TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

KÜRESEL SU KRÝZÝNE
ÇÖZÜM ARAYIÞLARI:
ÞEBEKE SUYU HÝZMETLERÝNE
ÖZEL SEKTÖR KATILIMI
DÜNYA ÖRNEKLERÝ IÞIÐINDA
TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER

EYLÜL 2008
TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/470
Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul
Telefon: (0212) 249 07 23
Telefax: (0212) 249 13 50

2008, TÜSÝAD
Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü,
4110 sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 sayýlý FSEK uyarýnca,
kullanýlmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun
yazýlý izin alýnmadýkça, hiçbir þekil ve yöntemle iþlenmek, çoðaltýlmak,
çoðaltýlmýþ nüshalarý yayýlmak, satýlmak,
kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,
telli/telsiz ya da baþka teknik, sayýsal ve/veya elektronik
yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanýlamaz.

ISBN Numarasý: 978-9944-405-43-0
ERSÝS REKLAM, MATBAACILIK VE TANITIM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Eðitim Mah. Poyraz Sok. No:1 D.65 Kadýköy - ÝSTANBUL
Tel: (0216) 450 46 38 - 349 89 72 Faks: (0216) 450 46 39

ÖNSÖZ
Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD), özel
sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan
bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, demokrasi ve insan haklarý evrensel ilkelerine
baðlý, giriþim, inanç ve düþünce özgürlüklerine saygýlý, yalnýzca
asli görevlerine odaklanmýþ etkin bir devletin varolduðu
Türkiye'de, Atatürk'ün çaðdaþ uygarlýk hedefine ve ilkelerine
sadýk toplumsal yapýnýn geliþmesine ve demokratik sivil toplum
ve laik hukuk devleti anlayýþýnýn yerleþmesine yardýmcý olur.
TÜSÝAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapýsýnýn
yerleþmesine ve iþ dünyasýnýn evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun
bir biçimde faaliyette bulunmasýna çalýþýr. TÜSÝAD, uluslararasý
entegrasyon hedefi doðrultusunda Türk sanayi ve hizmet
kesiminin rekabet gücünün artýrýlarak, uluslararasý ekonomik
sistemde belirgin ve kalýcý bir yer edinmesi gerektiðine inanýr
ve bu yönde çalýþýr. TÜSÝAD, Türkiye'de liberal ekonomi
kurallarýnýn yerleþmesinin yaný sýra, ülkenin insan ve doðal
kaynaklarýnýn teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin
biçimde kullanýmýný; verimlilik ve kalite yükseliþini sürekli
kýlacak ortamýn yaratýlmasý yoluyla rekabet gücünün
artýrýlmasýný hedef alan politikalarý destekler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri
çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili
görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma
platformlarýnýn oluþmasýný saðlar.

TÜSÝAD Sanayi, Hizmetler ve Tarým Komisyonu bünyesinde
faaliyet gösteren Çevre Çalýþma Grubu, su yönetimi ve su
hizmetlerinin etkinleþtirilmesi doðrultusunda Þebeke Suyu
Hizmetlerinde Özel Sektör Katýlýmý: Dünya Uygulamalarý
Iþýðýnda Türkiye Ýçin Model Tartýþmasý baþlýklý çalýþmayý
baþlatmýþtýr. Küresel su krizinin olasý etkilerinin en aza
indirilmesi, kamu yönetiminden kaynaklanan olumsuzluklar
ve su hizmetlerinin iyileþtirilmesi için gereken yüksek yatýrým
maliyetleri gibi hususlar göz önünde bulundurulduðunda
þebeke suyu hizmetlerinde özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý
seçeneði son yýllarda yoðun bir biçimde tartýþýlmaktadýr. Dünya
örneklerinden yola çýkarak özel sektörün þebeke suyu
hizmetlerine katýlýmýný irdeleyen rapor Rekabet Kurumu Uzmaný
Bülent Gökdemir tarafýndan kaleme alýnmýþtýr.
Eylül 2008

ÖZGEÇMÝÞ
Bülent Gökdemir
Bülent Gökdemir ekonomi lisansýný 1998 yýlýnda Hacettepe Üniversitesinde
tamamladý. 1999 yýlýnda Rekabet Kurumunda uzman yardýmcýsý olarak göreve baþladý.
2006 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi'nden iktisat alanýnda, 2008 yýlýnda Dundee
Üniversitesi Enerji, Petrol, Maden Hukuku ve Politikalarý Enstitüsünden hukuk alanýnda
yüksek lisans derecesi aldý. 2002 yýlýndan beri Rekabet Kurumu'nda uzman olarak
görev yapmakta olan Gökdemirin, rekabet politikasý, tarým, þebeke suyu hizmetleri
ve enerji alanlarýnda kitap ve makaleleri bulunmaktadýr. Bülent Gökdemir halen
Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora çalýþmalarýný sürdürmektedir.

ÝÇÝNDEKÝLER
ÝÇÝNDEKÝLER
1. GÝRÝÞ .............................................................................................................................17
2. KÜRESEL SU KRÝZÝ OLGUSU ......................................................................................21
3. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝ ...............................................................................................33
3.1 Þebeke Suyu Hizmetinin Aþamalarý.......................................................................33
3.1.1 Suyun Çýkarýlmasý ..........................................................................................33
3.1.2 Suyun Ýþlenmesi.............................................................................................33
3.1.3 Suyun Daðýtýmý ..............................................................................................35
3.1.4 Atýksuyun Toplanmasý ve Ýþlenmesi.............................................................35
3.2 Þebeke Suyu Hizmetinin Ýktisadi Özellikleri.........................................................37
3.2.1 Kamu-Özel Mal Ayýrýmý.................................................................................37
3.2.2 Bölgesel Doðal Tekel ....................................................................................38
3.2.3 Yüksek Sabit Maliyetler.................................................................................39
3.2.4 Çevre ve Saðlýk Üzerindeki Etkili Dýþsallýklar ..............................................40
4. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI .........................................43
4.1 Taným ve Amaç.......................................................................................................43
4.2 Özel Sektör Katýlýmýnda Kullanýlan Modeller........................................................44
4.2.1 Hizmet Sözleþmesi.........................................................................................45
4.2.2 Yönetim Sözleþmesi.......................................................................................45
4.2.3 Kiralama Sözleþmesi ......................................................................................46
4.2.4 Ýmtiyaz Sözleþmesi.........................................................................................47
4.2.5 YÝD Sözleþmesi ..............................................................................................48
4.2.6 Özelleþtirme ...................................................................................................48
4.2.7 Kamu - Özel Kesim Ortak Giriþimi...............................................................49
4.3 Özel Sektör Katýlýmýnda Ýzlenecek Yöntem ..........................................................49
4.4 Geliþmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Katýlýmýna Ýliþkin Genel Durum ..........52
4.5 Dünyada Özel Sektör Katýlýmý Örnekleri ..............................................................58
4.5.1 Geliþmiþ Ülke Uygulamalarý..........................................................................58
4.5.1.1 Fransa ......................................................................................................58

4.5.1.2 Ýngiltere ...................................................................................................59
4.5.1.3 ABD .........................................................................................................61
4.5.1.4 Ýspanya ....................................................................................................63
4.5.2 Geliþmekte Olan Ülkelerde Örnek Uygulamalar .........................................64
4.5.2.1 Malezya-Malacca Atýksu Hizmeti Ýmtiyaz Sözleþmesi ...........................64
4.5.2.2 Filipinler - Olongapo Þebeke Suyu Ýmtiyazý .........................................66
4.5.2.3 Filipinler-Manila Þebeke Suyu Ýmtiyazý .................................................66
4.5.2.4 Bolivya-Cochabamba Þebeke Suyu Ýmtiyazý .........................................69
4.5.2.5 Türkiye-Ýzmit Þebeke Suyu Ýmtiyazý ......................................................70
4.6 Özel Sektör Katýlýmý Uygulamalarýna Ýliþkin Genel Deðerlendirme ....................71
5. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE REKABET ....................................................................81
5.1 Yapýsal Ayrýþma ......................................................................................................81
5.2 Pazar için Rekabet ..................................................................................................83
5.3 Pazarda Rekabet .....................................................................................................85
6. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE REGÜLASYON............................................................92
7. DÜÞÜK GELÝRLÝ HANE HALKLARININ HÝZMETTEN YARARLANDIRILMASI ...103
8. TÜRKÝYE'DE ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝ......................................................................111
8.1 Su Kaynaklarý........................................................................................................111
8.2 Su Kaynaklarýnýn Kullanýmý .................................................................................112
8.3 Þebeke Suyu Hizmeti ...........................................................................................113
8.4 Hukuki ve Ýdari Yapýlanma..................................................................................114
8.5 AB Müktesebatýna Uyum .....................................................................................121
9. TÜRKÝYE'DE ÖZEL SEKTÖR KATILIMINI TETÝKLEYEN NEDENLER ..................127
9.1 Kýtlýk ve Küresel Isýnmaya Baðlý Ýklim Deðiþikliði .............................................127
9.2 Yönetim.................................................................................................................129
9.3 Finansman Gereksinimi........................................................................................132
10. SONUÇ VE TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER ...................................................................139
KAYNAKÇA.........................................................................................................................146

Tablo Listesi
Tablo 2.1
Tablo 2.2
Tablo 2.3
Tablo 2.4
Tablo 4.1
Tablo 4.2
Tablo 4.3
Tablo 4.4
Tablo 4.5
Tablo 4.6
Tablo 4.7
Tablo 5.1
Tablo 8.1
Tablo 8.2
Tablo 9.1
Tablo 9.2
Tablo 9.3

Ýnsan Faaliyetlerinin Su Ekosistemi Üzerindeki
Potansiyel Etkileri ...................................................................................23
Bölgeler Bazýnda Su Kaynaðý Daðýlýmý .................................................25
Su Yatýrýmlarýnýn Maliyet-Fayda Analizi ................................................27
Milenyum Hedeflerinin Gerçekleþtirilmesinde Su Kaynaklarý
Yönetiminin Rolü ...................................................................................29
Geliþmekte Olan Ülkelerde Mevcut Durum
ve Temel Hedefler..................................................................................44
Özel Sektör Katýlýmý Modelleri...............................................................45
Özel Sektör Katýlýmý Projelerinde Muhtemel Riskler
ve Bunlarýn Sigortalanmasý ....................................................................50
Toplam ve Sektörler Bazýnda En Büyük On Yatýrýmcý.........................53
Yýllar Bazýnda Þebeke Suyu Proje Sayýsý
ve Toplam Yatýrým Miktarý .....................................................................54
Seçilmiþ Ülkelerde Özel Sektör Katýlýmýnýn Etkileri..............................57
Manila'da Özel Sektör Katýlýmýnýn Sonuçlarý.........................................67
Þebeke Suyu Ýmtiyazýnýn Devri Amacýyla
Kullanýlan Yöntemler ve Sonuçlar.........................................................84
Þebeke Suyu Hizmetinin Sunumu ile Ýlgili
Mevzuat ve Kurumlar ...........................................................................116
Bazý Avrupa Ülkelerinde Altyapý Sektörlerine Ýliþkin
Serbestleþme Dereceleri .......................................................................123
2080 Yýlýna Kadar Ýklim Deðiþikliðinin
Türkiye Üzerindeki Muhtemel Etkileri ................................................129
Büyükþehir Belediyelerinde Su Daðýtým
ve Kayýp Rakamlarý ..............................................................................131
Türkiye'de Kamu Kuruluþlarý ve Yerel Yönetimler
Tarafýndan Gerçekleþtirilen Þebeke Suyu Yatýrýmlarý .........................135

Þekil Listesi
Þekil 3.1
Þekil 3.2
Þekil 7.1

Suyun Tipik Ýþlenme Aþamalarý .............................................................34
Atýksuyun Arýtýlmasý Aþamalarý .............................................................36
Sistemin Ýþleyiþi.....................................................................................106

Kýsaltmalar
AB
ABD
ABGS
ADB
AdT
BIO
BM
DPT
DSÝ
DSM
DWI
EA
FAO
FCC
FTC
ÝBB
ÝSSB
ICC
ÝSAÞ
ÝSKÝ
ISK
MWC
Ofwat
OH
OFT
OECD
ÖSK
SIWI
TODAÝE
TÜFE
TÜÝK
UNESCO
USÝAD
YÝ
YÝD

Avrupa Birliði
Amerika Birleþik Devletleri
Avrupa Birliði Genel Sekreterliði
Asya Kalkýnma Bankasý
Aquas Del Tunari
Baðýmsýz Ýdari Otorite
Birleþmiþ Milletler
Devlet Planlama Teþkilatý
Devlet Su Ýþleri
Daðýtýlan Su Miktarý
Ýngiltere Ýçme Suyu Denetim Kurulu
Ýngiltere Çevre Ajansý
Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Organizasyonu
ABD Federal Ýletiþim Komisyonu
ABD Federal Ticaret Komisoynu
Ýzmit Büyükþehir Belediyesi
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Devtletler Arasý Ticaret Komisyonu
Ýzmit Su A.Þ.
Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi
Indah Su Konsorsiyumu
Manila Su Þirketi
Ýngileter Su Hizmetleri Ofisi
Operasyonel Harcamalar
Ýngiltere Adil Rekabet Ofisi
Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Teþkilatý
Özel Sektör Katýlýmlý
Stokholm Uluslararasý Su Enstitüsü
Türkiye Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü
Tüketici Fiyat Endeksi
Türkiye Ýstatistik Kurumu
Birleþmiþ Milletler Eðitim Bilim ve Kültür Kurumu
Ulusal Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
Yap-Ýþlet
Yap-Ýþlet-Devret

ÖZET
Uzun yýllar boyunca bir kamu malý olarak deðerlendirilen ve büyük ölçüde merkezi
ve yerel kamu otoriteleri eliyle yürütülen þebeke suyu hizmetleri, özellikle son yýllarda
küresel su krizi ile deðiþen anlayýþa koþut olarak bir ekonomik mal olarak görülmeye
baþlanmýþtýr. Nitekim 1992 yýlýnda, Dublin Konferansý Ýlkeleri olarak bilinen ve su
kaynaklarý yönetiminin yeni manifestosu olarak ortaya konulan ilkelerden biri de
suyun ekonomik bir mal olarak kabulü ilkesidir.
Suyun ekonomik bir mal olarak kabulü, tahmin edileceði üzere, halen sürdürülmekte
olan ciddi tartýþmalarý beraberinde getirmiþtir. Nitekim bu anlayýþa karþý olanlar, suyun
temel yaþamsal ihtiyaçlardan biri olmasý nedeniyle evrensel hizmet yükümlülüðüne
konu, hatta temel bir insan hakký olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ileri sürmektedir.
Ayný kesimler, bir kere ekonomik mal olarak kabul edildikten sonra, su hizmetlerinin
artýk piyasa düzeneðinin bir unsuru haline geleceði, netice olarak özellikle düþük
gelirli kesimlerin su hizmetlerinden faydalanamayacaðý öngörü ve endiþesini
dillendirmektedir.
Suyun bir ekonomik mal olarak kabul edilmesinde, küresel su krizi olarak
adlandýrýlan olumsuz tablo önemli bir rol oynamaktadýr. Küresel su krizi, artan nüfus,
endüstrileþme, küreselleþme ve þehirleþmeye koþut olarak insanoðlunun su çevriminden
giderek artan miktarlarda su kullanmasý, buna karþýlýk doðaya daha yüksek oranlarda
kirli atýksu salmasý neticesinde ekolojik dengenin bozulmasý, bu olumsuzluðun küresel
ýsýnma olgusu ile ivmelenmesi ve sonuç olarak kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su
miktarýnýn kritik eþiklerin altýna düþmesi sonucunda gýda güvenliði ve ekonomik
kalkýnmanýn tehlikeye girmesi ile çevre ve saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasý þeklindeki
sorunlara iþaret etmektedir.
Küresel su krizi ile iþaret edilmek istenen tabloyu netleþtirmek bakýmýndan bazý
rakamlar vermek yerinde olacaktýr. BM verilerine göre günümüzde 40 ülkede iki
milyardan fazla insan su kýtlýðý sorunu ile karþý karþýya bulunmakta, 1.1 milyar insan
yeterli içme suyuna ulaþamamakta, 2.4 milyar insan atýksu hizmetinden
faydalanamamaktadýr. Bu durumun sonucu olarak, hastalýklar artmakta, gýda güvenliði
tehlikeye girmekte ve ülke ve bölgelerarasý paylaþým sorunlarý ortaya çýkmaktadýr.
Konu ile ilgili çalýþmalarda, iyimser tahminle 2050 yýlýnda her dört kiþiden birisinin
yeterli içme suyuna ulaþamayacaðý öngörülmektedir.
Kiþi baþý yýllýk toplam yenilenebilir su kaynaðýnýn ülke bazýnda daðýlýmýnda derin
farklýlýklar gözlenmektedir. Örneðin, bu rakam Kuveyt için 10 metreküp seviyesindeyken,

Kanada'da 100,000 metreküp/yýl seviyesindedir. Anýlan rakam 19 ülkede 500, 29
ülkede ise kritik eþik olarak kabul gören 1,000 metreküp/yýl sýnýrýnýn altýndadýr.
32 ülke, toplam yenilenebilir su kaynaðýnýn % 50'sinin üzerindeki bir bölümünün
diðer ülkelerin kaynaklarýna baðlý olmasý nedeniyle baðýmlý ülke konumundadýr. Öte
yandan, dünya üzerinde 263 su havzasý, birden çok ülke tarafýndan paylaþýlmaktadýr.
Anýlan ülkeler dünya nüfusunun yaklaþýk % 40'ýný teþkil etmektedir.
Su kýtlýðý tehlikesi bulunan alanlar, özellikle Kuzey Afrika ve Doðu Asya'da giderek
geniþlemektedir. Önümüzdeki yirmi yýl içinde dünyanýn su ihtiyacýnýn % 40 oranýnda
artmasý beklenmektedir. Bu oranýn yaklaþýk yarýsý nüfus artýþýna baðlý olarak artan
gýda talebinden kaynaklanmaktadýr.
Geliþmekte olan ülkelerde atýksularýn % 90-95, endüstriyel atýklarýn ise % 70'i
arýtma iþlemlerinden geçirilmemekte, bu durum temiz su kaynaklarýnýn giderek
azalmasýna yol açmaktadýr. BM'ye göre toplam dünya nüfusunun yaklaþýk yarýsý
kirlenmiþ su kaynaklarýndan istifade etmeye devam etmektedir. Bu durumun sonucu
olarak sudan kaynaklanan hastalýk ve ölüm vakalarýnýn ciddi boyutlara ulaþtýðý
gözlenmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, % 90'ý beþ yaþ altý çocuklar
olmak üzere, her yýl 1.8 milyon insan, ishalden ve 1.3 milyon insan sýtma hastalýðýndan
ölmektedir. Söz konusu hastalýklarýn büyük ölçüde güvenli olmayan su kullanýmý ve
yetersiz kanalizasyon hizmetlerinden kaynaklandýðý belirtilmektedir.
Yukarýda çizilen tablodan hareketle, suyun ekonomik bir mal olarak kabul edilmesi
ile diðer birçok altyapý hizmetinden farklý olarak piyasalaþtýrmanýn hedeflenmediði
vurgulanmalýdýr. Asýl hedefin bir yandan suyun maliyet unsurlarýný içerecek þekilde
fiyatlandýrýlmasý neticesinde gayrý ekonomik bir biçimde kullanýlmasý alýþkanlýðýnýn
terk edilmesi, diðer yandan küresel su krizinin etkilerinin en aza indirilmesi amacýyla
yapýlmasý gereken yatýrýmlar için gerekli finansman kaynaðýnýn saðlanmasý olduðunun
altý çizilmelidir. Zira baþta geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkeler olmak üzere birçok
ülkede kamu tarafýndan sübvanse edilen su hizmetlerinden elde edilen gelir, gerek
hizmet kalitesinin iyileþtirilmesi gerek artan nüfusa yönelik altyapýnýn kurulmasý için
gereken finansmaný saðlamaktan uzaktýr. Bu noktada su krizine karþý baþlatýlan
bilinçlendirme ve çözüm üretme hareketinin baþýný BM'nin çektiði belirtilmelidir.
Bununla birlikte OECD, Dünya Bankasý, Asya Kalkýnma Bankasý gibi kuruluþlar da
bu konuda çaba göstermektedir.
Su esas olarak tarým, endüstri kesimi ve þehirlerde yerleþik tüketiciler tarafýndan
talep edilmektedir. Küresel su krizi tartýþmalarý baðlamýnda üzerinde en çok durulan

kesim, suyu þebekeden kullanan ve atýksuyun tabiata salýnmasýný yine þebeke vasýtasýyla
gerçekleþtiren tüketicilerdir. Nitekim þehirleþme oranýndaki artýþa koþut olarak bu
kesimin toplam su tüketimi içindeki payý giderek artmakta, hizmetlerin yetersizliði
durumunda ortaya çýkan olumsuz dýþsallýklar þebeke etkisiyle daha geniþ kitlelere
yayýlmaktadýr.
Þebeke suyu hizmeti, þehirlerde yerleþik hane halklarý tarafýndan kullanýlacak
suyun çýkarýlmasý, depolanmasý, çeþitli iþlemlerden geçirilmesi, daðýtýmý, atýksuyun
toplanmasý, atýksuyun arýtýlmasý ve doðaya geri verilmesi aþamalarýný ifade etmektedir.
Þebeke suyu hizmeti, dünyada büyük ölçüde, yerel veya merkezi kamu otoriteleri
tarafýndan görülmektedir. Bununla birlikte, Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, ABD ve bazý
Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde anýlan hizmet kýsmen ya da bütünüyle özel sektör
tarafýndan sunulmaktadýr.
Þebeke suyu hizmetinin bir ekonomik mal olarak piyasa içinde fiyatlandýrýlmasý
yaklaþýmý ile birlikte söz konusu hizmetin özel teþebbüsler eliyle yürütülmesi seçeneði
gündeme taþýnmýþ ve bu yaklaþým birçok ülkede uygulama alaný bulmuþtur. Esasen,
ilk bakýþta tepki çeken bu yaklaþým ile birlikte hizmetin kamu otoritesi eliyle yürütülmesi
durumunda ortaya çýkan ve küresel su krizini tetikleyen birçok sorunun da
giderilebileceði ileri sürülmektedir.
Özellikle geliþmekte olan ülkelerde gözlenen temel sorunlar; su kaynaklarýnýn
etkinlikten uzak yönetilmesi, hizmet kalitesinin düþüklüðü ve bunun sonucunda
ortaya çýkan çevre ve saðlýða yönelik negatif dýþsallýklar, karþýlaþýlan sorunlara kýsa
sürede çözümler üretilememesi, su ve atýksu hizmetlerinin kamu tarafýndan desteklenmesi
sonucunda maliyeti yansýtmayan düþük fiyatlar nedeniyle suyun israf edilmesi, hizmetin
getirisinin maliyetlerin altýnda kalmasý, aþýrý istihdam ve gerekli altyapý yatýrýmlarýnýn
hayata geçirilememesi olarak sýralanmaktadýr.
Bununla birlikte þebeke suyu hizmetinin özel sektör tarafýndan görülmesi bir dizi
sorunu beraberinde getirmektedir. Bunlardan birincisi piyasa düzeneði içinde maliyeti
yansýtan fiyatlarýn ortaya çýkmasý sonucunda düþük gelirli kesimlerin temel bir insan
hakký olarak kabul edilen suya eriþim hakkýndan mahrum kalabilecek olmasýdýr.
Üstelik su krizi sorununun etkilerinin asgariye indirilmesi ve hizmet kalitesinin
arttýrýlmasýna yönelik yatýrýmlar fiyat düzeyini ciddi oranda arttýrabilecektir.
Diðer yandan fiyat artýþlarýnýn özel teþebbüsün verimlilik artýþlarýna koþut olarak
rekabetin tesisiyle ödünlenmesi mümkündür. Ancak, bu noktada ikinci temel sorun

ortaya çýkmaktadýr. Þebeke suyu hizmetinin birçok alt basamaðý doðal tekel niteliði
taþýmaktadýr. Bu nedenle rekabetin tesisi, diðer altyapý hizmetlerinde olduðu gibi,
bir hayli güçtür. Bu sorun, hizmetin özel teþebbüsler eliyle sunulduðu ülkelerde doðal
tekel niteliði arz eden hizmetlerin regülasyona tabi kýlýnmasý ve pazar için rekabet,
yapýsal ayrýþtýrma ve þebekeye eriþim yükümlülüðü gibi rekabeti tesis etmeye yönelik
araçlarla aþýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Su hizmetlerinin temel bir insani gereksinim olmasý nedeniyle özel sektörün hizmet
yükümlülüðünü üstlenmesi, özelleþtirme yönteminden çok, özel sektör katýlýmý adý
verilen yöntemler ile gerçekleþtirilmiþtir. Özel sektör katýlýmý, altyapý hizmetlerinin
finansmaný, yapýmý, yenilenmesi ve iþletilmesine yönelik olarak kamu otoritesi ile
özel kesim arasýndaki iþbirliði biçimlerini ifade etmektedir. Bu amaçla kullanýlan
araçlar çeþitli tipte sözleþmeler (yap-iþlet-devret, imtiyaz, yönetim, kiralama gibi)
kapsamýnda altyapý mülkiyetinin kamuda kalmasý koþulu ile hizmetin belirli bir süre
için özel sektöre devredilmesidir. Bununla birlikte, Ýngiltere örneðinde görüldüðü
gibi, nadiren özelleþtirme yöntemi de kullanýlabilmekte, ancak hizmetin hassasiyeti
dikkate alýnarak, söz konusu teþebbüslere bazý özel yükümlülükler getirilmektedir.
Yukarýda sýralanan sözleþme tipleri; kamu otoritesi tarafýndan tespit edilen amaçlar
doðrultusunda risk, yükümlülük ve haklarýn taraflar arasýnda daðýlýmýný
gerçekleþtirmektedir.
Altyapý hizmetlerine yönelik özel sektör katýlýmý yöntemleri özellikle geliþmekte
olan ülkeler tarafýndan 1990'lardan beri yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Dünya Bankasý
verilerine göre sektöre iliþkin toplam yatýrým miktarý 1990 yýlýnda þebeke suyu
hizmetleri dahil 18 milyar ABD Dolarý iken, 1997 yýlýnda 127 milyar ABD Dolarý olarak
gerçekleþmiþ, 2003 yýlýna kadar düzenli bir azalýþ seyri ile 50 milyar ABD Dolarý
düzeyine gerilemiþ, küresel ekonomik krizin etkisinin de azalmasýyla, 2005 yýlýnda,
96 milyar ABD Dolarý seviyesini yakalamýþtýr.
Bununla birlikte, söz konusu altyapý hizmetleri arasýnda en düþük yatýrým þebeke
suyu hizmetleri alanýnda gerçekleþmiþtir. Düþük yatýrým olgusu esas olarak; hizmet
devrini öngören sözleþmelerde sonradan yapýlan deðiþiklikler ile çoðu çokuluslu
þirket kimliði taþýyan teþebbüslerin profesyonelleriyle kamu görevlileri arasýndaki
bilgi asimetrisi nedeniyle sözleþmelerin tasarýmýnda ortaya çýkan sorunlarýn yaný sýra,
etkin bir regülasyon rejiminin kurulamamasý ve rekabet araçlarýnýn yeterince
kullanýlamamasý gibi nedenlerden kaynaklanmaktadýr.
Özel sektör katýlýmý uygulamalarý mercek altýna alýndýðýnda, ortaya çýkan sonuçlarýn
incelenen örneðe baðlý olarak deðiþtiði gözlenmekte, hatta ayný ülke sýnýrlarý içinde

baþarýlý ve baþarýsýz olarak nitelenebilecek uygulamalarýn bir arada var olduðu tespit
edilmektedir. Bununla birlikte bazý genellemeler çerçevesinde özel sektör katýlýmý
uygulamalarýnýn sonucunda, hizmetten yararlanma oraný, üretim miktarý, hizmet
kalitesi, verimlilik ve çevre dýþsallýklarý alanlarýnda olumlu ilerleme kaydedildiði, buna
karþýn örneklerin çoðunda özel kesim katýlýmý sonrasýnda fiyatlarýn anlamlý oranlarda
arttýðý gözlenmektedir.
Diðer yandan, özellikle son yýllarda dikkat çeken bir geliþme de bu alanda faaliyet
gösteren uluslararasý þirketlerin geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkelerden çekilmesidir.
Bu durum, fiyat artýþlarýna koþut olarak söz konusu þirketler üzerindeki politik
baskýlarýn arttýrýlmasý ve özellikle 2001 yýlýnda ortaya çýkan ekonomik kriz ile birlikte
kurlardaki dalgalanmalar ve krize baðlý olarak tüketicilerin ekonomik alým güçlerinin
düþmesi ile açýklanmaktadýr.
Yukarýda çizilen tablo içinde þebeke suyu hizmetleri özelinde özel sektör katýlýmýnýn
beklenen sonuçlarý vermesi için bir dizi koþulun gerekliliði ortaya çýkmaktadýr.
Bunlardan birincisi suyun evrensel hizmet niteliðinin, özellikle düþük gelirli kesimleri
korumak bakýmýndan teminat altýna alýnmasýdýr. Ýkincisi, birinci koþulla iliþkili olarak
özel sektör katýlýmý ile birlikte düþük gelirli kesimlerin hizmete eriþimini mümkün
kýlacak ve piyasa düzeneðinin iþleyiþini olabildiðince bozmayacak bir destekleme
rejiminin kurulmasýdýr. Bu amaçla, birçok kaynak tarafýndan baþarýlý bir örnek olarak
deðerlendirilen, Þili örneði incelenmiþtir. Bu noktada desteklemenin, temel insani
ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna olanak verecek þekilde sýnýrlandýrýlmasý gerektiði
vurgulanmalýdýr. Aksi halde suyun ekonomik bir mal olarak kabulü ile elde edilmesi
hedeflenen amaçlara ulaþmak güçleþecektir.
Üçüncü koþul, güçlü bir regülasyon rejimi ile yapýsal ayrýþma, pazar için rekabet
ve þebekeye eriþim konularýný düzenleyebilecek etkin bir rekabet politikasýnýn teþekkül
ettirilmesidir. Regülasyon çerçevesi ülkenin ihtiyaçlarýna ve kullanýlmasý planlanan
sözleþme yöntemlerine göre belirlenmelidir. Regülasyon, enerji ve telekomünikasyon
hizmetlerinde olduðu gibi baðýmsýz bir idari kurum tarafýndan gerçekleþtirilebileceði
gibi, bizzat sözleþme hükümleriyle de yürütülebilecektir. Ancak, ikinci seçeneðin
tercih edilmesi halinde, sözleþme tasarýmý aþamasýnda, muhtemel bilgi asimetrisinin
olumsuz sonuçlara yol açmasýný engellemek üzere, yerel yönetimler, bu konuda
yetkin bir idari yapýlanma tarafýndan desteklenmeli, sözleþme sonrasýnda, sözleþme
hükümlerine uyulup uyulmadýðý etkin bir biçimde kontrol altýnda tutulmalýdýr. Ayrýca,
özel sektör katýlýmý sürecinde ve sonrasýnda hizmet sunulan bölgenin temsilcileri
ve/veya sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmý saðlanmalýdýr.

Konunun ülkemiz açýsýndan taþýdýðý öneme gelince, TÜÝK verilerine göre Türkiye'de
kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su miktarý 1,700 metreküp/yýl dolayýndadýr. Bu büyüklük
ülkemizi su azlýðý yaþayan ülkeler sýnýfýna sokmakla birlikte, 2030 yýlý itibariyle bu
rakamýn 1,000 metreküp/yýl seviyesine düþeceði, bunun sonucu olarak Türkiye'nin
su fakiri ülke konumuna gerileyeceði öngörülmektedir. Üstelik 2030 projeksiyonu,
mevcut kaynaklarýn anýlan tarihe kadar tahrip edilmeden aktarýlmasý varsayýmý altýnda
ve küresel ýsýnmanýn hýzla artan potansiyel etkileri dikkate alýnmadan hesaplanmýþtýr.
Diðer yandan, mevcut durumda su potansiyelimizin ancak % 30'u kullanýma sunulmakta,
su potansiyelinin tümünün kullanýlmasý için çok ciddi miktarda yatýrýma gereksinim
duyulmaktadýr.
Kýtalar ölçeðinde ortalama rakamlara bakýldýðýnda Türkiye'nin, sanýlanýn aksine,
su zengini bir ülke olmadýðý açýkça görülmektedir. Nitekim ülkemiz, BM verilerine
göre, kiþi baþýna kullanýlabilir su potansiyeli bakýmýndan 182 ülke arasýnda 103.
sýradadýr. Sunulan rakamlar ülkemizin küresel su krizi olgusunun bir parçasý konumunda
bulunduðunu, dolayýsýyla gerekli önlemler alýnmadýðý taktirde önümüzdeki yýllarda
ekonomik kalkýnmanýn tehlikeye girebileceðini, ayrýca çevre ve saðlýk alanlarýnda
olumsuz geliþmelerle karþýlaþýlmasýnýn muhtemel olduðunu anýþtýrmaktadýr.
Türkiye'de þebeke suyu hizmetleri mercek altýna alýndýðýnda, ülkemizin, içme
suyu ve atýksu hizmeti verilen tüketicilerin toplam nüfusa oraný bakýmýndan birçok
geliþmekte olan ülkeye oranla iyi bir durumda bulunduðu, ancak geliþmiþ ülke
ortalamalarýnýn gerisinde kaldýðý görülmektedir. Buna karþýn, söz konusu rakamlar
bakýmýndan bölgeler arasýnda ciddi farklar bulunduðu hususu da vurgulanmalýdýr.
Diðer yandan atýksu arýtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oraný
oldukça düþüktür.
Ülkemizde þebeke suyu hizmetinin sunumunda karþýlaþýlan temel sorunlar; çerçeve
su yasasýnýn halen çýkarýlamamýþ olmasý, yüksek kayýp-kaçak oranlarý, plansýz
þehirleþme, hukuki ve idari yapýda gözlenen daðýnýklýk ve yetki paylaþýmýndaki
belirsizlik, AB müktesebatýna uyumu, toplam su potansiyelinin kullanýlmasýný ve
hizmet kalitesinin yükseltilmesini mümkün kýlacak yatýrýmlarýn kamu kurum ve
kuruluþlarý ile yerel yönetimlerin kaynaklarýndan karþýlanmasýndaki güçlük ve buna
baðlý finansman gereksinimi, küresel ýsýnmaya koþut olarak bölgesel kuraklýk
sorunlarýnýn baþ göstermesi ve yönetsel verimsizlik olarak sýralanabilir. Yukarýda ifade
edildiði gibi, iyi planlanmýþ bir regülasyon rejimi çerçevesinde þebeke suyu hizmetlerine
özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý ile bu sorunlarýn bir bölümünün giderilmesinin
ya da etkisinin sýnýrlandýrýlmasýnýn mümkün olabileceði düþünülmektedir.
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1. GÝRÝÞ
Küresel su krizi ve bu krizin dünya üzerindeki etkileri 1972 Stockholm Çevre
Konferansý'ndan günümüze uluslararasý zeminlerde sýklýkla ele alýnan bir konu
olmuþtur. Özellikle son yýllarda küresel ýsýnmaya baðlý iklim deðiþikliklerinin su
hizmetlerinin sunumunda yaþanan sýkýntýlarý körüklemesinin de etkisiyle, sorunun
önemi ve muhtemel çözüm yollarý giderek artan yoðunlukta tartýþýlmaktadýr.
Sorunun çözümüne iliþkin önerilerden biri de, özelikle þebeke suyu hizmetinin
iyileþtirilmesine yönelik finansman ihtiyacý dikkate alýnarak, hizmetin sunumunda
özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasýdýr. Bu çözüm önerisi özellikle BM tarafýndan
düzenlenen 1992 tarihli Su ve Çevre Konferansý'nda suyun ekonomik bir mal olarak
kabulü ile ivme kazanmýþtýr.
Yatýrým finansmaný sýkýntýsýnýn aþýlmasýnýn yaný sýra özel sektör katýlýmýndan elde
edilmesi beklenen diðer faydalar; kamu yönetiminden kaynaklanan yönetsel sorunlarýn
ortadan kaldýrýlmasý, teknolojik ilerlemenin saðlanmasý ve hizmetin piyasa mekanizmasý
içinde gerçekleþtirilmesi sonucunda israf olgusunun önünün alýnmasý olarak sýralanabilir.
Þebeke suyu hizmeti, dünya ölçeðinde, büyük ölçüde yerel veya merkezi kamu
otoriteleri tarafýndan görülmekte ise de, Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, ABD ve bazý Latin
Amerika ve Afrika ülkelerinde bu hizmetin kýsmen ya da bütünüyle özel sektör eliyle
yürütülmekte olduðu görülmektedir.
Bu çalýþmada þehirli tüketicilerin su ve atýksu ihtiyaçlarýný karþýlayan þebeke suyu
hizmetine özel sektörün katýlýmý konusuna odaklanýlmýþtýr. Su, temel olarak tarým
kesimi, endüstri kesimi ve þehir ve kasabalarda yerleþik tüketiciler tarafýndan talep
edilmektedir. Þehirli tüketiciler toplam tüketim içinde en düþük paya sahip olsa da,
söz konusu gruba verilen þebeke suyu hizmeti, bazý yönlerden diðer iki guruba
yönelik su hizmetlerinden farklýlaþmaktadýr. Farklardan ilki þehirleþmeye koþut olarak
toplam tüketim içindeki payýn hýzla yükselmesidir. Ýkincisi hizmetin sunum yönünden
bölgesel doðal tekel niteliði taþýmasýna karþýn talep tarafýnda çok sayýda oyuncunun
yer almasýdýr. Bu durum, hizmetin özel sektöre açýlmasý halinde taraflar arasýnda
ciddi bir dengesizliðin ortaya çýkacaðýna iþaret etmektedir. Üçüncüsü ise þebeke suyu
hizmetinde karþýlaþýlan aksaklýklarýn þebeke etkisi nedeniyle görece geniþ kitleler
üzerinde, özellikle saðlýk konusunda olumsuz etkiler doðurmasýdýr.
Bu çerçevede, çalýþma kapsamýnda küresel su krizi olgusu mercek altýna alýnacak,
þebeke suyu hizmetinin iktisadi ve sosyal nitelikleri ortaya konacak, þebeke suyu
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hizmetine özel sektör katýlýmý konusu, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülke örnekleri
özelinde incelenecek ve buradan çýkarýlan sonuçlar ele alýnacak, hizmetin doðal tekel
niteliði dikkate alýnarak, özel sektör katýlýmý sonrasýna yönelik rekabet, regülasyon
ve düþük gelirli hane halklarýnýn hizmetten faydalandýrýlmasý noktasýnda izlenmesi
gereken politikalar tartýþýlacaktýr. Çalýþmanýn son bölümlerinde, Türkiye'nin su
kaynaklarýna iliþkin verileri, su ile ilgili hukuki ve idari yapý ve AB üyeliðinden
kaynaklanan yükümlülükler deðerlendirilecektir. Bu deðerlendirmeler ýþýðýnda, özel
sektör katýlýmýnýn gerekliliði tartýþýlacak ve nihayet özel sektör katýlýmý ile baþarýlý
sonuçlar elde edilmesine yönelik bir dizi öneri sunulacaktýr.
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2. KÜRESEL SU KRÝZÝ OLGUSU
Su, ekolojik dengeyi tamamlayan en önemli unsurlardan biridir. Yaðýþlarla
yeryüzüne ulaþan sularýn bir kýsmý toprak ve bitkiler tarafýndan emilmekte daha sonra
buharlaþarak atmosfere karýþmakta, bir kýsmý akarsular vasýtasýyla deniz ve göllere
karýþmakta, bir kýsmý ise insanoðlu tarafýndan tarýmsal sulama, endüstriyel faaliyetler
ve günlük ihtiyaçlarý karþýlamak amacýyla yerleþim yerlerinde tüketilmektedir. Bu
faaliyetler sonucunda ortaya çýkan atýklar ise tekrar doðaya karýþmaktadýr. Ancak,
insanoðlunun, bu çevrimden zamanla artan oranda su kullanmasý ve çevreye daha
yüksek miktarlarda atýk salmasý; ekolojik denge, insan saðlýðý ve ekonomik kalkýnma
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadýr. Aþaðýdaki tabloda su ekosistemi üzerinde
insan faaliyetlerinden kaynaklanan baský unsurlarý özetlenmektedir.
Tablo 2.1 Ýnsan Faaliyetlerinin Su Ekosistemi Üzerindeki Potansiyel Etkileri
Ýnsan Faaliyeti

Potansiyel Etki

Potansiyel Risk

Nüfus ve tüketim
miktarýnda büyüme

Su tüketiminin her alanda
(tarým, endüstri, þehir) artmasý

Ekosistem dengesinin bozulmasý

Altyapý faaliyetleri

Su debisi, zamaný, sýcaklýðý ve debisinin
deðiþimi, akarsu deltalarýn doldurulmasý,
toplu balýk göçlerinin ortaya çýkmasý

Su kalitesinin bozulmasý,
delta ekonomisi ve balýkçýlýðýn
tehlikeye girmesi

Karasal dönüþtürme

Akuatik çevrenin, habitatýn ve biyolojik
çeþitliliðin etkilenmesi, yaðýþ
örüntüsünün deðiþmesi,
doðal yenilenmenin sýnýrlanmasý

Su kalite ve miktarýnýn olumsuz
etkilenmesi, sel ve su baskýnlarýyla
karþýlaþýlmasý su kuþlarý ve balýklarýn
habitatýnýn zarar görmesi,

Aþýrý hasat ve istismar Yaþam kaynaklarýnýn tüketilmesi,
ekosistemin ve biyolojik çeþitliliðin
etkilenmesi

Gýda üretimi ve su miktar ve
kalitesinin azalmasý

Türlerin yok edilmesi Biyolojik çeþitliliðin etkilenmesi

Ekosistemin dengesinin bozulmasý,
yaban hayvanlarýnýn habitatýnýn
zarar görmesi

Kirli atýklarýn
tabiata salýnýmý

Su miktar ve kalitesinin azalmasý,
iklim deðiþikliðinin ortaya çýkmasý,
gýda üretiminin azalmasý

Nehirlerin ve göllerin kimyasal ve
ekolojik özelliklerinin etkilenmesi;
gaz salýnýmýnýn yaðmur rejimini
deðiþtirmesi,

Kaynak: UNESCO-WWAP, UN World Water Development Report; Water for People Water for Life Executive Summary,
s.14 (UNESCO-WWAP 2003)
1 Literatürde kiþi baþýna yýllýk kullanýlan su miktarýnýn 8,000-10,000 metreküp olan ülkeler su zengini, 2,000 metreküp
sýnýrýnýn altýnda olan ülkeler su azlýðý yaþayan ülke, bin metreküpün altýnda olan ülkeler ise su fakiri ülke olarak
adlandýrýlmaktadýr. Ülkemizde DSÝ de ayný ölçütleri kabul etmektedir. Bununla birlikte BM 1,000 metreküp sýnýrýný
hayatýn devamý ve tarýmsal üretimin sürekliliði bakýmýndan, 1,700 metreküp sýnýrýný ise saðlýklý bir yaþam sürdürebilmek
bakýmýndan en alt eþik deðer olarak kabul etmektedir.
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Günümüzde 40 ülkede 2 milyardan fazla insan su kýtlýðý ile karþý karþýya bulunmakta,
1.1 milyar insan yeterli içme suyuna ulaþamamakta, 2.4 milyar insan kanalizasyon
hizmetinden faydalanamamaktadýr. Bu durumun sonucu olarak, hastalýklar artmakta,
gýda güvenliði tehlikeye girmekte ve ülke ve bölgelerarasý paylaþým sorunlarý ortaya
çýkmaktadýr. Konu ile ilgili çalýþmalarda, iyimser tahminle 2050 yýlýnda her dört kiþiden
birisinin yeterli içme suyuna ulaþamayacaðý öngörülmektedir. Özellikle geliþmekte
olan ülkeler bakýmýndan söz konusu sýkýntý daha aðýr etkilere yol açacaktýr. Nitekim
2020 yýlýna kadar geliþmekte olan ülkelerin % 60'ýnda su sýkýntýsý yaþanacaðý tahmin
edilmektedir.2
Küresel su krizi, genel olarak, yukarýda çizilen olumsuz tabloyu ifade etmek üzere
kullanýlan bir kavramdýr. Krizin birbirini etkilemek suretiyle derinleþmesine yol açan
iki boyutu bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi, yukarýda sýralanan nedenlerle ekolojik
dengenin bozulmasý ve bunun sonucunda insanoðlunun ihtiyacýný karþýlayacak
miktarda ve kalitede su kaynaðý bulunmasýnýn güçleþmesi, ikincisi ise insanoðlu
tarafýndan gerek duyulan suyun þehirleþme, nüfus artýþý ve sanayileþme gibi nedenlerle
giderek artmasý ve fakat ancak bakýmýndan söz konusu ihtiyacýn, bozulan ekolojik
dengenin yaný sýra, özellikle geliþmekte olan ülkeler altyapý finansmanýnda yetersizlik
ve su kaynaklarý yönetiminde etkinsizlik gibi nedenlerle karþýlanamamasý, sonuçta
ciddi saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasý ve ekonomik kalkýnmanýn tehlikeye girmesi
olarak özetlenebilir.
Küresel su krizini tetikleyen belli baþlý etmenler; artan nüfus, endüstrileþme,
küreselleþme, küresel ýsýnma, su kaynaklarý yönetimi politikalarýndaki baþarýsýzlýklar,
su hizmetlerinin kamu tarafýndan yoðun olarak desteklenmesi sonucunda maliyeti
yansýtmayan düþük fiyatlara koþut olarak ortaya çýkan su israfý olarak sýralanabilir.
Bununla birlikte son yýlarda gündemi iþgal eden küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðinin
de krizin tetikleyicilerinden olduðu ileri sürülmektedir. BM tarafýndan yapýlan bir
çalýþmaya atfen, iklim deðiþikliðinin küresel su krizi üzerinde % 20 oranýnda etkili
olduðunu bildirmektedir.3

2

UNESCO-WWAP, UN World Water Development Report; Water for People Water for Life, s.10 (UNESCO-WWAP 2003)

3

Söz konusu etmenlerin su krizi üzerindeki etkileri ile ilgili ayrýntýlý bilgi için bkz.,UNESCO-WWAP 2003, s.12-17
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Küresel su krizi olgusunu daha iyi anlamak bakýmýndan küresel su kaynaklarýna
ve bunlarýn daðýlýmýna iliþkin bazý bilgileri gözden geçirmek gerekmektedir. Yerkürenin
3/4'ünün sularla kaplý olmasýna karþýn, bu sularýn ancak % 2.53'ü tatlý su niteliði
taþýmaktadýr. Tatlý sularýn ise yaklaþýk % 70'i buzullarda içkindir. Tatlý suyun kaynaðý
okyanuslardan buharlaþan yaklaþýk yarým milyon metreküp sudur. Buharlaþan suyun
% 90'ý yaðmur olarak denizlere düþmekte, bunun büyük kýsmý kullanýmý mümkün
olmadan tekrar buharlaþmaktadýr.4
Dünya'nýn toplam su kaynaðý yýllýk 43,750 kilometreküp olarak tahmin edilmektedir.
Kýtalar ölçeðinde Amerika toplam su kaynaðýnýn % 45ine, Asya % 28ine, Avrupa
% 15.5ine, Afrika % 9'una sahip bulunmaktadýr. Kiþi baþýna düþen yýllýk kaynak
miktarý ise söz konusu kýtalarda sýrasýyla; 24,000; 9,300; 5,000; 3,400 m3 seviyesindedir.5
Aþaðýdaki tabloda bölgeler bazýnda su daðýlýmý verileri sunulmaktadýr.
Tablo 2.2 Bölgeler Bazýnda Su Kaynaðý Daðýlýmý
Bölgeler

Toplam Alan
(Km2)

Toplam
Nüfus

Dünya
Kaynaðýna
Oraný (%)

Kiþi baþý Toplam
Yenilebilir Su Kaynaðý
(m3/kiþi.yýl)

21,899,600

409,895,363

15.2

16,368

749,120

72,430,000

1.8

10,867

17,853,960

345,737,000

28.3

35,808

4,898,416

510,784

5.0

4,270

Doðu Avrupa

18,095,450

217,051,000

10.2

21,622

Afrika

30,044,850

793,288,00

9.0

4,980

Yakýn Doðu

6,347,970

257,114,000

1.1

1,909

Orta Asya

4,655,490

78,563,000

0.6

3,681

21,191,290

3,331,938,000

26.8

3,518

8,058,920

25,838,537

2.1

35,869

133,795,066

6,042,188,900

100

7,243

Kuzey Amerika
Orta Amerika ve
Karayipler
Güney Amerika
Batý ve Orta Avrupa

Güney ve Doðu Asya
Okyanusya-Pasifik
Dünya
Kaynak: FAO 2003, s.20

4

UNESCO-WWAP Executive Summery, s. 8

5

FAO, Review of World Water Resources By Country, Water Reports No: 23, s.19 (FAO, Rome 2003)

6

FAO 2003, s.19
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Kiþi baþý yýllýk toplam yenilenebilir su kaynaðýnýn ülke bazýnda daðýlýmýnda derin
farklýlýklar gözlenmektedir. Örneðin, bu rakam Kuveyt için 10 m3 seviyesindeyken,
Kanada'da 100,000 m3 seviyesindedir. Bu rakam 19 ülkede 500, 29 ülkede ise 1,000
m3'ün altýndadýr. Kiþi baþýna yenilenebilir su kaynaðý bakýmýndan en fakir on ülke;
Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldiv, Malta, Katar, Arabistan, Birleþik Arap Emirlikleri
ve Yemen olarak sýralanmaktadýr.6
32 ülke, toplam yenilenebilir su kaynaðýnýn % 50'sinin üzerindeki bir bölümünün
diðer ülkelerin kaynaklarýna baðlý olmasý nedeniyle baðýmlý ülke konumundadýr. Bu
ülkeler; Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeþ, Benin, Bolivya, Botsvana, Kamboçya,
Çad, Kongo, Cibuti, Mýsýr, Eritre, Gambiya, Irak, Ýsrail, Kuveyt, Litvanya, Moritanya,
Mozambik, Namibya, Hollanda, Nijer, Pakistan, Paraguay, Portekiz, Moldova, Romanya,
Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Türkmenistan,
Vietnam ve Eski Yugoslavya olarak sýralanmaktadýr.7 Öte yandan dünya üzerindeki
263 su havzasý birden çok ülke tarafýndan paylaþýlmaktadýr. Söz konusu ülkeler dünya
nüfusunun yaklaþýk % 40'ýný teþkil etmektedir.8
Su ile ekonomik kalkýnma arasýnda doðrudan bir iliþki bulunmaktadýr. Nitekim az
geliþmiþ ülkeler arasýnda geliþmiþ su ve atýksu hizmetleri saðlayabilen ülkelerin daha
yüksek büyüme hýzýna ulaþtýðý gözlenmektedir. Yapýlan bir çalýþmaya göre, kiþi baþýna
gelir düzeyleri birbirine yakýn olan ülkelerden geliþmiþ su hizmetlerine ulaþabilenlerin
ortalama yýllýk büyüme oraný % 3.7 iken, bu oran yeterli su hizmetlerine ulaþamayanlar
bakýmýndan ortalama % 0.1 olarak gerçekleþmiþtir. Çin özelinde yapýlan bir çalýþmada
ise, su kirliliðinden kaynaklanan endüstriyel gelir kaybýnýn 1992 yýlý itibariyle 1.7
milyar ABD Dolarý seviyesine ulaþtýðý ifade edilmektedir.9

6

FAO 2003, s.19

7

FAO 2003, s.21

8

UNESCO-WWAP 2003, s. 10

9

Stockholm International Water Institute, Making Water A Part of Economic Development; The Economic Benefits of
Improved Water Management and Services, 4, Report to 13th Meeting of Commission on Sustainable Development,
s.40-42 (SIWI, 2006)
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Tablo 2.3 Su Yatýrýmlarýnýn Maliyet-Fayda Analizi
AMAÇLAR
Geliþmiþ su hizmetlerine
Geliþmiþ su hizmetlerine
eriþemeyen nüfusun
eriþimin saðlanmasý
yarýya indirilmesi
Bölgeler

Evlerin tümüne boru
hattý ile su ve
kanalizasyon
hizmeti saðlanmasý

Yýllýk
Yýllýk
Yýllýk
Yýllýk
Yýllýk
Yýllýk
Getiri
Maliyet
Getiri
Maliyet
Getiri
Maliyet
(milyon $) (milyon $) (milyon $) (milyon $) (milyon $) (milyon $)
2,021

22,908

4,043

44,036

24,729

108,441

Amerika

157

1,607

3,334

3,334

2,320

9,007

Avrupa

71

242

934

934

4,206

5,337

100

3,505

8,523

8,523

3,275

47,431

Güneydoðu Asya

3,268

11,457

57,155

57,155

35,074

101,643

Batý Pasifik

3,282

11,013

43,487

43,487

28,129

54,426

Kalan Bölgeler

2,046

33,668

105,410

105,410

38,782

229,616

11,305

84,400

262,879

262,879

136,515

555,901

Afrika

Ortadoðu

Toplam
Kaynak: SIWI 2006, s.34

Yukarýdaki tabloda þebeke suyu hizmeti ile ilgili belirli amaçlara ulaþmak için
gereken yýllýk maliyetler ve bu amaçlara ulaþýldýðý takdirde elde edilecek yýllýk getiriler
sunulmaktadýr. Görüldüðü üzere, yýllýk getiri miktarý farklý bölgelerde, maliyetlerin
2 ile 40 katý arasýnda deðiþmektedir. Bu tablodan hareketle iki önemli sonuca ulaþmak
mümkündür. Birincisi, su ve atýksu hizmetleri ile geliþme arasýnda sýký bir iliþki
bulunmaktadýr. Ýkincisi ise, su ve atýksu hizmetlerine yapýlan yatýrýmlar, hayati önemde
bir kamu hizmetinin yerine getirilmesinin yaný sýra ekonomik olarak da ciddi getiriler
saðlamaktadýr. Getiri oraný özellikle geliþmiþlik düzeyinin görece düþük olduðu
bölgelerde çok daha yüksektir.
Genel olarak su kaynaklarý ve bunlarýn daðýlýmý bakýmýndan temel sorunlar; birçok
ülkede kiþi baþýna kullanýlabilir su miktarýnýn eþiklerin altýnda bulunmasý ve artan
nüfusa baðlý olarak giderek daha çok ülkenin bu sýnýrýn altýna düþmesinin muhtemel
görülmesi, su kaynaklarýnýn bölgesel daðýlýmýndaki orantýsýzlýklar ve ülkeler arasýnda
paylaþým sorunlarýnýn baþ gösterme olasýlýðý olarak özetlenebilir.
Öte yandan gerek su sýkýntýsý yaþanan, gerek ihtiyaç duyulan suyun karþýlandýðý
bölgelerde su kaynaklarýnýn hýzla kirlenmesi de sorunun su kalitesi boyutunu teþkil
etmektedir. Sularý en çok kirleten kaynak insanoðlu tarafýndan tabiata salýnan atýklardýr.
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Günde ortalama 2 milyon ton katý atýk su alýcý ortamýna karýþmaktadýr. BMye göre
toplam dünya nüfusunun yaklaþýk yarýsý kirlenmiþ su kaynaklarýný kullanmaya devam
etmektedir.10
Su kirliliði, özellikle geliþmekte olan ülkelerde, atýk politikasý ile ilgili idari ve hukuki
yapýnýn zayýflýðý nedeniyle daha vahim boyutlardadýr. Örneðin, Asyadaki nehirlerde
bakteri oranlarý dünya ortalamasýnýn üç katý, bu nehirlerdeki kurþun oraný ise OECD
ortalamasýnýn on iki katý kadardýr.11
Söz konusu kirliliðe baðlý olarak sudan kaynaklanan hastalýk ve ölüm vakalarý
ortaya çýkmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, her yýl 1.8 milyon insan,
% 90ý beþ yaþ altý çocuklar olmak üzere, ishalden, 1.3 milyon insan sýtma hastalýðýndan
ölmektedir. Söz konusu hastalýklarýn büyük ölçüde güvenli olmayan su kullanýmý,
yetersiz kanalizasyon hizmetleri ve kirlilikten kaynaklandýðý belirtilmektedir.12
Bununla birlikte suyla ilgili hastalýklar, çok sayýda insan ve çocuðun saðlýðýný tehdit
etmektedir. BM verilerine göre, 1991 ile 2000 yýllarý arasýnda hastalýklardan kaynaklanan
ölüm vakalarýnýn % 90ý su ile ilgilidir ve kurbanlarýn % 97si az geliþmiþ ülkelerde
yaþamaktadýr.13
Yukarýda yer verilen bilgiler ýþýðýnda, suyun sanýlanýn aksine sýnýrsýz bir kaynak
olmadýðý, birçok bölgede gerek miktar gerek kalite bazýnda su sorunlarýnýn var olduðu
ve nüfus, sanayileþme ve þehirleþme gibi olgularýn bu sorunlarý aðýrlaþtýrýldýðý, buna
baðlý olarak içme suyu temini ve atýksuyun arýtýlmasý gibi su hizmetlerin sunumunda
sýkýntýlarýn ortaya çýktýðý, bu sýkýntýlarýn çok ciddi çevre ve saðlýk sorunlarý ortaya
çýkardýðý ve ekonomik kalkýnmayý olumsuz yönde etkilediði sonuçlarýna ulaþýlmaktadýr.
Küresel su krizi olgusunun önemini ortaya koyan göstergelerden biri de suyun BM
tarafýndan þekillendirilen Milenyum Hedeflerinin gerçekleþtirilmesindeki aðýrlýklý
rolüdür. Su kaynaklarý yönetimi, sekiz konu baþlýðý altýnda ortaya konulan hedeflerin
altýsýna doðrudan, sekizine ise dolaylý yoldan katký saðlamaktadýr. Aþaðýdaki tabloda
anýlan hedefler ve su kaynaklarý yönetiminin katkýlarý özetlenmektedir.

10 SIWI 2006, s.11
11 SIWI 2006, s.11
12 World Health Organization, Water Sanitation and Health,

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/en/index.html
13 UNESCO-WWAP 2003, s.12
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Tablo 2.4 Milenyum Hedeflerinin Gerçekleþtirilmesinde
Su Kaynaklarý Yönetiminin Rolü
Milenyum Hedefi

Doðrudan Etkiler

Dolaylý Etkiler

Yoksulluk

2015'e kadar günlük geliri
1$'nýn altýnda olan insan
sayýsýnýn yarý yarýya
azaltýlmasý

-Su temel üretim girdisidir
-Su yatýrýmlarý kalkýnmada
katalizör görevi görür

-Su kökenli risklerin
azalmasý yatýrýmlarý teþvik
eder
-Ekosistem yýpranmasýnýn
kesilmesi alkýnmayý tetikler
-Saðlýklý su iþgücü
verimliliðini arttýrýr

Açlýk

2015e kadar açlýk
oranýnýn yarý yarýya
azaltýlmasý

-Su tarýmsal faaliyetlerde
temel girdidir, gýda üretimini
etkiler
-Saðlýklý su gýda güvenliðini
ve verimliliði yükseltir

-Saðlýklý ekosistem su
çevirimini ve tarýmsal
üretimi garantiler
-Su arzý güvenliði gýda
fiyatlarýný düþürür

Ýlköðretim

2015'e kadar tüm
çocuklarýn ilk öðretimi
tamamlamasý

-Saðlýklý su ve ekosistem
saðlýklý çocuklarýn okula
katýlýmýný arttýrýr

Kadýn - Erkek

Eþitsizliðin azaltýlmasý

-Katýlýmcý su yönetimi
kadýnýn toplumsal önemini
arttýrýr

Eþitliði
Çocuk Ölümleri

5 yaþýn altýnda çocuklarýn
ölüm oranýnýn 2/3
azaltýlmasý

-Saðlýklý su hastalýk riskini
azaltýr

-Saðlýklý su gýda güvenliðini
arttýrýr

Anne Ölümleri

Anne ölüm oranýnýn 2015'e -Saðlýklý su hastalýk riskini
kadar 2/3 azaltýlmasý
azaltýr

-Saðlýklý su gýda güvenliðini
arttýrýr

Hastalýklar

Baþta AIDS olmak üzere
temel hastalýklarýn 2015'e
kadar yarý yarýya
azaltýlmasý

-Saðlýklý su hastalýk riskini
azaltýr

-Saðlýklý su gýda güvenliðini
arttýrarak temel hastalýk
riskini azaltýr

Çevre

Temiz suya ulaþamayan
insan sayýsýnýn yarý yarýya
azaltýlmasý

-Entegre su yönetimi
-Havza odaklý su yönetimi
kirliliðin azaltýlmasý ve
doðal döngüyü olumlu
ekosistemin korunmasýnda etkiler
temel araçtýr

Kaynak: UNESCO-WWAP 2003, s.9

Su esas olarak üç ana kullanýcý grubu tarafýndan talep edilmektedir. Bunlar, tarým
kesimi, endüstri kesimi ve þehirli kullanýcýlardýr. Yukarýda genel çerçevesi sunulan
küresel su krizi olgusu her üç kullanýcý grubu için saðlýk, çevre, ekonomi ve uluslararasý
iliþkiler ile ilgili bir dizi önemli sorunu beraberinde getirmektedir. Küresel su krizinin
yol açtýðý sorunlar yine su kaynaklarý yönetimi, çevre, saðlýk, uluslararasý hukuk gibi
alanlarda uygulamaya konacak küresel bir dizi politika ile ortadan kaldýrýlabilecek
veya söz konusu sorunlarýn etkisi sýnýrlandýrýlabilecektir. Bölgesel sorunlar ise
29

uluslararasý politikalar ile uyumlu stratejiler çerçevesinde her bir kullanýcý grubu için,
bu gruplarýn ayýrýcý özellikleri dikkate alýnarak çözülmeye çalýþýlmalýdýr.
Küresel su krizi olgusu ile birlikte þebeke suyu hizmetleri özelinde bazý önemli
öneri ve tartýþmalar gündeme gelmiþtir. Bunlardan birincisi, suyun israfýn önlenmesi
amacý doðrultusunda bir ekonomik mal olarak kabul edilmesidir. Dublin Ýlkeleri
kapsamýnda bu ilkenin küresel ölçekte geçerlilik kazandýðý ileri sürülebilir. Ýkincisi,
yukarýda sýralanan olumsuz dýþsallýklarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik olarak gerekli
altyapý yatýrýmlarýnýn özellikle az geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde hayata
geçirilmesidir. Üçüncüsü, çevre ve saðlýk alanlarýnda güçlü regülasyon rejimlerinin
kurulmasýdýr.14
Suyun ekonomik bir mal olarak kabulü ve son derece yüksek finansman gerektiren
altyapý yatýrýmlarýnýn zorunluluðu ile birlikte hizmetin merkezi veya yerel kamu
otoritesi tarafýndan saðlandýðý örneklerde etkin olmayan yönetim ve düþük kalite gibi
sorunlara sýklýkla vurgu yapýlmasý,15 þebeke suyu hizmetlerinde özel sektör katýlýmý
seçeneðini gündeme taþýmýþtýr. Söz konusu seçenek sýklýkla Dünya Bankasý ve OECD
gibi örgütler tarafýndan önerilmekte, BM ise bu konuda tarafsýz bir tutum sergilemektedir.
Öte yandan hemen hemen tüm uluslararasý örgütlerin ve birçok sivil toplum
kuruluþunun uzlaþtýðý ve açýkça ifade ettiði çözüm önerisi, yukarýda ifade edildiði
üzere, suyun ekonomik bir mal olarak deðerlendirilmesi, fiyatlamada tüm maliyet
unsurlarýnýn dikkate alýnmasý ve kirleten öder ilkesinin benimsenmesidir.16

14 Þüphesiz hizmetin özel sektör katýlýmýna açýlmasý durumunda, bazý alt bölümlerinin doðal tekel niteliði taþýmasý

nedeniyle ekonomik regülasyon gerekliliði de ortaya çýkacaktýr. Bu konu ilerleyen bölümlerde ayrýntýlandýrýlacaktýr.
15 The World Bank, Approaches to Private Participation in Water Services, s.2, (The World Bank, 2006); OECD,

Global Trends in Urban Water Supply and Waste Water Financing and Management, Report No: Ccnm/Env(2000)
36/Final, s.8 (OECD 2003)
16 UNESCO-WWAP, Water: A Shared Responsibility, The United Nations World Water Development Report-2, s.71

(UNESCO-WWAP 2006)
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ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝ

3. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝ
Þebeke suyu hizmeti, þehirlerde yerleþik hane halklarý tarafýndan kullanýlacak
suyun birbirini takip eden sýrayla; çýkarýlmasý, depolanmasý, çeþitli iþlemlerden
geçirilmesi, daðýtýmý, atýksuyun toplanmasý, atýksuyun arýtýlmasý ve doðaya geri
verilmesi aþamalarýný ifade etmektedir.17
Þebeke suyu hizmeti, yukarýda sýralanan birbirini izleyen alt hizmet basamaklarýndan
dolayý dikey bütünleþmenin hakim olduðu bir hizmet niteliði taþýsa da, bu alt hizmet
basamaklarý birbirlerinden ayrýlabilmektedir. Nitekim birçok ülkede suyun çýkarýlmasý
ve iþlenmesi yerel teþebbüsler tarafýndan yerine getirilirken, daðýtým belediyeler eliyle
yürütülmektedir. Söz konusu iþlevlerin ayrýþmasý, bu hizmetleri farklý teþebbüslerin
yerine getirmesini, bir baþka ifadeyle rekabetin tesisini mümkün kýlabilecektir.

3.1 Þebeke Suyu Hizmetinin Aþamalarý
3.1.1 Suyun Çýkarýlmasý
Su nihai tüketime sunulmak üzere akarsular, rezervuarlar, göller ve yeraltý su
kaynaklarýndan elde edilmektedir. Kaynaklarýn sýnýrlý olmasý durumunda su denizden
elde edilerek iþlenebilir. Ancak, bu yöntemin maliyeti bir hayli yüksektir. Su esas
olarak üç ana kullanýcý grubu tarafýndan talep edilmektedir. Bunlar; tarým kesimi,
endüstriyel kullanýcýlar ve hane halklarý olarak sýralanabilir. Bu gruplarýn toplam
tüketim içindeki paylarý ülkeden ülkeye farklýlýk göstermektedir.

3.1.2 Suyun Ýþlenmesi
Suyun iþlenmesi, doðal yollarla elde edilen ürünün kullanýma hazýr hale getirilmesi
amacýyla yapýlan fiziksel ve kimyasal iþlemleri ifade etmektedir. Suyun iþlenme
derecesi, kaynaða göre farklýlýk göstermektedir. Genel olarak yeraltý sularý en saf
ürün niteliði göstermekte, bu nedenle yalnýzca arýtma iþleminden geçirilmek suretiyle
tüketicilere sunulmaktadýr. Yerüstü sularýnýn (nehir, göl ve rezervuar kaynaklý sular)
iþlenmesi daha karmaþýk bir süreci gerektirmekte, bu nedenle yeraltý sularýnýn
iþlenmesine oranla daha yüksek maliyetleri beraberinde getirmektedir. Tuzlu sularýn
iþlenmesi ise, bir dizi karmaþýk ters ozmoz sürecini içermekte, dolayýsýyla en yüksek
maliyetli süreç olma özelliðini taþýmaktadýr.
17 Suyun elde edildiði kaynak ile iþleme tesisi arasýndaki mesafe fazla ise bir de iletim aþamasýndan söz etmek mümkündür.

Iletim aþamasý da daðýtým gibi doðal tekel niteliði göstermektedir.
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Suyun iþlenme derecesi kullaným amacýna göre de deðiþebilmektedir. Tarýmsal
kullanýmda su sýnýrlý ölçüde iþlenir ya da hiç iþlenmez. Endüstriyel kullanýmda ise,
ürün þebekeden ya da doðrudan kullanýcý tarafýndan doðadan elde edilebilir. Dolayýsýyla
iþlenme ölçüsünü tayin eden temel etmen kullaným alanýdýr. Örneðin, gýda ve içecek
sektörlerinde yüksek derecede iþlenmiþ ürün talep edilmekte, buna karþýn aðýr sanayi,
kimya gibi sektörlerde görece düþük derecede iþlenmiþ ürüne gereksinim duyulmaktadýr.
Þekil 3.1 Suyun Tipik Ýþlenme Aþamalarý
Çýkarýlmýþ
Su

Katý Madde
Ayýklanmasý
Karýþtýrma
Tanký

Pýhtýlaþtýrma

Filtrasyon
PH
Düzenlenmesi
Dezenfeksiyon
Ham
Su

Kullanýlabilir
Su

Katý Madde
Ayrýþtýrýlmasý
Karýþtýrma
Tanký

Pýhtýlaþtýrma

Filtrasyon
PH
Ayarlanmasý
Dezenfeksiyon
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Kullanýlabilir
Su

3.1.3 Suyun Daðýtýmý
Daðýtým, suyun iþlenme tesislerinden bireysel tüketicilere þebeke sistemi vasýtasýyla
ulaþtýrýlmasýdýr. Suyun daðýtýmýnda kullanýlan altyapý; boru hatlarý, pompalama
sistemleri, hizmet rezervuarlarý ve depolar gibi araç ve gereçlerden oluþmaktadýr.
Daðýtým sistemleri genellikle bölgesel karakterlidir, bu nedenle yerel otoriteler
tarafýndan yönetilmektedir. Bununla birlikte büyük ölçekli yerleþim birimlerinin
daðýtým sistemleri, çevresinde bulunan köy ya da kasabalarýn daðýtým sistemleri ile
baðlantýlý olabilmektedir.

3.1.4 Atýksuyun Toplanmasý ve Arýtýlmasý
Atýksuyun toplanmasý faaliyeti, ortaya çýkan saðlýk ve çevre dýþsallýklarý nedeniyle
önem taþýmaktadýr. Uzun yýllar kanalizasyon sistemleri, yaðýþ sularýnýn ve atýksularýn
bir arada taþýndýðý drenaj aðý þeklinde inþa edilmiþ, ancak son yýllarda bu hatlar
birbirinden ayrýlmýþtýr. Bu tercih deðiþikliðinin temel nedeni teknik olarak ayrý
kanallarýn hidrolik akýþlarýnýn öngörülebilir bir istikrar göstermesi, bu þekilde maliyetlerin
daha düþük seviyelere indirilmesinin mümkün kýlýnmasýdýr.18
Ortalama günlük atýksu debisi, su tüketimi tarafýndan belirlenmekte, debi ise gün
içinde saatlere göre, yýl içinde ise mevsimlere göre deðiþkenlik göstermektedir.
Kanalizasyon sisteminin büyüklüðü tüketim miktarý ve yaðýþ rejimi dikkate alýnarak
hesaplanmaktadýr. Kanalizasyon sisteminin tipi de atýksuyun toplanmasý faaliyeti
içinde önemli bir rol oynamaktadýr. Dolayýsýyla, yeni bir þebeke kurulmasý ya da
mevcut þebekenin geniþletilmesi sýrasýnda kanalizasyon sistemi dikkate alýnmalýdýr.
Maliyetleri doðrudan etkileyen bir unsur olan þebekenin büyüklüðü tespit edilirken
mevsimsel farklar, ortalama debi ve en düþük ve en yüksek debi deðerleri dikkate
alýnmalýdýr.19
Atýksuyun arýtýlmasý çok aþamalý bir süreçtir. Ön arýtma sürecinde atýksu, kum,
çakýl taþý gibi yabancý maddelerden temizlenir. Birincil arýtma sürecinde bazý katý ve
organik maddelerden arýndýrýlýr. Bu süreçte bazý kimyasal maddeler de
kullanýlabilmektedir. Ýkincil arýtma olan biyolojik arýtma sürecinde, atýksu organik
maddelerden arýndýrýlmakta ve hatta prosese baðlý olarak nitrojen ve fosfor gibi
elementlerden de arýndýrýlmaktadýr. Üçüncül arýtma sürecinde ikincil süreçte
18 WRc ve EU DG4, Water Sector in European Union, Çalýþma No: Comp/2002/E 3/SI 2. 334052, s.8 (WRc ve EU 2002)
19 Gökdemir B. , Þebeke Suyu Sektöründe Serbestleþme ve Rekabet, Rekabet kurumu Lisansüstü Tez Serisi, s.38

(Rekabet Kurumu, 2007)
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ayýklanamayan bazý organik maddeler temizlenir. Bu süreçte aðýrlýkla filtreleme
yöntemi kullanýlýr. Bu temel süreçlerin dýþýnda, arýtma tesisi çamurunun susuzlaþtýrýlmasý
ve bertarafý, gibi ikincil önemde iþlemler de söz konusudur.
Atýksu arýtmanýn bir diðer önemli aþamasý da ayrýþtýrýlan atýklarýn bertarafýdýr. Bu
aþamanýn maliyeti toplam atýksu arýtma maliyetinin yaklaþýk yarýsýný teþkil etmektedir.
Atýklarýn bertarafý aþamasýnda kanalizasyon sisteminden ayrýþtýrýlan atýklar belirli
iþlemlerden geçirilerek tekrar doðal çevirime sunulmaktadýr.

Þekil 3.2 Atýksuyun Arýtýlmasý Aþamalarý
Ýþlenmemiþ
Atýksu

Katý Madde

Kum
Tutucu

Birincil
Arýtma

Biyolojik
Arýtma

Nihai
Bertaraf
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Arazi
Doldurma
Ýçin
Kullanýlan
Katý Atýklar

Arazi
Doldurma
Ýçin
Kullanýlan
Katý Atýklar

Tabiata
Kazandýrma

3.2 Þebeke Suyu Hizmetinin Ýktisadi Özellikleri
3.2.1 Kamu-Özel Mal Ayýrýmý
Þebeke suyu hizmetinin kamu malý niteliði taþýdýðýný ileri süren görüþlerle özel
mal niteliði taþýdýðýný ileri süren görüþler arasýndaki çatýþma uzun yýllardýr sürmektedir.
Birinciler hizmetin insan saðlýðý ve çevre üzerindeki doðrudan etkilerini dikkate alarak
þebeke suyu hizmetinin bir kamu malý niteliðini taþýdýðýný ileri sürmekte, buna karþýn
ikinciler, özellikle Dublin Ýlkeleri20 sonrasýnda, daha liberal bir yaklaþýmla, suyun kýt
bir kaynak olmasý nedeniyle iktisadi bir mal olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ileri
sürmektedirler.
Suyun kamu malý olarak kabul edilmek istenmesinin ardýndaki neden, aksi halde,
yani özel mal olarak kabul edilmesi durumunda, bu hizmetin özel sektör tarafýndan
saðlanabilecek olmasýdýr. Bu halde düþük gelirli hane halklarý, kar odaklý çalýþan özel
sektör saðlayýcýlarýndan gereksindikleri miktarda suyu ve atýksu hizmetini elde
edemeyebileceklerdir.
Bir malýn kamu malý olarak nitelendirilebilmesi için iki temel özelliðe sahip olmasý
gerekmektedir; ekonomik birimlerin malýn tüketiminden dýþlanamamasý, bir baþka
ifadeyle söz konusu malýn fiyatlandýrýlmasýnýn mümkün olmamasý ve malýn tüketiminde
rekabetin mümkün olmamasýdýr.21
Geleneksel mallarýn tüketiminde ekonomik birimler birbiriyle rekabet halindedir,
bir diðer ifadeyle bir birimin bir miktar fazla tüketmesi diðerinin tüketimini azaltýcý
etki yaratýr. Kamu malýnda ise tüketim böyle bir etki doðurmamaktadýr. Bu özellik
kamu malýnýn tüketiminde rekabetin mümkün olamamasý özelliðine karþýlýk gelmektedir.
Diðer yandan geleneksel mallarýn tüketimi esnasýndan ekonomik birimlerin fiziksel
olarak dýþlanmasý mümkün iken, kamu mallarýnda bu tür bir fiziki dýþlama mümkün
olamamaktadýr. Bu özellik de kamu malýnýn dýþlanmazlýk ilkesine iþaret etmektedir.
Kamu malýna sýklýkla verilen geleneksel örnek ulusal savunmadýr.
20 Su konusunda uluslararasý giriþimler bakýmýndan dönüm noktasý teþkil eden toplantý, 1992 yýlýnda Dublinde

düzenlen Su ve Çevre Konferansýdýr. Söz konusu konferans kapsamýnda su kaynaklarý yönetimine iliþkin yeni
yaklaþýmlar ortaya konmuþ, bu yaklaþýmlar Dublin Ýlkeleri baþlýðý altýnda dünya kamuoyuna duyurulmuþtur.
Bu ilkelerden biri de suyun ekonomik bir deðer taþýyan ekonomik bir mal olarak kabul edilmesi gerekliliðini
vurgulamaktadýr.
21 Rogers P. P., Llamas M. R., Martinez-Cortina L., Water Crisis: Myth or Reality? içinden Hanemann W. M.,

The Economic Conception of Water, Marcelino Botin Water Forum 2004, s.71 (Taylor & Francis, 2006)
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Þebeke suyu hizmetinde, suya eriþimin þebeke eriþimine baðlý olmasý nedeniyle
dýþlanabilirlik ilkesi geçerlidir. Diðer yandan hizmetin bazý bölümlerinin doðrudan,
doðal tekel niteliðine sahip bölümlerinin ise ortak taþýma gibi araçlarla dolaylý biçimde
rekabete açýlmasý mümkündür. Bu noktadan hareketle þebeke suyu hizmetinin kamu
malý sayýlabilmesi için gereken her iki niteliðe de sahip bulunmadýðý ileri sürülebilir.
Diðer yandan sosyal boyutu da dikkate alýnarak, þebeke suyu hizmetinin, deðerli
mal ya da yarý kamusal mal adlarý altýnda farklý bir kategori içinde deðerlendirilebileceði
ifade edilmektedir.
Deðerli mal kavramý, bireysel tüketicilerin tercihlerinden baðýmsýz olarak, toplumun
tüketimini desteklediði ya da zorunlu kýldýðý, temel eðitim gibi mal ve hizmetleri
nitelemektedir. Þebeke suyu hizmeti de deðerli mal kapsamýnda kabul edilebilir.
Böylece þebeke suyu hizmeti, temel insani ihtiyaçlarý karþýlayacak ölçüye kadar deðerli
mal olarak kabul edilebilecek, dolayýsýyla kamu otoritesinin sunumuna konu olacak,
temel ihtiyaçlarýn ötesine geçen miktarlar ise özel mal kapsamýnda kabul edilebilecektir.22
Yarý kamu malý nitelemesi ise, þebeke suyu hizmetinin yukarýda ifade edilen
nedenlerle özel mal niteliði taþýmasýna karþýn, diðer altyapý hizmetlerinden farklý
olarak piyasa aksaklýklarýnýn çok riskli olmasýnýn yaný sýra, önemli dýþsallýklar ve
sosyal amaçlar dikkate alýnarak, dýþlanma ilkesinin sýnýrlandýrýlmasý anlayýþý ile ortaya
konmaktadýr.23

3.2.2 Bölgesel Doðal Tekel
Þebeke suyu hizmetinin alt basamaklarý olan su daðýtýmý ve atýksuyun toplanmasý
doðal tekel niteliði göstermektedir. Doðal tekel, kabaca ölçek ekonomilerin varlýðý
nedeniyle talebin en az maliyetle bir tek teþebbüs tarafýndan karþýlanabileceði elektrik,
telekomünikasyon, su, posta hizmetleri gibi bazý altyapý hizmetleri için geçerli olan
bir ekonomik durumdur. Ayný bölgeye birden fazla içme suyu þebekesi ya da
kanalizasyon altyapýsý döþemek ölçek ekonomilerinin varlýðý nedeniyle24 ekonomik
olamayacaðý için, þebeke suyu hizmeti, söz konusu alt hizmetler bakýmýndan doðal
tekel niteliði göstermektedir.
22 Þimþek, B. S., Su Sektöründe Reform Hareketleri: Yeni Politika Arayýþlarý ve Rekabet Olanaklarý, Rekabet Kurumu

Uzmanlýk Tezleri Serisi, s.16 (Rekabet Kurumu, Ankara 2007
23 EU, Analyses of EU Explicit and Implicit Policies and Approaches in the Larger Water Sector, Water Liberalization

Scenarios, EC Community Research Final Report for Work Package 2, s.125 (AB 2004)
24 Rogers, Llamas ve Martinez-Cortina 2006, s.74-75
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Öte yandan modern teori doðal tekelin ölçek ekonomilerinin var olduðu sektörlerde
ortaya çýktýðýný kabul etmekle birlikte, ölçek ekonomilerinin geçerli olmadýðý hallerde
de doðal tekelin var olabileceðini ifade etmektedir. Bununla birlikte talep miktarýndaki
aþýrý artýþ ya da teknolojik geliþmelere baðlý olarak ortalama maliyet eðrisinde ortaya
çýkabilecek deðiþiklikler, söz konusu faaliyetin doðal tekel niteliðini ortadan
kaldýrabilecektir.25
Dolayýsýyla, su daðýtýmý ve atýksuyun toplanmasý faaliyetlerinin, aþýrý talep artýþý
ya da teknolojik geliþmeden kaynaklanan nedenlerle doðal tekel niteliðini kaybetmesi,
bir diðer ifadeyle bu alanlarýn rekabete açýlmasý, en azýndan teorik olarak mümkündür.
Ancak, bu hizmetlerin, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerine oranla teknolojik
geliþmelerden daha az etkileneceði dikkate alýndýðýnda, bunun düþük bir olasýlýða
sahip olduðunu söylemek mümkün.
Þebeke suyu hizmeti iki özelliðinin etkisiyle bölgesel karakter taþýmaktadýr. Birincisi
kalite yükümlülükleri nedeniyle su iþleme tesisleriyle tüketim bölgesinin birbirine
yakýn bulunmasý gerekliliðidir. Yakýn gelecekte, dramatik bir teknolojik geliþmenin
gerçekleþmeyeceði varsayýmýyla, hizmetin bölgesel tekel karakterini koruyacaðý
beklenmektedir.26
Ýkincisi ise, çok yüksek taþýma maliyetleridir. Nitekim yüz kilometre mesafe için
taþýma maliyetlerinin toplam maliyete oraný, elektrik sektöründe % 5, doðal gaz
sektöründe % 2.5 iken þebeke suyu hizmetinde % 50 seviyesinde gerçekleþmektedir.
Buna karþýn depolama maliyeti görece düþük seviyededir.27

3.2.3 Yüksek Sabit Maliyetler
Su sektörü sermaye odaklý bir sektör konumundadýr. Sektörün altyapýsýný teþkil
eden su ve kanalizasyon boru hatlarý ile su ve atýksu arýtma tesisleri uzun ömürlü
varlýklar olmakla birlikte yüksek yatýrým gerektirmektedir. Bu nedenle sektörde sabit
maliyetlerin payý, iþletme maliyetlerine oranla bir hayli fazladýr. Söz konusu altyapý
unsurlarý, baþka herhangi bir amaçla kullanýlamamakta, bu nedenle batýk maliyet
niteliði de taþýmaktadýr.

25 Ayrýntý için bkz., Paþaoðlu Ö., Doðal Tekellerde Regülasyon ve Rekabet, Bir Örnek; Ýngiliz Elektrik Sektörünün

Yeniden Yapýlandýrýlmasý, Rekabet Kurumu Uzmanlýk Tezleri Serisi (Rekabet Kurumu, Ankara 2003)

26 EU 2004, s.126
27 WRc ve DG4, Water Sector in EU, Çalýþma No: Comp/2002/E 3/SI 2. 334052, 30 (WRc ve DG4 2002)
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Þebeke suyu hizmetinde sabit maliyetlerin toplam maliyet içindeki oraný diðer
altyapý hizmetlerine oranla yüksektir. Nitekim bu oran Ýngiltere için % 80'in üzerindedir.28
ABD'de þebeke suyu hizmetlerinde sermaye yatýrýmlarýnýn toplam gelire oraný,
doðal gaz hizmetleri için geçerli olan oranýn iki katý iken, telekomünikasyon ve
elektrik için geçerli olan orandan % 70 daha fazladýr.29 Bunun sonucu olarak yatýrýmýn
geri dönüþ süresi uzamakta, söz konusu sürenin kýsaltýlmasý için fiyatlarýn arttýrýlmasý
gerekmekte, bu ise kamuoyunun olasý tepkisi ve politik çekinceler nedeniyle
gerçekleþtirilememektedir.

3.2.4 Çevre ve Saðlýk Üzerindeki Etkili Dýþsallýklar
Daha önce ifade edildiði üzere þebeke suyu hizmeti çevre ve saðlýk üzerinde
etkili pozitif ve negatif dýþsallýklar yaratmaktadýr. Yetersiz su ve atýksu faaliyetleri
gerek toplum saðlýðý gerek ekolojik denge üzerinde olumsuz etkiler doðurmakta,
þebeke suyu hizmetinin iyileþtirilmesi durumunda ise söz konusu alanlarda son derece
olumlu geliþmeler ortaya çýkmaktadýr. Hizmetin bu niteliði, toplumsal ve politik
hassasiyeti arttýrmakta, sonuç olarak hizmetin sunumunda ekonomik yaklaþýmlarý
dikkate almak, diðer altyapý hizmetlerine oranla güçleþmektedir.

28 WRc ve DG4, Water Sector in EU, Çalýþma No: Comp/2002/E 3/SI 2. 334052, 30 (WRc ve DG4 2002)
29 Rogers, Llamas ve Martinez-Cortina 2006, s.74
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4. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE ÖZEL SEKTÖR KATILIMI
4.1 Taným ve Amaç
Özel sektör katýlýmý veya kamu-özel sektör ortaklýðý, altyapý hizmetlerinin finansmaný,
yapýmý, yenilenmesi ve iþletilmesine yönelik olarak kamu otoritesi ile özel kesim
arasýndaki iþbirliði biçimlerini ifade etmektedir.30
Bu amaçla kullanýlan araçlar, altyapý mülkiyetinin kamuda kalmasý koþulu ile
hizmet yükümlülüðünü belirli bir süre için özel sektöre devreden çeþitli tipte sözleþmeler
ve hizmetin, altyapý mülkiyetinin özel sektör tarafýndan devralýnarak gerçekleþtirilmesi,
diðer deyiþle özelleþtirmedir. Söz konusu araçlar, kamu otoritesi tarafýndan tespit
edilen amaçlar doðrultusunda ekonomik risk, hak ve yükümlülüklerin taraflar arasýnda
daðýlýmýný belirlemektedir.
Özel sektör katýlýmýndan temel beklentiler; kamu otoriteleri tarafýndan yönetilen
sistemlerde ortaya çýkan sorunlarýn giderilmesi, özel sektörün yönetim uzmanlýðý ve
bilgi birikiminden yararlanýlarak etkinliðin arttýrýlmasý, kamu otoritesi tarafýndan
karþýlanmasý güç olan finansman ihtiyacýnýn özel sektör tarafýndan temin edilmesi,
su hizmetinin politik müdahalelerden arýndýrýlmasý ve hizmetlerin mümkün olduðu
ölçüde piyasa mekanizmasý içinde yürütülmesinin saðlanmasýdýr.31
Kamu otoritesi tarafýndan yönetilen sistemlerde gözlenen ve özel sektör katýlýmý
modelleriyle çözülmesi beklenen temel sorunlar; düþük hizmet kalitesi, etkinsiz
yönetim, aþýrý kullaným ve israf, maliyetin altýnda fiyatlama ve buna baðlý olarak
geliþen finansal sorunlar, etkin iþlemeyen sübvansiyon sistemi, yüksek iþgücü
maliyetleri, düþük iþgücü verimliliði, yetersiz regülasyon çerçevesi ile çevreye yönelik
negatif dýþsallýklar olarak sýralanabilir.32

30 EU Commission, Green Paper on Public Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and

Concessions, COM (2004) 327 Final, s.3 (EU, Brussel 2004)

31 The World Bank, Selecting an Option for Private Sector Participation, Toolkit 1 (The World Bank 1997),

http://www.worldbank.org/html/fpd/water/wstoolkits/Kit1/frame.html

32 Panayotou, T., The Role of the Private Sector in Sustainable Infrastructure Development, Environment Discussion

Paper No:39, s.3-4 (United Nations Development Programme February 1998)
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Aþaðýdaki tabloda geliþmekte olan ülkelerde þebeke suyu hizmetlerinin mevcut
durumu ile temel hedefler özetlenmektedir.
Tablo 4.1 Geliþmekte Olan Ülkelerde Mevcut Durum ve Temel Hedefler
Temel Hedefler

Mevcut Durum

Tüm kullanýcýlar için güvenli ve yeterli su ve
atýksu hizmetinin saðlanmasý

Birçok hane halký içme ve kullanma suyunu sokak
satýcýlarýndan saðlamakta, atýksu arýtmasý ise þebeke
baðlantýsý olmadan basit usullerle halledilmektedir.
Þebeke baðlantýsý olanlar ise günün belirli
zamanlarýnda sýnýrlý hizmet almaktadýr.

Yeterli alt yapý yatýrýmlarýnýn yeni kullanýcýlarý da
kapsayacak þekilde yapýlmasý

Mevcut saðlayýcýlar (kamu teþebbüsleri) finansman
sýkýntýsý çekmekte, düþük fiyatlar nedeniyle yatýrým
için gerekli getiriyi elde edememektedir.

Maliyetleri minimize edecek etkin yönetim anlayýþý
gerekmektedir

Etkin olmayan yönetim, yolsuzluk, yüksek kayýpkaçak oraný ve düþük iþ gücü verimliliði maliyetleri
yükseltmektedir.

Tarifeler, tüm kesimlerin hizmetten
faydalanabilmesi için maliyetleri karþýlamalýdýr

Tarifeler, ancak iþletme maliyetlerini karþýlamaktadýr.
Bunun nedeni politik nedenlerle fiyatlarýn
baskýlanmasýdýr. Aradaki maliyet farký genellikle
borç senetleri ile telafi edilmektedir. Bu durum
þebekeye baðlý olan kullanýcýlarýn koþullarýný
iyileþtirmekte, ancak þebekeye baðlý olmayan
kesimlere fayda saðlamamaktadýr. Zira önemli olan
yeni yatýrýmlarýn yapýlmasýdýr.

Kaynak: Ehrhardt D., Groom E., Halpern J., O'Connor S., Water and Sanitation Services: Some Practical Lessons,
Water Sector Board Discussion Series No:9, s.6, (The World Bank 2007)

4.2 Özel Sektör Katýlýmýnda Kullanýlan Modeller
Özel sektör katýlýmý çerçevesinde kullanýlan modeller (sözleþme tipleri) aþaðýdaki
tabloda sunulmaktadýr. Bununla birlikte uygulamada, genellikle, söz konusu sözleþme
tiplerinin birleþimlerinden oluþan melez sözleþmelerin kullanýldýðýný belirtmek yerinde
olacaktýr. Örneðin bir kiralama sözleþmesinin kapsamý yatýrým yükümlülüðünün de
özel sektöre devredilmesini içerecek þekilde geniþletilmekte ya da bir hizmet sözleþmesi
kapsamýna, kiralama sözleþmesinde rastlanan gelir paylaþýmýný öngören bir hüküm
dahil edilebilmektedir.33

33 The World Bank 1997, Toolkit 1
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Tablo 4.2 Özel Sektör Katýlýmý Modelleri
Sözleþme Tipi

Sahiplik

Yönetim ve
Ýþletme

Sermaye
Yatýrýmý

Ticari Risk

Süre (yýl)

Hizmet Sözleþmesi

Kamu

Özel/Kamu

Kamu

Kamu

1-2

Yönetim Sözleþmesi

Kamu

Özel

Kamu

Kamu

3-5

Kiralama Sözleþmesi

Kamu

Özel

Kamu

Kamu/Özel

8-15

Ýmtiyaz Sözleþmesi

Kamu

Özel

Özel

Kamu

25-30

YÝD

Kamu/Özel

Özel

Özel

Özel

20-30

Özelleþtirme

Özel ya da

Özel

Özel

Özel

-

Özel ve Kamu
Kaynak: The World Bank 1997, Tolkit 1

Bu noktada yukarýdaki tabloda sunulan ana modellerin belli baþlý özelliklerini
incelemek, uygulamada sýkça rastlanan melez modelleri de anlamak bakýmýndan
faydalý olacaktýr.

4.2.1 Hizmet Sözleþmesi
Hizmet Sözleþmesi kapsamýnda, mühendislik, faturalandýrma, þebeke bakým ve
onarýmý ve IT hizmetleri gibi iþler özel sektör tarafýndan üstlenilmektedir. Sözleþme
ile özel sektör uzmanlýk ve teknik bilgi birikiminden yararlanýlmakta, ayrýca söz
konusu hizmetlerin rekabete açýlmasý ile etkinlik arttýrýlmaktadýr. Sözleþmenin süresi
6 ay ile 2 yýl arasýnda sýnýrlýdýr. Hizmet sözleþmesi, etkin olmayan yönetim koþullarý
altýnda bazý teknik taleplerin karþýlanmasý bakýmýndan etkili bir yöntem olarak kabul
edilmektedir.34

4.2.2 Yönetim Sözleþmesi
Yönetim Sözleþmesi ile altyapýnýn iþletme ve yönetimi 2-5 yýl süresince özel sektöre
devredilmektedir. Yönetim ve iþletme hizmetlerine karþýlýk olarak özel kesime belirli
bir sabit yönetim ödemesi yapýlmakta ya da hizmetin bedeli detaylý olarak tanýmlanan
performans ölçütlerine baðlanmaktadýr.
Burada temel sorun, yatýrým yükümlülüðü dolayýsýyla kamunun ekonomik riski
taþýmayý sürdürmesi dolayýsýyla özel teþebbüsün maliyetleri azaltma yönünde
güdülenememesidir. Diðer yandan yönetim performansýný ölçecek performans ölçütleri
geliþtirmek de güçtür. Örneðin kaçak su oraný iþletme ve yönetim performansýný
ölçmek amacýyla kullanýlabilecek bir ölçüt olarak görülmekle birlikte bu oranýn tespiti,
34 The World Bank 1997, Toolkit 1
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dolayýsýyla ölçümü, bir hayli güçtür. Yönetim ve iþletme performansý sermaye yatýrýmlarý
ile doðrudan iliþkilidir. Ancak, model kapsamýnda yatýrým kamu otoritesinin bir
yükümlülüðü sayýldýðýndan, düþük performansýn tüm sorumluluðunu iþletme ve
yönetimi üstlenen özel kesime yüklemek mümkün olmayacaktýr.
Yönetim sözleþmesi, hizmetin teknik kapasitesini arttýrmak, ilaveten ileri tarihli
daha geniþ kapsamlý bir model için hazýrlamak bakýmýndan özellikle regülasyon
kabiliyet ve deneyimi sýnýrlý ülkeler için tercih edilebilir bir yöntemdir. Yönetim
sözleþmesinin aþaðýda sýralanan koþullarýn geçerli olduðu hallerde tercih edilmesinin
yerinde olacaðý ifade edilmektedir:35
*

*
*
*

Tarifeler çok düþük ve hükümet tarifeleri arttýrmak için zamana ihtiyaç duymakta
ya da özel sektör katýlýmý ile uyumlu bir kamu sübvansiyonu sistemi geliþtirmek
istemekteyse
Regülasyon rejimi uzun vadeli daha karmaþýk modellerin uygulanmasýna imkan
vermeyecek eksiklikler içermekteyse
Ülkenin risk primi özel sektör katýlýmýný güdülemeyecek derecedeyse
Hükümet yatýrýmcýlarý uzun vadeli sözleþmeler vasýtasýyla ticari risklere girmeye
ikna edemiyorsa

Nitekim söz konusu model, daha geniþ ölçekli modellere zemin hazýrlamak
amacýyla Mexico City ile Trinidad ve Tobago'da kullanýlmýþtýr. Trinidad ve Tobago'da
denenmiþ olan iki aþamalý model, yani, hizmetin önce yönetim sözleþmesi ile sýnýrlý
ölçüde özel kesime devri ardýndan imtiyaz sözleþmesiyle daha uzun vadeli ve geniþ
bir devir; hem hükümete eksik olan regülasyon çerçevesini deneyimlere dayanarak
tamamlama þansý vermiþ, hem de hizmeti üstlenen özel kesime ülke koþullarýný tanýma
ve güven ortamýný geliþtirme olanaðý saðlamýþtýr.36

4.2.3 Kiralama Sözleþmesi
Kiralama sözleþmesi kapsamýnda özel kesim alt yapý hizmetine iliþkin varlýklarý
kamu otoritesinden belli bir süre için kiralar. 8-15 yýl arasýnda deðiþen bu süre zarfýnda
özel teþebbüs, altyapýnýn iþletme ve yönetim iþlevlerini üstlenir. Ýyi yapýlandýrýlmýþ
bir kiralama sözleþmesinde, kiralayan teþebbüsün karý, maliyetlerin ne ölçüde azaldýðý
ile orantýlandýrýlmaktadýr. Bu halde, bu sözleþme tipi kiralayan teþebbüsü iþletme ve
yönetim etkinliðini arttýrmak yönünde güdü saðlamaktadýr. Kiralama sözleþmesi Fransa
ve Ýspanya'da yaygýn olarak kullanýlan, Çek Cumhuriyeti, Gine ve Senegal'de ise
uygulama alaný bulan bir modeldir.
35 The World Bank 1997, Toolkit 1
36 Nankani H., Testing the Waters; A Phased Approach to a Water Concession in Trinidad and Tobago, Public Policy

for the Private Sector Note No:103 (The World Bank 1997)
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Bu modelde yatýrým planlamasý ve finansman kamu otoritesinin sorumluluðunda
bulunmaktadýr. Bununla birlikte yatýrým kararý noktasýnda taraflarýn eþgüdümü önem
taþýmaktadýr. Yatýrým konusu ile ortaya çýkmasý muhtemel sorun; kiralayan tarafýndan
talep edilen, maliyetleri aþaðýya çekmesi muhtemel ileri teknoloji yatýrýmlarýnýn kamu
otoritesi tarafýndan yüksek fiyat gerekçesi ile reddedilmesidir. Ayný konuda karþýlaþýlan
bir diðer sorun, bazý tür yatýrýmlarýn iþletme ve yönetim iþlevinin gereði olduðu
gerekçesi ile kiralayan tarafýndan yapýlmasýnýn beklenmesidir. Bu alandaki muðlaklýk
da taraflar arasýnda anlaþmazlýk yaratabilmektedir.37
Kiralama sözleþmesi, iþletme verimliliðinin düþük olduðu bununla birlikte yatýrým
ihtiyacýnýn sýnýrlý olduðu ya da bulunmadýðý koþullar altýnda faydalý olabilecek bir
modeldir. Kiralama sözleþmesinin de, yönetim sözleþmesi gibi daha kapsamlý modeller
için bir ön adým olabileceði ileri sürülse de, modelin uzun vadeli ve karmaþýk olmasý
bir ön adým olarak düþünülmesini güç kýlmaktadýr.38

4.2.4 Ýmtiyaz Sözleþmesi
Ýmtiyaz sözleþmesi kapsamýnda özel kesim yönetim ve iþletmenin yaný sýra yatýrým
yükümlülüðünü de 20-25 yýl boyunca, altyapýnýn mülkiyeti kamu otoritesinde kalmak
üzere üstlenmektedir. Ýmtiyazýn devredileceði özel sektör rekabetçi teklif ya da davet
gibi yöntemlere göre seçilmektedir. Bu model Fransa, Arjantin ve Malezya gibi
ülkelerde birçok kez kullanýlmýþtýr.
Ýmtiyaz sözleþmesi özel kesimden beklenen kalite ve kapsam performans ölçütlerini,
performans standartlarýný, tarife rejimini, yatýrým yükümlülüklerini ve uyuþmazlýklarýn
halli mekanizmalarýný açýk ve detaylý bir biçimde tanýmlamakta, bir diðer ifadeyle
regülasyon iþlevini görmektedir.
Model, bir yandan kamu otoritesini ticari riskten kurtarýrken, diðer yandan yönetim
ve iþletmenin yaný sýra yatýrým yükümlülüðünü de özel kesime devretmek suretiyle
verimlilik artýþý için gerekli güdülemeyi saðlanmaktadýr. Bu çerçevede imtiyaz
sözleþmesi, özelikle hizmetin kalite ve kapsamýnýn geniþletilmesini hedefleyen ve bu
nedenle yüksek yatýrýma gereksinim duyulan bölgelerde kullanýlabilecek etkin bir
yöntemdir.
Diðer yandan sözleþmenin tüm performans ölçüt ve standartlarý ile tarife rejimini
öngörmesi nedeniyle karmaþýk bir yapýya sahip olmasý kamu otoritesi üzerinde
olumsuz etki yaratmaktadýr.
37 The World Bank, Approaches to Private Participation in Water Services, s.10 (The World Bank 2006)
38 The World Bank 1997, Toolkit 1
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Zira, sözleþmenin uzun dönemli tekel hakký vermesi ekonomik regülasyon ihtiyacýný
beraberinde getirmektedir. Modelde ekonomik regülasyon yani fiyat ve tarife tespiti
sözleþme ile gerçekleþtirilmektedir. Ancak, sabit hükümler içeren sözleþmenin, dinamik
parametrelere göre deðiþen fiyat ve tarifeleri uzun vadeli olarak tespit etmesi güçtür.
Sözleþmenin zaman içinde tadili ise, ileride ele alýnacaðý üzere, baþka bazý sorunlarý
beraberinde getirmektedir. Öte yandan kamu otoritesi, iktisadi regülasyona koþut
olarak çevre ve saðlýk alanlarýnda da güçlü bir regülasyon rejimi ortaya koymak
zorundadýr.

4.2.5 YÝD Sözleþmesi
YÝD sözleþmesi, imtiyaz sözleþmesine benzemekle birlikte daha çok su ve atýksu
arýtma tesisi, baraj gibi yapýlarýn finansmanýnda kullanýlan bir modeldir. YÝD
sözleþmesinin, Yap-Ýþlet, Dizayn Et-Yap-Ýþlet gibi çok sayýda türevi uygulanma alaný
bulmaktadýr. YÝD sözleþmesi uyarýnca özel kesim, örneðin, yeni bir baraj inþa etmeyi
taahhüt etmekte, söz konusu tesisi belli bir süre boyunca iþletmekte, bu sürenin
sonunda tüm varlýðý kamu otoritesine devretmektedir. Sözleþmenin süresi genellikle
20-30 yýl arasýnda deðiþmekte, bu süre zarfýnda altyapý hizmetinden elde edilen gelir
ile teþebbüsün yaptýðý yatýrýmlarýn bedeli ve hizmetlerine karþýlýk belirli bir bedel
ödenmektedir. YÝD ve türev sözleþmeler Avustralya, Malezya, Þili, Türkiye ve Yeni
Zelanda gibi ülkelerde uygulanmýþtýr.
YÝD sözleþmelerinde sýklýkla rastlanan unsur al ya da öde yükümlülüðüdür. Buna
göre kamu otoritesi hizmeti üstlenen teþebbüse belirli miktarda ürünü belirli bir birim
fiyattan satýn alma taahhüdünde bulunmaktadýr.
YÝD sözleþmesi temel ihtiyacýn su ve atýksu arýtma tesisi olduðu bölgelerde verimli
sonuçlar yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak, sorun daðýtým þebekesinden ya da
faturalandýrma veya kayýp kaçak oranýnýn yüksekliðinden kaynaklanýyor ise, YÝD
modeli ile elde edilecek bir getiri söz konusu olmayacak, aksine kaynak israfý ortaya
çýkabilecektir. Diðer yandan iþletme tesisi kurulmasý ve daðýtým etkinliðinin arttýrýlmasý
gibi hizmet yükümlülükleri ayrýþtýrýlarak farklý sözleþmeler marifetiyle farklý teþebbüslere
verilebilir.39

4.2.6 Özelleþtirme
Özelleþtirme kapsamýnda iþletme ve yönetim ile yatýrým yükümlülükleri özel
kesime tarafýndan üstlenilmekte, ancak, diðer modellerden farklý olarak altyapý
39 The World Bank 1997, Toolkit 1
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hizmetinin mülkiyeti de özel kesim tarafýndan devralýnmaktadýr. Bir diðer ifadeyle,
ticari risk tamamen özel kesim tarafýna geçmektedir. Bu model dünyada sadece
Ýngiltere ve Þili'de uygulama alaný bulmuþtur.
Ýmtiyaz ve YÝD sözleþmelerinde kamu otoritesinin yükümlülüklerinden biri de bir
süre sonra kamu mülkiyetine geçecek olan altyapý ya da tesisin denetlenmesidir.
Özelleþtirme iþlemlerinde kamu otoritesi denetimden ziyade regülasyon iþlevine
odaklanabilmektedir.
Öte yandan þebeke suyu gibi önemli alanlarda kamu, özelleþtirme iþlemi sonrasýnda
da altyapýnýn hizmette devamlýlýðýný garanti altýna almak isteyebilir. Nitekim Ýngiltere'de
özel kesim, hükümete belirli aralýklarla tesisin hizmet verebilirliðine iliþkin rapor
sunmakla yükümlü kýlýnmýþtýr.40

4.2.7 Kamu - Özel Kesim Ortak Giriþimi
Ýspanya gibi bazý ülkelerde uygulama alaný bulan bir model de kamu-özel kesim
ortak giriþimidir. Bu modele baþvurulmasýnýn temel nedeni kamu otoritesinin, bazý
kamu hizmetlerini daha etkin yürütmek amacýyla, kamu hukuku ve kamu bürokrasinin
katý kurallarýndan ve aðýr iþleyiþinden kurtulmak amacýyla, ilgili faaliyetini özel hukuk
hükümlerine tabi kýlmaktýr.
Sistemde üç olasýlýk söz konusudur. Birinci olasýlýk dahilinde, kamu kuruluþu
veya kamu kuruluþuna baðlý giriþimci kuruluþlardan biri veya uluslararasý bir kuruluþ,
bir ya da birden fazla özel giriþimci ile bir karma þirket veya ortak giriþim oluþturur.
Söz konusu kamu kuruluþu, daha sonra bu þirketle sözleþme akdeder. Ýkincisi, kamu
kuruluþunun kamu hizmeti yapan mevcut bir þirketle ortaklýða girmesidir. Üçüncü
olasýlýk ise kamu kuruluþunun söz konusu tipte bir þirketten hisse senedi almasýdýr.41
Ortak giriþim yönteminin baþarýlý sonuçlar verebilmesi için devletin söz konusu
giriþim üzerinde üretim, yatýrým, finansman ve fiyat gibi konularda etkide bulunmamasý,
giriþimin bir özel teþebbüs gibi baðýmsýz faaliyet gösterebilmesi gerekmektedir.

4.3 Özel Sektör Katýlýmýnda Ýzlenecek Yöntem
Yukarýda yer verilen modellerin tümü neticede altyapý hizmetlerine yönelik iþletme
ve finansman yöntemleridir. Söz konusu modellerin baþarýsý hizmete baðlý olan ticari
riskin taraflar arasýnda (kamu otoritesi, özel kesim, tüketiciler) dengeli bir biçimde
daðýtýlmasýna baðlýdýr. 42 Risk daðýlýmýný belirleyen temel unsur sözleþmedir.
40 The World Bank 1997, Toolkit 1
41 Gökdemir 2007, s.62
42 Clifford Chance, Project Finance, s.3 (IFR Publishing, London 1991)
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Dolayýsýyla hizmet devrine konu olan sözleþmenin tasarýmý özel sektör katýlýmýnýn
baþarýsýnda belirleyici rol oynamaktadýr. Aþaðýdaki tabloda özel sektör katýlýmý
sürecinde ortaya çýkabilecek riskler ve bu risklerin azaltýlmasýna yönelik önlemler
sýralanmaktadýr.
Tablo 4.3 Özel Sektör Katýlýmý Projelerinde Muhtemel Riskler ve
Bunlarýn Sigortalanmasý43
Muhtemel Risk
1- Yapým Riski
- Aþýrý Maliyet

Ortaya Çýkma Nedeni

Riskin Azaltýlmasý

Yapýcýnýn kontrolü dýþýnda geliþebilir:
Düzenleme deðiþikliði, ek vergi vb.
Yapýcýdan kaynaklanýr: Etkin olmayan
uygulama, operasyonel hatalar

- Teslimatta Gecikme Yapýcýnýn Kontrolü Dýþýnda Geliþebilir:
Mücbir sebep
Yapýcýdan Kaynaklanýr:
Alt yüklenicilerle eþgüdüm eksikliði,
yetersiz performans
- Teslimatta
Düþük kalite, inþa hatasý
performans
ölçütlerinin
karþýlanamamasý
Ýþletmeciden Kaynaklanýr:
2- Ýþletme Riski
Operasyonel hatalar
- Aþýrý Ýþletme
Ýþletmecinin kontrolü dýþýnda geliþebilir:
Kamu otoritesinin talebi üzerine yöntem
Maliyeti
deðiþikliði
Sözleþme hükümlerinden kaynaklanýr:
3- Gelir Riski
Tarifenin sözleþmede bazý deðiþkenlere
- Tarifelerde
endekslenmesinden dolayý tarife
deðiþiklik
yükseldiðinde talep azalabilir

- Talepte deðiþiklik

Kamu otoritesi tarafýndan sözleþme
hükümlerinin ihlalinden kaynaklanýr
Talebin düþmesinden kaynaklanýr

-Kalite veya miktardaki Ýþleticinin performansýndan kaynaklanýr
yetersizlik sonucu
talebin düþmesi
Kamu otoritesinden kaynaklanýr
Yerel paranýn devalüasyonu
4- Finansal Risk
- Döviz kuru ve faiz
riski
Yerel paranýn dönüþtürülememesi ya da
transfer edilememesi
5- Mücbir Sebep
Doðal afetler, grev vb.
- Öngörülemeyen
nedenler
- Yasal deðiþiklik
Genel yasal çerçevede deðiþiklik

6- Ekolojik Risk

Sözleþmeye yönelik özgül deðiþiklik
Ýþleticinin hatasýndan kaynaklanýr

-Risk sigortalanýr
-Kamu otoritesinden teminat alýnýr
-Kamu otoritesi zararý karþýlar
-Yapýcýdan teminat alýnýr
-Yapýcý zararý karþýlar
-Risk sigortalanýr
-Yapýcýdan teminat alýnýr
-Yapýcý zararý karþýlar
-Yapýcýdan teminat alýnýr

-Ýþletmeciden teminat alýnýr
-Ýþletmeci zararý karþýlar
-Kamu otoritesi riski üstlenir
-Özel kesim tüm riski üstlenir

-Kamu otoritesi tüm riski üstlenir
-Özel kesim riski üstlenir
-Ýþletmeciden teminat alýnýr
-Ýþletmeci zararý karþýlar
-Kamu otoritesi zararý karþýlar
-Risk Sigortalanýr (hedging)
-Özel kesim riski üstlenir
-Kamu otoritesi riski üstlenir
-Risk sigortalanýr
-Kamu otoritesi riski üstlenir
(þayet deðiþiklik çok temelse)
-Kamu otoritesi riski üstlenir
-Ýþletici zararý tazmin eder

Kaynak: The World Bank, Concessions for Infrastructure; A Guide to Their Design and Award, World Bank Technical
Paper no: 399
43 The World Bank, Concessions for Infrastructure; A Guide to Their Design and Award, World Bank Technical Paper

no: 399, s.47 (The World Bank 1998). Kaynakta yer verilen bazý risk unsurlarý sýnýrlý etkileri nedeniyle dikkate alýnmamýþtýr.
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Özel sektör katýlýmýnýn baþarýsý büyük ölçüde sorunun tespiti ve kullanýlacak
yönteme baðlý olmaktadýr. Baþarýlý bir uygulama çok aþamalý bir çalýþmanýn etkili bir
biçimde hayata geçirilmesine baðlýdýr. Söz konusu aþamalar: geniþ anlamda su
politikasýnýn tespiti, hizmet standartlarý, tarifeler ve sübvansiyonlarýn belirlenmesi,
risk analizi ve daðýlýmý, hukuki ve kurumsal bazda regülasyon çerçevesinin çizilmesi
ve nihayet en uygun operatörün seçilmesi olarak sýralanabilir. Bu aþamalarda yapýlmasý
gereken iþler ile ilgili özet vermek yerinde olacaktýr.44
Geniþ anlamda su politikasýnýn belirlenmesi aþamasýnda atýlmasý gereken ilk adým,
ilgili kamu kurumlarýnýn tespit edilmesi ve yetki ve sorumluluðun bunlarýn arasýnda
paylaþtýrýlmasýdýr. Bu aþamada mevcut hukuki ve idari yapý incelenir; ardýndan su
kaynaklarýnýn paylaþýmý, su ve kanalizasyon temini, ücretlendirme, tarifelendirme,
kalite kontrolü gibi hizmetlerin görülmesinde sorumlu tutulacak idari kurumlar
kapasite ve tecrübeleri de göz önüne alýnmak suretiyle seçilir ve nihayet bu seçime
göre, herhangi bir yetki çatýþmasýna da yer vermeyecek biçimde hukuksal ve idari
yapý yeniden düzenlenir.
Ýkinci aþamada hizmet standartlarý, tarife ve sübvansiyonlar belirlenir. Burada
kamu otoritesi hizmetin kalitesi ile tarifeler arasýnda bir denge kurmalý, bu esnada
düþük gelirli hane halklarýný da dikkate almalýdýr. Bu dengenin saðlýklý bir þekilde
kurulabilmesi için hizmet maliyeti, ekolojik çevre ve saðlýk standartlarý, ülkenin
sosyoekonomik yapýsýna iliþkin detaylý teknik analizlerin yapýlmasý gerekmektedir.
Burada bir diðer sorun da uygun sübvansiyon düzeneðinin geliþtirilmesidir. Sübvansiyon
düzenekleri özel sektör katýlýmý sonucunda ortaya çýkmasý beklenen piyasanýn iþleyiþini
bozabilecektir.
Üçüncü aþamada risk ve sorumluluk taraflar arasýnda daðýtýlýr. Risk ve sorumluluðun
paylaþýmý, yukarýda ifade edildiði üzere, seçilen sözleþme tipine göre deðiþmektedir.
Burada hassas konu özel sektör katýlýmýna baþvurulmasýna yol açan eksiklikler ile
ülkenin içinde bulunduðu koþullardýr.
Örneðin, birçok geliþmekte olan ülkede gözlendiði üzere, yatýrým ihtiyacýnýn var
olduðu koþullarda uzun vadeli imtiyaz ya da YÝD sözleþmeleri tercih edilir. Söz
konusu sözleþmelerde yatýrým yapma yükümlülüðü özel kesime ait olduðundan risk
de yine özel kesim tarafýndan üstlenilir. Ancak, söz konusu ülkenin makro ekonomik
kredisi çok düþükse, bir diðer ifadeyle ekonomik kriz olasýlýðý yüksek ise, bu halde
44
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özel kesime al ya da öde garantisi getirilmekte, dolayýsýyla risk kamu otoritesi tarafýndan
üstlenilmektedir. Bu noktadan hareketle, kamu otoritesi risk ve sorumluluðun paylaþýmý
sýrasýnda, ülke koþullarýný ve mevcut ihtiyaçlarý analiz ederek, kendi riskini ve
tüketicilerin üstleneceði riski en alt seviyede tutmaya çalýþmalýdýr.
Dördüncü aþamada regülasyonun hukuki çerçevesi çizilir ve sorumlu idari yapý
tespit edilir. Hizmet standartlarý; tarife ve sübvansiyonlara uyulup uyulmadýðýnýn
gözlenmesi ve denetimi, konuya iliþkin yasal mevzuatý ve bu yasal mevzuatý uygulayacak
kurumsal yapýyý zorunlu kýlmaktadýr. Uygulamada çeþitli yaklaþýmlar mevcuttur. Bazý
ülkelerde düzenleyici otoriteler gibi yeni bir baðýmsýz kurumsal yapý oluþturulurken,
bazý ülkelerde sorumluluk bakanlýk birimleri gibi mevcut idari yapýya verilmektedir.
Ancak, bu ikinci halde mevcut kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi gerekmektedir.
Diðer yandan konu ile dolaylý ilgisi bulunan ancak hizmetin sunumunda önemli
rol oynayan rekabet yasasý, çevre yasasý, sözleþmeleri düzenleyen yasalar, kamu
alýmlarýna iliþkin yasa, vergi yasasý ve iþ yasasý gibi yasalarýn da gözden geçirilmesi
ve gerektiðinde amaca uygun deðiþiklikler yapýlmasý son derece önemlidir.
Son aþamada ise yukarýda sýralanan analiz ve deðerlendirmeler ýþýðýnda hizmetin
devredileceði özel teþebbüs en uygun yöntemle seçilir. Bu noktada üç temel yöntem
izlenmektedir; rekabetçi teklif, rekabetçi müzakere ve doðrudan müzakere. Bunlar
arasýnda rekabetçi ihale yöntemi oluþturmaktadýr. Operatörün seçiminde teknik
deðerlendirme ve finansal deðerlendirme ölçütleri kullanýlmaktadýr. Bunlarýn ayrýntýlý
bir biçimde tespit olunarak önceden kamuoyuna duyurulmasý operatör seçiminin
þeffaf bir ortamda gerçekleþmesini saðlamakta, bu da yatýrým ortamýný daha cazip
kýlmaktadýr. Hangi kýstasýn ne ölçüde aðýrlýk taþýyacaðý tamamen ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak belirlenmektedir.

4.4 Geliþmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Katýlýmýna Ýliþkin Genel
Durum45
Altyapý hizmetlerine yönelik özel sektör katýlýmý özellikle geliþmekte olan ülkeler
tarafýndan 1990'lardan beri yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Dünya Bankasý verilerine
göre, 1990 yýlýnda þebeke suyu hizmetleri dahil toplam yatýrým miktarý 18 milyar ABD
Dolarý iken, 1997 yýlýnda bu rakam 127 milyar ABD Dolarý olarak gerçekleþmiþ,

45

Bu baþlýk altýnda sunulan rakamsal bilgiler Dünya Bankasý'nýn Altyapý Hizmetlerinde Özel Sektör Katýlýmý Veri
Bankasýndan derlenmiþtir. Veriler geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkelerde 1990-2005 yýllarý arasýnda yapýlan
telekomünikasyon, enerji, ulaþým ve þebeke suyu sektörü yatýrýmlarýný kapsamaktadýr.
Bilgi için bkz. http://ppi.worldbank.org/index.aspx
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2003 yýlýna kadar düzenli bir azalýþ seyri ile 50 milyar ABD Dolarý seviyesine gerilemiþ,
küresel ekonomik krizin etkisinin de azalmasýyla, 2005 yýlýnda, 96 milyar ABD Dolarý
seviyesini yakalamýþtýr.
Proje sayýsý bazýnda enerji sektörü 1,309 adet proje ile ilk sýrayý almakta, onu
sýrasýyla 878 projeyle ulaþým, 749 projeyle telekomünikasyon ve 476 projeyle þebeke
suyu sektörleri izlemektedir.46 Söz konusu sýralama yatýrým büyüklüðü temel alýndýðýnda
deðiþmekte, telekomünikasyon hizmetleri 471,859 milyon ABD Dolarý ile birinciliðe
oturmakta, enerji sektörü 298,305 milyon ABD Dolarý ile ikinci sýrada yer almakta,
ulaþtýrma sektörü 151,620 milyon ABD Dolarý, þebeke suyu ise 50,713 milyon ABD
Dolarý ile üçüncü ve dördüncü sýralarý paylaþmaktadýr.
Yatýrým büyüklüðü dikkate alýndýðýnda en çok yatýrýmý çeken ilk on ülke Brezilya,
Çin, Arjantin, Meksika, Hindistan, Malezya, Filipinler, Endonezya, Rusya Federasyonu
ve Türkiye olarak sýralanmaktadýr. Aþaðýdaki tabloda toplam ve sektör bazýnda yatýrým
miktarlarý ile en çok yatýrýmý gerçekleþtiren on teþebbüs yer almaktadýr.
Tablo 4.4 Toplam ve Sektörler Bazýnda En Büyük On Yatýrýmcý
Yatýrýmcý

Toplam
Yatýrým
Milyon
ABD Dolarý

Telefonica SA

66,877

0

66,877

0

0

Telecom Italia

37,421

0

37,421

0

0

Carso Group

31,360

0

30,630

730

0

SUEZ

27,857

14,325

0

400

13,132

France Telecom

26,506

0

26,506

0

0

America Movil

25,712

0

25,712

0

0

AES Corporation

19,153

19,153

0

0

0

Portugal Telecom

18,690

0

18,690

0

0

Deutsche Telekom

17,909

0

17,909

0

0

Singapore Telekom

15,765

0

15,765

0

0

Enerji

Telekominikasyon

Ulaþým

Þebeke Suyu

Kaynak: The World Bank Private Sector Participation Database

46 Dünya Bankasý verilerine þebeke suyu hizmetlerine iliþkin 2006 rakamlarý da eklenmiþtir. açýklanmýþtýr. Buna göre

anýlan yýlda 48 adet proje gerçekleþtirilmiþtir. Bunlarýn karþýlýk geldiði yatýrým tutarý 2,003 milyon ABD Dolarý
seviyesindedir
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Görüldüðü gibi, söz konusu altyapý hizmetleri arasýnda en düþük yatýrým þebeke
suyu hizmetleri alanýnda gerçekleþmiþtir. Görece düþük yatýrým olgusu esas olarak,
þebeke suyu hizmetinin, kendisini diðer altyapý hizmetlerinden farklýlaþtýran özgül
niteliklerinden kaynaklanmaktadýr. Þebeke suyu hizmetleri yatýrýmlarý ile ilgili tabloyu
daha açýk görebilmek bakýmýndan bazý ek bilgilerin sunulmasý yerinde olacaktýr.
Aþaðýdaki tabloda yýllar bazýnda proje sayýsý ve toplam yatýrým miktarý verileri yer
almaktadýr.
Tablo 4.5 Yýllar Bazýnda Þebeke Suyu Proje Sayýsý ve Toplam Yatýrým Miktarý
Yýl

Yatýrým Miktarý
(Milyon ABD Dolarý)

Proje Sayýsý

1991

75

2

1992

284

6

1993

6,629

12

1994

1,362

17

1995

1,835

18

1996

1,312

27

1997

10,161

39

1998

2,327

33

1999

6,488

42

2000

8,495

44

2001

2,309

41

2002

1,648

43

2003

1,452

43

2004

4,569

52

2005

1,678

57

2006

2,003

48

52,716

524

Toplam

Kaynak: The world Bank Private Sector Participation Database

Yýllar bazýnda yatýrým miktarýnýn dalgalý bir seyir izlediði gözlenmektedir. Buna
karþýn proje sayýsýnýn birkaç istisna dýþýnda düzenli bir artýþ seyri izlediði görülmektedir.
Bununla birlikte yatýrým büyüklüðünün görece sýnýrlý kaldýðý bazý yýllarda proje sayýsý
yatýrým büyüklüðünün birkaç kat yüksek gerçekleþtiði yýllara göre daha fazladýr. Bu
durumun altyapý projelerinin yatýrým büyüklükleri arasýndaki orantýsýzlýklardan
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kaynaklandýðý söylenebilir. Örneðin, bazý yýllarda gerçekleþen büyük ölçekli
telekomünikasyon projelerinin yatýrým tutarý, diðer yýllardaki küçük ölçekli su ve
ulaþtýrma yatýrýmlarýnýn çok üzerinde gerçekleþmiþ olabilir. Yukarýdaki tablo, genel
olarak son yýllarda yatýrým projelerinin sayýsýnýn arttýðýný ancak büyük ölçekli projelerin
sayýsýnýn azaldýðýný göstermektedir.
Projelerin özel sektör katýlýmý modelleri bazýnda daðýlýmý incelendiðinde, toplam
524 projenin 212 adedinin imtiyaz sözleþmesi, 171'inin YÝD, 120'sinin yönetim ve
kiralama sözleþmesi ve 21'inin özelleþtirme ile gerçekleþtirildiði görülmektedir. Toplam
yatýrým miktarý bakýmýndan ilk iki sýra deðiþmemekte, imtiyaz sözleþmesi ile
gerçekleþtirilen projelerin yatýrým tutarý 37,336 milyon ABD Dolarý ile ilk sýrada yer
alýrken, YÝD projelerinin büyüklüðü 7,705 milyon ABD Dolarý ile ikinci sýrada
gelmektedir. Sýralama, özelleþtirme ile yönetim ve kiralama sözleþmesi ile yapýlan
projeler bakýmýndan deðiþmekte, özelleþtirme 6,465 milyon ABD Dolarý ile üçüncü,
yönetim ve kiralama sözleþmesi ise 1,209 milyon ABD Dolarý ile dördüncü sýrayý
paylaþmaktadýr. Gerek yönetim gerek kiralama sözleþmesinde özel kesimin sýnýrlý
ölçüde yatýrým yaptýðý göz önünde bulundurulduðunda sýralamadaki deðiþiklik
beklenmedik bir geliþme sayýlmayacaktýr.
Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde özel sektör katýlýmýnýn sonuçlarýna iliþkin
çok sayýda ampirik çalýþma mevcuttur. Söz konusu çalýþmalarda özel sektör katýlýmýnýn
farklý ülkelerde farklý sonuçlara yol açtýðý gözlenmektedir.47
Nellis48 tarafýndan Afrika ülkeleri için yapýlan çalýþmada genelde tüm altyapý
hizmetlerinde özel sektör katýlýmý ile olumlu sonuçlar elde edildiði, öte yandan altyapý
hizmetleri içinde görece en az ilerleme kaydedilen hizmetlerin enerji ve þebeke suyu
hizmetleri olduðu, bu durumun sözleþmelerin yenilenmesi ya da sözleþmede yer alan
yükümlülüklerin ertelenmesinden ve çoðu çokuluslu þirket hüviyeti taþýyan teþebbüslerin
profesyoneleri ile kamu görevlileri arasýndaki bilgi asimetrisinden kaynaklandýðý ileri
sürülmektedir.
Wallstein ve Kosec49 konu ile ilgili çalýþmalarýnda, serbestleþmeyi destekleyen ya
da serbestleþmenin olumsuz sonuçlar doðurduðunu ileri süren sonuç ve yorumlar
söz konusu olmakla birlikte; su kalitesi, saðlýk düzeyi gibi alanlarda genellikle olumlu
sonuçlarýn elde edildiðini ileri sürmektedir.
47 Megginson W. L., Netter J. M., From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, s.48

(Journal of Economic Literature, June 2001); Estache A., Perelman S., Trujillo L., Infrastructure Performance and
Reform in Developing and Transition Economies: Evidence from a Survey of Productivity Measure, s.6
The World Bank Working Paper 3514 (The World Bank 2005)
48 Nellis J., Privatization in Developing Countries: A Summery Assessment, 24, Centre for Global Development WPN: 87
(March 2006)
49 Wallstein S., Kosec K., Public or Private Drinking Water, s.6-10, Joint Center Working Paper 05-05 (2005)
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Estache, Perelman ve Trujillo'nun çalýþmalarýnda etkinlik ölçütü bakýmýndan kamu
ile özel teþebbüs iþletmeleri arasýnda anlamlý bir fark bulunmadýðý, serbestleþme
sonrasýnda etkinlik düzeyinin bir miktar yükseldiði, ancak özel sektörün etkinlik
düzeyinin yönetim kapasitesinden daha fazla arttýðý ifade edilmektedir. Söz konusu
yazarlar, kamu ve özel sektör arasýnda etkinlik farklýlýðý bulunmamasýnýn þebeke suyu
hizmetlerinde rastlanan sözleþmelerin deðiþtirilmesi olgusundan kaynaklandýðýný
savlamaktadýr. Nitekim 1990'lý yýllarda Latin Amerika ülkelerinin % 75'inde sözleþmelerin
uygulamaya geçildikten bir süre sonra deðiþtirilmesinin bu iddialarýný desteklediðini
ileri sürmektedir.50
Clarke, Kosec ve Wallstein51, inceledikleri farklý ülkelere yönelik çok sayýda ampirik
çalýþmanýn bulgularýna dayanarak, þebeke suyu hizmetinde özel sektör katýlýmýnýn
genelde sektörün performansýný arttýrdýðýný, bu artýþýn özellikle þebekeye baðlantý
sayýsý, verimlilik, hizmet kalitesi ve su kalitesi konularýnda belirgin olarak gözlendiðini,
ancak bu geliþmelere karþýn sýklýkla özel sektör katýlýmý sonrasýnda fiyatlarýn yükseldiðini
ifade etmektedirler.
Yukarýda yer verilen kaynaklarýn yaný sýra, diðer altyapý hizmetlerinde özel sektör
katýlýmýnýn sonuçlarýnýn deðerlendirilmesine yönelik birçok çalýþmanýn ortak vurgusu,
istenilen sonuçlarýn elde edilmesinde, mümkün olduðu ölçüde rekabetçi piyasa
koþullarýnýn yaratýlmasý ve uygun regülasyon yönteminin geliþtirilmesi gerektiðidir.
Örneðin, Prasad52 konu ile ilgili ampirik çalýþmalara atfen özel sektör katýlýmýnýn,
rekabet ve regülasyon politikalarý ile birlikte varolabaileceðini, özel sektör katýlýmý
öncesinde rekabet koþullarýný saðlayacak ve regülasyon alt yapýsýný teþkil edecek
düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hem özel kesim hem de tüketiciler için faydalý
sonuçlar yaratacaðýný ifade etmektedir.
Gökdemir, konu ile ilgili ampirik çalýþmalarýn sonuçlarýný þu þekilde özetlemektedir:53
*

Genel altyapý hizmetlerinde serbestleþme ve özelleþtirme (özel sektör katýlýmý)
ile birlikte ekonomik etkinlik artmaktadýr. Bununla birlikte serbestleþme
uygulamalarýnýn baþarýsýnýn, büyük ölçüde, yöntemin uygulama biçimine baðlý
olarak deðiþtiði ileri sürülebilir.

50 Estache A., Perelman S., Trujillo L. 2005, s. 11-13
51 Clarke G., Kosec K., Wallstein S., Has Private Participation in Water and Sewerage Improved Coverage? Empirical

Evidence from Latin America, AEI-Brookings Joint Centre, s.7 (2003)

52 Prasad N., Privatisation Results: Private Sector Participation in Water Services After 15 Years, Development Policy

Review 2006 24(6), s.684 (DPR 2006)

53 Gökdemir 2007, s.82
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*

*

Serbestleþme ve özelleþtirme ile baþarýlý sonuçlar elde edilebilmesi için piyasada
rekabetin tesisi ve uygun regülasyon sisteminin kurulmasý büyük önem
taþýmaktadýr.
Serbestleþme ve özelleþtirme uygulamalarý bakýmýndan en sorunlu alanlardan
biri þebeke suyu sektörüdür. Bu durum, özellikle hizmet yükümlülüðünün
devrini öngören sözleþmelerde, sözleþmenin akdinden sonra deðiþikliðe
gidilmesi veya sözleþmede yer alan yükümlülüklerin ertelenmesinden ve çoðu
çokuluslu þirket profesyoneleri ile kamu görevlileri arasýndaki bilgi asimetrisinden
kaynaklanmaktadýr.

Aþaðýdaki tabloda bazý ülke uygulamalarýnda çeþitli deðiþkenler temelinde özel sektör
katýlýmýnýn etkileri incelenmektedir.
Tablo 4.6 Seçilmiþ Ülkelerde Özel Sektör Katýlýmýnýn Etkileri
Ülke

Sözleþme
Yýl
Tipi

Fildiþi Sahili

1988 Kiralama

Gabon

1997 Ýmtiyaz

Guinea

1989 Kiralama

Senegal

1996 Kiralama

Polonya

1992 Kiralama

Arjantin
Buenos
Aires

1993 Ýmtiyaz

Arjantin
Salta

1998 Ýmtiyaz

Þili
Santiago

1990 Hizmet

Meksika
Mexico
City

1993 Hizmet

Kapsam
(hizmetten
yararlanan
bin kiþi)

Fiyat
AZALIÞ 1987-1997
arasýnda % 36
AZALIÞ
ortalama % 17
ARTIÞ
1988-1996
arasýnda % 450
ARTIÞ
Ortalama yýlda
% 3 dolayýnda
ARTIÞ
Oran bilinmiyor
DALGALANMA
Baþlangýçta % 27
azalýþ sonra farklý
oranlarýnda artýþ
ARTIÞ
1998-2002
arasýnda % 14
ARTIÞ
1990-1994
arasýnda % 41
KARMA
Düþük gelirliler
için artýþ, yüksek
gelirliler için azalýþ

ARTIÞ 1987-201
2000-630
ARTIÞ
1997-59.8
2000-72.6
ARTIÞ
1988-12.0
200-58.8
ARTIÞ
1995-204
2001-294
DEÐÝÞMEMÝÞ
ARTIÞ
1992-2.290
1998-2.582
ARTIÞ
1998-173.7
2002-241.3
ARTIÞ
1990-837
1994-935
ARTIÞ
1992-1279
1996-1652

Kaynak: Clark, Kosec ve Wallstein 2003, s.46-49'dan derlenmiþtir.
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Üretim
(milyon
m3/yýl)

Verimlilik
(Çalýþan/
000 kiþi)

ARTIÞ 1987-90
2000-138
ARTIÞ
1997-42.1
2000-50.0
ARTIÞ
1989-16.4
2000-26.2
ARTIÞ
1995-69.4
1999-74.8
AZALIÞ
Üç yýl içinde
% 20 oranýnda
ARTIÞ
1992-1.378
1998-1.437

ARTIÞ 1987-8.3
2000-2.4
ARTIÞ
Kesin veri yok

ARTIÞ
1998-130
2002-165
ARTIÞ
1990-462
1994-475
DEÐÝÞMEMÝÞ

VERÝ YOK

ARTIÞ
1988-42
2000-7.3
ARTIÞ
1996-6.3
1999-4.3
ARTIÞ
1992-10.3
1995-8.0
ARTIÞ
1992-3.4
1998-1.7

ARTIÞ
1990-2.1
1994-1.75
ARTIÞ
1992-13.8
1998-9.8

4.5 Dünyada Özel Sektör Katýlýmý Örnekleri
Þebeke suyu hizmetinde özel sektör katýlýmý uygulamalarýna yol gösteren iki temel
modelin varlýðý kabul edilmektedir. Bunlardan birincisi, Fransa Modeli olarak bilinen
altyapý hizmet imtiyazýnýn, varlýklarýn mülkiyeti kamuda kalmak üzere, yukarýda yer
verilen sözleþme türleri vasýtasýyla özel kesime devridir. Ýkincisi ise, Ýngiltere Modeli
olarak bilinen, altyapý mülkiyetinin özelleþtirme yöntemiyle özel kesime devredilmesidir.
Bu modellerin Ýngiltere ve Fransa'nýn adlarý ile anýlmasý, söz konusu modellerin ilk
ve yoðunlukla bu ülkeler tarafýndan uygulanmasýndan kaynaklanmaktadýr. Dünya
ölçeðinde ise Fransa Modeli genel kabul görmektedir.
Bu noktadan hareketle sözkonusu modelleri tanýmak bakýmýndan Fransa ve
Ýngiltere uygulamalarý ve bunlarýn yaný sýra Fransa modelini uygulamýþ ve baþarýlý
sonuçlar elde etmiþ olan ABD örneðinin genel hatlarý ile incelenmesi yerinde olacaktýr.
Ardýndan bu modelleri uygulayan birçok geliþmekte olan ülkede gözlenen bölgesel
uygulamalar örnek olarak incelenecektir.

4.5.1 Geliþmiþ Ülke Uygulamalarý
4.5.1.1 Fransa
Fransa'da serbestleþtirme, yerel yönetimlerin teknik ve finansal açýdan su sektörünü
AB standartlarýna taþýyamadýklarý bir dönemde gerçekleþtirilmiþtir. Fransa'da, özel
sektör katýlýmý, özelleþtirme dýþýnda kalan modellerle gerçekleþtirilmiþtir. Regülasyon
çerçevesi ise 1964 yýlýnda çýkarýlan ve 1992'de yenilenen Ulusal Su Kanunu ile
çizilmiþtir. Sektörün çevre ve saðlýk regülasyonu, altý bölgede faaliyet gösteren mali
ve idari özerkliðe sahip düzenleyici otoriteler eliyle yürütülmektedir. Öte yandan
bölgesel nehir havzalarý komiteleri havza geliþtirme projeleri için finansal teþvik
saðlamak ve vergi ve ceza gibi araçlar ile kirliliðin azaltýlmasýný temin etmekle yükümlü
kýlýnmýþtýr. Ancak, hizmetlerin iktisadi regülasyonu ile görevlendirilmiþ bir otorite
bulunmamakta, bu iþlev sözleþmeler ile gerçekleþtirilmektedir.
Hizmetin düzenlenmesi noktasýnda ortaya çýkan temel sorunlardan biri de komiteler
ile çevre ve saðlýk regülasyonlarýný yürüten otoriteler arasýnda eþgüdüm eksikliði ve
yetki çatýþmasý yaþanmasýdýr. Diðer bir sorun ise yerel yönetimler ile özel teþebbüs
arasýnda akdedilen sözleþmelere iliþkin olarak yerel yönetimlere teknik ve ekonomik
destek saðlayacak ve sözleþmelerin uygulamasýný denetleyecek bir idari birimin
bulunmamasýdýr.54
54 Dore M., Kushner J., Zumer K., Privatization of Water in the UK and France, Utility Policy 12, s.47, (2004)
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Fransa'da özel sektör katýlýmý 1990'lý yýllarda hýzlý bir artýþ göstermiþtir. Ancak
sözleþmelerin akdinde rekabetçi ihale yönteminin tercih edilmesine karþýn maliyetlerin
yeterince düþmediði görülmektedir. Bununla birlikte bazý teþebbüsler, yerel yönetimler
ile yakýn iliþkiler kurarak uzun vadeli sözleþmeleri rekabet etmeksizin elde etmiþlerdir.
Nitekim bu tür yolsuzluklarýn önüne geçmek amacýyla iki kanun yürürlüðe konmuþtur.
Genel olarak tüketicilerin özel sektör katýlýmýndan olumsuz yönde etkilendiði ifade
edilmektedir. Bu durumun büyük ölçüde kamu müdahalelerinden kaynaklandýðý ileri
sürülmektedir. Ayrýca, yoðun sübvansiyonlar piyasa mekanizmasýný týkamaktadýr.55
Özel sektör katýlýmý sonrasýnda piyasada Fransýz kökenli üç teþebbüsün payý
% 95 seviyesine ulaþmýþtýr. Bu tablonun korumacýlýðýn bir göstergesi olduðu ve AB
anlayýþýyla çeliþtiði ileri sürülmektedir. Anýlan teþebbüsler yüksek fiyat ve kar oranlarý
ve sermaye yardýmlarý eþliðinde iç pazarda ekonomik gücünü arttýrmýþ, böylece çok
uluslu þirket konumuna ulaþmýþtýr. Özel sektör katýlýmý sonrasýnda fiyat artýþlarý
incelendiðinde özel kesim tarafýndan hizmet verilen yerlerde fiyatlarýn çok daha
yüksek oranla arttýðý görülmektedir.56
Ancak, artýþ oranlarýndaki farklýlaþmanýn, yerel yönetimlerin fiyatlarý baskýlamasýndan
mý, özel kesimin aþýrý kar elde etmek amacýyla yüksek oranlý artýþlar yapmasýndan
mý kaynaklandýðý bilinmemektedir. Bu noktada, incelenen tüm örnekler ýþýðýnda, her
iki seçeneðin de mümkün olduðunu göstermektedir.

4.5.1.2 Ýngiltere
Ýngiltere'de þebeke suyu hizmeti 1989 yýlýnda havza temelli olarak özelleþtirilmiþtir.
Özelleþtirme iþlemi kapsamýnda 10 bölgede su ve atýksu hizmet lisansý bir arada, 14
bölgede ise sadece su hizmet lisansý verilmiþtir. Söz konusu lisanslar, þebeke suyu
hizmetinin taþýdýðý önem dikkate alýnarak, yetersiz hizmet durumunda geri
alýnabilmektedir. Özelleþtirmenin temel amaçlarý, rekabetin ve etkinliðin arttýrýlmasý,
finansman ihtiyacýnýn giderilmesi ve 26 milyar Ýngiliz Poundu olarak hesaplanan AB
çevre ve kalite standartlarýnýn yakalanmasý hedeflerinin gerçekleþtirilmesi olarak
sýralanmaktadýr.57
Özelleþtirme sonucunda bölgesel ölçekte faaliyet gösteren 10 adet kamu teþebbüsü
özel kesimin kontrolüne geçmiþtir. Buna ek olarak nüfusun % 25'ine sadece su hizmeti
saðlayan 14 teþebbüs pazara giriþ yapmýþtýr.
55 Age s.47-48; EU, Analyses Legislation and Emerging Regulation at the EU Country Level, Water Liberalization Scenarios,

EU Commission Community Research Work Package 4, s.28 (2004)

56 Gökdemir 2007, s.66
57 Green J., Regulation and Balancing of Competing Interest in England and Wales, Water Aid and Tearfund s.6 (2003)
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Özel sektörün katýlýmý sýrasýnda teþebbüslerin dikey bütünleþik yapýda faaliyet
göstermesine izin verilmiþtir. Bir diðer ifade ile özel kesim, suyun çýkarýlmasý, daðýtýmý,
atýksuyun toplanmasý ve iþlenmesi aþamalarýnýn tümünü gerçekleþtirmektedir.58
Özelleþtirme sonrasýnda hizmetin düzenlenmesi amacýyla üç baðýmsýz kurum
oluþturulmuþtur. Bunlardan biri iktisadi regülasyon, biri çevre, diðeri de su kalitesinin
düzenlenmesi ile sorumlu kýlýnmýþtýr. Ancak, kurumlarýn farklý amaçlara odaklanmasýndan
dolayý aralarýnda anlaþmazlýklar baþ göstermiþtir. Nitekim çevre regülasyonundan
sorumlu olan kurum teþebbüslerden çevre korunmasýna yönelik harcamalarýn
arttýrýlmasýný isterken, iktisadi düzenleyici, teþebbüslere tüm maliyetlerin azaltýlmasý
suretiyle su fatura bedellerinin düþürülmesi konusunda baský yapmýþtýr.59
Özelleþtirme sonrasýnda on yýl içinde fiyatlar ortalama olarak % 46 oranýnda
artmýþtýr. Söz konusu artýþ AB kalite standartlarýna uyum için yapýlan yatýrýmlar ile
açýklanmaktadýr.60 Diðer yandan, yüksek oranlara karþý, su fiyatlarýnýn yüksek verimlilik
sayesinde beklenenden daha az bir oranla arttýðýný ileri süren görüþler de mevcuttur.
Nitekim özelleþtirmeden önceki on yýllýk dönemde ortalama su fiyatýnýn % 45.2
oranýnda arttýðý, bu rakamýn özelleþtirme sonrasý on yýllýk döneme iliþkin fiyat artýþlarýna
eþit olduðu, üstelik bu dönemde AB'ye uyum ve hizmet kalitesi konularýnda önemli
ilerleme kaydedildiði ifade edilmektedir.61
Ýngiltere deneyimi teþebbüslerin elde ettikleri kar oranlarýndaki artýþ konusunda
çarpýcý veriler sunmaktadýr. Teþebbüslerin elde ettikleri kar oranlarý dikkate alýndýðýnda,
yine Ýngiltere'de çarpýcý bir tablo ile karþýlaþýlmaktadýr. Özelleþtirmenin hemen
sonrasýndaki on yýllýk dönemde teþebbüslerinin kar artýþ oraný ortalama % 142 oranýnda
artýþ göstermiþtir. Teþebbüs bazýnda incelendiðinde bireysel kar artýþ oraný, % 898
gibi anormal rakamlara karþýlýk gelmektedir.62
Özelleþtirme sonrasýnda çevre standartlarý ve içme suyu kalitesine iliþkin çok
önemli geliþmeler saðlanmýþtýr. Ýþlem sonrasýnda beþ yýl içinde AB kalite standartlarýný
karþýlama oraný % 87'den % 96'ya yükselmiþtir. Öte yandan, 1990 yýlýnda nehir ve
kanallarýn ancak % 48'i iyi ve çok iyi olarak sýnýflandýrýlmakta iken, bu oran 1995
yýlýnda % 60'a, 2002 yýlýnda ise % 92'ye yükselmiþtir. Çevre standartlarýna iliþkin bir
58 OECD, Roundtable on Competition and Regulation in the Water Sector: United Kingdom, Working Party No:2,
59
60
61
62

DAFFE/COMP/WP2/WD(2004)6, s.3 (OECD 2004a)
Green 2003, s.13
Dore, Kushner ve Zumer 2004, s.43
Green 2003, s.15
Dore, Kushner ve Zumer 2004, s.44
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baþka olumlu geliþme su kirlenme vakalarýnda gözlenen azalmadýr. Ýçme suyu
kalitesinde ise on yýl içinde kalite standartlarýnýn üzerinde kalan içme suyu örneði
oraný neredeyse % 99 seviyesini yakalamýþtýr.63
Ýngiltere'de özelleþtirmenin çevre ve su kalitesi bakýmýndan olumlu sonuçlar
yarattýðý genel olarak kabul edilmekte, buna karþýn iktisadi sonuçlar ile ilgili farklý
görüþler ortaya konmaktadýr. Wallstein ve Kosec64 bu konudaki görüþ farklýlýklarýna
dikkat çekmekte, örneðin bir kaynakta Ýngiltere'nin özel sektör katýlýmý sonrasýnda,
bunun dýþýnda kalan Ýskoçya'ya oranla daha nitelikli su hizmetlerine ulaþtýðýnýn, diðer
bir kaynakta fiyatlardaki hýzlý yükseliþe karþýn çok sýnýrlý bir ilerleme elde edildiðinin,
bir üçüncü kaynakta ise özel sektör katýlýmý sonrasýnda toplam refahta azalma olduðu,
buna karþýn teþebbüslerin refah düzeyinin arttýðýnýn ifade edildiðini vurgulamakta,
dolayýsýyla bu konuda bir sonuca ulaþmanýn güçlüðüne dikkat çekmektedir.

4.5.1.3 ABD
ABD'de özel sektör katýlýmýnýn önde gelen nedeni, çevre ve saðlýk standartlarýnýn,
Temiz Su Anlaþmasý65 çerçevesinde yükseltilmesi nedeniyle yatýrým ihtiyacýnýn
artmasýdýr. Özel sektör katýlýmý ile standartlarýn yükselmesine yol açacak yatýrýmlar
için gereken finansmanýn karþýlanmasý hedeflenmektedir. Bununla birlikte, serbestleþme
eðilimindeki artýþa karþýn 2003 yýlý rakamlarýyla toplam nüfusun % 82'si þebeke suyu
hizmetini kamu otoritelerinden satýn almaktadýr.66
Özel sektör katýlýmý aðýrlýklý olarak özeleþtirme dýþýnda kalan modellerle
gerçekleþtirilmekle birlikte küçük yerleþim birimlerinde, sýnýrlý miktarda da olsa, varlýk
satýþý yoluyla özelleþtirme örneklerine rastlamak mümkündür.67 Özel sektör katýlýmý
modelleri içinde aðýrlýklý olarak kullanýlanlar kiralama ve imtiyaz sözleþmeleridir.
1990'larda þebeke suyu hizmetlerinde özel sektör katýlýmý oraný % 88 artmýþtýr. Bu
oran 2001 yýlýnda % 13 oranýnda yükselmiþ, 2001 sonu itibariyle 1,100 adet içme
suyu, 1,300 adet atýksu sistemi özel kesim tarafýndan iþletilmeye baþlanmýþtýr.68
1997 yýlý itibariyle bu iki model ile akdedilen 400 adet sözleþme mevcutken, bu
sayý 2003 yýlý itibariyle 1,100'e ulaþmýþtýr. Sözleþme sayýsýndaki hýzlý yükseliþi 1997
63
64
65
66
67

Dore, Kushner ve Zumer 2004, s.44; Gren 2003, s.17
Wallstein ve Kosec, Public or Private Drinking Water, Joint Centre Working Paper 05-05, s.7 (JC 2005)
Clean Water Act, 1972.
Wallstein ve Kosec 2005, s.2
OECD, Roundtable on Competition and Regulation in the Water Sector: United States, Working Party No: 2,
DAFFE/COMP/WP2/WD (2004)11, s.3 (OECD 2004b)
68 Seidenstat P.,Organizing Water&Wastewater Industries to Meet the Challenges of the 21. Century, Journal
of Public Administration and Management 69-99, s.82 (2003)
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yýlýndaki vergi düzenlemesiyle açýklamak mümkündür. Söz konusu regülasyon
çerçevesinde uzun dönemli sözleþmeler için beþ yýl geçerlilik taþýyan vergi muafiyeti
yirmi yýla çýkarýlmýþtýr.69
ABD þebeke suyu hizmetine yönelik olarak Hudson Enstitüsü tarafýndan yapýlan
çalýþmada, yaklaþýk üç milyon tüketiciye hizmet götüren 29 proje incelenmiþtir. Bu
projelerin 9'u özelleþtirme, 2'si faturalandýrma, 4'ü kiralama, 3'ü uzun imtiyaz sözleþmesi
ve YÝD gibi dönemli sözleþmeler ve kalan 11'i diðer kýsa vadeli sözleþmeler vasýtasýyla
özel kesime açýlmýþtýr. Söz konusu çalýþmada, özel sektör katýlýmý ile birlikte önemli
miktarda yatýrým kaynaðý elde edildiði, iþletmelerin etkinliðinin arttýðý, kalite standardýnýn
yükseldiði ve fiyat artýþlarýnýn kontrol altýna alýndýðý tespit edilmiþtir. Ayrýca, maliyetlerde
% 10-40 arasýnda düþüþler tespit edilmiþtir.70
ABD'de daha önce kalite standardýný yakalayamayan 12 þebeke sistemi, özel
kesimin bilgi ve tecrübesi ile finansal katkýsý sonucunda altyapýnýn iyileþtirilmesinin
etkisiyle özelleþtirmeden bir yýl sonra kamu tarafýndan belirlenmiþ kalite standartlarýný
yakalamýþtýr. Ayrýca, özel kesim katýlýmýnýn ardýndan kamu otoriteleri tarafýndan
gereken finansman ihtiyacýný karþýlamak amacýyla yapýlan düzenli tarife artýþlarý
sýnýrlandýrýlmýþ ya da tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bunun sonucunda tüketici
kesimin refah düzeyinde göreli bir artýþýn gerçekleþmesi kaçýnýlmazdýr.71
Seidenstat72, yukarýdaki verilerden hareketle þebeke suyu hizmetinde özel sektör
katýlýmýnýn olumlu sonuç yaratma potansiyeline sahip olduðunu, ancak bunun iyi
yapýlandýrýlmýþ bir sözleþme tasarýmý koþuluna baðlý bulunduðunu ifade etmekte,
Atlanta deneyimini iyi yapýlandýrýlmamýþ sözleþmelere örnek olarak vermektedir.
Nitekim Atlanta örneðinde iþletme imtiyazýný kazanan teþebbüs, yeterli fizibilite
çalýþmasý yapmadan sözleþme kapsamýnda birçok taahhüt altýna girmiþ, ancak sonunda
taahhütleri yerine getirememiþ, üstelik beklediði geliri de elde edememesi nedeniyle
sözleþmeyi sona erdirmek zorunda kalmýþtýr. Ancak, iþletme dönemi boyunca elde
edilen kazanýmlar þehirli tüketicilere önemli getiriler saðlamýþtýr.73
Bu yönüyle Atlanta örneði kamu, dolayýsýyla tüketiciler tarafýndan sözleþme
tasarýmýnýn önemini ortaya koymaktadýr. Ýleride ele alýnacaðý üzere birçok ülkede
bu gibi bir durum karþýsýnda sözleþme yenilenmekte, öngörülmeyen maliyetlerin
yükü bir ölçüde tüketicilere aktarýlmaktadýr. Burada, muhtemelen sözleþme hükümlerinin
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çok net ve tüketicileri koruyacak þekilde tasarlanmýþ olmasýndan ve ilgili kamu
otoritesinin taviz vermeyen tavrýndan dolayý benzer bir geliþme yaþanmamýþ, maliyetler
öngörü hatasýnda bulunan teþebbüsün üzerinde kalmýþtýr.
Buna karþýlýk Ýndianapolis'e yönelik þebeke suyu hizmetinin özel kesime on yýllýk
bir süre boyunca devri sonucunda; sözleþme süresi boyunca çalýþanlarýn ücretleri %
9-28 arasýnda yükselmiþ, þikayetler % 99 oranýnda azalmýþ, su kirliliði konusunda
büyük ilerleme saðlanmýþ ve sözleþme süresi sonunda toplam 78 milyon dolar tasarruf
elde edilmiþtir. Sözleþmenin bitim süresi olan 2007'ye kadar elde edilmesi öngörülen
toplam tasarruf miktarý 250 milyon ABD Dolarý seviyesindedir. Elde edilen tasarrufun,
yeni yatýrýmlarýn hayata geçirilmesi ve su iþleme bedellerinin düþürülmesi amacýyla
kullanýlmasý tasarlanmaktadýr.

4.5.1.4 Ýspanya
Ýspanya, AB içinde Ýngiltere ve Fransa'dan sonra özel sektör katýlýmýnýn en yoðun
olduðu üçüncü ülke konumundadýr. Ýspanya'da su politikasýna yön veren temel
deðiþken doðu ve güney kesimlerde yýl boyunca yaþanan kýtlýk sorunudur. Yüzey
sularýnýn yýl boyunca kullanýlabilirlik oraný AB'de ortalama % 40 iken, Ýspanya'da %
8 seviyesindedir. Bu nedenle ülkede uzak bölgelere su iletimi ve baraj yapýmý konularý
öncelikli hedefler olarak görülmektedir.74
Özel sektör katýlýmý AB'ye üyelik sonrasýnda kalite standartlarýna uyum için gereken
finansman ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla gündeme gelmiþtir. Bu çerçevede 1985
tarihli Su Yasasýnýn, 1995 yýlýnda yeniden düzenlenmesi sonucunda ortaya çýkan su
ticaretinin mümkün kýlýnmasý, su bankasý, su piyasasýnýn teþekkülü gibi uygulamalar
özel sektör katýlýmýnýn yaygýnlaþmasý için zemin hazýrlamýþtýr.75
Özel sektör katýlýmýnýn baþta gelen nedeni, yukarýda deðinildiði üzere altyapýya
yönelik finansman ihtiyacýdýr. Özellikle AB standartlarýna uyum için gereken yüksek
yatýrým maliyetlerinin belediyeler tarafýndan karþýlanmasý olanaklý görülmemiþtir.
Sonuç olarak nüfusu 20 binin üzerinde olan birçok büyük þehir belediyesi þebeke
suyu hizmetini özel kesime devretmiþ, özel kesimin toplam arz içindeki payý % 50
düzeyine yükselmiþtir.76
Piyasada faaliyet gösteren baþlýca teþebbüsler; toplam nüfusun % 25'ine hizmet
götüren Agbar, FCC (% 18) ve Saur (% 7) olarak sýralanmaktadýr. Özel sektör katýlýmý
74 EU 2004a, s.69
75 Disenos Hidrolicos Ambientales, Drinking Water and Wastewater Treatment System in Spain, s.50 (DHA 2003)
76 EU 2004a, s.78
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modelleri içinde en çok imtiyaz sözleþmesi kullanýlmaktadýr. Bununla birlikte kamuözel ortak giriþim modeli de dikkati çeken yöntemlerden biridir. Hükümet 1998
yýlýnda çýkardýðý bir yasa ile sözleþmede yer almasý gereken temel hükümlere iliþkin
bir çerçeve çizmiþ, bunlarýn dýþýnda kalan konularý belediyelerin takdirine býrakmýþtýr.77
Su tarifelerini belirleme yetkisi, hizmet veren kamu ya da özel kesimin önerisi
üzerine belediyelere verilmiþtir. Burada bir de belediyenin fiyat artýþýný onaylayan
baðýmsýz bir komisyon bulunmaktadýr. Söz konusu komisyonun iþlevi belediyelerin
önerdiði artýþ oranýnýn, enflasyon oranýný aþmamasýný saðlamaktýr.78
Ýspanya, yüksek taþýma maliyetleri dolayýsýyla toplam maliyetlerin AB'de en yüksek
düzeyde gerçekleþtiði ülkedir. Ancak su tarifeleri birçok AB ülkesinin gerisinde
bulunmaktadýr. Nitekim AB'ye göre 2002 yýlý itibariyle içme suyu metreküp fiyatlarý
17 AB ülkesinin 7'sinden daha düþük bir seviyededir.79 Söz konusu fark, kamu
sübvansiyonlarý ile karþýlanmaktadýr. Nitekim Ýspanya, gerek vergi indirimi, gerekse
gelir desteði ile AB'de en fazla sübvansiyon veren ülkelerden biri konumundadýr.80
Yoðun sübvansiyonlar iki olumsuz sonuca neden olabilecektir. Bunlardan birisi
kýtlýk ile mücadele noktasýnda en etkili araçlardan biri olan fiyat politikasýnýn etkisi
sýnýrlandýrýlmakta, böylece tasarruf eðiliminde artýþýn gerçekleþmesi güçleþmektedir.
Ýkincisi ise özel kesime yönelik fayda analizi yapýlmasý güçleþecektir.81

4.5.2 Geliþmekte Olan Ülkelerde Örnek Uygulamalar
4.5.2.1 Malezya-Malacca Kanalizasyon Hizmeti Ýmtiyaz Sözleþmesi
North West Water International (Ýngiltere) ile yerel Berjaya Cooperation ortaklýðý
ile kurulan Indah Su Konsorsiyumu (ISK), Malacca Eyaletinde kanalizasyon
þebekesinin 28 yýllýk iþletme hakkýný bir imtiyaz sözleþmesi ile devralmýþtýr. Projenin
büyüklüðü 2.4 milyar ABD Dolarý olarak hesaplanmýþtýr. Sözleþme, 43 þehrin
kanalizasyon þebekesinin planlama, tasarým, yapým ve iþletilmesini kapsamaktadýr.
77 EU 2004a, s.78
78 EU 2004a, s.79
79 EU, Analyses of European Water Supply and Sanitation Markets and Its Possible Evolution, Water Liberalization Scen

arios, EU Commission Community Research Work Package 2, s.13 (EU 2003)

80 EU 2003, s.20 Tablo 7
81 Ýspanya örneði, gerek özel sektör katýlýmýnýn yoðun olduðu AB ülkelerinden biri konumunda bulunmasý, gerekse

özel sektör katýlýmý öncesi bölgesel kýtlýk, gelir düzeyi ve AB standartlarýna uyum yükümlülüðü gibi koþullarýn bazý
açýlardan Türkiye'ye benzemesi nedeniyle ele alýnmasý gereken bir örnektir. Ancak çalýþma süresince yapýlan
inceleme ve araþtýrmalar sonucunda, idari yapý ve bunun geliþimi konularýnda çok sayýda kaynak elde
edilmesine karþýn, özel kesim sonrasý verimlilik, tarife ve su kalitesi gibi deðiþkenlerde ortaya çýkan deðiþikliklere
iliþkin bilgi sunan herhangi bir kaynaða ulaþýlamamýþtýr.
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Yatýrým için gerekli finansman kaynaðý, büyük ölçüde hizmetten elde edilecek gelirden
saðlanmasý planlanmýþtýr.82
1996 yýlýnda 5,500 adet atýksu arýtma tesisi ve 7,500 kilometre uzunluðunda boru
hattýný ihtiva eden sistem bütünüyle ISK' ya devredilmiþtir. ISK devralma iþleminin
ardýndan yeni þebekelerin tesisi için 71 milyon ABD Dolarý tutarýnda yatýrým yapmýþtýr.83
Sözleþme ile ortaya konulan temel hedef 11 milyon insana saðlýklý kanalizasyon
hizmeti götürmektedir. Ancak, altyapýnýn son derece eski olmasý önemli engeller
yaratmýþtýr. Diðer yandan yatýrýmlarý karþýlamak amacýyla arttýrýlan fiyatlar nedeniyle
ISK aleyhine çok sayýda dava açýlmýþ, þirket, fiyat ve hizmet kalitesi ile ilgili sayýsýz
þikayete maruz kalmýþtýr. Söz konusu þikayetler sonucunda hükümet ISK' ya fiyatlarý
indirme konusunda baský yapmýþ, neticede fiyatlarda % 30-40 oranýnda indirime
gidilmiþtir. Bu da sözleþmeyle ortaya konulan hedeflere ulaþýlmasýný on yýl geciktirmiþ,
ISK' yý da mali sýkýntýya sokmuþtur.84
Malacca'da ortaya çýkan sorun birçok geliþmekte olan ülke uygulamasýnda da
kendini göstermektedir. Hizmet yükümlülüðünü üstlenen teþebbüs, kaliteyi arttýrmak
ve kapsamý geniþletmek için bir dizi yatýrým yapmýþ, bunun karþýlýðý olarak tarifeleri
arttýrmýþtýr. Ancak hane halklarý mevcut þebeke için gereken meblaðý zamanýnda
ödemiþ olduðu düþüncesiyle tarife artýrýmýna karþý çýkmýþtýr. Sonuçta kitlesel tepki
üzerine politik çekinceler devreye girmiþ, baský ile fiyatlar aþaðýya çekilmiþ, doðal
olarak hizmeti üstlenen teþebbüs finansal sýkýntýya girmiþtir.
ISK'nýn, içine düþtüðü finansal sýkýntýlarý aþamamasý nedeniyle, kamu otoritesi
2001 yýlýnda 184 milyon ABD Dolarý borç ile birlikte þirketin kontrolünü devralmýþtýr.85
Malacca deneyimi baþarýsýz bir özel sektör katýlýmý projesini örneklemektedir.
Burada sýkýntýnýn kaynaðý orta-düþük gelirli hane halklarýdýr. Söz konusu gruplar,
doðal olarak bu tür altyapý hizmetlerinin fiyatlarýna duyarlýlýk göstermekte ve politik
baskýlarý tetiklemektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu, yapýlan yatýrýmýn maliyetinin, muhtemelen
ciddi bir borç faizi yükü ile birlikte yine kamu otoritesi tarafýndan üstlenilmiþ olmasýdýr.
Neticede bu maliyet, doðrudan hizmetin fiyatýna yansýtýlmamakta ancak dolaylý olarak
çeþitli yollarla hane halklarýnýn vergilerinden karþýlanmaktadýr. Konsorsiyumun hatasý
ise baþlangýçta bu geliþmeleri öngörüp; devralma iþlemi öncesinde kamu otoritesiyle
82 Asian Development Bank, Beyond Boundaries: Extending Services to the Urban Poor, s.24 (ADB 2003),

http://www.ppiaf.org/conference/docs/Papers/beyondgridFINAL%5Brevised%5D-123.pdf

83 ADB 2003, s.25
84 ADB 2003, s.25
85 ADB 2003, s.25
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iþbirliði yaparak alt yapý eksiklikleri ve bunlarýn giderilmemesi halinde ortaya çýkmasý
muhtemel sonuçlar hakkýnda toplumu aydýnlatacak giriþimlerde bulunmamasýdýr.
Konsorsiyumun buna ek olarak yatýrým taahhüdüne uygun bir tarife rejimini baþlangýçta
gerek hükümetin gerekse kamuoyunun dikkatine sunmamýþ olmasý da bu sonuca
varýlmasýnda bir etkendir.

4.5.2.2 Filipinler - Olongapo Þebeke Suyu Ýmtiyazý
Görece küçük bir þehir olan Olongapo'da þebeke suyu hizmeti imtiyazý 1997
yýlýnda 25 yýl süreyle bir YÝD sözleþmesi kapsamýnda Subicwater adlý teþebbüse
verilmiþtir. Subicwater, Biwater International (Ýngiltere), DM Consunji (yerel taahhüt
firmasý) ve yerel sivil toplum kuruluþlarýnýn ortaklýðýnda kurulmuþtur.86
2001 yýlý itibariyle þebekeye baðlantý oraný yaklaþýk % 10, üretim % 44 artmýþ, 24
saat su hizmeti alabilen hane halký oraný % 40'dan % 96 seviyesine yükselmiþtir. Özel
sektör katýlýmýndan önce en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çýkan su kalitesi
sorunu ortadan kaldýrýlmýþ, ilgili standartlarýn üzerine çýkýlmýþtýr. Ancak hane halký
tarifeleri üçüncü yýlýn sonunda 0.12 $/m3 seviyesinden 0.20 $/m3 düzeyine yükselmiþtir.87
Bu ilerlemelere karþýn, düþük gelirli gruplarýn þebekeye baðlanmalarý noktasýnda
bazý sýkýntýlar yaþanmýþtýr. Þehrin genelde uzak bölgelerinde yaþayan hane halklarý,
þebekeye baðlanma isteklerine karþýlýk baðlanma ücreti talebiyle karþýlaþmýþ, bu
nedenle birçok yerde baðlanma iþlemi gerçekleþememiþtir.88
Olongapo örneðinde dikkate deðer konu, küçük bir þehrin (2000 yýlý itibariyle
yaklaþýk 200 bin kiþi) uluslararasý yatýrýmcýlarý çekmesidir. Yukarýdaki verilerden
hareketle bu projenin yüksek fiyat artýþlarý dýþýnda genelde baþarýlý bir özel sektör
katýlýmý örneði sunduðu ileri sürülebilir. Ancak, Malaca örneðinin aksine, yüksek
tarife artýþýna karþýn politik baský yaratmaya yönelik toplumsal bir direnç gösterilmemiþtir.
Bunun esas nedeni ise Olongapo'nun bir sanayi þehri olmasýndan kaynaklanan gelir
düzeyindeki görece yüksekliktir. Düþük gelirli guruplarýn þebekeye baðlanamama
sorunu ise etkin bir sübvansiyon sistemi ile aþýlabilecektir.

4.5.2.3 Filipinler-Manila Þebeke Suyu Ýmtiyazý
Düþük baðlantý oraný, yüksek kayýp-kaçak oranlarý, zayýf yönetim ve yetersiz
yatýrým nedeniyle bir kriz haline gelen þebeke suyu hizmeti sorununu aþmak amacýyla
86 ADB 2003, s.27
87 ADB 2003, s.28
88 ADB 2003, s.28
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Filipinler hükümeti, hizmeti 1997 yýlýnda özel sektör katýlýmýna açmýþtýr. 89
Özel sektör katýlýmý öncesinde yaklaþýk on milyon nüfusa sahip olan þehir Doðu
Bölgesi ve Batý Bölgesi olmak üzere iki bölgeye ayrýlmýþ, söz konusu bölgelere iliþkin
hizmet imtiyazý iki farklý teþebbüse verilmiþtir. Doðu Bölgesinde hizmet yükümlülüðünü
25 yýl süreyle, Ayala, Becthel ve Mitsubishi ortaklýðýnda kurulan Maynilad Water
Services (MWS), Batý Bölgesinde ise yine ayný süre boyunca Benpres ve Suez
ortaklýðýnda kurulan Manila Water Company (MWC) unvanlý teþebbüs üstlenmiþtir.
MWC imtiyaz devri için yapýlan ihaleyi 0.046 $/m3, MWS ise 0.10 $/m3 bedelle
kazanmýþtýr. Anýlan teklifler Batý Bölgesi için daha önce uygulanan 0.13 $/m3'e Doðuda
uygulanan 0.17 $/m3 bedellerinden daha düþüktür.90
Aþaðýdaki tabloda her iki bölgede bazý deðiþkenlerin imtiyaz devri öncesi ve
sonrasýnda gözlenen büyüklükleri karþýlaþtýrýlmaktadýr.
Tablo 4.7 Manila'da Özel Sektör Katýlýmýnýn Sonuçlarý91
Gösterge
Deðiþkenleri
Hizmet verilen nüfus
(milyon kiþi)
Baðlantý Sayýsý
(yaklaþýk bin kiþi)
Kapsanan Tüketici
oraný (%)
Suya Eriþim (saat)
Her 1000 adet
baðlantýya düþen
çalýþan sayýsý

Özel Sektör
Katýlým Öncesi
(1997)

Özel Sektör Katýlým Sonrasý
(2002 yýlý rakamlarýyla)
MWC

MWS

Ortalama
Kazanç

7.3

3.4

5.3

% 18 (+)

779

369

573

% 21 (+)

67

82

78

% 18 (+)

17

21

21

% 24 (+)

9.8

4.1

4.1

% 58 (+)

Kaynak: Fabella R., Shifting the Boundary of the State: The Privatization and Regulation of Water Service in Metropolitan
Manila, Centre on Regulation and Competition, Working Paper series No:123,

Görüldüðü üzere bazý hizmet göstergeleri bakýmýndan özel sektör katýlýmý çok
olumlu etkiler yaratmýþtýr. Diðer yandan sözleþmelerde verilen taahhütler hiçe sayýlarak
tarife oranlarýnýn arttýrýlmasý, yukarýda yer verilen olumlu geliþmelere karþýn ciddi
tepkiler yaratmýþtýr. MWS'nin fiyat hareketlerine bakýldýðýnda, 1998 yýlýnda 4.96
peso/m3 olan fiyatýn, 1999 yýlýnda 5.80 peso/m3'e çýktýðý, 2001 yýlýnýn sonlarýnda ise
10.79 peso/m3 seviyesini yakaladýðý, 2002 yýlýnýn Mart ayýnda ise 15.46 peso/m3'e
89 Clarke, Kosec ve Wallstein 2003, s.31
90 ADB 2003, s.30
91 Fabella R., Shifting the Boundary of the State: The Privatization and Regulation of Water Service in Metropolitan

Manila, Centre on Regulation and Competition, Working Paper series No:123, s.8 (March 2006)
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ulaþtýðý görülmektedir. 1998 yýlý ile 2002 yýllarý arasýndaki dört yýllýk dönemde fiyatlar
neredeyse dört kat artmýþtýr. MWC'nin fiyat politikasý da MWS'ye benzemektedir.
1998 yýlýnda 2.32 peso/m3 olan fiyat 2000 yýlýnda 2.95 peso/m3'e, 2001 yýlýnýn sonunda
ise 4.22 peso/m3 düzeyine yükselmiþ, 2002 yýlýnýn üçüncü ayýnda 6.75 peso/m3
seviyesine ulaþmýþtýr. Burada dört yýl içinde fiyatlar yaklaþýk üç kat artmýþtýr.92
Fiyatlarýn yüksek oranlý artýþýnda 2001 yýlýnda yaþanan küresel makroekonomik
krizin etkisi yadsýnamaz. Kriz sonrasýnda para birimi yüksek oranlý devalüasyon
yaþamýþtýr. Yüksek artýþta rolü bulunduðu iddia edilen diðer bir etken ise bölge
ülkelerinde ciddi ekonomik etkiler doðuran tropikal fýrtýnalardýr. Fabella93, söz konusu
deðiþkenlerin etkisi dikkate alýndýðýnda özel sektör katýlýmý sonrasýnda Doðu bölgesinde
fiyatlarýn imtiyaz devri öncesine göre düþük kaldýðýný, Batý Bölgesinde ise sadece iki
kat arttýðýný ileri sürmektedir. Clarke, Kosec ve Wallstein da, 2001 yýlýnda yapýlan bir
çalýþmaya atfen, Manila'da olaðandýþý durumlarda yapýlan fiyat ayarlamalarýnýn etkisi
dikkate alýndýðýnda tarifelerin artmadýðý, aksine azaldýðýný ileri sürmektedir.94
Manila örneðinden çýkarýlacak en önemli sonuç, geliþmekte olan ülkelerde özel
sektör katýlýmýnýn baþarýsýný büyük ölçüde tarifelerdeki deðiþikliklerin belirlediðidir.
Nitekim hizmet kalite ve standartlarýnda kaydedilen büyük ilerlemeler, þayet tarife
artýþlarý yüksek oranlý ise dikkate alýnmayýp ikincil öneme sahip unsurlar olarak
deðerlendirilmektedir.
Þebeke suyu hizmetinde fiyat artýþlarýna gösterilen yüksek duyarlýlýk ve tepkinin
iki boyutu bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi hizmetin insan hayatý için zorunlu bir
unsur olmasý, dolayýsýyla talep esnekliðindeki katýlýktýr. Ýkincisi ise doðal tekel niteliði
gösteren ve büyük ölçüde bir kamu hizmeti olarak algýlanan þebeke suyu hizmetinde
yüksek fiyat artýþlarýnýn tekelci kar ve toplumun sömürülmesi olarak algýlanmasýdýr.
Manila örneðinde çok yüksek oranlý artýþlara karþýn tekelci karlardan söz etmek
adil bir yaklaþým olmayacaktýr. Zira söz konusu imtiyaz sözleþmesi MWC tarafýndan
mevcut tarifelerin yatýrým maliyetlerini öngörülen süre ve koþullarda karþýlamadýðý
gerekçesiyle 2003 yýlýnda sona erdirilmiþtir.

92 Fabella 2006, s.9
93 Fabella 2006, s.10
94 Clarke, Kosec ve Wallstein 2003, s.44
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4.5.2.4 Bolivya-Cochabamba Þebeke Suyu Ýmtiyazý
1997 yýlýna kadar Cochabamba'da þebeke suyu hizmeti ile ilgili önemli sorunlar
yaþanmaktaydý. Halkýn ancak % 57'si hizmetten faydalanmakta, kayýp-kaçak oranlarý
% 50 seviyesinde seyretmekte, hizmeti sunan belediye teþebbüsü ciddi borç krizi
içinde bulunmaktaydý.95
Söz konusu sorunlarýn çözümü amacýyla, 1999 yýlýnda Aguas del Tunari (AdT)
adlý konsorsiyuma 40 yýl boyunca þebekenin iþletme hakký bir imtiyaz sözleþmesi ile
verilmiþtir. Konsorsiyumun üyeleri, Bechtel, Edison ve Ýspanyol inþaat grubu Abengoa
ve Bolivya merkezli birkaç inþaat þirketidir. Burada hukuki açýdan önem taþýyan iki
hususu belirmek gerekmektedir. Birincisi imtiyaz devri sürecinde AdT teklif veren
tek firmadýr. Ýkincisi ise sözleþme konsorsiyum ile hükümet arasýnda deðil, konsorsiyum
ile düzenleyici kurum (La Superintendencia) arasýnda imzalanmýþtýr.96
Sözleþmenin akdinden kýsa bir süre sonra, Nisan 2000 tarihinde düzenleyici
sözleþmeyi feshettiðini, hizmetin tekrar kamu otoritesi tarafýndan yürütüleceðini
açýklamýþtýr. Bunun temel nedeni tarifelerde gözlenen ve % 35 - 400 arasýnda deðiþen
artýþlar karþýsýnda kamuoyunun tepkisidir. Burada ilginç olan nokta, AdT'nin aþýrý
fiyat artýþlarýný gerektiren maliyet ve finansman giderleri ile ilgili olarak açýklama
yapmaktan, ticari sýrlarýný ifþa edemeyeceði gerekçesiyle kaçýnmasýdýr.97
Üstelik sözleþme ile AdT'ye yýllýk minimum % 15 kar oraný garantisi verilmiþ,
bununla da yetinilmeyerek söz konusu oranýn ABD Tüketici Fiyatlarý Endeksi dikkate
alýnarak her yýl yenileneceði hükme baðlanmýþtýr.98
Sözleþmede göze çarpan bir diðer husus, AdT'ye su hizmetlerinin yaný sýra su
kaynaklarýnýn kullanýmý üzerinde de önemli imtiyazlar tanýmasýdýr. Nitekim AdT söz
konusu imtiyaza dayanarak tarýmsal sulama için kullanýlan her türlü su kaynaklarý
üzerinde hak iddia etmek suretiyle tarým kesiminden ücret talep etme hakký kazanmýþ,
bu durum tarým kesiminde tepkiye neden olmuþtur.99
Sonuç olarak Cochobamba Su Savaþý adýyla tarihe geçen toplumsal baþkaldýrý
sonucunda sözleþme sona erdirilmiþ, Konsorsiyumun üyeleri ise buna karþýlýk
uluslararasý tahkime baþvurmuþtur. Cochobamba, baþarýsýz özel sektör katýlýmý
konusunda en çok bilinen örnek olaydýr. Özel sektör katýlýmý fikrine muhalefet
edenler sýklýkla bu örneði gündeme taþýmaktadýrlar.
95
96
97
98
99

Clarke, Kosec ve Wallstein 2003, s.37
Holland A., The Water Business: Corporations Versus People, s. 23-24 (Zed Books, London 2005)
Clarke, Kosec ve Wallstein 2003, s.37
Finnegan W., Leasing the Rain, The New Yorker 8.4.2002, http://www.waterobservatory.org/library.cfm?refID=33711
Holland 2005, s.24
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4.5.2.5 Türkiye-Ýzmit Þebeke Suyu Ýmtiyazý
Ýzmit Su Projesi 3996 sayýlý Kanun kapsamýnda gerçekleþtirilen ilk YÝD projesi
olma özelliði taþýmaktadýr. Söz konusu proje 1995 yýlýnda Ýzmit Büyükþehir Belediyesi
(ÝBB) ile Thames Water, Gama ve Güriþ tarafýndan oluþturulan konsorsiyum (yükleniciler)
arasýnda imzalanan Uygulama ve Su Satýþ Anlaþmasý kapsamýnda yürürlüðe girmiþtir.
Anlaþma çerçevesinde projenin toplam yatýrým maliyeti 891 milyon ABD Dolarý olarak
belirlenmiþtir.
Öngörülen yatýrým tutarýnýn yaklaþýk 760 milyon dolarý çeþitli bankalar arasýnda
kurulan konsorsiyumdan temin edilmiþtir. Projenin yüklenicileri ise, ilgili Bakanlar
Kurulu Kararýnda en az öz sermaye oranýnýn % 20 olarak belirlenmesine karþýn ancak
% 15 oranýnda sermaye katkýsýnda bulunmuþtur.
Projenin baþlangýcýnda üretilen suyun üçte ikisinin Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'ne
(ÝSBB) satýlmasý öngörülmesine karþýn ÝSBB yüksek fiyat gerekçesi ile su satýn almaktan
kaçýnmýþtýr. Ancak söz konusu su Hazine garantili sözleþmede yer alan al-veya öde
hükmü kapsamýnda satýn alýnmaya devam etmiþ, fazla su dereye akýtýlmýþtýr.
Konuya iliþkin olarak hazýrlanan Sayýþtay Raporu'nda; 1999 yýlýnda 55 milyon,
2000 yýlýnda 96 milyon m3 metreküp olmak üzere iki yýl içinde toplam 151 milyon
m3 su alýndýðý, 1999 yýlýnda alýnan suyun satýþýndan 6 trilyon civarýnda gelir elde
edildiði, bu rakamýn 14 milyon ABD Dolarýna tekabül ettiði, garantör sýfatýyla Hazine
Müsteþarlýðý tarafýndan satýn alýnan su için ödenen bedelin 150 milyon dolar olduðu,
bu rakamdan hareketle suyun birim metreküp fiyatýnýn yaklaþýk 4 dolara karþýlýk
geldiði, bu durumda toplam maliyetin sadece % 6'lýk kýsmýnýn abonelere su satýþýndan
saðlanabildiði, bu oranýn 2000 yýlýnda % 2.5 seviyesine gerilediði ifade edilmektedir.100
Bu rakam ayný tarihlerde diðer belediyelerde uygulanan rakamlarýn yaklaþýk üç katýna
karþýlýk gelmektedir.
Ayný raporda, projenin diðer bölgelerde gerçekleþtirilen çeþitli emsal projelere
oranla 3-9 kat daha yüksek maliyetle gerçekleþtirildiði, bir mühendislik firmasý
tarafýndan yapýlan maliyet analizine göre ise olmasý gerekenden on kat daha yüksek
maliyetle gerçekleþtirildiði ifade edilmektedir. Fiyat ise doðrudan maliyetlere
endekslendiðinden anýlan yüksek birim fiyatlar ortaya çýkmýþtýr.
100 Sayýþtay, YÝD Modeli ile Yapýlan Ýzmit Þehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi Hakkýnda Sayýþtay Raporu,

(Ankara 2002), www.sayistay.gov.tr
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Bu örneklerde genel olarak iyi tasarlanamamýþ olan projenin yükünün önemli bir
kýsmýnýn Hazine dolayýsýyla vergi mükellefleri tarafýndan karþýlandýðý görülmektedir.
Bu noktada sözleþme tasarýmýna iliþkin bir dizi tespitte bulunmak, söz konusu hatalarý
tekrarlamamak bakýmýndan yerinde olacaktýr:
* 15 yýlla sýnýrlanan sözleþme süresi bir YÝD sözleþmesine göre oldukça kýsadýr.
Sürenin kýsalýðý, yüksek maliyetlerle birlikte aþýrý birim fiyat sorununun ortaya
çýkmasýna neden olmuþtur.
* Ýlgili idari otoriteler arasýndaki eþgüdüm eksikliði dikkat çekicidir. ÝBB, ÝSBB'nin
su satýn alacaðý konusunda taahhütte bulunduðunu ifade etmekte, ÝSBB ise bu
iddiayý reddetmektedir. Nitekim üretilen suyun kimin tarafýndan satýn alýnacaðý
konusundaki tartýþma yýllar içinde devam etmiþtir.
* Birim fiyatýn maliyetlere endekslenmesi ciddi bir hata olarak deðerlendirilebilir.
Ýlke olarak iyi tasarlanmýþ YÝD uygulamalarýnda fiyat, rekabetçi ihale yöntemi
içinde, maliyetlerden baðýmsýz olarak belirlenir. Böylece teþebbüsler yatýrým
ve iþletme maliyetlerini aþaðýya indirmek yönünde teþvik edilmektedir. Ancak,
Ýzmit Su Projesinde rekabetçi ihale yöntemi kullanýlmamýþtýr.
* Risk analizi ve deðerlendirmesi etkin bir biçimde yapýlamamýþtýr. Ekonomik
risk bütünüyle kamu otoritesi tarafýndan üstlenilmiþtir. Bu açýdan projenin
zamanlamasý kötüdür. Zira anýlan tarihin hemen öncesinde ciddi bir
makroekonomik kriz ve buna baðlý devalüasyon yaþanmýþ ve IMF ile bir standby anlaþmasý akdedilmiþtir. Sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihte krizin etkisi
tamamýyla atlatýlamamýþ ve devalüasyon riski devam etmiþtir. Bu duruma karþýn
al veya öde hükmü içeren hazine garantili sözleþmede fiyat, ABD Dolarý
bazýnda belirlenen maliyetlere endekslenmiþtir.

4.6 Özel Sektör Katýlýmý Uygulamalarýna Ýliþkin Genel Deðerlendirme
Yukarýda yer verilen tüm bilgiler dikkate alýnarak þebeke suyu hizmetinde özel
sektör katýlýmý konusunda genel bir deðerlendirme yapmak yerinde olacaktýr. Özel
sektör katýlýmý gerek geliþmiþ gerek geliþmekte olan ülkelerde baþvurulan bir yöntemdir.
Birincilerde temel hedef daha çok su kalitesinin yükseltilmesi ve çevreye yönelik
negatif dýþsallýklarýn azaltýlmasýdýr. Özellikle AB ve ABD'de saðlýk ve çevre standartlarýnýn
yükseltilmesine yönelik hukuki düzenlemeler özel sektör katýlýmý uygulamalarýný
artýrmýþtýr. Ýkinci grup bakýmýndan temel hedef, düþük gelirli hane halklarýnýn þebeke
suyu hizmetinden faydalanmasýný temin etmek üzere gerekli finansman kaynaðýnýn
bulunmasý ve yatýrýmlarýn hayata geçirilmesidir.
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Geliþmekte olan ülkelerde özel sektör katýlýmý modelleriyle altyapý hizmetlerine
yönelik yatýrýmlar içinde en küçük payý þebeke suyu hizmeti almaktadýr. Söz konusu
yatýrýmlarýn özellikle 1990'lý yýllarýn sonlarýnda büyük ölçekli projelere yöneldiði
görülmektedir. Bununla birlikte 2000'li yýllarýn baþýndan günümüze proje sayýsýnýn
düzenli olarak artmasýna karþýn toplam yatýrým büyüklüðünün azalan bir eðilim izlediði
görülmektedir. Nitekim 1991-1999 yýllarý arasýnda ortalama proje baþýna yatýrým miktarý
yaklaþýk 155 milyon ABD Dolarý iken, bu rakam 2000-2006 yýllarý arasýnda 67 milyon
ABD Dolarý olarak gerçekleþmiþtir. Dolayýsýyla içinde bulunduðumuz son on yýlda
yatýrýmlarýn daha küçük ölçekli projelere yöneldiði görülmektedir. Bu eðilimde
özellikle bazý Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yürütülen büyük projelerle ilgili
ortaya çýkan anlaþmazlýklarýn rolü olduðu düþünülmektedir.
Alt yapý hizmetlerine yönelik özel sektör katýlýmý uygulamalarý içinde görece en
sýnýrlý ilerleme þebeke suyu hizmetlerinde kaydedilmiþtir. Bu durumun belli baþlý
nedenleri, sözleþmelerin yenilenmesi, sözleþmede yer verilen taahhütlerin yerine
getirilmemesi, rekabetçi bir yapý kurulamamasý, regülasyon kapasitesinde eksiklik
ve kamu çalýþanlarý ile özel kesim profesyonelleri arasýnda var olan bilgi asimetrisi
olarak sýralanabilmektedir.
Özel sektör katýlýmý modelleri içinde, altyapý mülkiyetini kamuda býrakan sözleþme
tiplerinin aðýrlýkla tercih edildiði görülmektedir. Mülkiyetin de devrini öngören
özelleþtirme yöntemi sadece Ýngiltere'de ve kýsmen Þili ve çok sýnýrlý bir ölçüde
ABD'de kullanýlmýþtýr.
Tüm özel sektör katýlýmý uygulamalarýnýn sonuçlarý dikkate alýndýðýnda, konu ile
ilgilenen bazý yazarlarýn da ifade ettiði üzere, yöntemin kesin olarak olumlu ya da
olumsuz sonuçlar doðurduðunu ileri sürmek olanaksýzdýr. Özel sektör katýlýmý ile
elde edilen sonuçlarýn daha çok uygulamaya baðlý olarak deðiþtiði ifade edilebilir.
Hatta ayný ülke içinde farklý bölgelere yönelik uygulamalarýn taban tabana zýt sonuçlar
verdiðini gözlemek dahi mümkündür.101
AB ülkeleri için yapýlan ve daha önce kendisine referans verilen çalýþma102 yukarýdaki
savý destekleyen sonuçlar sunmaktadýr. Anýlan çalýþmada hizmet memnuniyetinin,
sunumun özel kesim ya da kamu otoritesi tarafýndan yapýlmasýyla bir ilgisi bulunmadýðý
ifade edilmektedir. Nitekim hizmetin kamu otoritesi eliyle yürütüldüðü Almanya'da
101 Örneðin Clarke, Kosec ve Wallstein 2003, s.34-38'de Arjantin'de Buenos Aires ve Cordoba örneklerini deðerlendirme

ölçütleri (fiyat, kapsam, üretim, kayýp-kaçak emek verimliliði) bakýmýndan olumlu, Tucuman örneðini ise olumsuz
olarak deðerlendirmektedir. Yine ayný kaynakta Bolivya'da La-Paz örneði olumlu, Cochobamba örneði ise olumsuz
olarak deðerlendirilmektedir.
102 EU 2003, s.13-14
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genel memnuniyet oraný, hizmetin aðýrlýklý olarak özel kesim tarafýndan sunulduðu
Ýspanya ve Fransa ile aynýdýr (% 69). Buna karþýn hizmetin tamamen özel kesim
tarafýndan verildiði Ýngiltere ve tamamen yerel kamu otoritesi eliyle yürütülen
Danimarka en yüksek memnuniyet oranýna sahip ülkelerdir. Söz konusu ülkelerde
genel memnuniyet oraný sýrasýyla % 83 ve % 81 seviyelerindedir.
Özel sektör katýlýmý uygulamalarý sonucunda, hizmetten yararlanma oraný, üretim
miktarý, hizmet kalitesi, verimlilik ve çevre dýþsallýklarý alanlarýnda olumlu ilerleme
kaydedildiði; buna karþýn örneklerin çoðunda hizmetin özel kesim tarafýndan sunulmaya
baþlanmasýndan sonra fiyatlarýn yükseldiði gözlenmektedir. Söz konusu artýþ bazý
örneklerde aþýrý olarak nitelendirilebilecek oranlarda gerçekleþmiþtir.
Özel sektör katýlýmý sonrasýnda fiyatlarýn artmasý; özellikle kiþi baþý gelirin düþük
olduðu bazý geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkelerde toplumsal baþkaldýrýya neden
olmuþ, bu tepki politik baskýyý beraberinde getirmiþtir. Sonuç olarak çok sayýda
sözleþme ya kamu otoritesi ya da özel kesim tarafýndan sona erdirilmiþtir.103 Bu gibi
çok sayýda olumsuz örnek önde gelen küresel þirketleri geliþmekte olan ülkelerden
sistemli bir biçimde çekilmeye sevk etmiþtir.104
Bu noktadan hareketle baþarýsýz özel sektör katýlýmý örneklerinin, bu alanda faaliyet
gösteren birçoðu çokuluslu þirketin aþýrý kar güdüsünden kaynaklandýðýný iddia etmek
güçtür. Zira yatýrým yapýlan bir ülkeden çekilmenin ciddi bir finansal maliyeti
bulunmaktadýr; diðer yandan, çekilmenin þirketlerin kurumsal saygýnlýklarý üzerinde
yaratacaðý olumsuz etkiler de söz konusu þirketlerce göz ardý edilemeyecektir.
Dolayýsýyla çekilmeyi, beklenen aþýrý karlarýn elde edilememesine baðlamak mantýklý
bir yaklaþým deðildir.
O halde, özellikle geliþmekte olan ülkelerde ortaya çýkan yüksek yatýrým gereksinimi
ile bunun gerektirdiði fiyat artýþý ikileminin kamu otoritesi ve hane halklarý kadar
yatýrýmcý þirketleri de olumsuz yönde etkilediði dikkate alýnmalýdýr. Öte yandan,
özellikle bazý Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde gözlenen, makroekonomik krizlere
baðlý kur dalgalanmalarýnýn da özel sektör katýlýmý projelerinin baþarýsýzlýðýnda pay
sahibi olduðunu vurgulamak gerekmektedir. Bu gibi durumlarda hem tüketicilerin
hem de yatýrýmcýlarýn olumsuz etkilendiði bilinmektedir. Nitekim 2001 yýlýnda yaþanan
103 Dünya Bankasý Özel sektör Katýlýmý Veri Bankasýna göre 1990-2006 yýllarý arasýnda dünya ölçeðinde

16,428 milyon ABD Dolarý büyüklüðünde 53 proje sona erdirilmiþtir ya da sona erdirilme riski taþýmaktadýr.
http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreSector.aspx?sectorID=4
104 Bkz., Ducci J., The Exit of International Water Private Operators in Latin America, (The World Bank 2007)
http://ppi.worldbank.org/features/june2007/Feature4; Hall D., Lobina E., Water companies in Europe, A Report of
European Federation of Public Service Unions, s.3 (EPSU 2007)
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makroekonomik krizin etkisiyle Suez þirketinin sadece Arjantin'de uðradýðý zararýn
500 milyon ABD Dolarý olduðu ileri sürülmektedir.105
Geliþmekte olan ülkelerden çekilen çoðu Avrupa kökenli büyük þirketler, geleneksel
Batý Avrupa ve ABD pazarlarýnýn yaný sýra Doðu Avrupa ülkelerine yönelmektedir.
Bu eðilim, muhtemelen iki nedenden kaynaklanmaktadýr. Birincisi söz konusu
geleneksel pazarlarda ve Doðu Avrupa ülkelerinde ortalama gelir seviyesi, yeni
yatýrýmlardan kaynaklanan tarife artýþlarýný göðüsleyebilecek seviyededir. Ýkincisi ise
söz konusu ülkelerde hukuki ve idari yapý, bir baþka ifadeyle regülasyon altyapýsý
geliþmiþtir.
Çok sayýda sözleþmenin sona erdirilmesi ve büyük gruplarýn geliþmekte olan
ülkelerden çekilme eðilimi göstermesi þebeke suyu hizmetinde özel sektör katýlýmýna
özgü bir baþarýsýzlýk olarak görülmektedir. Þebeke suyu hizmetinde zamanýndan önce
çeþitli anlaþmazlýklar nedeniyle sona erdirilen sözleþme sayýsýnýn, toplam sözleþme
sayýsýna oraný, 1990-2006 dönemi için % 10.1 seviyesindedir. Bu oran elektrik
sektöründe % 5.8, telekomünikasyon sektöründe % 4.4, ulaþtýrma sektöründe ise
% 5.7 olarak gerçekleþmiþtir. Söz konusu rakamlar þebeke suyu hizmetine özel sektör
katýlýmý konusunda yapýsal sorunlarýn varlýðýna iþaret etmektedir.
Yukarýda yer verilen þebeke suyu hizmeti uygulamalarýna yönelik ampirik çalýþmalar
ve örnek olay incelemelerinde tespit edilen olumlu geliþmelere karþýn, diðer altyapý
hizmetlerini ikiye katlayan baþarýsýzlýk oraný bir çeliþki gibi görünmektedir. Prasad,106
bu çeliþkiyi açýklayan en önemli etmenlerden birini, yatýrýmcýnýn yatýrým yaptýðý
bölgeyi tanýmamasý ve o bölgenin özgül koþullarýný yeterince bilmemesi olarak
deðerlendirmektedir.
Þebeke suyu hizmetlerinde özel sektör katýlýmý eðiliminin zayýflamasý, en azýndan
geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkelere yatýrým yapýlmamasý, özellikle küresel su krizi
dikkate alýndýðýnda, alternatif yöntemler geliþtirilemediði halde önemli sorunlara yol
açabilecektir. Zira geliþmekte olan veya az geliþmiþ ülkelerde su krizinin etkisiyle
bir yandan çevre, insan saðlýðý ve ekonomik kalkýnma tehlikeye girmekte, diðer
yandan kamu otoriteleri söz konusu sorunlarýn üstesinden gelebilmek için gereken
yatýrýmlarý finansman yetersizliði nedeniyle gerçekleþtirememektedir. Bu nedenle
finansman sýkýntýsýný gidermesi ve ekonomik etkinliði arttýrmasý beklen özel sektör
katýlýmý seçeneðinin gündemde tutulmasý gerekmektedir.
105 Hall D., Lobina E., Private and Public Interest in Water and Energy, Natural Resources Forum 28 (2004), s.272,

(NRF 2004)

106 Prasad 2006, s.683
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Konu ile ilgili yazýnda iki seçenek önerilmektedir. Bunlardan birincisi Dünya
Bankasý, BM ve bölgesel kalkýnma bankalarý gibi kurumlarýn finansman sýkýntýsý çeken
ülkelere destek olmasý, þebeke suyu ve diðer su hizmetlerinin ise yine bu kurumlarýn
teknik desteðiyle kamu otoriteleri tarafýndan yürütülmesidir. Ýkinci seçenek kapsamýnda,
özel sektör katýlýmýný önemseyen bir yaklaþýmla, geliþmekte olan piyasalardan çekilen
uluslararasý þirketlerin yerini, görece küçük ölçekli yerel þirketlerin ya da sivil toplum
örgütlerinin baþýný çektiði ortak giriþim gruplarýnýn almasý önerilmektedir. Asya
Kalkýnma Bankasý tarafýndan seslendirilen ve bazý yazarlar tarafýndan önem atfedilen
bu yaklaþýmýn iki önemli sonucu beraberinde getirmesi mümkündür. Bunlardan
birincisi anýlan seçenek sonucunda fakir bölgelerin su hizmetlerinden daha çok
faydalanabilecek olmasýdýr.107 Ýkincisi ise yerel þirketlerin piyasaya girmesinin rekabetin
artmasýna yol açabileceðidir.
Yukarýda sunulan alternatif önerilerin uygulamaya konmasýnda bazý sorunlar
bulunmaktadýr. Öncelikle Dünya Bankasý'nýn özel sektör katýlýmý projesinin baþta
gelen destekçisi olduðu vurgulanmalýdýr. BM ise konunun sosyal ve çevre boyutuna
odaklanmakta, konunun finansman boyutu ile ilgili bir rolü oynamamaktadýr. Ayrýca
özel sektör katýlýmý seçeneðinin üstünlüklerinden biri de özel kesimin kamu kesimine
oranla finansman kaynaklarýna daha kolay ulaþmasý ve bunu daha düþük maliyetlerle
baþarmasýdýr. Benzer biçimde finansman sorunu küçük ölçekli yerel þirketleri ve sivil
toplum örgütlerinin de karþýlaþacaðý temel sorundur.
Öte yandan, konunun ekonomik etkinlik boyutu da öne taþýmaktadýr. Yukarýda
yer verilen çalýþmalardan hareketle özel sektör katýlýmý sonrasýnda ekonomik etkinliðin
arttýðý söylenebilmektedir. Dolayýsýyla, finansman sorunu bir biçimde aþýlsa dahi kamu
otoriteleriyle ilgili zayýf yönetim ve etkinlik sorunu ortadan kalkmayacaktýr. Bu konuda
tecrübesi bulunmayan yerel teþebbüslerin ise kýsa zamanda, özellikle know-how
transferini mümkün kýlacak ortaklýk ya da iþbirlikleri sayesinde bu sorunu aþmalarý
muhtemeldir.
Söz konusu tartýþmalar içinde; özel sektör katýlýmýnýn tüm kesimleri tatmin etmesini
saðlayacak bir hukuki ve idari rejimin kurulmasý gereklidir. Ayrýca, bu alanda faaliyet
gösteren uluslararasý þirketler ile yerel teþebbüslerin iþbirliðine gitmeleri veya yerel
teþebbüslerin tek baþlarýna özellikle küçük bölgelerde faaliyet göstermelerinin teþvik
edilerek rekabetin arttýrýlmasý saðlanmalýdýr. Son olarak sistem düþük gelirli kesimlere
yönelik ve mümkün mertebe rekabeti bozmayacak uygun bir sübvansiyon politikasý
ile desteklenmelidir. Nitekim BM de bu konuya iþaret ederek baþarýlý bir özel sektör
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katýlýmý için gerekli unsurlarý; iyi tasarlanmýþ bir sözleþme, geliþmiþ regülasyon
ilkelerinin uygulanmasý, politik destek ve toplumsal katýlým olarak sýralamaktadýr.108
Özel sektör katýlýmýnýn baþarýya ulaþabilmesi için yukarýda önerilen; geniþ anlamda
su politikasýnýn tespiti; hizmet standartlarý, tarifeler ve sübvansiyonlarýn belirlenmesi;
risk analizi ve daðýlýmý; hukuki ve kurumsal bazda regülasyon çerçevesinin çizilmesi
ve uygun operatörün seçilmesi aþamalarýnýn titizlikle takip edilmesidir. Söz konusu
aþamalar içinde; sözleþmenin tasarýmý, hizmet yükümlülüðünün özel kesime devri
sonrasýnda rekabetçi bir piyasanýn oluþturulmasý ve doðal tekel niteliði taþýyan alt
hizmet birimleri bakýmýndan uygun iktisadi, çevre ve saðlýk regülasyonlarýnýn
altyapýsýnýn hazýrlanmasý ile bunlarýn birbiriyle eþgüdüm içinde çalýþmasýný temin
edecek önlemlerin alýnmasý önem taþýmaktadýr.
Sözleþmenin tasarýmý, modelin baþarýsýnda rol oynayan en önemli deðiþkenlerden
biridir. Yukarýda ifade edildiði üzere, Bolivya ve Arjantin gibi ülkelerde, ayný ülke
içinde farklý bölgelerde birbiriyle zýt sonuçlarýn elde edilmesinin temel nedeni sözleþme
tasarýmý ile uygulamalar arasýndaki farklýlýklardýr. Yine ABD'de Atlanta örneðinde
görüldüðü üzere; doðru tasarým, hane halklarýný önceden öngörülemeyen risklerden
dahi koruyabilmektedir. Yine, gerek imtiyazýn devri aþamasýnda, gerekse devir
sonrasýnda rekabetin var olmamasýnýn yarattýðý olumsuz sonuçlar Bolivya Cochobamba
ve Fransa örneklerinde görülmektedir. Öte yandan etkin regülasyon rejiminin eksikliði
halinde, Ýngiltere'de özelleþtirme sonrasý ilk on yýlda aþýrý karýn ortaya çýktýðý
görülmektedir.
Þebeke suyu hizmetinde özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý ve baþarýlý sonuçlar
elde edilmesi ancak hem potansiyel yatýrýmcýlar hem de hizmetten yararlanacak hane
halklarý için uygun koþullarýn saðlanmasýyla mümkün olabilecektir. Yatýrýmcý
perspektifinden temel öncelikler konusunda çok sayýda çalýþma bulunmaktadýr. Noel
ve Brzeski'nin;109 IFC, PriceWaterhauseCoopers, Deloitte&Touche, McKinsey ve
European International Contractors gibi yatýrýmcýlarýn nabzýný iyi tutan kurumlar
tarafýndan yapýlan analizleri deðerlendiren çalýþmalarýnda, yatýrýmcýlarýn öncelikleri
en önemli olandan baþlamak üzere þu þekilde sýralanmaktadýr:
1. Özel sektör katýlýmýnda hak ve sorumluluklarý tanýmlayan hukuki çerçeve
2. Tüketici ödeme disiplinini saðlayan hukuki ve idari rejim ve uygulamalar
108 UNESCO-WWAP, Water: A Shared Responsibility, The United Nations World Water Development Report-2, s.69

(UNESCO-WWAP 2006)

109 Noel M., Brzeski W., Mobilizing Private Finance for Local Infrastructure in Europe and Central Asia: an

Alternative Public Private Partnership Framework, World Bank Working Paper No: 46, s.7-13 (The World Bank 2005)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hükümet ya da uluslararasý finans kuruluþlarý tarafýndan saðlanan garantiler
Regülasyon otoritelerinin idari baðýmsýzlýðý
Bürokratik iþlemlerde etkinlik (onay ve iþlem süreleri, basitlik vs.)
Yargý baðýmsýzlýðý
Bürokrasinin görev süresindeki istikrar ve politik baskýlardan etkilenmemesi
Piyasadan çýkýþa imkan veren hukuki ve idari düzenlemelerin varlýðý
Yatýrým için gerekli kredi deðerlendirme notu

Yukarýda sýralanan öncelikleri karþýlayacak yapýya sahip ülkeler özel kesim
yatýrýmlarý bakýmýndan cazip konumda bulunacaklardýr. Diðer yandan söz konusu
yapý, bir ölçüye kadar, hane halklarý için de tercih edilir sonuçlar üretse de, bu
kesimin çýkarlarýný koruyacak daha kapsamlý ve uygulanabilir ilkelere ihtiyaç
duyulacaktýr. Bu noktada 2002 yýlýnda Pasifik Enstitüsü tarafýndan kamuoyuna
duyurulan Pasifik Enstitüsü Ýlkeleri olarak bilinen ilkelerin referans olarak
kullanýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmektedir. Palaniapphan ve diðerleri110 söz
konusu ilkelerin tüm su sistemlerine uygulanabileceðini, ancak bu ilkelerin tümünün
uygulandýðý bir örnek bulunmadýðýný dile getirmektedir. Aþaðýda Pasifik Enstitüsü
Ýlkeleri maddeler halinde özetlenmektedir:
Ýlke 1- Su hizmetleri kamu malý niteliði dikkate alýnarak yürütülmelidir.
* Özel sektör katýlýmý çerçevesinde ilgili bölgedeki tüm yerleþiklerin temel su
ihtiyacýnýn karþýlanmasý garanti altýna alýnmalýdýr.
* Özel sektör katýlýmý çerçevesinde doðal çevrenin korunmasý garanti altýna
alýnmalýdýr.
* Fakir hane halklarýnýn hizmetten yararlanabilmesi amacýyla, gerektiðinde
sübvansiyon rejimi yürürlüðe konmalýdýr.
Ýlke 2- Su hizmetlerinin yürütülmesinde hizmetin ekonomik mal niteliði, sosyal
hedefleri dengeleyecek biçimde dikkate alýnmalýdýr.
* Þebeke suyu hizmetinin sunumunda makul ve adil fiyatlama yapýlmalýdýr.
* Fiyat artýþlarý, mümkün olduðu ölçüde hizmet kalitesindeki artýþlarla orantýlý
olarak gerçekleþtirilmelidir.
* Sübvansiyon rejiminin teþekkülünde ekonomik deðiþkenler dikkate alýnmalýdýr.
* Hizmet imtiyazýna talip olan özel kesimden yeni yatýrýmlarla ilgili maliyet ve
verimlilik analizi talep edilmeli, etkinliði en çok arttýracak projelere itibar
edilmelidir.
110 Gleick P. H., The Worlds Water 2004-2005: the Biennial Report on Freshwater Resources, (Island Press 2004) içinden,

Palaniapphan M., Gleick P. H., Hunt C., Srinivasan V., Water Privatization Principles and Practices, s.45-74
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Ýlke 3- Güçlü bir regülasyon rejimi kurulmalýdýr.
* Kamu yararý ilkesi gözetilerek su kaynaklarýnýn özel sektör katýlýmý sonrasýnda
da kamu mülkiyetinde kalmasý saðlanmalýdýr.
* Etkin bir yasal regülasyon altýnda su kalitesi sürekli kontrol altýnda tutulmalýdýr.
* Sözleþme tasarýmý kamu çýkarlarýný koruyacak biçimde düzenlenmelidir. Bunun
için taraflarýn tüm hak ve sorumluluklarý açýkça belirlenmeli, risk daðýlýmý net
bir içimde ortaya konmalýdýr.
* Sözleþmede anlaþmazlýklarýn halli mekanizmalarý açýkça belirlenmelidir.
* Ýlgili sivil toplum örgütlerinden sözleþme ile ilgili teknik görüþ alýnmalý ve bu
görüþler deðerlendirme ölçütü sayýlmalýdýr.
* Karar ve müzakere süreçleri açýk ve þeffaf olmalý, hizmetten etkilenecek olan
hane halklarý sürecin her aþamasýnda bilgilendirilmelidir.
Sonuç olarak, yatýrým iklimi yatýrýmcýlarýn öncelikleri dikkate alýnarak tasarlanmýþ,
baðýmsýz ve güçlü bir regülasyon ve yargý rejimine sahip olan ülkelerde, özel sektör
katýlýmý sürecinde yukarýda yer verilen ilkeler uygulandýðýnda þebeke suyu hizmeti
gibi görece sorunlu bir alanda dahi olumlu sonuçlar elde etmek mümkün olabilecektir.
Dolayýsýyla söz konusu referans noktalarýndan hareketle, ülkemiz için de bir dizi
öneri getirmek mümkündür. Ancak bunun için öncelikle ülkemizin su kaynaklarý
potansiyeli incelenmeli ve mevcut idari ve hukuki yapý ele alýnmalýdýr. Çalýþmanýn
son bölümü bu amaçla kaleme alýnmýþtýr.
Özel sektör katýlýmý ile birlikte iki önemli sorun gündeme gelecektir. Bunlar;
þebeke suyu hizmetinin bazý alt bölümlerinin doðal tekel niteliði taþýmasý nedeniyle
tekelci fiyatlama olasýlýðý ve düþük gelirli hane halklarýnýn, artýk günümüzde temel
insan haklarýndan bir olarak sayýlan belli bir düzeyde su hizmetlerine eriþim hakkýndan
mahrum kalmasý sorunlarýdýr. Birinci sorunun ortadan kaldýrýlmasý için mümkün
olduðu ölçüde rekabetin tesisi ile ekonomik regülasyon, ikincisi için ise uygun bir
sübvansiyon sistemi gerekmektedir. Ýzleyen bölümlerde bu konular sýrasýyla ele
alýnacaktýr.
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5

B Ö L Ü M

ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE
REKABET

5. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE REKABET
Þebeke suyu hizmetinde rekabetin tesisi hizmetin daha önce ifade edilen ekonomik
özelliklerinden dolayý güçtür. Diðer yandan, rekabetin özel sektör katýlýmýnýn baþarýlý
olabilmesi için gerekli koþullardan biri olduðu da ifade edilmiþti. Bu noktada atýlmasý
gereken adým, hizmetin sunumunda mümkün olduðu ölçüde rekabeti tesis etmek,
rekabetin mümkün olmadýðý hallerde iktisadi regülasyon seçeneklerini devreye
sokmaktýr.
Rekabetin tesisi için kullanýlabilecek üç yöntem; yapýsal ayrýþtýrma olarak adlandýrýlan,
þebeke suyu hizmetinin birbiriyle dikey bütünleþik olan alt hizmetlerin ayrýþtýrýlmasý
ve bunlar içinde doðal tekel niteliði taþýmayanlarýn rekabete açýlmasý; teþebbüslerin,
iþletme hakkýný elde etmek amacýyla yarýþmasýný ifade eden pazar için rekabetin tesisi;
doðal tekel niteliði gösteren iletim, daðýtým ve atýksu toplanmasý gibi alt hizmet
alanlarýnda þebekenin belirli koþullar altýnda rakiplere kullandýrýlmasý ile rekabetin
tesisini ifade eden pazarda rekabettir.

5.1 Yapýsal Ayrýþma
Bilindiði üzere þebeke suyu hizmeti, birbiriyle bütünleþik, suyun sair kaynaklardan
elde edilmesi, yani çýkarýlmasý, iþleme tesislerine iletimi, iþlenmesi, iþlenmiþ suyun
hanelere daðýtýmý, atýksularýn toplanmasý, atýksularýn arýtma tesislerine iletilmesi,
atýksularýn arýtýlmasý ve tabiata verilmesi aþamalarýndan oluþmaktadýr. Bazý kaynaklarda
anýlan alt hizmetlere bir de faturalandýrma, müþteri hizmetleri gibi hizmetlerin bütününü
ifade etmek üzere iþletme hizmetleri de eklenmektedir. Söz konusu alt hizmetlerin
birbirinden ayrýlmasý mümkündür. Nitekim birçok ülkede suyun çýkarýlmasý ve
iþlenmesi özel kesim tarafýndan yerine getirilirken, daðýtým ve atýksu hizmetleri
belediyeler eliyle yürütülmektedir. Öte yandan bu alt hizmetler içinde suyun çýkarýlmasý,
iþlenmesi ve iþletme hizmetlerinin rekabete açýlmasý olanaklýdýr.
Potansiyel su kaynaklarý olan nehirler, göller ve yeraltý su kaynaklarýnýn bölünerek
su çýkarma imtiyazýnýn birbirine rakip teþebbüsler arasýnda paylaþtýrýlmasý olanaklýdýr.
Diðer yandan ayný kaynaðýn birden fazla iþletmecinin kullanýmýna sunulmasý da
mümkündür. Su kaynaklarý arasýnda rekabetin tesisi alternatif kaynaklarýn daðýtým
kanalýna ulaþmasý durumunda söz konusu olabilecektir.
Yapýsal ayrýþtýrma sonucunda iletim-daðýtým altyapýsýna sahip olan teþebbüsün
ayný zamanda birbiriyle rekabet eden su kaynaklarýndan da birine sahip olmasý
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rekabet bakýmýndan potansiyel bir soruna iþaret etmektedir. Zira bu halde altyapýya
sahip olan teþebbüsün rekabet halinde bulunduðu diðer kaynak iþleticilerini, altyapýyý
kullandýrmamak suretiyle piyasa dýþýna itme olasýlýðý yüksektir. Ancak, bu alanda
etkin bir regülasyon uygulandýðý taktirde bu sorun aþýlabilir. Genel olarak dikey
bütünleþik yapýya izin vermemenin, bu politika sonucunda maliyetlerin artabileceði
iddialarýna karþýn, doðru bir yaklaþým olacaðý düþünülebilir.
Su sektöründe taþýma maliyetlerinin toplam maliyete oraný, diðer altyapý hizmetlerine
oranla oldukça yüksektir. Bu nedenle özellikle kaynak ile yerleþim birimleri arasýndaki
mesafe arttýkça rekabetin tesisi güçleþir. Buna karþýn, uzak mesafeli su kaynaklarý
arasýnda rekabetin yaþandýðý Kaliforniya gibi örnekler mevcuttur. Ayný þekilde
Ýngiltere'nin güneydoðu bölgesinde yaþanan kýtlýk, diðer bölgelerden su taþýnmasýný
gündeme getirmiþtir.111 Yine Ýspanya'da yaþanan su kýtlýðýnýn uzak mesafeler arasýnda
su ticaretini mümkün kýldýðý bilinmektedir. Bu örneklerden hareketle su kýtlýðý sorunun
derinleþmesi ve suyun fiyatýnýn giderek artmasý durumunda uzak bölgelerde bulunan
su kaynaklarý arasýnda rekabet mümkün olabilecektir.
Ýçme suyunun iþlenmesi ve atýksuyun arýtýlmasý iþlevleri de rekabete açýlabilir ve
birbirinden ayrýlabilir niteliktedir. Ýçme suyunun daðýtýmý ve atýksuyun toplanmasý
ile bunlarýn iþlenme ve arýtýlma süreçlerinin bir arada yürütülmesinin herhangi bir
ölçek ya da kapsam etkisi yaratmamasý ayrýþmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Ayný þekilde
iþletme hizmetlerinin de ayrýþtýrýlmasý ve rekabete açýlmasý mümkündür.
Yapýsal ayrýþtýrma her bir alt bölümün maliyet yapýlarýnýn ayrýntýlý olarak bilinmesini
olanaklý kýlmaktadýr. Böylece etkin çalýþmayan hizmet basamaðýný tespit etmek
kolaylaþmaktadýr. Ayrýþmanýn bir diðer yararý iþletmeci sayýsýnýn artmasýna imkan
saðlamasýdýr. Bu durumda, özellikle bir pazarda faaliyet gösteren teþebbüsün diðer
pazara giriþinde herhangi bir engel bulunmuyorsa daha rekabetçi bir yapý elde
edilebilecektir.
Ayrýþmanýn esas olarak iki olumsuz sonucu bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi
iþlem maliyetlerinin artmasýdýr. Ayrýþma çok daha fazla sayýda teþebbüs ile sözleþme
akdedilmesi anlamýna gelecektir. Bu halde gerek sözleþme tasarýmý gerekse uygulamalarýn
kontrolü konularýnda kamu otoritesinin finansal ve bürokratik yükü artacaktýr. Ýkinci
ise dikey bütünleþik yapý ile elde edilecek ölçek ve kapsam ekonomilerinden yoksun
kalýnmasýdýr. Bu halde ortalama maliyetlerin yükselmesi beklenir. Ancak son tahlilde
111 OECD, Water Pricing Policies in Theory and Practice, Working Party No:2, Daffe/Comp/WP2/(2004) 7, s.18

(OECD 2004c)
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bu durumun tüketici refahý üzerindeki etkisi, rekabet ile elde edilecek kazanýmlarýn
büyüklüðüne baðlýdýr.
Yapýsal ayrýþtýrma yöntemi birçok geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkede elektrik,
doðal gaz, petrol, telekomünikasyon gibi dikey bütünleþik altyapý hizmetlerinde
kullanýlan bir yöntemdir. Uygulamada ayrýþtýrma çeþitli yöntemlerle gerçekleþtirilmektedir.
Bunlar mülkiyet ayrýþtýrmasý, iþlevsel ayrýþtýrma ve muhasebelerin ayrýþtýrýlmasýdýr.
Mülkiyet ayrýþtýrmasý sonucunda ayrýþtýrýlan hizmetler hukuken farklý teþebbüslerin
kontrolü altýnda yürütülmektedir. Ýþlevsel ayrýþtýrma, dikey bütünleþik hizmetlerin
bir tek teþebbüsün kontrolü altýnda bulunmasýna onay vermekte, ancak bunlarýn
baðýmsýz bir biçimde yönetilmesini þart koþmaktadýr. Muhasebe ayrýþtýrmasý ise
bütünleþik hizmetlerin ayrý ayrý muhasebeleþtirilmesini öngörmektedir. Þebeke suyu
hizmetinde her üç yöntemin kullanýlmasý da teorik olarak mümkündür. Ancak, iþlevsel
ve muhasebe ayrýþtýrmasý yöntemlerinin etkin bir biçimde uygulanmasý güçlü ve
teknik kapasitesi yüksek bir regülasyon otoritesinin varlýðýný gerektirmektedir.

5.2 Pazar için Rekabet
Pazar için rekabet, þebeke suyu hizmetinin herhangi bir alt bölümünün sunulmasý
hakkýný veren imtiyazýn elde edilmesi amacýyla teþebbüslerin birbirleriyle rekabet
etmelerini ifade etmektedir.
Pazar için rekabet yaklaþýmýnýn baþarýsýnda iki unsurun varlýðý önemli rol
oynamaktadýr. Bunlar; uygun yasal çerçeve ve imtiyaz devrinin adil koþullarda
gerçekleþtirilmesidir. Yasal çerçeve içinde devir süreci ve katýlýmcýlarýn hak ve
yükümlülükleri kesin bir biçimde ortaya konmalýdýr. Ayrýca, yasal düzenlemeler ile
giriþimciler teþvik edilmeli, hakkýn kötüye kullanýlmasýný caydýracak mekanizmalar
oluþturulmalýdýr.112
Pazar için rekabet yönteminde en çok tercih gören yöntem rekabetçi ihale
yöntemidir. Bununla birlikte rekabetçi müzakere yöntemi de kullanýlabilmektedir.
Yine uygulamada sýkça baþvurulan davet yöntemi, imtiyazýn devrini gerçekleþtiren
yöntemlerden biri olmakla birlikte teþebbüsler arasýnda yarýþ zemini yaratmamakta,
bu nedenle pazar için rekabet yöntemlerinden biri sayýlmamaktadýr. Aþaðýdaki tabloda
bazý ülkelerde þebeke suyu imtiyazýna yönelik olarak çeþitli yöntemlerle gerçekleþtirilen
ihaleler ve elde edilen sonuçlar yer almaktadýr.
112 Gökdemir 2007, s.88
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Tablo 5.1 Þebeke Suyu Ýmtiyazýnýn Devri Amacýyla Kullanýlan
Yöntemler ve Sonuçlar
Proje

Kapsam

Yöntem

Indah Su Kons.
Malezya

Ülke Geneli
Atýksu

Davet ve
Müzakere

Buenos Aires

Su ve Atýksu

Ýzmit Türkiye
Chihuahua
Meksika
Puerto Vallarta
Meksika
Johor Malezya

YÝD Su Ýþleme
YÝD Su Ýþleme

Rekabetçi
Teklif
Müzakere
Rekabetçi

Sidney

YÝ Su Ýþleme

YÝD Atýksu
Ýþleme
YÝD Su Ýþleme

Davet
Rekabetçi
Teklif
Rekabetçi
Teklif

Sonuç
Hýzlý Özelleþtirme, teknolojik geliþtirme
içeren teklif, fakakat risk deðerlendimesi ve
yatýrým ihtiyacý konusunda belirsizlik
Þeffaf ihale süreci, nitelikli teklifin tespiti,
ilk tarife teklifi üzerinden % 27 indirim
Yavaþ özelleþtime süreci, politik çatýþma
Þeffaf ihale süreci, uygun tarife
Atýksu sorunlarýnda hýzlý çözüm, fakat
yüksek tarife sorunu
Düþük maliyetli yüksek kalite taahhütlü teklif
Yüksek kalite, düþük tarife

Kaynak: Gökdemir B., Þebeke Suyu Sektöründe Serbestleþme ve Rekabet, Rekabet Dergisi Sayý:22, s.55,
(Rekabet Kurumu 2005)

Rekabetçi ihale yönteminin üç noktada üstünlük saðladýðý ileri sürülmektedir.
Bunlar; þeffaflýk saðlamasý dolayýsýyla kamuoyu nezdinde fazla þüpheye yer býrakmamasý,
hizmetin en düþük maliyetle gerçekleþtirilmesine olanak saðlanmasý ve çok sayýda
giriþimcinin sürece katýlmasýný teþvik etmesidir.113
Rekabetçi teklif sürecinin neden olabileceði olumsuzluklarýn baþýnda yýkýcý fiyat
gelmektedir. Yýkýcý fiyat, bir teþebbüsün ihale aþamasýnda sair nedenlerle maliyetlerinin
altýnda fiyat teklifi vermesidir. Yýkýcý fiyatlar kýsa dönemde tüketicinin yararýna görünse
de, ekonomik etkinsizliðe yol açmasý nedeniyle orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlarý
beraberinde getirmektedir. Öte yandan, yýkýcý fiyat teklifleri, teklifi veren teþebbüs
tarafýndan genel olarak izlenen bir strateji ise, bu yaklaþýmýn piyasa tarafýndan
algýlanmasý durumunda söz konusu teþebbüsün ihale süreçlerinde baþtan elenmesine
yol açabilecektir.
Yýkýcý fiyatýn engellenmesinin yollarýndan biri ön yeterlilik koþullarýdýr. Bu uygulama
kapsamýnda potansiyel teþebbüslerden ihaleye girmeden önce bazý koþullarý yerine
getirmeleri ve teknik yeterliliði gösteren bazý talepleri karþýlamalarý istenmektedir.
Böylece hem yýkýcý fiyat olasýlýðýnýn önü kesilmiþ, hem de teknik kapasitesi düþük,
dolayýsýyla baþarýsýz olma olasýlýðý yüksek teþebbüsler baþtan elenmiþ olmaktadýr.
113 The World Bank 1998, s.108
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Diðer yandan ön yeterlilik, rekabetin engellenmesini meþru kýlan bir araç olarak
kötüye kullanýlabilir. Bu durumda rekabet ortadan kalkabilecek, teknik kapasitesi
yeterli teþebbüsler haksýz yere elenebilecektir. Söz konusu riski ortadan kaldýrmanýn
yolu ön yeterlilik ölçütlerin önceden belirlenmesi, bunlarýn kamuoyu ile paylaþýlmasý
ve sürecin þeffaf bir biçimde yürümesinin temin edilmesidir.
Daha önce vurgulandýðý üzere, þebeke suyu hizmetine özel sektör katýlýmý
uygulamalarýnda sýkça rastlanýlan sorunlarýn baþýnda sözleþme hükümlerinin imtiyazýn
verilmesi sonrasýnda deðiþtirilmesi gelmektedir. Sözleþmenin deðiþtirilmesi uygulamasýnýn
süreklilik kazanmasý halinde yýkýcý fiyat teklifleri artacaktýr. Zira teþebbüsler, ilerde
sözleþme deðiþikliði ile taahhütlerini deðiþtirme olanaðýna sahip olduklarýný düþünecek,
böylece ihaleyi kazanmak amacýyla fiyatlarý mümkün mertebe aþaðýya çekeceklerdir.
Bu nedenle sözleþmenin yenilenmesi konusunun, gerekli olduðu durumlarda dahi
bir takým sýký kurallara baðlanmasýnda fayda bulunmaktadýr.
Rekabetçi teklif yöntemi ile ilgili bir diðer sorun da tercih ölçütlerinin ve bunlarýn
karar noktasýndaki aðýrlýklarýnýn belirlenmesidir. Zira sunulan tekliflerin içinde hedef
deðiþkenlerin aðýrlýklarý bakýmýndan farklýlýklar bulunabilmektedir. Örneðin, bir teklifte
düþük tarife taahhüdü ön planda iken, bir baþka teklifte yatýrým bedeli ya da hizmet
kalitesi unsurlarýna aðýrlýk verilmiþ olabilir. Bu durumda teklifler arasýnda tercih
yapmak zorlaþacaktýr.
Teklifler arasýnda doðru tercih yapabilmek için, içinde bulunulan koþullar da
dikkate alýnarak mümkün olduðu ölçüde ayný ya da benzer deðiþkenlerin kullanýlmasý
ya da birden fazla deðiþken söz konusu ise bunlarýn aðýrlýklarýnýn önceden tespit
edilmesi saðlanmalýdýr. Diðer yandan ölçü kaçýrýlmamalý, teklif deðiþkenlerinin
tespitinde esneklik saðlanmalýdýr. Aksi halde teþebbüslerin yaratýcýlýklarý sýnýrlanmýþ
olacaktýr. Örneðin Güney Avustralya'da hizmet sözleþmeleri taraflara önceden
belirlenmiþ ölçütler üzerinde pazarlýk etme olanaðý tanýmaktadýr. Yine Buenos Aires'te
ihale sonrasýnda, her iki tarafýn lehine sonuçlar doðuracak bazý ihale koþullarýnýn
deðiþtirilmesine izin verilmektedir.114

5.3 Pazarda Rekabet
Pazarda rekabet hizmetin sunumu sýrasýnda piyasada faaliyet gösteren teþebbüslerin
birbirleriyle yarýþmasý durumunu ifade etmektedir. Bunun için önkoþul; söz konusu
hizmetin rekabete elveriþli olmasý, bir baþka ifadeyle doðal tekel niteliði taþýmamasýdýr.
114 Gökdemir 2007, s.90
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Doðal tekel niteliði gösteren içme suyu daðýtýmý ve atýksu toplanma faaliyetlerinin
rekabete açýlabilmesi ancak doðal tekel niteliðinin kaynaðý olan altyapýnýn, buna
sahip olan ya da kullaným hakkýný elinde bulunduran teþebbüsün, piyasaya girmek
isteyen diðer teþebbüslere de kullandýrýlmasýyla mümkün olacaktýr. Altyapýnýn birden
fazla teþebbüs tarafýndan kullanýlmasý ilgili yazýnda ortak kullaným veya üçüncü
tarafýn þebekeye eriþimi kavramlarýyla ifade edilmektedir.
Doðal tekel niteliði taþýyan faaliyetlerde rekabet maliyet farklýlaþmasý ile mümkün
olmaktadýr. Daha önce vurgulandýðý üzere, þebeke suyu hizmetinde taþýma maliyeti,
toplam maliyetin önemli bir kýsmýný teþkil etmektedir. Bu nedenle içme suyu daðýtým
ve atýksu toplama faaliyetlerinde rekabetin olabilirliðini belirleyen deðiþken potansiyel
rakipler bakýmýndan kaynak ile tüketim ya da iþleme merkezleri arasýndaki uzaklýklardýr.
Piyasada faaliyet gösteren teþebbüsün tüketim merkezine en yakýn kaynaktan ürün
temin etmesi kuvvetle muhtemeldir, bu nedenle anýlan teþebbüs ortak kullaným
vasýtasýyla pazara girebilecek potansiyel teþebbüslere oranla önemli bir maliyet
üstünlüðüne sahip bulunacaktýr. Dolayýsýyla, ortak kullaným seçeneði, ancak yakýn
bölgede alternatif kaynaklarýn bulunmasý halinde baþvurulabilecek bir yöntemdir.
Öte yandan potansiyel rakiplerin anýlan maliyet dezavantajýný suyun çýkarýlma
ve iþlenme aþamalarýnda, özellikle ikincisinde, yeni teknolojileri kullanmak
suretiyle ortadan kaldýrmasý olanaklýdýr. Bunun mümkün olmadýðý, yani mevcut
saðlayýcýnýn mutlak üstünlüðe sahip olduðu durumda, su çýkarma hakkýnýn tanýnmasý
ve ticarileþtirilmesi yoluyla mutlak üstünlüðe sahip olan saðlayýcý üzerinde rekabetçi
baský yaratýlabilecektir.115
Ortak kullanýmýn uygulanmasýnda bazý teknik sorunlarla da karþýlaþýlmaktadýr.
Örneðin içme suyu daðýtým þebekesinde ortaya çýkabilecek bir sorun karþýsýnda, þayet
ortak kullaným ile birden fazla teþebbüsün faaliyeti söz konusu ise, bunlardan
hangisinin soruna kaynaklýk ettiðini saptamak güçtür. Diðer yandan gerek içme suyu
daðýtým gerekse atýksu toplama hizmetleri doðrudan kamu saðlýðý ile ilgilidir ve bu
nedenle sorunun kaynaðýnýn ve sorumlusunun tespit edilebilmesi son derece önemlidir.
Ortak kullaným durumunda ortaya çýkan herhangi bir sorunun kaynaðýný ve
sorumlusunu belirlemek güçtür. Zira birden fazla saðlayýcýnýn þebekeye dahil olmasý
sonucunda heterojen nitelik taþýyan farklý kaynaklarýn sularý birbirine karýþmaktadýr.
Bu durumda kalite düzeyi düþük olan su, diðer saðlayýcýnýn ürün kalitesini de düþürebilir.
115 Gökdemir 2007, s.56

86

Karýþýmdan kaynaklanan temel teknik sorunlar; tortu miktarýnýn yükselmesi, biyolojik
kirlilik yaratýlmasý ve koruma maliyetlerinin yükselmesi olarak sýralanabilir.116
Ortak taþýma uygulamalarýnda sýklýkla gündeme gelen sorun altyapýyý elinde
bulunduran teþebbüsün çeþitli bahanelerle rakiplerine þebeke kullandýrmaktan
kaçýnmasýdýr. Bu durumda regülasyon otoritesi rekabet kurumlarýnýn konuya müdahil
olmasý gerekmektedir. Bununla birlikte anýlan teþebbüsün, altyapýnýn kullanýmý
taleplerini kalite sorunlarýný ileri sürmek suretiyle geri çevirmesi mümkündür. Kalite
unsuru geri çevirmenin bir gerekçesi olarak kabul edilebilir, ancak bu unsurun kötüye
kullanýlmasýnýn da engellenmesi gerekir. Dolayýsýyla ortak kullaným yönteminin
baþarýsý iyi tasarlanmasý, konu ile ilgili hukuki düzenlemelerin þüpheye yer vermeyecek
þekilde yapýlmasý ve teknik kapasitesi yüksek denetleyici organlarýn ihdasý ile mümkün
olacaktýr.
Yukarýda vurgulandýðý gibi ortak taþýma konusunda ortaya çýkabilecek þebekeye
giriþin reddi ve bununla ilgili olan eriþim fiyatlamasý konusunun yaný sýra tekelci
gücün kötüye kullanýlmasý, çapraz sübvansiyon uygulamalarý gibi önemli sorunlarýn
çözümünde kullanýlabilecek araçlar rekabet hukuku ve regülasyondur. Rekabet
hukuku yaklaþýmý regülasyon yöntemine göre daha sýnýrlý müdahale olanaðý tanýmaktadýr.
Zira rekabet hukuku ortak taþýma konusunda ancak altyapýyý elinde bulunduran
tarafýn hakim durumda bulunmasý halinde uygulanabilmekte iken, regülasyon yöntemi
için bu tür bir zorunluluk söz konusu olmamaktadýr.117
Öte yandan söz konusu teþebbüsler arasýnda giriþ engeli yaratma amacýna yönelik
bir iþbirliði bulunduðunun tespiti halinde rekabet hukuku baðlamýnda birlikte hakimiyet
veya uyumlu eylem araçlarýnýn kullanýlabileceði, ancak bunlarýn ex-post denetim
araçlarý olduðu, tespitinin kolay olmadýðý ve uzunca bir zaman gerektirdiði hususlarý
da göz önünde bulundurulmalýdýr.118
Ortak taþýma bakýmýndan en hassas konu þebekeye eriþim bedelinin belirlenmesidir.
Talep edilen þebeke bedeli, hizmetin maliyetini önemli ölçüde aþýyor ise, bu davranýþ,
þebekeye giriþin dolaylý yoldan engellenmesi anlamýna gelecektir. Söz konusu
davranýþ rekabet hukuku kapsamýnda hakim durumun kötüye kullanýlmasý olarak
deðerlendirilebilecektir. Þebekeye giriþ bedeli için çeþitli referans fiyat ölçütleri ortaya
konmaktadýr. Bunlar; uzun dönem marjinal maliyet, uzun dönem ortalama ek maliyet,
116 WRc ve EU 2002, s.46
117 Gökdemir 2005, s.57
118 Gökdemir 2005, s.96
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tam daðýlým maliyetleri olarak sýralanabilir. Örneðin Ýngiltere'de regülasyon otoritesi
tarafýndan uzun dönem marjinal maliyete öncelik verildiði gözlenmektedir.119
Ortak kullanýmýn yönteminin sürdürülebilirliliði yüksek bir regülasyon kapasitesi
ile mümkündür. Yukarýda ifade edilen birçok soruna karþýn ortak kullaným, regülasyon
kapasitesinin yüksek olduðu, suyun kýt olduðu ve þebekenin rakiplerin ortak
kullanýmýna uygun olduðu bölgelerde pazar için rekabetin tesisini saðlayabilecektir.120
Sonuç olarak yapýsal ayrýþtýrma, pazar için rekabet ve pazarda rekabet vasýtalarýyla
bölgesel doðal tekel niteliði taþýyan su daðýtýmý ve atýksuyun toplanmasý alanlarýnda
rekabetin tesisi mümkündür. Ancak, yukarýda vurgulandýðý gibi, bunlarýn hayata
geçirilmesi kolay olmamaktadýr. Söz konusu yöntemlerden yapýsal ayrýþtýrma ve ortak
kullaným yoluyla pazar içinde rekabetin saðlanmasý, süreklilik arz etmekte, pazar için
rekabet ise süreklilik arz etmeyen, sadece bir noktada rekabeti mümkün kýlan bir
yöntem olma özelliði taþýmaktadýr. Öte yandan yapýsal ayrýþtýrma, týpký birleþme ve
devralmalarýn kontrolü gibi, doðrudan yapýya yönelik bir tedbir olarak ex-ante bir
regülasyon aracýdýr. Pazarda rekabet kapsamýnda ise, regülasyon seçeneði ex-ante
nitelik taþýmakla birlikte, ilgili düzenlemeye uyulmamasý halinde bunun tespit ve
uygulanmasýnýn temininin belirli bir süre gerektirdiði göz önünde bulundurulmalýdýr.
Yukarýda ifade bulan noktalardan hareketle rekabetin tesisi bakýmýndan yapýsal
ayrýþtýrmanýn gerçekleþtirilmesinin, çok özel koþullarýn varlýðýna baðlý olarak ayrýþma
maliyetinin orta ve uzun dönemde elde edilecek faydayý bir hayli aþmasý dýþýnda;
rekabetin tesisi, dolayýsýyla ekonomik etkinliðin arttýrýlmasý bakýmýndan gerekli olduðu
sonucuna ulaþmak mümkündür. Ancak, yapýsal ayrýþtýrmanýn yöntemi ve ayrýþtýrma
sonrasýnda hangi tür dikey bütünleþmelere nereye kadar izin verileceði konularýnýn
baþtan ortaya konmasý son derece önemlidir. Zira hukuki ayrýþtýrma, ayrýþma sonrasý
izleme ve denetimi gerektirmemekte, iþlevsel ve muhasebe ayrýþtýrmasý ise ayrýþan
birimler arasýnda var olan organik baðlantýnýn devam etmesi, dolayýsýyla bir kötüye
kullanýlma olasýlýðýnýn ortadan kalkmamasý nedeniyle izleme ve takibi zorunlu
kýlmaktadýr.
Pazarda rekabetin saðlanmasý da, kalýcý rekabet koþullarýnýn yaratýlmasý bakýmýndan
önemlidir. Sistemin iyi iþleyebilmesi, kurumsal kapasitesi yüksek güçlü ve baðýmsýz
rekabet ve regülasyon otoritelerinin varlýðýna baðlýdýr. Bununla birlikte, özellikle
116 Aitman D., Competition Law Constraints on Access Charge in the England and Wales Industry, Utility Policy 10,

s.132 (2001)

120 Gökdemir 2005, s.98
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þebekeye giriþin reddi konusunda anýlan otoriteler arasýnda bir yetki çatýþmasýnýn
ortaya çýkmasý da olasýdýr. Bu nedenle anýlan kurumlar arasýnda paylaþýlan yetki ve
sorumluluklarýn sýnýrý net bir biçimde çizilmeli ve bunlar arasýnda saðlanmasý gereken
eþgüdümün mekanizmalarý tanýmlanmalýdýr.
Pazar için rekabet, her ne kadar kalýcý rekabet koþullarýný yaratamayan, bir diðer
ifadeyle imtiyazý devralan teþebbüsün tekel konumunu ortadan kaldýrmayan bir
yöntem olsa da, sonuçlarý ve etkisi bakýmýndan rekabetçi çözüme yaklaþýlmasýna yol
açmasý nedeniyle son derece önemlidir. Zira sürecin henüz baþlangýcýnda hissedilen
rekabet baskýsý, daha sonra tekel hakkýný elde edecek teþebbüsün ileriye yönelik
düþük fiyat yüksek kaliteyi hedefleyen taahhütlerin altýna girmesinin önünü açmaktadýr.
Bu da nihai çözümün, rekabetçi piyasada elde edilen sonuçlara yakýnsamasýný
saðlayabilecektir. Dolayýsýyla sözleþme hükümlerinin deðiþtirilmesi ve yeniden
müzakere, pazar için rekabet yöntemi ile hedeflenen faydanýn elde edilememesi
sonucunu doðuracaktýr. Bu nedenle sözleþme hükümleri, yani taahhütlerin yeniden
ele alýnmasý, sürecin baþlangýcýnda çok sýký kural ve koþullara tabi kýlýnmalýdýr.
Yöntemin baþarýsýnda dikkat edilmesi gereken hususlar þeffaf bir rekabetçi ihale
sürecinin gerçekleþtirilmesi ve ön yeterlilik ölçütlerinin tamamen teknik deðerlendirmelere
dayandýrýlmasýdýr.
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6. ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝNDE REGÜLASYON
Regülasyon terimi, hukuksal çerçeve içinde kural koymak, düzenlemek anlamýna
gelmektedir. Bu anlamýyla her türlü hukuki ve idari düzenlemeyi ifade eden bir
kavram olmakla birlikte, ekseriyetle doðal tekellere yönelik iktisadi düzenlemeleri
ifade etmek üzere kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla, regülasyon, esasen, ölçek ekonomilerinin
gözlendiði doðal tekellerin fiyat, arz miktarý gibi iktisadi deðiþkenlerinin kamu otoritesi
tarafýndan düzenlenmesi anlamýnda kullanýlmaktadýr. Ancak iktisadi deðiþkenlerin
dýþýnda kalan çevre, güvenlik, saðlýk gibi deðiþkenlerin regülasyonu da gerek iktisadi
deðiþkenlerle olan iliþkisi, gerekse anýlan deðiþkenlerin bireysel ve toplumsal önemi
bakýmýndan üzerinde durulmasý gereken bir konudur.
Þebeke suyu hizmeti özelinde önem taþýyan regülasyon alanlarý, tekelci fiyatlamayý
engellemek üzere iktisadi regülasyon, çevresel negatif dýþsallýklarý en az düzeye
indirmek için çevreye iliþkin regülasyon ve insan saðlýðýný tehdit eden alt hizmet
unsurlarýnýn kalite düzeyini arttýrmaya yönelik saðlýk regülasyonudur. Bunlarýn her
biri son derece önemlidir zira birincisi tekelci fiyatlamanýn neticesi olarak þebeke
suyu hizmetinden mahrum kalýnmasýný engellemekte, ikincisi çevre, üçüncüsü ise
saðlýk alanlarýnda ortaya çýkan ve hem ekolojik dengeyi hem de insan varlýðýný tehdit
eden sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasýný saðlamaktadýr.
Hal böyleyken, bu alanlarýn tümünde etkin bir regülasyon rejimi kurmak zorunluluðu
bulunmaktadýr. Çevre ve saðlýk regülasyonlarý, önceden belirlenen ve birçoðu dünya
ölçeðinde genel kabul gören standartlara uyulmasýný hedeflemekte ve son derece
teknik analizlere dayanmaktadýr. Ekonomik regülasyon ise yukarýda ifade edildiði
üzere, tekelci fiyatlamayý önlemek üzere bazý iktisadi parametreleri belirlemek, ilgili
mevzuata uyumu takip etmek, taahhüt edilen yatýrýmlarýn hayata geçirilip geçirilmediðini
izlemek ve bazý hallerde rekabetin ortadan kaldýrýlýp kaldýrýlmadýðýný incelemek gibi
iþlevlere sahip bulunmaktadýr.
Söz konusu düzenlemeler tek bir otorite tarafýndan yürütülebileceði gibi, dünyada
da yaygýn olan þekliyle farklý idari birimler tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Burada
önemli olan husus, her bir regülasyon otoritesinin dikkate aldýðý deðiþkenlerin
birbiriyle iliþkili olmasý nedeniyle kurumlar arasýnda eþgüdümün saðlanmasý ve olasý
çatýþmalarýn önlenmesidir.
Nitekim, daha önce ifade edildiði üzere, Ýngiltere'de böyle bir deneyim yaþanmýþtýr.
Anýlan ülkede iktisadi regülasyon Su Hizmetleri Ofisi (Ofwat), saðlýk regülasyonu
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Ýçme Suyu Denetim Kurumu (DWI) çevre regülasyon ise, Çevre Ajansý (EA)
tarafýndan yürütülmektedir. Regülasyon iþlevlerinin ayrýþtýrýlmasý iktisadi regülasyondan
sorumlu Ofwat ile çevre regülasyonundan sorumlu EA arasýnda gerilim doðmasýna
neden olmuþtur. Söz konusu gerginlik, EA'nýn teþebbüslerden çevre korunmasýna
yönelik harcamalarýn arttýrýlmasýný istemesinden kaynaklanmaktadýr. Bu talebe karþý
Ofwat, tüm maliyetlerin azaltýlmasý yoluyla su fatura bedellerinin düþürülmesi
konusunda baský yapmaktadýr. Öte yandan anýlan gerilimin faydalý olduðunu ileri
süren görüþler de mevcuttur.121
Diðer yandan çevre ve saðlýk regülasyonlarý ile ekonomik regülasyon arasýndaki
sýký iliþki ilgili otoriteler arasýnda eþgüdüm saðlanmasýnýn gerekliliðine iþaret etmektedir.
Zira fiyat regülasyonu kapsamýnda kalite unsurunun dikkate alýnmadýðý durumlarda
teþebbüsler kalite seviyesinden taviz vererek karlarýný arttýrma eðilimi gösterebilecektir.
Þebeke suyu hizmetlerinde hizmet seviyesi ve kalite ölçütlerinin doðrudan toplum
saðlýðý ile ilgili olmasý nedeniyle bu tür davranýþlarýn engellenmesi gerekmektedir.
Bunun için kaliteyi arttýrmaya ya da muhafaza etmeye yönelik çalýþmalardan kaynaklanan
maliyetlerin fiyata yansýtýlmasýna olanak saðlayan politikalar izlenmelidir.
Dünya uygulamalarýna bakýldýðýnda regülasyon konusunda üç seçeneðin var
olduðu görülmektedir. Bunlardan birincisi regülasyonun bu konu ile görevlendirilmiþ,
baðýmsýz nitelik taþýyan ya da geleneksel bürokrasi içinde yer alan bir idari otorite
tarafýndan yürütülmesidir. Ýngiltere uygulamasý bu seçeneði örneklemektedir. Ýkinci
seçenek ise, Fransa örneðinde olduðu gibi, ayrý bir idari otorite seçeneði dýþlanmakta,
regülasyon çerçevesi bilfiil sözleþme tarafýndan çizilmekte, sözleþme hükümlerine
uyumun denetimi ise merkezi ya da ilgili yerel otoriteye býrakýlmaktadýr. Üçüncü
seçenek kapsamýnda regülasyon çerçevesi, yine sözleþme tarafýndan belirlenir, ancak
sözleþme hükümlerine uyum ve yine sözleþmede esnek býrakýlmýþ bazý düzenlemeler
regülasyon otoritesi tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Arjantin üçüncü seçeneðe
örnek teþkil etmektedir.
Birinci seçenek kapsamýnda regülasyon otoritesi ilgili kanunlar tarafýndan
kendine verilmiþ yetkiye dayanarak performans standartlarý, regülasyon koþul ve
yükümlülükleri ile fiyat ve tarife düzeyi gibi deðiþkenleri önceden belirlemektedir.
Burada performans standartlarýna örnek olarak acil durumlar için ortalama tamir zamaný,
koþul ve yükümlülüklerine örnek olarak ise en az yatýrým miktarý deðiþkenleri verilebilir.
121 120Green 2003, s.13
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Bu yaklaþýmda, mevzuat izin verdiði takdirde, kamu ve özel sektör teþebbüslerine
farklý koþullar getirilebilmektedir.122
Ýkinci seçenek, performans standartlarý, fiyat ve tarifeler gibi regülasyon deðiþkenleri,
taraflarýn hak ve yükümlülükleri ve beklenmedik dýþsal deðiþiklikler karþýsýnda
taraflarýn sorumluluklarý gibi birçok konuda ayrýntýlý bir sözleþme öngörmektedir.
Ancak, özellikle uzun dönemli YÝD ve imtiyaz sözleþmelerinde olasý deðiþiklikleri
öngörerek tarife, yatýrým düzeyi ve kalite standartlarý gibi deðiþkenlere iliþkin kesin
kurallar koymak güçtür. Bu güçlük deðiþen koþullara koþut olarak sözleþme hükümlerinin
deðiþtirilmesi ile aþýlabilir. Ancak, daha önce altý çizildiði gibi, sözleþme hükümlerinin
deðiþtirilmesi son derece olumsuz bazý sonuçlarý beraberinde getirebilecektir.
Regülasyonun herhangi bir otorite görevlendirilmeden tamamen sözleþme ile
yürütüldüðü Fransa deneyimi, bunun yarattýðý olumsuz sonuçlar dikkate alýnarak
eleþtirilmektedir.123 Öte yandan Vanuatu'da sözleþme ile regülasyonun olumlu sonuçlar
doðurduðu gözlenmektedir. Buradan hareketle, kaba bir genelleme ile sözleþme ile
regülasyonun görece küçük yerleþim yerlerinde daha baþarýlý sonuçlar verebileceði
ileri sürülebilir.
Üçüncü seçenek çerçevesinde regülasyona iliþkin genel bazý kurallar sözleþme
tarafýndan belirlenmekte, uygulama ise belirli bir taktir yetkisi dahilinde regülasyon
otoritesine verilmektedir. Bir baþka ifadeyle sözleþme detaylý hükümler içermemekte,
genel olarak performans talepleri ve tarifelere iliþkin hükümler ile anlaþmazlýk
konularýnýn halli mekanizmalarýna iliþkin hükümleri ihtiva etmektedir. Uygulamada
ortaya çýkabilecek sorunlardan biri, regülatörün sözleþme hükümlerini, taraflarýn
iradelerine aykýrý bir biçimde yorumlamasý olasýlýðýdýr. Bu olasýlýk, özellikle sözleþme
hükümleri esnek ve yoruma müsait ise, regülasyonun fiilen ilgili otorite tarafýndan
gerçekleþtirilmesi sonucunu doðurabilir. Diðer yandan katý hükümlere yer veren bir
sözleþmenin varlýðý halinde regülasyon otoritesinin hareket alaný daralmaktadýr. Diðer
yandan bu durumda gereksiz yere regülasyon maliyetine katlanýlmaktadýr.
Ekonomik regülasyonun en önemli iþlevi tarife tespitidir. Üçüncü seçenekte tarife
tespitine yönelik olarak maliyet ve getirilerin hesaplanmasýnda kullanýlacak genel
kurallarýn belirlenmesi, ayrýntýlý hesaplamalarýn regülasyon otoritesine býrakýlmasý
yerinde olacaktýr. Zira tarife tespiti, tüm mevcut ve muhtemel maliyet kalemlerinin
122 WRc ve EU 2002, s.85
123 AB 2004, s.21; Kraemer A., Public and Private Management of Water Services, Semena Internacional de Estudos
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dikkate alýndýðý son derece karmaþýk ve teknik bir konudur. Ýktisadi regülasyondan
beklenen amaçlarý gerçekleþtirmek için ayrýntýlý kural koymak olumsuz sonuçlar
doðurabilmektedir.124 Bu nedenle sözleþme ile regülasyon ve idari otorite eliyle
regülasyon kavramlarýnýn birbiriyle çatýþmadýðý, birbirini tamamlayýcý nitelik taþýdýðý
ifade edilmektedir.125
Birinci seçeneðin uygulanmasý durumunda fiyat tespiti yaygýn olarak kullanýlan
üç regülasyon yöntemi ile gerçekleþtirilmektedir. Bunlar; Getiri Oraný Regülasyonu,
Tavan Fiyat Regülasyonu ve Mukayeseli Rekabet yöntemleridir. Bunlarýn dýþýnda
Tavan Gelir Regülasyonu, Performans Regülasyonu gibi yöntemler ile bunlarýn
birbirine eklemlenmesiyle elde edilen melez fiyat regülasyon yöntemleri de uygulama
olanaðý bulmaktadýr.
Getiri Oraný Regülasyonu, tekel niteliði taþýyan teþebbüsün uygulayacaðý fiyatýn,
regülasyon otoritesi tarafýndan belirlenen ve maliyetlere eklenen bir iç karlýlýk oraný
ile sýnýrlandýrýlmasý ilkesine dayanmaktadýr. Yöntemin iþleyiþ aþamalarýnda; teþebbüs
için bir test yýlý seçilir, test yýlýna ait iþletme giderleri, amortisman ve vergiler toplanýr
ve ulaþýlan toplama uygun bir kar oraný eklenir, böylece uygulanacak fiyat düzeyi
tespit edilmektedir. Fiziksel sermayenin tespitinde uygulanacak yöntem regülasyon
otoritesi tarafýndan belirlenmektedir. Getiri oraný ise, genellikle, teþebbüslerin finansman
maliyetlerinin aðýrlýklý ortalamasý alýnmak suretiyle tespit edilmektedir.126
Getiri Oraný Regülasyonuna yönelik temel eleþtiri, yöntemin maliyetlerin düþürülmesi
yönünde teþebbüsleri teþvik etmediðidir. Nitekim tüm giderlerinin karþýlanacaðý
garantisi altýnda faaliyet gösteren teþebbüsün etkinliði arttýrmak yönünde çaba
göstermesi beklenemeyecektir. Aksine teþebbüsler getiri oranýnýn arttýrýlmasý amacýyla
aþýrý sermaye yatýrýmýna gitmekte, böylece maliyetler þiþmekte, etkinlik sorunu ortaya
çýkmaktadýr. Çalýþmada yer yer ifade edildiði üzere, özellikle geliþmekte olan ülkelerde,
þebeke suyu hizmetinde baþarýsýz özel sektör katýlýmý uygulamalarýnýn nedenlerinden
biri, düþük gelirli hane halklarýnýn ödeme gücü yetersizliði nedeniyle özel kesimin
yatýrým maliyetlerini karþýlamakta güçlük çekmesidir. Bu açýdan söz konusu yöntemin
maliyetlerin artmasýna yol açabileceði düþüncesiyle þebeke suyu hizmetinde kullanýlmasý
makul olmayacaktýr.
124 WRc ve EU 2002, s.87
125 Kessides 2004, s.106
126 Viscusi W. K., Vernon J. M., Harrington J. E., Economics of Regulation and Antitrust, Third Adition, s.266
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Tavan Fiyat Regülasyonu, maliyet ve kar ayýrýmý yapýlmaksýzýn teþebbüsler tarafýndan
uygulanacak en üst fiyat seviyesinin belirlenmesi ilkesine dayanmaktadýr. Birden fazla
mal veya hizmet üreten teþebbüsler için tavan fiyat, söz konusu mal ve hizmetlerin
aðýrlýklý ortalamasý þeklinde belirlenmektedir. Teþebbüsler söz konusu fiyattan ya da
bu fiyatýn altýnda fiyatlarla ürün ya da hizmetlerini sunabilmektedir. Böylece getiri
oraný regülasyonunun temel eksikliði olan ölçüsüz maliyet artýþlarýnýn engellenmesi
mümkün olmaktadýr.
Tavan Fiyat Regülasyonuna yönelik temel eleþtiri, yöntemin hizmet kalitesinde
düþüþe yol açabilecek olmasýdýr. Zira teþebbüsler maliyetleri azaltarak kar oranýnýn
arttýracaklarýný bilmektedir. Bu halde maliyetleri düþürmek adýna kaçýnýlabilecek
yatýrýmlar hizmet kalitesinin düþmesine yol açabilecektir. Söz konusu yöntemin
maliyetlerin düþürülmesi yönünde teþvik saðladýðý dikkate alýndýðýnda þebeke suyu
hizmetinde kullanýlmasýnýn yararlý olacaðý düþünülebilir. Ancak, hizmet kalitesinden
taviz verilmesi olasýlýðý, özellikle çevre ve saðlýk alanlarýndaki olumsuz dýþsallýklarýn
etkisi düþünüldüðünde, yöntem ile birlikte güçlü çevre ve saðlýk regülasyonlarýný
zorunlu kýlmaktadýr.
Mukayeseli Rekabet Yöntemi çerçevesinde tekel konumunda bulunan teþebbüsün
etkinliði, genellikle ayný ürün pazarýnda fakat farklý coðrafi bölgede faaliyet gösteren
teþebbüsler ile mukayese edilmekte, bu mukayesenin sonuçlarýna göre söz konusu
teþebbüs etkinliðini arttýrmaya zorlanabilmektedir.
Yöntem, kamu otoritesinin teþebbüslerin etkinlik düzeyleri hakkýnda yeterli bilgiye
sahip olamadýðý þeklindeki endiþeyi gidermek amacýyla geliþtirilmiþtir. Uygulamada
regülasyon otoritesinin teþebbüslerin minimum maliyet düzeyini tahmin etmesi güçtür.
Regülasyon otoritesi benzer teþebbüsleri kýyaslamak suretiyle, minimum maliyet
seviyesini tespit edemese de, yüksek maliyetlerle faaliyet gösteren teþebbüslere
müdahale olanaðý bulabilecektir.127
Mukayeseli Rekabet Yöntemi çerçevesinde regülasyona tabi teþebbüsün fiyatlarý,
kendisi mukayese edilen teþebbüslerin ortalama maliyetine eþitlenebilir. Bu halde
teþebbüs ortalama maliyet düzeyini düþürme çabasý içine girebilir. Bir diðer seçenek
ise yöntemin, Ýngiltere uygulamasýnda olduðu gibi, tavan fiyat regülasyonu ile
kullanýlmasýdýr. Bu çerçevede mukayeseli maliyet etkinliði, verim artýþ oranýnýn
tespitinde dikkate alýnmakta, böylece düþük maliyetle faaliyet gösteren teþebbüsün
kar oraný arttýrýlmaktadýr.
127 Shew W., Natural Monopoly and Yardstick Competition, Economic Affairs Vol. 20, s.36 (December 2000)
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Yöntemin zayýf noktasýný mukayese edilen teþebbüsler ve bunlarýn çalýþma koþullarý
arasýndaki farklýlýklar teþkil etmektedir. Anýlan farklýlýklar, ölçek ekonomileri, coðrafi
koþullar, hizmet kalitesindeki farklýlýklar ve hava koþullarý gibi tesadüfi deðiþkenler
olarak sýralanabilir. Yöntemin söz konusu farklýlýklar dikkate alýnmadan uygulanmasý
halinde bazý teþebbüsler hak etmedikleri maliyetlere katlanabilecektir. Diðer yandan
yöntemin uygulanabilmesi ayrýntýlý istatistiksel verilerin varlýðýna ve ekonometrik
tekniklerin kullanýlabilmesine baðlýdýr.128
Bu noktada akla gelen soru anýlan regülasyon yöntemlerinin birinci seçenek
dýþýnda, yani sözleþme ile birlikte uygulama olanaðýnýn bulunup bulunmadýðýdýr.
Genel olarak bu yöntemlerin sözleþme ile birlikte uygulanmasýnda bazý sorunlarýn
ortaya çýkmasý muhtemel görülmektedir. Zira yöntemlerin uygulanabilmesi için
sözleþmede fiyat ve tarifeye iliþkin herhangi bir hüküm bulunmamalý, fiyatlama yetkisi
regülatöre býrakýlmalýdýr. Bu halde sözleþmenin devri aþamasýnda en önemli seçim
ölçütü yitirilmiþ olacak, pazar için rekabet ile elde edilmesi umulan fayda, muhtemelen
elde edilmeyecek, sadece fiyat dýþý deðiþkenlere bakýlarak yapýlan seçim sonucunda
yanlýþ seçim olasýlýðý artacaktýr. Diðer yandan özellikle geliþmekte olan ülkelerde
zayýf regülasyon kapasitesi ve bunun yarattýðý belirsizlik nedeniyle özel sektör
katýlýmýnýn saðlanmasý güçleþecektir. Dolayýsýyla söz konusu yöntemlerin sözleþme
ile birlikte uygulanmasý düþük bir olasýlýða sahiptir.
Bunun bir istisnasý mukayeseli rekabet yöntemi için geçerli olabilir. Sözleþmede,
yine, fiyat ve tarifeleri düzenleyen hükümler bulunabilecek, ancak bunlarýn genellikle
belirli deðiþkenlere endeksli olarak yenilendiði dönemlerde mukayeseli rekabet
yöntemi kullanýlarak elde edilecek etkinlik düzeyleri de yenilenme oranýný etkileyen
bir faktör olarak dikkate alýnabilecektir. Böylece hem sözleþmede fiyat unsurunun
yer almamasýndan kaynaklanacak sorunlarýn önüne geçilmiþ olacak, hem de doðal
tekel konumunda bulunan teþebbüsler arasýnda rekabet yaratan ve etkinliði teþvik
eden bir regülasyon yöntemi kullanýlmýþ olacaktýr. Önerilen sistemin iþleyebilmesi
güçlü bir regülasyon otoritesinin varlýðý ve çok iyi tasarlanmýþ bir sözleþme ile mümkün
olabilecektir.
Regülasyonun baþarýsý bakýmýndan ilgili otoritenin baðýmsýzlýðýnýn önemi bir çok
yazar tarafýndan vurgulanmaktadýr Nitekim geliþmiþ ülkelerde þebeke endüstrilerinin
regülasyonu büyük ölçüde baðýmsýz regülasyon otoriteleri eliyle yürütülmektedir.
Bununla birlikte baðýmsýz regülasyon otoritelerinin etkili regülasyon için þart olmadýðýný
ifade eden görüþler de mevcuttur.
128 Shew 2000, s.40
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Örneðin Gotelli129, baðýmsýz regülatörün var olmadýðý Vanuatu örneðini, baðýmsýz
otoritenin regülasyondan sorumlu olduðu Kolombiya-Bogota ve Filipinler-Manila
örnekleri ile karþýlaþtýrmakta ve son iki örneðin baþarýsýz sonuçlar verdiðini saptamaktadýr.
Anýlan yazar, bu örneklerden hareketle, regülasyonun baþarýsýný mevcut ekonomik
ve kültürel koþullara göre yapýlan sözleþme tasarýmýna baðlamakta, Ýngiltere uygulamasýna
öykünen Manila'nýn bu nedenle baþarýsýz olduðunu ileri sürmektedir. Yine Castalia
Raporunda130, baðýmsýz regülasyon otoritesinin, hükümet müdahaleleri karþýsýnda
baðýmsýzlýðýný korumasýnýn güç olduðu savýyla, bu modelin her zaman istenir sonuçlar
vermeyeceðini ileri sürmektedir.
Regülasyon yönteminin uygulanmasý noktasýnda çok önemli sonuçlar doðurabilecek
iki sorunun altýný çizmek yerinde olacaktýr. Bunlardan ilki asimetrik bilgi sorunudur.
Bu sorun regülasyondan sorumlu otoritenin; regülasyona tabi teþebbüslerin maliyet,
kapasite vb. iktisadi deðiþkenleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip olamamasý olgusuna
iþaret etmektedir. Asimetrik bilginin var olmadýðý halde, yukarýda yer verilen yöntemler
çerçevesinde en iyi ikinci çözüme ulaþmak güç olmayacaktýr. Ancak kar en çoklanmasý
güdüsü ile hareket eden teþebbüsler kamu otoritesini yanýltma eðilimi göstermektedir.
Ýkinci önemli sorun ise regülasyonun dinamik bir süreç olmasýdýr. Teknoloji, talep
ve makroekonomik koþullarýn hýzlý devinimine koþut olarak teþebbüslerin iktisadi
deðiþkenleri de deðiþim göstermektedir. Bu nedenle regülasyonun istenen sonuçlarý
verebilmesi için otorite ile teþebbüsler arasýnda sürekli bir bilgi akýþý saðlanmalý,
teknoloji ve diðer deðiþkenlerde ortaya çýkan geliþmeler yakýndan takip edilmeli,
gerektiðinde bu deðiþkenlere baðlý olarak politika uygulamalarý gözden geçirilmelidir.
Ülkemiz koþullarý bakýmýndan regülasyon için en doðru tercihin, hizmetin saðlýk
ve çevre dýþsallýklarýnýn önemi de dikkate alýnarak, performans odaklý regülasyon
rejiminin sözleþme ile bir arada kullanýlmasý olacaðý düþünülmektedir. Performans
odaklý regülasyon, esasen, tavan fiyat veya getiri oraný regülasyonunun, bir takým
performans ölçütleri dikkate alýnarak uygulanmasýdýr. Bu çerçevede þebeke suyu
hizmeti sunan teþebbüslerin, bazý çevre ve saðlýk ölçütlerine uymalarý halinde daha
yüksek kar oraný elde etmelerine imkan verilecek, böylece teþebbüsler kalite
standartlarýnýn yükseltilmesi konusunda güdülenecektir.
129 Gotelli I, Regulation: What Works Where and Why? Lessons from Case Studies on Water Supply and Sanitation
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Son derece karmaþýk ekonometrik yöntemlerin kullanýldýðý mukayeseli rekabet
yöntemi ise ancak regülasyon kapasitesinin belirli bir düzeye ulaþmasýndan sonra
kullanýlabilecek bir yöntemdir. Bu nedenle ülkemiz koþullarý dikkate alýndýðýnda kýsa
vadede uygulanmasý güçtür. Bununla birlikte bölgesel tekeller üzerinde rekabetçi
baský yaratan ve bunlar arasýnda performans karþýlaþtýrmasýna olanak saðlayan
yöntemin orta veya uzun vadede kullanýlmasý seçeneði gündeme alýnmalýdýr. Ancak
bu noktada söz konusu yöntemin sözleþme ile bir arada kullanýlmasýnýn güçlüðü
vurgulanmalýdýr.
Türkiye bakýmýndan önem taþýyan bir diðer husus, hangi regülasyon yöntemi
kullanýlýrsa kullanýlsýn, bölgesel ihtiyaçlarýn dikkate alýnacaðý esnek bir sistemin
gerekliliðidir. Nitekim gelir düzeyi yüksek yerleþim yerlerinde kalite ölçütleri ön plana
alýnýrken, görece düþük gelirli tüketicilerin yaþadýðý bölgelerde, minimum kalite
ölçütlerine uyum yükümlülüðü korunmak üzere, tarife ve fiyat deðiþkenleri öncelik
taþýyabilecektir.
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7. DÜÞÜK GELÝRLÝ HANE HALKLARININ HÝZMETTEN
YARARLANDIRILMASI
Þebeke suyu hizmetinde özel sektör katýlýmýnýn saðlanabilmesi için altyapýya
yönelik yatýrým maliyetlerinin hizmet karþýlýðý ödenen bedel tarafýndan makul bir süre
içinde karþýlanmasý gerekmektedir. Ancak, daha önce vurgulandýðý üzere, düþük
gelirli hane halklarýnýn hizmet karþýlýðý ödeyebileceði bedelin yatýrým tutarýný
karþýlayamamasý nedeniyle sistem düþük gelirli gruplarýn yaþadýðý bölgelerde
týkanmaktadýr. Düþük gelir gruplarý ülkenin belirli bir bölgesinde ya da görece yüksek
ortalama gelire sahip olan ve genellikle kentlerin içinde gecekondu bölgesi denen
yasa dýþý yerleþim bölgelerinde mukim olabilirler.
Öte yandan su hizmetlerinin evrensel hizmet yükümlülüðü kapsamýnda sayýlmasý,
daha da ötesi son yýllarda artan bir ölçüde temel bir insan hakký olarak tanýnmasý
bu nedenle devletin tüm hane halklarýna þebeke içme suyu hizmeti sunmak
yükümlülüðü altýnda bulunmasý, düþük gelirli hane halklarýna hizmeti ulaþtýracak
düzeneklerin geliþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr.131 Söz konusu düzeneklerin iþlevi,
düþük gelirli gruplarýn karþýlayamayacaðý yatýrým bedellerinin çeþitli finansal araçlar
vasýtasýyla telafi edilmesidir. Burada ilk anda akla gelen araçlar, kamu kaynaklarý,
hizmetten yararlanmayanlar dahil tüm kesimlerin vergilendirilmesi, hizmetten faydalanan
yüksek gelir gruplarýndan daha yüksek fiyatlarla yapýlan tahsilatlar, yani, çapraz
sübvansiyon, uluslararasý finans kurumlarýndan elde edilecek uzun vadeli ve düþük
faizli fonlardýr.
Bunlarýn dýþýnda bazý alternatif yöntemler de bulunmaktadýr. Bunlardan biri,
çokuluslu bir su þirketi olan Suez tarafýndan Buenos Aires'te uygulanmýþtýr. Söz
konusu kentte Suez, düþük gelirli bölgeleri tespit etmiþ, buralara hizmetin götürülmesi
için gerekli altyapý yatýrýmlarýný gerçekleþtirebilmek için teknik destek, iþgücü ve yapý
malzemeleri olmak üzere üç temel ihtiyaç gurubuna gereksinim duyulduðunu tespit
etmiþtir. Anýlan þirket mühendislik hizmetleri ve benzeri teknik desteði kendisinin
saðlayacaðýný, gerekli iþgücünün bölge sakinleri, yapý malzemelerinin ise yerel yönetim
tarafýndan karþýlanmasý halinde gereksenen yatýrýmý yapacaðýný taahhüt etmiþtir.132
131 Birleþmiþ Milletler, yetiþkin bir insan her gün düzenli olarak 20-50 litre arasýnda temiz su kullanma hakkýna

sahip olduðunu ifade etmektedir. Bilgi için bkz. UNESCO-WWAP 2006, s.63

132 Lobina E., Hall D., Problems with Private Water Concessions: A Review of Experience, Third World Centre for

Water Management/Inter American Development Bank Workshop, Mexico City 2002, The Revised Version, s.32
(PSIRU 2003)
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Anýlan sistemin yaný sýra bazý ülkelerde çeþitli isimler altýnda uygulanan genel
vergi, Buenos Aires'te, Evrensel Hizmet ve Çevre Geliþtirme Vergisi adý altýnda
toplanmaya baþlanmýþtýr. Bunlarýn neticesinde söz konusu bölgede içme suyu ve
kanalizasyon kapsama oraný ana sözleþmede taahhüt edilen oranlarý yakalamýþtýr.133
Bir diðer alternatif yöntem, Asya Kalkýnma Bankasý tarafýndan fakir kesimlere
hizmet götürme potansiyeli yüksek görülen küçük ölçekli yerel teþebbüslerdir. Söz
konusu teþebbüsler, büyük ölçekli þirketler gibi kar maksimizasyonu ilkesine göre
hareket etmekte, ancak daha düþük teknoloji ve daha basit yöntemler kullanmasý
nedeniyle düþük fiyatlar uygulayabilme yeteneðine sahip bulunmaktadýr.134
Küçük ölçekli teþebbüsler, içme suyu hizmetinden yararlanamayan nüfusa hizmet
götürmek amacýyla faaliyet göstermeye baþlamýþtýr. Bu yönüyle anýlan teþebbüsler
özel kesim ya da yerel kamu otoritesinin hizmet sunamadýðý bölgelere hizmet götürmek
suretiyle önemli bir boþluðu doldurmaktadýr. Söz konusu teþebbüsler pazarladýklarý
içme suyunu yerel yönetimlerden, özel kesimden ya da kullanma hakkýna sahip
olduklarý öz kaynaklarýndan tedarik etmektedir.
Hizmetin sunumu üç farklý yoldan gerçekleþtirilmektedir. Birincisinde toptancý
olarak adlandýrýlabilecek teþebbüs, kaynaðýndan tankerlerle ya da diðer araçlarla
getirdiði içme suyunu doðrudan tüketicilere ya da daðýtýcýlara sunmaktadýr. Ýkinci
seçenekte daðýtýcý iþlevini üstlenen teþebbüs, suyu kaynaðýndan ya da toptancýdan
almakta ve tüketicilerin hizmetine tüketim yerinde sunmaktadýr. Üçüncü seçenek
çerçevesinde teþebbüs, suyu, kendi deposuna gelen tüketicilere sunmaktadýr. Anýlan
yöntemin temel sorunu küçük ölçekli teþebbüslerin saðlýklý koþullarda hizmet verip
vermediðinin denetlenmesidir. Bir diðer önemli sorun ise büyük ölçekli þirketlerin
faaliyet gösterdiði bölgelerde, anýlan teþebbüslerin içme suyu taleplerinin bunlarýn
rakibi konumunda bulunan büyük ölçekli þirketler tarafýndan çeþitli gerekçelerle geri
çevrilmesidir.135
Küçük ölçekli teþebbüsler ve bunlardan biraz daha büyük ölçeðe sahip ve görece
daha ileri teknoloji kullanan orta ölçekli teþebbüslerin bazý üstünlükleri, bunlarýn
düþük gelirli hane halklarýna daha makul fiyatlarla hizmet sunmasýna ayrýca büyükler
133 Lobina ve Hall 2003, s.32
134 ADB 2003, s.9. Banka tarafýndan fakir kesimlere su götürme potansiyeli yüksek görülen diðer yöntemler, hizmetin

sivil toplum örgütleri öncülüðünde sunumu ve imtiyaz sözleþmeleridir. Ancak söz konusu yöntemlerin nasýl bir
süreç içinde baþarýlý olduðuna iliþkin ayrýntýlý bilgi sunulmamýþtýr.
135 Njiru C., Improving Water Services: Utility-Small Water Enterprise Partnerships, 29th WEDC International
Conference Abuja-Nigeria, s.262-265 (2003)
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üzerinde rekabetçi baský yaratýlmasýna zemin hazýrlamaktadýr. Bu üstünlükler; daha
önce ifade edilen görece düþük teknoloji kullanmalarý, yerel koþullarý iyi tanýmalarý,
yerel istihdam ve üretimden faydalanmalarý olarak sýralanabilir. Söz konusu yöntemin
birçok ülkede giderek yaygýnlýk kazandýðý görülmektedir. Örneðin Paraguay'da küçük
ve orta ölçekli teþebbüsler toplam nüfusun % 9'una hizmet vermektedir. 136
Düþük gelirli hane halklarýna þebeke suyu hizmeti götürülmesi amacýyla kullanýlan
en yaygýn yöntem sübvansiyonlardýr. Sübvansiyon rejimlerinin, özellikle geliþmekte
olan ülkelerde, büyük oranda, iyi tasarlanamadýðý, yetersiz kaldýðý ve güvenilir olmadýðý
gözlenmektedir. Þebeke suyu hizmetine yönelik sübvansiyon uygulamalarý üç temel
hedefe yönelmelidir. Bunlar, düþük gelirlilerin hizmetten faydalanmasý, mevcut
tarifelerin maliyetleri karþýlamayan kýsmýnýn telafi edilmesi ve atýksu arýtma tesisi gibi
önemli yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesidir. Ancak, uygulamada bu hususlar dikkate
alýnmamakta, sübvansiyonlar bir siyasi rant aracý olarak kullanýlmaktadýr.137
Sübvansiyonlar, doðru tasarlanmadýklarý hallerde bir dizi olumsuz sonuç doðurmaya
adaydýr. Birinci olarak etkinsizlik tetiklenebilecek, dolayýsýyla kaynak daðýlýmýnda
bozulma ortaya çýkabilecektir. Zira sübvansiyonlar fiyat mekanizmasýný bozmakta,
kaynaklarýn daðýlýmýna yönelik kararlarý etkileyebilmektedir. Ayrýca, maliyetlerinin
karþýlanacaðýný bilen teþebbüsler etkinliklerini arttýrma yolunda çaba sarf etmeyebilecektir.
Ýkinci olarak sübvansiyon tasarýmýnda hedef kitlenin doðru belirlenmediði hallerde;
sübvansiyondan faydalanarak temel hizmeti elde etmesi gereken hane halklarý kapsam
dýþýnda kalabilmekte, sübvansiyon kapsamý dýþýnda kalmasý gereken, görece yüksek
gelirli kesimler desteklenebilmekte, sübvansiyonun idari maliyetleri yükselebilmektedir.
Son olarak sübvansiyon sonucunda maliyetin altýnda kalan fiyatlar su tasarrufu
konusunda teþvik edici olamayacaktýr. Sübvansiyon uygulamasýnýn kapsamý geniþledikçe
tasarruf eðiliminin azalmasý beklenebilir.
Baþarýlý bir sübvansiyon sisteminin tesisi için sýrasýyla þu adýmlarýn atýlmasý gerektiði
ileri sürülmektedir138; ilk aþamada tam olarak hangi alt hizmet basamaðýna yönelik
sübvansiyon verileceði tespit edilmelidir, ikinci aþamada belirlenen hizmetin toplam
maliyeti hesaplanýr, üçüncü aþamada söz konusu maliyetin ne oranda tarifeler, ne
oranda sübvansiyonlar tarafýndan karþýlanacaðý kararlaþtýrýlýr, dördüncü aþamada
sübvansiyonun hedefi ve uygun sübvansiyon yöntemi belirlenir, beþinci aþamada
hizmet saðlayýcýsýnýn hesap verebilirliliðini saðlamak bakýmýndan sübvansiyon
136 UNESCO-WWAP 2006, s.72-74
137 Castalia 2004, s.50
138 Castalia 2004, s.55-56
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sözleþmesi akdedilir, son olarak gerektiðinde kullanýlmak üzere belirli kaynaklardan
beslenen bir sübvansiyon fonu oluþturulur.
Bu noktada, uygulamayý görmek bakýmýndan, uluslararasý planda en iyi uygulama
olarak tanýnan, Þili tarafýndan uygulamaya konulan ürün odaklý sübvansiyon sistemini
incelemek yerinde olacaktýr. Þili uygulamasý, diðer yandan, baþarýlý özel sektör katýlýmý
örneði olarak deðerlendirilmektedir.

Þili Örneði139
1980'li yýllarýn sonunda Þili'de su bedelleri, neredeyse maliyetlerin yarýsý düzeyinde
seyretmekteydi. Buna ek olarak baþ gösteren bazý sorunlar nedeniyle idari, hukuki
ve ekonomik boyutlarý kapsayacak geniþ kapsamlý bir su reformu gereklilik kazanmýþ
idi. Yeni tarife ve fiyat rejimi sistemin sürdürülebilirliliðini saðlamak amacý üzerine
inþa edilmiþ, sistem, eþanlý olarak pazar mekanizmasýný bozmayacak bir sübvansiyon
rejimi ile desteklenmiþtir.
Sistem, esas olarak, sübvansiyondan yararlanan kesimlerin yaptýklarý tüketim
miktarý üzerinden ödeme yapmak üzere tasarlanmýþtýr. Sübvansiyonun maliyeti
tamamen bütçeden karþýlanmakta, 15 m3/ay üst sýnýr olmak üzere, hane halklarýnýn
toplam tüketimlerinin % 25-85'ini karþýlayabilmektedir. Sistem genel olarak
yerelyönetimler eliyle yürütülmektedir. Yerel yönetimler Planlama Bakanlýðý tarafýndan
belirlenen kotalara uygun olarak sübvansiyon daðýlýmýný gerçekleþtirmektedir.
Þekil 7.1 Sistemin Ýþleyiþi
Faturalarý
Belediyeye
Sunar

Faturalarý deðenlendirir
ve bölgesel yönetime
gönderir

Tüm belediyelerin
faturalarýný toplar
Bakanlýða gönderir

Su
Þirketi

Belediye

Bölgesel
Yönetim

Su
Þirketi

Belediye

Bölgesel
Yönetim

Þirkete
ödeme
yapar

Fonlarý
belediye
hesaplarýna
yollar

139 Bu baþlýk altýnda sunulan bilgiler Noel ve Brzeski 2005, s.29-34'den derlenmiþtir.
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Bölgesel faturalarý
inceler Bütçe
Ofisine gönderir
Ýçiþleri
Hazine
Bakanlýðý Bakanlýðý
Bütçe
Ýçiþleri
Ofisi
Bakanlýðý
Harcamalarý
onaylar
Bölgesel yönetim
hesabýna aktarýr

Kotalar hane halklarýnýn sosyoekonomik durumlarýna ve diðer ekonomik deðiþkenlere
göre tespit edilmektedir. Hane halklarýna iliþkin bilgiler, ayrýntýlý incelemeler ve bire
bir yapýlan görüþmelerden elde edilen bilgiler doðrultusunda þekillendirilmektedir.
Aþaðýdaki þekilde sistemin iþleyiþi gösterilmektedir.
Yýllar içinde sübvansiyondan faydalanan hane halký sayýsý önemli oranda artmýþtýr.
1992 yýlýnda bu sayý 300,000 rakamýnýn biraz üzerindeyken, 1996 yýlýnda 500,000'in
üzerine çýkmýþ, 2000 yýlýna kadar aþaðý yukarý bu seviyesini korumuþtur. Yine aylýk
ortalama hane halký baþýna sübvansiyon miktarý, 1992 yýlýnda 715 Peso iken, bu
rakam 2000 yýlýnda 3,366 Peso seviyesine yükselmiþtir.
Sübvansiyon miktarýnýn artmasýnda rol oynayan temel neden hizmet fiyatlarýnýn
zaman içinde artmasýdýr. Buna koþut olarak baþlangýçta bu uygulamaya ilgi göstermeyen
kesimler, zamanla su giderlerinin toplam gelir içindeki oraný arttýkça sübvansiyon
için baþvurma noktasýna gelmiþtir. Toplam sübvansiyon % 95 oranýnda þehirlerde
kullanýlýrken, kalan kýsým kýrsal kesime yönlendirilmiþtir.
Baþarýlý bir sübvansiyon tasarýmý neticesinde birçok bölgede düþük gelirli hane
halklarýnýn içme suyu hizmetine ulaþmasý saðlanmýþtýr. Öte yandan sübvansiyon rejimi
ile birlikte teþebbüsler için yatýrýmlarýn geri dönüþ süresi kýsalmýþtýr. Bu da özel kesimi
yatýrýmlarý arttýrma ya da yeni yatýrýmlara odaklanma konularýnda teþvik etmiþtir.
Sonuç olarak, su hizmetlerinin evrensel hizmet yükümlülüðü olarak deðerlendirilmesi,
yaný sýra giderek daha geniþ kitleler tarafýndan temel insan haklarýndan biri olarak
kabul edilmesi, söz konusu hizmetin bedelini ödeyemeyecek düþük gelir gruplarýnýn
hizmetten faydalanmasýnýn temini için kamu otoritesi tarafýndan bazý mekanizmalarýn
geliþtirilmesini gerekli kýlmaktadýr. Düþük gelirlilerin anýlan mekanizmalarla hizmetten
faydalanmasý, bir baþka ifadeyle yatýrým maliyetlerinin, hizmet bedelleriyle geri
kazanýmýnýn olanaklý kýlýnmasý, özel sektör katýlýmýný da teþvik edecek, böylece hem
hizmetin kapsamý geniþleyecek, hem de kamu otoritesi gerekli yatýrým maliyetlerinden
kurtulacaktýr.
Bu amaçla yaygýn olarak kullanýlan yöntemler; son tahlilde her biri sübvansiyon
kapsamýnda bulunan, evrensel hizmet vergileri, çapraz sübvansiyonlar ve doðrudan
sübvansiyonlardýr. Son yýllarda öne plana çýkan bir yöntem de görece düþük teknolojiyle
çalýþan küçük ölçekli þirketlerdir. Söz konusu þirketler, Birleþmiþ Milletler ve Asya
Kalkýnma Bankasý gibi kuruluþlar tarafýndan, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde
yerleþik fakir kesimlere hizmet sunumunda önemli bir alternatif olarak görülmektedir.
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Sýklýkla baþvurulan sübvansiyon uygulamalarýnýn baþarýsý, büyük ölçüde sübvansiyon
rejiminin tasarýmýna baðlýdýr. Hedef kitlesi doðru tespit edilemeyen ve etkin bir
biçimde uygulanamayan sübvansiyonlar, beklenen faydalarý saðlamadýklarý gibi
toplumsal refahý olumsuz yönde de etkileyebilecektir. Öte yandan Þili örneðinde
olduðu gibi iyi tasarlanmýþ bir sistem vasýtasýyla son derece önemli getiriler elde
etmek mümkündür.
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8. TÜRKÝYE'DE ÞEBEKE SUYU HÝZMETÝ
8.1 Su Kaynaklarý
Türkiye'nin yaðýþ rejimi mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklýlýklar göstermekle
birlikte ortalama rakamlarla yýllýk yaðýþ miktarý 643 mm seviyesindedir. Bu rakam
yýllýk 501 milyar m3 suya karþýlýk gelmektedir. Anýlan rakamýn 274 milyar m3'ü toprak
ve su yüzeyleri ve bitkilerden olan buharlaþmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte,
69 milyar m3'ü yüzeyden sýzmalar yoluyla yeraltý su rezervlerini beslemekte, 158
milyar m3 ise akarsular vasýtasýyla denizlere ve kapalý havzalardaki göllere boþalmak
suretiyle akýþa geçmektedir. Yeraltý suyunu besleyen 69 milyar m3 suyun 28 milyar
m3'ü pýnarlar vasýtasýyla yer üstü suyuna tekrar katýlmaktadýr. Diðer yandan komþu
ülkelerden doðan akarsular ile yýlda 7 milyar m3 su, ülkemiz potansiyeline dahil
olmaktadýr. Dolayýsýyla Türkiye'nin toplam yenilenebilir tatlý su potansiyeli brüt 234
milyar metreküp seviyesinde gerçekleþmektedir. Ancak mevcut teknoloji düzeyi
dikkate alýndýðýnda kullanýlabilir su potansiyeli net 112 milyar m3 seviyesine
gerilemektedir.140
Yukarýda yer verilen verilerden hareketle yýllýk kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su
miktarý 1,500 m3 olarak hesaplanmaktadýr. Bu rakam Türkiye'nin, genel kanýnýn
aksine, su zengini bir ülke olmadýðýna, DSÝ'nin esas aldýðý ölçülere göre su azlýðý
yaþamakta olduðuna iþaret etmektedir. Üstelik 2030 yýlý itibariyle yýllýk kiþi baþýna
kullanýlabilir su miktarýnýn 1,000 m3 seviyesine gerileyeceði öngörülmektedir. Üstelik
bu öngörü kaynaklarýn anýlan tarihe kadar tahrip edilmeden aktarýlacaðý varsayýmýna
dayandýrýlmaktadýr.141 Bu durumda, anýlan tarih itibariyle Türkiye'nin su fakiri ülke
konumuna gelmesi beklenmektedir. Daha önce iþaret edildiði üzere söz konusu eþik,
Birleþmiþ Milletler tarafýndan yaþamýn ve tarýmsal üretimin sürdürülmesini güçleþtiren
tehlikeli bir sýnýr olarak tanýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla ülkemizin çok ciddi sorunlarla
karþýlaþmasý kaçýnýlmaz görünmektedir.
Türkiye 26 adet havzaya ayrýlmýþtýr. Havzalarýn ortalama yýllýk toplam akýþlarý 186
milyar m3 seviyesindedir. Dolayýsýyla havzalarýn toplam yaðýþ potansiyeli ülkenin
toplam yaðýþ miktarýnýn yaklaþýk üçte biri seviyesindedir. Söz konusu havzalarýn
verimleri birbirlerinden farklý olup, Fýrat ve Dicle havzasýnýn toplamý ülke potansiyelinin
yaklaþýk % 23.7'ine sahip olduðu görülmektedir. Havzalardan altý tanesi doðrudan
sýnýr aþan ve sýnýr oluþturan sular kapsamýnda bulunmaktadýr.
140 DSÝ 2006 Faaliyet Raporu
141 DSÝ 2006 Faaliyet Raporu
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Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur, Akarçay, Konya ve Asi Havzalarýnda
yüzey ve yeraltý suyu kullanýmýnýn, bu havzalardaki yenilenebilir su potansiyelini
aþtýðý, Sakarya, Ceyhan ve Van Havzalarýnda ise sýnýra yaklaþýldýðý ileri sürülmektedir.
2030 yýlý itibariyle su potansiyelini aþan havza sayýsýnýn 15 rakamýna ulaþacaðý
öngörülmektedir.143

8.2 Su Kaynaklarýnýn Kullanýmý
DSÝ rakamlarýna göre144 2003 yýlý itibariyle 29.6 milyar m3 su tarýmsal sulamada,
6.2 milyar m3 su sanayide ve 4.3 milyar m3 su da þebeke hizmetlerinde olmak üzere
toplam 40.1 milyar m3 su tüketildiði hesaplanmaktadýr. Söz konusu rakamlar toplam
su tüketiminin % 74'ünün tarýmsal sulama, % 15'inin sanayi, kalan % 11'inin ise þebeke
suyu hizmetinde kullanýldýðýný göstermektedir. Rakamlarýn iþaret ettiði bir diðer önemli
husus, anýlan tarih itibariyle kullanýlabilir toplam potansiyelimiz olan 112 milyar m3
suyun ancak 1/3'ünün tüketime sunulabilmiþ olmasýdýr. USÝAD'ýn çalýþmasýnda145
2005 yýlý itibariyle bu oranýn % 38'e yükseldiði ifade edilmektedir.
DSÝ, 2030 yýlý itibariyle, su potansiyelinin tümünün kullanýlmasýný amaçlamaktadýr.
Buna göre gerekli yatýrýmlarýn gerçekleþtirildiði varsayýmýyla, anýlan tarih itibariyle,
72 milyar m3 su tarýmsal sulamada, 22 milyar m3 su sanayide ve 18 milyar m3 su ise
þebeke hizmetinde kullanýlacaktýr. Bu durumda, potansiyelin tümünün kullanýlmasý
sonucunda toplam tüketimin % 65'i tarýmsal sulamada, % 20'si sanayide ve % 15'i
þebeke hizmetinde kullanýlacaktýr.146
Su kaynaklarýnýn kullanýmý bakýmýndan altý çizilmesi gereken olgu, su gereksiniminin
karþýlanmasý amacýyla kaynaklar üzerinde kurulan baskýnýn giderek artmasýdýr. Nitekim
1995-2001 döneminde yüzey ve yer altý su kaynaklarýndan çekilen su miktarýnda
% 32.9 oranýnda artýþ gözlenmiþtir. Anýlan zaman aralýðýnda toplam tatlý su çekiminde
yüzey sularýnýn payý % 1.4 oranýnda artmýþtýr.147

8.3 Þebeke Suyu Hizmeti
Þebeke suyu hizmetinin yürütülebilmesi için kullanýlan suyun, kaynak, göl, akarsu,
baraj ve kuyulardan çekildiði gözlenmektedir. TÜÝK verilerine göre, 2001 yýlý itibariyle
142
143
144
145
146
147

DSÝ 2006 Faaliyet Raporu
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toplam çekilen su miktarý yaklaþýk 4 milyar m3 seviyesindedir. Bu miktarýn yaklaþýk
üçte biri hemen hemen eþit daðýlýmla baraj, kuyu ve kaynaklardan ede edilmektedir.148
TÜÝK rakamlarý149, yýllar içinde þebeke suyu hizmetinden yararlanan kullanýcý
sayýsýnýn giderek arttýðýný göstermektedir. 2004 yýlý rakamlarýyla, içme suyundan
faydalanan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payýnýn % 99, toplam
nüfus içindeki payýnýn ise % 78 rakamýna ulaþtýðý görülmektedir. Söz konusu oran
iller bazýnda incelendiðinde bir iki istisna dýþýnda ortalama deðerden büyük sapmalar
gözlenmemektedir. Genel olarak bu oranlarýn baþarý sayýlabileceði düþünülmekle
birlikte, bu oranýn toplam nüfusun % 90-100 düzeyine ulaþabilmesi ve oranýn görece
düþük olduðu bölgelerde ilerleme kaydedilebilmesi için alýnmasý gereken bir hayli
mesafe bulunduðu da ifade edilmelidir.
Atýksu toplama hizmetlerinde, içme suyunun aksine, yýllar içinde ciddi geliþmeler
saðlanamadýðý görülmektedir. 2004 yýlý rakamlarýyla kanalizasyon hizmetlerinden
faydalanan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payý % 86, toplam
nüfus içindeki payý ise % 68'dir. Ýller bazýnda hizmetten faydalanan nüfusun toplam
belediye nüfusu içindeki paylarý % 39-100 arasýnda, içme suyu oranlarýna göre daha
geniþ bir aralýkta deðiþmektedir.150 Bu rakamlar DPT tarafýndan, yýllar içinde elde
edilen geliþme dikkate alýndýðýnda umut verici olarak görülmekteyse de, yine de
ihtiyaçlarý karþýlamaktan uzaktýr.151
Ayný yýl itibariyle atýksu arýtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam
belediye nüfusu içindeki payý % 42, toplam nüfus içindeki payý ise % 34 düzeyindedir.
Ýller bazýnda hizmet alan toplam nüfusun belediye nüfusu içindeki payýnýn % 4-87
gibi çok geniþ bir aralýkta deðiþtiði görülmektedir. DPT152, özellikle % 34 rakamýnýn
OECD ortalamasý olan % 64 düzeyinin bir hayli gerisinde bulunduðunu, AB ülkeleri
arasýnda ise, Malta dýþarýda býrakýldýðýnda, yine en düþük oranýn ülkemizde gerçekleþtiðini
ifade ederek, gelinen noktanýn Türkiye'nin gereksinimlerini karþýlamaktan uzak
olduðunu, ilerleme kaydedilmemesi halinde turizm ve çevre üzerinde olumsuz
sonuçlarýn ortaya çýkacaðýný ifade etmektedir.
Þebeke suyu hizmeti sunumunun önünde bir dizi engel bulunmaktadýr. Bunlardan
en önemlisi, birçok kaynakta vurgulanan, hizmetin yönetiminden sorumlu kurumlarýn
148
149
150
151
152
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görev ve sorumluluk alanlarýn net olmamasýdýr. Diðer yandan su kaynaklarý yönetimini
düzenleyen bir çerçeve yasa da mevcut deðildir. Belediyelerin nüfus artýþ ve þehirleþme
hýzýný karþýlayabilecek teknik ve mali imkanlardan yoksun bulunmasý bir baþka
engeldir.153 Yine bu sorunla baðlantýlý bir baþka önemli sorun genel olarak kayýpkaçak oranýnýn yüksekliði ve bunun sonucu olarak elde edilen hizmet bedelinin
maliyetleri karþýlamada yetersiz kalmasýdýr. DPT154 tarafýndan, kaçak su oranýnýn
% 30-40 aralýðýnda bulunduðu ifade edilmektedir.155
Plansýz þehirleþme, uzun yýllardýr bir sorun olarak varlýðýný sürdürmektedir. Diðer
yandan kýrsal kesimde gözlenen yerleþim daðýnýklýðý ile bazý yerleþim bölgelerinin
yakýn çevresinde bulunan su kaynaklarýnýn yetersizliði olgusu, diðer etmenler gibi
þebeke suyu hizmetini güçleþtirmektedir.156 Anýlan sorunlarýn tümü, hizmete eriþim
maliyetlerini arttýran hususlar olarak dikkat çekmektedir.

8.4 Hukuki ve Ýdari Yapýlanma
Suyun mülkiyetine iliþkin temel kural 1982 Anayasasý ile belirlenmiþtir. Anayasanýn
Ekonomik Hükümler baþlýklý 168. maddesinde: Tabii servetler ve kaynaklar devletin
hüküm ve tasarrufu altýndadýr. Bunlarýn aranmasý ve iþletilmesi hakký devlete aittir.
Devlet bu hakkýný belirli bir süre için gerçek ve tüzel kiþilere devredebilir. Hangi tabii
servet ve kaynaðýn arama ve iþletilmesinin, devletin gerçek ve tüzel kiþilerle ortak
olarak veya doðrudan gerçek ve tüzel kiþiler eliyle yapýlacaðý kanunun açýk iznine
baðlýdýr. Bu durumda gerçek ve tüzel kiþilerin uymasý gereken þartlar ve devletçe
yapýlacak gözetim, denetim usul ve esaslarý ve müeyyideler kanunla düzenlenir,
denmek suretiyle bir doðal kaynak olarak su, kamunun hüküm ve tasarrufuna
býrakýlmýþtýr.
Mülkiyete iliþkin ayrýntýlar ise 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadýr.
Kanun'un 756. maddesinde kaynak, taþýnmazýn bütünleyici parçasý sayýlmýþ, taþýnmaza
sahip olanýn kaynaða da sahip olacaðý belirtilmektedir. Kanun'da yeraltý sularý kamu
yararýna ait sular olarak tanýmlanmýþ, bir araziye sahip olmanýn, onun altýnda bulunan
sulara da sahip olunabileceði anlamýna gelmeyeceði ifade edilmiþtir. Bununla birlikte
arazi sahibinin yeraltý sularýndan yararlanma biçimi ve ölçüsü ilgili hükümler özel
kanunlara býrakýlmýþtýr.
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Kanun'un 760. maddesinde özel mülkiyete ait arazide bulunan kaynak, kuyu veya
dere sularýndan diðer kiþilerin yararlanmalarý özel kanun hükümlerine tabi kýlýnmýþ,
özel kanun hükümlerinin bulunmamasý halinde yerel adetlerin uygulanacaðý hükme
baðlanmýþtýr.
Kanun'un 761. maddesinde ise evi, arazisi veya iþletmesi için gerekli sudan yoksun
olup, bunu aþýrý zahmet ve gidere katlanmaksýzýn baþka yoldan saðlayamayan taþýnmaz
sahibi tarafýndan, komþusundan, onun ihtiyacýndan fazla olan suyu tam bir bedel
karþýlýðýnda almasýný saðlayacak bir irtifak kurulmasýnýn istenebileceði hükme
baðlanmýþtýr. Bununla birlikte zorunlu su irtifakýnýn kurulmasýnda öncelikle kaynak
sahibinin menfaatinin gözetileceði vurgulanmýþ, yoksunluk halinin deðiþmesi durumunda
kurulmuþ irtifak hakkýnýn deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasýnýn istenebileceði vurgulanmýþtýr.
Türkiye'de genelde tüm su hizmetlerinin yürütülmesinde özelde þebeke suyu
hizmetinin sunumunda parçalý bir idari ve hukuki yapýlanma dikkat çekmektedir.
Þebeke suyu hizmetinin her bir alt hizmet birimiyle ilgili olarak farklý kurumlar çok
sayýda birincil veya ikincil mevzuat düzenlemesi kapsamýnda görevlendirilmiþtir.
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Tablo 8.1 Þebeke Suyu Hizmetinin Sunumu ile Ýlgili
Temel Mevzuat ve Kurumlar
Ýdari Otorite

Birincil Mevzuat

Devlet Su Ýþleri
Genel Müdürlüðü

-6200 Sayýlý DSÝ Kuruluþ Kanunu
-167 Sayýlý Yeraltý Sularý Hakkýnda
Kanun
-1053 Sayýlý Belediye Teþkilatý
olan yerleþim yerlerinde içme;
kullanma ve Endüstri Suyu
Temini Hakkýnda Kanun157
-2872 Sayýlý Çevre Kanunu158
-4856 Sayýlý Kuruluþ Kanunu

Çevre ve Orman
Bakanlýðý

Belediyeler

Saðlýk Bakanlýðý

Ýller Bankasý

Ýkincil Mevzuat

-5393 Sayýlý Belediye Kanunu
-5216 Sayýlý Büyükþehir
Belediyesi Kanunu
-2560 Sayýlý ÝSKÝ Kanunu159
-5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresi
Kanunu
-2464 Sayýlý Belediye Gelirleri
Kanunu160
-Genel Hijyen Kanunu
-181 Sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
KHK
-4759 Sayýlý Ýller Bankasý Kanunu

-Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði
-Ýçme Suyu Elde Edilen veye Elde Edilmesi
Planlanan Yüzeysel Sularýn Kalitesine Dair
Yönetmelik
-Kentsel Atýksu Arýtýmý Yönetmeliði
-Belediyelerin Uygulamamaya Yönelik
Düzenlemeleri

-Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda
Yönetmelik

157 Söz konusu Kanunun ismi 18.4.2007 yýlýnda kabul edilen 5625 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý

Hakkýnda Kanunun 4. maddesi hükmü ile deðiþtirilmiþtir. Anýlan regülasyon öncesinde Kanunun ismi,
100 Binden Fazla Nüfusu Olan Þehirlerde Ýçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkýnda Kanun idi.
158 Söz konusu Kanuna, AB'ye uyum çerçevesinde, 13 Mayýs 2006 tarihinde yayýmlanan 5491 sayýlý Kanun ile
bazý maddeler eklenmiþtir.
159 Büyükþehir su ve kanalizasyon idaresi modelinin kaynaðýný ÝSKÝ teþkil etmektedir. ÝSKÝ, 2560 sayýlý Kanun
uyarýnca Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin þebeke suyu hizmetini yürütmek amacýyla kurulmuþtur.
1986 yýlýnda anýlan Kanunda yapýlan bir deðiþiklik çerçevesinde tüm Büyükþehir Belediyeleri uhdesinde
benzer idarelerin ihdasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
160 Söz konusu Kanunun bazý maddeleri, 2.1.2004 tarih ve 25334 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlük
kazanan 5035 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile deðiþtirilmiþtir. Bu kapsamda
belediye sýnýrlarý ve mücavir alanlar içinde konut, iþyeri vb. tükettikleri su miktarý ölçüsünde çevre temizlik
vergisine tabi kýlýnmýþtýr.
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Anýlan düzenlemeler ile suyun temini, finansmaný, kalite denetimi, izleme ve
denetimi gibi iþlevler farklý kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine tabi kýlýnmýþ
ve söz konusu iþlevlerin gerçekleþtirilmesi amacýyla farklý kurum ve kuruluþlar
görevlendirilmiþtir. Genel olarak anýlan düzenlemelerin karmaþýklýðý ve daðýnýklýðý
göze çarpmaktadýr. Yukarýdaki tabloda þebeke suyu hizmetinin sunumuna iliþkin
mevzuat ve ilgili kurumlar belirtilmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlýðý su hizmetlerinin çevresel dýþsallýklarýnýn denetimini
üstlenmekte ve çevre politikasýnýn uygulanmasý ve geliþtirilmesi konusunda koordinatör
konumunda bulunmaktadýr. DSÝ su kaynaklarý yönetiminin sorumluluðunu üstlenmekte
ve bu baðlamda su kaynaklarýna yönelik inceleme, planlama, tasarým, yapým ve
iþletme iþlevlerini gerçekleþtirmekle görevlidir, Saðlýk Bakanlýðý su hizmetlerinin kamu
saðlýðý ile ilgili dýþsallýklarýný denetlemektedir. Bunlarýn dýþýnda Tarým Bakanlýðý ve
Ýller Bankasý'na da bazý iþlevler yüklenmektedir.161
Öte yandan anýlan iþlevlerden bazýlarýnýn yerine getirilmesi görevinin birden fazla
idareye verildiði gözlenmektedir. Örneðin su kaynaklarýnýn kirletilmesini önlemek
görevi 167 sayýlý Kanun ile DSÝ'ne, 2560 sayýlý Kanun ile büyükþehir belediyelerine
verilmiþtir. Yine nüfusu 100,000 den büyük olan þehirlere su temini 1053 sayýlý Kanun
ile DSÝ'ne, 5393, 5216 ve 2560 sayýlý Kanunlar ile belediyelere býrakýlmýþtýr.
Çalýþmanýn konusu bakýmýndan önem taþýyan, þebeke suyu hizmetinin yönetimi
ve konunun ekonomik boyutuna gelince, bu alanda 2872 sayýlý Çevre Kanunu, 2464
sayýlý Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayýlý Belediye Kanunu, 5216 sayýlý Büyükþehir
Belediyesi Kanunu, 2560 sayýlý ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda
Kanun ve 6200 sayýlý DSÝ Kuruluþ Kanunu, 3305 sayýlý Kanun ve 4759 sayýlý Ýller
Bankasý Kanunu kapsamýnda çeþitli hükümler yürürlüktedir. Anýlan yasal düzenlemeler
içinde konu bakýmýndan temel regülasyon niteliði taþýyan hükümler aþaðýda
deðerlendirilmektedir.
2872 sayýlý Çevre Kanununun 3 (g) maddesi, kirleten öder ilkesini ortaya
koymaktadýr. Söz konusu madde hükmü; Kirlenme ve bozulmanýn önlenmesi,
sýnýrlandýrýlmasý, giderilmesi ve çevrenin iyileþtirilmesi için yapýlan harcamalar
kirleten veya bozulmaya neden olan tarafýndan karþýlanýr. Kirletenin kirlenmeyi
veya bozulmayý durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almamasý
veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doðrudan alýnmasý nedeniyle kamu kurum
161 ABGS Su Tarama Toplantý Raporu,

http://www.abgs.gov.tr/files/tarama/tarama_files/27/sorular%20ve%20cevaplar_files/SC27_Water.pdf
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ve kuruluþlarýnca yapýlan gerekli harcamalar 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil
Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir, þeklindedir.
5393 sayýlý Belediye Kanununun 14 (a) maddesinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin
yapýlmasý veya yaptýrýlmasý görevi belediyelere verilmiþtir. Kanunun 15. maddesinde
belediyelerin yetki ve imtiyazlarý ayrýntýlý bir biçimde sýralanmaktadýr. Bu kapsamda
ilgili maddenin (a) bendinde, su ve atýksu alacaklarýnýn tahsilini yapmak veya
yaptýrmak, (e) bendinde ise; müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma
ve endüstri suyu saðlamak; atýksu ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak;
bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak
sularýný iþletmek veya iþlettirmek belediyelere tevdi edilen yetkiler arasýnda sayýlmýþtýr.
5393 sayýlý Kanunun 15. maddesinin (e), (f) ve (g) bentlerinde sayýlan hizmetlerin,
ayný maddenin ikinci fýkrasý hükmü uyarýnca Danýþtay'dan alýnacak görüþ ve Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn kararýyla, süresi kýrk dokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilmesi mümkün kýlýnmýþtýr.
5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 7(r) maddesinde, su ve kanalizasyon
hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diðer tesisleri kurmak, kurdurmak
ve iþletmek, Büyükþehir Belediyelerinin görev ve sorumluluklarýndan biri olarak
tanýmlanmýþtýr. Kanunun 10. maddesi uyarýnca, Büyükþehir Belediyelerinin, görevli
olduklarý konularda bu Kanunla birlikte, Belediye Kanunu ve diðer mevzuat hükümleri
ile ilgisine göre belediyelere tanýnan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip bulunduðu
hükme baðlanmýþtýr.
2560 sayýlý ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanununun 2.
maddesinin (a) ve (b) bentleri hükmü uyarýnca Büyükþehir Belediyeleri; içme,
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarýnýn yerüstü ve yeraltý kaynaklarýndan saðlanmasý
ve daðýtýlmasý için her türlü etüt, tesis ve iþletmeciliði yapmak veya yaptýrmak; atýksu
ve yaðýþ sularýnýn yönetimi için gerekli etüt, tesis ve iþletmeciliði yapmak veya
yaptýrmak ile yükümlü kýlýnmýþtýr.
2560 sayýlý Kanun uyarýnca su ve atýksu tarifeleri belediye genel kurullarý tarafýndan
tespit olunmaktadýr. Buna göre su satýþý ve kanalizasyon tesisi bulunan yerlerde
atýksularýn uzaklaþtýrýlmasý giderleri için ayrý tarifeler düzenlenir. Tarifelerin tespitinde
yönetim ve iþletme giderleri ile amortismanlar, doðrudan gider yazýlan yenileme, ýslah
ve tevsi giderleri ve en çok % 10 oranýnda kar payý dikkate alýnýr. Ancak, en çok % 10 kar
oraný öngören hüküm, biraz sonra ele alýnacaðý üzere 3305 sayýlý Kanun ile deðiþtirilmiþtir.
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Burada vurgulanmasý gereken husus, su fiyatlarýnýn tespitinde ticari esaslarýn dikkate
alýnmasý ve fiyatlarýn serbestçe belirlenmesi olanaðý getirilmesidir. Tarifelerin tespitine
iliþkin ayrýntýlar her idarenin kendisi için hazýrladýðý tarife yönetmelikleri ile
düzenlenmektedir.
2560 sayýlý Kanun'da deðiþiklik yapan 3305 sayýlý Kanun'da þebeke suyu hizmetine
yönelik tahsilatýn için en az alt sýnýr oraný tanýmlanmýþtýr. Söz konusu kanun hükmü;
Su satýþý, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanýlmýþ sularýn uzaklaþtýrýlmasý,
septik çukurlarýn boþaltýlmasý giderleri için ayrý tarifeler yapýlýr. Bu tarifelerin tespitinde,
yönetim ve iþletme giderleri ile amortismanlarý doðrudan gider yazýlan
(aktifleþtirilmeyen) yenileme, ýslah ve tevsi masraflarý ve % 10'dan aþaðý olmayacak
nispetinde bir kar oraný esas alýnýr. Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar
bir yönetmelik ile belirlenir, þeklindedir.
1053 sayýlý Belediye Teþkilatý olan Yerleþim Yerlerinde Ýçme Kullanma ve Endüstri
Suyu Temini Hakkýnda Kanunun 1. maddesi hükmü uyarýnca Ankara ve Ýstanbul
Þehirlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek için 6200 sayýlý Kanunun
37. maddesindeki limitler dahilinde gelecek yýllara sari taahhütlere giriþmeye DSÝ
genel Müdürlüðü yetkili kýlýnmýþtýr.
Kanunun 10. maddesinin ilk fýkrasý; Kamu yatýrým programýnda yer almak
þartýyla belediye teþkilatý olan yerleþim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunun
temini hizmetleri ile DSÝ'nin saðlýk ve saðlýk ve çevre açýsýndan acil tedbirler alýnmasýný
gerekli gördüðü öncelikli atýksu arýtma ile ilgili yatýrým hizmetleri için gelecek yýllara
yaygýn yüklenmelere giriþmeye DSÝ Genel Müdürlüðü Yetkilidir, þeklindedir162. Söz
konusu hüküm su temini hizmetleri ile DSÝ'yi yetkilendirmekte, öte yandan Çevre
ve Saðlýk Bakanlýklarýnýn yetkisi dahilinde bulunan saðlýk ve çevre açýsýndan acil
tedbirler alýnmasýný gerektiren durumlar hakkýnda karar alma yetkisini, herhangi bir
eþgüdüm mekanizmasý tanýmlamaksýzýn yine DSÝ'ye vermektedir.
6200 sayýlý DSÝ Umum Müdürlüðü Teþkilat ve Vazifeleri Hakkýnda Kanunun 2 (e)
maddesinde þehir ve kasabalarýn içme suyu ve kanalizasyon projelerinin tetkik, tasdik
ve murakabesi görevleri DSÝ'ne tevdi edilmiþtir.
2464 sayýlý Belediye Gelirleri Kanununun 87. maddesi hükmü uyarýnca belediyelere
ve bunlara baðlý müesseselere, kanalizasyon tesisi yapýlmasý halinde bunlardan
162 Söz konusu hüküm 5635 sayýlý Kanunun 3. maddesinde düzenlenmiþtir.
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faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarýna Katýlým
Payý, 88. maddede ise, ayný þekilde, su tesisi yapýmý halinde, Su Tesisi Harcamalarýna
Katýlma Payý alýnmasý yetkisi tanýnmýþtýr.
4759 sayýlý Ýller Bankasý Kanununun 7 (a) maddesi hükmü uyarýnca, belediyelerin
de dahil olduðu ilgili 1. maddesinde sýralanan idare ve kurumlarýn yapacaklarý mahalli
kamu hizmetleri ile ilgili tesis, yapý ve diðer hizmetlerin yapýlmasýný temin etmek
amacýyla anýlan kurumlara kredi saðlamak görevi Ýller Bankasý Genel Müdürlüðüne
verilmiþtir.
Bu noktada hukuki ve idari yapýlanma ile ilgili genel bir deðerlendirme yapmak
yerinde olacaktýr:
*

*

*

*

Doðal kaynak niteliði taþýyan sular kamunun mülkiyet ve tasarrufu altýnda
bulunmaktadýr. Bunlarýn aranmasý ve iletilmesi kamunun yetkisine býrakýlmýþ
bulunmakla birlikte, kanuni düzenlemeler çerçevesinde bu yetki özel kiþilere
devredilebilmektedir.
Genelde tüm su hizmetleri özelde þebeke suyu hizmetine iliþkin hukuki
düzenlemelerin daðýnýk ve parçalý bir yapý arz ettiði görülmektedir. Ayný iþlev
için bir idare birden fazla kanun tarafýndan yetkilendirildiði gibi, birden fazla
idari birim farklý düzenlemeler çerçevesinde görevlendirilebilmektedir. Buna
baðlý olarak yetki çatýþmasý ve eþgüdüm eksikliði, dolayýsýyla hizmetin sunumunda
aksaklýklarýn ortaya çýkmasý muhtemeldir.
Yetki karmaþasý, suyun yerleþim yerlerine temini noktasýnda belediyeler ile
DSÝ, kalite denetimi ve çevre ve saðlýk alanlarýndaki dýþsallýklarýn tespiti ve
gerekli önlemlerin alýnmasý noktasýnda ilgili bakanlýklar ve DSÝ arasýnda baþ
gösterebilecektir. Öte yandan anýlan kurumlar arasýnda eþgüdümün saðlanmasýna
zemin hazýrlayan herhangi bir düzenlemenin var olmadýðý görülmektedir.
Þebeke suyu hizmetlerinin yönetimi ve iþletilmesi konularýnda yetki belediyelere
tanýnmýþtýr. Belediyeler söz konusu yetkiyi Danýþtay'ýn görüþü ve Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn izni ile imtiyaz sözleþmeleri akdetmek suretiyle özel teþebbüslere
devredebilmektedir.163

163 Burada önem taþýyan husus, belediyelerin yukarýda sayýlan kanunlar çerçevesinde, özel hukuk sözleþmeleri yoluyla

hizmet devrini gerçekleþtirme hakkýna sahip olup olmadýðýdýr. Bilindiði üzere 4446 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasýnýn Bazý Maddelerini Deðiþtiren Kanun kapsamýnda yapýlan deðiþiklik kapsamýnda kamu iktisadi
teþebbüsleri veya diðer kamu tüzel kiþileri tarafýndan yürütülen yatýrým ve hizmetlerin özel hukuk sözleþmeleriyle
düzenlenmesi olanaklý kýlýnmýþ, bunlardan hangilerinin özel hukuk sözleþmeleriyle düzenleneceði hususu
kanunlarla yapýlacak düzenlemelere býrakýlmýþtýr. Yukarýda sayýlan, belediyelere þebeke suyu hizmetini yaptýrma
yetkisi tanýyan kanunlarýn bu kapsamda sayýlýp sayýlmayacaðý hususu tartýþýlmaya muhtaç görünmektedir.
Anýlan kanunlarýn bu kapsamda bulunmadýðýna hükmedilecek olursa, þebeke suyu hizmetine özel sektör
katýlýmýnýn saðlanmasý bakýmýndan ayrýca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktýr.
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*

*

Çevre Kanunu kapsamýnda, genel bir regülasyon niteliði taþýyan ve birçok
ülkede uygulanan kirleten öder ilkesi uygulanmaya baþlanmýþtýr. Belediye
Gelirleri Kanunu uyarýnca su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan
gayrimenkul sahiplerine giderlere katýlma yükümlülüðü getirilmiþtir. Genel
olarak yasal düzenlemeler kapsamýnda kullanýcýlarýn katýlýmý ilkesinin dikkate
alýndýðý gözlenmektedir. Bununla birlikte Ýller Bankasý kanalýyla belediyelere
finansman desteði de saðlanmýþtýr.
Tarife ve fiyat tespiti yetkisi belediyelere verilmiþtir. Tarifelerin tespitinde
ekonomik yaklaþým ön planda tutulmaktadýr.164 Ancak uygulamada bu ilkeye
ne ölçüde sadýk kalýndýðý tartýþmalýdýr. Zira OECD verilerine göre Türkiye
hizmetin sunumunda en çok sübvansiyon saðlayan geliþmekte olan ülkelerden
biri konumundadýr.165 Öte yandan tarife tespit yetkisinin sözleþme ile özel
kesime devredilip devredilemeyeceði hususu tartýþmaya açýktýr. Nitekim Antalya
Su Temin Projesi uygulamasýnda tarife tespit yetkisinin bir yönetim sözleþmesi
ile özel kesime devredilmesi eleþtiri konusu olmuþtur.166

8.5 AB Müktesebatýna Uyum
AB Su Politikasý, 1970'li yýllarýn baþýnda, Çevre Eylem Planýna koþut olarak
geliþmeye baþlamýþtýr. Bu tarihten sonra AB politikalarýný üç temel döneme ayýrmak
mümkündür. Birinci dönemde (1973-1988), esas olarak insani tüketim için kullanýlan
suyun korunmasý amacýna odaklanýlmýþtýr. Ýçme suyu kalite ve emisyon standartlarý
da bu dönemde geliþtirilmiþ, söz konusu amaçlara yönelik olarak yedi adet direktif
yayýmlanmýþtýr. Ýkinci dönemde (1988-1995) ise daha çok tarým ve endüstri sektörlerinde
kirliliðin önlenmesi hedefine odaklanýlmýþ, bu amaçla iki temel direktif yürürlüðe
sokulmuþtur. Üçüncü aþama ise (1995 sonrasý) 2000 yýlýnda yürürlüðe giren ve
halihazýrda AB politikasýnýn temelini teþkil eden Su Çerçeve Direktifi ile baþlamýþtýr.
Bu aþama, ilk iki aþamaya göre daha kapsamlý ve bütüncül bir yaklaþým getirmekte
ve bir reform olarak adlandýrýlmaktadýr. Þebeke suyu hizmetlerinin fiyatlandýrýlmasýnda
tüm maliyet unsurlarýnýn dikkate alýnmasý anlayýþý da ilk kez anýlan regülasyon ile
gündeme gelmiþtir.167
164 Burada 3305 sayýlý Kanunda öngörülen %10 taban kâr oraný sýnýrýnýn 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda

Kanun ile çeliþebileceði ifade edilmelidir.

165 OECD, Aid For Water Supply and Sanitation, TIWA Seminar Water for the Poorest,

The World Water Week in Stockholm 19.8.2004, (OECD 2004d)

166 Ayrýntýlý bilgi için bkz. TODAÝE, Su Hizmetleri Yönetimi: Antalya Ýncelemesi, Yayýn No: 299, (TODAÝE, Aralýk 1999).

Bu tartýþmadan hareketle, özel sektör katýlýmýndan beklenen faydanýn elde edilebilmesi için, tarife ve fiyat
belirleme yetkisinin devrini mümkün kýlan bir hukuki regülasyon gereksinimi bulunduðu ileri sürülebilir.
167 EU, Analyses of EU Water Supply and Sanitation Markets and Its Possible Evolutions, Water Liberalization Scenarios,
EC Community Research, Final Report for Work Package1, s.22-23 ( EU 2003)
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Reforma yol açan nedenler dört ana baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Bunlardan
birincisi ekonomik ve parasal birliðin gündeme getirdiði bütçe kýsýtlarýdýr. Nitekim
bazý AB üyesi ülkeler, þebeke suyu hizmetlerinin gerektirdiði finansman yükünden
kurtulabilmek için anýlan hizmetleri özel sektöre devretme eðilimine girmiþtir. Ýkincisi,
birçok üye ülke AB'nin ilgili mevzuatýna uymakta güçlük çekmiþ ve AB Adalet Divaný
tarafýndan kýnama kararlarýna maruz kalmýþtýr. Üçüncüsü Maastricht Anlaþmasý'nýn,
karar alma aþamalarýnda ademimerkeziyetçi anlayýþý gerektirmesidir. Dördüncüsü ise
Komisyon tarafýndan yürürlük kazandýrýlan, içme suyu kalitesi, zararlý atýklar ve suyun
ekolojik kalitesi ile ilgili düzenlemelerdir. Son dönem reform programý ile birlikte
su hizmetlerinin özel sektör katýlýmýna açýlmasý konusu gündeme gelmiþtir. Ancak
diðer altyapý sektörlerinin aksine, AB doðrudan bir serbestleþme planý veya anlayýþý
ortaya koymamýþ, kararý üye ülkelere býrakmýþtýr. Su Çerçeve Direktifinde ortaya
konulan yaklaþým, suyun korunmasý gereken bir miras olarak deðerlendirilmesinin
gerekliliðidir. Direktif hizmetin sunumunda kamu ya da özel kesimden yana herhangi
bir tavýr ortaya koymamaktadýr.168
Öte yandan suyun korunmasý ilkesinden hareketle fiyatlama konusunda ekonomik
bir yaklaþýmýn benimsendiði görülmektedir. Nitekim su hizmetlerinin 2010 yýlýna
kadar tüm maliyet unsurlarýný yansýtacak þekilde fiyatlandýrýlmasý, bu çerçevede su
ve atýksu fiyatlarýnýn hanehalký, endüstri ve tarým kesimi için ayrýþtýrýlmasý
öngörülmektedir. Bu baðlamda AB'nin þebeke suyu hizmetlerini ekonomik bir mal
olarak gördüðü savlanabilir.169
Su sektörü, diðer altyapý sektörlerine göre AB'de serbestleþmenin en düþük olduðu
sektördür. AB'de sektörün serbestleþme dinamikleri, kamu yönetimindeki baþarýsýzlýklar
ve sektörde faaliyet gösteren çokuluslu teþebbüslerin baskýlarý olarak tanýmlanmaktadýr.
Aþaðýdaki tabloda bazý AB üyesi ülkelerde, temel altyapý sektörlerine iliþkin serbestleþme
dereceleri (düþük, orta, yüksek ve çok yüksek) sunulmaktadýr.

168 Gökdemir 2007, s.148-151
169 OECD, Roundtable on Competition and Regulation in the Water Sector: European Commission,

DAFFE/COMP/WP2/WD(2004)7, s.4 (OECD 2004e)
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Tablo 8.2 Bazý Avrupa Ülkelerinde Altyapý Sektörlerine Ýliþkin
Serbestleþme Dereceleri
Proje
Telekom
Havayolu Taþýmacýlýðý
Enerji
Demiryolu Taþýmacýlýðý
Posta Hizmetleri
Su Hizmetleri

Almanya Ýspanya
ÇY
Y
O
D
O
O

Y
O
O
D
Y
Y

Fransa
Y
O
D
D
D
ÇY

Kaynak: (EU 2003a)

Ýtalya
O
Y
D
D
D
D

Ýsveç
Y
Y
Y
Y
ÇY
D

Ýngiltere
ÇY
Y
ÇY
ÇY
O
ÇY

Ýsviçre
Y
O
D
D
D
D

Not: D: Düþük, O: Orta, Y: Yüksek, ÇY: Çok Yüksek

AB'de þebeke suyu hizmetleri evrensel hizmet yükümlülüðü sayýlmakla birlikte
2003 yýlýnda yayýmlanan Evrensel Hizmetlere Ýliþkin Yeþil Kitap çerçevesinde söz
konusu hizmetler, evrensel ekonomik hizmet sayýlmýþ, üye ülkeler arasý ticareti
etkilemesi nedeniyle iç pazar, rekabet ve kamu yardýmlarýyla ilgili kurallarýn kapsamýnda
bulunduðu ifade edilmiþtir. Dolayýsýyla, söz konusu düzeneleme ile, suyun ekonomik
mal olarak kabulü yönünde yeni bir adým atýldýðý ve özel sektör katýlýmý seçeneði
için açýk kapý býrakýldýðý görülmektedir.
Genel olarak AB'nin þebeke suyu hizmetlerinin serbestleþmesi noktasýnda belirleyici
bir tutum takýndýðýný savlamak güçtür. Gerek anýlan hizmetlerin genellikle üye ülkeler
arasý ticareti engellememesi, bir baþka ifadeyle yerel ölçekte sýnýrlý kalmasý, gerekse
su hizmetinin diðer altyapý hizmetlerine oranla insan saðlýðý ve çevre ile yakýn iliþki
içinde bulunmasý nedeniyle, AB'nin serbestleþme tercihini üye ülkelere býraktýðý
görülmektedir. Bununla birlikte tüm maliyet unsurlarýný yansýtan fiyatlama politikasýnýn
zorunlu kýlýnmýþ, su kalitesi ve ekolojik denge ile ilgili sýký düzenlemeler hayata
geçirilmiþtir.170
Þebeke suyu hizmeti ile ilgili olarak uyum saðlanmasý gereken alanlar Çevre
müzakere baþlýðý altýnda, Su Çerçeve Direktifi, Yeraltý Sularý, Tehlikeli Atýklar, Nitratlar,
Þehir Atýksularý, Ýçme Sularýnýn Denetimi alt baþlýklarý içinde incelenmektedir. Tarama
süreci içinde son yýllarda üzerinde durulan ve Türkiye'nin adým atmasý beklenen
konular AB Ýlerleme Raporlarýnda dillendirilmektedir. Bu konular, su yönetimi
konusundaki kurumsal çerçevenin karýþýklýðý ve zayýflýðýndan hareketle Su Çerçeve
Direktifi ile uyumlu bir genel çevre çerçeve kanunu, nehir havzalarý bazýnda örgütlenme,
sýnýr aþan sular ile ilgili konularda komþu ülkelerle iþbirliðinin geliþtirilmesi olarak
sýralanabilir.171
170 Gökdemir 2007, s.150
170 ABGS Düzenli Ýlerleme Reporlarý (Gayrýresmi Tercümeler), http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1
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Özellikle 2004, 2005 ve 2006 ilerleme raporlarýnda, genel olarak çevre ile ilgili
ciddi büyüklükte bir yatýrým gereksinimi bulunduðu, halihazýrda müktesebata uyum
konusunda sýnýrlý ilerleme kaydedildiði, özellikle kurumsal çerçeve ve mevzuattaki
karýþýklýðýn önemli bir sorun teþkil ettiði vurgulanmaktadýr. Ýlerleme raporlarýnda yer
alan yaklaþým, çalýþmanýn konusu ile ilgili iki önemli sonuç doðurmaktadýr. Bunlardan
birincisi kurumsal çerçevenin ve mevzuatýn sadeleþtirilmesi ve ilgili kurumlarýn yetki
ve sorumluluklarýn açýklýða kavuþturulmasýdýr. Ýkincisi ise müktesebata uyum için
önemli ölçüde finansman gereksiniminin bulunmasýdýr.
Söz konusu finansman ihtiyacýnýn sadece kamu kaynaklarýndan karþýlanmasýnýn
güçlüðü özel sektör katýlýmý seçeneðini gündeme getirecektir. Su sektörü ile ilgili tam
üyelik maliyeti yaklaþýk 37.5 milyar Avro olarak öngörülmektedir. Bu rakam sadece
AB'ye uyum maliyetlerini yansýtmaktadýr. Uyumun yýllýk bazda maliyetlerine bakýldýðýnda,
2006-2015 yýllarý arasýnda yýllýk 1 - 1.2 milyar Avro arasýnda yatýrýmýn gerçekleþtirilmesi
gerektiði ortaya çýkmaktadýr.172 Öte yandan AB uyum maliyetlerinin yaný sýra su
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve toplam su potansiyelinin kullanýlabilmesi amacýyla bazý
ek yatýrýmlara da ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu konu ileride ayrýntýlý bir biçimde ele
alýnacaktýr.
ABGS tarafýndan tam üyelik süreci içinde yapýlmasý gereken düzenlemeler ile ilgili
bir takvim hazýrlanmýþtýr. Buna göre Çevresel Sorumluluk Hakkýnda Kanun, Çevre
Ajansý Kanunu ve Çerçeve Su Kanunu, 2007-2008 yasama yýlýnda çýkarýlmasýnda fayda
bulunan düzenlemeler olarak anýlmaktadýr. Ýkincil mevzuat düzenlemeleri kapsamýnda
ise; Atýksu Altyapý ve Katý Atýk Bertaraf Tesisleri Tarifeleri ve Katký Payý Yönetmeliði'nde
2007 yasama yýlý içinde deðiþiklik yapýlmasý, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde
Neden Olduðu Kirliliðin kontrolüne Ýliþkin Yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasý ve
Yeraltý Sularýnýn Tehlikeli Maddeler Tarafýndan Kirlenmeye Karþý Korunmasý Hakkýnda
Yönetmeliðin çýkarýlmasýnýn 2008 yasama yýlý içinde tamamlanmasý öngörülmektedir.173

172 Sarýgül G., AB Üyelik Süreci Çevre ve Suya Bakýþ, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sunuþ Metni,

http://www.emwis.org/documents/pdf/20051215_GurdogarSarigul.pdf

173 ABGS, AB Müktesebatýna Uyum Programý (2007-2013),

http://www.abgs.gov.tr/files/Muktesebat_Uyum_Programi/27_Cevre.pdf
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9. TÜRKÝYE'DE ÖZEL SEKTÖR KATILIMINI TETÝKLEYEN
NEDENLER
9.1 Kýtlýk ve Küresel Isýnmaya Baðlý Ýklim Deðiþikliði
Bugün itibariyle 1,500 m3 seviyesindeki kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su miktarý
ile Türkiye su azlýðý yaþayan ülke durumundadýr. Üstelik 2005 yýlý rakamlarýyla bu
miktarýn ancak % 38'i fiilen kullanýlmaktadýr. Bir baþka ifadeyle fiilen kullanýlan kiþi
baþýna su miktarý 1,000 m3dür. 2030 yýlý itibariyle potansiyel rakamýn, kaynaklarýn
tahrip edilmeden kullanýlacaðý þeklindeki iyimser varsayýmla 1,000 m3 seviyesine
gerileyeceði, böylece ülkemizin su fakiri ülkeler arasýnda yer alacaðý öngörülmektedir.
Anýlan tarih itibariyle fiilen kullanýlan su miktarý ise yapýlacak yatýrýmlar sonucunda
su varlýðýnýn ne oranda kullanýlacaðýna baðlýdýr. Fakirlik sýnýrýnýn altýna inilmesi ile
ekonomik kalkýnma ve sosyal geliþmiþlik düzeyinin olumsuz etkilenmesi, çevre ve
saðlýk alanýnda birçok sorunla karþýlaþýlmasý kuvvetle muhtemeldir.
Bu arada su kaynaklarý ve kullanýmýna iliþkin bazý olumsuz geliþmeler, 2030 yýlýna
yönelik iyimser öngörünün gerçekleþme ihtimalinin düþük olduðunu ima etmektedir.
Bunlardan birincisi su kaynaklarý üzerinde kurulan baskýnýn giderek artmasýdýr. Bu
çerçevede, özellikle yüzey ve yeraltý su kaynaklarýndan çekilen su miktarýnda hýzlý
bir artýþ gözlenmekte, su potansiyelini aþan havza sayýsý ise giderek artmaktadýr. Daha
önce vurgulandýðý gibi, 2030 yýlý itibariyle su potansiyelini aþan havza sayýsýnýn on
beþ olacaðý öngörülmektedir. Ýkinci olumsuz geliþme ise tüm dünyada etkisi hissedilen
küresel ýsýnma olgusunun etkileridir.
Ýklim Deðiþikliði Koordinasyon Kurulunun, iklim deðiþikliðinin etkilerinin
araþtýrýlmasýna yönelik raporunda, küresel ýsýnma olgusunun etkisiyle gerçekleþen
iklim deðiþikliði ve bunun su kaynaklarý üzerindeki etkileri açýkça ortaya konmaktadýr.
Raporda, son yüzyýlda insan eylemlerinin sonucu olan sýcaklýk deðiþikliklerine iliþkin
þu tespitte bulunulmaktadýr:174
Son araþtýrma sonuçlarýna göre, küresel ortalama sýcaklýklarýn geçen
10,000 yýldaki herhangi bir yüzyýlda 1Co'den daha fazla deðiþmiþ olmasý
olasý görülmemektedir. Bu dönemde, atmosferdeki CO2 birikimi yaklaþýk 280
±10 ppm dolayýnda deðiþen bir dalgalanma göstermiþtir.
174 Ýklim Deðiþikliði Koordinasyon Kurulu, Ýklim Deðiþikliði Etkilerinin Araþtýrýlmasý Çalýþma Grubu Güncellenmiþ Rapor,

s.5-6 (Ankara Nisan 2006)
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Ancak 19. yüzyýlýn ortalarýndan (sanayi devriminden) beri, iklimdeki
doðal deðiþebilirliðe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediði
yeni bir döneme girilmiþtir. Özellikle fosil yakýtlarýn yakýlmasý, arazi kullanýmý
deðiþiklikleri, ormansýzlaþma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleri
sonucunda, atmosferdeki sera gazý birikimleri hýzla artýþ göstermiþtir.
Sonuç, küresel ortalama hava sýcaklýklarýnýn geçen yüzyýlda 0.4 ile 0.8
C arasýnda (0.6 ± 0.2 Co) artmýþ oluþudur. Bu ýsýnma, geçen 1,000 yýlýn
herhangi bir dönemindeki artýþtan daha büyük ve dikkat çekicidir.
o

Raporda175, iklim deðiþikliðine baðlý yaðýþ miktarýndaki azalma eðilimine iliþkin
genel tespitler þu þekildedir:
Sahel'de ve Subtropikal kuþak yaðýþlarýnda 1960'lý yýllarda baþlayan ani
azalma, 1970'li yýllarla birlikte Doðu Akdeniz Havzasý'nda ve Türkiye'de de
etkili olmaya baþlamýþtýr. Yaðýþlardaki önemli azalma eðilimleri ve kuraklýk
olaylarý, kýþ mevsiminde daha belirgin olarak ortaya çýkmýþtýr. 1970'li yýllarýn
baþý ile 1990'lý yýllarýn baþý arasýndaki kurak koþullardan en fazla, Ege,
Akdeniz, Marmara ve Güneydoðu bölümleri etkilenmiþtir.
Kýþ mevsimindeki yaðýþ deðiþiklikleri dikkate alýndýðýnda, kuraklýk
olaylarýnýn en þiddetli ve geniþ yayýlýþlý olanlarýnýn, 1973, 1974, 1983, 1989,
1990, 1996 ve 2001 yýllarýnda oluþtuðu görülür. Bu yýllarda oluþan uzun
süreli ortalamanýn çok altýndaki yaðýþ koþullarýna baðlý meteorolojik
kuraklýklarýn bir sonucu olarak, Türkiye'de tarýmsal ve hidrolojik kuraklýklar
da ortaya çýkmýþtýr. Su açýðý ve sýkýntýsý, yalnýz tarým ve enerji üretimi
açýsýndan deðil, sulamayý, içme suyunu, öteki hidrolojik sistemleri ve etkinlikleri
içeren su kaynaklarý yönetimi açýsýndan da kritik bir noktaya ulaþmýþtýr.
Raporda, Hadley Ýklim Tahmin ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan bir
rapora atfen, iklim deðiþikliðinin Türkiye üzerindeki olasý etkileri, alýnacak önlemler
ile atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu miktarýndaki deðiþikliklere göre
kurgulanan üç farklý durum için ayrý ayrý incelenmektedir. Bu çerçevede muhtemel
etkiler; salýnýmlarýn kontrol edilmediði durum (1.olasýlýk), karbondioksit birikimlerinin
750 ppm seviyesinde tutulduðu durum (2. olasýlýk) ve birikimlerin 500 ppm düzeyinde
tutulduðu durum (3. olasýlýk) için verilmektedir. Aþaðýdaki tabloda söz konusu etkiler
özetlenmektedir.
175 Ibid, s.6
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yeterli finansmanýn mevcut olmadýðý hallerde, söz konusu yatýrýmýn þebeke iþletmecisi
adýna, baðlantý yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan yapýlabilmesi veya
finanse edilebilmesini saðlayan 38.maddesinin daðýtým þirketleri tarafýndan
uygulanmasýnda sürekli sorunlar yaþanmaktadýr.
Tablo 9.1 2080 Yýlýna Kadar Ýklim Deðiþikliðinin Türkiye Üzerindeki
Muhtemel Etkileri
Proje

1. Olasýlýk

2. Olasýlýk

3. Olasýlýk

Sýcaklýk Deðiþikliði

Ortalama sýcaklýklarda
o
3-4 artýþ
Ortalama yaðýþlarda
0-1 mm/gün azalma
Yýllýk akýmlarda
% 20-50 azalma
Artýþ
% 0-2.5 Azalma

Ortalama sýcaklýklarda
o
2-3 artýþ
Ortalama yaðýþlarda
0-0,5 mm/gün azalma
Yýllýk akýmlarda
% 5-25 azalma
Artýþ
% 0-2.5 Artýþ

Ortalama sýcaklýklarda
o
1-2 artýþ
Ortalama yaðýþlarda
0-0,5 mm/gün azalma
Yýllak akýmlarda
% 0-15 azalma
Artýþ
% 0-2.5 Artýþ

Yaðýþ Deðiþikliði
Akarsu Havzalarýndaki
Yýllýk Akým Deðiþikliði
Su Stresi
Tarýmsal Üretim

Kaynak: Ýklim Deðiþikliði Koordinasyon Kurulu 2006da yer alan verilerden derlenmiþtir.

Raporda, küresel ýsýnma ile birlikte su kaynaklarýnýn zayýflamasý, orman yangýnlarý,
kuraklýk, çölleþme ve yaðýþ rejiminde yüksek deðiþkenlik artýþý ile bunlara baðlý
ekolojik bozulmalarýn ortaya çýkacaðý dile getirilen öngörüler arasýndadýr. Su
kaynaklarýnda ortaya çýkacak sorunlar ile birlikte, içme suyu ve tarýmsal su gereksinimi
artacak, kuraklýk ve ýsý deðiþkenliðine baðlý enfeksiyon vakalarýnda artýþlar
gerçekleþecektir.176
Genel olarak yaðýþlarýn azalmasý, sýcaklýklarýn yükselmesi ve özellikle Akdeniz
ve Ege'de gözlenen bölgesel kuraklýklar neticesinde suyun, Ýspanya örneðinde olduðu
gibi uzak bölgelerden taþýnmasý gerekliliði ortaya çýkabilecektir. Bu da daha fazla
yatýrým dolayýsýyla finansman ihtiyacýný beraberinde getirecektir. Ýklim deðiþikliðinin
bir diðer olasý sonucu da önümüzdeki yýllarda kiþi baþýna düþen su varlýðýnýn
öngörülerden daha düþük bir seviyeye gerilemesidir.

9.2 Yönetim
Daha önce vurgulandýðý üzere, su kaynaklarý yönetiminin en zayýf noktasý hukuki
ve idari yapýdaki daðýnýklýk ve eþgüdüm eksikliðidir. Bu nokta AB ilerleme raporlarýnýn
yaný sýra DPT'nin plan ve programlarýnda ve su ile ilgili birçok çalýþmada sýklýkla
vurgulanmaktadýr.
175 Ýklim Deðiþikliði Koordinasyon Kurulu 2006, s.12-13
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DPT tarafýndan hazýrlanan 8. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda, ilgili kuruluþlar arasýnda
eþgüdümün saðlanamamasý nedeniyle su kaynaklarýnýn verimli bir þekilde kullanýlamadýðý,
bu sebeple altyapý yatýrýmlarýnýn maliyetinin yükseldiði ifade edilmektedir. Ayrýca,
yüksek oranda kaçak su kullanýmý ve altyapýnýn iyi durumda olmamasý gibi yönetimden
kaynaklanan sorunlardan dolayý etkinliðin saðlanamadýðý vurgulanmaktadýr. Belediyelerde
teknik personel sayýsýnýn yetersizliðinin, altyapý tesislerinin iþletilmesi ve bakým,
onarým ve yenileme çalýþmalarýnýn sürdürülmesinde aksaklýklara yol açtýðý da altý
çizilen sorunlardan biridir.177
Su kaynaklarý yönetiminin yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik olarak, Çevre
Bakanlýðý için hazýrlanan Yüksek Maliyetli Çevresel Yatýrým Planlama Projesi, Su
Çerçeve Direktifinin Türkiye'de Uygulanmasý Ýçin Katýlým Öncesi Program Projesi ve
Türk Su Sektörünün AB Su Direktiflerine Uyumu Ýçin Yeniden Yapýlandýrýlmasý
Araþtýrmasýnda yer alan ortak tespitlerden biri, Türkiye'deki mevcut yasal ve kurumsal
yapýlanmanýn yetersiz olduðu, görev ve sorumluluk paylaþýmýnda bir karmaþa
bulunduðu ve mevcut yapý içinde bütünleþik bir su kaynaklarý yönetimi uygulamasýnýn
mümkün olmadýðý yönündedir.178
Ulusal Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði tarafýndan hazýrlatýlan Su Raporunda,
ülkemizde su kaynaklarýnýn geliþtirilmesinde ve yönetiminde kaynaklarýn rasyonel
kullanýlmadýðý ve sürdürülebilir kalkýnmaya yönelik politikalarýn etkin bir biçimde
uygulanamadýðý, kurumlar arasý eþgüdüm eksikliðinin de önemli bir yönetsel soruna
iþaret ettiði ifade edilmektedir.179
Türkiye'de, yönetsel etkinliðin bir ölçüsü olarak kabul edilen su kaybý oranlarýnýn
yüksekliði de yönetsel etkinsizliðe iþaret etmektedir. Söz konusu oran 2001 yýlý
itibariyle ortalama % 50 seviyesindedir. Bazý þehirlerde bu oranýnýn % 80 seviyelerine
ulaþtýðý gözlenmektedir. Aþaðýdaki tabloda 2001 yýlý itibariyle Büyükþehir belediyeleri
bazýnda su kayýp oranlarý belirtilmiþtir.

177 DPT, Uzun Vadeli Strateji ve 8. Beþ yýllýk Kalkýnma Planý 2001-2005, s.185 (DPT 2000)
178 Çýnar T., Özdinç H. K., Su Yönetimi: Küresel Politika ve Uygulamalara Eleþtiri, s.261 (YAYED 2006)
179 USÝAD 2007, s.57
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Tablo 9.2 Büyükþehir Belediyelerinde Su Daðýtým ve Kayýp Rakamlarý180

Adana
Adapazarý
Ankara
Antalya
Bursa
Diyarbakýr
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Ýçel
Ýstanbul
Ýzmir
Kayseri
Kocaeli
Konya
Samsun
TÜRKÝYE

Toplam Su
Miktarý (m3)
95,699,733
37,843,200
278,620,560
73,360,985
85,123,440
43,201,008
38,454,000
32,604,350
92,587,720
98,485,760
631,281,142
216,256,726
39,898,670
101,337,820
90,998,875
54,750,000
4,301,544,669

Daðýtýlan Su
Miktarý (m3)
41,194,661
22,527,488
200,392,767
26,945,488
57,268,166
15,757,037
17,962,438
17,968,630
34,687,255
20,404,870
416,603,502
97,423,293
22,139,647
21,829,933
30,589,782
20,695,840
2,143,916,135

Þebekedeki
Su Kaybý (m3)
54,505,072
15,315,712
78,227,793
46,415,497
27,855,274
27,443,971
20,491,562
14,632,720
57,899,865
78,080,890
214,672,640
118,833,433
16,759,023
79,507,887
60,409,093
34,054,160
2,157,628,534

SuKaybý
Oraný (%)
5.95
40.47
28.08
32.72
32.72
63.53
53.29
44.89
62.54
79.28
34.01
54.95
43.08
78.46
66.38
62.20
50.16

Su kaynaklarý yönetimiyle ilgili bir diðer sorun, yatýrýmlara katký saðlamasý beklenen
su bedellerinin çoðunlukla maliyetlerin altýnda kalmasý nedeniyle yatýrýmlar için
gerekli kaynaðý saðlayamamasýdýr. Üstelik bazý hallerde belediyelerin su gelirlerinin
yetersizliði nedeniyle cari harcamalarý karþýlayamamasý nedeniyle merkezi yönetimden
mali destek almakta durumunda kaldýðý ifade edilmektedir.181
Bu konu ile ilgili olarak 8. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planýnda, bazý belediyelerin su
satýþ fiyatlarýný düþük düzeyde tutmalarý nedeniyle su satýþýndan elde ettikleri gelirlerin
yeni yatýrýmlar için yetersiz kaldýðý, genel bütçeden alt yapýya ayrýlan payýn giderek
azalmasýnýn bu belediyelerin dýþ kredi taleplerini arttýrdýðý, dýþ piyasalardan temin
edilen finansman ve araçlarýn iç piyasaya göre daha yüksek maliyetlere yol açtýðý
dile getirilmektedir.182
Çevre Bakanlýðý için hazýrlanan Türkiye'nin AB Su Direktiflerine Uyum Ýçin Yeniden
Yapýlandýrýlmasý adlý raporda ise ayný konuya deðinilmekte, tarifelerin rasyonellikten
uzak belirlendiði, mevcut tarifelerin siyasi olarak kabul edilebilir düzey ile nakit
açýðýný kapatmak için gerekli miktar arasýnda bir denge kuramadýðý ifade edilmektedir.183
180
181
182
183

TÜÝKden elde edilen bilgilerle derlenmiþtir.
Burak S., Duranyýldýz Ý., Yetiþ Ü., Ulusal Çevre Eylem Planý: Su Kaynaklarý Yönetimi, s.51 (DPT 1997)
DPT 2000, s.174
Çýnar ve Özdinç 2006, s.278
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Yukarýda yer verilen saptamalardan hareketle, parçalý idari ve hukuki yapý,
kurumlar arasýnda yetki paylaþýmý sorunlarý ve eþgüdüm eksikliði, yüksek su kaybý
oranlarý, maliyetleri yansýtmayan fiyatlandýrma politikalarý ve bunun sonucu olarak
ortaya çýkan finansman yetersizliði olgularý zayýf yönetime, dolayýsýyla ekonomik
etkinsizliðe iþaret etmektedir.
Kamu otoritesinin geleceðe yönelik politikalarýný ortaya koyan DPT plan ve strateji
raporlarýnda anýlan sorunlarýn çözümüne yönelik olarak kullanýlmasý öngörülen
araçlardan biri su hizmetlerine özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasýdýr. Nitekim 8. Beþ
yýllýk Kalkýnma Planýnda, konu ile ilgili yatýrýmlarýn YÝD sözleþmeleri yoluyla özel
sektör tarafýndan yüklenilmesinin öngörüldüðü ve su ve kanalizasyon iþletmelerinin
özelleþtirilmesinin teþvik edileceði, belediyelerin ise denetleme iþlevini üstleneceði
ifade edilmektedir.184
2007-2013 dönemine iliþkin kamu politikalarýný ortaya koyan 9. Kalkýnma Planýnda,
8. Planda olduðu gibi, çevre yatýrýmlarýnýn yapýlmasý ve iþletilmesinde özel sektör
katýlýmý dahil yeni finansman yöntemlerinin geliþtirileceði dile getirilmektedir.185
Bunlara ek olarak yukarýda yer verilen diðer kaynaklarýn çoðunda suyun ekonomik
bir mal olarak kabul edilmesi, fiyatlama mekanizmalarýn bu ilkeye göre tasarlanmasý
ve özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý önerilmektedir.

9.3 Finansman Gereksinimi
Þebeke suyu hizmeti, nüfus artýþý ve þehirleþmeye koþut olarak ortaya çýkan altyapý
gereksinimi ile mevcut altyapýnýn yenilenme ihtiyacý nedeniyle sürekli yatýrým
gerektirmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de yüksek finansman ihtiyacýný doðuran
birçok etmen bulunmaktadýr.
Öncelikle içme suyu ve kanalizasyon alt hizmet gruplarýnda geliþmiþ ülke oranlarýný
yakalamak için ciddi bir finansman ihtiyacý bulunduðu vurgulanmalýdýr. Bilindiði gibi
içme suyundan faydalanan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payý
% 99, toplam nüfus içindeki payý % 78, kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan
belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payý % 86, toplam nüfus içindeki
payý ise % 68 seviyesindedir. Üstelik bazý illerde kanalizasyon hizmetinden faydalanan
nüfusun oraný % 39'a kadar düþmektedir. Bu çerçevede özellikle kanalizasyon
hizmetlerinden faydalanan nüfusun % 90'ýn üzerine çýkarýlmasý için gerekli yatýrýmlar
hayata geçirilmelidir.
184 DPT 2000, s.175
185 DPT, 9. Kalkýnma Planý 2007-2013, s.75 (DPT 2006)
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Öte yandan atýksu arýtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun oraný da geliþmiþ
ülkelere nazaran düþüktür. Daha önce vurgulandýðý üzere kanalizasyon hizmeti alan
belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payý % 42, toplam nüfus içindeki
payý ise % 34 düzeyindedir. Üstelik iller bazýnda hizmet alan toplam nüfusun belediye
nüfusu içindeki payý % 4-87 gibi çok geniþ bir aralýkta deðiþmektedir. Bu oranýn
OECD ortalamasý olan % 64 seviyesine yaklaþabilmesi için de ciddi finansman
kaynaðýna ihtiyaç duyulacaktýr.
Finansman gereksinimi yaratan bir diðer husus da AB müktesebatýna uyum
yükümlülüðüdür. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yatýrým ihtiyacý 37.5 milyar Euro
olarak öngörülmektedir (ref). Diðer yandan DSÝ tarafýndan yapýlmasý hedeflenen
yatýrým miktarý 78 milyar ABD Dolarý olarak hesaplanmaktadýr. Bunlar içinde þebeke
suyu hizmetleri için gereken finansman ihtiyacý 22 milyar ABD Dolarý seviyesindedir.186
Ancak, mevcut bütçe imkanlarý doðrultusunda DSÝ'nin portföyündeki tüm yatýrýmlarýn
gerçekleþtirilebilmesi kýsa vadede mümkün görünmemektedir. Nitekim DSÝ'nin yatýrým
bütçesinin uzun yýllardýr, toplam kamu yatýrýmlarý içindeki oraný yaklaþýk % 30 iken,
2006 yýlý itibariyle bu oran % 10'lara gerilemiþtir. DSÝ bütçesinin toplam bütçe
büyüklüðü içindeki oraný ise 2006 yýlý itibariyle % 2.2'de kalmýþtýr. Üstelik yatýrým
bütçesinin yaklaþýk % 38'i dýþ kredilerden temin edilmiþtir.187
Diðer yandan DSÝ 2006 Yýlý Faaliyet Raporunda, önceki yýllarda kredi ödeneklerinin
bütçe tavaný dýþýnda tutulmasý nedeniyle toplam yatýrýmlarýn önemli bir kýsmýnýn dýþ
krediler yoluyla saðlandýðý, ancak 2003 yýlýndan itibaren dýþ kredi kaynaklarýnýn da
bütçe tavaný içine alýnmasý ve yýl içinde krediden ek ödenek olanaðýnýn kýsýtlanmasý
nedeniyle bazý projelerde ödenek sýkýntýsýyla karþýlaþýldýðý ifade edilmektedir.188
DSÝ'nin portföyündeki tüm yatýrýmlarýn mevcut bütçe imkanlarýyla gerçekleþtirebilmesi
için 1.42 ortalama ABD Dolarý kuru öngörüsüyle 19 yýl geçmesi gerektiði
öngörülmektedir.189 ABD Dolarýnýn cari fiyatlarý dikkate alýndýðýnda anýlan sürenin
bir miktar azalmasý beklenmektedir. Bununla birlikte Çevre ve Orman Bakanlýðý 20082010 yatýrým döneminde programda yer alan 48 milyar YTL tutarýnda 151 büyük su
iþleri projesinin mevcut ödeneklerle 38 yýlda tamamlanabileceðini beyan etmiþtir.
Açýklamada, programda yer alan projelerden hükümetler arasý ikili iþbirliði çerçevesinde
tamamý kredili olanlarýn dýþýnda elenecek proje bulunmadýðý vurgulanmaktadýr.190
186
187
188
189
190

DSÝ Faaliyet Raporu 2006
DSÝ Faaliyet Raporu 2006
DSÝ Faaliyet Raporu 2006
DSÝ Faaliyet Raporu 2006
Milliyet, 15.10.2007; Gazeteport 15.10.2007, http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/GP_089751
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Bu verilerden hareketle, temel yatýrýmcý kuruluþ olan DSÝ'nin bir yandan yatýrým
bütçesinin hem miktar hem de toplam yatýrým bütçesi içindeki payýnýn azaldýðý, diðer
yandan dýþ finansman kaynaðý kullanýmýnýn sýnýrlandýrýlmasý nedeniyle finansman
sýkýntýsý içinde bulunduðu, bu nedenle halihazýrda portföyünde bulunan ve ilgili
Bakan tarafýndan elenemeyecek nitelikte olduðu vurgulanan yatýrýmlarýn kýsa vadede
tamamlanma olasýlýðý düþüktür.
Yukarýda yer verilen yatýrým ihtiyacý rakamlarýndan hareketle, yýllýk þebeke suyu
yatýrým ihtiyacýný net bir rakam olarak belirlemek güçtür. Zira AB'ye uyum için gerekli
yatýrýmlar ile DSÝ portföyünde bulunan yatýrýmlarýn bazýlarýnýn kesiþmesi muhtemeldir.
Bununla birlikte, daha önce iþaret edildiði üzere, nüfus artýþý ve þehirleþmeye koþut
olarak yapýlmasý gereken yeni yatýrýmlar ile özellikle kanalizasyon hizmetlerinden
yararlanan nüfus oranýnýn düþük olduðu iller için gereksenen yatýrým ihtiyacý yeni
yatýrým kalemleri olarak ortaya çýkacaktýr.
Türkiye'de DSÝ'nin yaný sýra, belediyeler ve sýnýrlý miktarda olmak üzere GAP
Ýdaresi gibi kuruluþlar da þebeke suyu yatýrýmý gerçekleþtirmektedir. Belediyelerin,
özellikle kanalizasyon yatýrýmlarýnýn büyük kýsmý Ýller Bankasý kredileri ve son yýllarda
baþvurulan dýþ krediler vasýtasýyla yapýlmaktadýr. 2000'li yýllarda Ýller Bankasý'nýn
toplam kanalizasyon yatýrýmlarý içindeki aðýrlýðý % 50'nin üzerine çýkmýþ, bu yýllarda
belediyelerin öz kaynaklarýnýn oraný % 30 seviyesinin altýna düþmüþ, 1990'lý yýllarda
% 30 seviyesine ulaþan dýþ kredilerin oraný ise % 20 düzeyine gerilemiþtir. Dýþ kredi
miktarýnda gözlenen düþüþ, bunlarýn kullanýmýna getirilen sýnýrlandýrmalardan
kaynaklanmýþtýr.191
Ýçme suyu yatýrýmlarý bakýmýndan 2000'li yýllarda yatýrýmlarýn önemli bir kýsmý DSÝ
tarafýndan gerçekleþtirilmiþ, 2004 yýlýna kadar bu yatýrýmlarýn neredeyse yarýsý dýþ
kredi finansmaný ile gerçekleþtirilmiþ, bu tarihten sonra yukarýda anýlan nedenlerle
dýþ kredi kullanýmýnýn azalmasýna baðlý olarak toplam yatýrým miktarý azalmýþtýr. Yine
ayný nedenle yerel yönetimlerce gerçekleþtirilen içme suyu yatýrýmlarý azalmýþ, ancak
yatýrýmlarda kullanýlan dýþ kredi oraný artýþ göstermiþtir.192 Aþaðýdaki tabloda 19992007 yýllarý arasýnda kamu kuruluþlarýnca gerçekleþtirilen toplam þebeke suyu yatýrýmlarý
yer almaktadýr.

191 Çýnar ve Özdinç 2006, s.235-237
192 Çýnar ve Özdinç 2006, s.237-238
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Tablo 9.3 Türkiye'de Kamu Kuruluþlarý ve Yerel Yönetimler Tarafýndan
Gerçekleþtirilen Þebeke Suyu Yatýrýmlarý193
Yýllar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Kamu Kurumlarý
(1,000 YTL)
167,328
349,549
531,937
605,327
637,976
533,946
834,024
824,884
670,910

Yerel Yönetimler
(1,000 YTL)
200,251
171,546
153,800
209,307
214,152
198,975
-

Toplam
(1,000 YTL)
367,579
521,095
685,737
814,634
853,128
732,921
-

Kaynak: DPT Kamu Yatýrýmlarý Raporlarý

Tablodan görüldüðü üzere, kamu kurumlarý tarafýndan gerçekleþtirilen içme suyu
yatýrýmlarý 2003 yýlýna kadar düzenli bir artýþ göstermiþ, bu tarihten sonra, muhtemelen
dýþ kredilere yönelik sýnýrlandýrmalar nedeniyle, 2004 yýlýnda ciddi bir azalýþ kaydetmiþ,
bu tarihten günümüze kadar önemli oranda deðiþmemiþtir. Kanalizasyon yatýrýmlarý
ise 2001-2003 yýllarý arasýnda sert bir iniþ göstermiþ, bu tarihten günümüze düzenli
olarak artarak içme suyu yatýrýmlarý ile baþat düzeye gelmiþtir. Yerel yönetim
yatýrýmlarýnda da, 2004 yýlý sonrasý veriler bilinmemekle birlikte ayný eðilimi görmek
mümkündür. Toplam þebeke suyu yatýrýmlarýnýn ise 1 milyar YTL düzeyine yaklaþtýðý
savlanabilir.
Genel olarak, AB'ye uyum, DSÝ portföyünde bulunan yatýrýmlarýn tamamlanmasý,
toplam su potansiyelinin kullanýlmasý amacýyla gerçekleþtirilmesi gereken yatýrýmlar,
þebeke suyu hizmetinden düþük oranda yararlanan bölgelerde yapýlmasý gereken
iyileþtirme yatýrýmlarý, nüfus artýþý ve þehirleþmeye koþut olarak yapýlmasý gereken
yatýrýmlarýn, mevcut kamu finansmaný olanaklarý ile karþýlanabilmesi güçtür. Bunun
çözümü için iki seçenek bulunmaktadýr. Birincisi kamu kuruluþlarýn ve yerel yönetimlerin
dýþ kredi kullanýmýný kolaylaþtýracak, örneðin hazine garantisi verilmesi gibi politikalarýn
hayata geçirilmesi, ikincisi ise özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasýdýr.
193 DPT, Kamu Yatýrýmlarý Raporlarýndan, http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/gerceklesme.html, ve Sektörlere Göre Kamu

Yatýrýmlarý Verilerinden, http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/sektorozet.html, derlenmiþtir. Kamu kurumlarý tarafýndan
gerçekleþtirilen içme suyu verileri içinde DSÝ ve Ýller Bankasý yatýrýmlarý, kanalizasyon verileri içinde ise GAP
Ýdaresi Baþkanlýðý, Özel Çevre Koruma Kurulu Baþkanlýðý ve Ýller Bankasý yatýrýmlarý yer almaktadýr. 2004
yýlýndan sonraki tarihlere iliþkin Kamu Yatýrýmlarý Raporlarý henüz yayýmlanmamýþtýr. Kamu Yatýrýmý Verileri ise
yerel yönetim rakamlarýný ihtiva etmemektedir. Bu nedenlerle 2004 yýlý sonrasýna iliþkin yerel yönetim
yatýrýmlarý elde edilememiþtir. Kamu kurumlarý yatýrýmlarý ise planlanan deðerleri göstermektedir.
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Anýlan seçenekler arasýnda özel sektör katýlýmý seçeneðinin öne çýktýðý görülmektedir.
Zira yukarýda ele alýndýðý gibi gerek 8. gerekse 9. Kalkýnma Planlarýnda anýlan seçeneðe
yönelik tercih açýkça ortaya konmuþtur. Diðer yandan 60. Hükümetin 2007 Yýlý Üç
Aylýk Eylem Planýnda, altyapý hizmetlerinde özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý amacýyla
Kamu-Özel Ýþbirliði Kanun Taslaðýnýn tamamlanacaðý ve Bazý Yatýrým ve Hizmetlerin
YÝD Modeli Çerçevesinde Yaptýrýlmasý Hakkýnda Kanun'da deðiþiklik yapýlacaðý ifade
edilmektedir.194

194 T.C. 60. Hükümet 2007 Yýlý Üç Aylýk Eylem Planý, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/ep2007.pdf
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10. SONUÇ VE TÜRKÝYE ÝÇÝN ÖNERÝLER
Ýnsanoðlunun su çeviriminden giderek daha yüksek miktarda su çekmesi bunun
sonucu olarak da doðaya daha yüksek oranda katý ve sývý atýk salmasý, ekolojik denge,
insan saðlýðý ve ekonomik kalkýnma üzerinde son derce olumsuz etkiler yaratmaktadýr.
Diðer yandan son yýllarda kýt bir kaynak niteliði taþýdýðý idrak edilen su ile ilgili gerek
miktar, gerekse kalite bazýnda birçok sorunun var olduðu ve nüfus, sanayileþme,
þehirleþme ve iklim deðiþikliði gibi olgularýn bu sorunlarýn aðýrlýðýný arttýrdýðý kabul
edilmektedir. Ýlgili yazýnda küresel su krizi olarak adlandýrýlan bu sorun, su kýtlýðý
ve buna baðlý sosyal ve ekonomik sorunlarýn giderek daha geniþ bir coðrafi alanda
hissedilmesi gerçeðine iþaret etmektedir. Küresel su krizi 1972 Stockholm Çevre
Konferansýndan baþlamak üzere uluslararasý bir sorun olarak kabul edilmektedir.
Küresel su krizi olgusu ile birlikte özellikle þebeke suyu hizmetleri özelinde bazý
önemli öneriler gündeme taþýnmýþtýr. Bunlardan birincisi uzun yýllar bir kamu hizmeti
olarak kabul gören su hizmetlerinin, suyun bir kýt kaynak olduðu gerçeðinden
hareketle, ekonomik bir mal olarak kabul edilmesi, bir baþka ifadeyle piyasa
mekanizmasý içinde fiyatlandýrýlmasýdýr. Dublin Ýlkeleri kapsamýnda bu ilkenin küresel
ölçekte geçerlilik kazandýðý ileri sürülebilir.
Suyun ekonomik bir mal olarak kabulü, yüksek finansman ihtiyacý ve kamu
yönetiminden kaynaklanan; etkinsiz yönetim, düþük hizmet kalitesi, genellikle yüksek
sübvansiyonlar sonucu ortaya çýkan israf, yüksek iþgücü maliyetleri, verimsizlik ve
çevreye yönelik negatif dýþsallýklar gibi sorunlar, hizmetin sunumunda özel sektör
katýlýmý seçeneðini gündeme taþýmýþtýr. Nitekim özel sektör katýlýmý, 1990'lardan
itibaren birçok geliþmiþ ülkenin yaný sýra özellikle birçok Latin Amerika ve Afrika
ülkesinde uygulama olanaðý bulmuþtur. Ancak, þebeke suyu hizmetine yönelik özel
sektör katýlýmý, diðer altyapý hizmetlerine nispeten sýnýrlý ölçüde gerçekleþmiþtir.
Konu ile ilgili çalýþmalarda düþük yatýrým sorunu; rekabete dayalý piyasa yapýsýnýn
kurulamamasý, zayýf regülasyon kapasitesi, hizmet yükümlülüðünün devrini öngören
sözleþmelerde, sözleþmenin, akdinden sonra deðiþikliðe gidilmesi veya sözleþmede
yer alan yükümlülüklerin ertelenmesi ve çoðu çokuluslu þirket profesyonelleri ile
kamu görevlileri arasýndaki bilgi asimetrisinden kaynaklandýðý ileri sürülmektedir.
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Özel sektör katýlýmý uygulamalarýnda iki yöntemin ön plana çýktýðý gözlenmektedir.
Bunlar uzun dönemli imtiyaz sözleþmeleri ve özelleþtirmedir. Bunlardan uzun dönemli
imtiyaz ve YÝD gibi sözleþme tiplerinin özellikle Fransa, Ýspanya ve birçok Latin
Amerika ve Afrika ülkelerinde tercih edildiði görülmektedir. Bununla birlikte Ýngiltere
ve sýnýrlý ölçüde Þili ve ABD'de altyapý mülkiyetinin devrini de içeren özelleþtirme
yöntemi uygulama alaný bulmuþtur.
Ülke uygulamalarýnýn sonuçlarý dikkate alýndýðýnda hem olumlu hem de olumsuz
sonuçlar doðuran örneklerin var olduðu görülmektedir. Hatta ayný ülke içinde farklý
bölgelere yönelik uygulamalarýn taban tabana zýt sonuçlar verdiðini gözlemek de
mümkündür. Bu noktadan hareketle baþarýnýn büyük ölçüde kullanýlan yöntem ve
sözleþme tasarýmýna baðlý olduðu ileri sürülebilir.
Geliþmekte olan ülkeler bakýmýndan özel sektör katýlýmý uygulamalarý sonucunda,
genel olarak hizmetten yararlanma oraný, üretim miktarý, hizmet kalitesi, verimlilik
ve çevre dýþsallýklarý alanlarýnda olumlu ilerleme kaydedildiði, buna karþýn örneklerin
çoðunda hizmetin özel kesim tarafýndan sunulmaya baþlanmasýndan sonra fiyatlarýn
yükseldiði, bazý örneklerde ise bu yükseliþin aþýrý boyutlara ulaþtýðý gözlenmektedir.
Özel sektör katýlýmý sonrasýnda fiyatlarýn artmasý, özellikle ortalama gelirin düþük
olduðu bazý geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkelerde toplumsal baþkaldýrýya neden
olmuþ, bu tepki politik baskýyý beraberinde getirmiþtir. Sonuç olarak çok sayýda
sözleþme ya kamu otoritesi ya da özel kesim tarafýndan sona erdirilmiþtir. Bu gibi
olumsuz çok sayýda örnek önde gelen küresel þirketleri geliþmekte olan ülkelerden
sistemli bir biçimde çekilmeye sevk etmiþtir.
Hizmetin sunumunda özel sektör katýlýmýnýn saðlanmasý bazý sorunlarý gündeme
taþýmaktadýr. Bunlar; þebeke suyu hizmeti içinde, içme suyu daðýtýmý ve atýk suyun
toplanmasý iþlevlerinin doðal tekel niteliði taþýmasý dolayýsýyla rekabetin tesis edilmesinin
güçlüðü, anýlan nedenle uygun bir iktisadi regülasyon rejiminin kurulmasý, iktisadi
regülasyon ile çevre ve saðlýk regülasyonlarý arasýnda ortaya çýkabilecek sorunlarýn
çözümü için etkin eþgüdüm mekanizmalarýnýn teþekkülü ve günümüzde temel bir
insan hakký olarak görülmeye baþlanan suya eriþim hakkýnýn, özel sektör katýlýmýyla
birlikte düþük gelirli hane halklarý bakýmýndan kýsýtlanmasý riskleridir. Dolayýsýyla
anýlan sorunlarýn çözümü için piyasanýn mümkün olduðu ölçüde rekabete açýlmasý,
yüksek regülasyon kapasitesi ve düþük gelirli hane halklarýnýn hizmetten faydalanmasýný
mümkün kýlarken piyasa mekanizmasýný bozmayan bir sübvansiyon politikasýnýn
geliþtirilmesi gerekmektedir.
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Rekabetin tesisi için kullanýlabilecek yöntemler, yapýsal ayrýþtýrma, pazar için
rekabet ve pazarda rekabet olarak sýralanabilir. Yapýsal ayrýþtýrma þebeke suyu
hizmetinin birbiriyle dikey bütünleþik olan alt hizmetlerin ayrýþtýrýlmasý ve bunlar
içinde doðal tekel niteliði taþýmayanlarýn rekabete açýlmasý anlamýna gelmektedir.
Yapýsal ayrýþtýrma yöntemi birçok geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkede elektrik, doðal
gaz ve telekomünikasyon gibi dikey bütünleþik altyapý hizmetlerinde kullanýlmaktadýr.
Uygulamada ayrýþtýrma, dikey bütünleþik teþebbüslerin mülkiyetinin ayrýþtýrýlmasý,
mülkiyetin ayný teþebbüsün sahipliðinde bulunmasý ile birlikte söz konusu þirketlerin
baðýmsýz hareket etmesini teminen iþlevlerinin ayrýþtýrýlmasý ve özellikle çapraz
sübvansiyonun önlenmesi amacýyla dikey bütünleþik þirketlerin muhasebelerinin
ayrýþtýrýlmasý þeklinde gerçekleþmektedir.
Pazar için rekabet, potansiyel teþebbüslerin, iþletme hakkýný elde edilmek amacýyla
yarýþmasýný ifade etmektedir. Pazar için rekabet yönteminde en olumlu sonuçlar veren
yöntem rekabetçi ihale yöntemidir. Bununla birlikte rekabetçi müzakere yöntemiyle
de uygulamada karþýlaþýlmaktadýr. Pazar için rekabet noktasýnda ortaya çýkan temel
sorun yýkýcý fiyat olgusudur. Bu sorunun ortadan kaldýrýlmasý ve kapasitesi yetersiz
olan teþebbüslerin elenmesi amacýyla ön yeterlilik koþullarý ileri sürülmektedir.
Bununla birlikte ön yeterlilik koþullarýnýn tespitinde titizlik gösterilmeli, aþýrý koþullar
ileri sürülerek rekabet kýsýtlanmamalýdýr. Uygun teþebbüsün seçiminde tercih ölçütlerinin
belirlenmesi de son derece önemlidir. Temel tercih ölçütleri fiyat, tarife, yatýrým
miktarý ve kalite düzeyidir. Bunlardan hangilerinin aðýrlýk taþýyacaðý konusu sözleþmenin
tasarýmý noktasýnda ihtiyaçlar göz önüne alýnarak tespit edilmelidir.
Pazarda rekabet ise doðal tekel niteliði gösteren iletim, daðýtým ve atýksu toplanmasý
gibi alt hizmet alanlarýnda þebekenin belirli koþullar altýnda rakiplere kullandýrýlmasý
ile mümkün kýlýnmaktadýr. Bunun için temel yöntem, rakiplerin þebekeye eriþiminin
saðlanmasý, diðer bir ifadeyle ortak kullanýmýn zorunlu kýlýnmasýdýr. Ortak kullaným
bakýmýndan temel sorun, birden fazla saðlayýcýnýn þebekeye dahil olmasý sonucunda
heterojen nitelik taþýyan farklý kaynaklarýn sularýnýn birbirine karýþmasýdýr. Bu durumda
þebekenin kontrolünü elinde bulunduran teþebbüs, rakiplerin þebekeye eriþimine
izin vermeyebilir.
Þebekeye eriþim yoluyla pazarda rekabetin saðlanmasý kalýcý rekabetin tesisine
yol açabilecektir. Uygulamada baþarý elde edilmesinin temel koþulu, etkin bir regülasyon
çerçevesi ile kurumsal kapasitesi yüksek rekabet ve regülasyon otoritelerinin varlýðý
ve bunlar arasýnda eþgüdüm koþullarýnýn yaratýlmasýdýr.
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Regülasyon ihtiyacý üç alanda kendini göstermektedir. Bunlar tekelci fiyatlamayý
engellemek üzere iktisadi regülasyon, çevresel negatif dýþsallýklarý en az düzeye
indirmek üzere çevre regülasyonu ve insan saðlýðýný tehdit eden alt hizmet unsurlarýnýn
kalite düzeyini arttýrmak üzere saðlýk regülasyonudur. Söz konusu regülasyonlarýn
farklý amaçlara yönelmeleri nedeniyle bazen çatýþma çýkabilmektedir. Örneðin iktisadi
regülasyonun amacý fiyatlarýn düþürülmesi amacýyla maliyetlerin baskýlanmasý iken,
diðer regülasyonlar çevre ve saðlýk standartlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla daha çok
yatýrým ve buna baðlý maliyet artýþlarýna neden olabilmektedir. Burada önemli olan
söz konusu amaçlar arasýnda dengenin kurulmasýdýr. Bunun gerçekleþtirilmesi ise
ilgili otoriteler arasýnda kurulacak eþgüdüm mekanizmalarý ile mümkün kýlýnacaktýr.
Ýktisadi regülasyon; tavan fiyat, getiri oraný ya da mukayeseli rekabet gibi yöntemlerle
baðýmsýz otoriteler eliyle yürütülebileceði gibi regülasyon iþlevi bizatihi sözleþme
hükümleriyle gerçekleþtirilebilmekte, bazý uygulamalarda ise bu iki model bir arada
kullanýlmaktadýr. Bunlardan ilki dinamik sürece uyum saðlanmasý bakýmýndan tercih
edilmekle birlikte sözleþme özgürlüðünü sýnýrlandýrmaktadýr. Ýkincisi ise sözleþmeye
geniþ hareket alaný tanýmakla birlikte dinamik geliþmelere uyarlanma konusunda
yetersiz kalmaktadýr. Bu sorun sözleþmenin deðiþtirilmesi ile giderilebilecek gibi
görünse de, uygulamada sýklýkla baþvurulan bu yöntemin olumsuz sonuçlara yol
açtýðý bilinmektedir. Üçüncü seçeneðin tercih edilmesi durumunda anýlan yöntemlerin
bir arada kullanýlmasýndan kaynaklanan sorunlarla karþýlaþýlmasý muhtemeldir.
Günümüzde su hizmetlerinin temel bir insan hakký olarak tanýnmasý bu nedenle
devletin tüm hane halklarýna þebeke içme suyu hizmeti sunmak yükümlülüðü altýnda
bulunmasý, düþük gelirli gruplara þebeke suyu hizmetini ulaþtýracak politikalarýn
geliþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bu amaçla yaygýn olarak kullanýlan yöntem
sübvansiyonlardýr. Sübvansiyon mekanizmasýnýn kurulmasýnda iki nokta önem arz
etmektedir. Bunlar sübvansiyonun kaynaðý ve kullanýlacak yöntemdir. Özel sektör
katýlýmýnýn tercih edildiði sistemlerde piyasa mekanizmasýný bozmayacak sübvansiyon
politikalarý tercih edilmelidir. Bu noktada Þili uygulamasý dikkate deðer bulunmaktadýr.
Sübvansiyonlar dýþýnda son yýllarda öne çýkan bir diðer uygulama, görece düþük
teknoloji ve basit yöntemlerle çalýþan küçük ölçekli teþebbüslerin desteklenmesidir.
Bu yöntem özellikle Afrika'da uygulama olanaðý bulmaktadýr.
Türkiye'nin konumu incelendiðinde, su kaynaklarý bakýmýndan olumsuz bir tablo
ile karþýlaþýlmaktadýr. Günümüzde yaklaþýk 500 m3 olan kiþi baþýna tüketilen fiili su
miktarýnýn, kaynaklarý etkin kullanýmý ve tüm su potansiyelimizin deðerlendirildiði
varsayýmý altýnda 2030 yýlýnda, ancak fakirlik sýnýrý olarak kabul edilen 1,000 m3
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seviyesine ulaþabilecektir. Lakin gerek su kaynaklarýnýn hýzla yýpratýlmasý, gerek
küresel ýsýnma nedeniyle ortaya çýkan olumsuz tablo ve gerekse su potansiyelimizin
tümünün kullanýmýný mümkün kýlacak finansman ihtiyacýnýn karþýlanmasýndaki
güçlükler, söz konusu rakama ulaþýlabilmesini güçleþtiren unsurlar olarak görülmektedir.
Su kullanýmý bakýmýndan, içme suyuna eriþim rakamlarý birçok geliþmekte olan
ülkeye oranla iyi durumda bulunsa da geliþmiþ ülkelerin gerisinde bulunmaktadýr.
Kanalizasyon ve iþleme tesislerine eriþim bakýmýndan ise tatminkar oranlarýn elde
edilemediði dile getirilmektedir. Öte yandan, hukuki ve idari yapýdaki sorunlar,
etkinsiz yönetim ve finansman sýkýntýsý, düþük su potansiyeli ile birlikte özel sektör
katýlýmýný tetikleyen nedenler olarak deðerlendirilebilecektir.
Türkiye'de su hizmetlerine yönelik hukuki ve idari düzenlemelerin daðýnýk ve
parçalý bir yapý arz ettiði ve kurumlar arasýnda yetki karmaþasý yaratmaya müsait
olduðu görülmektedir. Nitekim ayný iþlevler için birden fazla idare farklý kanunlar
uyarýnca yetkilendirilmektedir. Üstelik bunlar arasýnda eþgüdümü saðlayacak
mekanizmalar bulunmamaktadýr. Yetki karmaþasý, suyun yerleþim yerlerine temini
noktasýnda belediyeler ile DSÝ, kalite, çevre ve saðlýk denetimi alanlarýnda Çevre ve
Orman, Saðlýk Bakanlýklarý ile DSÝ Genel Müdürlüðü arasýnda ortaya çýkmaktadýr.
Þebeke suyu hizmetinin yönetimi ve tarife tespiti yetkisi ise belediyelere verilmiþtir.
Belediyeler söz konusu hizmet yükümlülüðünü imtiyaz sözleþmesi ile özel kesime
devredebilmektedir. Tarife tespitinde, tüm maliyet unsurlarýnýn dikkate alýnmasýný
emreden kanun hükmü dikkate alýndýðýnda ekonomik yaklaþýmýn ön plana alýndýðý
görülmektedir. Ancak, bu ilkeye uygulamada ne ölçüde riayet edildiði tartýþmalýdýr.
Zira OECD'ye göre Türkiye, geliþmekte olan ülkeler arasýnda en çok sübvansiyon
saðlayan ülkelerden biri konumundadýr.
Yukarýda yer verilen bilgilerin ýþýðýnda, Türkiye'de þebeke suyu hizmetine özel
sektör katýlýmýnýn gerekliliði dikkate alýnarak özel sektör katýlýmýnda baþarý saðlanabilmesi
için atýlmasý gereken adýmlara yönelik bir dizi öneri getirmek yerinde olacaktýr.
Aþaðýda söz konusu öneriler sýralanmaktadýr:
*

Þebeke suyu hizmetinin yarý kamusal niteliði yasal mevzuatta vurgulanmalýdýr.
Burada kullanýlabilecek bir diðer ölçüt de, AB yaklaþýmýndan hareketle, evrensel
ekonomik hizmet yükümlülüðü olabilir. Böylece bir yandan düþük gelirli
tüketicilerin hizmetten yararlanma hakký garanti altýna alýnacak, diðer yandan
fiyatýn piyasada belirlenerek israfýn önlenmesi ile ekonomik yaklaþým hakim
kýlýnabilecektir.
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*

Ýlk maddede yer verilen dengenin kurulabilmesi amacýyla piyasa mekanizmasýný
bozmayan ve doðrudan düþük gelirli kesimleri hedefleyen bir sübvansiyon
rejimi tasarlanmalýdýr. Bu noktada Þili uygulamasý referans alýnabilir. Sübvansiyon
sisteminin finansmanýnýn hangi kaynaklardan saðlanacaðý ve özel kesimin
yükümlülükleri özel sektör katýlýmý öncesinde açýkça ortaya konmalýdýr.

*

Su hizmetleri ile ilgili parçalý yapý arz eden idari ve hukuki çerçeve gözden
geçirilmeli, temel ilkeleri belirleyen bir çerçeve su yasasý çýkarýlmalý, ilgili
kurumlarýn yetki ve sorumluluk alanlarý netleþtirilmeli ve gerekli eþgüdüm
mekanizmalarý kurulmalýdýr.

*

Özel sektör katýlýmý ile ilgili hukuki mevzuat çýkarýlmalýdýr. Söz konusu
düzenlemeler genel çerçeve düzenlemenin içinde yer alabileceði gibi, þebeke
suyu hizmetine özgülenmiþ ayrý bir kanun içinde de yer alabilir. Ancak her
iki halde su hizmetlerinin, kendisini diðer altyapý hizmetlerinden ayýran nitelikleri
dikkate alýnmalýdýr. Anýlan regülasyon kapsamýnda mevcut kanunlar içinde
yer alan; su fiyatýnýn tespiti ve hizmetin sözleþme yoluyla özel kesime devri
mekanizmalarý gibi konulara netlik kazandýrýlmalýdýr.

*

Özel sektör katýlýmý sürecinde; geniþ anlamda su politikasýnýn tespiti, hizmet
standartlarý, tarifeler ve sübvansiyonlarýn belirlenmesi, risk analizi ve daðýlýmý,
hukuki ve kurumsal bazda regülasyon çerçevesinin çizilmesi ve nihayet en
uygun operatörün seçilmesi aþamalarý takip edilmeli, her bir aþamaya yönelik
ayrýntýlý yol haritalarý hazýrlanmalýdýr.

*

Anayasal engeller, kamuoyunun psikolojik tepkileri ve fiziki kýsýtlar göz önüne
alýndýðýnda özel sektör katýlýmý ile ilgili en uygun yöntemin, özellikle yüksek
finansman ihtiyacý da dikkate alýndýðýnda uzun vadeli kiralama, imtiyaz ve YÝD
ve türev sözleþmeleri olduðu düþünülmektedir. Bununla birlikte ilk aþamada
Ýmtiyaz ya da YÝD Sözleþmelerinin yerine daha kýsa süreli olan ancak özellikle
yerel kamu otoritelerine ve özel sektöre deneyim kazanma ve sistemi tanýma
þansý veren daha dar kapsamlý yönetim, hizmet, kiralama sözleþmesi gibi
yöntemlerin tercih edilmesi, ileriki aþamalarda ise yukarýda zikredilen YID ve
Ýmtiyaz Sözleþmeleri gibi daha geniþ kapsamlý sözleþmelere baþvurulmasýnýn
daha etkili sonuçlar doðurabileceði düþünülmektedir. Nitekim dünyada bu
þekilde uygulanarak baþarýlý sonuçlar vermiþ örnekler bulunmaktadýr. Öte
yandan hizmet devri noktasýnda pazar için rekabet anlayýþýna uygun olarak
rekabetçi ihale yönteminin kullanýmý zorunlu kýlýnmalýdýr.
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*

Ýlgili yasal mevzuat içinde anlaþmazlýklarýn halli mekanizmalarý tanýmlanmalýdýr.
Türk hukuk sisteminde uluslararasý tahkime olanak saðlanmaktadýr. Bununla
birlikte uluslararasý tahkim öncesinde anlaþmazlýklarýn çözümüne yönelik bazý
ara mekanizmalar kurulabilir. Söz konusu seçeneklere, taraflarýn mutabakatý
çerçevesinde sözleþmede yer verilmesi mümkün olmakla birlikte sözleþmeyi
akdedecek kamu otoritesine bu tür ara mekanizmalarý kullanma zorunluluðu
getirmek faydalý sonuçlar doðurabilecektir.

*

Hizmet yükümlülüðünün, imtiyaz sözleþmelerinin yaný sýra özel hukuk
sözleþmeleriyle devrine de olanak saðlanmalýdýr. Bu noktada sürecin yönetim
ve denetimi konularý ayrýntýlý olarak düzenlenmelidir. Sözleþme akdetme
yetkisinin yerel yönetimlere verilmesi durumunda, yerel yönetimler ile özellikle
bu alanda faaliyet gösteren uluslararasý firmalar arasýndaki bilgi asimetrisi
dikkate alýnarak, muhakkak surette, süreç içinde yerel yönetimi teknik, hukuki
ve iktisadi yönlerden destekleyecek ve sözleþme tasarýmýna katkýda bulunacak
ya da onaylayacak bir yapýlanmanýn ihdasý gerekmektedir. Halihazýrda DSÝ,
Ýller Bankasý ve Hazine Müsteþarlýðý gibi kurumlar bu iþlevi üstlenebilecektir.

*

Sözleþme yöntemine baðlý olarak kullanýlabilecek regülasyon seçenekleri
muhteliftir. Regülasyon yöntemi seçiminde son derece titiz davranýlmalýdýr.
Türkiye bakýmýndan, iktisadi regülasyonlar ile çevre ve saðlýk regülasyonlarýnýn
farklý ve mümkünse baðýmsýz idari otoriteler tarafýndan yürütülmesinin, iktisadi
regülasyon çerçevesinde performans odaklý regülasyon yönteminin sözleþme
ile bir arada kullanýlmasýnýn makul bir seçenek olabileceði düþünülmektedir.
Bununla birlikte kanuni bir zorunluluk olarak tek bir regülasyon yönteminin
zorunlu kýlýnmasý yerine, almaþýk yöntemlerin sunulmasý, bölgesel farklýlýklara
uygun modellerin tercih edilmesine olanak vermesi yönünden daha uygun
olacaktýr. Diðer seçenek kapsamýnda, yani regülasyonun sözleþme tarafýndan
yapýlmasý durumunda denetim, bir baðýmsýz idari otorite tarafýndan yapýlabileceði
gibi, bizzat sözleþmenin tarafý olan belediye ile birlikte DSÝ gibi bu konuda
uzman bir kuruluþ ya da baðýmsýz regülatör tarafýndan da yürütülebilecektir.

*

Hizmetin özel hukuk sözleþmeleriyle devrinin mümkün kýlýnmasý halinde fiyat
ve tarifelerin tespiti konusunun açýklýða kavuþturulmasý ve yetkiyi münhasýran
belediyelere veren mevcut hukuki düzenlemenin gözden geçirilmesi
gerekmektedir. 
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