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Su Küresel Uygulaması Hakkında

Dünya Bankası Grubu’nun 2014 yılında başlatılan Su Küresel Uygulaması finansman, bilgi ve 

uygulamayı tek bir platformda birleştirmektedir. Banka’nın küresel bilgi birikimini ülke yatırımlarıyla 

bir araya getiren bu model, ülkelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine yardımcı olacak 

dönüşümsel çözümler için daha fazla ateşleyici güç üretmektedir.

Lütfen bizi www.worldbank.org/water adresinde ziyaret edin veya Twitter’da (WorldBankWater) 

bizi takip edin.

GWSP Hakkında

Bu yayın Küresel Su Güvenliği ve Sanitasyon Ortaklığı’nın (GWSP) desteği ile hazırlanmıştır. 

GWSP, Dünya Bankası Su Küresel Uygulaması tarafından yönetilen ve Avusturya Federal Maliye 

Bakanlığı, Bill & Melinda Gates Vakfı, Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 

I
.
sveç Uluslararası Kalkınma I

.
şbirliği Ajansı, I

.
sviçre Ekonomik I

.
şlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği, 

I
.
sviçre Kalkınma ve I

.
şbirliği Ajansı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 

bir çok donörlü vakıf fonudur.

Lütfen bizi www.worldbank.org/gwsp adresinde ziyaret edin veya Twitter’da takip edin (#gwsp).
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SU VE SANITASYON ŞIRKETLERINI BIR SONRAKI SEVIYENIN ÖTESINE TAŞIMAK 
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Şekil 2.1 Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Başarı Piramidi . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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katkılar sağlayan aşağıdaki Su Küresel Uygulaması personeline özellikle teşekkür ederiz: Aileen Castro, 
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ix

YÖNETICI ÖZETI

Su ve SanitaSyon için belirlenen Sürdürülebilir KalKinma Hedefi 

(“HerKeS için Su ve SanitaSyonun ulaŞilabilirliğini ve Sürdürülebilir 

yönetimini SağlamaK”) - yüce bir Hedeftir (birleŞmiŞ milletler, 

t.y.[a]). Dünya genelinde 2,4 milyar insan iyileştirilmiş sanitasyon hizmetlerine erişememektedir 

ve yaklaşık 0,7 milyar kişi iyileştirilmiş içme suyu kaynaklarına erişememektedir. Su temini ve 

sanitasyon (STS) hizmetlerine erişimi olanlar da genellikle kesintili su temini, kanalizasyon 

sisteminde taşma ve kötü müşteri hizmetleri gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmaktadır 

(Mumssen, Saltiel ve Kingdom 2018).

Kötü hizmet genellikle işlevsiz siyasi ortamlar ile verimsiz uygulamaların oluşturduğu bir kısır 

döngüden kaynaklanır. I
.
klim değişikliği, su kıtlığı, nüfus artışı ve hızlı şehirleşme gibi küresel güçler 

yüksek kaliteli, sürdürülebilir STS hizmet sunumundaki bu zorlukları daha da ağırlaştırmaktadır. 

Dolayısıyla, STS idareleri, STS hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde sağlamaya yönelik reformları 

planlamak ve sıralandırmak için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Geleceğin Kamu Hizmet 

Şirketi (UoF) programı bu yeni yaklaşımı sağlamaktadır ve kamu hizmet şirketi performansının 

iyileştirilmesine ilişkin kapsamlı bilgi birikimini temel alacak şekilde tasarlanmıştır.
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Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi  
Programının Amaçları

	◾ Kamu hizmet şirketlerine hedefledikleri gelecek için bir vizyon oluşturmada rehberlik 

sağlamak ve hızla değişen ortamda ilerlemek için stratejik ve geleceğe dönük düşünme 

yeteneklerini geliştirmek (bakınız Şekil ES.1).

	◾ Hızlı bir durum tespit değerlendirmesine dayalı olarak somut 100 günlük eylem planları 

ve 5 yıllık stratejik planlar geliştirmek.

	◾ Eylem planlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında kamu hizmet şirketi personeli ile 

el ele çalışarak kapasite oluşturmak.

	◾ Bilgi alışverişini ve bilgi birikimini kolaylaştırmak için kamu hizmet şirketleri ile dünyadaki 

muadilleri arasında bağlantılar kurmak.

OLGUNLUK

P
E

R
F

O
R

M
A

N
S

Temel Süreçler
Verimliliği ve sürekliliği

sağlamak için

Geleceğe Yönelik
Düşünme Yetenekleri
Hızla değişen bir ortamda bir

adım önde durmak

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Programının  
Hedef Kitlesi

UoF programının ana hedef kitlesi STS şirketlerinin yöneticilerinden, sahiplerinden ve su alanındaki 

uygulayıcılardan oluşmaktadır.

ŞEKIL ES.1
Sürdürülebilirlik için 
Yetenekler Oluşturmak
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Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi

Öngörülemeyen ve hızla değişen bir faaliyet ortamının ışığında, Dünya Bankası reform çabalarını 

başlatma ve sürdürme konusunda kamu hizmet şirketlerine rehberlik sağlamak amacıyla bu 

programı geliştirmiştir. Hedef geleceğin kamu hizmet şirketi (UoF), yani en uygun uygulamaların 

etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla güvenilir, güvenli, kapsayıcı, 

şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı su temini ve sanitasyon hizmetleri sunan, geleceğe odaklı bir kamu 

hizmet şirketi haline gelmektir. UoF, STS hizmetlerini sağlamaya yönelik, günümüzde çoğu kamu 

hizmet şirketinin başardıklarının -hatta hedeflediklerinin- çok ötesinde yeni bir paradigmadır. Bir 

UoF, bir yandan yenilikçi, kapsayıcı, pazar ve müşteri odaklı ve esnek bir şekilde faaliyet gösterirken 

aynı zamanda yüksek kaliteli hizmetleri son derece verimli bir şekilde sağlar. Başarı piramidi (bkz. 

Şekil ES.2), bir UoF’nin karşılıklı bağımlılıklarını ve karmaşıklıklarını göstermektedir.

YEN
ILIK

Ç
ILIK
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LIK
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A
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E
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Ş

TE

R
I O

DAKLILIK

KAPSAY
IC

IL
IK

Müşterilere
Hizmet

Ticari Teknik

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji

Yasal çerçeve ve Yönetişim

Kaynak: Heymans  

ve diğerleri (2016).

ŞEKIL ES.2
Geleceğin Kamu 

Hizmet Şirketi 
Başarı Piramidi
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Piramidin en tepesinde gösterildiği gibi, nihai amaç müşterilere hizmettir ve bu sadece bunlar 

olmamak üzere teknik ve ticari işlemlere açık bir şekilde bağımlıdır. Sağlam kamu hizmet şirketi 

yönetiminin diğer unsurları organizasyon ve strateji, insan kaynakları yönetimi ve finansal yönetimdir. 

Bunlar birlikte, ticari ve teknik faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini teşvik 

eder; örneğin, personel verimliliğini arttırarak ve su kayıplarını azaltarak. Kamu hizmet şirketinin 

içinde faaliyet gösterdiği yasal çerçeve ve yönetişim sistemi, tabi olduğu ortamı şekillendirir

Hızla değişen bir dünyada başarı, bu yönetim ve yönetişim faktörlerinden daha fazlasına bağlıdır. 

Piramidi çevreleyen turuncu daire ile gösterildiği gibi, bir UoF aynı zamanda yenilikçilik (yeni 

metotların uygulamaya konulması); kapsayıcılık (kimlikleri nedeniyle dezavantajlı olan kişilerin 

topluma katılma yeteneklerinin, fırsatlarının ve itibarlarının güçlendirilmesi); pazar ve müşteri 

odaklılık (rekabetçi bir piyasadaki bir şirket gibi faaliyet gösterme); ve esneklik (hizmet kesintilerine 

hazırlanma, şok ve streslerden kurtulma ve yıkıcı bir deneyime uyum sağlama ve sonrasında 

büyüme kapasitesine sahip olma) ile de karakterize edilir.

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Durum Tespit 
Değerlendirmesi ve Eylem Planlaması Metodolojisi

UoF programı aşağıdakilerden oluşan kademeli bir yaklaşımı izlemektedir:

1. Durum Tespit Değerlendirmesi: Durum tespit değerlendirmesinde kamu hizmet 

şirketinin bugün ne durumda olduğu ve gelecekteki istenilen olgunlaşma düzeyi analiz 

edilmektedir.

2. Eylem Planlaması: Eylem planlaması süreci ile hem 100 günlük eylem planı hem de 

5 yıllık stratejik plan hazırlanmaktadır.

3. Uygulama: 100 günlük eylem planı ve 5 yıllık stratejik planın uygulanmasında kamu 

hizmet şirketleri ile uzun vadeli ortak çalışma.
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Eylem planlama süreci, durum tespit değerlendirmesinin sonuçlarını önceliklendirilmiş ve sıralanmış 

bir eylem planına dönüştürmeye yönelik 15 adımlı bir yaklaşımdır (bkz. Şekil ES.5). Kamu hizmet 

şirketinin mevcut durumunu değerlendirmeye ve istenilen olgunluk düzeyini belirlemeye yönelik 

durum tespitinden elde edilen sonuçları kullanarak, kamu hizmet şirketi iki eylem planı oluşturabilir:

	◾ Reformu başlatmaya ve destek oluşturmaya yönelik etkili eylemlerden oluşan, tamamen 

kaynaklandırılmış ve uygulanabilir bir 100 günlük eylem planı ve

	◾ Reformu hızlandırmak ve kamu hizmet şirketinin uzun vadeli vizyonuna ulaşabilmek için 

ivme oluşturmaya yönelik eylemlerden oluşan beş yıllık bir stratejik plan taslağı. 

Başlangıç Temel İyi Yüksek
Performans

Dünya
Standartları

UoF

GÜVENILIR

GÜVENLI

KAPSAYICI

ŞEFFAF

DUYARLI

ŞEKIL ES.3
Gösterge Niteliğindeki Hizmet Değerlendirme Çıktısı
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1
2
3
4
5

Ticari
Faaliyetler

Teknik
Faaliyetler

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji

YENILIKÇILIK
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ÜŞTERI

O
DAKLILIK

PIYASA VE 

K
A

P
S

A
Y
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IK

Performans

Olgunluk

Asimetriler

UoF

ŞEKIL ES.4
Performans, Olgunluk ve UoF  
Çıktılarının Gösterimi

Not: UoF = Geleceğin 

Kamu Hizmet Şirketi.
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ÖN PLANLAMA

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

5 YILLIK STRATEJIK PLAN

3
Öncelikle ne 
üzerinde
odaklanılacağının
kararlaştırılması

4
Şimdi
yapılabilecek
eylemlerin
belirlenmesi

5
Her bir 
eylemin
maliyetinin ve
etkilerinin 
tahmin
edilmesi

6
Düşük 
maliyetli, 
yüksek etkili 
eylemlerin
önceliklen-
dirilmesi

7
Kurum içi
motivasyonun
güçlendiril-
mesi

8
Bağlayıcı
kısıtların
belirlenmesi 
ve analiz 
edilmesi

Nihai
100 günlük

plan

9
Planın
optimize
edilmesi

10
Performans
izleme
ölçülerinin
geliştirilmesi

5-year
Strategic 

Plan

11
«Park Alanının» 
gözden
geçirilmesi ve 
ilave
eylemlerin 
belirlenmesi

12
Düşük 
maliyetli,
yüksek etkili
eylemlerin
önceliklendir-
ilmesi

13
Zorlayıcı
eylemlerin
belirlenmesi

14
Şirketin
stratejik
çerçevesinin
tanımlanması

15
Takip süreci

1
Personelin 
çabaya 
katılım
için motive 
edilmesi

2
Vizyonun ve
değişim
kararlılığının
duyurulması

Kararlılık
ve

Motivasyon

Not: “Park Alanı” bir dizi yüksek öncelikli, başlangiç eylemi gerçekleştirildikten sonra değerlendirilecek eylemlerin bir 

listesinden oluşmaktadır.

ŞEKIL ES.5
Eylem Planlaması Sürecine Genel Bakış
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CAPEX Sermaye gider(ler)i

CEO Baş icra sorumlusu

MI
.
Y Müşteri ilişkileri yönetimi

FAVÖK Faiz, vergi ve amortisman öncesi kazanç

ESOP Çalışan hisse sahipliği planı

FÇY Fekal çamur yönetimi

GDPR Genel Veri Koruma Tüzüğü

CBS Coğrafi bilgi sistemi

I
.
KY I

.
nsan kaynakları yönetimi

IFRS Uluslararası finansal raporlama standartları

BT Bilgi teknolojisi

ISO Uluslararası Standardizasyon Örgütü

KPG Kilit performans göstergesi

STK Sivil toplum kuruluşu

GGS Gelir getirmeyen su

OPEX I
.
şletme gideri

SCADA Denetimli kontrol ve veri edinimi

SKH Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

SOP Standart işletme prosedürü

SMART Spesifik, Ölçülebilir, Başarılabilir, Anlamlı ve Zamana Bağlı

SMS Kısa mesaj servisi

STS Su temini ve sanitasyon

WTP Ödeme istekliliği

UTF Kamu Hizmet Şirketi Dönüştürme Çerçevesi

UoF Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi

KISALTMALAR
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B Ö L Ü M 

1

GIRIŞ

bu metodoloji belgeSi, geleceğin Kamu Hizmet ŞirKetleri (uof) 

programinin uygulanmaSi için pratiK bir Kilavuz SağlamaKtadir. Bu 

programın uygulamaya dönük yapısı nedeniyle, bu belge ve beraberindeki UoF Araç Kitinin 

yaşayan belgeler olması amaçlanmıştır. Programın uygulanması ilerledikçe ve yeni gelişmeler 

ortaya çıktıkça, çıkarılan dersler ve yeni gelişmeler metodoloji ve UoF Araç Kitinde yapılacak 

güncellemelere katkı sağlayacaktır (güncellemelere www.worldbank.org/uof adresinden 

ulaşılabilecektir).

Bölüm 2, UoF kavramını, başarının belirleyicilerini ve programın analitik temelini tanımlamaktadır. 

Bölüm 3, durum tespit değerlendirmesini yürütmek ve kamu hizmet kuruluşunun istenilen 

olgunluk düzeyini belirlemek için özel olarak geliştirilen metodolojiyi sunmaktadır. Durum tespit 

değerlendirmesi aşağıdaki dört alanı kapsamaktadır:

	◾ Güvenilirlik, güvenlik, kapsayıcılık, şeffaflık ve ihtiyaçlara duyarlılık ile ölçülen Hizmet.

	◾ Kamu hizmet şirketi yönetiminin beş unsurunun her birindeki nitel göstergeler ile ölçülen 

Performans (ticari faaliyetler, teknik faaliyetler, finansal yönetim, insan kaynakları 

yönetimi [I
.
KY] ve organizasyon ve strateji).

	◾ Kamu hizmet şirketi yönetiminin beş unsurunun (ticari faaliyetler, teknik faaliyetler, 

finansal yönetim, I
.
KY ve organizasyon ve strateji) ve UoF boyutlarının (yenilikçilik, 

kapsayıcılık, piyasa ve müşteri odaklılık ve dayanıklılık) her birindeki nitel göstergeler ile 

ölçülen Olgunluk
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	◾ Hizmet standartlarını belirleme sistemi, tarife belirleme sistemi, kurumsal yapı, finansman, 

özerklik ve hesap verebilirlik kategorilerinin her biri karşısında kamu hizmet şirketinin 

kolaylaştırıcı ortamının nitel göstergeleri ile ölçülen Kolaylaştırıcı Ortam

Bölüm 4, durum tespit değerlendirmesinin sonuçlarının önceliklendirilmiş ve sıralandırılmış 

bir eylem planına dönüştürülmesine yönelik 15 adımlı bir yaklaşım sunmaktadır. Durum tespit 

sonuçlarını kullanarak, kamu hizmet şirketi iki eylem planı oluşturabilir:

	◾ Reformu başlatmaya ve destek oluşturmaya yönelik etkili eylemlerden oluşan, tamamen 

kaynaklandırılmış ve uygulanabilir bir 100 günlük eylem planı ve

	◾ Reformu hızlandırmak ve kamu hizmet şirketinin uzun vadeli vizyonuna ulaşabilmek için 

ivme oluşturmaya yönelik eylemlerden oluşan beş yıllık bir stratejik plan taslağı.

Bu belgeye eşlik eden eklerde hizmet değerlendirme kriterleri; performans değerlendirme 

kriterleri; kolaylaştırıcı ortam değerlendirme tablosu; ve bunlar için gereken maliyet, göreceli etki 

ve süre tahminleriyle birlikte reform eylemlerinin gösterge niteliğindeki örnekleri yer almaktadır.
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GELECEĞIN KAMU HIZMET 
ŞIRKETI KAVRAMI

bu bölüm, uof Kavramini tanimlamaKta, baŞariya iliŞKin bir çerçeve 

SunmaKta ve Kavramin analitiK temelini özetlemeKtedir.

2.1 Tanım

Geleceğin kamu hizmet şirketi (UoF) uygun uygulamaların etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir 

şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı su 

temini ve sanitasyon (STS) hizmetleri sunan, geleceğe odaklı bir kamu hizmet şirketi olarak 

tanımlanmaktadır.

UoF kendisi için “su ve sanitasyon hizmetlerinin herkesi için ulaşılabilirliğini ve bu hizmetlerin 

sürdürülebilir yönetimini sağlamak” olarak belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 6’ya 

ulaşmaya yardımcı olmak gibi iddialı hedefler belirleyecektir (Birleşmiş Milletler, t.y. [a]). I
.
lgili SKH 

6 hedefleri Kutu 2.1’de sunulmaktadır.

B Ö L Ü M 

2
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Diğer ilgili SKH hedefleri arasında dayanıklı altyapı geliştirmek (SKH 9.1), kaynak kullanımında 

verimliliği arttırmak ve temiz ve çevresel açıdan sağlıklı teknolojileri benimsemek (SKH 9.4), 

iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığ ı ve bunlara uyum kapasitesini 

güçlendirmek (SKH 13.1), temel hizmetlere evrensel erişimi sağlamak (SKH 1.4), su kirliliği 

ile ilgili ölümleri azaltmak (SKH 3.9) ve enerji verimliliğini arttırmak (SKH 7.3) yer almaktadır 

(Birleşmiş Milletler, t.y.[a]).

Kamu hizmet şirketinin nihai hedefi “güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı su 

temini ve sanitasyon hizmetleri sunmaktır”. Burada;

	◾ Güvenilir ifadesi 7/24 sürekli hizmet temini anlamına gelmektedir.

	◾ Güvenli ifadesi kalite standartlarına bağlı kalmak anlamına gelmektedir.

KUTU 2.1
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6 (SKH 6) Altındaki I

.
lgili Hedefler

	◾ SKH 6.1: 2030 yılına kadar herkes için güvenilir ve karşılanabilir içme 

suyuna evrensel ve adil erişim sağlamak.

	◾ SKH 6.2: 2030 yılına kadar herkes için yeterli ve adil sanitasyon ve hijyene 

erişim sağlamak ve kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin 

ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamaya son vermek.

	◾ SKH 6.3: 2030 yılına kadar, dünya genelinde kirliliği azaltmak, düzensiz çöp 

depolamayı ortadan kaldırmak, tehlikeli kimyasalların ve maddelerin salınımını 

asgariye indirmek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirmek, geri dönüşümü 

ve güvenli tekrar yeniden kullanımı dünya çapında büyük ölçüde artırmak 

suretiyle su kalitesini yükseltmek.

	◾ SKH 6.4: 2030 yılına kadar su kıtlığına çözüm getirmek ve su kıtlığı çeken 

insan sayısını önemli ölçüde azaltmak üzere su kullanım verimliliğini tüm 

sektörlerde büyük ölçüde artırmak ve sürdürülebilir tatlı su çıkarma ve 

tedarikini temin etmek.

Kaynak: Birleşmiş Milletler, t.y. b). Bilgi Platformu.



5
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	◾ Kapsayıcı ifadesi herhangi bir tarafın veya grubun hizmet sunumunun kapsamı dışında 

bırakılmaması anlamına gelmektedir.

	◾ Şeffaf ifadesi faaliyet verilerinin denetlenmesi ve yayınlanması anlamına gelmektedir.

	◾ I
.
htiyaçlara duyarlılık ifadesi personelin müşterilerle birlikte çalışması sağlanarak müşteri 

memnuniyetine öncelik verilmesi anlamına gelmektedir.

Hedefleri “dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde” tutturan “geleceğe odaklı bir kamu hizmet 

şirketi olmak”;

	◾ hepsi birbiri ile bağlantılı kısa, orta ve uzun vadeli stratejilere sahip olmak;

	◾ Kamu hizmet kuruluşunun büyümesini, gelişimini, ekonomik, sosyal ve fiziksel sağlığını 

sürdürme ve hizmet alanını büyütme sorumluluğunu üstlenmek;

	◾ Zorlu koşulları öngörme ve bunlara karşı koyma yeteneğine sahip olmak;

	◾ istekli, yenilikçi ve uyum sağlayabilir olmak; ve

	◾ etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için en iyi uygulamaları gerçekleştirmeye 

çalışmak anlamına gelmektedir.

2.2 Başarı Piramidi

UoF, STS hizmetlerini sağlamaya yönelik olarak, günümüze kadar çoğu kamu hizmet şirketinin 

başardıklarının -hatta hedeflediklerinin- çok ötesinde yeni bir paradigmadır. Bir UoF, yenilikçi, 

kapsayıcı, piyasa ve müşteri odaklı ve dayanıklı olmanın yanı sıra, yüksek kaliteli hizmetleri 

son derece verimli bir şekilde sağlar. Başarı piramidi (bakınız Şekil 2.1) bir UoF’nin karşılıklı 

bağımlılıklarını ve karmaşıklıklarını göstermektedir.

Piramidin en tepesinde gösterildiği gibi, müşterilere güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve 

ihtiyaçlara duyarlı hizmetler sunmak, tamamen olmasa da teknik ve ticari işlemlere bağlı olan nihai 

hedeftir. Sağlıklı bir kamu hizmet şirketi yönetiminin diğer unsurları organizasyon ve strateji, I
.
KY 

ve finansal yönetimdir. Bunlar birlikte, örneğin personel üretkenliğini artırarak ve su kayıplarını 

azaltarak, etkili ve verimli ticari ve teknik faaliyetleri destekler. Kamu hizmet şirketinin faaliyet 

gösterdiği yasal ve yönetişim çerçeveleri, şirketin tabi olduğu ortamı şekillendirir.
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6

Hızla değişen bir dünyada başarı, bu yönetim ve yönetişim faktörlerinden daha fazlasına bağlıdır. 

Piramidi çevreleyen turuncu daire ile gösterildiği gibi, bir UoF aynı zamanda yenilikçidir, 

kapsayıcıdır, pazar ve müşteri odaklıdır ve esnektir:

	◾ Yenilikçilik; “bir şeyin doğasında veya tarzında yapılan bir değişiklik; yeni uygulamaya 

konulan bir şey; yeni bir uygulama, yöntem, vs. anlamına gelir” (OED Online t.y.);

	◾ Kapsayıcılık; “kimliklerine dayalı olarak dezavantajlı durumdaki kişilerin toplumda yer 

alma yeteneklerini, fırsatlarını ve itibarlarını arttırma süreci” ve “kamu hizmet şirketinin 

varlıklarını ve operasyonlarını, daha geniş topluluğa fayda sağlamak, kamu hizmet şirketinin 

faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak ve özellikle geleneksel olarak 

yetersiz hizmet verilen mahallelerde olmak üzere tüm hizmet alanı genelinde eşit hizmet 

sunmak” anlamına gelir (Dünya Bankası 2013; AWWA 2019);

Kaynak: Heymans ve 

diğerlerinden (2016) 

uyarlanmıştır.
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Müşterilere
Hizmet

Ticari Teknik

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji

Yasal çerçeve ve Yönetişim

ŞEKIL 2.1
Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi  
Başarı Piramidi
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	◾ Piyasa ve müşteri odaklılık kamu hizmet şirketinin rekabetçi bir piyasadaki bir şirket 

gibi çalıştığı, verimliliğe ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına öncelik verdiği ve müşterilerine, 

memnun olmamaları durumunda hizmet sağlayıcılarını değiştirebileceklermiş gibi 

davrandığı anlamına gelir; ve

	◾ Dayanıklılık “herhangi bir kişiliğin -bir bireyin, topluluğun, kuruluşun veya doğal bir 

sistemin- hizmet kesintilerine hazırlıklı olma, şok ve streslerden toparlanma ve yıkıcı bir 

deneyime uyum sağlama ve büyüme kapasitesi” anlamına gelir (Rodin 2014).

2.3 Kavramın Temelleri

UoF kavramı, daha önce hazırlanan iki rehber belge kapsamında yapılan çalışmalara dayanmaktadır: 

Kamu Hizmet Şirketi Dönüştürme Çerçevesi (UTF) ve Akıllı Su Şirketi. Bunlar birlikte, UoF durum 

tespit ve eylem planlaması araç seti için gerekli temel çerçeveyi sunmaktadır. Bu rehber belgelerin 

her birine ilişkin kısa bir genel bakış aşağıda sunulmaktadır.

Kamu Hizmet Şirketi Geri Dönüş Çerçevesi

UTF, kötü performans gösteren STS şirketlerini yeniden karlı şirketlere dönüştürme yönelik 

rehberlik sağlar ve STS şirketlerine ilişkin sağlıklı yönetim ve performansın beş kritik unsurunu 

tanımlar: teknik faaliyetler, ticari faaliyetler, I
.
KY, organizasyon ve strateji ve finansal yönetim. 

Bu bağlamda bir unsur STS şirketleri için sağlıklı bir yönetim ve performansın temel direklerinden 

birisi olarak tanımlanır.

Çerçeve, kullanıcıların nitel ve nicel göstergeler aracılığıyla kamu hizmet şirketinin bu unsurların 

her birindeki performansının ve olgunluk düzeyinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmalarına 

olanak tanır. Bu değerlendirmenin çıktıları, kamu hizmet şirketinin bu unsurların her birinde aldığı 

puan düzeyini gösteren bir performans örümcek ağı ve bir olgunluk örümcek ağıdır (1 [başlangıç] 

ila 5 [dünya standartlarında] arasında ölçülür). Eylem matrisleri ve rehberlik notları, kamu hizmet 

şirketinin dönüşümünü başlatmak ve sürdürmek için değerlendirmenin önceliklendirilmiş bir 

eylem planına nasıl dönüştürüleceğini belirtir.
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Akıllı Su Şirketi

Akıllı Su Şirketi, böyle bir şirket olmanın ne anlama geldiğini tanımlayan bir kılavuzdur, STS 

şirketleri için su döngüsü genelindeki temel iyileştirme fırsatlarını belirler ve yenilikçi yaklaşımların 

ve teknolojilerin benimsenmesi sürecini üç ana tema altında yapılandırır:

	◾ Dayanıklı bir su temininin sağlanması.

	◾ Etkili atık su yönetiminin sağlanması.

	◾ I
.
htiyaçlara duyarlı bir su şirketinin oluşturulması.

Bu kavram, dayanıklılık, finansal ve operasyonel verimlilik, enerji ve su verimliliği, kapsayıcılık, 

döngüsel ekonomi, yenilikçilik ve iyi yönetişim ilkelerini içerir.
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MEVCUT DURUMUN TESPITI 
VE I

.
STENILEN OLGUNLUK 

DÜZEYININ BELIRLENMESI

uof programinin ilK adimi, Kamu Hizmet ŞirKetinin mevcut durumunu 

teS¸HiS etmeK ve Her biri baŞari piramidindeKi farKli bloKlarla ilgili olan 

beŞ alanda (Hizmet, performanS, olgunluK, uof SeviyeSi ve KolaylaŞtirici 

ortam) ulaŞilmaK iStenen bir SonraKi Seviyeyi tanimlamaKtir (baKiniz 

tablo 3.1).

Şekil 2.1’de görüldüğü gibi müşterilere hizmet en üstte yer almaktadır, çünkü kamu hizmet 

şirketinin nihai hedefi güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı hizmetler sunmaktır.

Piramidin ortasındaki beş blok temel süreçlerdir (ticari faaliyetler, teknik faaliyetler, finansal 

yönetim, I
.
KY ve organizasyon ve strateji) ve bunlar üç perspektiften değerlendirilirler:

	◾ Bunlardan birincisi, temel nicel göstergeleri kullanan performanstır (örneğin, gelir 

getirmeyen suyun ve bağlantı başına ve saat başına litre bazında miktarı ve faiz, vergi ve 

amortisman öncesi kazanç [FAVÖK]).

B Ö L Ü M 

3
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	◾ I
.
kincisi, nitel uygulamaların bir listesini kullanan (mali tabloları hazırlamak için ne tür bir 

muhasebe sisteminin kullanıldığı ve varlıkların nasıl yönetildiği gibi) olgunluk düzeyidir. 

Kamu hizmet şirketinin yönetim ortamını şekillendirdiklerinden dolayı, kolaylaştırıcı ortamı 

temsil eden yasal çerçeve ve yönetişim, piramidin en altında yer alırlar.

	◾ Üçüncüsü, yenilikçilik, kapsayıcılık, piyasa ve müşteri odaklılık ve dayanıklılık bakımından 

kamu hizmet şirketleri için her zamankinden daha fazla önem kazanan bir dizi yeni ortaya 

çıkan uygulama yoluyla tanımlanan UoF seviyesidir (piramidin etrafındaki turuncu halka 

ile temsil edilir). Bu uygulamalar periyodik olarak güncellenecektir.

Tablo 3.1 beş durum tespit alanını, analiz çerçevesini, analizi gerçekleştirmeye yönelik süreçleri 

ve çıktıları özetlemektedir.

TABLO 3.1
Durum Tespit Alanlarının, Analiz Çerçevesinin,  
Süreçlerinin ve Çıktılarının Özeti

Durum 
Tespit Alanı Analiz Çerçevesi 

Analizi GerçekleŞtirme 
Süreci Çıktı

Hizmet
Hizmet değerlendirme 
tablosu 

Temel nicel ve nitel verilerin 
toplanmasi 

Hizmet değerlendirme 
grafiği (Şekil 3.2)

Performans
Performans 
değerlendirme 
tablosu 

Temel nicel ve nitel verilerin 
toplanmasi

Performans örümcek 
ağı grafiği (Şekil 3.4)

Olgunluk Olgunluk Matrisleri 

Kamu hizmet şirketinin mevcut 
durumuna uyan uygulamaları 
seçmek için olgunluk 
matrislerinin kullanılması 

Olgunluk Örümcek 
Ağı ve UoF Boyutları 
Grafiği (Şekil 3.6)

UoF düzeyi Olgunluk Matrisleri 

Kamu hizmet şirketinin 
mevcut durumuna uyan yeni 
ortaya çıkan uygulamaları 
seçmek için UoF unsurlarının 
kullanılması 

Olgunluk Örümcek 
Aği ve UoF Boyutlari 
Grafiği (Şekil 3.6)

Kolaylaştırıcı 
ortam 

Kolaylaştirici ortam 
değerlendirme 
tablosu 

Kamu hizmet şirketinin 
mevcut kolaylaştırıcı ortamına 
uyan uygulamaları seçmek 
için kolaylaştırıcı ortam 
değerlendirme kriterlerinin 
kullanılması 

Kolaylaştırıcı ortam 
değerlendirme tablosu 
(Şekil 3.8)

Not: UoF = Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi.
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SU VE SANITASYON ŞIRKETLERINI BIR SONRAKI SEVIYENIN ÖTESINE TAŞIMAK 

3.1 Hizmet Değerlendirmesi

UoF tanımına göre, müşterilere sunulan hizmetin güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara 

duyarlı olması gerekir. Durum tespitinin hizmet bileşeninde, 1’den (temel) UoF seviyesine kadar 

uzanan bir ölçek üzerinden, kamu hizmet şirketi bu bileşenler bakımından değerlendirilmektedir. 

Örneğin, hizmet performansı değerlendirilirken, içme suyu kapsama oranı yüzde 50’den az olan bir 

kamu hizmet şirketinin performansı 1’inci seviye (başlangıç) olarak belirlenirken, içme suyu kapsama 

oranı yüzde 100 olan bir kamu hizmet şirketinin UoF hizmet düzeyine ulaştığı değerlendirilmektedir.

Analiz Çerçevesi

Hizmet değerlendirmesi (Şekil 3.1) beş bileşenden oluşmaktadır (güvenilir, güvenli, 

kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı). Her bileşen bir veya daha fazla gösterge aracılığıyla 

değerlendirilmektedir -örneğin, güvenilirlik bileşeni, süreklilik (tedarikin günlük kaç saat sürdüğü) 

ve kullanılabilirlik (evsel tüketimin günlük hizmet verilen kişi başına ortalama kaç litre olduğu) 

aracılığıyla değerlendirilmektedir. Ayrıntılı göstergeler Ek A’da yer almaktadır.

Çıktı

Çıktı, hizmet değerlendirme grafiği olacaktır. Tablo, taralı çubuklar kullanarak, kamu hizmet 

şirketinin her bir hizmet bileşenindeki ortalama performansını gösterecektir. Örneğin, içme suyu 

kapsama oranı yüzde 87 ve sanitasyon hizmeti kapsama oranı yüzde 17 olan bir kamu hizmet 

şirketi, ortalama 3 puan ile kapsayıcılık bakımından iyi bir düzeye atayacaktır. Gösterge niteliğinde 

bir çıktı, şekil 3.2’de gösterilmektedir.

Çıktının Nasıl Uygulanacağı

Hizmet değerlendirmesi, kamu hizmet şirketinin daha genel hedefleri için bir hatırlatıcı görevi görür 

ancak eylemlere veya eylem planına doğrudan bir girdi sağlamaz. Bu durum piramidin mantığını 

yansıtmaktadır: Kamu hizmet şirketi, hizmetleri iyileştirmek için piramidin içindeki bulunan unsurları 

iyileştirir. Aynı zamanda, hızlı kazanımlar ve uzun vadeli eylemler belirlenirken hizmetleri iyileştirmek 

her zaman akılda tutulmalıdır.
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Mevcudiyet (l/kişi/gün)

Foseptik boşaltma hizmetlerinin mevcudiyeti (hizmet talebinden sonra 24 saat içerisinde
sunuluyor) (%)

Süreklilik (günlük ortalama saat)

Süreklilik (7/24 hizmet verilen müşteriler) (%)

Su kalitesi (numuneler DSÖ’nün içme suyu kalitesi ile ilgili tüm kriterlerini karşılıyor) (%)

Yedi gün içerisinde tatmin edici bir şekilde çözülen şikayetler (%)

Müşteri memnuniyetinin performans değerlendirmesine bağlantısı

Şikayetlerin cevapları takip eden Yönetim Bilgi Sistemine bağlantısı

Müşteriler ile etkileşim için özel olarak görevlendirilmiş personel

Şikayet süreci ve hizmet normları ile ilgili protokol/prosedür rehberliği

Şikayet başvuru kanalları

Hizmetten memnun olan müşterilerin yüzdesi (son iki yıldaki değerlendirmelere dayalı olarak) (%)

48 saat içerisinde giderilen kanalizasyon tıkanıklık şikayeti yüzdesi (%)

Hizmet ve performans şeffaflığı

Finansal şeffaflık

Sanitasyon hizmeti kapsama oranı (%)

M
Ü
Ş

T
E

R
IL

E
R

E
 H

IZ
M

E
T

İçme suyu kapsama oranı (%)

Atıksu ve fekal çamur arıtma (%)

Güvenilir

Güvenli

Kapsayıcı

Şeffaf

İhtiyaçlara
Duyarlı

ŞEKIL 3.1
Hizmet Değerlendirmesi

Not: Tablonun tamamı Ek A’da verilmiştir. FÇY = fekal çamuru yönetimi; YBS = yönetim bilgi sistemi; DSÖ = Dünya 

Sağlık Örgütü.
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SU VE SANITASYON ŞIRKETLERINI BIR SONRAKI SEVIYENIN ÖTESINE TAŞIMAK 

Aynı zamanda, hızlı kazanımlar ve uzun vadeli eylemler belirlenirken hizmetlerin iyileştirilmesi her 

zaman ilk akılda tutulması gereken husus olmalıdır.

3.2 Performans Değerlendirmesi

Bir UoF, ticari operasyonlar, teknik operasyonlar, finansal yönetim, I
.
KY ve organizasyon ve strateji 

unsurları altında iyi performans gösteren bir şirkettir. Performans örümcek ağı, kamu hizmet 

şirketinin programın bu beş alanın her birindeki göreceli performansının bir görünümünü 1’den 

(başlangıç) 5’e (birinci sınıf) kadar bir ölçek üzerinde sunar.

Analiz Çerçevesi

Şekil 3.3’te gösterilen performans değerlendirme tablosunda (Ek-B), her bir unsur bir veya 

daha fazla gösterge yoluyla değerlendirilmektedir— örneğin, ticari faaliyetler tahsilat oranı ve 

ölçüm oranı yoluyla değerlendirilir.

ŞEKIL 3.2
Gösterge Niteliğinde Bir Hizmet Değerlendirme Grafiği

Başlangıç Temel İyi Yüksek
Performans

Dünya
Standartları

UoF

GÜVENILIR

GÜVENLI

KAPSAYICI

ŞEFFAF

DUYARLI
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Çıktı

Beş unsurun nispi olarak güçlü ve zayıf yönlerini gösteren beş kollu bir performans örümcek ağı 

yoluyla her bir unsurun toplam puanı grafik olarak gösterilecektir. Örneğin, Şekil 3.4’te gösterilen 

örnekte, ticari faaliyetler, organizasyon ve strateji ve finansal yönetim ile ilgili performans, I
.
KY ve 

teknik faaliyetlerdeki performanstan nispeten daha güçlüdür.

Çıktının Nasıl Uygulanacağı

Performans örümcek ağı ile belirlenen göreceli güçlü ve zayıf yönler, eylem planlaması 

sürecinde eylemlerin önceliklendirilmesine yönelik bir yöntem sağlar. Örneğin, bir kamu hizmeti 

şirketi, öncelikli olarak daha düşük puanlara sahip unsurları iyileştirmek (bu örnekte, I
.
KY ve teknik 

faaliyetler) üzerinde odaklanmayı ve/veya süreçlerini konsolide etmeye ve optimize etmeye devam 

etmek için güçlü yönleri (bu örnekte, finansal yönetim) üzerinde odaklanmayı seçebilir.

Tahsilat Oranı (%)

Ölçüm oranı (ölçülen müşteriler) (%)

P
E

R
F

O
R

M
A

N
S

Ticari

Gelir getirmeyen su (litre/sistemin basınçlı olduğu saat
başına bağlantı)

Teknik

FAVÖK marjı (%)Finansal Yönetim

1.000 bağlantı başına personel sayısıİnsan Kaynakları Yönetimi

Toplu performans hedefleri endeksi (%)Organizasyon ve Strateji

ŞEKIL 3.3
Performans Deg˘erlendirmesi

Not: Tablonun tamamı Ek-B’de sunulmaktadır. GGS = gelir getirmeyen su; FAVÖK = faiz, vergi ve amortisman öncesi 

kazanç; I
.
KY = insan kaynakları yönetimi.
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SU VE SANITASYON ŞIRKETLERINI BIR SONRAKI SEVIYENIN ÖTESINE TAŞIMAK 

Ayrıca, performans ve olgunluk arasındaki asimetrileri göstermek için, performans örümcek ağı, 

olgunluk örümcek ağının ve UoF boyutlarının (bir sonraki bölümde açıklanmıştır) üzerine 

bindirilebilir. Belirli bir unsur bakımından performans puanı olgunluk puanında daha yüksek ise, 

bu durum kamu hizmet şirketinin mevcut performans seviyelerini sürdürmek için olgunluğunu 

güçlendirmesi gerektiğini gösterebilir.

3.3 Olgunluk

Bir UoF, ticari faaliyetler, teknik faaliyetler, finansal yönetim, I
.
KY ve organizasyon ve strateji unsurları 

altında olgun uygulamalar gerçekleştirir. Durum tespitinin olgunluk bileşeni, bir kamu hizmet 

şirketinin olgunluğunu 1’den (başlangıç) 5’e (dünya standartlarında) kadar beş seviyeye üzerinden 

değerlendirir. Bir UoF, söz konusu beş unsur altında yenilikçi, kapsayıcı, piyasa ve müşteri odaklı 

ve dayanıklı uygulamalar da gerçekleştirir. Durum tespitinin UoF bileşeni, sadece bir kamu hizmet 

şirketinin UoF uygulamalarını gerçekleştirmede kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmekle kalmaz, 

aynı zamanda kamu hizmet şirketlerine stratejik düşünme ve gelecek vizyonlarını kararlaştırma 

fırsatı da sunar. UoF uygulamaları, yeni uygulamalar ortaya çıktıkça UoF Araç Takımında periyodik 

olarak güncellenecektir.

Analiz Çerçevesi

Olgunluk, olgunluk matrisleri yoluyla değerlendirilir. Her unsur başına, her biri alanlara (faturalama 

gibi) ve konulara (faturalama sıklığı gibi) bölünmüş bir olgunluk matrisi bulunmaktadır. Her konu 

ŞEKIL 3.4
Gösterge Niteliğindeki Bir  
Performans Örümcek Aği

1
2
3
4
5

Ticari
Faaliyetler

Teknik
Faaliyetler

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji
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matriste bir satıra karşılık gelmektedir ve seviye başına bir veya daha fazla uygulama içermektedir. 

Kamu hizmet şirketinin her konuya ilişkin olgunluk düzeyi, şirketin mevcut durumuyla en iyi eşleşen 

uygulama ile belirlenmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse, ticari faaliyetler olgunluk matrisinin ölçüm ve faturalama alanlarına 

ilişkin bölümü Şekil 3.5’te gösterilmektedir. Yürüyerek veya arabayla uzaktan ölçüm yoluyla sayaç 

okuması yapan bir kamu hizmet şirketi 4 puan (iyi performans gösteren) alır ve istenilen seviye 

tamamen uzaktan aralıklı ölçüm sistemine (dünya standartlarında) sahip olmaktır.

UoF için uygulamalar dört boyut bazında kategorize edilmektedir: yenilikçilik, kapsayıcılık, piyasa 

ve müşteri odaklılık ve dayanıklılık. Örneğin, farklı müşteri türlerinin ihtiyaçlarını karşılayan fatura 

ibraz yöntemleri kapsayıcılık boyutuna girmektedir. “TBD” olarak etiketlenen hücrelerin gösterdiği 

gibi, tüm boyutlar tüm konular için geçerli değildir (şekil 3.5).

Olgunluk matrislerinin tamamı UoF Araç Takımında mevcuttur ve matrislerin geliştirilmesinde 

kullanılan bazı faydalı kaynaklar ve araçlar Ek E’de sunulmaktadır.

Analizin Gerçekleştirilmesine I
.
lişkin Süreç

Olgunluk Değerlendirmesi: Her konu için kamu hizmet şirketinin mevcut durumunu en 

iyi yansıtan bir olgunluk düzeyi seçiniz. Daha sonra, her konu için istenilen olgunluk düzeyini 

seçiniz. Toplamda 90 konu bulunmaktadır: ticari faaliyetlerde 19, teknik faaliyetlerde 26, finansal 

yönetimde 14, organizasyon ve stratejide 12 ve I
.
KY’de 19.

UoF Değerlendirmesi: Kamu hizmet şirketinin, UoF kavramı ile tanımlanan gelişmiş eylemleri 

ne ölçüde uyguladığını belirlemek için, kamu hizmet şirketi, istenilen UoF uygulamalarının yanı 

sıra halihazırda uygulamakta olduğu uygulamaları seçmelidir. Toplam 182 UoF uygulaması 

bulunmaktadır: 63’ü yenilikçilik, 45’i kapsayıcılık, 34’ü piyasa ve müşteri odaklılık ve 40’ı esneklik 

ile ilgilidir. UoF uygulamaları, ortaya çıktıkça UoF Araç Takımında düzenli olarak güncellenecektir.

Çıktı

Performans örümcek ağı gibi, her unsura ait toplam puan, bir olgunluk örümcek ağı ve beş 

unsurla ilgili güçlü ve zayıf yönleri gösteren beş kollu UoF boyutları yoluyla grafiksel olarak 



17
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ŞEKIL 3.5
Olgunluk ve UoF Değerlendirmesi

Olgunluk Düzeyleri
BİRİNİ SEÇİNİZ

UoF BOYUTLARI
GEÇERLİ OLANALRIN TÜMÜNÜ SEÇİNİZ

Alan Konu Başlangıç Temel İyi
Yüksek

Performanslı

Tüm ISO 4064
standartlarını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

Yenilikçilik Kapsayıcılık Dayanıklılık

Ö
lç

ü
m

Sayaç Türü Yok Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Meter reading Yok Manüel Tam uzaktan
aralıklı

Daha sonra
belirlenecek

TBD

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Testing and
replacement

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Online sayaç 
verilerinden alınan 
istisna raporlarına 
dayalı olarak proaktif 
test, kalibrasyon ve 
yenileme yapılıyor

Talep üzerine uzaktan 
okumaya (örneğin
mobil cihazlar ve 
kumanda odası yoluyla)
olanak tanıyan, ISO 
4064 standartlarına
uygun elektronik 
sayaçlar; Sayaç okuma,
faturalama ve hesap 
verilerinin tutarlılığı
için otomatik kontrol.

Sayaç 
imalatçıları veya 
tedarikçileri ile
garantili hizmet
düzeyi 
anlaşmaları
mevcut

Piyasa
Odaklılık

En az 4 ISO
4064
standardını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

En az 3 ISO
4064
standardını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

ISO 4064
standartlarını
karşılamayan
mekanik
sayaçlar

Bağlantı yok;
tutarlılık
kontrolü yok

Manüel
bağlantı ;
tutarlılık
kontrolü rutin
olarak
yapılıyor

Otomatik
bağlantı ;
tutarlılık
kontrolü rutin
olarak 
yapılıyor

Bağlantı yok;
tutarlılık
kontrolü çok
nadiren
yapılıyor

Test veya
kalibrasyon
yapılmıyor;
yenileme
yapılmıyor

Nadiren test
yapılıyor;
kalibrasyon
yapılmıyor
yenilenmiyor

Test ve
kalibrasyon
rutin olarak
yapılıyor;
nadiren
yenileme
yapılıyor

İmalatçı
kılavuzuna
uygun olarak
test,
kalibrasyon ve
yenileme
yapılıyor

Data
reconciliation
meter
reading,
billing and
accounts data
are consistent

Elektronik
cihaza manüel
girdi

Yürüyerek
veya arabayla
uzaktan
okuma

Tüm sosyoekonomik
sınıflardan
müşterilerin okuma
verilerine
kendilerinin
erişimine olanak
sağlayan yöntemler

Tüm kayıtların 
dijital
ve güvenli
yedeklemesi

Dünya
Standartları

nda

Not: Tablonun tamamı UoF Araç Takımında sunulmaktadir. ISO = Uluslararasi Standardizasyon Örgütü; UoF = Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi.
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gösterilecektir. Örneğin, Şekil 3.6’da, I
.
KY, organizasyon ve strateji, ticari faaliyetler ve 

mali yönetim unsurlarındaki performans, teknik faaliyetlerdeki performanstan nispeten daha 

güçlüdür. Olgunluk örümcek ağının etrafındaki halka, tüm unsurlarda tüm UoF uygulamalarının 

gerçekleştirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi göstermektedir; turuncu taralı alanın büyüklüğü, kamu 

hizmet şirketinin gerçekleştirdiği UoF uygulamalarının toplam yüzdesine karşılık gelmektedir. 

Örneğin, şekil 3.6’daki kamu hizmet şirketi, tüm kapsayıcılık uygulamalarının yaklaşık yüzde 

50’sini gerçekleştirmiştir.

Ticari
Faaliyetler

Teknik
Faaliyetler

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji

1
2
3
4
5
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ŞEKIL 3.6
Gösterge Niteliğindeki Olgunluk 
Örümcek Ağı ve UoF Boyutları
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Çıktının Nasıl Uygulanacağı

Performans örümcek ağında olduğu gibi, olgunluk örümcek ağı ve UoF boyutları ile 

belirlenen göreceli güçlü ve zayıf yönler eylem planlaması sürecinde eylemleri Önceliklendirmenin 

bir yöntemini sunmaktadır. Örneğin, bir kamu hizmet şirketi, öncelikle daha düşük puanlı unsurları 

iyileştirmenin (bu örnekte teknik faaliyetler) üzerinde odaklanmayı veya süreçlerini konsolide 

etmeye ve optimize etmeye devam etmek için daha yüksek puanlara sahip unsurları güçlendirmeyi 

(bu örnekte insan kaynakları) seçebilir.

Ayrıca, performans ve olgunluk arasındaki asimetrileri ortaya koymak için, şekil 3.7’de gösterildiği 

gibi, performans örümcek ağı ile olgunluk örümcek ağı ve UoF boyutları üzerine 

örtüştürülebilir. Eğer belirli bir unsur için performans olgunluktan daha yüksek bir puana sahipse 

(örneğin, bu şekilde teknik faaliyetler), bu durum, şirketin mevcut performans seviyelerini 

koruyabilmek için olgunluğunu güçlendirmesi gerektiğini gösterebilir.

3.4 Kolaylaştırıcı Ortam

Bir kamu hizmet şirketinin, yasal ve yönetişim çerçevesinin karakterize ettiği kolaylaştırıcı ortamı, 

şirketin hangi eylemleri ne zaman gerçekleştirebileceğini etkiler. Dolayısıyla, kamu hizmet şirketinin 

harekete geçmesini engelleyen bağlayıcı kısıtları daha iyi anlamak için şirketin kolaylaştırıcı 

ortamının mevcut durumunu bilmek önemlidir.

Analiz Çerçevesi

Kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesinde, beş değerlendirme kategorisi bulunmaktadır: 

hizmet standartlarını belirleme sistemi, tarifeleri belirleme sistemi, kurumsal yapı, finansman ile 

özerklik ve hesap verebilirlik.

Her satır için, kamu hizmet şirketinin günümüzdeki kolaylaştırıcı ortamını en iyi açıklayan bir hücre 

seçilmelidir. Soldaki hücreler, daha zayıf bir kolaylaştırıcı ortamı, sağdaki hücreler ise daha güçlü 

bir ortamı karakterize etmektedir. Güçlü bir kolaylaştırıcı ortama sahip olmak kısmen kamu hizmet 

şirketinin kontrolü dışında olduğundan dolayı, bu değerlendirmede diğer durum tespit alanlarıyla 

aynı puanlama rubriği kullanılmaz.
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O
RIENTATION

1
2
3
4
5

Ticari
Faaliyetler

Teknik
Faaliyetler

Finansal
Yönetim

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

Organizasyon
ve Strateji 
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Performans

Olgunluk

Asimetriler

UoF

ŞEKIL 3.7
Olgunluk ve Performans Örümcek Ağları ile UoF 
Boyutlarının Örtüştürülmesi

Not: UoF = Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi.

Analizin Gerçekleştirildiği Süreç

Kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesini tamamlamak için, her satırda, kamu hizmet şirketinin 

mevcut kolaylaştırıcı ortam düzeyini en iyi şekilde tanımlayan hücre seçilmelidir.

Bu bilgi UoF Araç Takımına girilmelidir. Şekil 3.8, kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesinin nasıl 

göründüğüne dair bir örnek sunmaktadır. Analizi gerçekleştirmek için kamu hizmet şirketi, mevcut 

kolaylaştırıcı ortamına en yakın olan seçeneği seçer. Bu şekilde sunulan örnekte, kamu hizmet 
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şirketi, bir düzenleyici ve hesap verebilirlik sisteminin mevcut olduğu, ancak hizmet alanında çok 

az sayıda müşteriyi kapsadığı bir bağlamda faaliyet göstermektedir.

Çıktı

Çıktı, analiz için kullanılan kolaylaştırıcı ortam değerlendirme tablosunun aynısıdır; bu 

sefer, şekil 3.8’de görüldüğü gibi, yeşil taralı alan kamu hizmet şirketinin şu anda nerede olduğunu, 

kırmızı taralı alan ise henüz ulaşılmamış seviyeleri göstermektedir.

Çıktının Nasıl Uygulanacağı

Kolaylaştırıcı ortam değerlendirmesinin çıktısı, eylem planlaması sürecinin 8’inci adımında kullanılır: 

Bağlayıcı kısıtların belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak için 

eylem planlama sürecinden eylemlerin ortaya konulması.

Zayıf Güçlü Seçim

Hizmet standartlarını belirleme sistemi

3

2

1

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi mevcuttur 
ancak hizmet 
alanındaki çok az 
kişiyi kapsamaktadır

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi 
bulunmamaktadır

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi 
bulunmamaktadır

Hizmet 
standartları
belirlenmemmiş

Düzenleme ve hesap 
verebilirlik sistemi 
mevcuttur ancak 
şeffaf değildir veya 
ihtiyaçlara cevap 
vermemektedir

Asgari hizmet 
standartları
belirlenmiştir

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki
bazılarını  
apsamaktadır

Düzenleme ve hesap 
verebilirlik sistemi 
orta derecede şeffaf 
ve ihtiyaçları 
karşılıyor

Hizmet standartları 
uygun şekilde 
belirlenmiştir ancak
öngörülebilir bir 
şekilde
belirlenmemiştir

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki
kişilerin çoğunu 
kapsamaktadır

Düzenleme ve hesap 
verebilirlik sistemi 
büyük ölçüde şeffaf 
ve ihtiyaçları karşılıyor

Hizmet standartları 
bir ölçüde uygun ve 
öngörülebilir bir
şekilde belirlenmiştir.

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki
herkesi kapsıyor

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi şeffaf ve 
hizmet alanındaki 
herkesin ihtiyaçlarını
karşılıyor

Hizmet standartları 
uygun, ihtiyaçlara 
cevap veren ve
öngörülebilir bir 
şekilde belirlenmiştir.

ŞEKIL 3.8
Kolaylaştırıcı Ortam Değerlendirmesinin Gösterimi

Not: Tablonun tamami Ek-C’de sunulmaktadir.
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EYLEM PLANLAMASI

eylem planlamaSi Süreci, iKi çiKti geliŞtirmeK için durum teSpit 

çaliŞmaSinin Sonuçlarini Kullanir:

	◾ Reformu başlatmaya ve destek oluşturmaya yönelik etkili eylemlerden oluşan, tamamen 

kaynaklandırılmış ve uygulanabilir bir 100 günlük eylem planı ve

	◾ Reformu hızlandırmak ve kamu hizmet şirketinin uzun vadeli vizyonuna ulaşabilmek için 

ivme oluşturmaya yönelik eylemlerden oluşan beş yıllık bir stratejik plan.

Şekil 4.1, eylem planlama sürecinde yer alan 15 adımı özetlemektedir. 100 günlük eylem planı, 

uygulamaya hazır hale gelecek şekilde ayrıntılı olarak hazırlanır. Beş yıllık stratejik plan taslağı 

da duru m tespit çalışması yapıldıktan hemen sonra, ancak giderek daha az ayrıntılı olarak 

geliştirilmelidir. 100 günlük plan tamamlanmaya yaklaşırken, kamu hizmet şirketi 100 günlük 

plandan çıkarılan dersleri yansıtarak ve kaynakları temin ederek beş yıllık planı taslak bir plandan 

nihai bir plana dönüştürmelidir. Bu adım, durum tespit çalışmasından hemen sonra gerçekleştirilen 

başlangıç planlaması üzerinde odaklanan bu çerçevede tam olarak ele alınmamıştır.

Eylem planlaması süreci boyunca kamu hizmet şirketine veya uygulayıcıya yol göstermek amacıyla 

adımlar sıralı bir şekilde sunulmaktadır. Uygulamada, süreç tekrarlı bir şekilde uygulanabilir, yani bazı 

adımlar tekrarlanabilir veya farklı bir sırayla uygulanabilir. Çoğu kamu hizmet şirketi muhtemelen 

bu süreçte, özellikle mantıklı bir eylem sıralaması geliştirmede ve hangi UoF uygulamalarının ne 

zaman uygulanacağına karar vermede, bir su sektörü uzmanından destek alacaktır.

B Ö L Ü M 

4
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ŞEKIL 4.1
Eylem Planlaması Sürecine 
Genel Bakış

ÖN PLANLAMA

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

5 YILLIK STRATEJIK PLAN

3
Öncelikle ne 
üzerinde
odaklanılacağının
kararlaştırılması

4
Şimdi
yapılabilecek
eylemlerin
belirlenmesi

5
Her bir 
eylemin
maliyetinin ve
etkilerinin 
tahmin
edilmesi

6
Düşük 
maliyetli, 
yüksek etkili 
eylemlerin
önceliklen-
dirilmesi

7
Kurum içi
motivasyonun
güçlendiril-
mesi

8
Bağlayıcı
kısıtların
belirlenmesi 
ve analiz 
edilmesi

Nihai
100 günlük

plan

9
Planın
optimize
edilmesi

10
Performans
izleme
ölçülerinin
geliştirilmesi

5-year
Strategic 

Plan

11
«Park Alanının» 
gözden
geçirilmesi ve 
ilave
eylemlerin 
belirlenmesi

12
Düşük 
maliyetli,
yüksek etkili
eylemlerin
önceliklendir-
ilmesi

13
Zorlayıcı
eylemlerin
belirlenmesi

14
Şirketin
stratejik
çerçevesinin
tanımlanması

15
Takip süreci

1
Personelin 
çabaya 
katılım
için motive 
edilmesi

2
Vizyonun ve
değişim
kararlılığının
duyurulması

Kararlılık
ve

Motivasyon

Not: “Park alanı” bir dizi yüksek öncelikli başlangıç eylemleri gerçekleştirildikten sonra değerlendirilecek 

eylemlerin bir listesidir.
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4.1 Ön Planlama: Güç Çarpanı

ADIM 1: Personelin Çalışmaya Katılmak için Motive Edilmesi

Tipik bir STS kuruluşunda, personelin çoğu işverenleriyle düşük düzeyde etkileşime sahiptir. 

Yardımcı olmak için motive değillerdir ve genellikle cezalandırma tehdidiyle daha fazlasını 

yapmaya zorlanamazlar (çünkü çoğu kamu hizmet şirketinde işten çıkarma veya diğer yaptırımların 

uygulanması zordur) veya para vadiyle daha fazlasını yapmaya teşvik edilemezler (çünkü kaynak 

kısıtları ve dışarıdan dayatılan ücret ölçekleri bunu engeller). Personeli reforma katılmaya teşvik 

etmek ve yetkilendirmek için uygulanabilecek alternatif teknikler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

	◾ Gönüllülere çağrıda bulunarak, mevcut durumu değiştirerek birlik ruhu oluşturmaya 

kararlı, karşılıklı olarak güçlendirici bir grup oluşturmak

	◾ Örnek oluşturarak liderlik yapmak

	◾ Ortak bir vizyon oluşturmak

	◾ Kamu hizmeti misyonuna hitap etmek

	◾ Eğer kendi iradeleri ile iyileştirme yapılmazsa özelleştirme gibi bir tehdidi yenmek için 

birlik oluşturmak

	◾ Kamu hizmet şirketinin sağlık ve güvenlik girişimlerine öncülük yaparak onlara değer 

verdiğini göstermek

	◾ Değişimin gerçekleştiğini göstererek momentum oluşturmak ve daha fazla değişimin 

mümkün olduğu inancını yerleştirmek

	◾ Stratejik olarak ilgili iyileştirmeler yapan ve reform için kararlılık sergileyen personel ve 

ekipler için parasal olmayan takdir ve ödül sistemlerini uygulamaya koymak

Bu önlemler ile birlikte olumlu teşvikler de kullanılmalıdır. Örneğin;

	◾ Performanstaki iyileştirmelerin ücrette artışa yol açacağına dair güvenilir vaatler; örneğin, 

belirli hedeflere ulaşıldığında uygulanacak bir kar paylaşım planı veya bir çalışan hisse 

sahipliği planı yoluyla; ve

	◾ Değişim gündemine dahil olanlar için, eğitim, iş başında eğitim, sertifikasyon ve terfi 

yoluyla beceri kazanımının ve kariyer ilerlemesinin mümkün olduğunun gösterilmesi.
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ADIM 2: Vizyonun ve değişim Kararlılığının Harici 

Paydaşlara Duyurulması

Kamu hizmet şirketleri, vizyonlarını ve değişim kararlılıklarını duyurarak harici paydaşların da 

desteğini aramalıdır. Bu, kurum içinde ittifaklar oluşturmak kadar önemlidir, hatta daha da zor 

olabilir. Değişim kararlılığının erken aşamada duyurulması, güvenilirliğin ve hesap verebilirliğin 

oluşturulmaya hizmet eder. Örneğin, bir kamu hizmet şirketi reform hedeflerini müşterilere 

duyurursa, müşteriler bir “baskı grubu” haline gelebilir ve kamu hizmet şirketini reformu başlatması, 

sürdürmesi ve nihai olarak hedeflerine ulaşması konusunda sorumlu tutabilir.

Sekizinci adımda daha ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi, güvenilirliği oluşturmak, dışarıdan destek 

sağlamanın en iyi yollarından biridir.

4.2 100 Günlük Eylem Planı: Reformu Başlatmak 
ve Reforma Destek Oluşturmak için Etkili Eylemler

Burada sunulan yedi adım, kamu hizmet şirketi için, kaynakları tamamen belirlenmiş ve uygulamaya 

hazır eylemler içeren 100 günlük bir eylem planıyla sonuçlanacaktır.

ADIM 3: Öncelikle Neyin Üzerinde Odaklanılacağının 

Kararlaştırılması

Kamu hizmet şirketi, 100 günlük eylem planlama sürecini başlatmak için 3’üncü bölümde açıklanan 

performans ve olgunluk değerlendirmelerinin çıktılarını kullanmalıdır. Sonuçları incelerken, kamu 

hizmet şirketi mevcut dengesizlikleri belirlemelidir. Örneğin:

	◾ Teknik unsurun performansının düşük olduğu şekil 3.7’de gösterildiği gibi, olgunluk 

örümcek ağındaki herhangi bir unsurun diğerlerinden önemli ölçüde daha düşük bir 

puana sahip olduğu yerler.

	◾ I
.
KY performansının olgunluktan düşük ve teknik faaliyetlerin olgunluğunun performanstan 

daha düşük olduğu Şekil 3.8’de gösterildiği gibi, herhangi bir unsurun performans 

açısından olgunluktan önemli ölçüde daha düşük puana sahip olduğu veya tam tersinin 

geçerli olduğu yerler.
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	◾ Tek bir unsur altında, bir alandaki herhangi bir konunun, aynı alandaki diğer konulardan 

önemli ölçüde daha düşük puana sahip olduğu yerler. Örneğin, ticari faaliyetler olgunluk 

matrisinin ‘ölçüm’ alanında, hizmet sağlayıcının sayaç türü, sayaç okuma ve veri mutabakatı 

için yüksek bir puanı, ancak şekil 4.2’de gösterildiği gibi sayaç testi ve değiştirme için 

düşük bir puanı varsa, bu durumun eylem planlaması adımlarında dikkate alınabilmesi için 

bir dengesizlik olarak işaretlenmesi gerekir.

Eylem planlaması için odak noktalarının bir unsur(lar), bir alan(lar) veya bir konu(lar) olabileceğini 

unutmayın.

ADIM 4: Şimdi Gerçekleştirilebilecek Eylemlerin Belirlenmesi

Odak noktaları belirlendikten sonra, kamu hizmet şirketi şimdi gerçekleştirebileceği eylemleri 

belirlemek için olgunluk matrislerine bakmalıdır. Bu eylemler, kamu hizmet şirketinin;

	◾ yetki ortamı,

	◾ politik ekonomisi,

	◾ özerkliği,

	◾ personel olanakları

ile önemli ölçüde kısıtlanmayan eylemlerdir.

Örneğin, reformun başlangıcında, bir kamu hizmet şirketi, belirli bir siyasi bağlamdaki zorluklar 

nedeniyle yetkin bir finans yöneticisini işe alamayabilir. Bununla birlikte, bir kamu hizmet şirketi 

finans bölümünü temel muhasebe becerileri konusunda eğitebilir ve böylelikle şirketin finansal 

durumunu düzene sokmaya başlayabilir. Fon mevcudiyetinin 4. adımda bir filtre olmadığını, ancak 

5 ila 6. adımlarda ele alınacağını unutmayın.
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Olgunluk Düzeyleri
BİRİNİ SEÇİNİZ

UoF BOYUTLARI
GEÇERLİ OLANALRIN TÜMÜNÜ SEÇİNİZ

Alan Konu Başlangıç Temel İyi
Yüksek

Performanslı

Tüm ISO 4064
standartlarını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

Yenilikçilik Kapsayıcılık Dayanıklılık

Ö
lç

ü
m

Sayaç Türü Yok Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Meter reading Yok Manüel Tam uzaktan
aralıklı

Daha sonra
belirlenecek

TBD

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Testing and
replacement

Daha sonra
belirlenecek

Daha sonra
belirlenecek

Mevcut Düzey
İstenen Düzey

Online sayaç 
verilerinden alınan 
istisna raporlarına 
dayalı olarak proaktif 
test, kalibrasyon ve 
yenileme yapılıyor

Talep üzerine uzaktan 
okumaya (örneğin
mobil cihazlar ve 
kumanda odası yoluyla)
olanak tanıyan, ISO 
4064 standartlarına
uygun elektronik 
sayaçlar; Sayaç okuma,
faturalama ve hesap 
verilerinin tutarlılığı
için otomatik kontrol.

Sayaç 
imalatçıları veya 
tedarikçileri ile
garantili hizmet
düzeyi 
anlaşmaları
mevcut

Piyasa
Odaklılık

En az 4 ISO
4064
standardını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

En az 3 ISO
4064
standardını
karşılayan
mekanik
sayaçlar

ISO 4064
standartlarını
karşılamayan
mekanik
sayaçlar

Bağlantı yok;
tutarlılık
kontrolü yok

Manüel
bağlantı ;
tutarlılık
kontrolü rutin
olarak
yapılıyor

Otomatik
bağlantı ;
tutarlılık
kontrolü rutin
olarak 
yapılıyor

Bağlantı yok;
tutarlılık
kontrolü çok
nadiren
yapılıyor

Test veya
kalibrasyon
yapılmıyor;
yenileme
yapılmıyor

Nadiren test
yapılıyor;
kalibrasyon
yapılmıyor
yenilenmiyor

Test ve
kalibrasyon
rutin olarak
yapılıyor;
nadiren
yenileme
yapılıyor

İmalatçı
kılavuzuna
uygun olarak
test,
kalibrasyon ve
yenileme
yapılıyor

Data
reconciliation
meter
reading,
billing and
accounts data
are consistent

Elektronik
cihaza manüel
girdi

Yürüyerek
veya arabayla
uzaktan
okuma

Tüm sosyoekonomik
sınıflardan
müşterilerin okuma
verilerine
kendilerinin
erişimine olanak
sağlayan yöntemler

Tüm kayıtların 
dijital
ve güvenli
yedeklemesi

Dünya
Standartları

nda

ŞEKIL 4.2
Bir Olgunluk Alanı I

.
çerisindeki 

Dengesizlik Örneği

Not: ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü; UoF = Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi.

Anahtar: Mavi = seçilen olgunluk düzeyi; yeşil = istenilen UoF eylemi için seçilen düzey.
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ARA ÇIKTI: Uygulanabilir Eylemlerin Bir Ön Listesi

ADIM 5: Her Bir Eylemin Maliyetinin ve Etkisinin Tahmin Edilmesi

Kamu hizmet şirketi, uygulanabilir eylemlerin bir ön listesini hazırladıktan sonra, her bir eylemin 

maliyetini ve etkisini tahmin etmelidir. Bunlar, kamu hizmet şirketinin kendi özel bağlamına bağlı 

olacaktır. Bazı eylemlerin uygulanması bir ülkede diğerine göre daha maliyetli olabilir. Belirli bir 

eylemin etkisi, halihazırda mevcut olan sistem ve süreçlere bağlı olarak değişebilir.

ADIM 6: Düşük Maliyetli Yüksek Etkili Eylemlerin 

Önceliklendirilmesi

Kamu hizmet şirketi, beşinci adımda tahmin edilen maliyet ve etkileri kullanarak, eylemleri, en 

düşük maliyetli, en yüksek etkili eylemler en üstte ve en yüksek maliyetli, en düşük etkili eylemler 

en altta listelenecek şekilde sıralamalıdır. Listede aşağı doğru inildikçe, kamu hizmet şirketi, 

artık kaynağın kalmadığı noktaya kadar plana eylemler eklemelidir. Kalan eylemler daha sonra 

kullanılmak üzere “park alanına” gidebilir (bu eylemler 11. adımda gözden geçirilecektir [“park 

alanının” gözden geçirilmesi ve ek eylemlerin belirlenmesi]). Eğer gerekenden daha fazla kaynak 

mevcutsa, bu sefer diğer odak noktaları dikkate alınarak 1 ila 6 arasındaki adımlar tekrar edilebilir.

Şekil 4.3, kamu hizmet şirketinin ön eylem listesinde bulabileceği çeşitli etki-maliyet bileşimlerinin 

görsel bir temsilini göstermektedir. Listenin en üstünde sıralanan eylemler, sağ alt kadranda (yeşil 

gölgeli) yer alır.

UoF Araç Takımı ayrıca kamu hizmet şirketinin 4 ila 6’ıncı adımları tamamlamasına yardımcı 

olabilecek bir eylem önceliklendirme sekmesi de içermektedir.
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ARA ÇIKTI: 100 Günlük Eylem Planının I
.
lk Taslağı

ADIM 7: Kurum I
.
çi Motivasyonun Güçlendirilmesi

Eylem planının ilk taslağını kullanarak, kamu hizmeti kuruluşu, planı uygulamakla görevlendirilecek 

kişileri ve planın etkileyebileceği diğer kişileri motive etmek için 1’inci adımı (personelin çalışmaya 

katılmak için motive edilmesi) esas almalıdır. Reformu daha ileri seviyelere taşımak için personeli 

motive etmeye ve güçlendirmeye yönelik yeni teknikler şunları içerebilir: 

	◾ Beraberindeki hedefler ve kontrol noktaları ile birlikte, farklı ekip üyelerine belirli 

sorumlulukların verilmesi, ve sonrasında hedeflere ulaşmak için ödüller ve takdir gibi 

doğrudan veya finansal olmayan teşviklerin sağlanması; ve

	◾ Eylemleri tamamlamak için birbiriyle rekabet eden ekiplerin oluşturulması ve kazanan 

gruba teşvikler (doğrudan veya finansal olmayan) sunulması.

ETKI

M
A

L
IY

E
T

Yüksek maliyet

Düşük etki

Yüksek maliyet

Yüksek etki

Düşük maliyet

Düşük etki
Düşük maliyet

Yüksek etki

Not: Ön eylem 

listesinin başında yer 

alan düşük maliyetli, 

yüksek etkili eylemler, 

yeşil taralı alanda yer 

alacaktır.

ŞEKIL 4.3
Düşük Maliyetli,  
Yüksek Etkili  
Eylemlerin  
Önceliklendirilmesi
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ADIM 8: Bağlayıcı Kısıtların Belirlenmesi ve Analiz  

Edilmesi, Bunların Ortadan kaldırmaya Yönelik  

Eylemlerin Belirlenmesi

Kamu hizmeti şirketinin yetki alanı dahilindeki eylemleri önceliklendirdikten sonra, kısıtlar (örneğin, 

yetki ortamının veya politik ekonomi bağlamının getirdiği kısıtlar) sebebiyle halihazırda mümkün 

olmayan, istenilen yüksek etkili eylemleri uygulamak için bir plan geliştirmesi gerekmektedir. 

Başlangıç olarak, kamu hizmeti şirketi gerçekleştirmek istediği ancak kısıtlar nedeniyle 4’üncü 

adımda dışarıda bırakılan eylemleri listelemeli ve her birine ilişkin darboğazları belirlemelidir. 

Sonrasında, kamu hizmeti şirketinin, hafifletilmesi halinde önemli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini 

sağlayacak birkaç kısıt belirlemelidir.

Şekil 4.4, kamu hizmeti şirketinin kısıtlar listesinin ilk taslağında oluşturabileceği çeşitli bileşimlerin 

görsel bir temsilini sunmaktadır. Acil öncelikler olarak tanımlananlar sol üst kadranda (yeşil taralı) 

yer alacaktır.

KISIDI ORTADAN KALDIRMADAKI ZORLUK

İY
IL

E
Ş

M
E

 Y
E

T
E

N
E
Ğ

I
Ü

Z
E

R
IN

D
E

K
I 
E

T
K

I

Yüksek etki

Düşük zorluk

Yüksek etki

Yüksek zorluk

Düşük etki

Düşük zorluk
Düşük etki

Yüksek zorluk

Not: Eylem  

planında yer 

alacak yüksek 

etkili, düşük 

zorluktaki 

eylemler yeşil 

taralıdır.

ŞEKIL 4.4
Bağlayıcı Kısıtlar 

Analizini Gösterimi
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Daha sonra, kamu hizmet şirketi, hafifletilmesi gereken en önemli kısıtları değerlendirerek bir 

kök sebep analizi gerçekleştirebilir. Şekil 4.5’te verilen örnekte kısıt para eksikliğidir ve analizde 

yedi temel neden bulunmuştur (örneğin, kamu hizmeti faaliyetlerden serbest nakit ücret 

üretememektedir).

Kamu hizmet şirketi kök sebepleri belirledikten sonra, bunları ve sonuçta bağlayıcı kısıtları ortadan 

kaldıracak eylemleri belirlemelidir. Örneğin;

	◾ Vadesi geçmiş alacakların tahsilatı amacıyla başarı ücreti uygulamasına dayalı olarak 

dışarıdan hizmet alarak veya personeli bir ikramiye sistemi yoluyla tahsilat için motive 

ederek gecikmiş alacakların tahsil edilmesi.

	◾ Sanayi müşterileri ve üst düzey mesken müşterileri arasında kaçak bağlantıların ve sayaç 

müdahalelerinin tespit edilmesi; bunlarla toplu ödeme anlaşmalarının müzakere edilmesi 

(ve anlaşmazlarsa kovuşturma başlatılacağı tehdidi için hazırlıklı olunması).

	◾ Hurda metallerin satılması.

Bankalar kredi
vermez

Faaliyetlerden
serbest nakit
üretilmez

Tarifeler
çok düşük

Maliyetler
çok yüksek

Düzenleyici kurum tarife
artışlarına izin vermiyor

Faaliyetlerden serbest
nakit üretilmez

Maliye Bakanlığı
sermaye/hibe vermez

Mali açıdan
kısıtlı

Geçmişte sağlanan para
istenen faydaları
üretmemiş

Su şirketi sürekli
vaatlerini yerine
getirmemiş

Düzenleyici kurum
Su şirketini çok verimsiz
görüyor

Tarifeleri düşük tutması
için siyasi baskı görüyor

Suya harcanan
paranın boşa
gittiğini düşünüyor

Devlet
garantisi yok

PARA EKSIKLIĞI

ŞEKIL 4.5
Bir Karar Ağacı Yoluyla Gerçekleştirilen 
Kök Sebep Analizi Örneği
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	◾ Arıtılmış atık suların sanayi müşterilerine satılması.

	◾ I
.
şe gelmeksizin maaş olan personelin ayıklanması.

	◾ Kimyasallar gibi önemli tedarik mallarına yönelik sözleşmeler için yeniden ihale yapılması 

ve teslimat ve depolama süreçlerini güvenilir kişilerin denetlemesinin sağlanması.

Bu eylemleri tamamlayıcı olarak, kamu hizmet şirketi, diğer paydaşların dahil edilmesini içeren 

ilave eylemler seçmelidir. Paydaşları reform planlama sürecine davet etmek, şeffaflığı artıracak 

ve hem acil olarak ihtiyaç duyulan hem de gelecek ihtiyaç duyulacak işbirliğinin sağlanmasına 

yardımcı olacaktır.

Kutu 4.1, eksikliği birçok kamu hizmet şirketinde düşük performansın ortak temel nedeni olan 

güvenilirliğin nasıl oluşturulacağına dair genel bilgileri ayrıntılandırmaktadır.

ARA ÇIKTI: Güncellenmiş 100 Günlük Plan

ADIM 9: Planın Optimize Edilmesi

Son olarak, kamu hizmet şirketinin 100 günlük planını, uygulanabilir olduğundan ve mevcut 

öncelikler ve devam eden girişimlerle uyumlu olduğundan emin olmak gerekli kontrolleri yaparak 

sunması gerekir. Örnekler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

	◾ Tüm görevleri mevcut kaynakları kullanarak belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmenin 

mümkün olup olmadığını kontrol etmek için gerçekleştirilecek kaynak seviyelendirme.

	◾ Bazı görevlerin, kamu hizmet şirketinin başka bir görevi tamamladıktan sonra en etkili 

şekilde uygulanacağı düşünülerek, eylemlerin buna göre sıralandığını teyit etmeye yönelik 

bağımlılık kontrolü.

	◾ Birbirini tamamlayan eylemlerin birlikte sıralandırılmasına sağlamaya yönelik sinerji 

kontrolü. Örneğin, bir kamu hizmet şirketi eski bir ana şebekeyi yenilemeyi planlıyorsa, 

su otomatlarının kurulması ve tek bir alandaki kaçak bağlantıların kontrol edilmesi ve daha 

sonra bu görevlerin o alana yönelik tek bir iş program altında gruplandırılması.

	◾ Özellikle birbiriyle arayüz oluşturması gereken bilgi teknolojisi sistemleri için uygulanan 

eylemin entegrasyonunun kesintisiz olduğunu doğrulamaya yönelik tutarlılık kontrolü. 
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Örneğin, eğer bir faturalandırma sistemi değiştirilecekse, kamu hizmet şirketinin, ikisinin 

birbiriyle uyumlu olduğundan emin olmak için önce finansal muhasebe sistemiyle bir 

tutarlılık kontrolü yapması gerekecektir.

ÇIKTI: Nihai 100 Günlük Plan

ADIM 10: Performans I
.
zleme Ölçülerinin Geliştirilmesi

Her bir eylem için kilit performans göstergeleri (KPG’ler) olarak belirtilen bir dizi spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı hedefin tanımlanması. Bu bağlamda; 

	◾ “Spesifik” ifadesi, faaliyete ilişkin kim ve ne soruları üzerinde odaklanılması anlamına 

gelmektedir.

	◾ “Ölçülebilir” ifadesi sayılma, gözlenme, analiz edilme, sorgulanma ve test edilme kapasitesi 

olan göstergelerin seçilmesi anlamına gelmektedir.

	◾ “Ulaşılabilir” ifadesi, göstergenin program sonucunda ve gerçekçiliğin bir ölçüsü olarak 

başarılabilir olması gerektiği anlamına gelmektedir.

	◾ “I
.
lgili” ifadesi göstergenin sonuç geçerli bir bağlantısı olması gerektiğ i anlamına 

gelmektedir; ve

	◾ “Zamana bağlı” ifadesi, göstergenin, ulaşılması gereken süreyi belirlediği anlamına 

gelmektedir.

KUTU 4.1
Bir Kök Sebep Olarak Güvenilirlik Eksikliği

Birçok kamu hizmet şirketinde düşük performansın yaygın bir kök sebebi güvenilirlik 

eksikliğidir. Güvenilirliği oluşturan salt bir eylemi gerçekleştirmek değildir; bir eylemi 

tamamlama vaadinde bulunmak ve sonra o vaadi gerçekleştirmek de önemlidir. Bu, 

vaadin açık, ölçülebilir ve zamana bağlı olması gerektiği anlamına da gelmektedir. 

Ayrıca, hedefe ulaşıldığına ilişkin raporlama açık bir şekilde yapılmalı ve ilgili paydaşlar 

tarafından gerçek olarak kabul edilmelidir.
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I
.
deal olarak, 100 günlük plana ait KPG’ler hizmet ve performans değerlendirmesinden alınan 

göstergeler olacaktır. Ancak bazı bağlamlarda, ilk 100 gün içinde bu göstergeler için güvenilir 

veriler elde etmek mümkün olmayabilir. Bu durumlarda, alternatif göstergeler, plana göre gösterilen 

performansı ölçmek için daha iyi bir yol sunar. Ayrıca, reform eylemlerini uygulama yeteneklerini 

engelleyebileceğinden dolayı, veri toplama gereklilikleriyle personele aşırı yüklenmeyecek 

göstergelerin seçilmesi genel bir ilkedir. Şekil 4.6, 100 günlük bir eylem planı ve buna eşlik eden 

KPG’ler için belirlenen hedeflerin bir örneğini sunmaktadır.

KPG’ler belirlendikten sonra, kamu hizmet şirketi, KPG’ler karşısında kaydedilen ilerlemeyi gözden 

geçirmek ve değerlendirmek için iyi tanımlanmış ve şeffaf bir süreç geliştirmelidir.

ŞEKIL 4.6 
100 Günlük Plan Hedeflerinin ve Kilit 

Performans Göstergelerinin Örneği

 

100 Günlük
Eylem
Hedefi Öncelikli Alan KPG’leri

Üç ayın sonunda tahsilat oranının yüzde 60’tan yüzde 70’e
yükseltilmesi

Üç ayın sonunda ölçüm oranının yüzde 80'den yüzde 85'e
çıkarılması

Üç ayın sonunda sızıntılara ve patlaklara müdahale süresinin
48 saat üzerindeki seviyeden 24 saatin altına düşürülmesi

Ticari
faaliyetlerin

performansını
arttırmak

İhtiyaçlara
duyarlılığı
arttırmak

Kaynak: Muhairwe’den (2009) 

uyarlanmıştır.

Not: KPG = kilit performans 

göstergesi.
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ÇIKTI: 100 Günlük Planın Performans I
.
zleme Ölçüleri

4.3 Taslak Beş Yıllık Stratejik Plan: Reformu 
Hızlandırmak için I

.
vmeden Yararlanan Eylemler

Sonraki dört adım, beş yıllık bir stratejik plan taslağıyla sonuçlanır. Taslağın hazırlanmasındaki 

amaç, 100 günlük eylem planının uygulanmasından beklenen ivmeyi oluşturabilecek eylemleri 

formüle etmek ve kamu hizmet şirketi için stratejik bir vizyon geliştirmektir. 

ADIM 11: “Park Alanının” Gözden Geçirilmesi ve I
.
lave 

Eylemlerin Belirlenmesi

100 günlük plan artık nihai, tam kaynaklara sahip, uygulanabilir bir plan olduğuna göre, kamu 

hizmeti şirketi dikkatini beş yıllık stratejik planın bir taslağını geliştirmeye yöneltmelidir. Başlangıç 

olarak, kamu hizmet şirketi, 100 günlük eylem planlaması sırasında belirlenen ancak finansal 

kısıtlar sebebiyle dışarıda bırakılan eylemleri gözden geçirmeli ve beş yıllık bir zaman diliminde 

uygulanabilecek eylemleri değerlendirmelidir. Daha sonra, kamu hizmet şirketi diğer konular, 

alanlar ve unsurlar için 4. adımı (şimdi yapabileceği eylemlerin belirlenmesi) ve ayrıca 8. adımı 

(bağlayıcı kısıtların belirlenmesi, analiz edilmesi ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerin 

belirlenmesi) kök neden analizi de dahil olmak üzere tekrarlamalıdır. Son olarak, kamu hizmet 

şirketi, bir kırılganlık değerlendirmesi yoluyla başlıca tehditlerin etkisini azaltmayı veya bunlara 

uyum sağlamayı amaçlayan eylemleri de değerlendirmelidir.

ADIM 12: 100 Günlük Planı Esas Alan Düşük Maliyetli, 

Yüksek Etkili Eylemlerin Önceliklendirilmesi

Beş yıllık planlama sürecinin amacı, halen düşük maliyetli, yüksek etkili eylemlere öncelik vermektir. 

Bu adım aynı zamanda 100 günlük plan ile beş yıllık plan arasındaki sinerjilerin kontrol edilmesini 

de içerir:

	◾ Beş yıllık planın, 100 günlük planda uygulanan eylemleri esas almasının ve kamu hizmet 

şirketinin misyon ve vizyonuyla uyumlu olmasının sağlanması; ve
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	◾ 100 günlük planın, beş yıllık planda başarının temelini oluşturacak hususları uygun 

şekilde oluşturmasının sağlanması. Örneğin, eğer kamu hizmet şirketi beş yıllık planda 

tam kapsamlı, uygulanabilir bir gelir getirmeyen su azaltma stratejisi istiyorsa, 100 günlük 

planda bu stratejiyi geliştirmek için gerekli verileri toplayacak eylemleri uygulamayı 

düşünmelidir (bölgesel ölçüm yapılan alanların oluşturulması gibi).

ÇIKTI: Taslak Beş Yıllık Stratejik Plan

ADIM 13: Kısıtlar Geçerli Olmadığında Uygulanabilecek 

Zorlayıcı Eylemlerini Belirlenmesi

Beş yıllık planlama süreci, kamu hizmet şirketi kendisini bir UoF yapacak eylemler için beyin 

fırtınası yapmaya başlayabileceği zaman başlar. Örneğin, kamu hizmet şirketi şunlara sahip olabilir:

	◾ Birbiriyle bütünleşik, özerk faaliyet sistemleri

	◾ Dayanıklı altyapı ve dayanıklılık planları

	◾ Tamamen geri kazanılmış kaynaklar

	◾ Kapsayıcı politikalar, prosedürler ve tesisler

KUTU 4.2
Beş Yıllık Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi

100 günlük planın tamamlanması yaklaşırken, kamu hizmeti şirketi beş yıllık planı 

gözden geçirmeli, daha fazla ayrıntıyla desteklemeli ve gerekli kaynakları temin 

etmelidir. Bu süreçte, kamu hizmeti şirketi, bağlayıcı kısıtları ortadan kaldırmak için 

gerçekleştirilen eylemlerden elde edilen başarılar ve zorluklar, yönetimin ve ekiplerin 

katılımını sağlamaya yönelik işe yarayan teşvikler ve eylemlerin, maliyet tahminlerinin 

ve kullanılan performans ölçülerinin önceliklendirilmesine ilişkin değerlendirilmeler 

gibi deneyimlerden çıkarılan ve gelecekte uygulanabilecek dersleri belirlemek için 

100 günlük planın uygulamasını da gözden geçirmelidir.
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ADIM 14: Kamu Hizmet Şirketinin Stratejik  

Çerçevesinin Tanımlanması

Beş yıllık planlama süreci, kamu hizmet şirketinin, diğer hususların yanı sıra aşağıdakilere sahip 

olması gereken stratejik çerçevesine dayalı olacaktır:

	◾ Stratejik vizyon

	◾ Misyon ve değerler

	◾ Stratejik hedefler

	◾ Stratejik amaçlar (ve KPG’ler)

	◾ Programlar, projeler ve girişimler

	◾ Kaynaklar ve üst düzey bütçe

	◾ Zaman çizelgesi

ADIM 15: Takip

Kamu hizmet şirketi, yılda en az iki kez olmak üzere, beş yıllık stratejik planı izlemeye, güncellemeye, 

yapılması gereken düzeltmeleri değerlendirmeye yönelik bir plan belirlemeli ve plandaki değişiklikleri, 

ortamda yaşanan ve planı etkileyebilecek değişiklikleri ve yeni ortaya çıkan teknolojileri gözden 

geçirmelidir. Plan, bir dizi eylemi tanımlayan bir yol haritasıdır ancak durağan bir belge değildir; 

periyodik olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gereken yaşayan bir belgedir.

ÇIKTI: Beş Yıllık Stratejik Planın Ana Hatları
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KUTU 4.3
Beş Yıllık Stratejik Planın Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi

Beş yıllık planın tamamlanması yaklaştığında, kamu hizmeti şirketinin değişen 

öncelikleri ve dış ortamı göz önünde bulundurarak, planı gözden geçirmesi, daha 

ayrıntılı olarak güçlendirmesi ve potansiyel olarak gerekli uyarlamaları yapması 

gerekir. Kamu hizmet şirketi, planın faydalılığını sürdürmek ve uygulamadan çıkarılan 

dersleri yansıtmak için bu gözden geçirme ve güncelleme uygulamasını rutin olarak 

gerçekleştirmelidir.
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40



41

SONUÇ

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi

UoF, STS hizmetlerini sağlamaya yönelik, günümüzde çoğu kamu hizmet şirketinin başardıklarının 

-hatta hedeflediklerinin- çok ötesinde yeni bir paradigmadır. Geleceğin kamu hizmet şirketi (UoF) 

uygun uygulamaların etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla güvenilir, 

güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı su temini ve sanitasyon (STS) hizmetleri sunar. UoF 

kendisi için SKH 6’ya ulaşmak gibi iddialı hedefler belirleyecektir. Bu iyileştirmelerin başlatılması 

ve sürdürülmesi ne hızlı ne de kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, burada sunulan UoF 

çerçevesi kamu hizmet şirketlerinin reform yoluna grime süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Reformu Başlatmak için, Kamu Hizmet Şirketlerinin 
Odak Alanlarını Belirlemeleri Gerekir

Bu yeni planlama ve sıralandırma yaklaşımı, ilk olarak bir kamu hizmet şirketinin hizmetinin, 

performansının, olgunluğunun ve kolaylaştırıcı ortamının mevcut durumunu tespit ederek başlar. 

Daha sonra kamu hizmeti şirketi, performans değerlendirmesinde diğerlerinden önemli ölçüde 

daha düşük puan alan münferitt bir unsur (örneğin, teknik faaliyetler) gibi değerlendirmeler 

içindeki ve arasındaki dengesizlikleri belirleyerek, reform için odak alanlarını belirler.

B Ö L Ü M 

5
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UoF Eylem Planı UoF Olma Sürecinin Temelini Atar

Dünya genelinde, kamu hizmet şirketleri çok farklı bağlamlarda faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 

kamu hizmet şirketlerinin yenilikçilik, kapsayıcılık, piyasa ve müşteri odaklılık ve dayanıklılık için 

kendilerine özel uzun vadeli hedefleri olacaktır. Bu nedenle eylem planları standartlaştırılamaz. 

UoF çerçevesi, kamu hizmet şirketi için belirlenen odak alanlarını ve uzun vadeli vizyonu dikkate 

alarak, kamu hizmet şirketlerine ve uygulayıcılara eylem planları geliştirmede rehberlik etmeyi 

amaçlamaktadır. Sonuçta, kısa vadede ayrıntılı eylemleri, orta vadede taslak eylemleri ve uzun 

vadede eylemlerin ana hatlarını içeren özelleştirilmiş bir eylem planı ortaya çıkar.
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EKLER

EK A
Hizmet Değerlendirme Kriterleri

Bileşen
Başlangıç  
(1)

Temel  
(2)

I
.
yi  

(3)

Yüksek 
Performanslı 
(4)

Dünya 
Standartlarında 
(5)

Geleceğin 
Kamu Hizmet 
Şirketi (UoF)

Güvenilir      

Süreklilik (ortalama 
günlük saat)

<8 veya 
ölçülemiyor 

≥8–15 >15–20 >20–24 24 24

Süreklilik (7/24 
hizmet verilen 
müşteriler) (%)

<5 ≥5–25 >25–60 >60–<100 100 100

Mevcudiyet  
(l/kişi/gün)

<30 ≥30–50 >50–120 >120–240 >240

Müşterilerin 
ihtiyaçlarını 
karşılamak 
için yeterli su 
mevcut (israfa 
kaçan tüketimi 
caydırmaya 
yönelik bir 
fiyatlandırma 
yapısı mevcut)

Foseptik boşaltma 
hizmetlerinin 
mevcudiyeti 
(hizmet talebinden 
sonra 24 saat 
içerisinde 
sunuluyor) (%)

Veri yok <50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

(bir sonraki sayfada devam ediyor)
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Bileşen
Başlangıç  
(1)

Temel  
(2)

I
.
yi  

(3)

Yüksek 
Performanslı 
(4)

Dünya 
Standartlarında 
(5)

Geleceğin 
Kamu Hizmet 
Şirketi (UoF)

Güvenli      

Su kalitesi 
(numuneler 
DSÖ’nün içme 
suyu kalitesi 
ile ilgili tüm 
kriterlerini 
karşılıyor) (%)

<50 ≥50–85 >85–95 >95–97 >97–<100 100

Atıksu ve fekal 
çamur arıtma (%)

Veri yok <50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

Kapsayıcı      

I
.
çme suyu 
kapsama oranı (%)

<50 ≥50–75 >75–85 >85–95 >95–<100 100

Sanitasyon hizmeti 
kapsama oranı (%)

Veri yok <20 ≥20–50 >50–80 >80–<100 100

Şeffaf      

Finansal şeffaflık 
Hesaplar 
yayınlanmıyor 

Denetimden 
geçmiş 
hesaplar mali 
yıl sonundan 
12 aydan uzun 
süre sonra 
yayınlanıyor 

Denetimden 
geçmiş 
hesaplar mali 
yıl sonundan 
itibaren 12 
ay içinde 
yayınlanıyor

Denetimden 
geçmiş 
hesaplar mali 
yıl sonundan 
itibaren 9 
ay içinde 
yayınlanıyor

Denetimden 
geçmiş hesaplar 
mali yıl sonundan 
itibaren 6 ay 
içinde yayınlanıyor

Denetimden 
geçmiş hesaplar 
mali yıl sonundan 
itibaren 3 ay 
içinde yayınlanıyor

Hizmet ve 
performans 
şeffaflığı 

Veri 
yayınlanmıyor 

Bazı veriler 
yayınlanıyor 
ancak bir yıldan 
daha eski 

Bazı veriler 
yayınlanıyor 
ancak 6 aydan 
daha eski

Tüm veriler her 
ay yayınlanıyor 

Tüm veriler her 
hafta yayınlanıyor

Tüm veriler 
online ve gerçek 
zamanlı olarak 
yayınlanıyor

I
.
htiyaçlara duyarlı

48 saat içerisinde 
giderilen 
kanalizasyon 
tıkanıklık şikayeti 
yüzdesi (%) 

Veri yok <50 ≥50–75 >75–90 >90–<100 100

(bir sonraki sayfada devam ediyor)
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Bileşen
Başlangıç  
(1)

Temel  
(2)

I
.
yi  

(3)

Yüksek 
Performanslı 
(4)

Dünya 
Standartlarında 
(5)

Geleceğin 
Kamu Hizmet 
Şirketi (UoF)

Hizmetten 
memnun olan 
müşterilerin yüzdesi 
(son iki yıldaki 
değerlendirmelere 
dayalı olarak) (%)

Veri yok <40 ≥40–55 >55–70 >70–90 >90

Şikayet başvuru 
kanalları 

Sınırlı —sadece 
şikayet kutusu 
veya temel 
şahsen başvuru 
şekli 

Biri elektronik 
(örneğin 
e-posta ve 
telefon) olmak 
üzere En az iki 
başvuru yolu 

En az iki 
sosyal medya 
başvuru yolu 
(örneğin, 
Facebook, 
Twitter, SMS, 
uygulama)

3 veya daha 
fazla kanal 

4 veya daha fazla 
kanal

Müşterilerin yüzde 
80’inden fazlası, 
otomatik soruları 
içeren şikayet 
sürecinden 
memnun; başvuru 
kanallarına 
yerel dillerde 
ulaşılabiliyor.

Şikayet süreci ve 
hizmet normları 
ile ilgili protokol/
prosedür rehberliği 

Protokol yok 

Temel protokol/ 
Standard I

.
şletim 

Prosedürleri 
mevcut ancak 
yargı yetkisi ile 
ilgili belirsizlikler 
mevcut ve 
personel 
arasında 
benimsenme 
yok 

Temel 
protokol/ 
Standard 
I
.
şletim 
Prosedürleri 
mevcut ve 
yargı yetkisi 
açık 

Temel protokol/
Standard I

.
şletim 

Prosedürleri 
mevcut:  
(i) yargı yetkisi 
açık ve (ii) yeni  
personel 
protokol 
hakkında 
eğitiliyor 

Temel protokol/
SOP mevcut:  
(i) yargı yetkisi 
açık, (ii) yeni 
personel protokol  
hakkında  
eğitiliyor ve  
(iii) prosedürlerin 
ve müşteri 
haklarının 
kamuoyunda 
benimsendiğine 
dair açık kanıtlar 
mevcut 

Temel protokol/
SOP mevcut:  
(i) yargı yetkisi 
açık, (ii) yeni 
personel protokol 
hakkında  
eğitiliyor ve  
(iii) prosedürlerin 
ve müşteri 
haklarının 
kamuoyunda 
benimsendiğine 
dair açık kanıtlar 
mevcut ve  
(iv) müşterilerin, 
şikayetin nasıl 
ele alındığı ve 
çözüldüğü ile 
ilgili memnuniyet 
seviyelerini takip 
etme prosedürleri

(bir sonraki sayfada devam ediyor)
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Bileşen
Başlangıç  
(1)

Temel  
(2)

I
.
yi  

(3)

Yüksek 
Performanslı 
(4)

Dünya 
Standartlarında 
(5)

Geleceğin 
Kamu Hizmet 
Şirketi (UoF)

Müşteriler ile 
etkileşim için 
özel olarak 
görevlendirilmiş 
personel 

Özel olarak 
görevlendirilmiş 
personel yok 

Çok az sayıda 
özel olarak 
görevlendirilmiş 
personel var 
ancak bir  
birim yok 

Özel bir birim 
var ancak 
personel çok 
az 

Yeterli ve 
eğitilmiş 
personele 
sahip özel birim 
mevcut 

Yeterli ve eğitilmiş 
personele sahip 
özel birim mevcut 
ve bağımsız 
müşteri geri 
bildirimlerine 
dayalı olarak 
değerlendiriliyor 

Yeterli ve eğitilmiş 
personele sahip 
özel birim mevcut 
ve bağımsız 
müşteri geri 
bildirimlerine 
ve müşterilerin 
hizmetten 
memnuniyetine 
ilişkin nicel 
ölçülere 
dayalı olarak 
değerlendiriliyor 
(yani cevap 
süreleri, sistematik 
çağrı sonrası 
anketlere vs. dayalı 
olarak hizmet 
memnuniyeti)

Şikayetlerin 
cevapları takip 
eden Yönetim 
Bilgi Sistemine 
bağlantısı 

Bağlantı yok 

Manüel 
bağlantı var 
ancak sadece 
periyodik olarak 
güncelleniyor 

Kamu hizmet 
şirketi 
şikayetler ile 
bağlantılı MI

.
Y 

sistemine 
sahip, 
dolayısıyla 
cevaplar 
otomatik 
olarak takip 
ediliyor 

Müşteriler 
şikayete cevap 
durumunu takip 
edebilmek için 
erişim koşuna 
sahip 

Birim veya hizmet 
bazında cevap 
oranları açık bir 
şekilde erişilebilir 

Şikayetlere ve 
cevaplara herkes 
tarafından açık 
bir şekilde 
erişilebiliyor; 
müşteriler 
sorunlu noktaları 
ve eğilimleri 
görüntüleyebiliyor

Müşteri 
memnuniyetinin 
performans 
değerlendirmesine 
bağlantısı 

Bağlantı yok 

Alınan ve 
çözülen 
şikayetlere 
ilişkin veriler 
en az yılda bir 
düzenleyici 
kuruma (veya 
eşdeğer 
mercie) veriliyor 

Alınan ve 
çözülen 
şikayetlere 
ilişkin veriler 
personel 
veya birim 
tarafından 
takip ediliyor 

Negatif veya 
pozitif geri 
bildirimler, 
personel 
veya birim 
performans 
incelemelerinde 
dikkate alınıyor 

Çalışan veya birim 
bazındaki negatif 
veya pozitif 
geri bildirimler 
nicelleştiriliyor ve 
otomatik olarak 
I
.
K sistemlerine 
bağlanıyor 

Birim veya şikayet 
kategorisi bazında 
ortalama şikayet 
çözüm süresi 
ile ilgili düzenli 
olarak oluşturulan 
yönetim raporları 
iş kararlarında 
dikkate alınıyor

Yedi gün içerisinde 
tatmin edici bir 
şekilde çözülen 
şikayetler (%)

Veri yok <25 ≥25–50 >50–70 >70–<100 100

Not: MI
.
Y = müşteri ilişkileri yönetimi; FÇY = fekal çamur yönetimi; I

.
K= insan kaynakları; YBS = yönetim bilgi sistemi; SOP = standart işletim prosedürü;  

DSI
. 
= Dünya Sağlık Örgütü.
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EK B
Performans Değerlendirme Kriterleri

Unsur
Başlangıç 
(1)

Temel 
(2)

I
.
yi  

(3)

Yüksek 
Performanslı 
(4)

Dünya 
Standartlarında 
(5)

Ticari

Tahsilat Oranı (%) <60 ≥60–70 >70–90 >90–95 >95

Ölçüm oranı (ölçülen 
müşteriler) (%)

<25 ≥25–60 >60–85 >85–95 >95

Teknik

Gelir getirmeyen su (litre/
sistemin basınçlı olduğu 
saat başına bağlantı)

>50 >25–50 >12–25 >6–12 ≤3–6

Finansal Yönetim

FAVÖK marjı (%) Negatif <5% ≥5–19 >19–30 >30

I
.
nsan Kaynakları Yönetimi

1.000 bağlantı başına 
personel sayısı 

>10 >6–10 >5–6 >3–5 ≤3

Organizasyon ve Strateji

Toplu performans 
hedefleri endeksi (%)

Performans 
hedefi yok 

<40 ≥40–80 >80–90 >90

Not: GGS= gelir getirmeyen su; FAVÖK= faiz, amortisman ve vergi öncesi kazanç.
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50

EK C
Kolaylaştırıcı Ortam Değerlendirmesi

Zayıf Güçlü

Hizmet standartlarının belirlenmesine yönelik sistem

Düzenleme 
ve hesap 
verebilirlik sistemi 
bulunmamaktadır 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi mevcuttur 
ancak hizmet 
alanındaki 
çok az kişiyi 
kapsamaktadır 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki 
bazılarını 
kapsamaktadır 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki 
kişilerin çoğunu 
kapsamaktadır 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi hizmet 
alanındaki herkesi 
kapsıyor

Düzenleme 
ve hesap 
verebilirlik sistemi 
bulunmamaktadır 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi mevcuttur 
ancak şeffaf 
değildir veya 
ihtiyaçlara cevap 
vermemektedir 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi orta 
derecede şeffaf 
ve ihtiyaçları 
karşılıyor 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi büyük 
ölçüde şeffaf 
ve ihtiyaçları 
karşılıyor 

Düzenleme ve 
hesap verebilirlik 
sistemi şeffaf ve 
hizmet alanındaki 
herkesin 
ihtiyaçlarını 
karşılıyor

Hizmet 
standartları 
belirlenmemmiş 

Asgari hizmet 
standartları 
belirlenmiştir 

Hizmet 
standartları 
uygun şekilde 
belirlenmiştir 
ancak 
öngörülebilir 
bir şekilde 
belirlenmemiştir 

Hizmet 
standartları bir 
ölçüde uygun 
ve öngörülebilir 
bir şekilde 
belirlenmiştir 

Hizmet 
standartları 
uygun, ihtiyaçlara 
cevap veren ve 
öngörülebilir 
bir şekilde 
belirlenmiştir.

Tarife belirleme sistemi

Hizmet maliyetini 
belirlemeye 
yönelik bir sistem 
yok 

Sistem 
mevcut ancak 
kullanılmıyor 

Sistem kullanılıyor 
ancak hizmet 
maliyetinin 
makul bir şekilde 
belirlenmesini 
sağlamıyor 

Sistemler hizmet 
maliyetinin makul 
seviyelerde 
belirlenmesini 
sağlıyor ancak bu 
yavaş bir şekilde 
gerçekleştiriliyor 

Sistem hizmet 
maliyetinin makul 
seviyelerde 
belirlenmesini 
etkin bir şekilde 
sağlıyor

(bir sonraki sayfada devam ediyor)
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Zayıf Güçlü

Tarife belirlemeye 
yönelik bir sistem 
yok 

Sistem 
mevcut ancak 
kullanılmıyor 

Sistem 
kullanılıyor ancak 
tarifelerin veya 
sübvansiyonların 
güvenilir ve 
öngörülebilir 
bir şekilde 
belirlenmesini 
sağlamıyor 

Sistem 
tarifelerin veya 
sübvansiyonların 
güvenilir ve 
öngörülebilir 
bir şekilde 
belirlenmesini 
sağlıyor ancak 
hizmet maliyetine 
eşit olacak 
şekilde değil 

Sistem 
tarifelerin veya 
sübvansiyonların 
güvenilir, 
öngörülebilir 
ve hizmet 
maliyetine eşit 
olacak bir şekilde 
belirlenmesini 
sağlıyor

Hizmet ve maliyet 
performansı 
izlenmiyor ve 
raporlanmıyor 

Hizmet ve maliyet 
performansı 
düzensiz olarak 
izleniyor ve 
raporlanmıyor 

Hizmet ve maliyet 
performansı 
düzensiz olarak 
izleniyor ve 
raporlanıyor 

Hizmet ve maliyet 
performansı 
düzenli olarak 
izleniyor ancak 
düzensiz olarak 
raporlanıyor 

Hizmet ve maliyet 
performansı 
izleniyor ve 
raporlanıyor

Kurumsal Çerçeve

Sektördeki 
kuruluşların 
sorumlulukları 
belirsiz ve 
önemli düzeyde 
çakışmalar var 

Sektördeki 
kuruluşların 
sorumlulukları 
büyük ölçüde 
belirsiz ve önemli 
çakışmalar 
mevcut; gerekli 
sorumlulukların 
çok azını kapsıyor 

Sektördeki 
kuruluşların 
sorumlulukları bir 
ölçüde belirli ve 
bazı çakışmalar 
mevcut; gerekli 
sorumlulukların 
bir bölümünü 
kapsıyor 

Sektördeki 
kuruluşların 
sorumlulukları 
büyük ölçüde 
belirli ve 
çakışmalar asgari 
düzeyde; gerekli 
sorumlulukların 
çoğunu kapsıyor 

Sektördeki 
kuruluşların 
sorumlulukları 
açık, herhangi 
bir sorumluluk 
yok ve gerekli 
sorumluluklWarın 
hepsini kapsıyor

Finansman

Gerekli sermaye 
giderlerine 
yönelik finansman 
mevcut değil 

Gerekli sermaye 
giderlerine 
yönelik finansman 
genellikle mevcut 
değil 

Gerekli sermaye 
giderlerine 
yönelik 
finansman bazen 
bulunabiliyor 

Gerekli sermaye 
giderlerine 
yönelik finansman 
genellikle 
bulunabiliyor 

Gerekli sermaye 
giderlerine yönelik 
finansman rahat 
bir şekilde ve 
yeterli miktarda 
bulunabiliyor

(bir sonraki sayfada devam ediyor)
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Zayıf Güçlü

Özerklik ve Hesap Verebilirlik

Şirket CEO’sunun 
veya yönetim 
ekibinin özerkliği 
yok 

Şirket CEO’sunun 
veya yönetim 
ekibinin biraz 
özerkliği 
var ancak 
sıklıkla siyasi 
yönlendirmelere 
tabi kalıyorlar 

Şirket CEO’sunun 
veya yönetim 
ekibinin biraz 
özerkliği var 
ancak zaman 
zaman siyasi 
yönlendirmelere 
tabi kalıyorlar 

Şirket CEO’su 
veya yönetim 
ekibi, tüm kararlar 
için olmasa 
bile kararların 
çoğu için 
yeterli özerkliğe 
sahip (siyasi 
yönlendirme yok)

Şirket CEO’su 
veya yönetim 
ekibi, uygun 
kararlar almak 
için yeterli 
özerkliğe sahip

Şirket CEO’su 
rekabetçi 
olmayan bir 
şekilde seçiliyor 

Şirket CEO’su 
bazen rekabetçi 
işe alma 
süreçlerine tabi 
tutuluyor 

Şirket CEO’su 
rekabetçi işe 
alma süreçlerine 
tabi tutuluyor 
ancak liyakate 
göre seçilmiyor 

Şirket CEO’su 
rekabetçi işe 
alma süreçlerine 
tabi tutuluyor ve 
bazen liyakate 
göre seçiliyor 

Şirket CEO’su 
rekabetçi işe 
alma süreçlerine 
ve liyakate göre 
seçiliyor

Şirket CEO’sunu 
veya yönetim 
ekibini iyi 
performans için 
teşvik etmeye 
yönelik bir sistem 
yok 

Gayrıresmi teşvik 
sistemi mevcut 

Resmi bir 
teşvik sistemi 
mevcut ancak 
uygulanmıyor 

Resmi bir 
teşvik sistemi 
mevcut ancak 
düzensiz olarak 
uygulanıyor 

Şirket CEO’su 
veya yönetim 
ekibi iyi 
performans 
doğrultusunda 
sistematik olarak 
teşvik ediliyor

Not: CAPEX = sermaye giderleri; CEO = baş icra sorumlusu.
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EK D
Eylem Önceliklendirme Aracı ve Örnekleri

Bu ek, UoF Araç Takımının eylem planlama amaçları için nasıl kullanılabileceğini sunmakta ve her 

unsur için örnek eylemleri göstermektedir.

Tablo D.1, UoF Araç Takımındaki eylem önceliklendirme sekmesinden bir alıntı sunmaktadır. 

Olgunluk sekmelerinde istenen olgunluk düzeyi seçildiğinde beyaz taralı sütunlar otomatik olarak 

doldurulur. Bir sonraki adım, istenen olgunluk düzeyine karşılık gelen eylemi belirlemektir. Bu, 

kamu hizmet şirketi tarafından belirlenmeli ve sarı taralı hücrelere yerleştirilmelidir.

Örneğin, Tablo D.1’in ilk satırı, yardımcı programın “tüm kayıtların dijital ve güvenli olarak yedek-

lenmesini” gerçekleştirmeyi amaçladığını göstermektedir; bu nedenle son sütunda “tüm kayıtların 

dijital ve güvenli yedeklerinin alınması” eylemi belirlenmiştir. Alıntıda, beş unsurun her birine karşılık 

gelen diğer sekiz örnek eylem gösterilmektedir.

I
.
stenilen olgunluk düzeylerine ulaşmak için gerekli eylemleri belirledikten sonraki adım, kamu 

hizmet şirketinin şimdi uygulayabileceği eylemleri (4’üncü adım), yani kuruluşun kolaylaştırıcı 

ortamı, politik ekonomisi, özerkliği ve personel kabiliyetleri tarafından önemli ölçüde kısıtlanmayan 

eylemleri belirlemektir.

Eylem planlaması sürecinin 5. adımıyla uyumlu olarak, kamu hizmet şirketinin şimdi her bir eylemin 

maliyetini, uygulama zorluğu seviyesini ve etkisini tahmin etmesi gerekir. UoF Araç Takımında 

bunlar ilgili sütunlardaki sarı taralı hücrelerde seçilmelidir. Bu, aracın 100 günlük plana dahil 

edilmesi düşük maliyetli, yüksek etkili ve uygulanması nispeten kolay olan eylemleri filtrelemesine 

ve 5 yıllık stratejik plana dahil edilecek eylemleri belirlemesine olanak tanır.

Tablo D.2, önceliklendirilmiş eylemlerin teorik bir örneğini sunmaktadır. Çeşitli eylemlerin maliyetleri 

ve etkileri, kamu hizmet şirketinin bağlamına bağlı olacaktır.
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şe

be
ke

si
nd

e 
ba

sı
nç

 
yö

ne
tim

 
si

st
em

i

D
ağ
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tir

ilm
es

i
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aş

ılm
as

ın
a 

ya
rd

ım
cı

 o
la

ca
k 

bi
r 

S
tr

at
ej

ik
 P

la
n 

ve
 

bu
na

 e
şl
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eğ

in
 K

am
u 

H
iz

m
et

 Ş
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TABLO D.2
Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Çerçevesinde  
Eylemlerin Önceliklendirilmesin

Eylemi tanımlayınız
Eylemin ETKI

.
 

Düzeyi

Eylem Maliyeti 
(sabit maliyetlere 
ek olarak)

Uygulama 
Kolaylığı Gözlemler

Tüm kayıtların güvenli 
ve dijital yedeklerinin 
oluşturulması

3 -Yüksek 0 - Çok yüksek 3 - Kolay
5 yıllık strateji planında 
değerlendirilecek

Müşterilerin faturalarını 
kurum dışındaki yerlerde 
ödeyebilmeleri için 
mekanizmaların geliştirilmesi

3 — Yüksek 0 - Çok yüksek 1 — Karmaşık
5 yıllık strateji planında 
değerlendirilecek

GGS yönetimi için temel 
strateji geliştirilmesi

4 — Çok Yüksek 2 — Düşük 3 — Kolay
100 günlük eylem planında 
değerlendirilecek

Dağıtım şebekesinde 
otomatik basınç yönetim 
sistemi kurulması

4 — Çok Yüksek 0 - Çok yüksek 1 — Karmaşık
5 yıllık strateji planında 
değerlendirilecek

Finans ve muhasebe 
fonksiyonlarına liderlik 
edecek nitelikli finansal 
yönetici işe alınması

4 — Çok Yüksek 2 - Düşük 4 — Çok kolay
100 günlük eylem planında 
değerlendirilecek

Doğru varlık verileriyle 
eksiksiz olarak doldurulmuş 
otomatik varlık kayıt sistem i 
oluşturulması

3 — Yüksek 0 – Çok yüksek 0 – Çok karmaşık
5 yıllık strateji planında 
değerlendirilecek

Şirket personelinin önemli 
ölçüde kesintiye maruz 
kalması (örneğin, personelin 
çoğunluğunu etkileyen 
hastalık) durumunda 
uygulanacak bir acil durum 
planının geliştirilmesi

3 - Yüksek 3 — Çok düşük 3 — Kolay
100 günlük eylem planında 
değerlendirilecek

Su ve sanitasyon ile 
ilgili SKH’lere ulaşmaya 
yönelik bir Stratejik Plan 
geliştirilmesi

2 – Düşük 2 — Düşük 3 — Kolay
5 yıllık strateji planında 
değerlendirilecek

Yenilikçiliği bulmaya, 
değerlendirmeye ve 
desteklemeye yönelik açıkça 
tanımlanmış kurumsal 
sorumlulukların belirlenmesi 
(örneğin, Yenilikçilik Yöneticisi 
veya Yenilikçilik Bölümü ) 

3 -Yüksek 2 - Düşük 4 — Çok kolay
100 günlük eylem planında 
değerlendirilecek

Not: GGS= gelir getirmeyen su; SKH= Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi.
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EK E
Faydalı Kaynaklar ve Araçlar

Aşağıda, Dünya Bankası Su Küresel Uygulamasından çalışma arkadaşlarımız tarafından sağlanan 

inceleme ve girdilere ek olarak, UoF Programının ve UoF Araç Takımının geliştirilmesinde kullanılan 

faydalı kaynaklar sunulmaktadır.

Kolaylaştırıcı Ortam ve Finansman

1. Su Finansmanı Üst Düzey Paneli: Sürdürülebilir Su ve Sanitasyon için Ticari Finansmana 

Geçişin Kolaylaştırılması

2. Tavsiyelerin Özetlendiği Maliye Bakanları Toplantısı: 2030 Su Gündemi için Finansman 

Seçenekleri

3. Su Sektöründe Resmi Kalkınma Yardımları: Su Sektörüne Yardım Akışları

4. Finansal Kapsayıcılık: Suya Daha Eşit Erişim için Su Sektöründe Finansal Kapsayıcılığı 

Geliştirmeye Yönelik Fintech

5. Sınır Aşan Nehir Havzalarında I
.
klime Uyum için Gerekli Finansal Kaynaklara Erişim Hakkında 

Çalışma Belgesi: Sınır Aşan Havzalarda I
.
klim Değişikliğine Uyumun Finansmanı: Finansal 

Açıdan Sağlam Projelerin Hazırlanması

6. Sermaye Sübvansiyonları Hakkında Çalışma Belgesi: I
.
mtiyazlı Finansman I

.
çinde Gizli 

Sermaye Sübvansiyonları

7. Kentsel Su Sentezi: Kentsel Su Temini ve Sanitasyon sektörü için Reform ve Finansman

8. Karma Finansman: 2030 Yılına Kadar Su ve Sanitasyona Evrensel Erişimin Sağlanması: 

Karma Finansmanın Rolü

9. Politikalar, Kurumlar ve Düzenlemeler: Sürdürülebilir Su Temini ve Kanalizasyon Hizmetleri 

için Kurumların ve Teşviklerin Uyumlaştırılması

10. Düzenleme Hakkında Tartışma Belgesi: Banka Müşterisi Ülkelerde Su Temini ve Sanitasyonun 

Düzenlenmesi: Yeni Bir Bakış

11. Kamu Hizmet Şirketi Dönüşümü: Su Şirketleri için Dönüşüm Çerçevesi

12. Sübvansiyonlar: Daha Az ile Daha Fazla Şey Yapmak: Su Temini ve Sanitasyon için Daha 

Akıllı Sübvansiyonlar

13. Sermaye Harcamalarında Verimlilik: Sürdürülebilir Su Temini ve Sanitasyon Hizmetlerinin 

Sunulması için Sermayenin Daha I
.
yi Kullanımı: Uygulama Örnekleri ve Önerilen Sonraki Adımlar

14. Su sektöründe KÖI
.
: Evrensel ve Sürdürülebilir Su Hizmetlerinin Sunulması: Özel Sektör ile 

Ortaklık

15. Ticari Finansman: Gelişmekte Olan Ülkelerde Su Sektörüne Ticari Finansmanın Getirilmesi

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27948
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27948
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25495
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25495
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/Must Reads (excluding KPs)/Aid Flows to the Water Sector.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/387931552667416907/pdf/135340-WP-P165652-PUBLIC-15-3-2019-11-41-29-WeBook.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/387931552667416907/pdf/135340-WP-P165652-PUBLIC-15-3-2019-11-41-29-WeBook.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31224
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31224
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12977
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12977
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32244
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/Must Reads (excluding KPs)/Achieving Universal Access to Water and Sanitation by 2030 - The Role of Blended Finance.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/WaterSanitationDeliveryGovInstitution/Documents/Must Reads (excluding KPs)/Achieving Universal Access to Water and Sanitation by 2030 - The Role of Blended Finance.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29795/126016-WP-P159124-PUBLIC-7-5-2018-12-14-46-W.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29795/126016-WP-P159124-PUBLIC-7-5-2018-12-14-46-W.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30869
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30869
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30863/132118-WP-PUBLIC-15-11-2018-12-6-29-W.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32277
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32277
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30870
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30870
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23998
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23998
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26187
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16. Temel MFD (IRC ve Water.Org ile ortak yayın): Su Sanitasyon ve Hijyen sektörü için 

Finansmanın Harekete Geçirilmesi: temeli Doğru Atmak

17. Karma Finansman Örnek Uygulamaları:

a. Bangladeş’te Hanehalklarının Sanitasyon Yatırımları için Finansmana Erişimlerinin 

Kolaylaştırılması

b. Kamboçya’da Evsel Amaçlı Özel Su I
.
şletmecilerinin Finansmana Erişimlerinin 

Kolaylaştırılması

c. Kolombiya’da I
.
kinci Kademe Finansör FINDETER Yoluyla Kurumsal Ortaklık

d. Kenya’da Su ve Sanitasyon için Karma Finansmanın Yaygınlaştırılması

e. Tamil Nadu’da (Hindistan) Toplulas¸tırılmış Belediye Tahvil I
.
hracı

f. Ürdün’de As-Samra Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii için Karma Finansman

g. Tlalnepantla de Baz Belediyesi (Meksika) Tarafından Belediye Tahvili I
.
hracı

h. Filipinler’de Su Döner Sermayesi

i. Rustenburg Belediyesinde (Güney Afrika) Belediye Proje Finansmanı

Enerji Verimliliği

18. Enerji Verimliliği Rehberlik Notu: Kentsel Su ve Atıksu Şirketlerinde Enerji Verimliliği 

Yatırımlarının Yaygınlaştırılması

19. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesinde Su Şirketleri için Enerji Yönetimi – Örnek I
.
ncelemeleri

20. Atıksu Arıtma Tesislerindeki Enerji Verimliliği ve Enerji Geri Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması

21. Belediye Su ve Atıksu Şirketlerinde Enerji Verimliliği El Kitabı

Dayanıklılık

22. STS Şirketlerinin I
.
klim Değişikliğine ve Diğer Tehditlere Karşı Dayanıklılığının Sağlanması: 

Bir Yol Haritası

23. Dayanıklı Su Altyapısı Tasarım Bilgi Notu

24. Su Kaynakları Geri Kazanım Tesislerinin Etkin ve Etkili Yönetimi

25. Atık Sudan Kaynağa

26. Atık Sudan Kaynağa Girişimi—Örnek I
.
ncelemeleri

Kapsayıcılık

27. Dünya Bankası. 2019. “Su Şirketlerinde Kadınlar: Engelleri Yıkmak.” Dünya Bankası, 

Washington, DC.

Su Küresel Uygulamasının ilgili diğer yayınları için bakınız; World Bank Water Global Practice Knowledge Highlights 
2019-2020.

http://documents.worldbank.org/curated/en/725521553154723194/Mobilising-Finance-for-WASH-Getting-the-Foundation-Right
http://documents.worldbank.org/curated/en/725521553154723194/Mobilising-Finance-for-WASH-Getting-the-Foundation-Right
http://documents.worldbank.org/curated/en/455191472040719961/pdf/107975-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesBangladesh-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/455191472040719961/pdf/107975-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesBangladesh-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/680211472030707975/pdf/107972-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesCambodia-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/680211472030707975/pdf/107972-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesCambodia-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/546961472031531475/pdf/107973-Colombia.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/635751472041647214/pdf/107977-Kenya.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/702211472040099035/pdf/107974-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesIndia-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/959621472041167619/pdf/107976-Jordan.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/156721472042044468/pdf/107978-Mexico.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/651521472032148001/pdf/107979-BRI-P159188-BlendedFinanceCasesPhilippines-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/959781472033563640/pdf/107980-South-Africa.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31927
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31927
http://pubdocs.worldbank.org/en/666131496427781770/Task-A-WERF1T14-web.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/392871496427784755/Task-B-WERF1T14-web.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/AAA Ines/1.	http:/documents1.worldbank.org/curated/en/256321468331014545/pdf/682800ESMAP0WP0WWU0TR0010120Resized.pdf]
http://documents1.worldbank.org/curated/en/425871546231664745/pdf/133227-29-12-2018-11-56-40-W.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/425871546231664745/pdf/133227-29-12-2018-11-56-40-W.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/868981599035366969/pdf/Resilient-Water-Infrastructure-Design-Brief.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/980181582254127016/pdf/Background-Paper-I-Efficient-and-Effective-Management-of-Water-Resource-Recovery-Facilities.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33436/146823.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/AAA Ines/1.	https:/www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wastewater-initiative#casestudies
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32319/140993.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32319/140993.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://viewer.zmags.com/publication/124cc32c
http://viewer.zmags.com/publication/124cc32c
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EK F
Terimler Sözlüğü

Alacak Hesabı (gün): Bir müşteri faturasının tahsil edilmeden önce ödenmemiş kaldığı ortalama 

gün sayısı. Alacak hesabının (şüpheli alacak karşılıkları düşüldükten sonra) gelirlere bölünmesi ve 

daha sonra 365 ile çarpılmasıyla bulunur. Bu gösterge, bir kuruluşun alacak ve tahsilat çabalarının 

etkinliğini değerlendirmesine olanak tanır.

Eylem planlaması süreci: Geleceğin Kamu Hizmet Şirketleri durum tespit değerlendirmesinin 

sonuçlarını önceliklendirilmiş ve sıralandırılmış bir eylem planına dönüştürmeye yönelik 15 adımlı 

bir yaklaşım.

Alan: Su şirketleri yönetiminin, spesifik konularının ele alındığı beş unsurunun olgunluk 

değerlendirmesinde yer alan geniş kategoriler. Alan örnekleri arasında şunlar sayılabilir: ölçüm, 

faturalama ve tahsilat (ticari faaliyetler); genişletme ve rehabilitasyon planlaması, varlık yönetimi 

ve su arıtma ve kalitesi (teknik faaliyetler); bütçeleme, nakit akışı yönetimi ve muhasebe ve mali 

raporlama (finansal yönetim); insan kaynakları yönetimi ve geliştirme, işe alma ve ücretlendirme 

(insan kaynakları yönetimi); ve kurumsal yönelim, stratejik planlama ve iş planlaması, izleme ve 

raporlama (organizasyon ve strateji).

Tahsilat oranı: Faturalanan toplam tutarın fiili olarak tahsil edilen yüzdesi. Tahsil edilen nakitlerin 

gelirlere bölünmesi ile hesaplanır.

Ticari kayıplar (veya görünen kayıplar): Müşteri ölçümüyle ilgili her türlü yanlışlığın yanı sıra 

veri işleme hatalarını (sayaç okuma ve faturalandırma) ve kaçak tüketimi (hırsızlık veya yasa dışı 

kullanım) içerir.

Ticari faaliyetler: Su şirketlerinde maliyetlerin karşılanması ve müşteri katılımı ile ilgili konularla 

(ölçüm, faturalandırma, tahsilatlar ve müşteri kayıtları dahil) uğraşan ana su idaresi yönetimi 

alanlarından biri.

Bağlantılar: Ana hattı ölçüm noktasına veya müşteri yol bağlantısına bağlayan armatürler, 

bağlantılar ve borular veya birkaç kayıtlı müşterinin fiziksel bir bağlantıyı paylaştığı yerler.

Süreklilik: Müşterilere kesintisiz su dağıtım süresinin mümkün olan maksimum süreye bölümü 

(günde 24 saat, yılda 365 veya 366 gün).
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Kapsama Oranı: Su şirketinin hizmet sorumluluğu altındaki toplam nüfusun yüzdesi olarak, 

su hizmetlerine erişimi olan nüfus (doğrudan hizmet bağlantısı olan veya bir kamu su noktasının 

erişim alanı içinde).

Müşteri: Su şirketinden yetkili olarak su hizmetleri alan bir kişi veya kuruluş.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kazanç (FAVÖK): Bir kuruluşun işletme performansının, 

finansman kararlarını, muhasebe kararlarını veya vergi ortamlarını dikkate almadan değerlendirilen 

bir ölçüsü. FAVÖK, bir kuruluşun işletme gelirine nakit olmayan amortisman giderlerinin 

eklenmesiyle hesaplanır.

Gelir getirmeyen suyun ekonomik düzeyi (GGS): Kayıpları yönetmeye yönelik her bir bireysel 

faaliyetin marjinal maliyetinin, su temini bölgesindeki suyun marjinal değerine eşit olduğunun 

gösterilebildiği bir politikadan kaynaklanan su kayıplarının seviyesi (Pearson, David ve Trow 2005).

Unsur: STS şirketlerinin sağlıklı yönetim ve performanslarının temel direklerinden her biri.

Kolaylaştırıcı ortam: Yasal çerçeve ve yönetişim çerçevesinin karakterize ettiği, kolaylaştırıcı 

ortam su şirketinin hangi eylemleri ne zaman gerçekleştirebileceğini etkiler. Su şirketinin harekete 

geçmesini engelleyen bağlayıcı kısıtları daha iyi anlamak için su şirketinin kolaylaştırıcı ortamının 

mevcut durumunu bilmek önemlidir. Kolaylaştırıcı ortamın kalitesine ilişkin göstergeler; hizmet 

standartlarını belirleme sistemi, tarife belirleme sistemi, kurumsal yapı, finansman, özerklik ve 

hesap verebilirlik bakımlarından ölçülür.

Finansal Yönetim: Su şirketinin mali açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik prosedürleri 

ve mekanizmaları oluşturma süreci. Finansal açıdan sürdürülebilir bir su şirketi, makul maliyetlerini, 

temel olarak müşterilerine uygulanan tarifelerden elde edilen, nispeten öngörülebilir bir gelir akışıyla 

karşılar. Bu gelir akışını, giderleri kontrol ederek ve nakit akışını yöneterek verimli bir şekilde kullanır.

I
.
nsan kaynakları yönetimi: I

.
nsan kaynaklarını etkili bir şekilde geliştirme ve yönetme süreci. Bu, 

örneğin, su şirketinin çok yıllık stratejisiyle uyumlu olan ve performans yönetimiyle ilgili personel 

değerlendirmelerini ve eğitimini içeren bir personel planının geliştirilmesini ve uygulanmasını içerir.

Kapsayıcılık: “Kimlikleri sebebiyle dezavantajlı olan insanların topluma dahil olma olanaklarını, 

fırsatlarını ve itibarlarını arttırma” (Dünya Bankası. 2013) ve “su şirketinin faaliyetlerinden daha 

https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0010-8_ch1#:~:text=Social%20inclusion%20is%20defined%20first,to%20take%20part%20in%20society.
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geniş toplumun faydalanmasını sağlamak, bu faaliyetlerin olumsuz etkilerini azaltmak ve özellikle 

geleneksel olarak yetersiz hizmet alan semtler olmak üzere hizmet alanında eşit hizmet sunumunu 

sağlamak için su şirketinin varlıklarından ve faaliyetlerinden yararlanma” (A Water Utility Manager’s 

Guide to Community Stewardship. AWWA. 2019) süreci.

Yenilikçilik: “Bir şeyin doğasında veya tarzında yapılan bir değişiklik; yeni uygulamaya konulan 

bir şey; yeni bir uygulama, yöntem, vs..” (OED Online, 2020)

Piyasa ve müşteri odaklılık: Su şirketinin rekabetçi bir piyasadaki bir şirket gibi çalışması, 

verimliliğe ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına öncelik vermesi ve müşterilerine, memnun 

olmamaları durumunda hizmet sağlayıcılarını değiştirebileceklermiş gibi davranması.

Olgunluk: Su şirketinin 1 (başlangıç) ila 5 (dünya standartlarında) arasındaki bir ölçek üzerinden 

durumu. Su şirketi yönetiminin beş unsurunun her birindeki nitel göstergeler ile ölçülür (ticari 

faaliyetler, teknik faaliyetler, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, organizasyon ve strateji).

Gelir getirmeyen su (GGS): Sisteme verilen hacimler ile faturalandırılmış yetkili kullanım 

arasındaki fark. Gelir getirmeyen su, sadece gerçek ve görünen kayıpları (yani fiziksel ve ticari su 

kayıplarını) değil, aynı zamanda faturalandırılmamış yetkili tüketimi de içerir.

Organizasyon ve strateji: Su şirketinin finansal, operasyonel ve ticari durumunu doğru bir 

şekilde tespit eden bir genel bakış. I
.
yi geliştirilmiş bir organizasyon ve strateji, su şirketinin 

yıllık hedeflerini ve genel hedeflerini belirlemek için mümkün olan en doğru tabloyu sunar. Su 

şirketi performansını iyileştirdikçe, sahip olduğu bilgiler artacak ve daha kesin hale gelecektir. 

Bir kamu hizmet şirketi, mevcut duruma ve istenilen performansa dayalı olarak çok yıllık bir plan 

belirlemelidir. Plan, çok yıllık hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için gereken eylemleri ve bu eylemleri 

finanse etmek için gereken kaynakları açıkça tanımlamalıdır.

Performans: Kamu hizmeti şirketi yönetiminin beş unsurunun (ticari faaliyetler, teknik faaliyetler, 

finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon ve strateji) her birindeki nicel 

göstergelerle ölçülür.

Fiziksel kayıplar (veya gerçek kayıplar): Sistemden ve su şirketinin depolama tanklarından 

müşterinin kullanım noktasına kadar olan gerçek su kayıpları. Sayaçlı sistemlerde bu müşteri 

sayacıdır. Sayaçsız durumlarda ise mülk içindeki ilk kullanım noktasıdır (musluk).

https://www.awwa.org/Portals/0/AWWA/Communications/AWaterUtilityManagersGuidetoCommunityStewardship.pdf
https://www.awwa.org/Portals/0/AWWA/Communications/AWaterUtilityManagersGuidetoCommunityStewardship.pdf
https://www.oed.com/view/Entry/96311?redirectedFrom=innovation
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Güvenilir: 7/24 sürekli su temini.

Dayanıklılık: “Herhangi bir varlığın -bir bireyin, topluluğun, organizasyonun veya doğal bir 

sistemin -hizmet kesintilerine hazırlıklı olma, şok ve streslerden kurtulma ve yıkıcı bir deneyime 

uyum sağlama ve büyüme kapasitesi” (Rodin, Judith. Rockefeller Vakfı Ulusal Afet Dayanıklılık 

Rekabeti Zirvesi. 2014).

I
.
htiyaçlara Duyarlı: Müşterilerle etkileşim için özel personel görevlendirilmesi ve müşteri 

memnuniyetine öncelik verilmesi.

Güvenli: Kalite standartlarına bağlı.

SKH 6: Su için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi —”herkes için su ve sanitasyon hizmetlerinin 

ulaşılabilirliği ve sürdürülebilir yönetimi.”

Hizmet: Güvenilirlik, güvenlik, kapsayıcılık, şeffaflık ve ihtiyaçlara duyarlılık ile ölçülür.

Akıllı Su Şirketi: (1) Dayanıklı bir su temini sağlamak, (2) etkili atık su yönetimi sağlamak ve 

(3) ihtiyaçlara duyarlı bir kamu hizmet şirketi oluşturmak için yenilikçi yaklaşımları ve teknolojileri 

benimseyen bir kamu hizmet şirketi. Bu kavram, dayanıklılık, finansal ve operasyonel verimlilik, 

enerji ve su verimliliği, kapsayıcılık, döngüsel ekonomi, yenilikçilik ve iyi yönetişim ilkelerini içerir. 

Olgunluk, niteliksel uygulamaların (mali tabloları hazırlamak için ne tür bir muhasebe sisteminin 

kullanıldığı ve varlıkların nasıl yönetildiği gibi) bir listesine bağlıdır. Kolaylaştırıcı ortamı temsil 

eden yasal çerçeve ve yönetişim, kamu hizmet şirketinin tabi olduğu ortamı şekillendirdikleri için 

piramidin en altındadır.

Sübvansiyonlar: Hükümetler, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler arasındaki fon akışlarının bir 

alt kümesi. Sübvansiyonlar, bir kullanıcı/müşteri bir ürün veya hizmet için hizmet sağlayıcının 

maliyetinden daha az ödeme yaptığında ve aradaki farkı kapatma sorumluluğu üçüncü bir tarafa 

(örneğin, devlet, diğer kullanıcılar, gelecek nesiller) bırakıldığında ortaya çıkar.

Tarife: Bir su sağlayıcısının su hizmetleri için müşterilerine uyguladığı fiyat veya fiyatlar.

Teknik faaliyetler: Su şirketi yönetiminin, su temini sürecinin altyapı ve somut bileşenleri ile ilgili 

alanlarını içeren beş unsurundan biri. Bu alanlar arasında, genişletme ve rehabilitasyon planlaması, 

https://www.rockefellerfoundation.org/news/remarks-by-dr-judith-rodin-at-the-national-disaster-resilience-competition-summit/
https://www.rockefellerfoundation.org/news/remarks-by-dr-judith-rodin-at-the-national-disaster-resilience-competition-summit/
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varlık yönetimi, su arıtma ve kalitesi, dağıtım ve gelir getirmeyen su, atık su ve fekal çamur yönetimi, 

enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi yer alır.

Konu: Her bir unsur bazında, alanlara (faturalama gibi) ve konulara (faturalama sıklığı gibi) ayrılmış 

bir olgunluk matrisi vardır. Her konu matriste bir satıra karşılık gelir ve seviye başına bir veya daha 

fazla uygulama içerir. Su şirketinin her konu için olgunluk düzeyi, şirketin mevcut durumuna en iyi 

uyan uygulama ile belirlenir. Her konu ayrıca, dört boyuta dayalı olarak sınıflandırılan ve Geleceğin 

Kamu Hizmet Şirketinin (UoF) özelliği olan uygulamaları içerir: yenilikçilik, kapsayıcılık, piyasa ve 

müşteri odaklılık ve dayanıklılık. Tüm boyutlar her konu için geçerli olmayabilir.

Şeffaf: Faaliyet verilerinin denetimi ve yayınlanması.

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi (UoF) çerçevesi: Bir kamu hizmet şirketini bu hedefe 

ulaşma yoluna sokan reform çabalarını başlatmak ve sürdürmek için adımlar halinde düzenlenmiş 

bir yaklaşım sunar.

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi: En uygun uygulamaların etkin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir 

şekilde gerçekleştirilmesi yoluyla güvenilir, güvenli, kapsayıcı, şeffaf ve ihtiyaçlara duyarlı su temini 

ve sanitasyon hizmetleri sunan, geleceğe odaklı bir kamu hizmet şirketi.

Geleceğin Kamu Hizmet Şirketi Dönüşüm Çerçevesi, (UTF): UTF, kötü performans 

gösteren STS şirketlerinin durumunu tersine çevirmek için yol gösterir ve STS şirketleri için 

sağlam yönetim ve performansın beş kritik unsurunu tanımlar: teknik faaliyetler, ticari faaliyetler, 

insan kaynakları yönetimi, organizasyon ve strateji ve finansal yönetim.

Kamu Hizmet Şirketi: Bir şebeke üzerinden resmi olarak su veya sanitasyon hizmeti sunan bir 

kuruluş.

Su bilançosu: Toplam sistem girdisinden başlayarak tüm sistemin fiziksel (gerçek) kayıplarının 

yukarıdan aşağıya bir denetimi. I
.
yi oluşturulmuş bir su bilançosu, değerlendirilmekte olan sisteme 

ait her ölçüm noktasında su hacmi tahminlerinin yapılmasını gerektirir. Gerçek ölçümlerin mevcut 

olduğu durumlarda bu veriler kullanılmalıdır. Sayaç olmayan durumlarda, diğer ilgili mevcut verilere 

ve sağlam değerlendirmelere dayalı bir “en iyi tahmin” yapılması gerekli olabilir. Bir su bilançosu 

normal olarak 12 aylık bir süre için hesaplanır ve bu nedenle tüm bileşenlerin yıllık ortalamasını 

temsil eder.
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SU VE SANITASYON ŞIRKETLERINI BIR SONRAKI SEVIYENIN ÖTESINE TAŞIMAK 

Su kayıpları: Sistem girişi ve yetkili tüketim arasındaki fark. Su kayıpları, tüm sistem, kısmi 

sistemler (iletim veya dağıtım şemaları gibi) veya münferit bölgelere ilişkin toplam hacmi ifade 

edebilir. Su kayıpları fiziksel ve ticari kayıplardan oluşur.

Su hizmetleri: Kişi ve kuruluşlara su temini, atık suların binalardan uzaklaştırılması ve suyun 

istenilmediği yerlerden drenajı ile ilgili hizmetler.
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