
KAMU KAYNAKLARI, PLANLAMA
VE KAMUSAL GÖREV

Kamuya ait yer alt› ve yerüstü
kaynaklar›n›n koruma ve kullanma
dengesi içinde ve kamu yarar›na
kullan›lmas›n› sa¤layacak planlar›n
haz›rlanmas›, devletin ve ilgili kamu
kurumlar›n›n devredilemez yetki ve
asli görevlerinden biridir. Bu
cümleden olarak, Yüksek Planlama
Kurulu, Devlet Planlama Teflkilat›
gibi planlama üst kurum ve
kurulufllar›n yan›nda, do¤al ve
kültürel kamu kaynaklar› ile ilgili
Turizm ve Kültür Bakanl›¤›, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Tar›m
ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, Çevre ve
Orman Bakanl›¤›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› ile Maliye Bakanl›¤› ve
bunlar›n alt birimleri de kendi yetki
ve sorumluluk alanlar›ndaki varl›k
ve kaynaklar ile ilgili planlama
çal›flmalar›n› yapmak
durumundad›rlar. Toplum ad›na bu
kaynaklar› yönetmek durumunda
olan kurum ve kurulufllar, üstün
kamu yarar› temel ilkesini dikkate
alarak k›sa, orta ve uzun dönemli
kaynak belirleme/araflt›rma,
gelifltirme, koruma ve kullanma
plan ve stratejilerini mümkün
olabilecek en k›sa zamanda
haz›rlamak zorundad›rlar. Aksi
halde, sürdürülebilir bir plan ve
politikaya dayanmadan kamu ve
özel sektör eliyle yap›lacak kaynak
kullan›m›, yat›r›m ve uygulamalar,
uzun dönemde hem kamuya hem
de yat›r›mc› özel sektöre yarar de¤il
zarar verecektir.

SU KAYNAKLARININ ENERJ‹
AMAÇLI PLANLAMA VE
YATIRIMINDA KAMU VE ÖZEL
SEKTÖRÜN KONUMU

Dönemin iktidarlar› taraf›ndan
1980’li y›llarda uygulamaya konulan
Yap-‹fllet (Y‹), Yap-‹fllet-Devret (Y‹D),
Otoprodüktör ve ‹flletme Devirleri
gibi yeni finans ve yat›r›m modelleri
ile bafllat›lan enerji/elektrik
piyasas›ndaki özellefltirme ve özel
sektör yat›r›mlar›nda en çok ilgi ve
bir o kadar da toplumsal tepki
çeken, “Hidroelektrik Santral (HES)
Planlama, Yat›r›m ve ‹flletme” iflinin
özellefltirmesi olmufltur.
Bu uygulamadaki en büyük yanl›fl
ise, baflta su kaynaklar› olmak
üzere, toprak ve orman gibi do¤al
kamu varl›klar›na dayal› olarak
gelifltirilen Hidroelektrik Santral
Proje ve Yat›r›mlar›nda, sadece
yat›r›m ve iflletme hakk› ve
yetkisinin de¤il, as›l önemlisi,
planlama yetkisinin de özel sektöre
devredilmifl/b›rak›lm›fl olmas›d›r.
Buna bir de özel sektörün çok yo¤un
talep ve planlama/proje teklifleri
karfl›s›nda ilgili kamu kurumlar›n›n
yetersiz kalmalar› ve de¤iflik
nedenlerle kendi kurumsal ilkeleri
içinde çal›flma iradelerini
kaybetmeleri de eklenince, HES’ler
konusunda bugünkü hazin tablonun
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olmufltur.

HES’lerde 1984 öncesi

Konunun geçmifline bak›ld›¤›nda,
1930’lu y›llar›n sonunda Elektrik
‹flleri Etüt ‹daresi Genel Müdürlü¤ü

(E‹E) ve 1950’li y›llarda da DS‹
Genel Müdürlü¤ü’nün kuruldu¤u ve
kurulufl amaç ve yasalar›
do¤rultusunda 1990’l› y›llar›n
sonuna kadar özellik su
kaynaklar›n›n su temini, sulama,
enerji ve taflk›n koruma amac›yla
planlama çal›flmalar›n›n yap›ld›¤›n›;
özellikle genifl bir merkez ve bölge
teflkilatlanmas›yla DS‹ Genel
Müdürlü¤ü’nün ülke genelinde su
kaynaklar›n›n planlamas› ile ilgili
ciddi çal›flmalar yapt›¤›n› ve hem
eneri hem de sulama amaçl› önemli
yat›r›mlar› gerçeklefltirdi¤ini
görüyoruz. Ancak, bu kurumlar›n
kurulufl tarihlerinden itibaren 50
y›l› aflk›n çok uzun bir zaman
geçmifl olmas›na karfl›n, 2000’li
y›llara gelindi¤inde hala tüm ülke
akarsu kaynaklar›n›n sürdürülebilir
bir “bütüncül havza planlamas›”
ilkesine uygun olarak planlanm›fl
olmad›¤›n› görüyoruz. Kurulufl
y›llar›ndan itibaren ilk 20-30 y›l
içinde büyük emeklerle haz›rlanm›fl
master plan, fizibilite raporlar› ve
projelerden yat›r›ma
dönüflmeyenleri de ne yaz›k ki
geliflen ve de¤iflen toplum ve çevre
öncelikleri ve teknolojiye uygun
olarak güncellefltirilememifl ve
olduklar› gibi kurum raflar›nda
bekler olmufltur. 1984 y›l›nda
uygulamaya konulan fakat 2000’li
y›llara kadar s›n›rl› bir talep yaratan
yeni finans ve yat›r›m modelleri ile
özel sektöre yönlendirilen enerji
amaçl› su kaynaklar› yat›r›mlar›yla,
raflarda projelendirme ve yat›r›m
bekleyen HES dosyalar›n›n say›s›
daha da artmaya bafllam›flt›r.
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HES’lerde 1984-2001 Dönemi

1984 y›l›nda bafllat›lan özel sektör
HES yat›r›m uygulamalar› çeflitli
nedenlerle 2001 y›l›na kadar önemli
bir geliflme sa¤layamam›fl; özellikle
yasal engel ve yetersizlikler ile enerji
üretiminde kullan›lacak su kaynak
ve miktar›n›n güvenceye al›nmas›
ve üretilecek elektri¤e kamu
taraf›ndan verilmesi beklenen fiyat
ve al›m garantisi gibi konular, özel
sektörü yat›r›m konusunda
beklemede b›rakm›flt›r.

Bu dönemde özel sektörün yat›r›m
için talip oldu¤u HES Projelerinin
tamam› daha önce DS‹ ve E‹E
taraf›ndan gelifltirilmifl de¤iflik
aflamalardaki projelerdi. Yani, bu
dönemde özel sektör taraf›ndan su
kaynaklar› üzerinde yeni bir proje
gelifltirilmesi ve yat›r›m için ve DS‹
veya E‹E’ye önerilmesi mümkün
de¤ildi.

HES’lerde 2001-2005 Dönemi ve
Sonras›

Özel sektörün önünü açan yasal
düzenlemelere ra¤men, yat›r›m ve
üretimde temel kaynak olan
“su”yun tahsisi ve kullan›m
güvencesi ve yat›r›m-üretim-
pazarlama/sat›fl konular›nda özel
sektör sürekli bir güvence aray›fl›
içinde olmufltur. Bu ba¤lamda, bu
alanda yat›r›m (veya ticaret) yapmak
isteyen özel sektörün de giriflim ve
yönlendirmeleriyle 4628 say›l›
Elektrik Piyasas› Kanunu 3 Mart
2001 tarihinde yürürlü¤e girmifl ve
yeni piyasa modeli 3 Eylül 2002
tarihinden itibaren uygulamaya
konulmufltur.
Özel sektörün beklentileri ve
›srarlar› sonucunda 2003 y›l›nda
yürürlü¤e giren “Su Kullan›m Hakk›
Yönetmeli¤i” ve 2005 y›l›nda
ç›kar›lan 5346 say›l› “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi

Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liflkin
Kanun (YEK)” ile birlikte bu
dönemde piyasa daha da
serbestlefltirilmifl; su kullan›m hakk›
antlaflmas›yla beraber, Özel
Sektörün yapaca¤› HES’lerden
elektrik üretip satabilme serbestli¤i
de getirilmifltir. Ayr›ca, bu döneme
kadar özel sektör sadece kamunun
portföyündeki yat›r›m bekleyen HES
projelerine talepte bulunabilirken,
2003 y›l›ndan sonra bu projelerin
d›fl›nda ülke genelinde diledi¤i yerde
ve diledi¤i su kayna¤› üzerinde HES
projesi gelifltirerek yat›r›m (veya
pazarlamak) için kamuya teklif
edebilme hakk›na kavuflmufltur.
Di¤er bir ifadeyle, 50 y›lda kamunun
yapamad›¤›/tamamlayamad›¤› veya
üzerinde çal›fl›p da o günkü
koflullarda yap›labilir bulmad›¤› HES
projelerine iliflkin su kaynaklar› ve
arazi kullan›m planlamas›na iliflkin
kamu görevi de özel sektöre
devredilmifltir.
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HES’lerde 2003 sonras› ve
Bugünkü Durum

Daha önce de belirtildi¤i gibi, özel
sektörün yasal düzenlemelerdeki
eksiklikler, elektrik fiyat› ve al›m
garantisi ile su kayna¤› ve kamu
arazilerinin tahsisi gibi konularda
ortaya ç›kan belirsizlik ve beklentileri
nedeniyle, 1984-2003 döneminde
bu özellefltirme ve yat›r›m/finans
modelinden beklenen sonuç
al›namam›flt›r. Ancak, 2001’de
ç›kar›lan 4628 say›l› “Elektrik
Piyasas› Kanunu”, 2003 y›l›nda
yürürlü¤e konulan “Su Kullan›m
Hakk› Yönetmeli¤i” ve nihayet
2005’de ç›kar›lan ve Yenilenebilir
Enerji Kanunu (YEK) olarak bilinen
son düzenlemeyle birlikte, yat›r›ma
dönüflen ve kamunun bu modelden
bekledi¤i “elektrik arz güvenli¤inin
sa¤lanmas›” konusunda önemli bir
geliflme olmamas›na karfl›n, DS‹
ve E‹E gibi kamu kurumlar›n›n elinde
bulunan ve yat›r›m bekleyen ve
toplam say›lar› 350’yi bulan HES
projelerinin tamam› özel sektörün
yat›r›m portföyüne geçmifl; ayr›ca
2003-2009 y›llar› aras›ndaki 6 y›ll›k
k›sa bir dönem içinde Türkiye’deki
bütün havza ve su kaynaklar›
üzerindeki hidroelektrik potansiyeli
de yine özel sektör taraf›ndan 1215
adet HES projesiyle planlanarak
kamunun önüne konulmufl ve
bunlar›n çok büyük bölümünün de
bürokratik ifllemleri tamamlanarak
yat›r›m (veya pazarlanmak) için
üzerlerine özel sektör etiketleri
konulmufltur.

HES’LERDE ÖZELLEfiT‹RME
UYGULAMALARININ YARATTI⁄I
SORUNLAR VE NEDENLER‹

Bundan 25 y›l önce uygulamaya
konulmufl olan ve kamunun elindeki
HES projelerinin özel sektör
taraf›ndan yat›r›ma
dönüfltürülmesini amaçlayan
uygulamalar, ilk 15 y›l içinde hem
çok s›n›rl›, hem de toplumun ilgi

ve bilgisi d›fl›nda kalm›flt›r. Bu
uygulamalar›n önemli say›labilecek
bir çevresel etkileri de
görülmedi¤inden, toplumda bir
yank›s› da görülmemifltir. Bunun
bir baflka nedeni de, uygulamaya
konulan HES projelerinin kamu
kurumlar›nda ve birikimli meslek
insanlar› taraf›ndan titiz ve uzun
soluklu çal›flmalar sonunda
üretilmifl olmalar› ve yat›r›m›
gerçeklefltiren özel flirketlerin de
kimlikli, sayg›n, çevre ve topluma
karfl› duyarl›l›k sahibi olmalar›d›r.
Ancak, özellikle yeni yasal
düzenlemelerle bafllayan HES
projelerinin d›fl›nda özel sektöre su
kaynaklar› üzerinde HES projeleri
planlama/gelifltirme yetkisinin
verilmesiyle devam eden son 7
y›lda, hem planlama, projelendirme
hem de uygulama aflamalar›nda
kamu denetim ve takibindeki
yetersizlik ve zafiyetler ile yat›r›mc›
özel flirketin topluma ve çevreye
karfl› duyars›z kalmas› sonucu
ortaya ç›kan çevresel sorunlar ve
kamu yarar› sorgulamalar›yla
toplumun gündemine girmeye
bafllam›flt›r. Hatta özel çevre de¤er
ve özelliklerine sahip birçok
havzadaki HES proje ve
yat›r›m/uygulamalar›, çok hakl›
olarak yerel ve ulusal ölçekte
toplum taraf›ndan çok büyük
tepkiler almaya bafllam›flt›r. Bu
konuda gerekli bilgi ve deneyime
sahip insanlar›n oluflturdu¤u sivil
toplum kurulufllar›n›n bu tür projeler
ile ilgili araflt›rma, sorgulama ve
kamuyu uyarma çabalar› artarak
devam etmektedir.

HES’LERDE ÖZELLEfiT‹RME
UYGULAMALARININ YARATTI⁄I
SORUNLAR VE NEDENLER‹

Bundan 25 y›l önce uygulamaya
konulmufl olan ve kamunun elindeki
HES projelerinin özel sektör
taraf›ndan yat›r›ma
dönüfltürülmesini amaçlayan
uygulamalar, ilk 15 y›l içinde hem

çok s›n›rl›, hem de toplumun ilgi
ve bilgisi d›fl›nda kalm›flt›r. Bu
uygulamalar›n önemli say›labilecek
bir çevresel etkileri de
görülmedi¤inden, toplumda bir
yank›s› da görülmemifltir.  Bunun
bir baflka nedeni de, uygulamaya
konulan HES projelerinin kamu
kurumlar›nda ve birikimli meslek
insanlar› taraf›ndan titiz ve uzun
soluklu çal›flmalar sonunda
üretilmifl olmalar› ve yat›r›m›
gerçeklefltiren özel flirketlerin de
kimlikli, sayg›n, çevre ve topluma
karfl› duyarl›l›k sahibi olmalar›d›r.
Ancak, özellikle yeni yasal
düzenlemelerle bafllayan HES
projelerinin d›fl›nda özel sektöre su
kaynaklar› üzerinde HES projeleri
planlama/gelifltirme yetkisinin
verilmesiyle devam eden son 7
y›lda, hem planlama, projelendirme
hem de uygulama aflamalar›nda
kamu denetim ve takibindeki
yetersizlik ve zafiyetler ile yat›r›mc›
özel flirketin topluma ve çevreye
karfl› duyars›z kalmas› sonucu
ortaya ç›kan çevresel sorunlar ve
kamu yarar› sorgulamalar›yla
toplumun gündemine girmeye
bafllam›flt›r. Hatta özel çevre de¤er
ve özelliklerine sahip birçok
havzadaki HES proje ve
yat›r›m/uygulamalar›, çok hakl›
olarak yerel ve ulusal ölçekte
toplum taraf›ndan çok büyük
tepkiler almaya bafllam›flt›r. Bu
konuda gerekli bilgi ve deneyime
sahip insanlar›n oluflturdu¤u sivil
toplum kurulufllar›n›n bu tür projeler
ile ilgili araflt›rma, sorgulama ve
kamuyu uyarma çabalar› artarak
devam etmektedir.

Yeni Finans Modelleri
(Özellefltirme) ile HES
Yat›r›mlar›nda Kamunun Görev ve
Sorumlulu¤u

Yeni dönemde Hidroelektrik
santrallar›n özel sektör taraf›ndan
gelifltirilmesinde en önemli görev
ve sorumluluk baflta EPDK olmak
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üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› ile Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’na düflmektedir. Bu
süreçte;

• Bir havzada birden çok HES
proje ve proje teklifinin olmas›
halinde -ki ço¤unlukla böyledir-
Çevre ve Orman Bakanl›¤› (DS‹)
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› taraf›ndan bu projeler
bir havza bütünlü¤ü içinde
yeniden ele al›narak, bir havza
master plan› ve stratejik ÇED
Raporunun haz›rlanmas›; bu
çal›flma ve de¤erlendirme
sonuçlar›na göre havzada
yap›labilecek HES projelerin
belirlenmesi,

• Özel sektörce haz›rlatt›r›lan
Fizibilite Raporlar›n›n ve ÇED
Raporlar›n›n kamu sorumlulu¤u
ve ciddiyeti içinde çok titiz bir
flekilde incelenmesi; bu sürece
toplumsal kat›l›m›n sa¤lanarak,
arazi kullan›m›/tahsisi,
kamulaflt›rma ve çevre su haklar›
gibi ‘’Çevresel Etkiler’’ konusunda
toplumda h›zla yayg›nlaflan kuflku
ve tepkilerin giderilmesi,

• Su Kullan›m Hakk› Ön
Anlaflmas›’n›n haz›rlanmas›
s›ras›nda mevcut ve gelece¤e
yönelik çevre ve toplum su hak
ve ihtiyaçlar›n›n güvence alt›na
al›nmas›,
• Özellikle DS‹ Genel
Müdürlü¤ü’nün
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’na
ba¤lanmas› ile HES’ler
konusunda ortaya ç›kan yetki ve
sorumluluk karmaflas›n›n acilen
ortadan kald›r›larak, bugün çok
yetersiz oldu¤u bilinen Kesin ve
Uygulama Projelerinin ve bunlar›n
uygulama/inflaat sürecinin çok
dikkatle kontrol edilmesi,

• ‹flletme Aflamas›nda Su Kullan›m
Hakk› Anlaflmas›’n›n (SKHA) çok
dikkatle kontrol edilmesi; bunun
sa¤lanabilmesi için gerekli yasal
ve teknik alt yap›n›n haz›rlanmas›,

• Üretim flirketlerinin SKHA’dan
do¤an yükümlülüklerinin ve
bunlar›n yerine getirilmesinin
izlenmesi ve sonuçland›r›lmas›,

• Özellikle birbirinden ba¤›ms›z
yat›r›mc› ve iflletmeci flirketlerin
kontrolünde olan depolamal› ve
kapakl› dolu savakl› HES’lerde,
taflk›n önleme ve taflk›n yönetim
plan ve politikalar›n›n
gelifltirilmesi,

Günümüzde yeni finans/yat›r›m
modellerine göre baflvuru yap›lan
HES adedi  2000’leri aflm›flt›r. Her
ne kadar “bütün sorumluluk ve
riskler yat›r›mc› flirkete ait olsa da”,
baflta EPDK ve DS‹ olmak üzere,
Kamunun bugünkü kadro ve
kapasitesiyle böylesine büyük bir
ifl potansiyelinin yönetilmesinde
ciddi zorluklarla karfl›laflaca¤›
aç›kt›r. Nitekim, son olarak 18
May›s 2005 tarihinde ç›kar›lan
Yenilenebilir Enerji Yasas› (YEK) ve
26 Haziran 2003 tarihinde
yay›nlanm›fl olan “Su Kullan›m
Anlaflmas›”na yönelik yönetmelik
ile birlikte HES yat›r›m› için çok
yo¤un bir özel sektör talebiyle
karfl›laflan EPDK ve DS‹, bir
anlamda bu talebi ve piyasay›
kontrol etmekte acze düflmüfl;
kamunun bu yetersizli¤i ve
zaaf›ndan yararlanan pek çok
proje/lisans baflvuru veya lisans
sahibi flirket, hisse devirleri yoluyla
kamu kaynaklar›n› ranta
dönüfltürerek hem modeli ifllemez
hale getirmifl, hem de iyi niyetli ve
yat›r›m gücü olan gerçek yat›r›mc›n›n
önünü t›kam›flt›r. Ne hazindir ki;
bugün bu devir/sat›fl teklif ve
talepleri art›k kapal› kap›lar
arkas›nda de¤il de ulusal gazete
ilanlar› ile yap›lmakta ve enerji arz
güvenli¤inin sa¤lanmas› ad›na bu
alanda özel sektör taraf›ndan
yap›lacak yat›r›mlara bel ba¤layan
iktidar da hala bu olup bitenlere
seyirci kalmaktad›r. Su gibi çok
de¤erli kamu kayna¤› üzerinden
rant sa¤lama ad›na yürütülen bu

oyunlar›n önlenmesi ve gerçek
yat›r›mc›n›n önünün aç›lmas›
yönünde ne yaz›k ki hala herhangi
bir güvenilir düzenleme ve
uygulamaya gidilmemektedir.

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Serbest piyasa ekonomisi ilkeleri
ve kamu kaynaklar›n›n yetersiz
olmas› gerekçelerinden yola
ç›k›larak 1984 y›l›nda bafllat›lm›fl
olan ve EPDK (Enerji piyasas›
Düzenleme Kurulu/Kanunu) ile
enerji alan›nda özel sektörden
beklenen yat›r›m ve ülke enerji arz
aç›¤›n›n kapat›lmas› yönündeki bu
yeni finans modellerinin sa¤l›kl›
iflleyebilmesi ve sonuç al›nabilmesi
için;

• Su gibi stratejik bir kamu
kayna¤›n uzun vadeli kullan›m
planlamas›  konusunda Kamu
görev ve sorumlulu¤u, salt ticari
amaçl› Özel Sektöre
devredilmemelidir. Bu konuda
Kamu “Üstün Kamu Yarar›” ilkesi
çerçevesinde “Planlama” görevini
yerine getirmeli ve ancak yat›r›m
aflamas›nda Özel Sektörün
deste¤i aranmal›d›r.

• Kamu eliyle haz›rlanm›fl/
haz›rlat›lm›fl fizibilite düzeyinde
gerekli etüdleri tamam olmayan
projeler kesinlikle ihale
edilmemelidir. Özellikle
topo¤rafik, jeolojik ve hidrolojik
ve çevresel etki de¤erlendirme
etüdlerinin fizibilite düzeyinde
tamamlanm›fl olmas›na özen
göstermelidir.

• Projelerin çevreye etkileri göz
önünde tutulmal›d›r.
Giderilemeyecek çevre sorunlar›
olan projeler kesinlikle Yap-‹fllet-
Devret projeleri program›na
konmamal›d›r. Özel sektör
taraf›ndan gelifltirilip DS‹’ye teklif
edilen HES projeleri dahil olmak
üzere, bütün projelere ait
Çevresel Etki De¤erlendirme
Raporu (ÇED) süreci, kamu (DS‹
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veya E‹E) taraf›ndan yürütülerek
tamamlanm›fl olmal›d›r. Ancak
böyle bir süreçten geçerek
çevresel yap›labilirli¤i kan›tlanm›fl
bir proje hem kamu/toplum hem
de yat›r›mc› ad›na yat›r›m ve
iflletme/üretim güvencesi olan
bir proje olacakt›r.

• Lisans alm›fl ancak inflaat›na
bafllanmam›fl  projeler de dahil
olmak üzere, ihalesi yap›lm›fl
veya yap›lmam›fl tüm HES
projeleri için bütüncül havza
planlamas› ilkesi çerçevesinde
yap›labilirlikleri yeniden gözden
geçirilmelidir. Bugün gelinen
noktada bu ifl kamunun çok
önemli ve acil görevi olmal›d›r.

• Bu konuda yasal olarak tek
planlamac›, yönetici ve karar
verici konumunda olan DS‹’inin
Özel Sektörden gelen yo¤un proje
ve yat›r›m önerileri karfl›s›ndaki
teknik personel yetersizli¤i ve
EPDK’n›n kurulmas›yla   bafllayan
HES Projeleri ve yat›r›mlar›
konusundaki görev ve
yetkilerindeki belirsizlikler, bu
model ve projelerin sa¤l›kl›
yürütülmesinde en büyük eksiklik
olarak görülmektedir. Bu
eksikli¤in giderilmesi için haz›r
oldu¤u bilinen ilgili yasal
düzenlemelerin acilen
tamamlanmas› gerekmektedir.

• Özellikle özel sektör taraf›ndan
gelifltirilerek teklif edilmifl olan
ve DS‹’nin web sayfas›nda
yeralan ve say›lar› 2000’leri
geçen HES projelerinin büyük bir
bölümünün teknik, ekonomik ve
çevresel aç›dan yap›labilirlik
düzeyleri çok düflük, hatta
olanaks›zd›r. Hem arz güvenli¤i
için yat›r›m bekleyen kamuyu,
hem de salt ticari/rant amaçl›
olarak planlan›p pazarlanmak
istenen bu tür projelerin gerçek
yat›r›mc›y› ma¤dur etmemesi
bak›m›ndan kamunun (DS‹ ve
E‹E’nin) bu projeleri daha baflta
dikkatle incelemesi önem
tafl›maktad›r.

• Baflvuru sahibi firmalar mutlaka
ön seçimden geçirilmeli ve
deneyimsiz, teknik yeterlilikleri
ve finansman güçleri olmayan
firmalardan fizibilite raporu
istenmemelidir.

• Yap-‹fllet-Devret modelinde
hesaplanan fayda, üretilen
enerjinin faydas›ndan ibarettir.
Pik güç faydas› dikkate
al›nmamaktad›r. Bu nedenle,
s›n›rl› olan hidroelektrik
kaynaklardan optimum yarar›
sa¤layabilmek için, ya Yap-‹fllet-
Devret modelinde “fayda kriteri”
de¤ifltirilmeli, ya da santral kurulu
gücü tespitinin, DS‹, E‹E‹ veya
Uluslararas› standartlara göre
yap›lmas› gerekir.

• Özel sektör taraf›ndan
gelifltirilerek DS‹’ye önerilen ve
lisans verilmifl olan projelere ait
“Proje Teklif Dosyas›”, “Fizibilite
Raporu”, “Kesin Proje” ve
“Uygulama Projeleri”ni
haz›rlayacak olan kifli ve firmalar›n
birço¤unda görülen teknik ve
bilimsel  yetersizliklerin, böylesine
önemli projelere olumsuz
yans›malar›n› önlemek üzere
herbir proje aflamas› için
“Yeterli/Yetkin Mühendis veya
Firma” tan›m›n›n yap›lmas› ve
bunlar›n belgelendirilmesi için
gerekli yasal düzenlemenin
bugüne kadar yap›lmam›fl olmas›
çok büyük bir eksiklik olarak
görülmektedir. Bu eksikli¤in
giderilmesi, hem kamu haklar›n›n
korunmas›, hem de bu konuda
yeterli bilgiye sahip olmayan
yat›r›mc›n›n yat›r›m, iflletme ve
üretim güvenli¤inin sa¤lanmas›
bak›m›ndan çok büyük önem
tafl›maktad›r. Bu sektörde, baflta
‹nflaat Mühendisli¤i olmak üzere
yeterli bilgiyle donanm›fl
yeterli/yetkin planlamac›, projeci
ve uygulamac› mühendislerin
yetifltirilmesinde üniversiteler
kadar ilgili meslek odalar›n›n da
üstüne düflen görevleri acilen
yerine getirmeleri gerekmektedir.

• Su gibi çok önemli stratejik bir
kamu kayna¤›n›n yat›r›ma
dönüfltürülmeden rant arac›
olarak kullan›lmas›n›n mutlaka
önüne geçilmelidir. Bunun için
gerekli uygulanabilir
düzenlemeler acilen yap›lmal›
ve kararl›l›kla uygulanmal›d›r.
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