
Özet

21. Yüzy›l, “Küresel Is›nma’n›n ya-
rataca¤› tehditler” üzerine yap›lan
vurgular ve artan tart›flmalar kadar
“su üzerine küresel politika ve stra-
teji giriflimlerinin” de artt›¤› bir yüzy›l
olarak bafllam›flt›r.
Dünya üzerinde 1.2 milyar insan
güvenilir içme suyundan yoksun ya-
flarken, 2.4 milyar insan da sa¤l›k
koflullar›na uygun suya erifleme-
mektedir. Her gün ço¤unlu¤u çocuk
ve yafll›lardan oluflan yaklafl›k 14
ila 30 bin kifli suyla ilgili önlenebilir
bir hastal›ktan dolay› yaflam›n› yitir-
mektedir. Bir yandan bu durumun
daha da kötüleflece¤ini gösteren
projeksiyonlar yap›lmakta di¤er ta-
raftan ise su üzerine küresel ticari
politikalar oluflturulmaktad›r.

Son dönemde suyun bir insan hakk›
olarak kabul edilmesi yerine  ticari
boyutu öne ç›kart›p bir insan gerek-
sinimi olarak kabul edilmesi anlay›fl›
yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Ancak
bu politikalar toplumun gelir düzeyi
en düflük kesimlerinin yaflamsal
bir do¤al kaynak olan temiz ve ye-
terli miktarda suya eriflimlerini zor-
laflt›rmaktad›r. Suyun bir insan hak-
k› olmas› dolay›s›yla su politikala-
r›n›n adalet ve hakkaniyet ilkelerine
dayanan etik bir çerçevesi olmal›d›r.
Kamu sektörünün bu konudaki so-
rumluluklar›n› özel sektöre devret-
mesini teflvik eden politikalar sos-
yal adalet anlay›fl›na da zarar ver-
mektedir.

Günümüzde sürdürülebilir su yö-
netimi, suyun sadece planl›, verim-
li ve gelece¤e de kalacak flekilde

de¤il, insanlar›n yeterli suya ulaflma
hakk›n› da içerecek flekilde uygu-
lanmal›d›r. Dünyadaki çevresel bo-
zulmalar üzerinden yürütülen poli-
tikalarla su yönetiminin ticarilefl-
mesi de¤il, “suyun korunarak en
genifl kesimlerin ulaflabilece¤i bir
sosyal ve kamu hizmeti anlay›fl› ile
yönetilmesi” sa¤lanmal›d›r.

Girifl

Su kaynaklar› yönetimi bir ülkede
sosyoekonomik geliflmenin ve kal-
k›nman›n anahtar unsurlar›ndan bi-
risi olup, geliflme ve kalk›nma ile
do¤rudan iliflkili sektörler aç›s›n-
dan çok önemli ve stratejik bir rol
oynar. Bir anlamda ülke kalk›nma-
s›n›n bafll›ca itici gücü olur. Su kay-
naklar›n›n planl› bir flekilde gelifl-
tirilmesi ve verimli ve ak›lc› olarak
yönetilmesi hem toplumsal fayda
hem de ulusal yarar aç›s›ndan
önem tafl›r. Ülkemizin s›n›rlar›n›n
%22’sinin nehirlerden oluflmas› ve
brüt su potansiyelimizin %36’s›n›n
s›n›raflan su havzalar›nda yer al-
mas›, suyun ülke çap›nda eflitsiz

da¤›l›m›, kirlenme ve çevresel bo-
zulmalar ve su üzerine artan küresel
politikalar su kaynaklar›m›z›n gelifl-
tirilmesini ve yönetimini daha da
önemli k›lmaktad›r.

H›zla artan dünya nüfusu dünya
yüzeyine eflitsiz olarak da¤›lan su
kaynaklar›n›n korunmas›n› ve sür-
dürülebilir olarak gelifltirilmesini
gerekli k›lm›flt›r. Ancak bu sürdürü-
lebilir su yönetimi anlay›fl›n›n  ticari
odakl› de¤il insan odakl› olmas› ge-
reklidir. Su yaflamsal bir do¤al kay-
nak olma özelli¤i tafl›maktad›r Bu
nedenle de insan›n temiz ve sürekli
içme suyuna sahip olmas› bir insan
hakk› olarak ele al›nmal›d›r. Son
dönemde “küresel ›s›nma” fleklinde
kullan›m› uygun görülen “çevresel
bozulmalar” asl›nda bir yan›yla su
kaynaklar›n›n kirlenmesine de ne-
den olmaktayd›. Bunun yan› s›ra ik-
limsel nedenlerden dolay› su kay-
naklar›ndaki azalma olas›l›¤› “su
kaynaklar› yönetiminin” küresel po-
litikalarla yeniden ele al›nmas›n›
ve suyun ticari bir meta olarak de-
¤erlendirilmesine de ortam olufl-
turmufltur. Son dönemde küresel
düzeyde etkilerini hissettiren su
s›k›nt›s› karfl›s›nda uluslararas›
düzeyde belirlenen politikalar suya
eriflimin bir insan hakk› olarak kav-
ramsallaflt›r›lmas›yla çeliflmektedir.

Küresel Is›nma ve Sürdürülebilir
Su Yönetimi Kavramlar›!

Son y›llarda do¤al dengenin bozul-
mas› sonucu olarak ortaya ç›kan
olumsuz geliflmeler Küresel Is›nma
ve Sürdürülebilir Su Yönetimi kav-
ramlar›n› öne ç›kartmakta ve su

KÜRESEL SU POLİTİKALARI VE
SU YÖNETİMİ!
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kaynaklar›n› daha ak›lc›, ekonomik
ve etkin kullan›lmas›n› zorunlu k›l-
maktad›r.

Bugün gündemde çok s›k yer alan
“Küresel Is›nma” ve “Sürdürülebilir
Su Yönetimi” kavramlar›n›n her ikisi
de bu alanda küresel kullan›ma su-
nulan di¤er baz› kavramlar gibi sor-
gulanmal› ve çok dikkatlice kulla-
n›lmal›d›r. Küresel ›s›nma fleklinde
yayg›n olarak kullan›lan ve sonuçlar›
daha çok iklimsel de¤ifliklikler ola-
rak yaflanan bu kavram›n, çok uzun
süredir do¤al yaflam› tehdit eden
“çevresel bozulma” kavram› içeri-
sinde ele al›nmas› daha uygundur.
Bu yaklafl›m, ortaya ç›kan sorunun
sebep sonuç iliflkisinin daha aç›k
bir flekilde kurulmas› ve soruna
bütüncül ve sosyal bir bak›fl ile
çözüm aray›fl›n› kolaylaflt›racakt›r.
Di¤er taraftan “sürdürülebilir su
yönetimi” kavram› da suyun esas
olarak insan için sürdürülebilir ol-
mas› gerekti¤ini ve her insan›n te-
miz ve yeterli miktarda suya ulafl-
mas›n›n bir insan hakk› oldu¤u yak-
lafl›m›n› da içermelidir. Özetle bu
teknik terimlere su konusunda yük-
lenen anlamlar ticari uygulamalara
de¤il toplum için ifade etti¤i anlam›n
a¤›rl›¤› ile ele al›nmal›d›r. Çünkü
bu kavramlarda ele al›nan do¤al
kaynak yaflamsal ve yoklu¤unda
yerine baflka hiçbir fleyin ikame
edilemeyece¤i bir do¤al kaynak
olan SU’dur.

Suya Eriflimde Eflitsizlikler ve ‹nsan
Hakk› Olarak Su

Yenilenebilir tatl› su kaynaklar› dün-
ya yüzeyinde mekâna ve zamana
göre eflitsiz bir da¤›l›m göster-
mektedir. Bu nedenle de özellikle
dünyan›n belirli bölgelerinde k›t bir
do¤al kaynak durumunda bulun-
maktad›r. Co¤rafi olarak bu eflitsiz
da¤›l›m farkl› sosyal tabakalar›n ve
ülkelerin su kullan›mda da eflitsiz
bir da¤›l›m olarak da ortaya ç›kmak-
tad›r.

Özet olarak dünya üzerinde 1,2 mil-
yar insan güvenilir içme suyundan
yoksun yaflarken, 2,4 milyar insan
da sa¤l›k koflullar›na uygun suya
eriflememektedir. Her gün ço¤un-
lu¤u çocuk ve yafll›lardan oluflan
yaklafl›k 14 ila 30 bin kifli suyla
ilgili önlenebilir bir hastal›ktan dolay›
yaflam›n› yitirmektedir.

Yap›lan araflt›rmalar 2001 y›l› iti-
bariyle Gambia’dan Nepal’e Ango-
la’dan Paraguay’a kadar 62 azgelifl-
mifl ülkede yaflayan yaklafl›k 2,2
milyar kiflinin 4,5 litreden bafllaya-
rak de¤iflen miktarlarda günde kifli
bafl›na ortalama 50 litreden daha
az içme ve kullanma suyu kullan-
d›¤›n› ortaya koymufltur. (Gleick
2005). Bu da dünya nüfusunun
yaklafl›k üçte birinin, içme ve kul-
lanma suyu ihtiyac›n›n en alt s›n›-
r›n›n da alt›nda su tüketerek yafla-
d›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Su üzerine oluflturulan küresel po-
litikalar dünyadaki yoksul kesimin
su gibi yaflamsal bir kayna¤a ulafl-
ma konusundaki “insan hakk›”n›
elinden almaktad›r. Bu nedenle bu
politikalar›n mevcut ve olas› olum-
suz sonuçlar›n›n daha anlafl›l›r bir
flekilde aç›klanmas› önem tafl›mak-
tad›r.

Su hakk› ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nde özellikle belirtilme-
mifl olmas›na ra¤men, kavramsal
aç›dan bak›ld›¤›nda suya eriflim hak-
k›n›n insan haklar›ndan biri olu¤u
aç›kt›r. Çünkü su insanca bir yaflam
için gerekli en temel kofluldur. Bu
nedenle de herkesin kiflisel ve ev-
sel kullan›m için yeterli, güvenli,
fizikî olarak ulafl›labilir ve bedeli
ödenebilir suya eriflme hakk› vard›r.

Su yetersizli¤i ile ilgili birçok farkl›
kriter bulunmas›na ra¤men yuka-
r›daki dünya haritas› dünyadaki ge-
nel su yetersizli¤inin bölgesel da¤›-
l›m› aç›s›ndan bir fikir vermektedir.
Bu haritadaki mavi alanlar su s›k›n-

t›s›n›n olmad›¤› veya çok az yaflan-
d›¤› bölgeleri göstermektedir. Tu-
runcu alanlar yaklaflan su s›k›nt›s›-
na, k›rm›z› alanlar fiziki su k›tl›¤›na
sar› alanlar ise ekonomik su s›k›nt›-
s›na iflaret etmektedir.

Dünyada Su Kaynaklar› Yönetimi
Nereye Gidiyor!

“Roma hukukundan bu yana, insan-
o¤lunun egemenlik kuramad›¤› ve
özel mülkiyete konu edemedi¤i var-
l›klar›n bafl›nda gelen suyun bu özel-
likleri 20. yüzy›lda, tart›flma günde-
mine gelmifltir. Dünya ölçe¤inde
halen tart›fl›lan bafll›ca iki politika
seçene¤inden birincisine göre;
• su bir insan hakk›d›r, kamu yarar›
ilkesi do¤rultusunda olabildi¤ince
ucuz olarak yurttafl›n kullan›m›na
sunulmal›d›r.
‹kinci seçene¤e göre ise;
• su bir insan gereksinimidir. Ticari
bir meta olmas› nedeniyle de bedeli
piyasa gerekleri do¤rultusunda
müflteri taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.

Su, 1970’li y›llardan sonra uygu-
lanan küresel yeni liberal ekonomik
politikalar çerçevesinde, ikinci se-
çenek do¤rultusunda uygulanan re-
form çal›flmalar› kapsam›nda, dün-
ya ölçe¤inde giderek bir meta olarak
de¤erlendirilmektedir.”

Su, geliflmifl ülkeler ile küresel flir-
ketler için, 1990’l› y›llar›n bafll›ca
gündem maddelerinden biri ol-
mufltur. 21. yüzy›l, dünya genelinde
ve özellikle azgeliflmifl ülkelerde
su kaynaklar›n›n nas›l yönetilece¤i
üzerine uzun erimli strateji belirleme
çabalar› ile aç›lm›flt›r.

Suyun Küresel Ticareti

Suyun küresel ticaret için en önem-
li anlaflma, 1994 y›l›nda Dünya Ti-
caret Örgütü’nü oluflturan anlaflma-
lardan biri olarak imzalanan Hizmet
Ticareti Genel Anlaflmas›’d›r. Bu an-
laflman›n 2000 y›l› Ocak ay›ndan



buyana sürdürülen geniflletilme ve
derinlefltirme müzakerelerinin 11
ana gündem maddesinden biri “Su
iletim sistemleri, enerji ve at›k su
iflleme” olmufltur.
Bu anlaflma  ile suyun ç›kart›lmas›,
ifllenmesi, iletimi hizmetleri serbest
piyasa koflullar›nda gerçeklefltiril-
mesi kabul edilmifl ve su, Dünya
Ticaret Örgütü sistemi ve hukuku-
nun güvencesinde en önemli ticari
kâr alanlar›ndan biri yap›lm›flt›r.

“Bugün dünya nüfusunun yaln›zca
%5’i suyu ulusötesi flirketlerden
sat›n ald›¤› halde, bu flirketlerin
y›ll›k gelirleri dünya petrol ticaretinin
y›ll›k gelirinin yar›s›na ulaflm›fl du-
rumdad›r.”
2000’li y›llar›n bafl›nda uzmanlar›n
su endüstrisi için yapt›klar› y›ll›k
gelir tahminleri ise 400 milyar dolar
ile petrol gelirlerinin %40’› ya da
dünya ilaç sanayiinin üçte biri düze-
yindeydi [2].

1998 y›l›nda, bu kez Dünya Bankas›
Raporu’nda su piyasas›n›n 800 mil-
yar $’a yükselmesinin beklendi¤i
yer ald›. Fakat Dünya Bankas›, 2005
y›l›nda su piyasas›n›n büyüme hede-
fini revize ettiklerini ve yeni tahmin-
lerin 1 trilyon dolar› aflt›¤›n› aç›klad›.

Yaflanan bu geliflmeler insan ya-
flam›n›n vazgeçilmez unsuru olarak
toplumsal bir de¤er olan suyun
art›k ekonomik bir de¤er ve kâr ala-
n› olarak tan›mlamakta oldu¤unu

ortaya koymaktad›r. Su kaynakla-
r›n›n ulusötesi flirketlerin do¤rudan
yat›r›m - iflletme - alan› olmas› ve
suyun serbestçe küresel ticarete
konu edilmesi, her ülkede öncelikle
su yönetiminde kamunun etkisinin
azalt›lmas› anlam›na gelmektedir.
Günümüzde, dünyan›n pek çok ye-
rinde su, mülkiyeti ve iflletmecili¤i
ile birlikte kamu yönetiminin teke-
lindedir. Suyun yönetimi ‘arz-yönlü’
yap›lmaktad›r. Bir baflka deyiflle,
su düflük maliyetle sübvanse edi-
lerek ödeme gücüne bak›lmaks›z›n
toplumsal yaflam›n gereksinme-
lerini koflulsuz karfl›lama ilkesine
göre sunulmaktad›r.

Ulusötesi flirketler bu yönetim mo-
delinin kald›r›lmas›n› ve yerine ‘talep
yönlü’ yönetim modeli getirilmesini
istemektedirler. Bunun anlam›, su-
yun tüm maliyeti hesaba kat›larak,
piyasa fiyatlama sistemi üzerinden
sunulmas›d›r. Böyle bir iflleyifli en
iyi yapacak olan yönetim modelinin
kamuda de¤il piyasada; kamu ifl-
letmelerince de¤il özel flirketlerce
yürütülece¤i ileri sürülmektedir.

Küresel Politika Belirleme Çabalar›

Suyun ekonomik bir mal olarak ele
al›nmas›n› aç›kça öneren ilk ulus-
lararas› giriflim, 1992’de Dublin’de
toplanan Su ve Çevre Konulu Ulus-
lararas› Konferans olmufltur. Ayn›
y›l Rio’da geçekleflen Çevre ve Kal-
k›nma Konulu BM Konferans›’nda

da suyun ‘eko-sistemin bir parças›,
do¤al bir kaynak ve sosyal ve eko-
nomik bir mal’ olarak alg›lanmas›
gerekti¤i belirtilmifltir. Su kaynaklar›
sorunu, as›l olarak Rio’dan sonra
dikkat çekmifl, 1997'de BM Genel
Asamblesi Özel Oturumu, “Gündem
21 Uygulamalar› ‹çin Program Olufl-
turma” ça¤r›s› yapm›fl, bu kapsam-
da tatl› su kaynaklar›na iliflkin bir
strateji çizmek üzere, 1998-2002
y›llar›nda çal›flacak bir çal›flma gru-
bu oluflturmufltur. 2000 y›l› baflla-
r›nda Hollanda’da Dünya Su Forumu
II toplanm›fl ve “Dünya Su Vizyonu
ve Eylem Plan›” gelifltirilmifl, ancak
sonuçlar küresel flirketler taraf›ndan
doyurucu bulunmam›flt›r.
2001 y›l› sonlar›nda Almanya’n›n
ev sahipli¤inde toplanan “Tatl›su
Konferans›”ndaki yaklafl›m, prog-
ram ve eylem planlar›n›n nas›l uy-
gulanabilece¤i üzerine odaklan-
m›flt›r.
BM Çal›flma Grubu, Dünya Su Fo-
rumlar› ve Almanya Konferans›, di-
¤er irili ufakl› çok say›da toplant›
ile birlikte, 2002 y›l› Eylül ay›nda
yap›lan Rio+10 dünya toplant›s›nda
al›nan kararlar ulusal devletlerin
önlerine su yönetimine iliflkin aç›k
kararlar olarak koyulmufltur.

Su Sektöründe Dünya Bankas›
Kredileri ‹le Gelen Özellefltirme

1990 -2002 y›llar› aras›nda Dünya
Bankas› taraf›ndan verilen su
alan›ndaki özellefltirme kredileri bu
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Dünya Bankas› Su Kredileri [1]
Dünya Bankas› Taraf›ndan Su Alan›nda Özelefltirme
‹çin Verilen Kredilerin Y›llara Göre Artan Oranlar› [1]



dönem sonunda üç kat artm›flt›r.
Dünya Bankas› 1990-1995 y›llar›
aras›nda 21 adet özellefltirme
kredisi vermifl bu say› 1996-2002
y›llar› aras›nda yaklafl›k üç kat
artarak 61’e ç›km›flt›r.
1990-2002 y›llar› aras›nda Dünya
Bankas› taraf›ndan su temini kredisi
verilen 276 proje üzerinde yap›lan
incelemede bu kredilerin en az 84
adedinin su alan›nda özellefltirme
flart› ile verildi¤i belirlenmifltir.
Dünya Bankas› 1980’lerde az ge-
liflmifl ülkelerin kamu kurumlar›nda
reformlar için yap›sal uyum kredileri
oluflturdu¤unu aç›klam›flt›r. 1980’li
y›llar boyunca 64 ülkeye 191 adet
olmak üzere toplam 27,1 milyar
dolar kredi veren Dünya Bankas›,
1990’l› y›llar boyunca 98 ülkeye
346 adet kredi vermifltir. Bu kredi-
lerin toplam tutar› bu dönemde
71,7 milyar dolar olmufltur. 1999’a
kadar verilen yap›sal uyum kredile-
rinin % 70’i özellefltirme flart›na
ba¤lanm›flt›r.

1996-1999 y›llar› aras›nda Dünya
Bankas›’nca onaylanan 193 adet
yap›sal düzenleme kredisinin %58’i-
ne karfl›l›k gelen 112 adedi su ala-
n›nda özellefltirme flart› ile veril-
mifltir. Dünya Bankas›’n›n yukar›da
belirtilen teflvik ve özellefltirme poli-
tikalar› sonunda, 1990’larda dünya-
da su ile ilgili özel flirketler sadece
10-15 ülkede aktif iken 2002 y›l›n-
da bu flirketler 56 ülkede ifl yapar
duruma gelmifllerdir [2].

BM Raporunda Yoksulluk ve Su
Krizi Uyar›lar›

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Prog-
ram› (UNDP) taraf›ndan haz›rlat›lan
“2006 Küresel ‹nsani Geliflme Ra-
poru”nda, güç dengesizli¤i, yoksul-
luk ve küresel su krizine dikkat çe-
kilmifltir.
Bu raporun önsözünde sorunun
köklerinin, yoksullu¤a, eflitsizli¤e
ve eflit olmayan güç iliflkilerine da-
yand›¤› savunulmufltur. Raporda

artan su s›k›nt›s›n›n kamu politi-
kalar› ve uluslararas› iflbirli¤i yoluyla
afl›labilece¤ine ve önlenebilece¤ine
de vurgu yap›lm›flt›r.

Su s›k›nt›s›n›n her fleyden önce
yoksullar›n krizi oldu¤u görüflünün
dile getirildi¤i raporda, temiz suya
eriflimi olmayan her üç kifliden iki-
sinin günlük gelirinin 2 dolar›n al-
t›nda oldu¤u, üç kifliden birinin geli-
rinin ise günde 1 dolar› ancak bul-
du¤u belirtilmifltir.

Raporda, su sorunun çözülmesinde
baflar› sa¤lamak için dört flart ise;

• suyun insan hakk› olarak görül-
mesinin sa¤lanmas›,
• suya eriflim ve halk sa¤l›¤›n›n ge-
lifltirilmesi için ulusal stratejiler ha-
z›rlanmas›,
• uluslararas› yard›m›n art›r›lmas›
ve küresel bir eylem plan›n›n gelifl-
tirilmesi olarak s›ralanm›flt›r.

Küresel Politikalar›n Etkisinde
Türkiye

Halen ülkemizde çeflitli amaçlar
için tüketilebilir su kayna¤› potan-
siyelimizin % 36’s› gelifltirilmifltir.
2006 y›l› bafl› itibariyle ülkemizde
kifli bafl›na y›ll›k su tüketimi yaklafl›k
600m3 olarak gerçekleflmifltir. Ha-
len ülkemizde su ve toprak kaynak-
lar›n›n gelifltirilmesi ve yönetiminde
kaynaklar›n rasyonel kullan›m›na
ve sürdürülebilir kalk›nmaya yönelik
politikalar etkin bir flekilde uygula-
namamaktad›r.

Daha önceki bölümlerde sözü edi-
len su üzerine küresel politikalar
Dünya Bankas›, Dünya Su Konseyi,
Birleflmifl Milletler, Küresel Su Or-
takl›¤› gibi birçok uluslararas› örgüt
ve toplant›lar eli ile sürdürülmek-
tedir. Bu çal›flmalar belirli bir afla-
maya gelmifl olup, art›k ülkelerde
yap›sal ve kurumsal de¤iflikliklerin
önerilmesi ve desteklenmesi süre-
cine girilmifltir.

Su kaynaklar› üzerinde küresel çap-
ta ilerleyen hegemonya çabalar›
Arjantin, Bolivya, Gana, Filipinler,
Güney Afrika ve Nikaragua gibi ül-
kelerde büyük toplumsal muhale-
fetle karfl›laflm›flt›r. Türkiye’de ise,
bu süreç ilk sonuçlar›n› her yönüyle
ortaya koymufl durumdad›r. Dün-
yan›n en büyük su flirketleri, Antal-
ya’da belediye su iflletmecili¤i imti-
yaz›na 10 y›ll›k süre ile el koymufl;
‹zmit’te Yuvac›k Baraj› iflletme imti-
yaz› 16 y›ll›¤›na yine bir küresel flir-
kete devredilmifl; Çeflme - Alaçat›
ile Bursa su iflletmecili¤inde benzer
imtiyazlar ç›kar›lmas› için Dünya
Bankas› devreye girmifltir.

25 milyondan daha fazla kifliye
hizmet veren 16 büyükflehirin su
ve kanalizasyon idaresinin elde et-
ti¤i toplam su geliri yaklafl›k 3 katril-
yon TL’dir [4]. Bu de¤er DS‹ Genel
Müdürlü¤ü’nün 2007 y›l› yat›r›m
bütçesinden fazlad›r. Bu nedenle
elde edilecek su gelirlerinin  kamu
finansman mekanizmas› içinde kal-
mas› ve hizmetin süreklili¤i ve ge-
niflletilmesi amac›yla kullan›lmas›
önem tafl›maktad›r. Su hizmetle-
rinin özellefltirilmesi bu gelirlerin
kamu finansman› döngüsü yerine
piyasa ve uluslararas› borsa döngü-
sünde hareket ederek uluslararas›
mali sisteme do¤ru akmas› sonucu-
nu do¤uracakt›r. Bunun sonucunda
da kamu finansman kaynaklar› da-
ralacakt›r.

Tar›msal sulama yönetiminde “ka-
t›l›mc› sulama yönetimi özellefltir-
meleri” projesi yine Dünya Bankas›
kredileri ile uygulamaya girmifltir.
Bütün bu geliflmeler karfl›s›nda
hem merkezi hem de yerel yönetim
düzeyinde zafiyete u¤rat›lm›fl ve ye-
nilenmemifl kamu kurumlar›ndan
esasa yönelik herhangi bir de¤erlen-
dirme yap›lmam›flt›r. Do¤al olarak,
kamu kurumlar›ndaki bu zafiyetin
sürmesi küresel ölçekli politikalar›n
uygulanmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
Süreç bu alanda hizmet veren Köy
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Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, DS‹
Genel Müdürlü¤ü ve ‹ller Bankas›
gibi merkezi kurumsal yap›lar›n tas-
fiye edilmesinin de içerisinde yer
ald›¤› bir su yönetimi politikas›n›n
uygulanmas›na do¤ru h›zla yol al-
maktad›r.

Dünya Bankas› ve uluslararas› fi-
nans kurulufllar›n›n politikalar› do¤-
rultusunda ilgili kurumlarda “Sula-
ma Suyunun Sat›fl ve Da¤›t›m›”n›n
da özellefltirilerek bu hizmetin de
özel sektör eliyle verilmesinin yasal

altyap›s› da 09.05.2008 tarih ve
5762 say›l› yasa ile haz›rlanm›flt›r.
Bu kapsamda öncelikle Diyarbak›r-
Silvan, Bal›kesir, Manyas sulama
suyu özellefltirilmesinin gerçek-
lefltirilmesi planlanmaktad›r.
Bu yasan›n özellikle 6200 say›l›
DS‹ Yasa's›n› ilgilendiren bölümü,
devletin hükümranl›k haklar›n› ze-
deleyici bir sonuç ortaya ç›kartmak-
tad›r.
Kamuya ait sular, Anayasam›z›n
168’inci maddesine göre, devletin
hüküm ve tasarrufundad›r. Devletin

hüküm ve tasarrufunda olan, devle-
tin egemenlik haklar›n›n çok aç›k
bir biçimde izlenebilece¤i bu do¤al
kaynaklarla ilgili ihtilaflar›n kamu
hukuku çerçevesinde çözümlenme-
si zorunludur. Bu sularla ilgili yap-
ifllet-devret modeliyle yap›lacak söz-
leflmelerde ihtilaflar›n genellikle
tahkim yoluyla çözümlenece¤i hu-
susunda hükümler konulmaktad›r.
Hele sözleflmenin taraflar›ndan biri
veya birkaç› yabanc› uyruklu flirket-
ler ise bu konuda uluslararas› tah-
kim kurallar›n› ileri sürerek dayat-
malar yap›labilmektedir.

Yasa kabul edilmifl ve böyle bir
sözleflmeyle, s›n›r ötesi akan ya
da s›n›r oluflturan ›rmaklar›m›zdan
kaynaklanarak, yap-ifllet-devret
modeliyle yap›lacak sulama tesis-
lerinde uluslararas› tahkim kural›
sözleflmede yer ald›¤› takdirde dev-
letin akarsular üzerindeki egemenlik
haklar›na yabanc› hakem heyetleri
dâhil edilmifltir.

Di¤er taraftan Y‹D Modeli ile yap›-
lacak flebekelerden yararlanacak
çiftçiden al›nacak olan ücretin ya-
sada dayana¤› yoktur. Zira ülke-
mizde kamuya ait suyun metreküp
saniye olarak sat›fl›n› düzenleyen
bir su kanunu yoktur. Ancak tüm
bunlara ra¤men özellefltirme için
gerekli yasal altyap›n›n oluflturul-
mas›na yönelik çal›flmalar çok h›zl›
bir flekilde sürdürülmektedir.

Sonuç ve De¤erlendirme

Yenilenebilir tatl› suyun do¤ada
bulunuflu zamana ve  mekâna göre
büyük de¤ifliklikler göstermektedir.
Dünya nüfusundaki h›zl› art›fl ve
suya olan taleplerin çeflitlenerek
artmas›, kirlenme ve iklim de¤iflikli¤i
bu yaflamsal öneme sahip kayna¤›n
daha verimli ve ak›lc› yönetilmesini
zorunlu k›lm›flt›r. Bu da suyun sür-
dürülebilir bir flekilde yönetilmesi
anlam›na gelmektedir. Gerek “küre-
sel ›s›nma”, gerekse “sürdürülebilir
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su yönetimi” kavramlar›n›n  önemi
ve sonuçlar› bilimsel veriler ›fl›¤›nda
önemsenmelidir. Ancak bu kavram-
lar›n son 15 y›ld›r uygulamaya konu-
lan su üzerine küresel politikalar›n
uygulama araçlar› olarak kullan›l-
mas›na karfl› da dikkatli ve duyarl›
olunmal›d›r.

Son dönemde su kaynaklar› ve su
hizmetleri yönetiminin küreselleflme
politikalar› ekseninde flekillendiril-
mesi çabalar› ve bu konuda ulus-
lararas› flirketlerin pazar bulma
ataklar› artm›flt›r. Çok uluslu flir-
ketler, dünya nüfusunun h›zla artt›-
¤›n› ve suyun yak›n bir gelecekte
çok k›ymetli bir iktisadi mal haline
gelece¤ini öne sürerek su kaynak-
lar›n›n daha etkin ve verimli kullan›l-
mas› için birçok uluslararas› plat-
formda özellefltirme uygulamalar›n›
destekleyen politikalar› savunmak-
tad›r.

Su, geliflmifl ülkeler ile küresel flir-
ketler için, 1990’l› y›llar›n bafll›ca
gündem maddelerinden biri olmufl-
tur. Dünya Bankas›’n›n su kaynak-
lar› yönetimi konusundaki kredile-
rinin büyük bölümü özellefltirme
flart›na ba¤lanm›flt›r. Uygulanan bu
küresel politikalarla geliflmekte
olan ülkelerde yat›r›mc› kamu ku-
rumlar›n›n planlama - uygulama
gücü k›r›lmakta ve merkezi kamu
yönetim yap›s›n›n tasfiyesi gerçek-
lefltirilmektedir. Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü kapat›larak görev
ve yetkileri ‹l Özel ‹darelerine dev-
redilmifl, ‹ller Bankas› kapat›lmak
üzere yasal haz›rl›klar yap›lm›fl, DS‹
Genel Müdürlü¤ü’nün ise içi boflal-
t›larak büyük oranda ifllevsiz hale
gelmesi sa¤lanm›flt›r. Bu kapsamda
son 5 y›lda  DS‹ Genel Müdürlü¤ü’n-
de çal›flan yaklafl›k 2500 deneyimli
idari ve teknik personel kurum d›-
fl›na ç›kmak zorunda b›rak›larak bu
tasfiyenin önemli bir bölümü de
gerçeklefltirilmifltir.
Ancak uygulanan bu küresel politi-
kalar›n sonuçlar›n› yaflayan ülke

deneyimleri de dikkate al›nd›¤›nda
suyun toplumsal bir de¤er olarak
daha çok kamu mülkiyetinde ve ka-
mu iflletmecili¤inde kalmak zorunda
oldu¤u ve artan oranda küresel ti-
caret konusu yap›lamayaca¤› ortaya
ç›kmaktad›r.

Dünyada yaflanan bu geliflmeler
ülkemizde de yans›mas›n› bulmufl
su kaynaklar› yönetimi politikalar›-
m›zla birlikte kurumsal yap›lar›m›z
da etkilenmifltir.

Ülkemizdeki su yönetimi kurumsal
yap›s› çok parçal›, da¤›n›k, koordi-
nasyon zorlu¤u tafl›yan ve yetki kar-
maflalar›na neden olan bir yap›d›r.
Bu çok bafll›l›k nedeniyle kurumlar
faaliyet alanlar›nda birbirinden ba-
¤›ms›z projeler de gerçeklefltir-
mektedir.

Gelifltirilmeyi bekleyen büyük su
potansiyelimize karfl› su yönetimin-
deki çok parçal› yap›n›n ortaya ç›-
kard›¤› olumsuzluklar su kaynaklar›
yönetiminin kurumsal yap›s›n›n kap-
saml› bir biçimde yenilenmesini zo-
runlu k›lmaktad›r. Do¤al olarak bu
yeni kurumsal yap› tercih edilecek
teknik, ekonomik ve sosyal politika-
lar temelinde flekillenecektir. Ve-
rimli bir su yönetimi için,

•‹htiyaçlar›m›za
•Kalk›nma stratejilerimize
•Özgün koflul ve olanaklar›m›za
en uygun modeli yaratmam›z gerek-
mektedir.

Bunun yan› s›ra suyun yaflamsal
öneme sahip bir do¤al kaynak ol-
du¤u ve bu nedenle de ekonomik
olmaktan daha çok toplumsal de-
¤eri göz önüne al›narak gelifltiril-
mesi gerekti¤i gözard› edilme-
melidir.

Ülkemizde su yönetiminin  yeniden
yap›lanmas› ve bundan sonra uygu-
lanacak su yönetimi politikalar›n›n
tespiti yukar›da say›lan nedenlerle

büyük önem tafl›yan bir süreç ola-
cakt›r. Bu dönemde suyun bir insan
hakk› olmas› gerekti¤ini savunan
kifli kurum ve kurulufllar›n toplumsal
bask› unsuru olarak çal›flmalar yap-
mas› gerekmektedir.

Bu süreçte su yönetiminin kurumsal
yap›s›n›n yeniden oluflturulmas›nda
bu hizmetin bir kamu hizmeti oldu¤u
ve kamu yarar› anlay›fl› ile ulusal
ç›karlar›m›z gözetilerek ele al›nmas›
gerekti¤i mutlaka dikkate al›nma-
l›d›r.
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