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ÖNSÖZ  

 

20.Yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra  hızla artan nüfus ve kentlere olan göç su 

kaynakları üzerinde büyük  bir baskı oluşturdu.Bu baskıya  20. Yüzylın başında yaklaşık 50 

olan ülke sayısının 20. Yüzyıl tamamlanırkan  180 ‘i aşması,  sınıraşan sular nedeniyle uluslar 

arası hukuk ve hidropolitik ilişkiler boyutunu da ekledi. 

1970’li yılların başında dünya su hizmetleri pazarının liberalleşmesi ve küresel şirketlere 

açılması için gerekli uluslararasu hukuk ve küresel anlaşma altyapısı hazırlandı. 1980‘li 

yılların başında ulusötesi firmalar dünya su hizmetleri pazarında görülmeye başlandı. 

20.Yüzyılın son çeyreğinde hareketlenen suyun siyasi,stratejik önemi,ekonomi politiği ve 

hidropolitiği 21. Yüzyıla girdiğimizde başka bir tabloyu önümüze koymuştur. 

Bu tabloda suyun siyasallaştığı, uluslararasılaştığı ve ticarileştiği görülmekteydi.21. Yüzyılda 

bir yandan suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesine yönelik BM kararları çıkarken diğer 

taraftan da su hizmetlerinin ulusötesi şirketlerce verilmesine yönelik çalışmalar sürdü. 

Dünya Ticaret Örgütünün son verileri 1991-2013 yılları arasında  Dünyanın çeşitli ülkelerinde 

su ve sanitasyon  hizmetleri için yatırım yapan ulusötesi firmalar toplam  74 Milyar dolarlık 

847 adet proje aldı ancak bu projelerin yaklaşık %30’u (22 Milyar $’lık bölümü) 

ilerleyemeyip iptal edildi.  

21. Yüzyıl başladıktan sonra bir yandan herkesin yeterli ve temiz suya erişim hakkını bir 

insan hakkı olarak kabul eden BM kararları, diğer taraftan su hizmetlerinin özelleştirilmesi 

için en uygun finansman modeli arayışları sürdü. 

Tüm bu nedenlerle suyun ekonomi politiği ve fiyatlandırma politikaları uluslararası alanda 

olduğu gibi ülkemizde de sıkça gündeme gelecektir. TBMM’ye sevkedilmesi beklenen ve 

önümüzdeki  aylarda yasalaşacak olan Yeni Su Yasası  Taslağı bu konudaki hareketlenmeyi 

arttıracaktır. Halen Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından pilot havzalarda  hazırlatılan 

Havza Bazında Su Tahsis Planlarında  “Suyun Tam Maliyet “ esasını da dikkate alan sektçrel 

tahsis planı çalışmaları sürmektedir.Bu çalışmalar sonlandığında suyun çeşitli maliyet 

unsurlarının nasıl dikkate alındığı görülecektir. 

 

Biz Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi olarak  su hizmetlerinin 

fiyatlandırılmasının  sosyal –sosyo ekonomik boyutlarını araştırmaktayız . Bu konudaki görüş 

ve önerilerimizi ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. 
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Bu ön rapor bu konudaki  çalışmalarımızın bir başlangıç ürünü  olarak ortaya çıkmıştır. 

Konuyu daha kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele alacağız. 

Raporu hazırlayan  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim üyesi ve SPD Hidropolitik 

Akademi üyesi  Yrd Doç Dr Nuran Çakır Yıldız’a ve SPD Uygulamalı Araştırma Bölümü 

Başkanı Yrd.Doç. Dr. Doğan Yıldız’a  çok teşekkür ederim.  

 

Saygılarımla  

                  Dursun YILDIZ  

                                                                                   Başkan          

                                                                                                        4 Temmuz  2016 
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1. BÖLÜM  

1.Suyun Ekonomik Boyutu: Talep ve Arz Nitelikleri 

 

Su; sonsuz bir kaynak değildir. Yenilenebilir özelliği olmasına rağmen; hızlı nüfus artışı, 

kentleşme, sulu tarımın giderek yaygınlaşması, sanayileşme ve kalkınma hareketleri su 

kaynaklarının kullanım miktarını ve kalitesini her geçen gün daha da azalmaktadır.  

Su endüstrisinde talebin mevsime göre değişiklik göstermesi ve talep seviyesinin ürünün 

fiyatındaki değişikliklerden fazla etkilenmemesi belirleyici özellikler olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kullanım amaçlarının çoğu için suyun ikamesinin olmaması ise talebin fiyat 

esnekliğinin düşük olmasına neden olmaktadır.Talep esnekliğini etkileyen ikinci bir faktörden 

bahsetmektedir: tüketicilerin, sağlayıcıları karşısındaki dağınık yapıları ve su arzının niteliği 

konusunda rasyonel karar verememeleri nedeniyle düşük fiyat elde etme gücünden yoksun 

olmalarıdır.  

Talebi etkileyen bir diğer unsur, gelir esnekliğinin düşük olmasıdır. Bu da özellikle düşük 

gelirli hanehalkının harcanabilir gelirlerinin önemli bir kısmını su ve atık su hizmetlerine 

ayırmaları anlamına gelmektedir. Su talebinin aynı ülke içinde ciddi bölgesel farklılıklar 

barındırdığını ve bu farklılıkların coğrafi koşulların yanı sıra önemli ölçüde, söz konusu 

bölgelerin sosyo-ekonomik yapılarından etkilenmektedir. 

Arz açısından bakıldığında ortaya çıkan en temel nitelik suyun bir kıt kaynak oluşudur. 

Küresel anlamda bir kriz yaratma aşamasındaki bu durum, 2025 yılı itibarıyla dünya 

nüfusunun %33’ünün kıtlık seviyesi altında yaşayacağı öngörüsüyle dile getirilmektedir.  

Suyun dünya ekonomisi içindeki en önemli etkisi tarımsal üretimdeki öneminden 

kaynaklanmaktadır.Halen dünyada tatlı su kaynaklarının yaklaşık %70’i tarımsal sulama ve 

gıda üretiminde kullanılmaktadır. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %90’lara 

ulaşabilmektedir Bunu %19 ve %11 ile sanayi ve evsel kullanım izlemektedir (FAO Aquastat, 

2013).  

Tarım ve benzeri faaliyetler birçok gelişmekte olan ülke için kritik öneme sahiptir. Örneğin 

Hindistan’da reel yurtiçi hasılanın %21’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Güney 

Asya ülkelerinde tarım sektöründe çalışanların toplam çalışan nüfus içindeki oranı %61’dir. 
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Ekonomik faaliyetlerin tarım sektöründe yoğunlaşması, düşük gelir seviyesiyle de ilintili 

olduğunu göstermektedir.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün çalışmaları, 2030 yılına kadar sulu tarım 

yapılan alanların 2004 yılına oranla %20 artacağını ortaya koymaktadır. Böyle bir durumda, 

tarımsal üretim için ihtiyaç duyulacak yeni su kaynaklarının kullanımı gittikçe daha pahalı 

hale gelecektir. Su sıkıntısı nedeniyle tarımsal üretiminde meydana gelecek azalma sonucu 

2030 yılında dünya nüfusunun %55’nin gıda ithalatına bağımlı olacağı öne sürülmektedir. Bu 

durum Afrika’dan sonra özellikle Çin’in kuzey bölgesinin gıda güvenliğinin garanti 

edilmesini gerektirecektir.  

 

       Şekil 1. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Sektörel Su Kullanımı  (Yıldız 2007) 
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2.BÖLÜM 

2.Su Kıtlığı ve Sürdürebilir Kalkınma İlişkisi 

 

Ülkelerin teknolojik bilgi ve ekonomik yönden yarışma içinde olması dünya ticaretinin 

gelişmesine ve sınırları aşmasına sebep olmuştur. Hızla gelişen sanayileşme, kentleşme, 

tarımın modernleşmesi, teknoloji ve ekonomideki gelişmeler, kaynak-ihtiyaç dengesini 

bozmuştur. İhtiyaçlarının sonsuzluğu, taleplerinde sonsuzluğunu gerektirmiş, ortaya çıkan 

yeni talepler teknolojinin devamlı gelişmesini sağlamıştır. Ancak, doğal kaynakların sınırlı 

olması ve dünya nüfusunun hızla artmasına karşılık, doğal kaynaklar azalmaya, mekanlar 

daralmaya ve kirlenmeye başlamıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkışında Batı’da çevre-ekonomi arasındaki 

ilişkinin her geçen gün giderek daha çıkmaz bir yola girmesi etkili olmuştur. Gerek 

ekonomistlerin gerek çevrecilerin doğanın mevcut ekonomik yapıyı kaldıramayacağı 

konusundaki görüşlerinin güçlenmesi üzerine, sürdürülebilir bir ekonomi modeli konusunda 

arayışlar artmıştır. 

Kalkınma içerisinde ekonomik gelişme, sosyal ve kültürel değişim ile bu konularla bağlantılı 

olan tüm gelişmelerin birlikte irdelenmesi, altyapıdaki gelişmeler, tarım, sanayi ve üretimi 

ilgilendiren tüm faaliyetlerin kalkınma kavramı içerisinde bir bütün olarak ele alınması 

gerekmektedir.  

İktisadi kalkınma, sadece ekonomik boyutlarla sınırlanmayan, toplumu sosyolojik, psikolojik 

ve politik tüm boyutları ile kuşatan karmaşık bir süreçtir.(Yavilioğlu, 2002:66).  

Sürdürülebilir kalkınma hedefi, ilk kez 1992’de Rio Dünya  Zirvesinde ortaya konmuş ve 

daha sonra çeşitli platformlarda genişletilerek ele alınmıştır.  

Birleşmiş Milletler’in “2000 Yılı Milenyum Deklarasyonu”nda temel hedefler şöyle 

belirlenmiştir (UN, 2003): 
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• 2015 yılına kadar, güvenli içme suyuna erişemeyen insan nüfusunun yarıya 

indirilmesi; 

• Yerel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde, suyun yeterli ve hakça tahsisini öngören su 

yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi  ve böylelikle su kaynaklarının sürdürülebilir olmayan 

kullanımlarının durdurulması.  

• Sürdürülebilirliğin kesin bir tanımı yoktur; farklı kişilerce farklı şekillerde 

yorumlanmaktadır. 

• En genel anlamıyla sürdürülebilir kalkınma sözcüğü, bugünün hedef ve ihtiyaçlarının, 

gelecek nesillerin hedef ve taleplerini tehlikeye sokmadan karşılanması; kalkınmanın bu 

felsefe içinde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.  

Gündem 21’in 8. inci Bölümü: 

- Kalkınma ve yönetim kararlarının verilmesinde sürdürülebilirliğin sağlanması 

- Kaynak geliştirilmesi ve yönetimde: 

1. “ekonomik açıdan verimli”,  

2. “sosyal açıdan eşitliği gözeten (hakça)”  

3. “çevre açısından sağlıklı” kararların verilmesi. 

Sürdürebilirlik, “ekonomik”, “sosyal” ve “çevresel” olmak üzere üç kriter açısından 

değerlendirilir.  

• Ekonomik: Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri süregelen 

esaslara dayanarak üretebilmeli; hükümet ve dış borçların yönetilebilirliğini sürdürebilmeli, 

tarımsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel dengesizliklerden sakınmalıdır.  

• Çevresel: Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, kaynak temelini sabit tutmalı, 

yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da çevresel yatırım fonksiyonlarının istismarından 

kaçınmalı ve yenilemeyen kaynaklardan yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuş 

olanları tüketmelidir. Bu süreç, ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan, biyolojik 

çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer ekosistem işlevlerinin korunmasını da içermelidir. 
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• Sosyal: Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eşitlik dağılımını; sağlık ve eğitim, 

cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde 

gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. 

 

3.BÖLÜM 

3. Suyun Ekonomi Politiği: Neoliberal Düşünce ve  Su Anlayışı 

 

Su,   diğer  doğal   kaynaklardan   farklı   olarak, tıpkı hava gibi, toprak gibi yaşamın olmazsa 

olmazıdır.  Yeraltı ve yüzey sularından; içme suyu, evsel kullanım ve tarımsal sulamanın yanı 

sıra bilim ve sanayide de kullanılmaktadır. Bu yönüyle. su, sadece mühendislik disiplinlerinin 

uğraş alanı  olmaktan çıkmış ekonomi, çevrebilim ve tüm toplum bilimlerinin de  araştırma 

konusu haline gelmiştir. 

Ekonominin dilinde "serbest mal" olarak kabul edilen su, tıpkı hava gibi, kıt olmadığı için 

piyasa yasalarına tabi tutulamıyordu. Suya bir bedel belirlenecekse, bu suyun kendisi için 

değil, onu bir yerden başka bir yere taşıma amacıyla ortaya konan emeğin ve yapılan 

harcamaların karşılığıydı. Suyu musluklardan akıtan, her evin mutfağına taşıyan kamusal bir 

hizmetin devamlılığını sağlama amacıyla alınan bir bedeldi söz konusu olan. Su ne bir piyasa 

malı, ne de bir kamu malı olarak görülmüyordu. Doğanın ve yaşamın bir parçasıydı. Suyun 

her eve özel olarak gelmeye başlaması metalaşma sürecinin zeminini hazırladı. İşlenip, 

paketlenmesi ise piyasa malı olarak alınıp satılmasını kolaylaştırmıştır. 

Su hizmetlerinin yönetim anlayışında 2000 yılı başlangıcından itibaren kamu hizmeti 

anlayışından, pazar ekonomisi anlayışına doğru bir yönelme görülmektedir.  

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, iklim değişikliği toprak kalitesinin bozulması, çölleşme, 

ormansızlaşma, hava kalitesi ve diğer tüm çevre sorunları ile birlikte su miktarı ve suyun 

kalitesi açısından su döngüsünün bozulması sonucunda suların korunması için piyasa 

düzenlemelerinin benimsenmesi görüşü ön plana çıkmaya başlamıştır. 

1990’lı yıllardan itibaren küresel sisteme hâkim olan neoliberalizm anlayışıdır. Çok kapsamlı 

bir araştırma konusu olan neo-liberalizmin iktisat politikaları bakımından iki temel önermesi 

şöyle sıralanabilir: piyasaların deregülasyonu ve özelleştirme.  
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Neoliberalizmin, anlayışının içeriğinde ekonominin serbestleşmesi, devletin küçültülmesi ve 

ekonomiye müdahalelerinin kısıtlanması, piyasada fiyat kontrollerinin ve emek 

piyasalarındaki düzenlemelerin kaldırılması, kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesi, mali 

disiplinin sağlanması ve bütçe açıklarının kapatılması, bütçe dengesinin sağlanması, kamu 

harcamalarının kısılması gibi birçok uygulama ve politika yer almaktadır. Bütün bu 

politikaların dayandığı temel ilke ise piyasanın üstünlüğü ilkesidir. Piyasanın kendi haline 

bırakılması, rekabetin piyasayı yönetmesi gerektiği fikri kabul edilmektedir.  

1990 yılların neoliberalizm anlayışı su politikalarına da yansımış, suyun kıt bir kaynak olarak 

kabul edilmeye başlaması fiyatlandırma uygulamalarına ve suyun ticari bir mala dönüşmesine 

yol açmıştır. Su,  çeşitli insan toplulukları açısından kültürel bir değer taşımakla birlikte,  yine 

insanlar/insan toplulukları açısından “mülkiyetin” konusunu da oluşturmaktadır. Su 

üzerindeki mülkiyet,  bedensel ya da çevresel temizlik için ve doğrudan/dolaylı temel besin 

üretimi/tüketimi ve de barınma için olabileceği gibi, başta enerji üretimi olmak üzere birçok 

teknolojik, ticari veya endüstriyel kullanımın da esasını oluşturmaktadır. Suyun sayılan bu 

nitelikleri kapitalizm için suyun bir metaya dönüşmesi anlamına gelmektedir. 

Suyun ekonomik bir mal olarak ele alınmasını açıkça öneren ilk uluslararası girişim, 1992’de 

Dublin’de toplanan Su ve Çevre Konulu Uluslararası Konferans olmuştur. "Dublin İlkeleri" 

adıyla anılan aşağıdaki hususlar ile olarak benimsenmiştir. 

• Hayatın, kalkınmanın ve çevrenin sürdürülebilirliğinde temel rol oynayan tatlı su kaynakları 

sonsuz ve bozulmaz değildir.  

• Su yönetimi, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmelidir.  

• Kadınlar, suyun temini, yönetimi ve korunmasında önemli role sahiptir.  

• Su, tüm yararlı kullanımları ile ekonomik bir değere sahiptir ve ekonomik bir mal olarak 

değerlendirilmelidir. 

Aynı yıl Gündem 21 olarak bilinen Haziran 1992`de Rio de Janeiro`da yapılan ve “Yeryüzü 

Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı`nda da suyun 

“eko-sistemin bir parçası, doğal bir kaynak, sosyal ve ekonomik bir mal” olarak algılanması 

gerektiği belirtilmiştir. Gündem 21’in karakteristiği; suyun,  hayatın sürdürülebilirliğinde 

önemli bir etken olması,  etkin bir biçimde su kaynaklarının talebinin yönetilmesi,    sosyal ve 
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ekonomik kalkınma ile beraber doğal ekosistemin korunmasını kapsayan bütünsel bir 

yaklaşımı içermesidir.  

Dublin Deklarasyonu bir yandan suyun ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesinin bir 

yandan da su hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecinin önünü açmıştır. Dublin Konferansı ile 

birlikte başlayan süreçte, kıt bir kaynak olarak ele alınan suyun etkili kullanımı ve yönetimi 

için piyasa temelli politikaların uygulanması ağırlık kazanmaktadır.   

 

4.BÖLÜM 

4. Suyun Karakteristiği  

 

Su kıtlığı iddiası ile suyun ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesi, onların kamusal 

özelliklerini yitirerek özel mal konumuna gelmelerinde etkili olmaktadır. Suyun ekonomik bir 

mal olarak  kabul  edilmesi ekonomistler  arasında  yeni  bir tartışma konusunun başlamasına 

neden olmuştur. Bunun sonucu olarak suyun ticari bir meta mı, yoksa insanın insan 

olmasından kaynaklanan  bir  hak  mı  olduğu  ikilemi   üzerine  yapılan tartışmalar  akademik 

yazında sayıca artmıştır. 

Suyun aynı anda hem ekonomik hem de sosyal bir mal olarak tanımlanması politika 

belirlenirken nasıl bir denge oluşturulacağı sorununu gündeme getirmiş, bunun ötesinde yeni 

tip yaklaşımların  da  benimsenmesi gereğini  ortaya koymuştur. 

 Suyu “ekonomik bir mal olarak” tanımlayan yaklaşım, onun piyasa koşullarında 

üretilip satılmasını, dolayısıyla bu hizmetin özel sektör tarafından sağlanmasını talep 

etmektedir.  

 Suyu “temel bir insan hakkı olarak” tanımlayan yaklaşım ise, herkesin eşit ve güvenli 

suya erişiminin sağlanması gerektiğini, bunun da en iyi biçimde kamu eliyle 

gerçekleştirilebileceğini savunmaktadır  

Tartışmanın merkezinde suyun bir hak mı yoksa bir ihtiyaç mı olduğu noktası yatmaktadır. 

Suyun bir insan hakkı olarak ele alınması durumunda  suyla ilgi olarak “hiç kimse ticaretini 

yapamaz ya da onu satamaz, ya da parasını ödeyemediği için kimseyi bu haktan mahrum 

bırakamaz” düşüncesi öne çıkmaktadır. Yok eğer suyun bir ihtiyaç olduğunun kabul edilmesi 
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durumunda (Dünya Su Konseyi ve Dünya Bankasının kabul ettiği) bu ihtiyacın kamu 

kuruluşları tarafından olduğu kadar özel şirketler tarafından da karşılanabileceği fikri 

desteklenmiş olmaktadır. 

4.1. Suyun “iktisadi niteliği ve ekonomik bir mal” olma özelliği 

 

Ekonominin dilinde "serbest mal" olarak kabul edilen su, tıpkı hava gibi, kıt olmadığı için 

piyasa yasalarına tabi tutulamıyordu. 1776’da Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı 

eserinde ortaya koyduğu bilinen elmas-su çelişkisi çerçevesinde liberal düşünce geleneğinde 

su, “serbest mal” olarak tanımlanmakta ve insanlar için kullanım değeri yüksek, ancak 

değişim değeri bulunmayan bir meta olarak görülmektedir.  

Liberal düşüncelerin iktisadi boyutta sistematik olarak ele alındığı ilk kitap olan Adam 

Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı eserindedeğer iki anlama gelmektedir; kullanım değeri 

ve mübadele değeri. İlki bir malın faydalı olduğunu, ikincisi ise bir malın öteki mallarla olan 

alım gücünü ifade etmektedir. Yani kullanım değerinin kaynağında fayda, mübadele 

değerininkinde ise emek unsuru yatmaktadır. 

Elmas sudan pahalıdır. Elmasın değişim değeri yüksektir, kullanım değeri ise düşüktür. 

Çünkü elmas doğada az bulunmaktadır. Suyun ise kullanım değeri yüksek, değişim değeri ise 

elmasa göre oldukça bol olması sebebiyle düşüktür. Elmas insanlar için hayati bir önem teşkil 

etmese dahi, marjinal faydası yüksek olduğundan daha değerlidir, fiyatı yüksektir. Fakat su 

kaynaklarında meydana gelen, küresel ısınma, kirlenme ve yeraltı sularının çekilmesi gibi 

değişmeler suyun kalite ve miktarında azalmalara neden olmuştur.  

Suyun miktarının azalması, ona erişimi zorlaştıracak ve marjinal faydasını artıracaktır. Bu 

durum suyun fiyatında artışa neden olacaktır. Ortak mal olarak adlandırılan suyun, değişim 

değerine sahip olmayan, kullanım değerine sahip bir kaynak olarak kabul edilmesi, dahası 

suyun ortak mal olarak algılanması su kaynaklarında tahribe yol açmış ve sorunun 

büyümesiyle beraber, su üzerinde kullanım değerine serbestçe sahip olunamayacağı ve liberal 

ekonomik araçlar vasıtasıyla bunun için fiyat ödenmesi gerektiği düşüncesi kabul görmeye 

başlamıştır. (Uygun, 2006:283). 

Suyu bir yerden başka bir yere taşıma amacıyla ortaya konan emeğin ve yapılan harcamaların 

karşılığı suyun bedeli olarak ifade edilirdi. Suyu musluklardan akıtan, her evin mutfağına 

taşıyan kamusal bir hizmetin devamlılığını sağlama amacıyla alınan bir bedeldi söz konusu 
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olan. Su ne bir piyasa malı, ne de bir kamu malı olarak görülmüyordu. Doğanın ve yaşamın 

bir parçasıydı. Suyun her eve özel olarak gelmeye başlaması metalaşma sürecinin zeminini 

hazırladı. İşlenip, paketlenmesi ise piyasa malı olarak alınıp satılmasını kolaylaştırdı” 

(KİLİM, 2008 ). 

Neoliberalizmin yükselişi ile birlikte bu düşünce değişmiştir. Su artık “kıt” bir ekonomik mal 

olarak gösterilmeye başlanmıştır Bir şeyi meta olarak tanımlamaya yetecek kriterlerin başında 

o şeyin insana yararlı olması gelir. Fakat tek başına bu kriter o şeyi meta olarak tanımlamaya 

yetmez. Çünkü şey’lerin metalara dönüşebilmesi için kullanım değerinin yanı sıra değişim 

değerine de sahip olması gerekir. Kapitalizmde ürünlerin kullanım değerinin yanı sıra değişim 

değeri de vardır(Yılmaz, 2009). 

“Suyun  ekonominin  içerisine  çekilmesinde  su  yapılarının  (barajlar,  kuyular,  taşıma  ve  

dağıtım  sistemleri,  şehir  şebekeleri)  tarihsel  gelişiminin  rolü  ortaya  konmuştur.  Suyun  

doğal  döngüsünün  dışında depolanma,  taşınma  ve  arıtılması  ile  suyun  su  olmaktan 

çıktığını ve  H2O olarak adlandırılması gereken  tatsız,  kokusuz ve  cansız  bir  kimyasal  

maddeye dönüştürüldüğünü  iddia etmektedir”. 

20. yüzyılda başlayan ve 21. yüzyılda da devam eden ekolojik bozulma ve buna bağlı olarak 

yaratılan kriz söylemi ile özel sektörün kıtlığı yeni bir yatırım aracına dönüştürdüğü 

belirtilmektedir. Kıt kaynağın ekonomik değerinin artacağı görüşünden hareketle, kıtlık 

durumunda doğal zenginliklerin değerinin artacağı; böylece yeni kârlı sektörlerin ortaya 

çıkacağı kabul edilmektedir. Bu bağlamda su krizi söylemi de su kıtlığı yaklaşımı da suyun 

ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır.  

Suyun ekonomik bir meta olarak kabulü, paylaşımı, düzenlenmesi ve değişimi  konularında 

piyasa kurallarının geçerli olması, kıt kaynağın optimal kullanımının sağlanmak istendiği 

anlamını taşımaktadır(Paquerot, 2002). .Bu durum suyun fiyatlandırılması ve ticarileştirilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. 

Suyun ekonomik bir meta olarak kabulü, paylaşımı, düzenlenmesi ve değişimi konularında 

piyasa kurallarının geçerli olması, kıt kaynağın optimal kullanımının sağlanmak istendiği 

anlamını taşımaktadır(Paquerot, 2002). 

Su yönetiminin özelleştirilmesini savunan ve neoliberal politikalarla desteklenen anlayış;  

suyu kıt bir kaynak olarak tanımlamakta ve bu kıt kaynağı ekonomik bir değer olarak ele 
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almak gerektiğini, suyun bir hak değil, bir ihtiyaç maddesi olarak görülmesi gerektiğini  

savunmaktadır. 

Kamu otoritesi tarafından yönetilen  sistemlere yönelik  eleştirilerin başında; düşük  hizmet  

kalitesi, etkinsiz yönetim, aşırı kullanım ve israf, maliyetin altında fiyatlama ve buna bağlı 

olarak  gelişen  finansal  sorunlar,  etkin  işlemeyen  sübvansiyon  sistemi,  yüksek işgücü   

maliyetleri,   düşük   işgücü   verimliliği,   yetersiz   regülasyon   çerçevesi, çevreye yönelik 

negatif dışsallıklar yer almaktadır. 

Tüm bu tanımlama ve savunular gerekçelendirilirken ileri sürülen en önemli argüman, suyun 

fiyatlandırılması ile birlikte tüketiminin azalacağı, yani su israfına son verileceği yönündedir. 

Buna göre, su hizmetlerinde tam maliyetlendirme yöntemi sayesinde daha kaliteli su 

hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılabileceği, kamusal hizmetlerde yaşanan  yolsuzluk ve 

gevşekliğin özel sektör işletmeciliğinde yaşanmayacağı, bu sayede su ile ilgili  tüm tasarruf 

kalemlerinin artacağı ve su ekolojik sisteminin korunabileceği iddia edilmektedir. 

Suyun “ekonomik bir meta olduğunu” savunan görüş, suyun temini için  yapılan  yatırım  

bedelinin  ve  işletme-bakım  giderlerinin  geri  ödenmesini  sağlayacak “su tarifelerinin”, 

yeni yatırımlar için kaynak oluşturacağını ve finansman sıkıntılarını gidereceği savını ileri 

sürmüştür. 

4.2. Suyun  “temel insan hakkı”  olma  özelliği  

 

Su hakkı başta antlaşmalar, bildirgeler olmak üzere pek çok uluslararası belgede tanınmıştır.  

1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programında herkesin yeterli 

standartlarda yaşama hakkı içinde su ve sağlığın koruması da yer almıştır. Su hakkının yasal 

temeli olabilecek en açık uluslararası belge 2002’de BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi tarafından yayınlanan Genel  Açıklama 15’tir. Komite’ye göre herkesin 

kişisel ve evsel kullanım için yeterli, güvenli, fizikî olarak ulaşılabilir suya erişme hakkı 

vardır. Bu açıklamanın içinde “su hakkı”,  suya erişimin bir insan hakkı olmasını sağlama ve 

bunu herkes için gerçek  kılma anlamına   gelmektedir. 

BM  Ekonomik,  Sosyal  ve  Kültürel  Haklar  Komitesi’nin  2002’de  su  hakkı konusunda  

kurduğu  çerçeveye  somutluk  kazandırmak,  hak  temelli  yaklaşımın odak noktasıdır. Bu 

yaklaşım eşitlik, evrensellik, ayrımcılık yapmama ve işbirliği ilkelerine dayanmaktadır. 
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Yine  aynı  Sözleşmenin  12. maddesinin  birinci  paragrafına  göre  su  hakkı,  aynı  zamanda  

en  yüksek  sağlık standartlarına  sahip  olma  hakkının  da  ayrılmaz  bir  parçasıdır  (General  

Comment No: 15, 2002: 3. par.). Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kuruluş  

sözleşmesinde  uluslararası  toplum  tarafından  “en  üst  düzeyde  erişilebilir sağlık  

standardına  sahip  olmanın  temel  bir  insan  hakkı”  olarak  tanındığını ilan etmiştir. 

Suyun  bir  insan  hakkı  olup  olmadığı  konusunda fikir vermek adına James W. Nickel’in 

geliştirdiği sınama  metodu önemli bir rehberdir. Bu metoda göre yeni bir insan hakkı 

talebinin, bir insan hakkına dönüşüp dönüşemeyeceğine ilişkin  olarak altı adımdan oluşan  

değerlendirme testinin yapılması gerekmektedir(Nickel, 2007): 

1-Mevcut olan ve devam eden bir tehdit var mı?  

2- Korunan değer önemli midir?  

3- Söz konusu hakkı evrensel olarak tanımlamak mümkün mü?  

4- Daha zayıf bir tedbir etkili olabilir mi?  

5- Getirdiği yükümlülükler kabul-edilebilir nitelikte mi?  

6- Ülkelerin çoğunluğunda uygulanabilir mi? 

Bahsi geçen test  ayrıca Jenny T. Grönwall  tarafından  “su hakkına” ilişkin olarak 

uygulamada sınaması yapılmıştır(Grönwall, 2008). James W. Nickel’in sınama testinin ilk üç 

aşaması çok net olarak suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesinde yardımcı olmaktadır. 

1-Mevcut Olan Ve Devam Eden Bir Tehditin Varlığı 

Dünyanın %70’i  su,  geriye  kalan  %30’luk  kısmı  ise  kara  ile  kaplıdır. Dünyanın  su  

kaynaklarının    %97’si  ise tuzludur  ve  okyanuslarda  bulunmaktadır.  Su  kaynaklarının  

geriye  kalan  %3’lük  kısmı  tatlı  sudur,  fakat  bu  %3’lük  tatlı  suyun  %68’inden  fazlası  

buz  ve  buzulların  içinde  hapsedilmiştir.  Tatlı  suyun  %31.4’ü  ise  yeraltında   

bulunmaktadır.   Geriye   kalan   %0.04’lük   su   ise   yüzey   suyu   olarak  karşımıza 

çıkmaktadır. %0.04’lük yüzey suyunun %87’si göller, %11’i bataklıklar ve  %2’lik kısmını 

ise nehirler oluşturmaktadır(Gleick, 1996). 
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20. yüzyılda dünya nüfusunun üç kat artmasına karşılık su kaynaklarının kullanımı altı kat 

artmıştır. Bu arada sınırlı olan su kaynaklarının bir kısmı endüstrileşme ve hızlı şehirleşme 

sonucu hızla ve bilinçsiz bir şekilde tüketilirken bir kısmı da kirletilerek kullanılamaz ve 

çevreye zarar verir hale gelmiştir.Dünyada insanlar ve diğer canlıların kullanabilecekleri tatlı 

su miktarı sınırlıdır. Sınırlı  olan bu doğal varlığa fiziksel, ekonomik, siyasi vb. nedenlerle 

hâlihazırda ulaşamayan  1.1 milyardan fazla insan ve yine temizlik amaçlı su kullanamayan 

2.6 milyar insan  bulunmaktadır. 

 

Şekil 2. Dünyadaki Su Kaynaklarının Dağılımı (Yıldız 2007) 
 

 Dünyada  kişi başına   düşen   ortalama  kullanılabilir   su   miktarı   7.600   metreküptür.   

Fakat  bir   ülkenin   su   zengini  sayılabilmesi için kişi başına 8.000 ila 10.000 metreküp 

arasında kullanılabilir suya  sahip olması gerekmektedir.  

2- Korunan Değer Önemli Midir?  

Suya ve suyun eşit dağılımına ilişkin yapılan tartışmalarda suyun bir hak olarak değil de, bir 

ihtiyaç olarak kavramsallaştırılması suyun metalaşmasına meşru bir zemin hazırlamaktadır. 

Var olan su kaynaklarının kirletilmesi, gelecekte su kıtlığının yaşanmasına neden olacaktır. 

İnsanların günlük kullandığı su kaynağının çoğunu nehirler ve göller oluşturduğundan, bu su 
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kaynakalrının kirletilmesi su azlığının ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Zaten kıt olan bu 

kaynakların korunarak su ihtıyaçlarının bu kaynaklardan sağlanması amaçlanmalıdır. 

İhtiyaçları karşılamaya uygun su miktarı Dünya’daki toplam su stoklarının ancak % 0,25’ini 

(binde 25’ini) oluşturmaktadır. Dünyadaki bütün suyu 4 litrelik bir bidona koyduğumuzu 

düşünürsek canlıların kullanabileceği su miktarı sadece 1 çorba kaşığı kadardır. 

Temiz suya erişim  sorununun,  başta  bireylerin  yaşamlarını devam ettirebilmeleri sorununu, 

diğer taraftan temizlikle bağlantılı olarak zincirleme sağlık sorunlarını, su temelli tarım ve 

hayvancılıkla bağlantılı olarak işsizlik ve göç sorununu, ortaya çıkarmaktadır. 

Çağımızda su tüketimi geometrik olarak artmaktadır. 20. yüzyılın ilk 80 yılında dünyada kişi 

başına düşen su kullanımı 200% artmıştır. Bu artışın karşılanması için temiz su kaynaklarının 

kullanımı 566% oranında artmıştır. Yaşamın suya dayandığını gerçeğiyle bu trend dünyanın 

geleceği için kritik bir tehlike oluşturmaktadır. 

3- Söz konusu hakkı evrensel olarak tanımlamak mümkün mü?  

İhtiyaç olarak tanımlandığında su, yalnızca parası olanların ulaşabileceği ticari bir mal halini 

almaktadır. Suyun ticari bir mal gibi görülmesinin sonucunda, özelleştirmelerin önü 

açılmakta, gelişmiş ülkelerin yoksulları ve az gelişmiş ülkelerin yurttaşları sağlıklı ve temiz 

suya erişim hakkından mahrum kalmaktadırlar. Suyun bir hak olarak kabul edilmesi, devletin 

halkın temiz ve sağlıklı suya erişimine yönelik politikalar geliştirmesini zorunlu kılmaktadır 

Su hem zorunlu  hem  de  ikamesi olmayan bir maldır. Dolayısıyla su hakkının insan  

haklarının diğer  öğelerinden olan devredilemezlik ve doğallık ilkelerini de bünyesinde 

barındırmaktadır. Su olmadan temizlik yapılamamaktadır veya insan su içmeden ancak iki ila 

üç gün yaşayabilmektedir.  Bu gerçek,  bütün insanlar,  hatta  bütün  canlılar  için geçerlidir. 

Dolayısıyla suyun ve ona bağlı olarak su hakkının evrenselliği tartışmasızdır.  

4-Daha Zayıf Tedbirler Etkili Olabilir  mi?   

Bir sorunun (özellikle ekonomik ve sosyal bir sorunun) hayatın olağan akışıyla veya başka bir 

deyişle piyasanın kendi koşulları ile çözülüp çözülemeyeceğini sorgulamaktadır(Nickel, 

2009). 

Suyun  kamu  malı  niteliğine  de,  iktisadi  mal  niteliğine  de işaret eden çok sayıda özelliği 

bulunmaktadır. Bu   konu   iktisatçılar   tarafından tartışılmaktadır. 
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Su  hem  zorunlu  hem  de  ikamesi olmayan bir mal olmasının sonucu  kamusal   bir   maldır.  

Suyun   normal   değerinin   düşük   olması   suyu  özelleştirilebileceği   anlamına   

gelmemekle   beraber   suyun   sahip   olduğu  yüksek  sosyal  değer  ise  yine  suyun  

özleştirilmesini  engelleyen  önemli  faktörlerden  bir  tanesidir.      Bu  ise  suyun  hem  

zorunlu  hem  de  ikamesi olmayan bir mal olmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

Su sektöründe özelleştirmeye karşı olan görüş, suyun bir kamu malı ve sağlıklı  suya 

kavuşmanın temel bir insan hakkı olduğundan hareketle, diğer ticarete  konu olan mallardan 

farklı nitelikler taşıdığını savunmaktadır. “Su tarifelerine”, suyun temini ve arıtılması gibi alt-

yapı yatırım maliyeti ile işletme-bakım  giderleri dışında, su hizmeti sunanlar tarafından ticari 

amaçlarla “kâr” unsurunun eklenmesinin, toplumun fakir kesimlerinin suya ulaşımını 

güçleştireceği vurgulanmaktadır(Bilen, 2008). 

Bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan “asgari” düzeydeki temiz su ihtiyacı 

günde yaklaşık 20 litredir. BMKP’nin (BM Kalkınma Programı / United Nations 

Development  Programme (UNDP)) 2006 yılında yayımladığı raporda, gelişmekte olan 

ülkelerde 1,1 milyar insanın temiz suya ulaşamadığı ve günde ancak 5 litre su kullandığı 

belirtilmektedir. Avrupa’da kullanılan su miktarı ortalama bir değer olarak 200 l/gün, 

ABD’de ise 400 l/gündür(UNDP). 

4.3. Suyun “kamusal mal” olma özelliliği 

 

Kamu hukukunun en önemli olmakla beraber en karmaşık ve bulanık kalmış konularından biri 

“kamu hizmeti” kavramıdır(Derbil, 1950). Kamu hizmeti kavramı üzerindeki tartışmalar, 

idare hukukçularının öteden beri üzerinde fikir birliği sağlayamadıkları belli başlı konulardan 

birisidir. 

Günümüzde ekonomi ve hukukun iç içe geçtiği kavramlardan biri olan “kamu hizmeti” 

kavramı siyasal bilimler disiplininde “devletin işlevleri/görevleri” şeklinde kullanılmaktadır. 

Kavram olarak “kamu hizmeti”, değişik tanımlamalarla farklı disiplinlerin inceleme alanlarına 

konu edilmekte, kamu maliyesi ve kamu ekonomisi disiplininde “kamu kesimi” veya 

“kamusal mallar” şeklinde kullanıldığı da görülmekte(KARAHANOĞULLARI, 2002)  olup 

bu alanda hepsi de aynı anlamda kullanılmaktadır(Derbil, 1950). 
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Bir tanıma göre kamu hizmeti; genel ve ortak ihtiyaçların karşılanması amacıyla topluma eşit 

biçimde sunulan, toplumun ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebilen, sürekli 

hizmetler(Gözübüyük,1993)  olarak tarif edilmiş, bir başka tanıma göre ise; bir kamu 

kurumunun ya kendisi tarafından ya da yakın gözetimi altında, özel girişim eliyle kamuya 

sağlanan hizmetler olarak tanımlanmıştır(Onar, 1996).  

Kamu hizmetinin bir faaliyetin “mahiyetine” bakılarak belirlenebileceği hususu 

öngörülmektedir. Bu anlayışta, bir faaliyet “ancak devlet tarafından yerine getirilebilecek” ve 

“zorunlu” bir nitelik içeriyorsa, kamu hizmeti sayılabilir. Bu bakımdan, devlet tekeli altında 

bulunması ve başkalarınca yerine getirilememesi, kamu hizmetinin bir niteliğini ve ölçütünü 

oluşturmaktadır(Onar, 1996). 

Hukuksal olarak "Belli bir zamanda ve mekânda ortaya çıkan, sürekli ve düzenli bir şekilde 

tatmin edilmesi gereken genel ve kolektif özellikler arz eden bir ihtiyacın karşılanması için 

yapılan faaliyetler" kamu hizmeti olarak tanımlanmaktadır. 

Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için; kamu tüzel kişisi ya da onun denetimi altında 

özel kişiler tarafından yürütülmesi ve toplumsal ihtiyacı karşılamaya yönelik bir faaliyet 

olması yani kamu yararının olması gerekmektedir(Kalabalık, 2004). 

Hangi faaliyetin özel, hangi faaliyetin kamusal olduğu konusunda keskin bir ayrım 

bulunmamaktadır. Kamu hizmeti özelleştirme ile özel faaliyet haline gelebilirken, özel bir 

faaliyet de devletleştirme ile kamu hizmetine dönüşebilmektedir. 

Kamusal (sosyal) mal ve hizmetlerin bazı önemli özellikleri vardır.  

“1- Teknik bölünmezlik;   

2- Fiyatlandırılmama;   

3- Fiyat ödemek istemeyenin yararlandırılamaması prensibinin uygulanamaması;   

4- Tüketimde tüketiciler arasında bir rekabetin mevcut olmaması;   

5- Üretim miktarlarının piyasada karşılanması mümkün olmayacak derecede büyük olması;   

6- Bazen bu mal ve hizmetlerden yararlanmanın zorunlu olabilmesi”. 



21 
 

Kamusal mal ve hizmetlerin, piyasada bölünememesi nedeniyle özel talebe konu teşkil 

etmeyen dolayısıyla piyasada fiyatı belirlenemeyen bu mal üretici birimleriyle üretebilir. 

Kamusal mal ve hizmetlerin faydaları bölünüp, sadece fiyatını karşılayanlara ödedikleri bedel 

ile orantılı tahsis edilemediğinden, zorunlu ödeme cebre dayalı olan vergi ve benzeri 

yükümlülükler ile finanse edilmektedir. 

Sosyal mal ve hizmetlerin temel özelliği bir bireyin tüketiminin diğer bireylerle rekabet 

halinde olması ve piyasa koşulları (arz, talep, fiyat) yoluyla rakiplerin dışarıda tutulmasıdır. 

Yani kamusal (sosyal) mal ve hizmetler piyasada üretilmemektedirler. Piyasada bu tür mal ve 

hizmetleri üretilmemesini bölünememe, özelliğidir. 

Tam kamusal mal ve hizmetlerin bir diğer özelliği, “tüketicilerinden mahrum edilmeme” 

özelliğidir. Bu tür mal ve hizmetlere örnek olarak savunma hizmetlerini, diplomasi ve 

güvenlik hizmetlerini gösterebiliriz, ayrıca bütün mal ve hizmetlerin topluma verdiği fayda 

kişilere sağladığı faydadan daha fazladır. Tam kamusal hizmetler aynı zamanda yerel mal ve 

hizmetlerde olabilirler. Örneğin; park ve bahçe hizmetleri, sokakların aydınlatılması, yol ve 

cadde, bataklıkların kurutulması, imar düzenlemeleri vb. hizmetler tam kamusal mal ve 

hizmetlerdir. 

Kısmen bölünebilen, pazarlanabilen ve fiyatlanabilen bu gibi mallara ve hizmetlere yarı 

kamusal mal ve hizmet denilmektedir. Yarı kamusal mal ve hizmetler genellikle faydası belli 

bölge düzeyine yayılan ve bölünebilen, dolayısıyla fiyatlandırılabilen hizmetleri 

kapsamaktadır. Yine bazı yarı kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri nedeniyle faydaları 

ülkenin tümüne yayılabilir. Bu nedenle bu tür mal ve hizmetlerin merkezi yönetim tarafından 

üretilmesi gerekmektedir. 

Yarı kamusal mal ve hizmet grubunda yer alan hizmetlerin ve malların tüketimden mahrum 

bırakılmama özelliği geçerli değildir. Bunun da nedeni, bu tür mal ve hizmetlerin 

bölünebilirlik niteliğidir. Sözü geçen hizmetlerde kişiler faydalandıkları oranda hizmetin veya 

malın maliyetine katlanmak zorunda kalabilirler. Nedeni; bu tür mal ve hizmetlerin özel mal 

ve hizmetlerde olduğu gibi piyasa şartları içinde üretilip pazarlanmasıdır.  

Yarı kamusal (sosyal) mal ve hizmetlerin bireylere sağladığı fayda ölçülebilmesine rağmen, 

topluma sağladığı fayda ölçülememektedir. Bu tür mal ve hizmetler sadece bireysel değil, 

toplumsal fayda da yaratırlar. Bu nedenden dolayı yarı kolektif mal ve hizmetlerin kamu 

sektörü tarafından üretilmesi halinde, bunlardan yararlananlardan kişisel faydalar karşılığı ya 



22 
 

bir ücret talep edilmeli yahutta bu tür mal ve hizmetlerin üretilmesi özel sektöre bırakıldığı 

takdirde, üretimde bulunan firmaya devletin mali yardımda bulunması gerekir. Aksi halde, 

adil gelir ve servet dağılımı varsayımı altında bile, piyasada kaynakların dağılımı optimumdan 

uzaklaşmış olacaktır. 

Suyun  kamu  malı  niteliğine  de,  iktisadi  mal  niteliğine  de işaret eden çok sayıda özelliği 

bulunmaktadır. Bu   konu   iktisatçılar   tarafından tartışılmaktadır. 

İlk olarak, su,  hem  zorunlu  hem  de  ikamesi olmayan bir doğal kaynak olması itibariyle    

kamusal   bir   maldır. Suyun   normal   değerinin   düşük   olması   suyu  özelleştirilebileceği   

anlamına   gelmemekle   beraber   suyun   sahip   olduğu  yüksek  sosyal  değer  ise  yine  

suyun  özleştirilmesini  engelleyen  önemli  faktörlerden  bir  tanesidir.    Bu  ise  suyun  hem  

zorunlu  hem  de  ikamesi olmayan bir mal olmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır.  

İkinci olarak su  sektörü  büyük  ölçüde  kamu  sağlığı  ile  ilgili  bir  sektördür.  Kitlesel 

hastalıklardan kaçınabilmek için temiz içme suyu temini ve yaygın ve güvenilir bir 

kanalizasyon sistemi gerekmektedir. Erişebilecek temiz  suyun  ve  temiz  su  kaynaklarının  

var  olması  ve  su  ile  suya  bağlı  olarak  toplumun  yaşayacağı  tehlikeler  devletlerin  

sorumluluğundadır.   

Su   sektörünün   doğrudan   kamu   sağlığı   ile   ilişkili   olması   nedeniyle ekonomik  olarak  

kârlı  olmayan  bölgelerde  dahi  su  ve  atık  su  hizmetlerinin sağlanması  bir  zorunluluk  

olarak  görülmektedir. Bu özelliği ile   kamu   malı   niteliği   de   taşımaktadır.  

Bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan “asgari” düzeydeki temiz su ihtiyacı 

günde yaklaşık 20 litredir. BMKP’nin (BM Kalkınma Programı / United Nations 

Development  Programme (UNDP)) 2006 yılında yayımladığı raporda, gelişmekte olan 

ülkelerde 1,1 milyar insanın temiz suya ulaşamadığı ve günde ancak 5 litre su kullandığı 

belirtilmektedir. Avrupa’da kullanılan su miktarı ortalama bir değer olarak 200 l/gün, 

ABD’de ise 400 l/gündür(UNDP). 

Su  kamu  sağlığı  ile  çok yakından ilgilidir.  Kitlesel hastalıklardan kaçınabilmek için temiz 

içme suyu temini ve yaygın ve güvenilir bir kanalizasyon sistemi gerekmektedir. Erişebilecek 

temiz  suyun  ve  temiz  su  kaynaklarının  var  olması  ve  su  ile  suya  bağlı  olarak  

toplumun  yaşayacağı  tehlikeler  devletlerin  sorumluluğundadır.   
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Su   sektörünün   doğrudan   kamu   sağlığı   ile   ilişkili   olması   nedeniyle ekonomik  olarak  

kârlı  olmayan  bölgelerde  dahi  su  ve  atık  su  hizmetlerinin sağlanması  bir  zorunluluk  

olarak  görülmektedir. Bu özelliği ile   kamu   malı   niteliği   de   taşımaktadır. 

Sağlıklı kanalizasyon sisteminden yoksun nüfus küresel ölçekte 2,6 milyar olup, daha da 

kötümser bir tablo ortaya çıkmaktadır. BMKP’nin Raporuna göre, ishal gibi önlenebilir 

hastalıklardan her yıl 1,8 milyon çocuk hayatını kaybetmektedir. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüzde 40 ülkeden iki milyardan fazla insan su kıtlığı 

ile karşı karşıya bulunmakta, 1,1 milyar insan yeterli içme suyuna ulaşamamakta. 2.4 milyar 

insan atık su hizmetinden faydalanamamaktadır(UNESCO-WWAP 2003). Bu durumun 

sonucu olarak, hastalıklar artmakta, gıda güvenliği tehlikeye girmekte ve ülke ve bölgelerarası 

paylaşım sorunları ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalarda, 2050 yılında her dört 

kişiden birisinin yeterli içme suyuna ulaşamayacağı öngörülmektedir.   

4.4. Küresel bir mal olarak su 

 

Küreselleşme, en basit anlamda, yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve 

devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağımlılık” kavramı 

çerçevesinde giderek artması olarak tanımlanabilir.   

Küreselleşme; ulaşım ve iletişim maliyetlerini çok azaltan, malların, hizmetlerin, sermayenin 

ve insanların sınırları aşmasının önündeki engellerin kalkmasını sağlayan ülkelerin ve dünya 

halklarının bütünleşmesi olayıdır(Stiglitz, 2006). 

Çevre konusu, özellikle 1990’lı yılların başlarından itibaren küreselleşmeyle birlikte  anılan  

en  önemli  konulardan  biri  haline  gelmiştir.  Küresel  ısınma,  hava  kirliliği, nükleer ve 

kimyasal atıklar, kuraklık ve sel felaketleri, biyo-çeşitlilik ve türlerin yok oluşuna ilişkin 

sorunlar, asit yağmurları, deniz, göl ve akarsu kirliliği gibi problemler küreselleşme süreci ile 

ilintilidir. 

Küresel  kamusal  mallar  kavramı,  ilk  kez  Birleşmiş  Milletler  Kalkınma Programı    

(UNDP)  tarafından  hazırlanan  “Global  Public  Goods:  İnternational Cooperation  in  the  

21.Century”,  adlı  çalışma  ile  gündeme  gelmiştir.  Dolayısıyla,  küresel   kamusal   mallar   

kavramının   tanımlanmasında   öncelikle   ele   alınması  gereken tanım, adı geçen 

çalışmadaki küresel kamusal mallar tanımıdır. Buna göre,  faydası  ülkeler,  insanlar  ve  
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nesiller  (bugünkü  ve  gelecekteki)  açısından  büyük  ölçüde  evrensel  olan  mallara  küresel  

kamusal  mallar  adı  verilmektedir.  

BM Gelişme Programı’nın küresel  kamusal  mal  tanımında  iki  kriter öne çıkmaktadır. 

Birincisi, bu malların toplumsal oluşu, tüketiminde rekabetin bulunmaması  ve  faydasından  

kimsenin  hariç  tutulamaması  özellikleridir  ki bunlar,  kamusal  malların  temel  

belirleyicileridir.  İkinci kriter  ise  faydalarının tüm  ülkeleri,  insanları,  bugünkü  ve  gelecek  

nesilleri  içine  alacak  şekilde “evrensel benzeri” (quaiseuniversal) özellik taşımasıdır (The 

World Bank Development Committee, 2000). 

Dünya Bankası’nın  tanımlamasında  ise,  küresel  kamusal  malların belirleyicisi  olarak  sınır 

ötesi  dışsallıkların  varlığı  ve  bu  dışsallıkların  elde edilmesi için bu malların üretiminde 

ülkelerin ortak çalışmalarının bulunması gerektiği  ve  finansmanının  da  ortak  olarak  

sağlanması  ile  bu  tür  malların yetersiz üretiminin önüne geçileceği belirtilmektedir. 

Konuyla ilgili literatürde  küresel,  uluslararası,  bölgesel  kamusal  mal kavramları  da  yer  

almaktadır.  Bu  ifadeler  dışsallıkların  (fayda  veya  zararın) yayılma alanlarına göre 

anlamlandırılmaktadır. Eğer dışsallıklar küresel ölçekte gerçekleştiriliyorsa küresel mal olarak 

kabul edilmektedir. Buna örnek olarak ozon tabakasının delinmesi gösterilebilir. 

Bu tip mal ve hizmetlerden ilkesel olarak global nüfusun tümü yararlanır ve faydası ülkeler, 

insanlar ve nesiller çerçevesinde evrenseldir. Buna göre, global kamusal mallar “dünya 

üzerindeki bütün bireyler (şu anda yaşayan bireyler ve gelecek kuşaklar) tarafından elde 

edilebilen, tüketiminde rekabetin ve kısıtlamanın bulunmadığı, herkesin yararlanabildiği ve 

finansmanının global olarak sağlandığı faydalar” olarak nitelenebilir(Ortaç, 2004). 

Çevre kamusal  malının  küresel  nitelik  kazanabilmesi  için  bazı  özellikleri  taşıması 

gerekmektedir. Bunlardan birincisi, yaratılan dışsal faydanın birden fazla  ülkeyi etkilemesi 

şarttır. Bu etki, bir bölge ile sınırlı ise bölgesel, dünyanın önemli  bir  bölümünü  

ilgilendiriyorsa, küresel  kamu  malı  olmaktadır.  Ayrıca,  bir  malın  küresel  kamu  malı  

olabilmesi  için  geniş  bir  sosyo-ekonomik  grubu  etkisi  altına  alması gerekmektedir. 

Küresel çevre malının diğer bir özelliği de, birden fazla nesli  etki altına almasıdır. 

İnsanoğlunun ortak kullanımına konu olan ve yaşamın sürmesi için gerekli olan okyanuslar, 

ozon tabakası, atmosfer, su kaynakları, hava, biyolojik varlıklar v.b. bu grup içerisinde ele 
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alınabilir.Literatürde  küresel  kamusal  mal  olarak  kabul  edilen çevre ile ilgili başlıca  

mallar aşağıda belirtilmiştir(Velde, 2002). 

• Nehirlerin ıslahı 

• Atık yönetimi 

• Enerji eğitimi 

• Enerji araştırmaları 

• Orman politikası 

• Ormanların ıslahı 

• Balıkçılık politikası 

• Çevre politikası 

• Biyosfer koruma 

• Bio çeşitlilik 

• Sir alanlarının korunması 

• Sel- baskın  korunma 

• Çever eğitimi 

• Çevre araştırması 

• Su kaynakları politikası 

• Su kaynaklarının korunması 
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5.BÖLÜM 

 

5. Suyun Fiyatlama Sorunu 

 

1992 yılında Brezilyanın  başkenti  olan  Rio  da  yapılan  “Çevre  ve Kalkınma Konferansı” 

ve yine aynı yıl içerisinde düzenlenen ve İrlanda’nın başkenti olan  Dublin’in  ev  sahipliği  

yaptığı  “Su  ve  Çevre  Uluslararası  Konferansı”nın ardından   olmuştur.   Dublin’deki  

konferansın   ardından   modern   su   kaynakları yönetiminin  dört  temel  prensipte  

dayanarak  yapılması  kararı  alınmış  ve  tavsiye edilmiştir: 

• Temiz  su   sınırlı   ve   hassas   bir   kaynaktır,   hayatı   idame   ettirebilmek, kalkınmanın 

devamlılığını sağlamak ve çevre için ise zorunlu bir maldır.  

• Su gelişimi ve yönetimi her seviyedeki kullanıcı, planlamacı ve politikacıları kapsayan,  

katılımcı bir yaklaşıma dayanmalı.  

• Suyun   geçici   yönetimi   ve   korunmasında   kadınlar   merkezi   bir   rol üstlenmekteler.  

• Suyun  her  türlü  kullanım  şeklinde  ekonomik  bir  değeri  vardır  ve  ekonomik bir mal 

olarak tanınmalıdır.  

Suyun piyasa mekanizması içinde yer alması görüşünde olanlar ''Su ekonomik bir mal olarak 

değerlendirilmeli, suyun fiyatlandırılması hususunda ekonomik mallara uygulanan ölçütler 

uygulanmalı ve su yönetimine paydaşların geniş katılımı sağlanmalıdır'' düşüncesini ileri 

sürmektedir. Bu düşüncede olanlar aynı zamanda suyun fiyatlandırılmasının aşırı tüketimi 

önleyebileceğini de dile getirmektedir. Doorn'a göre ise  (Doorn, 2013: 108) su sorunu için 

yapılacak meta mı yoksa insan hakkımı gibi bir karşılaştırma amaca uygun bir karşılaştırma 

olmayacaktır. Aslında suyun fiyatını arttırarak talebin yönetilmesinin dışında da bazı 

çözümler vardır. Örneğin birçok denge ve denetim  sistemi kullanılarak  optimum bir 

fiyatlandırma ile de  su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanabilir. 

Bir ülkenin ekonomik, endüstriyel ve sosyal gelişiminde suyun önemi büyüktür. Dünya 

üzerinde yaşamın en temel kaynağı olan suyun sosyal, çevresel, stratejik bakımdan önemi 

düşünülse de ekonomik olarak da büyük öneme sahiptir. Suyu değerli kılan kıtlığından ziyade 

ikame edilebilirliğinin neredeyse imkansız olmasıdır. Suyun bu metalaşma sürecinde elbette 
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sadece ikame edilemez özelliği değil kıtlığı da etkin bir rol oynamıştır. Su artık sonsuz arzı 

olan bir kaynak olmaktan çıkmıştır. Suyun yaşamsal değeri, ikame edilemezliği ve kıtlığı onu 

karlı bir mala dönüştürürken varlığını da  global politik ekonominin günümüzde en çok 

tartışılan konusu yapmıştır. 

Su fiyatlandırması  gerek sürdürülebilir su yönetimi gerekse sosyal  politika  belirleme  

konusunda  son  derece  önemlidir. Bazı uzmanlar  suyun  fiyatlandırılmasının   suyun  

ekonomik  değerini  belirlemenin  yanında  özellikle talebin   yönetilmesi   tüketimin   

dengelenmesi   ve   doğal   kaynakların   daha   etkin kullanımı  açısından  çok önemli 

olduğunu ileri sürmektedir.  

Ekonominin temel kuralı gereği “kaynakların sınırlı, ihtiyaçların sınırsız olması” suyun 

fiyatlandırılmasında; 

- Kaynaklar en iyi şekilde kullanılmış mı? 

- İhtiyaçların karşılığı en iyi şekilde alınmış mı? 

- Ekonomik verimlilik,  

- Fırsat maliyetleri… 

ölçütleri dikkate alınmaktadır. 

Su ekonomik açıdan  ele alındığında    fiyatlandırma  temel  ilke  olarak  benimsemektedir. 

Hatta  suyun fiyatlandırılması,   su   reformlarının   uygulanması   için   temel   bir   araç   

olarak görüldüğünden yöneticiler tarafından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.  

Su yönetiminin özelleştirilmesini savunan ve neoliberal politikalarla desteklenen anlayış;  

suyu kıt bir kaynak olarak tanımlamakta ve bu kıt kaynağı ekonomik bir değer olarak ele  

almak gerektiğini, suyun bir hak değil, bir ihtiyaç maddesi olarak görülmesi gerektiğini  

savunmaktadır. 

Kamu  otoritesi  tarafından  yönetilen  sistemlere yönelik  eleştirilerin başında; düşük  hizmet  

kalitesi, etkinsiz yönetim, aşırı kullanım ve israf, maliyetin altında fiyatlama ve buna bağlı 

olarak  gelişen  finansal  sorunlar,  etkin  işlemeyen  sübvansiyon  sistemi,  yüksek işgücü   

maliyetleri,   düşük   işgücü   verimliliği,   yetersiz   regülasyon   çerçevesi, çevreye yönelik 

negatif dışsallıklar yer almaktadır. 
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Tüm bu tanımlama ve savunular gerekçelendirilirken ileri sürülen en önemli  argüman, suyun 

fiyatlandırılması ile birlikte tüketiminin azalacağı, yani su israfına son  verileceği yönündedir. 

Buna göre, su hizmetlerinde tam maliyetlendirme yöntemi sayesinde  daha kaliteli su 

hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılabileceği, kamusal hizmetlerde yaşanan  yolsuzluk ve 

gevşekliğin özel sektör işletmeciliğinde yaşanmayacağı, bu sayede su ile ilgili  tüm tasarruf 

kalemlerinin artacağı ve su ekolojik sisteminin korunabileceği iddia edilmektedir. 

Suyun “ekonomik bir meta olduğunu” savunan görüş, suyun temini için  yapılan  yatırım  

bedelinin  ve  işletme-bakım  giderlerinin  geri  ödenmesini  sağlayacak “su tarifelerinin”, 

yeni yatırımlar için kaynak oluşturacağını ve finansman sıkıntılarını gidereceği savını ileri 

sürmüştür. 

Tablo 1. Fiyatlandırma Ve Etkinlik 
 

 

Kaynak: http://www.ucowr.siu.edu/updates/pdf/V114_A4.pdf,  13.02.2008 14:09 (Alıntıdır) 
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Tablo 1'de suyun üç farklı şekilde fiyatlandırılmasının su sistemlerine ve kullanıcılara etkileri 

gösterilmektedir. Düşük fiyatlandırma, uygun faturalar nedeniyle, kısa vadede politikacılara 

destek sağlayabilir. Diğer taraftan, suyun kendini finanse edememesi sorunu ortaya çıkabilir. 

Suyun kalitesi düşebilir. Ucuz olduğundan, aşırı tüketim meydana geleceğinden, su 

kaynaklarının varlığı tehlikeye girebilir. İnsanlar su hakkından mahrum kalabilir ya da sınırlı 

şekilde yararlanabilirler Neticede, politikacılar artan sorunların üstesinden gelmede 

zorlanabilir ve toplumdan tepki alabilirler.  

Yüksek fiyatlandırma, yüksek faturalara neden olarak insanların suya erişebilme hakkına 

zarar verebilir. Toplumda memnuniyetsizliğe neden olabilir. Kısa vadede kendini finanse 

edebilme noktasında olumluda olsa daha sonra talep azalmasında dolayı finansal kayıplar 

meydana gelecektir.  

Optimum fiyatlandırma, su kaynakları için kendini finanse edebilme yönünden daha garantili 

olabilir. Kaynağın korunması sağlandığı için temiz, ve içilebilir suya erişim imkanı 

sağlanabilir ve gelecek kuşaklara da aktarılabilir. Su fiyatları ise ne yüksek ne de düşüktür. Bu 

nedenle, hem insanların içilebilir suya erişebilme hakkı mümkün olduğunca çok korunmuş 

olur, hem de birçok orta malın maruz kaldığı aşırı tüketim ve kirletilme gibi tehditlerden uzak 

tutulabilir 
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5.1. Su fiyatlamasındaki güçlükler 

 

Suyun, hem ekonomik hem kamu özelliğinin bulunması dünyadaki uygulamalarda, suyun 

fiyatlandırılması ve bu bağlamda tahsisi yoluyla su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde 

kullanılmasına yönelik sağlam bir kalkınma ve yönetim modelinin oluşturulmasına imkân 

vermemiştir. Bu olumsuzluk en açık şekilde, ülkelerin verimlilik ve hakkaniyeti, su 

kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde birbiriyle çatışma halinde iki ayrı politika amacı 

olarak değerlendirmelerinde görülmektedir.  

Suyun ekonomik bir meta olarak fiyatlandırılması iki ayrı unsurun belirlenmesini gerekli 

kılmaktadır. Birincisi, suyun toplanması ve dağıtımı için altyapı kapasitesi oluşturulması 

maliyeti, diğer bir deyişle hizmeti sağlayacak finansman maliyetidir. İkincisi ise kaynağın 

ekonomik değeridir. Her doğal kaynağın fırsat maliyeti olarak bir değeri bulunmaktadır. Bu 

değer, suyun bir amaç çerçevesinde kullanılması sonucunda kaybolan seçeneklerin değerine 

karşılık gelen maliyettir. 

Suyun fırsat maliyetleri çerçevesinde bir ekonomik meta olduğunun kabul edilmesi, doğrudan 

veya dolaylı her tür su kullanımının fiyatlandırılmasını gerektirmektedir. Bu ifade esasen 

uygulamada su fiyatı ve tarifelerin, yalnızca su altyapılarının sermaye, işletme ve bakım 

maliyetlerini değil, suyun olabilecek diğer kullanımlarında (evsel, sanayi ve çevre) oluşan 

harici maliyetleri de kapsaması gerektiğini belirtmektedir. Oysa günümüzde gelişmiş birçok 

ülkede dahi harici maliyetlerin su tarifelerine tam olarak yansıtıldığını söylemek güçtür. 

Şebekeye erişimin düzenlenmesinde, toptan ve perakende pazarlardaki rekabetin kapsamı, 

erişimin fiyatlandırılması, endüstrinin yapılandırılması ve evrensel hizmet zorunlukları gibi 

genel konular diğer altyapı sektörlerinde de ele alınmaktadır. Ancak su, elektrik ve gaz gibi, 

homojen bir ürün değildir. Suyun kalitesi ve niteliği elde edildiği kaynağa göre değişmektedir. 

Şebekeye erişim tartışmalarında teknik açıdan en önemli sorun, farklı nitelikteki suların 

karışması ve bu yolla oluşabilecek dışsallıklardır(Webb ve Ehrhardt 1998, ). Bu husus, 

standartların denetimi ile ilgili sorunlara yol açmanın yanı sıra, şebekeye erişimin kapsamını 

da etkileyecektir. Elektrik ve gaz sektörlerinde büyük kullanıcılardan başlayarak kademeli 

olarak küçük kullanıcılara genişleyen uygulamanın, su sektöründe suyun kalitesine ilişkin 

kaygılardan dolayı hanehalkı açısından sorunlu olduğu söylenebilir. Su sektörünün bir diğer 
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temel özelliği olan taşıma maliyetlerinin yüksekliği, ürünün, kaynaktan tüketiciye uzun 

mesafelerde aktarılmasını zorlaştırmaktadır. İngiltere’de yapılan bir çalışmada suyun 100 km 

mesafeye taşınmasının ürünün maliyetini %50 artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

özellikle sağlayıcının faaliyet sınırlarına yakın kullanıcılar için taşıma maliyetleri çok yüksek 

olmayabilecektir (OECD 2004, 38). 

Su kaynaklarının sınırlı suya ihtiyacın ise  yaşamsal, sınırsız ve ikamesinin olmayışı 

fiyatlandırma da  bu  ölçüde  daha  karmaşık olacaktır.  Su  fiyatlandırması    adil,  eşit  ve  

etkin olmasının  yanı  sıra  gelir  yeterliliğini  de  kapsamalıdır. Bu  ilkeler uygulanırken 

maddelerin bazen birbirileri ile çatışmalarında ötürü hepsi bir arada zor bir şekilde 

uygulanmaktadır.Bu  sebeple,  sektörler  göz  önüne  alınırsa    su  fiyatlandırılmasının  

uygulandığı sektörlerdeki öncelikler de değişmektedir.  

Evsel tüketimi ele alırsak, önceliği eşitlik ve adillik ilkesi ön plandadur. Daha sonra ise etkin 

dağıtım ilkesi ile gelir yeterliliği ilkesi  gelmektedir.  Endüstriyel  tüketim  için  su  üretimin  

bir  parçası  olduğundan,  su üretim maliyetleri arasında yer alacaktır. Burada öncelik ise etkin 

dağıtım ilkesi ve  gelir  yeterliliği  ilkesi  olacaktır.   

Tarımsal  tüketim  için  ele  alınırsa,  tarımsal  su fiyatlandırması   tarımsal   ve   kırsal   

kalkınma   politikaları   için   öncü   bir   konu olduğundan, öncelik suyun dağıtımındaki 

etkinlik ilkesi olacaktır. Bu ilkeyi takiben gelir  yeterliliği  ilkesi  olacaktır.  Eşitlik  ve  adillik  

ilkesi  ise  buradaki  öncelikler arasında yer almamaktadır.  

5.2. Su fiyatlamasında  altenatif yaklaşımlar 

 

Suyu kamu mülkiyetinden çıkarıp özel mülkiyet alanına sokan bu dönüşüm “arz yönlü su 

politikaları”ndan “talep yönlü su politikaları”na doğrudur.Su sektörünün devlet elinde olduğu 

ülkelerde su bir kamu hizmeti olarak kabul gördüğünden kar maksimizasyonu hedeflenmez. 

Su kaynaklarının mülkiyeti ve işletilmesi kamu yönetimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Fiyatı belirleyen :  

• Suyun kaynağından kullanıcıya ulaşmasına kadar gerekli yatırımlar • işletilmesi için gerekli 

bakım ve yenileme harcamaları  
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• Su sektöründe istihdam edilenlerin ücretleridir. Ne var ki, ortaya çıkan fiyat kullanıcıya 

olduğu gibi yansıtılmamakta devlet ya da belediyelerce sübvansiye edilerek herkesin suya 

ulaşma hakkını kullanması sağlanmaktadır. 

Suyun özelleşmesi konusunda iki önemli neden bulunmaktadır: Birincisi, sağlıklı ve 

kullanılabilir su için daha fazla yatırıma ve alt yapı hizmetine ihtiyaç vardır. Özel sektör bu 

finansal açığı kapatabilir. İkincisi, kamu mevcut yapısından dolayı suda etkinliği 

sağlayamamaktadır. Sudaki verimliliği ve etkinliği sağlayabilmek için özel sektörün sahip 

olduğu teknoloji ve bilgi birikimi kullanılmalıdır. 

Kamu mekanizmaları su kaynaklarını belirlenen kalkınma hedefleri ve toplumsal 

gereksinmeler doğrultusunda arz odaklı yönetmektedir. 

Hizmetlerin makul bir fiyatla olabildiğince geniş bir kitleye ulaştırılmasının temel alındığı bu 

yöntemde suyun fiyatlandırılması yatırım maliyeti-işletme, bakım-onarım masrafları ve 

ücretler kapsamında yapılmaktadır. 

Bu yönetim tarzında, suyun toplumsal kullanım değeri ön plandadır. Neo-klasik politika arz 

odaklı yönetimde, suyun, değerinin altında fiyatlandırıldığı (underpricing) ve değerin altında 

fiyatlandırmanın kamu hizmetlerindeki verimsizlik, kalitesizlik ve yetersizlik gibi sorunların 

temel nedeni olduğunu ileri sürmektedir. 

Dünya Bankası’na (DB) göre, suyun ekonomik mal olarak yönetilmesi çevresel 

sürdürülebilirlik (ecological outlook) ve ekonomik verimlilik (economic consideration) 

açısından gereklidir ve bu amaçlar ancak arz odaklı yönetimin terkedilmesi ve talep odaklı 

yönetimin benimsenmesi ile mümkün olmaktadır.. DB’ye göre talep odaklı yönetim, “fiyat ya 

da niceliksel sınırlar koymak gibi çeşitli araçlar ile su talebini sınırlandırmak”tır(World Bank, 

Water Resources Management). 

Talep odaklı fiyatlama yöntemi ile talebi kısma sebebiyle  suyun talep esnekliğinin -0,3 ile -

0.7 arasında olduğundan hareketle, su fiyatlarındaki % 10’luk bir artışın, su talebinde % 3 ila 

% 7 arasında bir düşüşe yol açacağı düşünülmektedir. Talep odaklı yönetimde amaç, arzı sabit 

tutarak, varolan miktarın yeniden-dağıtımında rekabetin esas alınarak suyun alternatif 

kullanımları arasında dolaşımının sağlanmasıdır.Talep odaklı yönetim, tüketicinin suyun 

kamu malı iken örtük duran finansal ve kaynak maliyetlerini dikkate alması  demektir.(World 

Bank, Water Resources Sector Strategy). Neo liberal anlayışta piyasa gerçekçi bir su fiyatı 
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belirleyerek ve fırsat maliyetini işleterek su kullanımını verimli hale getirir. Suyu gerçek 

değerine kavuşturur. Tüketicilerin suyu marjinal değerine yakın kullanmalarına ve kalanı 

satmalarına zemin hazırlar. .Bu sayede suyun en verimli şekilde tüketilmesi sağlanır 

Söz konusu yaklaşım kullanan öder ilkesinde toplanır. Çevresel sorunlar için geliştirilen 

çözüm de “kirleten öder” ilkesidir.  

Kirleten öder ilkesine göre, atıkların boşaltımı ,çevreye verdikleri zarar ya da koruma ve 

iyileştirmenin maliyetiyle orantılı olarak ücretlendirilir(Güler, 1999). 

Bu bağlamda, maddi cezalar ile tüketim ve kirletme caydırıcı hale getirilmektedir. Bu 

durumda söz konusu fiyatlandırma nasıl yapılacaktır? Kamu malı olarak sunulan su 

hizmetlerinde suyun bedelinin hesaplanmasında ortalama maliyet göz önüne alınır ve çapraz 

sübvansiyona yer verilirken, DB değişim değerine sahip suyun fırsat maliyetinin ön plana 

çıkartılmasını talep eder. Ortalama maliyet, sadece varolan ve kullanılan hizmeti karşılayan 

harcamalardır.  

DB’nin fiyatlandırmaya dair politikasının temeli olan fırsat maliyeti34 ise suyun daha iyi 

başkbir seçenekte değerlendirilmesi durumunda sağlanacak geliri dikkate alır. Ancak bu 

sayede kıt ve değerli bir kaynak olan su düşük-kazançlı kullanımdan yüksek-kazançlı 

kullanıma doğru el değiştirir ve aşırı tüketim engellenir.  

Fırsat maliyeti içerisinde suyun ulaştırılması maliyeti, suyu tüketmenin kıtlık maliyeti, 

basamak fiyatlandırması, eriştirme maliyeti, suyun kıtlık dönemlerine göre fiyatlandırılması  

göz önüne alınır. Örneğin tarımsal alanda fiyatlandırma politikasına dair DB şu görüşleri dile 

getirir: “çiftçiler tüm finansal masrafları -işletme ve bakım, iyileştirme, altyapı ile ilgili 

borçlanma hizmetleri- ve suyun fırsat maliyetini ödemelidir.” 

Fırsat maliyetinde piyasadaki rekabet belirleyicidir ve rekabet sermayenin merkezileşmesi ve 

yoğunlaşmasına neden olacak şekilde belirginleşir. Bu durumda su kâr payı dar olan küçük 

çitfçilikten her bir damla sudan daha fazla ürün elde edebilen tarımsal faaliyetlere (büyük 

ölçekli tarımsal işletmeler) doğru akacak ya da “en düşük verimli su kullanımı olan tarımsal 

sulamadan tasarruf etmek kaçınılmaz” hale gelecektir. Düşük kazançlı kullanımdan yüksek 

kazançlı kullanıma doğru yeniden dağıtım su ticaretinin yapılabilmesi hatta su borsalarının 

kurulması ile olanaklıdır.  
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Su pazarları suyun fırsat maliyetlerini ortaya çıkaracak tek mekanizmadır. Bu sayede 

“tüketicilerin su kullanımlarını suyun marjinal değeriyle daha fazla ilişkilendirmelerini ve geri 

kalanını satmalarını teşvik edecektir.” Dünya Bankasına göre  fiyatlandırmada gerçekçi ilk 

hedef maliyet kurtarma olmalıdır (cost-recovery). Bankaya göre, maliyet kurtarma “hizmetin 

sunulması için gerekli maliyeti karşılayacak tarife yapısı”dır.  

Bu tarifede marjinal maliyet kullanılır. Marjinal maliyet, “talepte meydana gelecek belli 

orandaki değişikliğin neden olduğu uzun vadedeki kapasitenin ayarlanmasının maliyeti”dir: 

en son birimin sunumundan elde edilen faydanın o artışı temin etmenin maliyetine eşit olduğu 

noktada, suyun kullanımı ekonomik anlamda optimize edilmiş olur, yani su en iyi şekilde 

kullanılmış olur. 

Talep odaklı yönetimin ikinci aşaması ise suyun farklı kullanıcılar ve karşıt kullanımlar 

arasında dağıtımı sırasında olası değerlerin de maliyete eklenerek fırsat maliyetinin 

kullanılmasıdır. 

5.3. Talep odaklı su fiyatlamasında toplam maliyetin bileşenleri 

 

Tüm Maliyetleri Karşılamak, su sağlayıcıların suyu kaynaktan alıp tüketiciye ulaştırma 

esnasında karşılarına çıkan Maliyetleri göstermektedir. İkiye ayrılan bu maliyetlerin ilk 

kolunu, mevcut dışsallıklar, temizleme ve ulaştırma masrafları, ikinci kolu ise dışsallıkların, 

temizlemenin ve ulaştırmanın sermaye masrafları oluşturmaktadır. Tüm maliyetlerin 

karşılanması ile beraber su kaynaklarının kalitesi, gerekli masrafların karşılaştırılmasından 

ötürü korunacak hatta geliştirilebilecektir. 

Ekonomik etkinliği sağlamak için iki noktaya dikkat edilmektedir.. İlki belirlenen fiyat tarife 

oranlarının tüketicileri tüketimde etkinliğe teşvik etmesidir. İkincisi ise yine tarife oranları 

sayesinde mevcut su kaynaklarının gelişiminin ve teknolojik olarak su tasarruf sistemlerinin 

oluşmasını sağlamaktır. Bu ise, belirlenen fiyatların uzun dönemli marjinal sosyal maliyete 

eşit olması gerektiğini göstermektedir 

Suyun ekonomik bir mal olarak fiyatlandırılmasında önemli başlıklardan biri olan suyun 

maliyet hesabı yukarıda yer alan maddelerden oluşmaktadır 

Suyun  maliyetini  hesaplarken  maliyetleri  bir  takım  kategorilere  ayırmak gerekir.  

Tabandan  başlanacak olursa,  önce  suyun  “Toplam  Arz  Maliyeti”  belirlenir  ve belirleyici 
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iki unsur olan “İşletme Ve Bakım Maliyeti” ile “Sermaye Masrafları”ndan oluşmaktadır. 

Toplam arz maliyetini kapsayan ve iki ayrı kalemi barındıran diğer bir maliyet ise “toplam 

ekonomik maliyet” kavramıdır. 

Toplam arz maliyetinin yanı sıra  toplam ekonomik maliyet “Fırsat Maliyeti” ve “Ekonomik 

Dışsallıklar” dan oluşmaktadır. Tüm bu maliyetler ile birlikte ek olarak “Çevresel 

Dışsallıkları” da hesaplanırsa toplam maliyete ulaşılmış olur.  

 

Şekil 3 Suyun Maliyetinin Hesaplanması  

     Kaynak: : ROGERS. P., BHATIA R., ve HUBER. A., 1998 (Uyarlanmıştır) 

Toplam Arz Maliyeti: Toplam arz maliyeti suyun tüketicilere ulaştırılmasındaki maliyetidir. 

Bu maliyet hesaplanırken, dışsallıklar ve alternatif maliyetler hesaplamaya dahil 

edilmemektedir. Toplam arz maliyeti hesaplaması iki faklı başlık ile olmakta. Bunlar işletme 

ve bakım maliyeti ile, sermaye masraflarıdır. Bu iki başlığın toplam arz maliyetine girdi 

olarak hesaplanması ile birlikte ise toplam arz maliyeti hesaplanmakta.  

‐ İşletme ve bakım maliyeti: İşletme ve bakım maliyeti gün içerisinde sistemden akan su 

miktarı ile orantılıdır. Dağıtılan ham su, pompalama için gereken elektrik, harcanan insan 

gücü, onarım malzemeleri ve stoklama, dağıtım, gibi yönetim ve işletim maliyetleri işletme ve 

bakım maliyetleri içinde yer almaktadır.  

‐ Sermaye masrafları: Sermaye masrafları, sermaye tüketimi ile depolar, arıtma tesisleri, 

taşıma(nakliye), dağıtım sistemleri gibi ilgili maliyetlerin hesaplanması ile oluşturulmaktadır.  
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• Toplam Ekonomik Maliyet: Toplam ekonomik maliyet, toplam arz maliyeti ile ekonomik 

dışsallıkların ve aynı su kaynağının farklı şekillerde ulanılmasıyla ortaya çıkan fırsat 

maliyetinin hesaplanması ile bulunmaktadır.  

‐ Fırsat Maliyeti: Bu maliyet tüketicilerin tüketime katılmasıyla diğer tüketicileri yoksun 

bırakmasıyla ortaya çıkan maliyettir.  

‐ Ekonomik Dışsallıklar: Suyun kaçıp gitme gibi bir özelliği olduğundan dolayı su birçok 

dışsallığı sahiptir. En çok rastlanılan dışsallıklardan biri kaynağın başladığı noktadaki 

kullanıcıların nehrin ya da akarsuyun aşağısındaki tüketicilere olan dışsallığıdır. Genellikle 

dışsallıklara uygulanan yöntem dışsallıkları içselleştirmektir. dışsallıkların negatif ya da 

pozitif olduğunu duruma göre tam ekonomik maliyeti belirlenmektedir. Pozitif dışsallık, 

üretim yapan bir çiftçinin ürününün sadece suya değil ayrıca su kaynağının havada 

oluşturduğu nem’i de kullanması ve bu nem’inde ürünün üretiminde pozitif bir etki yapması 

durumu gözlendiğinde bu pozitif dışsallıkdır. . Negatif dışsallığa örnek ise, kaynağın başladığı 

noktada üreticiler ya da tüketiciler tarafında kirletilerek kullanılması, bunun sonucunda su 

kaynağının devamındaki tüketicilerin bundan olumsuz etkilenmesini gösterilebilir.  

Toplam Maliyet: Toplam maliyet, toplam ekonomik maliyet ile beraber çevresel 

dışsallıkların hesaplanması ile birlikte ortaya çıkmaktadır. 

 ‐ Çevresel Dışsallıklar: Genellikle ekonomik ve çevresel dışsallıklar arasında bir seçim 

yapmak zorundayız. Çevresel dışsallıklar, toplum sağlığı ve ekosistemin korunması ile 

ilgilidir. Bu sebepten ötürü, nüfus artışı ile birlikte üretim ve tüketim maliyetinin artması 

ekonomik dışsallığı, halk sağlığının veya çevresel faktörlerinin bozulması ise çevresel 

dışsallığı doğurur. Çevresel dışsallıklar ekonomik dışsallıklara göre daha zor 

hesaplanmaktadır.  
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6.BÖLÜM 

 

6. Su Yönetimi ve Su Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi 

 

Yerel kamu hizmetlerinin önemli bir  özelliği, bu tür mal ve hizmetlerin, belde veya bölge 

düzeyindeki örgütlenmiş kamu kuruluşlarınca yani yerel yönetim kuruluşlarınca üretilmesidir. 

Yerel kamu hizmetlerinin, yerel idarelerce görülmesinde diğer etkense; hizmete ve mala 

muhatap olan halkın, yönetsel etkinlik içersinde yer alması ve/veya etki yapabilecek 

olmasıdır. 

Yerel kamu hizmetlerinin niteliği; hem tam kamusal hem de yarı kamusal mal ve hizmet 

özelliği taşımasıdır. Tam kamusal mal ve hizmet özelliği taşıyan hizmetlere örnek olarak; 

park ve bahçeleri, yolları ve caddeleri,  pazar  yerlerini, sokak lambalarını vb. gösterebiliriz. 

Yarı kamusal mal ve hizmetlere ise; elektrik, su, kanalizasyon hizmetleri ile 

Yerel yönetimler, kaynakları harekete geçirmede ve halkın istemlerine cevap vermede, 

merkezi idareye göre daha etkindir. Hizmetin, karar verme, gerçekleşme; uygulama ve 

denetleme aşamalarında ortaya çıkacak sorunların tespiti ve giderilmesi merkezden değil 

ancak yerinden çok net bir şekilde gerçekleştirilir. Bu bağlamda hizmetlerin yürütülmesinde 

yerindelik  ve verimlilik gibi konular daha üst düzeyde sağlanmaktadır 

Duyarlı bir yerel kaynak yönetimi sürdürülebilir gelişmenin vazgeçilmez elemanıdır. 

Geçmişte, kırsal sektörün gelişimi ormanların yok edilmesi ve tahribi ile su kirliliği, suyun 

tuzlanması, balık stoklarının tüketilmesi,toprakların niteliksizleşmesi, ve biyo-farklılığın yok 

edilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda çevresel ve kaynaksal problemler getirmiştir. Bu 

problemler çoğu zaman uygunsuz teşvik sistemleri, kurumsal düzenlemelere, kaynakça 

zengin olmayan bölgelere yetersiz yatırıma, fakirlikle sosyal sorunlarla savaşımın 

yetersizliğine, içerisinde zengin ve güçlülerin rantları kendilerine yönlendirdiği siyasal ve 

ekonomik sisteme bağlanır.  

Su hizmetlerinin yerelleştirilmesi konusunda üç temel yaklaşım söz konusudur: özel Sektör 

Katılımı, Yetkilerin kullandırılması (delegation), Yetkilerin devredilmesi (devolution). 
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6.1. Özel sektör katılımı   

 

Tam özelleştirmeden hizmetlerin anlaşmalarla özel şirketlere yaptırılmasına kadar geniş bir 

perspektife sahiptir. (PSP, Private Sector Participation /Özel Sektör Katılımı) ÖSK’da 

yönetimler su hizmetlerini tamamen ya da kısmen özel şirketlere anlaşmalarla yaptırırlar. Bu 

yaklaşım, su getirme, sulama ve sıhhileştirme (klorlama, mikroplardan arındırma, temizleme 

ve tasfiye işlemleri) işlemlerinde uygulanabilir. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerin bütçelerinin yetersizliği, iç ve dış borçlarının artışı ve mali 

kaynakların verimli sektörlere tahsis edilememesi gibi nedenlerle artan finansman sorunları 

kamu hizmetlerinin arzında büyük aksamalara neden olmaktadır. Bu durum yeni yöntem 

arayışlarını başlatmakta ve kamu hizmeti olarak bilinen birçok alanda özel sektörün gerek 

yatırım gerekse işletme aşamalarında yer almasını sağlayacak modeller oluşturulmaktadır. Bir 

diğer deyişle kamu hizmeti verilen alanlar daraltılmakta ve bu hizmetler, piyasa koşullarının 

serbest pazar ilişkilerine terk edilmeye başlanmaktadır. Küresel ölçekte geliştirilen bu 

politikaların ana ekseni mevcut kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarının bir bölümünün 

özel şirketlere devredilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. 

1980’li yıllarda, neo-liberal düşüncenin etkisiyle, kamu yönetimi anlayışı, siyasal ve 

akademik alanda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bir tarafta neo-liberal 

yaklaşımın etkisi ile sınırlı bir devletle ekonomik, etkin ve etkili kamu hizmet sunumu 

sağlayabilecek yeni yönetsel yapılar oluşturulması gerektiği ileri sürülmektedir.(Karcı, 2008). 

6.2. Yeni kamu yönetimi (YKY) yaklaşımı   

 

Klasik kamu yönetimi ile özel sektör yönetim anlayışı arasında çok özel bir yerde 

bulunmaktadır. Kamu kesimine karşı, hantallık ve başarı eksikliği nedeniyle duyulan 

hoşnutsuzluktan böylece kurtulmanın mümkün olduğu; böylece içinde bulunulan ekonomik 

koşullarda kaynak kullanımında optimalliğin sağlanabileceği YKY yaklaşımının temel çıkış 

noktasıdır. 

YKY aslında uzun zamandır bilinen özel sektör piyasa yöntemlerini ve rekabetçi 

mekanizmaları, bu kez kamu yönetimi için önermektedir.  YKY yaklaşımı, klasik kamu 

yönetimi ile özel sektör yönetim anlayışı arasında çok özel bir yerde bulunmaktadır. 

Değerleri, normları, teknikleri ve kamu sektörü yönetimine dönük yönetim pratiklerini 
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içermektedir. YKY ile insanların yönetimine öncelik verilmekte, kaynaklar ve programlar, 

yönetim faaliyeti, süreci ve düzenlemelerine göre belirlenmektedir. 

Kamu kesimine karşı, hantallık ve başarı eksikliği nedeniyle duyulan hoşnutsuzluktan böylece 

kurtulmanın mümkün olduğu; böylece içinde bulunulan ekonomik koşullarda kaynak 

kullanımında optimalliğin sağlanabileceği YKY yaklaşımının temel çıkış 

noktasıdır(Mengi,1997) 

YKY aslında uzun zamandır bilinen özel sektör piyasa yöntemlerini ve rekabetçi 

mekanizmaları, bu kez kamu yönetimi için önermektedir(Lane, 2000).   

6.3. Kamu özel sektör ortaklıkları önerisi   

 

Küreselleşme süreci ile birlikte dünya genelinde kamusal hizmetler piyasalaştırılmaya  

başlanmıştır. Özelleştirmelerle başlayan süreç kamu özel sektör ortaklıkları (KÖSO) ile yeni 

bir aşamaya geçmiştir. KÖSO’lar bu bağlamda tüm ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır 

Çevrenin korunması ve halkın sağlığı gibi hassas konularda teknik ve yasal güvence sağlama; 

Belediye / belediyeler birliği/ devlet ile özel bir şirket arasındaki geçmişi uzun yıllara dayanan 

bir işbirliği yöntemidir. Resmi makam hizmetin sağlanması için özel sektör firmasını 

görevlendirir. Kamu kuruluşu altyapının sahibi olarak kalır. Bu bir özelleştirme değildir. Bu 

işbirliği şekli, kamu hizmeti görevinin özel şirket işletmecisinin verimliliğiyle birleşmesini 

sağlar. Bu durum kamu kuruluşlarının su politikası üzerindeki kontrollerini muhafaza ederek, 

uzman işletmecilerin yüksek seviyedeki tecrübelerinden yararlanmalarına olanak sağlar 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

7.BÖLÜM 

 

7. Yetki Kullandirma (Delegation)  

Yetki kullandırma modelinde, yönetimler su hizmetleri yönetimini kamu ya da yarı-özel 

şirketlere aktarır. Bu şirketler belirli bir bölgede su hizmetleri vermek üzere yetkili kılınırlar.  

7.1. Yetki Devri (Devolution) 

Su hizmetlerinde iki önemli tür yetki devri üzerinde değerlendirmeler hala sürmektedir: Yerel 

yönetimlere yetki devri ve toplum tabanlı kurumlara yetkilerin aktarılması. Sonuncusu daha 

çok rastlanan bir durumdur ve ülkelere bağlı olarak, ilk tür ile birlikte yürütülür. Küçük 

ölçekli sulama ile kırsal ve kentsel sıhhileştirme çoğu zaman yerel yönetimlere 

devredilmektedir. İdeal olarak, kapasiteler değişmektedir: Güçlü yerel yönetimler toplumlarla 

birlikte girişimden, teknik planlama ve kurulumun denetlenmesine kadar değişik türde 

eylemleri üstlenmektedirler. 

8.BÖLÜM 

8.Suyun Gerçek Değeri ve Tam Maliyet Esası 

Sürdürülebilir Kalkınma Çevresel+Ekonomik+Sosyal Hedefler arasında denge kurulması 

esasına dayanan bir kalkınma modeliyle gerçekleşebilir. Bu da sürdürülebilir bir ‘su yönetimi’ 

gerektirir. 

OECD projeksiyonlarına göre; artan nüfusu beslemek için gerekli sulama suyu temininde 

2030’dan sonra rekabet nedeniyle %40’lık bir  açık olacaktır.   

İş dünyasının “Su Riski” sektörlerin su talebindeki artış, suyun tam maliyet ile 

fiyatlandırılması sonucu artacaktır.  

İş dünyasının önümüzdeki dönemde iklim değişimi ve sektörel tahsis öncelikleri gibi 

faktörlerin  sonucunda eskisi gibi rahat ve kontrolsüz bir şekilde su temin edemeyecekleri, 

suyun maliyetinin giderek artacağı ve su maliyetlerini düşürücü tedbirlerin peşine düşecekleri 

değerlendirilmektedir. 

Su Yönetiminin Zor Görevi günümüzde “Suyun Sektörel Tahsisi” olarak öne çıkmaktadır. Bu 

tahsisin ayrımı için: Sosyal baskılar, Sektörel baskılar, Çevresel baskılar, Sektörel tahsis 

esasları, Tam maliyet geri dönüşü. 
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Su Hizmetlerinde Tam maliyetine erişmek için: Su sistemlerinin inşası/sistemin işletme 

maliyeti/bakım maliyetini/yönetim giderleri/ izleme giderleri/ kamulaştırma giderlerinden 

oluşan Sistemin Kurulum Giderini + Kaynak Maliyetini + Çevresel Maliyetleri ortaya 

çıkarmak gerekir. Burada sözü edilen Kaynak Maliyeti göreceli ve değerlendirilmesi zor bir 

maliyettir. Kaynak Maliyeti bize Fırsat Maliyetinin ne olduğunu ortaya koymamızı 

gerektirir.  Bu değer, suyun bir amaç çerçevesinde kullanılması sonucunda kaybolan 

seçeneklerin değerine karşılık gelen maliyettir. 

Suyun fırsat maliyetleri çerçevesinde bir ekonomik meta olduğunun kabul edilmesi, 

doğrudan veya dolaylı her tür su kullanımının fiyatlandırılmasını gerektirmektedir. Bu ifade 

esasen uygulamada su fiyatı ve tarifelerin, yalnızca su altyapılarının sermaye, işletme ve 

bakım maliyetlerini değil, suyun olabilecek diğer kullanımlarında (evsel, sanayi, enerji ve 

çevre) oluşan harici maliyetleri de kapsaması gerektiğini belirtmektedir. 

Oysa günümüzde gelişmiş birçok ülkede dahi bu maliyetler su tarifelerine tam olarak 

yansıtılamamakta ve “Tam Maliyet”  esası uygulanamamaktadır. 

Çevre Maliyeti  

Suyun ekonomik bir meta olduğunun kabulü, kirlilik unsurunun da harici maliyetler 

kapsamında değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin bir bölümünü de içine alan birçok ülkenin çevre politikalarında su 

kirliliğinin önlenmesi için alınan önlemler, tüm maliyeti kapsayacak şekilde yapılan bir 

fiyatlandırma yerine, genellikle yaptırım gücü tam gelişmemiş mevzuata bağlı kalmaktadır. 

Tam Maliyet’in Alternatifi ? 

Su hizmetlerinin finansman maliyetlerinin hesaplanması kolay, fırsat maliyetlerinin 

belirlenmesi ise  zordur. 

Bu nedenle, hizmet sunma maliyeti ve kaynağın fırsat maliyetinin oluşturduğu tüm maliyetin 

fiyatlandırılması ve uygulaması da zordur. Bu kapsamda, kurumsal, siyasi, ekonomik ve 

hidrolojik koşullara uygun bir şekilde belirlenmiş sağduyulu bir anlayışın su bedelinin 

tespitinde esas alınması gerekmektedir. 
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Suyun sürdürülebilir kullanımı ve tahsisini gerçekleştirecek idari mekanizmalardan su 

piyasalarına uzanan bir yelpazede suyun toplumsal değeri ve yaşamsal önemini de dikkate 

alan bir ortamı tasarlamak mümkün olmalıdır. 

Suyun  Gerçek Değeri 

Suyun  gerçek değeri; suyun ekonomik değeri, sosyal toplumsal değeri, çevresel değeri, su 

kullanım bilinci değerinden oluşur. Bunlardan su kullanım bilinci değeri ; suyun bulunduğu 

bölgede yaşayan halkın suya verdiği değerolup bu da  halkın yaşadığı bölgede sosyo-

ekonomik ihtiyaçların yer ve zamana bağlı olarak sürekli değişim göstermesi nedeniyle hem 

belirsizlik hem istikrarsızlık gösterir. 

Birçok ülkede suyun toplam maliyeti değişik yöntemlerle hesaplanmaya çalışılmıştır. 

Akademik çevrelerde  bir dizi teknik geliştirmeye çalışılmış ancak  ortaya çıkan sonuç 

belirlenen bu su fiyatının uygulanmasının zor olduğu olmuştur. 

Uyumlaştırılmış  Su Bedeli  

Su ekonomik değeri olan sosyal, toplumsal yaşamsal bir doğal kaynaktır. Su kaynakları  tüm 

ekosistemi canlı tutan bu sistemin doğal bir parçasıdır.Bu parçanın piyasa ilişkileri içinde 

ticarileştirilmesi önce ekosistemin dengesini bozar. Bu nedenle bu ticarileşmenin  sosyo 

ekonomik şartlara  ve doğal çevreye olan etkileri sürekli gözlenmeli elde edilen sonuçlar 

değerlendirilmelidir. 

 

Şekil 4.  Su bedelinin etkilerinin izlenmesi  döngüsü  
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Su, yeterli ve sürekli olarak ,  ekonomik gelir düzeyi en düşük kesimlerce de  ödenebilir bir 

bedel takdir edilerek “kamu hizmeti anlayışı” esaslarından uzaklaşmadan temin edilmelidir. 

Ancak burada kamu hizmetinin günümüzde farklılaşan yapısı da dikkate alınmalıdır.  

Bazı yayınlarda sözü edildiği gibi (Altın 2013) Devlette ve ekonomide meydana gelen 

değişim ile birlikte, kamu hizmetlerinin kapsamında da bir daralma meydana gelmiş, 

geleneksel olarak devlet tarafından sunulan bir çok kamu hizmeti piyasaya şatları içinde özel 

sektör kuruluşlarınca sunulmaya başlanmıştır. Ancak bu durum  bazı alanlarda  etkinlik, 

kalite, verimlilik, katılımcılık, şeffafık, hesap verilebilirlik gibi kavramları öne çıkartmasına 

rağmen özellikle su temini ve sanitasyon gibi  yaşamsal alanlarda hizmete sürekli ulaşabilme 

açısından kamu hizmetlerinin niteliğini arttıran bir sonuç vermemiştir. 

Neoliberal piyasa kuralları içinde  hiç kimsenin su hakkı olarak ‘suyu israf etme hakkına’ 

sahip olmadığı ancak suya ulaşma hakkının da elinden alınmadığı bir sistemin kurulması çok 

zor olup bu nedenle  bedel tesbitinde yöntemlereden yararlanılması düşünülebilir. 

 Bu konuda çok genel olarak adaptif bir  yaklaşımı örneklemek  için Şekil 4’ de  su bedelinin 

etkilerini izleme ve adaptasyon döngüsü verilmiştr. Halen birçok yerel yönetim özellikle içme 

ve kullanma suyu bedelini kendi kriter ve şartlarına göre belirlemektedir. Sosyal, ekonomik, 

ekolojik dengeyi gözeterek  su bedelini tesbit edip uyguladıktan sonra  sosyal ve doğal 

çevreye olan etkileri  Şekil 4’ de verilen  döngü içinde izlenmelidir. 

Bu şekilde verilen  döngüsel yaklaşım ile   denge kriterleri içinde belirlenen en düşük bedel 

uygulamasının etkileri izlenip değerlendirilerek optimum bedel takdirine ulaşılabilir.  
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9.BÖLÜM 

 

9. Genel Değerlendirme  

1990’lı yıllardan itibaren küresel sisteme hâkim olan neoliberalizm anlayışı su hizmetlerinin 

küresel ölçekte serbestleşmesine de  de el atmış, önce  gerekli kurumsal ve yasal altyapı 

düzenlemeleri yapılmış  ve  uygulamalar başlamıştır. Bir diğer deyişle su hizmetlerinin 

yönetim anlayışında 2000 yılı başlangıcından itibaren kamu hizmeti anlayışından, pazar 

ekonomisi anlayışına doğru bir yönelme görülmektedir . 

Son dönemde Dünya Bankasının Su ve Santiasyon hizmetleri altyapısı ve işletmesi için 

verdiği  kredileri bu hizmetlerin özelleştirmesi koşuluna  bağlaması bu süreci hızlandırmıştır.  

Dünya Ticaret Örgütünün son verileri 1991-2013 yılları arasında  Dünyanın çeşitli ülkelerinde 

su ve sanitasyon  hizmetleri için yatırım yapan ulusötesi firmaların toplam  74 Milyar dolarlık 

847 adet proje aldığını ortaya koymuştur. Ancak bu projelerin yaklaşık %30’u (22 Milyar 

$’lık bölümü) ilerleyememiş ve iptal edilmiştir. 

Dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinde suyun ekonomi politiği ve fiyatlandırma politikaları 

üzerine çeşitli proje ve model çalışmaları yapılmaktadır.Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

suyun fiyatlandırmasının bir ülkenin politik tercihlerine, sosyo ekonomik düzeyine , 

hidrolojik ve klimatolojik koşullarına doğrudan bağlı olduğunu  ortaya koymaktadır.  

Bu konuda tüm ülkelerde uygulanabilecek ortak bir fiyatlandırma modeli mevcut değildir. AB 

içinde bile  ortak bir politika ve fiyatlandırma modeli  uygulanamamış olup AB’nin 

nüfusunun yaklaşık yarısı su hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak almaktadır.  

Bir ülkede sürdürülebilir kalkınma, Çevresel+Ekonomik+Sosyal Hedefler arasında denge 

kurulması esasına dayanan bir kalkınma modeliyle gerçekleşebilir. Bu da sürdürülebilir bir 

‘su yönetimi’ ni zorunlu kılmaktadır. 

Sürdürülebilir bir su yönetiminin toplumu doğrudan etkileyen en temel unsuru suyun 

fiyatlandırılması veya bedel takdirini en uygun şekilde yapabilmektir. Bu konuda yukarıda 

sözü edilen birçok parametrenin ve bu parametreler arasındaki ilişkilerin  dikkate alınması 

gerektiğinden yapılan çalışmalar çok kapsamlı model çalışmalarına ihtiyaç duyar. Bu raporda 

temel kavramların anlaşılmasına  ve  yapılan bu çalışmalara katkıda bulunabilecek bazı 

öneriler getirilmiştir. 
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