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ŞEHiRLERDE ALTYAPI YENiLEME YATIRIMLARI:
SU ve ATIKSU HiZMETLERi ÖRNEĞi

ADEM ESEN*

1Özet

Kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını oluşturan 
altyapı; içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, doğal-
gaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları, 
telekomünikasyon, termal ısınma ve enerji besleme 
projeleri, yer altı bütün tesisler ile metro projeleri, 
raylı toplu taşıma sistemleri, yollar ve kaplamaları 
ifade eder. 

Şehirlerdeki altyapı tesislerinin bir kısmını 
belediyeler, diğer kamu kurumları veya özel sektör 
kuruluşları yapmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanu-
nu’na göre, belediyeler mahalli müşterek nitelikteki 
imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altya-
pıyı yapar veya yaptırır. Yasada altyapıya dahil un-
surların hepsi sayılmamıştır. 

Bir şehrin altyapısı, insan vücudunun dolaşım sis-
temine benzer. Bu sistemde bir sorun oluştuğunda, 
diğer organları ve sistemleri olumsuz olarak etkiler. 
Altyapı hizmetlerinin planlaması, tasarımı, imalat 
ve yönetim süreçleri kamu kurumları tarafından ya-
pılır veya yaptırılır, denetimi de bu kurumlar tarafın-
dan sağlanır. 

Altyapı hizmetleri maliyeti yüksek olan kamu hiz-
metleridir. Bu nedenle finansmanları vergiler, yarar-
lananların katılımı, kamu-özel sektör ortaklığı veya 
borçlanma gibi yollarla olur. Gelişmekte olan ülke-
lerde kamu yatırımlarının genel olarak % 40 veya % 

1  Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. 
(Bu çalışmaya katkısından dolayı İSKİ eski genel müdür yardımcısı 
Hazım Öztorun Bey’e teşekkür ederim.)

60’ı altyapı yatırımlarına yapılmaktadır. Altyapının 
gelişmişlik düzeyi ile ekonomik gelişmişlik arasında 
doğrusal bir ilişki vardır. 

Altyapının kullanım sürecinde de önemli riskler 
ve bunun sonucunda maliyetler ortaya çıkmakta-
dır. Özellikle şehirlerin büyümesi, kentsel dönüşüm 
gibi nedenlerle imar fonksiyonunun değişmesi ve 
doğal riskler, iyileştirme ve yenileme yatırımlarını 
gerektirmektedir. 

Bu nedenle kamu hizmetlerinin fiyatlandırılma-
sında yenileme maliyetleri de dikkate alınmalıdır. 
Ancak, bu maliyetlerden dolayı altyapı kuruluşları 
ıslahat ve yenileme çalışmalarına bütçeden pay 
ayırmak istemezler. Altyapı yatırımlarının büyük bir 
çoğunluğunun yer altında olması, çalışmalar sıra-
sında vatandaşa rahatsızlık verilmesi gibi sebepler-
den dolayı özellikle yerel yöneticiler açısından siyasi 
bakış olarak çok hoş bir durum olarak görülmemek-
tedir.

ABD şehirlerinde yenileme yatırımları önemli bir 
mali sorun oluşturmaktadır. Ülkemizde de büyük 
şehirlerde bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
kapsamda örnek olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ) stratejik planları incelenmiş, su ve atık 
su altyapı yatırımları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
Kamu kurumlarında varlık yönetimine geçilmesinin 
yenileme yatırımları açısından önemi vurgulanmış-
tır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Altyapı, İSKİ, 
Varlık Yönetimi 
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Giriş

Günlük dilde “altyapı” kelimesi birçok kelime ile 
birlikte kullanılmaktadır. Sosyal altyapı, kentsel sos-
yal altyapı, kişisel altyapı, siyasal altyapı, kültürel 
altyapı ve teknik altyapı gibi kullanımlar daha çok 
bir ihtiyacı karşılamak üzere gerekli olan şartlar 
anlamı taşımaktadır. Haberleşme, fiziki, yol, metro 
gibi kelimelerle kullanılan altyapı, somut donanım-
ları ifade etmektedir. Üst yapı ise üretim ve mülkiyet 
ilişkileri dışındaki din, ahlak, hukuk gibi toplumda-
ki ilişkileri göstermektedir. Bu çalışmada şehirlerde 
özellikle metropollerdeki altyapı yenilenmesi konu-
su fiziki donanımlarla ele alınmaktadır.

Altyapı, bir yerleşim alanının iskana açılabilme-
si ve iskan sonrasında sağlıklı bir yaşama ortamı-
nın sağlanabilmesi için gerekli olan temiz su, atık 
su, gaz, elektrik, merkezi ısıtma, kablolu yayın ve 
telefon donatılarının tümü ya da bu bileşenlerden 
bazılarının bir araya geldiği bir sistemdir. Altyapı 
yönetim sistemi de altyapı yönetiminde yer alan 
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayan ve 
bunlarla ilişkili operasyonel (yöntemler, prosedürler, 
veriler, yazılımlar, politikalar, kararlar vb.) bütünüdür. 

Teknik altyapı projeleri dört kategoride ele alı-
nabilir. Bunlar (Yumrutaş, H. İ. 2014, 30): 

1-Yeni projeler veya talep artışına bağlı olarak tev-
si, 2- Mevcut bir altyapı tesisinin kapasitesini veya 
kabiliyetini değiştirmeden yapılan rehabilitasyon 
veya rekonstrüksüyon, 

3- Talebe bağlı ve önleyici olmak üzere rutin bakım 
çalışmaları, 

4- Mevcut bir altyapı tesisinin verimliliğini artırmak, 
kullanım ömrünü uzatmak, alternatif stratejiler be-
lirlemek veya operasyonel kapasiteyi maksimize 
edecek yeni teknolojiler ile tamamlamak amacıyla 
operasyon ve yönetimi düzenleyen projelerdir.

Bir şehrin altyapısı, insan vücudunun dolaşım 
sistemine benzetilir. Bu sistemde bir sorun oluştu-
ğunda, diğer organları ve sistemleri olumsuz olarak 
etkiler. Kamu hizmetlerinin önemli bir kısmını oluş-
turan altyapı; içme suyu ve kanalizasyon, elekt-
rik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı 
hatları, telekomünikasyon, termal ısınma ve enerji 
besleme projeleri, yer altı bütün tesisler ile met-
ro projeleri, raylı toplu taşıma sistemleri, yollar ve 
kaplamaları ifade eder. Altyapı hizmetlerinin plan-
laması, tasarımı, imalat ve yönetim süreçleri kamu 

kurumları tarafından yapılır veya yaptırılır, denetimi 
de bu kurumlar tarafından sağlanır. 

Teknik altyapıyı oluşturan bileşenlerin her biri 
şehir için birçok önemli sorunu barındırmaktadır 
(Yumrutaş, 17). Bunlar; a) Tesis işletme güçlükle-
ri, b) Yüksek bakım giderleri, c) İletim hatlarındaki 
çatlaklarda meydana gelen kayıplar (su kaybı, gaz 
kaçağı vb.), d) Kayıpların yol açtığı çevre zararları 
(su basması, gaz patlaması vb.), e) Dağınık işletme-
cilik sorunları (iletişim ve koordinasyon yetersizliği), 
f) Düşük verim, g) Çevresel, topografik ve jeopolitik 
etkilerdir.

Altyapı tesisleri belediyelerin öncelik verme-
si gereken yatırımlardır2. Ancak bunların ekonomik 
ömürlerini doldurmadan önce fonksiyonlarını kay-
betmemeleri için altyapı koordinasyon faaliyetleri, 
bilgi sistemi, uzun süreli yatırım programlarının ha-
zırlanması esas alınarak koordinasyon ve kaynak 
sağlanması gerekir. 2008 yılı Sayıştay Performans 
Denetim Raporu’nda, 2004-2006 yıllarında bü-
yükşehir belediyelerinin altyapı faaliyetlerinin ko-
ordinasyonunun yetersiz olduğu, yeni yapılan veya 
ekonomik ömrünü doldurmamış tesis, yol ve kaldı-
rımların başka kurumların çalışmalarından dolayı 
bozulduğunu, bu yüzden belediye yatırımlarının, 
çalışmalarının % 30-40’ını oluşturduğu belirtilmek-
tedir (Esen, A. 2009, 19). 

Altyapının su hizmetlerindeki rolünü anlamak 
için su krizine etraflıca bakmak gerekir. Şehirlerin 
büyümesi sonucu nüfus artışı, ihtiyaçlar ve su kıtlık-
ları yeni altyapı yatırımları veya bunların genişletil-
mesi, iyileştirilmesi veya yenilenmesine ihtiyaç gös-
termektedir. Su altyapısına su koruma teknolojileri 
veya özelleştirme ile çözüm bulunur. Su krizleri her-
halde sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Barajların 
sürdürülebilirliği, yeraltı suyunun aşırı kullanılması, 
kuraklık dönemleri önemli konulardır (Underhill, Mi-
chael D. 2010, 63). 

2 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediyenin görev ve sorum-
luluklarından zorunlu görev olarak “Belediye, mahallî müşterek nite-
likte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel 
alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, te-
mizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambu-
lans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor 
orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75’inci madde-
sinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bun-
ların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine 
tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları 
ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve 
onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır.” (Madde 14).
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Altyapı yatırımları genellikle kamu kaynaklarıy-
la yapılır. Altyapı yatırımlarının imalat aşamasında 
katılım bedelleri alınır. Belediye Gelirleri Kanunu’nun 
86’ncı ve devamı maddelerinde yol yapımı, su ve 
kanalizasyon hatlarının yapımına katılma paylarını 
düzenlemiştir. Bu maddelerde yenileme yatırımları 
için de katılma payı alınması öngörülmüştür. Ka-
nunun 87’nci maddesinde Kanalizasyon Harcama-
larına Katılma Payı düzenlenmiş, bu hizmetlerden 
“faydalanan gayrimenkul sahiplerinden” Kanali-
zasyon Harcamalarına Katılma Payının hem yeni 
hem de ıslah halinde alınması düzenlenmiştir. Aka-
bindeki 88’nci maddede Su Tesisleri Harcamalarına 
Katılma Payı düzenlenmiştir. 2560 sayılı İSKİ Kanu-
nun 23’ncü maddesine göre, su satışı ve atık sula-
rın uzaklaştırılması için tarife tespitinde yönetim ve 
işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider 
yazılan (aktifleştirilemeyen) yenileme, ıslah ve tev-
si masrafları ile bir kâr oranı esas alınır. Kâr oranı 
kanunun önceki halinde % 10 olarak düzenlenmiş-
ken, Anayasa Mahkemesi’nin 26.01.2012 tarihli ve 
E.:2011/6, K.:21012/16 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Şehrin su, kanalizasyon, yol, köprü, iletişim, ulaşım 
gibi altyapı yatırımların korunması, iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi gibi sebeplerle yenilenmesi için 
yapılacak yatırımlar önemli maliyet oluşturmaktadır. 
Altyapı yatırımlarının planlama aşamasında 
fizibilite raporlarının çıkarılarak teknik, ekonomik 
ve mali açıdan uygun olanlarının ihale edilmesi, 
yapım sürecinde nitelikli malzeme kullanılması ve 
nitelikli işçilik olması, bunların idarelerin dışında 
üçüncü bir kişilerin danışmanların kontrolü üzerinde 
durulmalıdır. Altyapı tesislerin kullanım sürecinde 
doğal risklere karşı korunması yanında, bireylerin 
ve toplumun kullanımında takip edilmesi, kamu 
malına zararın önlenmesi sağlanmalıdır. Kurumların 
bu çerçevede varlık yönetimine geçmeleri gerekir.  

Belediye hizmetlerinin finans kaynağı vergiler ve 
ürettiği mal ve hizmetlerin satış bedelleridir. Yerel 
idarelerin vergi gelirleri ülkelere göre emlak, yerel 
gelirler ve ücretler ile tüketim üzerinden alınmak-
tadır.  Metropoliten alanlardaki kamu hizmetlerinin 
finansmanı hizmetlerin yönetişim biçimi ve sorum-
luluklarla yakından ilgilidir. Metropoliten alanlardaki 
kamu finansman rejimini ekonomik, kültürel ve siya-
sal faktörler belirler. Burada “en iyi uygulama” (the 
best value) modellerini gösteren daha çok gelişmiş 
ülkeler içindir. Dolayısıyla hizmetlerin finansma-
nı ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Hizmetlerin 
finansmanı kullanıcı ödemeleri ve/veya merkezi 

veya yerel bütçeden transferlerle sağlanır. Mesela, 
İskandinav ülkelerinde yerel yönetimler kendi ver-
gi kaynaklarını oluşturmakta, bunun yanında yerel 
halk meclisleri daha fazla sorumluluk almakta ve 
hesap verebilirlik ön planda tutulmaktadır. Hollan-
da’da su idarelerine kirletme vergisi koyma yetkisi 
verilmiştir. Stockholm yerel yönetimleri gelirlerinin 
% 80’ini, Tokyo % 70’ini yerel kaynaklardan elde et-
mektedir. Yeni gelişen ve gelişmekte olan ekono-
milerin metropoliten şehirler kendi öz kaynaklarını 
yavaş yavaş artırmaları geliştirmeleri gerekir. Kul-
lanıcı tarifelerinde tahsil oranını ve etkinliğini ar-
tırmak üzere metropoliten yerel yönetimlere tespit 
hakkı tanınmalıdır (Bahl, Roy. s.58). Kamu mallarının 
ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasında cari maliyetler 
yanında yenileme maliyetleri de dikkate alınmalıdır.

Küresel iklim değişikliği altyapıları da önemli de-
recede etkilemektedir. Seller, düşük frekanslı ama 
fiziksel altyapıya, insan güvenliğine ve sosyoeko-
nomik etkinliklere yüksek etkisi olan afetlerdir. Yine 
kar yağışları ve çığlar da diğer doğal afetler gibi 
tüm ekonomik birimleri ve bu arada altyapı önemli 
derecede etkilemektedir (Kadıoğlu, 70, 112). Bu ne-
denle yollar ve altyapı yatırımları sel ve heyelan göz 
önünde bulundurularak planlanmalı ve yapılmalı-
dır (TEMA, WWF, 31). Ciddi kuraklıklar daha fazla su 
deposu ile hafifletilebilir. Bu da altyapı yatırımlarını 
artırmayı gerektirir. Bu nedenle topluma ve çevreye 
yönelik önemli katkıları olan yeşil altyapı yerele ya 
da coğrafyaya özgü çözümlerin bir parçası olma-
lıdır. Su kaynakları altyapısı yatırım seçenekleri ara-
sında tutarlı hidrolojik ve ekonomik karşılaştırma-
lar kullanılarak yapılan ayrıntılı değerlendirmeler, 
ekolojik altyapının iyileştirilmesinin su güvenliğinin 
artmasına, inşa edilmiş altyapının desteklenmesi-
ne ve aynı zamanda henüz gerçekleşmemiş olan iş 
yaratma potansiyeli de dahil olmak üzere, finansal 
olarak uygulanabilir ve uygun maliyetli diğer fay-
daların sağlanmasına neden olabileceğini göster-
mektedir (WWDR, 2018, 93).

İklim değişikliği ile mücadele etmenin ilk adımı 
su yapı ve tesislerinin buna hazır olması, uyum 
sağlaması ve değişik senaryolar altında en az 
zarara neden olan çözümlerin sağlanmasıdır (İSKİ, 
2010, 532). İstanbul’un depremlere yüz yüze gelmesi 
de göz önüne alınırsa, çalışmaların, altyapı tesisle-
rinin kurulduğu zemin yapısı ve jeolojisi gözetilerek 
(İBB, 2009, 565) yapılması gerekir. 

Altyapı ve Gelişmişlik Seviyesi 
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Altyapının gelişmişlik seviyesi ile ekonomik ge-
lişmişlik arasında doğrusal bir ilişki kurulabilir. Dün-
ya Bankası, 1994 yılında hazırladığı rapora göre; 
altyapı hizmetleri gayrisafi milli hasılanın (GSMH) 
kabaca %7-11’ini, taşımacılık sektörü dahil toplam 
iş gücünün, %5-8’ini oluşturmaktadır. Kamu yatı-
rımları gayrisafi milli hasılanın %2-8’i (ortalama %4) 
dolayındadır. Gelişmekte olan ülkelerde toplam ya-
tırımların % 20’si, kamu yatırımlarının ise %40-60’ını 
genel olarak altyapı yatırımlarıdır. Dünya Bankası, 
altyapıdaki gelişmenin daha fazla refah sağlaya-
cağını veya ekonomik büyümeyi sağlayacağını id-
dia etmemekte, ancak etkilerinin olabileceğine ve 
bunun da ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini 
belirtmektedir. Altyapı hizmetlerinin tesis edilmesin-
de ve devamlılığının sağlanmasında maliyet önemli 
bir etken olmasına rağmen, esas büyük problem 
kapsamlı bir altyapı yönetim sisteminin eksikliğidir 
(Yumrutaş, H.İ. 204, 7).

Bir altyapı projesinin uygulanmasına karar ve-
rilmesi halinde, planlama, tasarım ve imalat mali-
yetlerinin yanında projenin hizmet ömrü boyunca 
gerekli olan bakım ve onarım maliyetleri de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Kamu hizmetlerinin yapılması, altyapı tesislerinin 
korunması ve performansının istenilen seviyeye çıka-
rılmasında mevcut ekonomik imkanlar gözetilerek en 
uygun biçimde yönetim ve koordinasyon sağlanma-
sını amaçlayan ideal bir altyapı yönetiminde her ku-
rumun fiziksel altyapıdan beklenti ve talepleri farklılık 
göstermekte, buna bağlı olarak da alternatif yöne-
tim sistemi planları ortaya çıkmaktadır. 

İyi bir altyapı yönetim sistemi şunları içermelidir 
(Yumrutaş, İ.H. 2014, 10): 

- Kolaylıkla güncellenebilen merkezi bir veri 
tabanı 
- Ekonomik analiz modülleri 
- Optimizasyon modelleri 
- CBS tabanlı grafik arayüz. 

Altyapı planlaması disiplinler arası bir süreçtir. 
Planlama, sistematik ve mantıklı bir süreç içermelidir. 
Planlama safhasında, amaç ve kısıtlar tanımlanmalı 
ve dikkate alınmalıdır. Altyapının planlanması ülkenin 
ekonomik geleceğini de etkiler. Bu nedenle farklı tür-
den altyapı sistemleri birbirlerine entegre edilmelidir. 
Altyapı planları, sadece fiziksel tesislerin teminini de-
ğil aynı zamanda bunların yönetim planlarını da içer-
melidir. Altyapı uygulamaları oldukça maliyetli olup, 
oldukça detaylı ve itinalı projeler hazırlanmalıdır. 

Mevcut finansman modelleri yeni gelişen kentle-
rin ve bölgelerin ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz 
kalmaktadır. Bütçe sıkıntıları ve finans piyasalarında-
ki başarısızlıklar temel altyapı hizmetlerini yenileme 
ve/veya genişletme faaliyetlerine ciddi yatırımlar 
yapılmasını engellemektedir (UCLG, 2016).

İçme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme 
ve enerji gibi eskimiş hatlar, rögar kapaklarından 
içeriye sokulan kameralı robotlarla, insan eli 
değmeden kazısız teknoloji yöntemiyle hızlı, çevreye 
rahatsızlık vermeden değiştirilebilmekte ya da 
mevcut hattın ekonomik ömrü uzatılabilmektedir.

ABD ve Güney Kore Örnekleri

Amerikan düşünce kuruluşu (think-tank) Bro-
okings Institute’un Metropoliten Politika Programı 
araştırmacılarından Joseph W. Kane ile Adie To-
mer’ın kaleme aldığı Onarım Çağına Geçiş: ABD 
Altyapı Harcama Trendleri (Shifting into an Era of 
Repair: US Infrastructure Spending Trends) başlıklı 
rapor, ABD’nin hem ulaşım hem içme suyu altyapı-
sında karşı karşıya bulunduğu temel ve acil çözüm 
bekleyen sorunları irdeliyor. Raporda ABD’nin altya-
pı açmazını bir dizi faktöre bağlıyor:

- Altyapının büyük oranda eskimiş ve kullanım 
ömrünün sonuna gelmiş olması,

- Geleneksel planların ve ölçümlerin, yeni talep-
ler karşısında yetersiz olması,

- Ağır çevresel şoklardaki artış. 
Mevcut tablo karşısında, finansörlerin ve kamu-

oyunun, altyapı yatırımlarının gerekliliği üzerinde 
hemfikir olduğunun ve özellikle ekonomistlerin, alt-
yapı yatırımlarının geri dönüşünün üzerinde odak-
landığı belirtilen rapor, öncelikle geçmişteki altya-
pı harcamalarının şablonunu inceliyor. Buna göre, 
ulaşım ve su altyapısında 2017’ye kadar gerçekleşen 
kamu harcamaları farklı mesajlar veriyor. Rakam-
lar bir yandan işletme ve bakım harcamalarındaki 
artışı gözler önüne sererken, diğer yandan toplam 
harcamaların düştüğünü gösteriyor. Bu harcama 
trendlerine dair 5 temel bulgu aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:

1. 2007 ile 2017 arasında, toplam kamu altyapı 
yatırımları, reel olarak 9.9 milyar $ azaldı.

Nominal bazda federal, eyalet ve yerel düzey-
deki yönetimler altyapı harcamalarını artırmış gö-
rünse de malzemelerdeki maliyet artışı nedeniyle, 
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harcama güçleri azalmıştır. Reel olarak harcama-
lar, 2007’deki 450 milyar $ civarındaki seviyelerden, 
2017 itibarıyla 440 milyar $ civarına düşmüştür. GS-
YİH’ya oranlandığında ise, on yılın ortalaması olan 
%2.5’ten, 2017’de %2,3’e gerilemiştir. Bu da altyapı 
yatırımlarının ekonomik büyüme hızının gerisinde 
kaldığını göstermektedir.

2. Son on yılda toplam kamu harcamalarındaki 
düşüşe karşın, altyapı operasyonu ve bakımındaki 
harcama 23,2 milyar $ (%9,5) arttı. 

Ülkede altyapı işletme ve bakımına yönelik 
harcamalar artarken, yeni projelere yönelik 
harcamalar azalmaktadır. 2017’den bu yana 
işletme ve bakım harcamaları 243,3 milyar $’dan, 
266,5 milyar $’a çıkarken, yeni projeler için yapılan 
harcamalarda %16’lık bir düşüş gerçekleşmiş, rakam 
207,1 $’dan, 174,0 milyar $’a inmiştir. Bu trend, bazı 
bölgelerdeki sermaye yetersizliklerinden ve azalan 
nüfustan da kaynaklanmaktadır. 

3. Eyalet ve yerel düzeydeki harcama, son on yıl-
da azalmış olmakla birlikte, işletme ve bakım har-
camalarının etkisiyle, tüm ABD altyapı harcamala-
rının 2/3’üne tekabül etmeye devam etmektedir.

Eyaletler ve yerel yönetimler, savunma dışı alt-
yapı yatırımlarının %90’dan fazlasından sorumlu-
dur. 2007’deki 349,3 milyar $ seviyesinden, 2017 yılı 
itibarıyla 342,1 milyar $’lık reel harcama rakamlarına 
inilmiş olsa da, ABD’nin kamu altyapı yatırımların-
da hâlâ %77,7’lik bir paya sahiplerdir. Bu genel düşüş 
eğilimine rağmen, eyalet ve yerel yönetim düzeyle-
rinde işletme ve bakım harcamalarında %11,1 artış, 
yeni yatırımlarda ise %23,3 azalma kaydedilmiş-
tir. Rakamlar, borçlanma koşullarındaki iyileşmeye 
rağmen bu yönetimlerin yeni projeler ya da büyük 
çaplı iyileştirmelerde ne kadar zorlandıklarının da 
göstergesidir.

4. Ulaşım altyapısı harcamalarında 2007’den bu 
yana 4,2 milyar dolar azalma kaydedilmiş ancak 
son beş yılda bir toparlanma görülmüştür.

Tüm altyapı harcamalarında ulaşımın payı, 
%67,8’le, birinci sıradadır. Ulaşım altyapısına kara-
yolları, toplu taşıma, demiryolu, havayolu ve su nakli 
dahildir. 2007’deki 303 milyar $’dan, 2017’deki 298,8 
milyar $’a düşüşten büyük ölçüde karayolu harca-
masındaki düşüş sorumludur. 2007-2012 yılları ara-
sındaki küresel krizin hemen ardından yaşanan sert 
düşüşün ardından, 2012-2017 arasında ulaşım alt-
yapısı harcamaları, 9 milyar $ artmıştır. Bu artışta 

eyaletlerin ve yerel yönetimlerin işletme ve bakım 
yatırımlarının yanı sıra, yeni toplu taşıma projeleri 
de etkilidir.

5. Su altyapısı harcamalarında düşüş daha sert-
tir. 2007’den sonra bu yeni proje harcamalarında 
sert düşüş yaşanmış, yana 5,6 milyar $ azalma kay-
dedilmiştir.

İçme suyu, atık su ve göller ve barajlar gibi diğer 
su kaynaklarına yönelik harcamalar, ABD’nin tüm 
altyapı yatırımlarının %32,2’sine tekabül etmektedir. 
Harcamalardaki oran, ulaşımdan düşük olsa da 
su altyapısına yönelik reel altyapı harcamasındaki 
azalma daha büyüktür: 2007’de 157,4 milyar $ olan 
rakam, 2017’de 141,7 milyar $’a düşmüştür. Bu süreç-
te işletme ve bakım masrafları artarken, yeni proje 
yatırımı harcamalarında büyük bir düşüş (16,9 mil-
yar $) yaşanmıştır. Su altyapısı yönetimi, büyük öl-
çüde yerel yönetim düzeyinde gerçekleştiğinden, 
bu değişimden de eyaletler ve yerel yönetimler so-
rumludur.

Rapor, tüm bu rakamsal verilerin ardından, 
ABD’nin, mevcut ve geleceğe yönelik altyapı ih-
tiyaçları arasında daha iyi bir denge sağlaması 
gerektiği çıkarımını yapmaktadır.  Rapora göre, 
politika yapıcılar, ABD’nin bir onarım ve değişim 
döneminde olduğunun farkında olmalıdır; zira bu 
durum, geleceğe yönelik planları ve yatırımla-
rı etkileyecektir. Bu süreçte federal yönetimin nasıl 
yatırımlara dahil olacağının da belirlenmesi ge-
rekmektedir. Altyapı sorunlarının çözümünde mali 
kapasite, yeni mali araçlar ve daha etkili tasarımlar 
ve teknolojiler dikkate alınmalıdır. Altyapı ihtiyacının 
artmaya devam edeceği ortadadır ve mevcut so-
runlar yalnızca daha fazla harcamayla çözüleme-
yecektir. Yeni bir ekonomik vizyon gereklidir.

Başka bir örnek Seul Su İdaresinin “Eski Su Şebe-
kesi Yenileme Projesi” (Old Pipe Network Maintenan-
ce Project)dir. Seul Su İdaresi hanelere temiz sağlıklı 
musluktan içme suyu vermek kayıp-kaçakları azalt-
mak ve sürekli arz sistemini oluşturmak için 1984 yı-
lında bu projeyi uygulamaya başlamıştır. Bununla 
şehirdeki 13,792 km’lik şebekenin %96,1’i 2013 yılı so-
nuna kadar değiştirilmiştir. 2018 yılının sonuna kadar 
da geri kalanın değiştirilmesi öngörülmüştü. Bunun 
için ciddi bir bütçe ayrılmıştır. Bu proje, coğrafi bil-
gi sistemine (CBS) dayanmaktaydı. CBS, su hatları, 
destek bileşenleri, vanalar, yangın musluğu, su sa-
yaçları hakkında güncel verilere dönüşebilen şekil ve 
haritalarla ilgili dijital veri tabanı oluşturmuştur. Hava 
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fotoğrafları, yeraltı araştırmalar ve farklı verilerle ge-
liştirilen bilgi tabanı CBS ile yönetim bilgi sistemini bir 
araya getiren kapsamlı, bütüncül bir yönetim prog-
ramını geliştirmiştir (Seoul, Arisu, 2015, 104). 

Su ve Atık Suda Amortisman Oranları

Su altyapısı uzun vadeli su güvenliğini sağlama-
da anahtar rolündedir. Bunun anlamı; daha fazla 
depolama kapasitesi, daha çeşitli su altyapısı, daha 
verimli su kaynakları kullanımı ve yönetimi, yöneti-
şimin güçlendirilmesi ve daha iyi bilgiler için sürekli 
yatırımlar anlamına gelir. Ayrıca su ile ilgili yapılan 
her tercihin daha geniş politik ekonomi üzerinde 
etkileri vardır. Deneyimler, su güvenli bir dünya için 
gerekli olan altyapının inşa edilmesi ve işletilmesi 
için yatırım ve finansmanın kritik öneme sahip ol-
duğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kısaca, 
küresel ölçekte yeterli yatırım yapılmamaktadır. Su 
güvenliği ile enerji, ulaştırma, gıda, arazi kullanımı 
ve çevre arasında potansiyel sinerjiler aranması-
na ihtiyaç vardır. Dünyadaki deneyimler su arzı ile 
talebini dengeleyen sihirli bir formülün olmadığını, 
buradaki çözümün arz sağlayıcılar ile su kullananlar 
arasında bir iş birliğinin varlığını gerektirmektedir. 
Ancak, su altyapısı “finanse edilmeye elverişli” ol-
malıdır. The World Water Council ile OECD’nin ortak 
toplantısında belirlenen yedi esas şunlardır: 

1- Su güvenliği ekonomik büyüme için zorunlu 
bir şarttır. Su, sağlık, geçim kaynakları ve çevre için 
önemli, ancak refahın sağlanması ve ekonomik bü-
yümenin desteklenmesi için hayati bir ulusal yatı-
rım olarak kanıtlanamayan, son derece “sosyal” bir 
sektör olarak algılanmaktadır. 
2- Çok amaçlı su altyapısının önemi 
artmaktadır. Artan hidrolojik belirsizlik, kullanıcı 
grupları arasındaki rekabet ve kuraklığın önlenmesi, 
taşkın kontrolü ve çevre koruma gibi kamu malla-
rının temin edilmesi ihtiyacı sonucunda daha fazla 
su güvenliği arayışı ortaya çıkmaktadır. Bunlar da 
finansal konuları farklı hale getirmektedir. 
3- Etkin çevre hakkı sağlanmalıdır. Su gü-
venliğinin kalkınma üzerindeki etkisinde hemfikir 
olunduğuna göre, gelecekteki su zorluklarıyla baş 
etmek yalnızca “ne yapmalı” değil aynı zaman-
da “kimin ne yaptığı”, “neden yaptığı”, “hükümetin 
hangi düzeyde olduğu” ve “nasıl olduğu” sorularını 
da gündeme getirmektedir. 
4- Rekabet ve inovasyondan en iyi şekilde ya-
rarlanılmalıdır. Su kaynaklarının yönetimi geleneksel 

olarak kamuya aittir. Bununla birlikte, ekonomiler 
olgunlaştıkça, kurumsal ve ekonomik reformların 
piyasa güçlerinin özellikle su arzı ve sanitasyon gibi 
hizmet sektörlerinde rol oynamasına izin verebile-
ceğine dair kanıtlar artmaktadır. Rekabetin olma-
ması durumunda, servis sağlayıcıların çoğu yetersiz 
kalmakta, yetersiz hizmet vermektedir ve mevcut 
ve yeni müşterilerden gelen artan tüketici talebini 
karşılayamamaktadır. Yeniliğin teşvik edilmesi, te-
darikçilere ve su tüketicilerine güçlü ekonomik ve fi-
nansal teşvikler sağlayan bir rejim gerektirmektedir. 
Su tarifelerinin düzenlenmesi önemli bir faktör olup, 
aşırı kullanımı teşvik eden ve atık su üretimini artıran 
teşvikler kaldırılmalıdır. 
Siyasetteki popülizmden dolayı su tarifeleri indiri-
lebilmektedir. Oysa bu durum orta ve uzun vadede 
altyapı yenilenmesi bir yana sağlıklı su sağlamak 
bile mümkün olamaz. Bu nedenle su tarifelerinde 
muhakkak altyapı yenileme maliyetleri, amortis-
manlar da olmalıdır. 
5- Verimsizlikler giderilmelidir. Su altyapısında 
ve yönetiminde verimliliği artırmak için proje tasa-
rımı, bütüncül planlar ile teknik ve işletmecilikte et-
kinlik finansal performansı önemli derecede etkiler.
6-  Finansal riskin ve getirinin dengelenmesi 
gerekir. Su altyapısı projeleri genellikle uzun vadeli-
dir. Buna karşılık finansör ve yatırımcıların yatırımla-
rının geri dönüşü konusunda farklı beklentileri var-
dır. Bunlar arasında dengenin sağlanması gerekir. 
7- Yeni ve geleneksel finansman metotlarının 
kullanılması; geleneksel finans metotlarının yanın-
da kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilerek yeni 
metotların geliştirilmesi ve kullanılması üzerinde 
durulmaktadır (WWC-OECD. Water: Fıt To Fınan-
ce? Catalyzıng Natıonal Growth Through Invest-
ment In Water Securıty) .

Bir altyapının hizmet ömrü; altyapı projesinin 
tamamlandığı günden, fiziksel bozulma, perfor-
mans düşüklüğü, fonksiyonel yetersizlik, yüksek ba-
kım maliyetleri gibi sebeplere bağlı olarak kabul 
edilebilir hizmet seviyesinin altına inmesine kadar 
geçen süreyi ifade eder. Kullanılan malzemenin çe-
şitliliğine ve imalat yöntemine, işçilik kalitesine bağlı 
olarak hizmet ömrü, testler, ampirik deneylere veya 
önceki deneyimlere dayanılarak tahmin edilebil-
mektedir. Örnek olarak, aşağıda Türkiye’de Maliye 
Bakanlığı tarafından kabul edilen bir liste yer al-
maktadır. Resmi Gazetenin muhtelif sayılarında ya-
yınlanan 333, 365 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliğine göre, amortismana tabi iktisadi kıymetler 
arasında altyapı tesisleri ile ilgili süreler şöyledir: 
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Tablo 1: Amortismana Tabi Altyapı Tesisleri Listesi

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı 
Ömür 
(Yıl)

Normal       
Amortisman 
Oranı

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, 
arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), 
rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), ku-
yular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut 
ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları 
(Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara ben-
zer olanlar  

15 %6,66

Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara ben-
zeyen yollar) 

8 % 12,50

Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 % 5,00

Pompalar 15 % 6,66

Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat) 15 % 6,66

Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan 
tesisler) 

24 % 4,16

Pompalama sistemleri 10 % 10,00

Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan 
tesisler) 

24 % 4,16

Altyapı tesisleri, hatalı imalat, hatalı kullanım, 
hatalı yönetim ve hatalı bakım, yaşlanma, aşırı kul-
lanım gibi sebeplerle bozulmaya yani bir altyapı 
tesisinin tümünün veya bir parçasının gerekli fonksi-
yonu yerine getirme yeteneğini kaybetmesine ma-
ruz kalabilmektedir.

Altyapı tesislerinin genel olarak bozulma sebep-
leri şöyle sıralanabilir:

• Yaşlanma ve kullanım durumuna bağlı olarak 
bir altyapıdaki hizmet kalitesinin zamanla azalması, 

• Mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak olan ka-
pasite ve hizmet ihtiyaçlarının isabetli tahmin edi-
lememesi, 

• Tasarım sürecinde çevresel etkenler ve bu et-
kenlerin etkileşimde olduğu yükler ile malzeme tür-
lerinin yeterince dikkate alınmaması, 

• İmalatı yapılan fiziksel bir altyapı tesisinin 
önceden belirlenen hizmet ömrü sonuna kadar 
herhangi bir bakım veya yenileme müdahalesi 
olmadan fonksiyonunu yerine getirebileceği 
yanılgısı, 

• Rasyonel bakım-onarım, koruma ve yenileme 
programı eksikliği, 

• Rutin bakım-onarımlar haricinde alternatif 
çözümlerin dikkate alınmaması, 

• Acil durumlar, doğal felaketler ve kullanıcılar-

dan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda önce-
den planlanmamış ve geçici bakım uygulamaları 
gerçekleştirilmesi ve bunun sağlıklı bir altyapının 
sürdürülebilmesi açısından yetersiz olması, 

• Performans tahmin modellerine yeterince 
önem verilmemesi, 

• Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, 
•Finansal kaynakların yetersiz oluşu. 

Tablo 2: Boruların Kullanım Ömürleri, Kaynak: İSKİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun alt-
yapı hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk-
larını düzenleyen 8’nci maddesi gereği Büyükşehir 
Belediyeleri çatısında Altyapı Koordinasyon Merke-
zi (AYKOME) kurulması zorunludur. Buna göre; “Bü-

D.F.         : Düktil  Font                                                  100 YIL
ÖGBB     : Ön Gerilmeli Beton Boru                          Minimum 50 YIL
HDPE      : Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru         Minimum 50 YIL
AÇB        : Asbestli  Çimentolu Boru                           20-30 YIL
CTP         : Cam Takviyeli  Polietilen Boru                  Minimum 50 YIL
ÇGBK      : Çelik Gömlekli  Beton Kondüvi Hattı        Minimum 50 YIL

BETON  BETONARME     : 30 YIL (Kimyasal olan bölgelerde 10 YIL)

BORU CİNSLERİNİN KULLANIM ÖMRÜ
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yükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon 
içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye 
başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 
yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı 
koordinasyon merkezi kurulur.” İstanbul’da altya-
pıdan sorumlu kurumlar başta İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, 
TELEKOM olmak üzere planlı (normal) ve arızaya 
bağlı olarak kazılar yapmaktadır. Yapılan çalışma-
larda bu kurumların yaptıkları kazıların mevsimler, 
tatil ve iş günleri olmak üzere kazı oranları farklıdır 
(Yumrutaş vd., 90).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi teşkilat 
şemasında Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde dört müdürlük kurulmuştur. Bunlar: 
Altyapı Koordinasyon, Avrupa ve Asya Yol Bakım 
ve Onarım ile Makine İkmal müdürlükleridir. Destek 
Hizmetleri Dairesine bağlı Tesisler Bakım ve Ona-
rım Müdürlüğü, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’na 
bağlı Altyapı Projeler Müdürlüğü, Fen İşleri Daire 
Başkanlığı’na bağlı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü 

bulunmaktadır. İBB’nin altyapı yenileme hizmetle-
ri başlı başına bir çalışmayı gerektirdiğinden buna 
temas edilmeyecektir. 

İstanbul genelinde, İSKİ tarafından yapılan ve 
işletilen su hatlarının uzunluğu 19 bin 146 km ve isale 
2 bin 602 km, atık su hatlarının uzunluğu ise 16 Bin 
106 km’dir. Bu hatların yapım maliyetinin 10 milyar 
ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Atık su hat-
larında mekanik ekipmanların ortalama ömrünün 
10-12 yıl (bazı ekipmanlarda bu süre 4-5 yıla düş-
mektedir), inşaatta ise bu sürenin 50 yıl olduğu tah-
min edilmektedir. 

Tablo 3: İSKİ 2009-2018 Yılları Arası Su ve Atık Su 
Şebeke İmalatları

İSKİ stratejik planlarında yenileme yatırımları:
Stratejik Amaç 10: Faaliyet giderlerinin azaltıl-

ması ve verimliliğin arttırılması
Stratejik Hedef 10.1. Şehre verilen 1 m³ suyun 

enerji maliyetini % 5 düşürmek.

Boru Cinsi Uzunluğu (km) Çap Uzunluk (km)
MBB 14.734 200 245
BETON ARME 1.132 300 12.805
HDPE 360 400 1.143
CTP 102 500 528
CIPP 54 600 377
Diğer 103 800 269
Toplam 16.485 1000 240

Diğer 878
Toplam 16.485

İSKABİS VERİLERİNE GÖRE ATIK SU BORU BİLGİLERİ

Birim
2018
(m)

2017
(m)

2016
(m)

2015
(m)

2014
(m)

2013
(m)

2012
(m)

2011
(m)

2010
(m)

2009
(m)

TOPLAM
(m)

Abone İşleri 
(Su Şebeke)

90.585 54.956 67.074 52.221 54.945 36.949 44.368 13.003 22.000 44.000 480.101

Su İnşaat 
(Şebeke)

179.863 132.235 223.492 253.126 256.500 318.068 264.882 278.101 56.000 498.000 2.460.267

Su İnşaat 
(İsale)

65.000 65.000 116.000 56.000 60.000 58.000 59.000 30.000 57.000 54.000 620.000

Abone İşleri 
(Atıksu Şebeke)

189.880 139.549 122.837 106.805 118.443 108.172 117.467 95.970 108.355 96.000 1.203.478

Atık Su İnşaat
(Atıksu Şebeke)

304.247 261.992 212.758 231.677 222.309 632.574 475.101 384.317 151.973 169.000 3.045.948

Su ve Atık Su İnşaat Dairesi Başkanlıklarının yapmış oldukları imalatlar %10 oranında yenileme imalatlarıdır.

Abone İşleri Dairesi Başkanlıklarının yapmış oldukları imalatlar %90 oranında yenileme imalatlarıdır.

2009-2018 YILLARI ARASI SU VE ATIK SU ŞEBEKE İMALATLARI
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Tablo 4: İSKİ Stratejik Planında Yenileme Yatırımları
Faaliyet ve Projeler Performans Göstergesi 2011-2015 

Hedef
2011-2015 Ger-
çekleşme (2015 
İlk 6 Ay)

Başarı Sevi-
yesi

II. Ham su ve temiz su terfi merkezleri 
ekipmanlarından (pompa, vana, çek-va-
na, istasyon motorları ve motopomp) 
ekonomik ömrünü dolduran veya verim-
siz olanlarının yenileme, bakım ve onarım 
çalışmalarını tamamlamak.

Yenileme, bakım ve 
onarım oranı

40% 85,45% 213%

Enerji tasarrufu oranı 1% Enerji tasarruf oranı terfi merkezi 
bazında ölçülmüştür. İdare ba-
zında ölçülememiştir.

VIII. 34,5 kV ve 6,3 kV şalt ve motor yol 
verme MCC panolarını toplam 15 terfi 
merkezinde yenilemek.

Panoları yenilenen terfi 
merkezi sayısı

15 adet 13 adet 86,67%

Stratejik Hedef 2.2. Kamu ve Çevre Sağlığının Korunmasına Katkı Sağlamak başlığında; (Atık su, yağmur suyu 
ve dere temizlik bakım onarım inşaatı işi kapsamında yenilemesi yapılacak tünel - kolektör uzunluğunu ölçen 
gösterge) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın görevi olarak:

Hedef Dönemi 

(YILLAR ) 

Hedeflenen Gös-
terge Değeri

Ölçü birimi (km)

Faaliyet / Proje Faaliyetin / Projenin 
Mali Kaynak İhtiyacı 
(TL)

2016 6,5 Kolektör ve Tünel Yenile-
mesinin Gerçekleştirilmesi

19.555.000

2017 7,2 21.980.000

2018 7,6 4.413.000

2019 8 13.200.000

2020 8,4 14.700.000

Boru Cinsi Uzunluğu (km) Çap Uzunluk (km)
DÜKTİLFONT 18.666 100 12.040
ÇELİK 1.690 150 3.925
HDPE 287 200 1.049
CGBB 59 250 584
ACB 55 300 454
OGBB 52 400 499
CTP 40 500 284
Diğer 391 600 286
Toplam 21.240 1000 240

2200 221
3000 333
Diğer 1.325

Toplam 21.240
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Stratejik Hedef 3.2. Hizmet Sürekliliğini 
Sağlamak

Bu hedefte plan dönemindeki faaliyet Elektrik 
Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı uhde-
sinde: Terfi Merkezlerine Malzeme Temini ve Monta-
jı (Vana, Çekvalf, Orta Gerilim Panosu, Otomasyon 
Sistemi / Güncellemeler, Aydınlatma Elemanları 
vb.) 42.100.000 TL mali kaynak ihtiyacına sahiptir. 

3.2.29 İçme Suyu Arıtma Tesisleri İyileştirme / Ye-
nileme Su arıtma tesislerinin yapısal iyileştirilmele-
rine yönelik planlanan faaliyetler Su Arıtma Dairesi 
Başkanlığı uhdesinde olup dönem itibariyle mali 
kaynak ihtiyacı 80 milyon TL’dir. 

6.2.2 Enerji Tasarruf Oranı - Dalgıç Motopomp 
Yenileme Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi 
Başkanlıkları uhdesinde olup dönem itibariyle mali 
kaynak ihtiyacı 1.2 milyon TL’dir. 

6.3.7 İş Planına uyum Oranı - Vana Vantuz Debi-
metre montajı Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkan-
lığı uhdesinde olup dönem itibariyle mali kaynak 
ihtiyacı 12 milyon TL’dir. 

Ayrıca yıllık faaliyet raporlarında yenileme çalış-
malarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.

Sonuç

Şehrin su, kanalizasyon, yol, köprü, iletişim, ulaşım 
gibi altyapı yatırımların korunması, iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi gibi sebeplerle yenilenmesi için 
yapılacak yatırımlar önemli bir maliyet oluşturmak-
tadır. Altyapı yatırımlarının planlama aşamasında 
fizibilite raporlarının çıkarılarak teknik, ekonomik ve 
mali açıdan uygun olanlarının ihale edilmesi, yapım 
sürecinde nitelikli malzeme kullanılması ve nitelikli 
işçilik olması, bunların idarelerin dışında üçüncü bir 
kişilerin danışmanların kontrolü üzerinde durulmalı-
dır. Altyapı tesislerin kullanım sürecinde doğal risk-
lere karşı korunması yanında, bireylerin ve toplumun 
kullanımında takip edilmesi, kamu malına zararın 
önlenmesi sağlanmalıdır. Kurumlar varlık yönetimi-
ne geçmelidir.  

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86, 87’nci madde-
lerinde belirtilen katılım paylarının tahakkuk esas-
ları uygulanabilir bir yapıda değildir. Bu nedene 
bazı kurumlar tarifeler yönetmeliği ile kendi formül-
lerini oluşturmuştur. Bu konunun yasal olarak sağ-
lam esaslara bağlanması gerekir. “Kullanan öder” 

prensibine göre kamu idareleri popülizme kaçma-
dan gelirlerini tahsil etmelidir. Kamu mallarının ve 
hizmetlerinin fiyatlandırılmasında cari maliyetler 
yanında yenileme maliyetleri de dikkate alınmalıdır. 

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sebebiy-
le gelecek yıllarda su kıtlığının artacağı, ciddi iklim 
olaylarının olabileceği tahmin edilmektedir. Bu-
nun için mevcut su kaynakları ve havzaların ko-
runması insanlığın beka meselesidir. Küresel iklim 
değişikliklerinin etkilerini ölçmek ve buna karşı 
hazırlıklı olmak için senaryolar hazırlanmalıdır. 
Buna mali kaynak sağlamak için kirlilik ödeme payı 
bedellerinin konulması gibi konular yerel yönetim-
lere verilebilir. 

Kentsel dönüşüm süreci kentsel altyapının yeni-
lenmesi ve geliştirilmesi açısından fırsat olarak gö-
rülmelidir. Bunun için bütüncül planlama ve rasyo-
nel düşünme hedeflerinde odaklanılmalıdır. 

Yatırımlarda kamu-özel kesim ortaklığının ge-
liştirilmesi, altyapı tesisi, yapım, yenileme, bakım ve 
onarım, işletme, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinde 
yapısal ve anlayış değişikliğine ihtiyaç vardır. 

Kamu kurumlarında karar alma veya icraat iş-
lemlerinde önceki çalışmalardan faydalanma ge-
leneği ülkemizde zayıftır. Şahıslara bağlı yönetim 
yerine kurumsallaşma ve yasal-ussal bir anlayış ha-
kim kılınmalıdır.

Ülkemiz hem beşeri sermaye hem de üretim 
bakımından pek çok üretimi kendi yapabilecek 
kapasiteye ulaşmıştır. Bunun ülke içinde iyi 
değerlendirilmesi yanında, ülke dışına bunların 
aktarılması ile ekonomiye katkı sağlanabilir. 
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