisi tartışılır bir hale gelmiştir.

Bu barajda rekor düzeye ulaşan keşif artışları hatalı değilse, kati proje ve ilk keşif 

safhalarında çok ciddi hatalar yapılmış demektir. DSİ’ deki AKP yönetimi bir yandan 
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tasarruf ettiğini açıklarken diğer taraftan kıt kaynaklarımızın sorumsuz bir şekilde 

“tahsis” edilmesine göz yummaktadır. Bunun sonucu olarak etüt aşamasından başlamak 

üzere tüm safhalarının ciddi bir inceleme ve soruşturmaya tabi tutulması gereken Deriner 

Barajı Projesi ile ilgili hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Yapımcı firma ile AKP 

iktidarının çok yakın ilişki içerisinde bulunması neticesinde ortaya çıkan ilişkilerden 

rahatsızlık duyan, projeden sorumlu olan DSİ personeli kurumdan uzaklaştırılmıştır.

 İstanbul ve çevresinin su sorunlarını çözmek üzere planlanıp ihale edilen Melen Projesi

gibi çok önemli bir projede AKP iktidarının 4,5 yıllık icraatları süresince ancak % 15 

düzeyinde ilerleme kaydedilebilmiştir. Bu proje ile ilgili daire çalışanları sorununun 

nereden ve neden kaynaklandığını Genel Müdür’e defalarca anlatmasına rağmen bu kilit 

personel daha sonra görevlerinden alınarak sürgün edilmiştir. Deneyimli bürokratların 

ilgili daireden uzaklaştırılması ve beceriksiz yönetim anlayışı sonunda projenin ilerleme 

hızı düşmüş ve neredeyse durma noktasına gelmiştir. 2007 yılının Nisan ayında ise Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının oluru ile bu projenin idari, teknik ve mali bütün 

sorumluluğu DSİ İstanbul Bölge Müdürlüğüne devredilerek seçimlere AKP’ den aday 

olarak hazırlanan  Genel Müdür Veysel Eroğlu için adeta bir finans kaynağı yaratıldığı 

kuşkularını koymuştur.

 AB müzakere sürecinde DSİ’nin su yönetimi; ülkemize özgün koşullar öne çıkartılarak 

ve AB’nin talep ettiği uygulamalar için uzun geçiş süreleri talep edilerek müzakere 

edilmemiştir. Bunun sonucu olarak liyakatsiz kadroların eliyle Avrupa Birliği Su Çerçeve 

Yönetmeliği’nin dar alanına hapsedilmiştir. Bu durumda Türkiye’nin  % 60 oranında 

geliştirilmeyi bekleyen su kaynaklarını geliştirme çabaları ileride büyük engellerle 

karşılaşacaktır.

 Deneyim’in çok önemli bir rol oynadığı su mühendisliğinde, bilgisiz ve birikimsiz 

“cemaat ve tarikat bağlantılı” kadroların aldıkları kararlar ve yaptıkları uygulamalarla 

hükümetin kurulduğu günden bu yana önemli bir HES ve sulama yatırımı yapılmamış, 

planlama anlayışından tamamen uzaklaşılmış ve sonuçta kıt mali kaynaklarımız verimsiz 

ve yanlış alanlarda harcanmıştır.

 4,5 yıl süren iktidar döneminde çıkartılan iç genelgelerle DSİ müteahitleri sözleşme 

içeriğinden ve yasal yönetmeliksel dayanaktan yoksun bir şekilde sıkıştırılmaya 

çalışılmıştır. 
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 Bu dönemde DSİ’ye iş yapan müşavir ve müteahitler öncelikle değişen DSİ yönetimi 

erkini kayıtsız şartsız kabul etmeye zorlanmış ve bu amaçla çıkartılan keyfi genelgelerle 

işlerini yürütmeleri aksatılmış ve zarara uğratılmıştır. Bu süreç DSİ projelerinin hızını 

yavaşlatmıştır. Bu keyfi uygulamalara karşı meslek örgütlerinin Başbakan ve Enerji 

Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda bazı genelgeler iptal edilmiş ve DSİ’nin 

teknik idari kararlar açısından kaos içine düşürüldüğü bir dönem yaşanmıştır.
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4628 Sayılı Yasa İle Yapılan HES İnşaatlarında Kontrol ve Teknik Denetim 

Yok

4628 sayılı yasa ile EPDK’dan lisans alan işlerde proje ve inşaat teknik denetimi konusunda çok 

önemli bir boşluk bulunmaktadır. HES projelerinin Yap İşlet Devret modeli ile yapılmaya 

çalışıldığı geçmiş dönemde bu projelerin kontrol ve denetimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar  

Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye çalışılıyordu. Ancak bu genel 

müdürlüğün teknik kadrolarının yetersiz olması nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğünden müşavirlik 

desteği alınmak üzere projeler DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığına gönderiliyordu. 4628 

sayılı yasada bu konuda tam bir açıklık bulunmaması nedeniyle halen yapılan uygulamada 

Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla çeşitli kurumları görevlendirmektedir. DSİ 

Genel Müdürlüğü enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan 

ve yapılacak olan enerji tesislerinin planlama ve kati proje kontrol ve denetimlerini Enerji İşleri 

Genel Müdürlüğüne müşavirlik hizmeti verme şeklinde yürütmektedir. Ancak 4628 sayılı 

yasada;  söz konusu işlerin uygulama projelerinin, yapım aşamasında ise teknik denetimlerinin 

ve iş nasıl yapılacağı tarif edilmemiştir. Bu anlamda halen bu tesislerin uygulama projeleri 

denetimden, inşaatları ise kamu adına  teknik kontrolden yoksun olarak yürütülmektedir.

Bu konuda denetimlerin Yetkilendirilmiş Müşavir Mühendislik Firmaları tarafından yapılmasına 

yönelik olarak bir yönetmelik hazırlığı yapıldığı söylenmektedir. Esas olarak bu teknik kontrol 

ve denetimin DSİ Genel Müdürlüğü veya DSİ Genel Müdürlüğünün tümüyle kontrolü altında 

olan bir sistem içinde yapılması gerekmektedir. Ancak daha önce de sözünü ettiğimiz 

özelleştirmeye yönelik politikalar bu alanda da uygulamaya konulmaktadır. Esas olarak Enerji 

tesislerinde taşkın, heyelan, deprem gibi doğal felaketlerden sonra veya etüt ve projelendirme 

hatalarından meydana gelecek kamu kaynaklarının israfının önlenmesi için bu denetimlerin konu 

ile ilgili birikim ve deneyime sahip bir kamu kurumu tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak 

asli işlevlerinden uzaklaşan ve büyük oranda kan kaybeden DSİ Genel Müdürlüğünün bu alana 

girmek istemediği görülmektedir. Bir başka deyişle DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında  Kanun ile kendisine verilen kontrol ve 

denetim yetkisini bu sürecin sonunda yetkilendirilmiş mühendislik firmalarına devretmek 

üzeredir.

4628 sayılı yasa kapsamında enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılacak enerji tesislerinin proje ve inşaat ile elektromekanik teçhizatının teknik 
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denetimleri konusunda özel müşavirlik mühendislik firmalarına yetki devrinin yaratacağı 

sakıncalar bir yana, mevcut durumun  denetimsiz bir şekilde uzun sürmesinin yaratabileceği 

sakıncaların daha da büyük olabileceği düşünülmektedir.

Bu dönemde DSİ Genel Müdürlüğünde bu projelerin etkili bir şekilde denetlenmesi ve kamu 

kaynaklarının israfının önlenmesi yönünde bir model önerisi ya da herhangi bir yön gösterici 

çalışma gerçekleştirilmemiştir. DSİ Genel Müdürlüğünün kamusal denetim adına bu duruma 

doğrudan müdahil olması gerekirken bu konuda hiçbir somut adım atmamış olması hazırlanan 

yönetmenliğin kamu denetimini tümüyle özelleştirmeye yönelik olması dönemin çalışma 

anlayışını yansıtma açısından iyi bir örnektir.

Bu anlayış sonucunda HES’lerin proje ve inşaatının teknik denetiminin yapılamadığı bir süreç 

yaşanmaktadır. Bunun dışında denetim ve kontrolün yetkili müşavir ve mühendislik firmaları 

tarafından yapılması konusundaki düşünceler ise konunun dikkatlice tartışılması gereken bir 

diğer boyutunu oluşturmaktadır.

Ulusal su ve enerji politikası oluşturma yerine, dışarıdan gelen reçeteleri uygulamak ve siyasi 

ikbal yaratmak için kurumların içini boşaltan bu anlayış ile aşağıdaki sonuçların ortaya çıkması 

kaçınılmazdır:

Su potansiyelimizin % 60’ı geliştirilmeyi beklerken, uygulanan bu politikalarla;

 Ülke kalkınması ile doğrudan bağlantılı su kaynakları yönetimi işlevsiz duruma 

gelecektir

 Su kaynaklarımızın ülkemizin özgün koşulları dikkate alınarak geliştirilmesi yerine dış 

kaynaklı reçetelere bağımlı çözüm uygulamaları ortaya çıkacaktır.

  Bu durum su kaynaklarının verimsiz bir şekilde kullanılması sonucunu doğuracak ve 

denetimsiz uygulamaların artmasına ve kamu zararına neden olacaktır.

 İhalelerde siyasi yandaşların gözetilmesi ve zaten kıt olan finansman kaynaklarının israf 

edilmesi durumu yaşanacaktır

 Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza bağımlılığın daha da artarak ulusal güvenliğimizi 

tehdit eder duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
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DSİ’DE   PERSONEL POLİTİKASI, 2002–2007

Dönemin Sonunda DSİ ‘deki Kadrolaşmayı Kalıcı Hale Getirme Çabaları ve 

Uygulanan  “ Hülle Metodu ”

Beş yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca DSİ ’deki 4500 idari ve teknik personelin % 74’ü 

görevden alınmış, sürgün edilmiş, emekliliğe zorlanmıştır. Son dönemde ise bu kadrolaşmanın 

kalıcı hale getirilebilmesi için “kanuna karşı hile” yöntemi izlenerek hülle metodunun 

uygulanmasına başlanmıştır.

AKP İktidarı tarafından DSİ Genel Müdürlüğü görevine atandıktan sonra, geçtiğimiz yerel 

seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olan, ancak aday 

olamadığı için DSİ Genel Müdürlüğü görevine geri dönen Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun genel 

seçimlerde milletvekili adayı olacağı beklentisi boşa çıkmamış ve Veysel Eroğlu milletvekili 

aday adayı olmak için 8 Mayıs 2007 tarihinde DSİ deki görevinden istifa ederek ayrılmıştır.

DSİ’ye geldiğinden bu yana AKP saflarında politika yapma isteği açıkça belli olan Genel Müdür 

Veysel Eroğlu’nun milletvekili genel seçimi yaklaştıkça, partisi içindeki konumunu 

güçlendirmek ve DSİ’ deki vahşi kadrolaşmayı kalıcı duruma getirmek için yasal olmayan ve 

devlet ve DSİ gelenekleri ile hiç uyuşmayan  çeşitli yöntemlere başvurduğu görülmüştür.

Bu kapsamda;

 DSİ’de “Şube Müdürü” kadrolarına atanacak olanlar için yürürlükte olan “DSİ Personeli 

Görevde Yükselme Yönetmeliği” uygulanmamakta ve şube müdürleri “tedviren” 

atanmaktadır.

 Çünkü yönetmeliğe göre “Şube Müdürü” olacak personelin kurum tarafından açılacak 

sınava girmesi ve bu sınavda başarılı olması gerekmektedir.

 Şube müdürlüğüne tedviren atamaları yapılan cemaat üyesi personelin gerekli teknik 

bilgi ve liyakatten yoksun olmaları nedeni ile yasalara aykırı olarak bu hülle yöntemi 5 

yıldır uygulanmaktadır.

 Bir süre Genel Müdürlükte mühendis kadrosuyla tedviren Şube Müdürlüğü veya Daire 

Başkan Yardımcılığı görevini yürüten siyasi kadrolar,son dönemde geçici olarak DSİ 

bölge müdürlüklerindeki “Bölge Müdür Yardımcılığı” kadrolarına asaleten atanmaya 

başlamıştır. Bir - iki aylık süre ile bu görevde bulunduktan sonra Genel Müdürlüğe geri 

dönen bu cemaat üyeleri, bir alt kadro olan “Şube Müdürlüğü” kadrosundan başlamayı 
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kabul etmekte (!) ve böylece daha bilgili, yetenekli ve deneyimli meslektaşlarının hakları 

gasp edilerek hülle metodu ile “yönetici kadro” sahibi olmaktadırlar.

 DSİ Yönetimi özellikle “siyasi olarak kendince güvenilir yönetici personelini” seçim 

öncesinde kadro vererek güvenceye almaktadır. Böylelikle bir yandan siyasi kadrolara 

sahip çıkıldığı gösterilerek birliktelik pekiştirilmeye çalışılmakta diğer taraftan da olası 

bir iktidar değişikliği için devlete yerleştirilen AKP’ li – tarikatçı kadrolara ilerisi için 

hukuki güvence sağlanmaktadır.

 Bu uygulamanın sonucunda bu dönemde yönetici kadrosu alan çok sayıda personel ile 

gelecekte çalışılamayacağı anlaşıldığında görevden alınması halinde yine eşdeğer bir 

kadroya atanma zorunluluğu nedeniyle gelecekte sistemin tıkanması söz konusu 

olabilecektir. Bir başka deyişle gerçekten bu görevleri hak eden özverili birikimli ve 

çalışkan  personelin hakları gaspedilerek  tarikatçı kadrolaşma kalıcı hale getirilmeye 

çalışılmaktadır.

DSİ deki bu Tayin Terörü ve kadrolaşma politikasının sonucunda çok sayıda DSİ personelinin 

emekliye ayrılmak zorunda kalması ve kurumun iş yapma kapasitesinin düşmesi, en son olarak 

18 Nisan 2007 de “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi”nin  

“Gerekçe” bölümüne aşağıdaki gibi yansımıştır:

“DSİ Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilen personelden 01.01.2003–15.05.2006 tarihleri 

arasında 1402 kişi emekliye ayrılmıştır. Ayrıca bir kısım personel ücret yetersizliği sebebiyle 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmış ve bir kısmı da istifa ederek özel sektöre 

geçmiştir. Dolayısıyla ülke ekonomisinin yapı taşı olan enerji üretimini amaçlayan bu projelerin 

zamanında, teknik usul ve metotlara göre inşaasının kontrolünün yapılabilmesi için yeterli 

tecrübe, bilgi ve deneyime sahip,  yabancı lisan bilen nitelikli teknik personele ihtiyaç 

duyulmaktadır” denmektedir. Daha sonra aynı Gerekçe’de söz konusu nitelikleri haiz personelin 

istihdam edilebilmesi için “ücretlerinin de özellik arz etmesi gerekmektedir” denilerek Kanun 

Tasarısındaki EK MADDE 2 ile DSİ personelinin ücretlerinin 4283 sayılı yasa ile özel sektörün 

işleteceği bazı projelerden alınacak Hidrolik Kaynak Katkı Payı’ndan sağlanacak gelirlerle 

artırılması amaçlanmıştır.

Yasa bu şekli ile kabul edilmese de gerekçe, AKP iktidarı döneminde uygulanan politikaların 

vahim sonuçlarını açıkça ortaya koyar niteliktedir.
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 Yukarıdaki gerekçede belirtilenden sayıdan daha fazla personelin (Mayıs 2007 itibariye 

toplam 2260 personel emekli edilmiştir)  büyük bir bölümü siyasi baskılar nedeniyle 

emekli olmuştur.

 Gerekçe’de ücret yetersizliği sebebiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen 

atandığı belirtilen bir kısım personelin büyük bir bölümü de bu baskılar sonucu kurum 

değiştirmek zorunda bırakılmıştır.

 Gerekçe’de istifa ederek özel sektöre geçtiği belirtilen personelin hemen hemen tümü 

“birikimli ve deneyimli DSİ personelidir” denmektedir. Bu personelin asıl sıkıntılarının 

maaştan çok başlarına yönetici olarak birikimsiz siyasi kadroların atanması ve bu 

kişilerin görevde yükselme süreçlerinin tıkanması olduğu gerçeği tüm DSİ camiasınca 

bilinmektedir.

 Gerekçe’de “ülke ekonomisinin yapı taşı olan enerji üretimini amaçlayan bu projelerin 

zamanında teknik usul ve metodlara göre inşasının kontrolünün yapılabilmesi için yeterli 

tecrübe, bilgi ve deneyime sahip,  yabancı lisan bilen nitelikli teknik personele ihtiyaç 

duyulmaktadır” denmektedir. Bu nitelikteki personelin tümü baskılar sonucunda ya 

emekliye ayrılmış ya sürgün edilmiş ya da aktif görevlerden uzaklaştırılmıştır. DSİ’ de 

yeterli tecrübe, bilgi ve deneyime sahip yabancı lisan bilen nitelikli teknik yönetici 

personelin dörtte üçü yukarıda açıklanan şekilde DSİ dışına itilmiştir.

 Ayrıca yasa taslağındaki bu tanımlama tamamen popülist amaçlara hizmet eden ve 

samimi olmayan bir tespittir. Çünkü DSİ Genel Müdürlüğünde son beş yıldaki öncelikli 

personel politikası “DSİ projelerinin teknik usul ve metotlara göre inşasının ve 

kontrolünün yapılabilmesi için “yeterli tecrübe, bilgi ve deneyime sahip yabancı lisan

bilen” nitelikli teknik personelin çalıştırılması değil bunların kurumdan bir an önce 

uzaklaştırılması ortaya çıkmıştır. Bu niteliklere sahip olan ve görevlerinden alınarak 

sürgün edilen, idari mahkeme kararlarıyla eski görevlerine dönmesi gereken az sayıda 

personel ise herhangibir inisiyatif sahibi olmadan büyük baskı altında boş oturtulmakta 

kendilerine görev verilmemektedir.

 DSİ’deki daire başkanlarının temel problemlerinden birisi makam kararı gerektiren 

problemlerin çözümü için DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ile görüşememeleri 

olmuştur. Bu dönemde daire başkanlarının Genel Müdürle ilişkileri bilgi notu iletişimi 

şekline dönüşmüştür. DSİ Genel Müdürü siyasete atılacağı için zamanının büyük bir 

bölümünü DSİ’deki birim amirleriyle görüşerek sorunları çözme yerine, AKP örgütü ve 

üyeleriyle ilişkilere ayırmıştır. Bu durum da DSİ’deki mevcut idari ve teknik zaafiyeti 

daha da derinleştirmiştir.
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Yukarıda gerekçesi verilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” 

18 Nisan 2007 tarihinde 5625 no.lu kanun olarak TBMM ‘inde görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Ancak yasalaşan kanunda “kanun teklifindeki DSİ Personeli ile ilgili hususlar” yer almamıştır.

ISO 9001 Belgesi almak için gerekli prosedürler çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü’nde 

yapılan personel anketlerinin gerçek sonuçlarında; DSİ personelinin % 70’inin çalışma 

ortamından çeşitli gerekçelerle memnun olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak sıkıntının büyük 

bölümünün tayin terörü ve siyasi baskılar nedeniyle oluştuğu bilinmesine rağmen DSİ personel 

politikasında olumlu yönde hiçbir değişiklik olmamıştır.

DSİ TEŞKİLATINDA TEMEL HİZMETLERDE YAŞANAN ZAAFİYETLER

ETÜT VE PLANLAMA HİZMETLERİ 2002–2007

Ülkemizin su kaynaklarının planlanmasında çok önemli bir rol üstlenen ve uzun dönem DSİ üst 

yönetim kadrolarını yetiştiren bir daire olan Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı bu dönemde büyük 

bir zaafiyete uğramıştır. 2001 yılında yayınlanan ve elektrik piyasasında özel sektöre de proje 

geliştirme olanağı tanıyan 4628 sayılı yasa ve daha sonra 18.05.2005 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan 5346 no’lu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Maksatlı 

Kullanımına İlişkin Kanun”la bu daire başkanlığının iş yükü çok artmıştır. Ancak nitelikli ve 

deneyimli personelin çoğu sürgün, emeklilik ve istifa nedeniyle ayrılmış ve teknik personel 

açısından büyük bir boşluk oluşmuştur. Daire Başkanlığının personeli büyük bir iş yükü altında 

olduğundan ve gerekli personel takviyesi yapılmadığından özel ve tüzel kişiler tarafından 

sunulan projeler için havzanın verimli ve entegre bir şekilde kullanılmasına yönelik 

değerlendirmeler yeteri biçimde yapılamamıştır. Bu dönemde DSİ Etüd ve Plan Dairesi 

Başkanlığı çok büyük oranda teknik düzey kaybetmiş ve rutin işlere boğulmuştur. DSİ Genel 

Müdürlüğünün beyni olarak bilinen bu dairedeki zaafiyetin DSİ’nin hazırladığı ve planladığı 

projelere olumsuz olarak yansıması kaçınılmaz olmuştur.

PROJE VE İNŞAAT HİZMETLERİ 2002- 2007

AKP İktidarı döneminde bu dairede işler nerdeyse durma noktasına gelmiştir. İdari kadronun 

nerdeyse % 90’ı görevden alınarak sürülmüştür.  Bu dönemde ciddi anlamda hiçbir sulama 

inşaatı işi ihalesi yapılmamıştır. Cevdetiye Sulaması gibi küçük çaplı işler ancak ihale 

edilebilmiştir. Özellikle GAP bölgesindeki sulamalar konusunda yeni bir ihale yapılamadığı gibi 
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buradaki sulamalarda beş yılda ancak % 1 düzeyinde ilerleme kaydedilebilmiştir. Bu nedenle 

GAP’taki yatırımlar durma noktasına itilmiştir. Keza gölet faaliyetleri de çok düşük bir 

randımanla yürütülmüştür. Bu daire başkanlığı geçmişte aynı başkanlık tarafından yapılan rutin 

görevlerin dışında , taşkın koruma amaçlı  10 metrelik istinat duvarı benzeri yapılarla uğraşmak 

zorunda kalmış, geçmişte açılış töreni düzenlenmeyen bu yapılar bu dönemde Başbakan ve 

Genel Müdür Veysel Eroğlu tarafından “3 ayda 100 tesis yaptık” sloganlarıyla  şatafatlı 

törenlerle açılmıştır. AKP iktidarındaki 5 yıllık dönemde DSİ tarafından sulamaya açılan toplam 

alan, ondan önce çeşitli makro ekonomik zorlukların yaşandığı 1998–2002 arasındaki dönemde 

sulamaya açılan alandan sadece % 13 fazla olmuştur.  Büyük törenlerle yüzlerce (!) tesis açılışı 

yapılmış ancak bir önceki döneme göre sadece % 13’lük bir artış sağlanmıştır. Biten bu sulama 

projelerinin tamamı önceki dönemlerde başlanmış ve işin gerçekleşmesi büyük oranda geçmiş 

dönemde olmuştur. 

                      Tablo 3.   2002 Yılından bu yana sulamaya açılan toplam alan

YILLAR Sulamaya açılan alan
(kümülatif toplam) 

ha.

Sulamaya
 açılan yıllık alan

ha 
1998–2002

yılları arasında sulamaya 
açılan toplam alan

185 279

       2002 2 340 197
2003 2 353 360 13 163
2004 2 396 384 43 024
2005 2 458 805 62 421
2006 2 550 755 91 950

2003–2006
yılları arasında sulamaya 

açılan toplam alan
210 383

                           Kaynak:1999–2007 DSİ Ajandaları

GAP 

Bölgesel bir kalkınma modeli olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ne Mustafa Kemal 

Atatürk’ ün direktifleri doğrultusunda 1936 yılında Fırat nehri üzerinde yapılan çalışmalarla 

başlanmıştır. Projenin amacı bölgede Fırat ve Dicle sularından faydalanarak ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmak, yöre insanlarının refahını artırmak, gelir düzeyi ve hayat 

standardını yükselterek bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla 

75 bin km2‘lik bir alanı ve 9 ili kapsayan projeye yaklaşık 35 yıl önce başlanmıştır.  GAP su ve 

toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile sınırlı bir proje olmayıp aynı zamanda ekonomik ve sosyal 

yaşamı da etkileyecek altyapı, ulaştırma, tarıma dayalı sanayi, eğitim, sağlık, konut gibi diğer 

sektörlerde de gelişmeyi hedefleyen büyük bir projedir. Projeye şimdiye kadar yaklaşık 16 
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milyar dolar harcanmıştır ve bitirilmesi için de yaklaşık bu kadar bir kaynağa gereksinim 

duyulmaktadır.  

GAP’ta özellikle AKP iktidarı döneminde ilginç gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde 

projeye aktarılan kaynak her yıl bir önceki yıla göre azalmış;  bölge için önemi çok büyük olan 

sulama projelerinin ihale edilmesinden kaçınılmış, önceki hükümetler döneminde ihale edilen 

sulamalara kaynak aktarımı azaltılarak kesintiye uğratılmış, projenin çeşitli kesimlerce 

kötülenmesine göz yumuşmuştur. Bunların yanı sıra projenin, yanlış bir proje olduğu ve 

yabancıların (özellikle musevilerin) eline geçtiği – geçeceği propagandaları yapılarak proje 

karalanmıştır. Öyle ki deyim yerindeyse proje neredeyse durdurulmuştur. Beş yıllık AKP iktidarı 

boyunca GAP kapsamındaki sulamalarda gerçekleşme oranı çok acıdır ki ancak % 1,3 düzeyinde 

kalmıştır. AKP bürokrasisi tarafından çokça eleştirilen Hükümetler arası İkili İşbirliği 

Çerçevesinde ve Kredili İşler kapsamında yürütülen modeller yerine ulusal bir model geliştirme 

şöyle dursun hiçbir yeni projenin yapım ihalesi gerçekleştirilememiş, geçen bu dört yıllık süre 

içerisinde sadece Urfa – Suruç sulamasının proje hizmetleri işi ihale edilebilmiştir.

Proje kapsamında geçen yıllarda enerji sektöründe % 80, ulaştırmada % 41, diğer kamu 

hizmetlerinde % 76 ve bölgeyi asıl ilgilendiren sulama inşaatlarında ise ancak  %13,1 düzeyinde 

gerçekleşme sağlanmıştır. Aradan geçen 35 yılda sadece 13 baraj, 7 HES tamamlanmakla 

birlikte sulanması hedeflenen 1,8 milyon hektar arazinin ancak 219 bin hektarı sulanabilmiştir. 

Bütün bu gerçekler ortada iken GAP İdaresi’nin lağvedilmesi için yasa çıkartılmış ancak 

uygulama ertelenmiştir.. TBMM gündeminde bulunan “Kalkınma Ajansları, Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı” ile GAP İdaresi lağvedilerek yerine 

kamu kurumu niteliğinde olmayan Bölge Kalkınma Ajansları’nın kurulması hedeflenmektedir.

Tablo 2. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Sulamaları 2006 yılı başı itibari ile son durumu  

Proje adı
Toplam 

alan,
ha

İşletme,
ha

İnşa,
ha

Kati 
proje,

ha

Planlama,
ha

İstikşaf,
ha

Fırat Havzası 1 191 391 181 734 87 983 231 504 575 411 114 593
Gerçekleşme oranı,  
%

100 15,3 7,4 19,4 48,3 9,6

Dicle Havzası 629 655 37 029 55 080 54 804 248 945 233 795
Gerçekleşme oranı,   
%

100 6 9 8 40 37

Genel toplam 1 821 046 219 769 143 063 284 313 822 356 346 188
Genel gerçekleşme 
oranı,   %

100 13,1 7,9 15,6 44,3 19,1

( Kaynak: DSİ 2006 Yılı Ajandası)
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Bu ajanslar içerisinde eski Köy Hizmetleri, il özel idareleri ve özel sektör kuruluşları ile Dünya 

Bankası ve İMF‘nin isteği doğrultusunda merkezi kurumsal yapısı ortadan kaldırılarak tasfiye 

sürecine sokulan   DSİ’ nin de bir kısmı olacaktır.  Bu ajansın kurulması ile adı geçen 

kuruluşların yıllardır edindiği bilgi ve birikim çöpe atılacak ve kurumların hafızası silinecektir. 

Bu şekilde yeniden örgütlenen ve kaynak sorunları ile boğuşacak olan kimliksiz kurumlarla 

GAP’ın tamamlanması adeta bir hayaldir. Türkiye genelinde kurulması hedeflenen 26 “Bölgesel 

Kalkınma Ajansı” ile GAP üç farklı bölgeye ayrılarak ele alınacak ve bölgesel kalkınma projesi 

kimliğini yitirecek ve merkezi hükümet tarafından planlanıp yürütülmeyen böylesine bir projenin 

gerçekleşme şansı ortadan kalkacaktır.  Bölgesel Kalkınma Ajanslarının büyük ölçüde AB ve 

diğer uluslararası fonlardan sağlanacak gelirlerle iş yapacağı düşünülürse AB su müktesebatına 

giren ve Dicle ile Fırat suyunu kontrol altına alma politikasını açıktan yürüten küresel su 

güçlerine çok önemli bir koz verilmiş olacaktır.  

Yine bu gelişmelerin yanı sıra özellikle GAP bölgesinde sulanan Harran Ovası’nda eksik 

projelendirme ve hatalı sulama nedeniyle yaklaşık 25 000 hektarlık alanda ortaya çıkan tuzlanma 

ve  20 bin hektarlık alanda oluşan taban suyu  sorunu konusunda DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından 6200 sayılı DSİ yasası bahane edilerek çözüm üretilmesi doğrultusunda hiçbir çalışma 

yapılmamış; basit bir tarla içi drenaj ile çözümlenebilecek olan bu sorun bugüne kadar 

çözümlenmemiştir. Bahane edilen 6200 sayılı DSİ yasasını yaklaşık bir yıl önce değiştirilmek 

üzere hazırlanan taslakta da tarla içi drenaj görevi ne yazık ki üstlenilmemiştir. Bu sorumluluk 

üstlenilmeyerek GAP’ı karalayıp engellemek isteyen güçlerin ekmeğine yağ sürülmüştür. Bütçe 

görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın ifade ettiği yaklaşık 6 bin hektarlık 

alandaki drenaj işi de daha önce KHGM tarafından yapılmıştır. Bu kurumun lağvedilmesi sonucu 

drenaj gereken  bir çok alanda olduğu gibi  GAP bölgesindeki bazı alanlarda  da drenajdan 

kaynaklanan sorunlar giderek artmıştır. Bunun yanı sıra yine aynı yasa ile GAP bölgesi pilot 

bölge ilan edilerek sulanan alanlarda ülkemiz sosyo - ekonomik koşulları dikkate alınmadan 

Dünya Bankası politikaları doğrultusunda sulama suyu ve işletmesinin de özelleştirilme 

çalışmaları başlatılmıştır. 

Bütün bu gerçeklerden anlaşılacağı üzere ülkemiz, bilinçli olarak geri bıraktırılan, kötülenen, AB 

ve ABD’nin Ortadoğu’daki nüfuz politikalarına kurban edilen bir GAP gerçeği ile karşı karşıya 

bırakılmıştır.



26

İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ 2002–2007

DSİ Genel Müdürlüğü’nce su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla inşa edilen tesislerin 

işletme ve bakımının ilke ve politikalarını belirlemek, uygulama sonuçlarını takip etmekle 

görevli olan İşletme ve Bakım Dairesi 2005 yılı sonu itibariyle 2 458 805 hektar alanda sulama; 

113 628 hektar alanda kurutma, 53 enerji tesisi ile 35,0 TWh/yıl enerji üretimi, 31 adet yerleşim 

yerinin içme kullanma ve endüstri suyu temin eden tesisin işletme ve bakımının sorumluluğunu 

yürütmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle işletmeye açılan alanların % 95,1’i (yeraltı suyu sulama 

kooperatiflerin alanları hariç) faydalananlara devredilmiştir. Ancak uygulanan yanlış politikalar 

ve alt yapısı iyi hazırlanmadan yapılan devirler sonucu, tesislerde tahribatlar ve bakım onarım 

yetersizlikleri sonucu sulanamayan alanlar artmıştır. Çeşitli nedenlerle sulanamayan alanlar, 

devredilen tesislerde 636 005 ha, DSİ’ce işletilenlerde ise 42 443 ha’dır. Ayrıca inşa edilerek 

işletmeye açılan 447 adet sulama ve drenaj pompa tesisinden 288 adedi faydalananlara 

devredilmiştir. Bu tesislerce kullanılan enerji 230 GWh’tir. Ancak son yıllarda tarımsal girdilerin 

artması; şekerpancarı, pamuk ve tütüne kota uygulanması ile ekim alanlarının azalmış, çiftçilerin 

elektrik borçları nedeniyle pompa istasyonlarının elektriklerinin kesilmesi, çiftçilerin borçlarını 

ödeyememesi sonucu pompaj sulamaları kapanma durumu ile karşı karşıya gelmiştir. Devredilen 

tesisler atıl bir durumda iade edilmeye başlanmıştır. 

Sulama projeleri tesis edilirken siyasi tercihlerin ön planda tutulması, çiftçi eğitimine önem 

verilmemesi, modern sulama sistemlerinin projelendirilmemesi, aşırı su kullanımı, kirlilik vb. 

nedenlerle taban suyu, tuzluluk ve erozyon sonucu tarım alanları yer yer elden çıkmıştır. Sonuç 

olarak sulama sistemleri inşa edilirken yöre çiftçisinin mutlaka katkısının sağlanması, yasal 

düzenlemeler yapılarak kamulaştırma bedelinin ödenmesi, tarım girdilerinin desteklenmesi, 

sulama birlikleri ve üst birlikleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, enerji girdilerinin 

ucuzlatılması, bölgesel üretim planlarının yapılması büyük önem arz etmektedir.  Proje ve havza 

bazında su yönetimi modellerinin geliştirilmesi, sulama birliklerinin çalışmalarının tek elden ve 

DSİ’nin denetiminde sağlanması önemlidir. Hali hazırda Tarım, İçişleri ile Enerji ve Tabii 

Kaynaklar bakanlıklarına bağlı çalışılmakta olup, bu durum kargaşaya neden olmaktadır ve 

sulama verimliliğini düşürmektedir. 

2005 yılında DSİ’ce işletilen ve devredilen sulamalarda sulama randımanı  % 43 olarak 

gerçekleşmiştir. Sulama sistemlerinin performanslarının belirlenmesinde de kullanılan bu düşük 
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değer halen iletim ve tarla içi kanallardaki kayıpların önemli düzeyde olduğunu ortaya 

koymaktadır. DSİ’ce işletilen sulama alanının yaklaşık yarısında sulama oranı % 50 ve daha 

düşüktür. Toplam sulama oranı genel ortalaması DSİ’ce işletilen sulamalarda % 24 devredilen 

sulamalarda ise % 67 olarak tespit edilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün enerji hizmetlerinden sonraki en önemli görevi tarımsal sulama 

faaliyetleridir. Halen sulama sektöründe yaklaşık 30 milyar m3 su tüketilmektedir. 30 milyar m3

su ile ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek alan olan 8,5 milyon hektarın halen ancak 4,9 

milyon hektarı sulanabilmektedir. Bu miktarın da 2,551 milyon hektarı ajandası, DSİ projeleriyle 

sulanmaktadır. Ne yazık ki halen tüm tarımsal sulamaların yaklaşık % 94’ünde yüzeysel sulama 

metotları (karık, tava ve salma) kullanılarak sulama yapılmaktadır.  Bu sulama sistemi ile ancak 

%50 sulama randımanı yakalanabilmektedir. Başka bir ifadeyle 1m3 su yerine 2 m3 su 

kullanılmaktadır. 

Küresel ısınmanın ciddi bir tehdit olarak ifade edildiği günümüzde, kurak-yarı-kurak iklim 

kuşağına sahip ülkemiz gibi bölgelerde kuraklığın ve dolayısıyla kıtlığın yaşanacağı savları 

dikkate alındığında tarımsal sulamalarda % 94 mertebesinde salma sulama yönteminden mosern 

sulama yöntemlerine geçilmesi bir zorunluluktur. Nüfusunun % 60’ının tarımsal faaliyetler ile 

geçinen ülkemiz insanlarının refahı daha çok tarımsal sulama ile mümkündür. Günümüz 

teknolojisi ve uygun coğrafyalarda uygun sulama yöntemleri kullanılarak mevcut su ile dahi bu 

tarım faaliyetlerinin katlanabileceği ,böyle bir durumun daha çok istihdam demek olduğu da bir 

gerçektir.

İşletme ve bakım çalışmalarında süren temel sorunlar, ana başlıklar halinde şöylece özetlenebilir:

Devirlerle ilgili olarak;

İdari bakımdan yaşanmakta olan sorunlar, birliklere özgü temel bir yasanın olmayışı, 

birliklerdeki seçim ve seçim sisteminin olumsuz etkileri, birliklerin kamuoyundaki itibarı, 

gerçekçi bütçe hazırlanmaması, popülist yaklaşımlarla sulama ücretlerinin düşük tutulması,

Devir sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerini yerine getiremeyen sulama birliklerine 

uygulanacak yaptırımlarla alternatif bir işletme modelinin geliştirilememesi.,sulama birliklerinin 

kurumsallaşamaması sorunlarına çözüm getirilememiştir.Bütün bunların sonucunda sulama 

birlikleri adeta bir batağa saplanmış ve 30 milyarı bulan elektrik borçları nedeni ile sulama 

yapamayacak duruma gelmiştir.
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İşletme Yönünden Yaşanan Sorunlar;

Sulama alanlarında toplulaştırma, tesviye ve drenaj gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin 

tamamlanmaması,  modern sulama sistemlerine geçişte geç kalınması (örneğin, don tehlikesi 

olan bölgelerde kanaletli şebeke gibi), bakım onarımların zamanında yapılmaması, sulama 

randımanını yükseltecek sisteme geçilememesi, sulamaların bir bütün olarak değil de yedek veya 

tersiyer bazında devredilmesi sonucunda sulama yönetiminin başarısızlığı, uygulamaların ulusal 

bir tarım  ve üretim politikası kapsamında olmayışı gibi nedenlerden kaynaklanan sorunlara bu 

dönemde hiçbir çözüm üretilememiştir. Sulama randımanlarında düşük olan değerlerde 

herhangibir artış sağlanamamıştır.

Bakım Onarım Yönünden Yaşanan Sorunlar;

İşletmeye açılan bazı tesislerin ekonomik ömürlerinin tamamlanması sonucu yenileme ve bakım-

onarım ihtiyacının artması, bakım onarıma ayrılan ödeneklerin azalması, sulama birliklerinin üst 

birliklerinin olmaması sonucu, alet, ekipman ve makine parkı ediniminde israf, ekonomik 

kullanamama, fazla personel istihdamı nedeniyle işletme giderlerinin artması (sulama 

birliklerinin gelirinin % 90’ı işletme giderlerine harcanmaktadır), üst birliklerin oluşmaması 

nedeniyle, aynı su kaynağından yararlanan sulama tesislerinde rehabilitasyonun düşünülmemesi

gibi sorunlar çözüm beklemektedir.

Yukarıda özetle sıralanan sorunlara çözüm üretilememiş, bu sorunlara duyarsız kalınmış olup, 

bunların acı sonucu da giderek çoraklaşan topraklar, israf edilen su, enerji ve iflas eden devir 

politikası olmuştur.

TEKNİK ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 2002 – 2007

DSİ’ nin bu dairesi de AKP dönemindeki vahşi kadrolaşmadan ve tayin ve sürgün teröründen 

nasibini almıştır. Bu dönemde daire başkanlığı Ankara merkezinden 25 km dışarıda olması 

nedeniyle sürgün yeri –yarı açık cezaevi pozisyonuna indirgenmiştir.  KPSS sonuçları ile geldiği 

söylenen şaibeli personel ile doldurulan bu daire başkanlığı araştırma  - geliştirme faaliyetlerine 

son vererek sürgün amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. İSO ve Akreditasyon belgesi bulunan bu 

daire sadece temel laboratuar deneylerini yapar bir duruma düşecek kadar düzey ve konum 

kaybetmiştir. Özellikle başka kurumlardan buraya taşınan cemaat üyesi personel ile daha önce de 

irticai faaliyetler konusunda şaibesi bulunan bu daire başkanlığında partizan yapı 

güçlendirilmiştir.
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Bu dönemde, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı gibi çok önemli bir 

birim, tüm işlevlerinden uzaklaştırılarak şaibeli işlerin temizlendiği ve daha çok sürgün edilen 

personelin zorunlu ikamete mecbur edildiği bir birim haline getirilmiştir.

İÇME SULARI HİZMETLERİ 2002–2007

İstanbul’a İçmesuyu Sağlayacak Olan Melen Sisteminde Durum

İstanbul şehrinin 2040 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak olan 

Melen Projesi, İstanbul’un uzun yıllar su problemini çözecek sosyal, ekonomik ve uluslararası 

boyutta bir projedir. Ancak bu büyük önemine rağmen AKP döneminde bu projede de kayda 

değer hiçbir ilerlemenin olmadığı görülmüştür.

DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bu 

proje, Genel Müdürlüğün ve ilgili daire başkanlığının teknik ve idari anlamda konuya sahip 

olmaması nedeniyle tam olarak bir çıkmaza girmiştir. AKP döneminde İçmesuyu ve 

Kanalizasyon Dairesi Başkanı üç defa değiştirilmiş ve Daire Başkanlığındaki birçok başkan 

yardımcısı ve şube müdürü görevden alınmıştır. Yapılan kadrolaşma harekâtı sonucunda teknik 

ve idari olarak çok zayıflayan daire başkanlığı, daha önceden de belirli problemler taşıyarak 

gelen bu projeyi yürütemez duruma gelmiştir.

GAP’tan sonra DSİ tarafından gerçekleştirilecek en büyük proje olan Büyük İstanbul İçmesuyu 

II. Merhale Projesi (Melen Sistemi)’nde bu dönemde;

 3 no’lu iş paketi tasfiye edilmiş, 

 4 no’lu iş paketi sadece ön seçim aşamasına getirilebilmiş, 

 11 no’lu iş paketinde sadece ön seçim yapılabilmiş,

 Diğer yedi iş paketinde ise 2001 yılında başlanılan inşaatlarda ancak ortalama 

%55 seviyelerine gelinebilmiştir.

Projede bu dönemde kayda değer hiçbir ilerleme olmaması, projenin çıkmaza girmesi ve 

İstanbul’un artan acil su ihtiyacı karşısında DSİ Genel Müdürlüğü görüntüyü kurtaracak 

işlemlere başlamıştır. Bu kapsamda:

 Melen Projesi’nin yukarıda söz edilen sözleşme paketlerinin iş bitim tarihleri öne 

çekilerek sözde çözüm arayışına girilmiştir.

 DSİ yönetimi Boğaz Geçiş Tüneli gibi büyük iş paketleri dahil % 55’i bekleyen Melen 

Projesinin bir bütün olarak 2010 yılında tamamlanacağını ileri sürerek son 5 yıldaki 

beceriksizliğini kapatmaya çalışmaktadır.
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DSİ (İstanbul) XIV. Bölge Müdürlüğü -İSKİ İşbirliği 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın Melen 

Sistemi ile ilgili yetkileri, 06.Nisan.2007 tarih ve B15 1 DSİ 0 12 10 00 – 755 03 01/1019 sayılı 

yazı ile aşağıda sıralanan nedenler ileri sürülerek DSİ (İstanbul) XIV. Bölge Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir.

“Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi Melen Sistemi” kapsamındaki 11 iş paketinden 

meydana gelen işlerin yukarıda belirtilen tarihlerde bitirilmesi için karar mekanizmasının 

hızlandırılması ve proje tamamlandığında tesisi ve işletmesini devir alacak olan İSKİ Genel 

Müdürlüğü ile yakın işbirliği içerisinde çalışılmasını temin bakımından;

1. 11 adet iş paketine ait Sözleşme Şartları Kısım I ve II’de işverenin yetkili olduğu 

belirtilen tüm hususlarda işveren temsilcisi olan (İstanbul) XIV. Bölge Müdürlüğü yetkili 

kılınmıştır.

2. Bu münasebetle ve projedeki bütünlüğün bozulmaması bakımından Melen Mühendislik 

ve Müşavirlik Hizmetlerini yürütmekte olan firma grubuyla yapılmış olan sözleşmenin 

yürütülmesinde Genel Müdür adına (İstanbul) XIV. Bölge Müdürü yetkili kılınmıştır.

3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Harcama Yetkilisi aynı 

zamanda İhale Yetkilisi olduğundan, ihale aşamasındaki 3, 4 ve 11 no’lu iş paketlerinin 

kalan ihale süreçleri Bölge Müdürlüğü’nce tamamlanacaktır.

4. Yukarıda belirtilen 1, 2 ve 3. maddelerdeki hususların yerine getirilmesini temin 

bakımından Büyük İstanbul İçmesuyu II. Merhale Projesi (Melen Sistemi) 

kapsamındaki 11 iş paketi ile Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri işinde 5018 sayılı 

kanuna paralel olarak 28.04.2006 tarih ve 26152 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği (Seri No:2) gereği DSİ (İstanbul) XIV. 

Bölge Müdürü Harcama Yetkilisi olarak görevlendirilmiştir.

DSİ Yönetimi Melen Sisteminin Altında Kalmış ve Devletin Melen Projesinde 

İdari Mali ve Teknik Açılardan Kontrol ve Denetimi Zayıflatılmıştır

Yukarıda belirtilen yazı ile DSİ Genel Müdürlüğünün bu projedeki yetkilerini İstanbul Bölge 

Müdürlüğüne devretmesi birçok açıdan sakıncalar taşımaktadır.
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 Öncelikle yetki devrinin işlerin ilerlemesini hızlandıracağını ileri süren DSİ yönetimi eğer 

çözüm ise (!) bu çözümü görebilmek için en az 4 sene geç kalmıştır.

 İstanbul Bölge Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğündeki teknik ve idari işleyiş konusundaki 

birikime sahip değildir. Bu nedenle iş akışının hızlanması adı altında DSİ Genel 

Müdürlüğünün idari, mali ve teknik açılardan kontrol ve denetimi zayıflayacaktır.

 DSİ ‘nin 06/Nisan/2007 tarih ve B15 1 DSİ 0 12 10 00 – 755 03 01/1019 sayılı yetki devri 

yazısında da belirtildiği gibi “proje tamamlandığında tesisi ve işletmesini devir alacak olan 

İSKİ Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği içerisinde çalışılmasını temin bakımından ”

denilmektedir. Bu yakın işbirliği sonucu İSKİ’nin proje üzerindeki kontrol ve denetimi 

artacak ve DSİ Bölge Müdürlüğü bu projede İstanbul Belediyesi’nin taşeronu konumuna 

düşürülecektir. Bunun sonucu olarak proje üzerinde siyasi yönlendirme ve rant kazanma 

çabaları kolaylaşacak ve artacaktır.

 DSİ (İstanbul) XIV. Bölge Müdürlüğü Melen Projesi gibi çok parçalı ve çok kapsamlı bir 

projenin yarısından başlayarak projenin inşaat kontrollük işlerini, müşavirlik sözleşmesini ve 

mali işlerini yürütebilecek  bir deneyim, donanım ve birikime sahip değildir. Yapılan 

kadrolaşmalar ve idari sistemde yaratılan zafiyetler bu yapının da çökmesine neden 

olmuştur.Bu nedenle bu görevlerin layıkı ile yürütülmemesinin önünde birçok engel 

bulunmaktadır. Bunun sonucunda oluşacak sorunlar ve kayıplar çok büyük olacaktır.

JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI HİZMETLERİ 2002–2007

Bu  daire başkanlığımız da AKP iktidarı döneminde adeta hallaç pamuğu gibi atılmıştır. Daire 

başkanı 5 kez değiştirilmiş, eski daire başkanı idari mahkeme kararlarına rağmen defalarca 

görevinden alınmış sürgün edilmiştir. Daire başkan yardımcılarının tamamı, şube müdürlerinin 

ise tamamına yakını görevden alınmıştır. Halen tarımsal sulamaların % 19’u yeraltısularından 

yapılmasına rağmen kadrolaşma sonucu atıl duruma düşen bu daire başkanlığı DSİ’nin Yeraltı 

Sulamalarını durdurma isteğinin bir sonucu olarak 2006 yılının sonunda 7 farklı Bölge 

Müdürlüğündeki Sondaj Şube Müdürlüğünün kapatılması için harekete geçmiş daha sonra yerel 

yönetici ve politikacılardan gelen baskılar üzerine şimdilik bu kararını bekletmeye almıştır. Bu 

politikalar sonucunda beş yıllık AKP iktidarı döneminde herhangi bir yeraltısuyu sulaması 

projesi gerçekleştirilememiştir. Eldeki mevcut sondaj olanakları ise hiç değerlendirilememiştir. 

Beş yıl içerisinde yapılan sondaj sayısında % 79 oranında bir azalma ortaya çıkmıştır.
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167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun yeraltısuyu yönetiminde DSİ teşkilatını 

görevlendirmekle beraber, halen İller Bankası, MTA ve mülga Köy Hizmetleri de yeraltısuyu 

kullanımında hak sahibidirler. Bunlara ilave olarak şimdi Çevre ve Orman Bakanlığı da 

yönetime ortak olmak istemektedir. Bu  çokbaşlılığın nasıl bir zaafiyet getireceği malumdur.

Günümüzde sanayi kuruluşlarının atık suları yüzey sularını kirlettiği gibi yeraltısularını da 

kirletmektedirler. Ergene Çayı, Büyük ve Küçük Menderes Nehirleri, Nif Çayı, Filyos çayı ve 

daha birçok nehir ile akiferler kirlenerek yok olmuştur. Bu nedenle çok kısa bir zamanda 

Türkiye’de kişi başına düşen tatlı su miktarının 100 m3/yıl altına düşmesi ve bu miktar ile su 

bakımından da fakir ülkeler arasına girilmesi kaçınılmazdır.

BARAJLAR VE HES HİZMETLERİ   2002–2007

Bu daire başkanlığı da AKP iktidarı döneminde en büyük çöküşü yaşamış idari kadroların 

tamamı görevden alınmıştır. Bu kadrolaşmanın getirdiği zafiyetler sonucu DSİ Genel Müdürlüğü 

tarihindeki en durgun dönem yaşanmıştır. Bu iktidar döneminde büyük boyutlu proje olarak, 

sadece 2 adet barajın (Mavi Tünel ve Peçenek Barajı) yapım ihalesi gerçekleştirilebilmiştir. 

Bu dönem boyunca, Mavi Tünel projesi içinde yer alan HES dışında hiçbir hidroelektrik 

santral inşaat ihalesi yapılmamıştır.

AKP Döneminde ancak 6–8 sene önce başlamış HES projeleri tamamlanmış 

ve yılda sadece 102 MW Kurulu güç tesis edebilmiştir. 

Bizzat Sayın Bakan demeçlerinde Türkiye’nin elektrik enerjisi krizi ile çok yakında karşı karşıya 

geleceğini ve bunu önlemek için ise yılda en az 830 MW’lık bir kurulu güç tesis etmenin 

gerektiğini belirtmektedir. Ortada böyle bir gerçek varken bu kadar beceriksiz ve yanlış 

politikaların ülkemizi ileride % 300 daha pahalı doğal gazdan elde edilen elektrik üretimine 

zorlayacağı, eğer bu olmazsa 2010 yılında itibaren gittikçe artan bir elektrik enerjisi sorunu ile 

karşı karşıya bırakacağı kaçınılmazdır.
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Tablo 4.   2002 Yılından bu güne kadar DSİ tarafından tamamlanan hidroelektrik 

santral (HES)  kurulu gücü

Yıllar Tamamlanan HES  HES Kurulu Gücü

(MW)

Yıllık Ortalama Enerji

GWh

2003 - - -

2004 Birkapılı HES 48.5 57

2005 Muratlı HES 115 444

2006 Şanlıurfa HES                50                  124

2007 Borçka HES 300 1039

TOPLAM 513,5 MW 1664 GWh

                   Kaynak:2004–2007 DSİ Ajandaları

Sözde Temeli Atılan Ilısu Barajının İnşaatına Başlanılmamış Olup Projede 

Çözümsüzlük Sürmekte ve Kamuoyu Yanlış Bilgilendirilmektedir

Şatafatlı bir şekilde temeli atılan Ilısu Barajı ve HES Projesi kredi anlaşmasının hazine onayının 

olup olmadığına DSİ Genel Müdürlüğü doğru olmayan bir açıklama ile yanıt vermektedir. 

Açıklamada kredi şartlarında anlaşma sağlandığı ve anlaşmanın Hazine Müsteşarlığınca yakın 

bir tarihte sonuçlandırılmasının beklendiği ifade edilmektedir. DSİ Genel Müdürü bu beyanatı ile 

kamuoyuna doğruları söylememektedir.

Daha önce, 2000 yılında bazı yabancı firmaların konsorsiyumdan çekilmeleri sonucunda 2001 

yılında kredi müzakereleri durmuştu. Proje 2004’te yeniden ele alınmış, konsorsiyumun nihai 

oluşumu sonrası fiyat ve sözleşme müzakereleri 27.08.2004 tarihinde sonuçlandırılmıştır.205 

yılının 14 Mart’ında ise Bakanlık makamınca konsorsiyumu oluşturan firmaların konsorsiyum’a 

kredi temini ile işin yaptırılması onaylanmış ve 13.04.2005’de de kredi görüşmelerine 

başlanabilmesi için Hazine Müsteşarlığına başvurulmuştur.

Projenin kredisinin temini   ve hazine garantisi ile ilgili anılan tarihten bu güne kadar herhangi 

bir olumlu gelişme olmamış buna rağmen kamuoyu aldatılarak 5 Ağustos 2006 tarihinde  

şatafatlı bir temel atma töreni yapılmıştır.Zaten sayın Bakan da konu ile ilgili soruya verdiği 

yanıtta kredi konusunu açıklarken ancak beklenti ve niyetten söz edebilmiş;. somut herhangi bir  

sonuçtan bugüne kadar söz edememiştir. Oysa konuyla ilgili uzmanların sorunlu bir proje olarak 

tanımladığı Ilısu Barajı ve HES Projesinin ihale sürecinin hangi aşamada olduğu belli değildir. 

Hazine ve DPT’nin karşı çıkmasına rağmen proje ihalesiz olarak verilmiştir. 
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Bu kuruluşlar işin ihalesiz verilmesinin mevzuata aykırı olduğunu, kredi anlaşması için işin 

ihalesiz verilmesinin gerekmediği ve maliyetinin belli olmaması nedeniyle işin ihalesiz 

verilmesine şiddetle karşı çıkmışlardır. Hem yabancı devletlerden hem de bankalardan alınacak 

kredilerin kesinlik kazanmamış olması nedeniyle maliyetinin belli olmaması, Ilısu baraj ve 

hidroelektrik santralı kesin proje raporunun 1982'de hazırlanmış olması, dolayısıyla projenin eski 

olması, teknik, sosyal, ekonomik ve çevre koşullarının o günden bugüne  değişmiş olması ve 

projenin günceleştirilmeden  gündeme gelmesi düşündürücüdür.

Uygulama projesi olmaması dolayısıyla proje maliyetinin büyük oranda artma olasılığı vardır. 

İdare bu durumu; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Veysel Eroğlu’ nun ağzından “ 

tahsisin uluslararası ikili anlaşmalara istinaden çıkarılan kararname" uyarınca gerektiği 

şeklinde bir mazeretle açıklamıştır. Bu hukuki bir gerekçe değil dayanaksız bir mazerettir. Bir 

defa Eroğlu'nun bahsettiği devletlerarası "anlaşma" değil, hükümetler arası "protokol"dür. DSİ 

Barajlar Dairesi Eski Başkanı da protokollerin bağlayıcı olmadığını ama DSİ' nin bu konuda 

belirleyici olmadığını söyleyerek "Bana Bakanlar Kurulu Kararı  ile emrediliyor, ben de 

yapıyorum" demiştir, (Milliyet Gazetesi 20.08.2006).

Keza Yusufeli Barajı ve HES Projesine de yıllardır neden başlanmadığı sorusuna sayın Bakan 

tarafından ; “Proje ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı, hazine ile kreditör arasında 

görüşmelerin devam ettiği, kredi, anlaşmasının yürürlüğe girmesin sonra inşaata başlanacağı” 

gibi muğlak bir yanıt verilerek gerçekler kamuoyundan gizlenmiştir. Oysa Yusufeli Barajı ve 

HES Projesinin kredisi ile ilgili görüşmelere Hazine Müsteşarlığınca 19.02.2002 tarihinde 

başlanılmasına rağmen halen bir ilerleme kaydedilememiştir.05.07.2004 tarihinde 

konsorsiyumun nihai oluşumu 2004/7588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve kredi 

görüşmelerine başlanabilmesi için 17.02 2005 de hazine müsteşarlığına başvurulmuştur. Ancak o 

günden bu güne kadar herhangi bir olumlu gelişme sağlanamadığı gibi projenin ÇED Raporu da 

onaylanmamıştır. ÇED raporu onaylanmayan bir proje olduğu için kredi temini olanaksızdır. 

Ancak Sayın Bakan her nasılsa bu projenin yapımında da herhangi bir sorun olmadığını söyleyip 

inşaatın tarihi belli olmayan bir zamanda başlayacağını söylemektedir.

Bu Dönemde İşletmeye Açılan Hidroelektrik Santrallerinin Tümü 2002 

Yılından Önce Başlamış Projelerdir.

Birkapılı HES: Ere Enerji tarafından 3096 sayılı kanun kapsamında yapılıp 2004 yılında 

işletmeye açılmıştır.
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Muratlı HES: İnşaatına 1999 yılında başlanmış 2005 yılında tamamlanmış olmasına rağmen 

plansızlık nedeniyle işletmeye alınışı gecikmiştir.

Borçka HES: 1998 yılında inşaatına başlanmış 2006 yılında tamamlandığı halde emniyet ve 

gözlem tesisleriyle ilgili problemler nedeniyle açılışı ancak 2007 yılında yapılmıştır. Yol 

inşaatları tamamlanamamış olduğundan bu baraj yaklaşık 3 yıldır su tutamamakta ve günlük 250 

bin dolar zarar etmektedir.  Üç yıl önce biten ve açılışı yapılan bu baraj buna rağmen baraj 2 ay 

önce sanki yeni bitirilmiş gibi tekrar açılmıştır.

Şanlıurfa HES:  İnşaatına 2001 yılında başlanmış 2006’nın Mart ayında işletmeye alındıktan 2 

ay sonra vanalardaki büyük hasar nedeniyle işletme dışı kalmış olup halen üretim 

yapamamaktadır.

AKP İktidarıyla gelen DSİ yönetiminin 2002 yılından sonra işletmeye açtığı yukarıda verilen 

HES’lerin planlamasında, ihalesinde ve yürütülmesinde özel bir çaba ve katkısı olmamış, 

yukarıda verilen HES’lerin hepsinin inşaatına 6–8 sene önce başlanmış ve ortalama süre içinde 

bitmiştir. Bu dönem içinde büyük depolamalı herhangi bir baraj ihalesi yapılmamıştır.
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5 yıllık AKP iktidarında DSİ ‘nin Enerji ve Su Karnesi 

ÖZETİ

 DSİ Genel Müdürlüğü Küresel politikalar doğrultusunda yeniden yapılanma 

süreci adı altında enerji sektöründeki yatırımlarından uzaklaştırılmıştır.

 5 yıl içinde çalışan 4500 idari ve teknik personelin %74’ü görevden alınmış, 

sürgün edilmiş, emekliliğe zorlanmıştır, (Tablo 1)

 5 yılda sadece 513 MW’lık HES Kurulu gücü tamamlanabilmiştir, (Tablo 4)

 Sulamaya açılan alanlar bir önceki 5 yıllık döneme göre sadece % 13 artmış 

olup bunların tümü 2002 yılından önce başlamış işlerdir, (Tablo 3).

 GAP sulamalarındaki gelişme sadece % 1,2 oranında gerçekleşmiştir, 

(Tablo.2)

 İstanbul içmesuyu için büyük öneme sahip olan Melen Sistemi projesinde 

son 5 yıl içinde sadece  % 15 oranında ilerleme sağlanmış ve proje ile ilgili 

tüm yetkiler siyasal iktidarın ve İSKİ’nin dayatmalarıyla DSİ İstanbul Bölge 

Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Projedeki bazı iş paketleri ihaleye bile 

çıkartılamamış ve bu projenin 7 iş paketinde ancak % 55 seviyesine 

erişilebildiği resmi olarak açıklanmıştır.

 Melen sisteminde sözleşme gereği 2004 yılında tamamlanması gereken 

birçok iş paketinin bitişi 2008–2010 yıllarına ötelenmiştir.

 DSİ Genel Müdürlüğü yönetimi Melen Projesi’nin altından kalkamamış ve 6 

Nisan 2007 itibariyle tüm sorumluluklarını İSKİ-DSİ İstanbul Bölge 

Müdürlüğü İşbirliği’ne devretmiştir.

 Bu iktidar döneminde büyük boyutlu proje olarak, sadece 2 adet Barajın 

(Mavi Tünel ve Peçenek Barajı) yapım ihalesi gerçekleştirilebilmiştir.

 Bu dönem boyunca, Mavi Tünel projesi içinde yer alan HES dışında hiçbir 

hidroelektrik santral inşaat ihalesi yapılmamıştır.

 DSİ 2006 yılında devlet yatırım bütçesinden tarihindeki en düşük oranı 

almıştır: % 18



37

 Bu yatırım bütçesinin de ancak % 51’ni kullanabilmiş geri kalanını iş 

potansiyeli yaratamadığı ve  yeni ihaleler yapamadığı için kullanmamıştır.

Kısaca; bu yönetim DSİ’nin insan kaynaklarını bitirmiş, finansman kaynaklarını 

verimsiz bir şekilde harcamış, ülkemiz için hayatî önemi haiz hiçbir büyük projeyi 

gerektiği gibi yönetememiş aksine kamu çıkarlarının, ülke ekonomisinin büyük 

maddi ve manevi zararlara uğramasına neden olmuştur.

Bu dönemde DSİ’deki yönetim anlayışı ÖZ’den çok ŞEKİL’e ve ŞEKİLCİLİĞE 

yönelmiştir. 

Çıkartılan yasalar ile merkezi yönetim dağıtılıp ,kurum işlevsizleştirilip tasfiye 

sürecine sokulmuş, su ve toprak kaynaklarının yönetimi küresel güçlerin planlarına 

terk edilmiştir. 

AKP Döneminin DSİ’sinde yapılan işlerin büyük bir bölümü esasa yönelik değil 

günü kurtarmaya ve siyasi amaçlara yönelik olmuştur. Bunun en açık göstergesi, 

eğer acil önlem alınmazsa, birkaç yıl içinde DSİ’nin kurumsal yapısının reçete 

planlar doğrultusunda yeniden şekillenmesi olacaktır.

Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda başlatılan bu tasfiye sürecinin durdurularak DSİ 

Genel Müdürlüğü’nün ülkemizin özgün koşulları ve  ulusal çıkarlarımız 

doğrultusunda kurumsal olarak yeniden yapılandırılması ve gücünün arttırılması 

bir yurtseverlik borcudur.

Ankara, 06 Temmuz 2007 Cuma


