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Öz 

Su doğal bir kaynak olmasına rağmen, sonsuz değildir. Ayrıca kirlenmeye müsait ve kullanılabilir 
özellikleri hızla kaybolmaya müsait kıt bir maldır. Dünyadaki tatlı su miktarı nüfus artışı, kaynakların 
kirlenmesi ve yanlış kullanımı ile daha da kıt hale gelmiştir. Bütün bu sorunlar dünya ülkelerinde su 
yönetimi konusunda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Suyun sınıflandırılmasında iki ekol 
bulunmaktadır. İlk ekol, suyu özel mal olarak kabul eder. Su kıt bir kaynak olduğu için, fiyatlandırma 
mekanizmasının mutlaka kullanılması gerektiğini iddia etmektedirler. İkinci ekol ise tüm insanların 
suya erişim hakkına sahip olduğunu savunur. İnsanların, hayatlarını devam ettirmeleri açısından asgari 
miktara ulaşması gerekmektedir. Çalışmanın amacı, Türk Toplumu'nun bu sorunla ilgili algılarını 
ortaya koymaktır. Araştırmada derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Kolayda örnekleme 
yöntemiyle Ankara, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon'da yaşayan 150 katılımcıya ulaşılmıştır. Tüm 
katılımcılar suya erişimin bir insan hakkı olduğu belirtmişlerdir. Araştırmada suyun özel mallar gibi 
piyasa koşullarında fiyatlandırılmasının etik olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yerine, su 
kullanımında israfı önleyecek bir fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması gerektiği ortaya 
konmuştur.   

*Bu çalışma 19-21 Nisan 2018 tarihinde Demre, Antalya’da düzenlenen “II. International Applied Social
Sciences Congress” isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.
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Abstract 

Although water is a natural source, it is not endless. Furthermore, it is available to be polluted, and its 
usable properties are quickly lost. The amount of fresh water in the world have become a scarce resource 
with population growth, pollution of resources and mishandling. All these problems have brought 
important discussions on water management in the world countries. There are two ecols of water 
classification. The first ecol accepts water as special goods. Since the water is a scarce resource, it means 
that the pricing mechanism must be used with absolute ease. Second ecol defends that all people have 
right of access to water. Water is a merit goods that must be reached to the minimum quantity for enable 
people to spend their lives. The aim of the study is to show perceptions of Turkish Community about 
this problem. In-depth interviewing technique has applied in the study. With convenience sampling 
method, it has been reached to 150 participants who live in Ankara, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon. All of 
the participants have been indicated that access to the water is a human right. In the study, it has been 
concluded that water pricing is not ethical in the market conditions like special goods. Instead, it has 
been demonstrated that a pricing mechanism should be implemented to prevent wastage in water use. 
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