TÜRK SANAYøCøLERø VE øùADAMLARI DERNEöø

TÜSøAD
YÖNETøM KURULU BAùKANI
ARZUHAN DOöAN YALÇINDAö’IN
“SÜRDÜRÜLEBøLøR SU YÖNETøMø” KONFERANSI
AÇILIù KONUùMASI

9 Eylül 2008
Ceylan Intercontinental Oteli, østanbul

Sayın Bakanım, De÷erli Konuklar ve De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kurak geçen bir yazın sonrasında, barajlarımızın doluluk oranlarının % 20lere düútü÷ü bir
dönemde düzenledi÷imiz “Sürdürülebilir Su Yönetimi” toplantımıza hoúgeldiniz. Bugün, su
konusunda hazırladı÷ımız iki ayrı raporumuzu sizlerle paylaúmanın mutlulu÷unu yaúıyoruz.
“Türkiye’de Su Yönetiminin Durumu: Sorunlar ve Öneriler” baúlıklı çalıúmayı Prof. Dr. Ayúegül
Tanık, Prof. Dr. Necdet Alpaslan ve Doç. Dr. Deniz Dölgen hazırladı. Su konusunda bugün sizlere
sunaca÷ımız bir di÷er çalıúmamız da Rekabet Kurumu Uzmanı Sayın Bülent Gökdemir tarafından
kaleme alınan “ùebeke Suyu Hizmetlerinde Özel Sektör Katılımı: Dünya Uygulamaları Iúı÷ında
Türkiye øçin Model Tartıúması” raporudur. Her iki çalıúmamızın yazarlarına göstermiú oldukları
gayret nedeniyle teúekkür ediyorum.

De÷erli Konuklar,
Bireylerin en temel gereksinimi olan, ikame edilemeyen, baúlıca ekonomik faaliyetlere önemli bir
girdi sa÷layan ve yaúam kayna÷ımız olan su konusunda ülkemizin yaúadı÷ı sorunları TÜSøAD
olarak kaygıyla izlemekte ve bu konuda üzerimize düúen görev ve sorumlulukları yerine
getirmeye çalıúmaktayız. Bu bilinçle, önümüzdeki dönemde nihaileútirmek üzere su konusunda
bir dizi çalıúma baúlattık. Bir yandan 5. Dünya Su Forumu dahilinde çalıúmalarımızı yürütürken,
bugün sizlere sundu÷umuz raporlarla su konusundaki çalıúmalarımıza bir yenisini eklemekteyiz.
Dünyadaki ve ülkemizdeki su kısıtı giderek daha vahim bir hal almaktadır. Birleúmiú Miletler
verilerine göre, günümüzde 40 ülkede 2 milyardan fazla insan su kıtlı÷ı ile karúı karúıya
bulunmakta, 1.1 milyar insan yeterli içme suyuna ulaúamamakta; 2.4 milyar insan atık su
hizmetinden faydalanamamaktadır. Bu durumun sonucu olarak, hastalıklar artmakta, gıda
güvenli÷i tehlikeye girmekte ve ülke ve bölgeler arası paylaúım sorunları ortaya çıkmaktadır.
Konu ile ilgili çalıúmalarda, iyimser tahminle 2050 yılında her dört kiúiden birisinin yeterli içme
suyuna ulaúamayaca÷ı öngörülmektedir.
Su kısıtı temelde suyun miktarının ve kalitesinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Artan
nüfus ve úehirleúme, küresel iklim de÷iúiklikleri, sulamada kullanılan yanlıú yöntemler, kaçak ve
bilinçsiz kullanım gibi etmenler de su kaynakları üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Buna ayrıca
mevzuattaki karmaúa ve yönetimsel sorunlar da eklenince su kısıtı, yerel, ulusal, bölgesel ve
uluslararası sorunlar halinde karúımıza çıkmaktadır.

De÷erli Konuklar,
Su kaynaklarının korunması, geliútirilmesi ve iyi yönetilmesi gelece÷imiz için hayati önem
taúımaktadır. Elbette bir ülkenin su yönetimi, o ülkenin ekonomi, sanayi, çevre, sa÷lık ve sosyal
politikaları ile entegre bir úekilde yürütülmelidir. Maalesef, ülkemizde su kaynaklarımızı etkin
kullandı÷ımız ve yönetti÷imiz söylenemez. Türkiye’de su hizmetlerine yönelik hukuki ve idari
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düzenlemeler da÷ınık ve parçalı bir yapı arz etmekte ve kurumlar arasında yetki karmaúası
yaúanmaktadır.
Ayrıca, artan kirlilik ve kısıtlı kaynaklar karúısında yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinin
izlenmesi için sürekli izleme sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Özellikle,
Büyükúehirlerimize su sa÷layan depolama alanlarımızın ve taúıma kanallarının kalitesinin
izlenmesi ve denetlenmesi halk sa÷lı÷ının koruması için gereklidir. Son dönemde münferit
olaylarda, içme ve kullanma sularımızda kimyasal maddelerin tespit edilmesi bu hususun
önemini bir kez daha gündeme taúımıútır. Unutmamalıdır ki, temiz ve sa÷lıklı suya eriúim
Birleúmiú Milletler tarafından bir insan hakkı olarak tanınmaktadır. Bunun yanında, ekolojik
yaúamın en vazgeçilmez unsurlarından biri olan su, ekonomik bir mal olarak da kabul
edilmektedir.
Suyun ekonomik bir mal olarak kabulü ve son derece yüksek finansman gerektiren altyapı
yatırımlarının zorunlulu÷u, hizmetin merkezi veya yerel kamu otoritesi tarafından sa÷landı÷ı
örneklerde etkin olmayan yönetim ve düúük kalite gibi sorunları da beraberinde getirmiútir.
Dünyada da benzer örnekleri bulunan bu durum, úebeke suyu hizmetlerinde özel sektör katılımı
seçene÷ini gündeme taúımıútır.
ùebeke suyu hizmetlerine özel sektör katılımı, rekabetin tesis edildi÷i, etkin bir regülasyon
rejiminin oluúturuldu÷u ve düúük gelirli hane halklarının su hizmetlerine eriúiminin sa÷landı÷ı
örneklerde baúarılı olmuútur. Bu örnekler incelendi÷inde, kullanılan yöntem ve sözleúme
tasarımının uygulamanın baúarısında çok önemli oldu÷u görülmektedir. Bundan hareketle,
Türkiye için úebeke suyu hizmetlerine özel sektör katılımı düúünüldü÷ü takdirde, uygun
düzenleme rejimi, politika yapıcı kurumların eúgüdümünde ve hizmetin özel sektör katılımına
açılması öncesinde tesis edilmelidir. Bu yöntemle, toplam su potansiyelinin kullanılması ve
hizmet kalitesinin yükseltilmesini mümkün kılacak yatırımların kamu kurum ve kuruluúları ile
yerel yönetimler tarafından gerçekleútirilmesinde karúılaúılan altyapı ve finansman sorunları
bertaraf edilebilecektir.
De÷erli Konuklar,
øklim de÷iúikli÷i olgusuyla daha da tetiklenen su kıtlı÷ında insan hayatı için paha biçilemez
de÷erde olan su kaynaklarımızın en etkin úekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ülkemizde su
hizmetinin sunumunda karúılaúılan yüksek kayıp-kaçak oranları; plansız úehirleúme; hukuki ve
idari yapıda gözlenen da÷ınıklık ve yetki paylaúımındaki belirsizlikler ancak etkin su yönetiminin
tesisi ile giderilebilecektir. Sosyal ve ekonomik olumsuzları bertaraf edecek úekilde planlanmıú
bir yasal çerçeve kapsamında úebeke suyu hizmetlerine özel sektör katılımının sa÷lanması ile bu
sorunların bir bölümünün giderilmesi ya da etkisinin sınırlandırılmasının mümkün olabilecektir.
Su hizmetlerinin temel bir insani gereksinim olması nedeniyle bu konuda ekonomik ve sosyal
dengelerin gözetilmesi de hayati önem taúımaktadır.
Toplantımızın ülkemizdeki su sıkıntısı sorununa çözüm arayıúlarına katkıda bulunaca÷ına ve
etkin bir su yönetimi için bir tartıúma zemini oluúturaca÷ını umuyorum. Beni sabırla dinledi÷iniz
için teúekkür ediyorum. Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Veysel Ero÷lu’nu konuúmasını
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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