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ÖZ 

Su insan yaşamı için vazgeçilmez temel bir madde olmasına rağmen suya duyulan ihtiyaç hızla artan nüfus, 

sanayileşme gibi nedenlerden dolayı, giderek artmıştır. Günümüzde pek çok insan temiz ve sağlıklı suya erişim 

sağlayamamakta, bu da beraberinde suyun sağlık hakkı, yaşam hakkı gibi diğer birçok haklardan bağımsız bir hak olarak 

tanınması tartışmalarını/gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada suyun temel bir insan hakkı olarak kabul edilip 

edilmeyeceği, uluslararası anlaşmalar, konferanslar ve mahkeme kararları ışığında açıklanarak, Türkiye’de yeni anayasa 

çalışmasında su hakkının nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair bir öneride bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İnsan hakkı olarak su, Birleşmiş Milletler Genel Yorum 15, İnsan hakları. 

The Human Right to Water und Justiciability of Water Right 

 

Abstract 

Water is a basic necessity of human life. Rapidly increasing population, industrialization etc. have increased the 

need for water. Providing of water for each person must be sufficient and continuous for personal and domestic uses. These 

uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene 

but according to the World Health Organization (WHO) a lot of people have a problem with access to clean water. This 

issue explores the content, legal forms, and implications of recognizing of water as an international human right. Whether 

water will be ultimately established as a right subordinate to other human rights (such as those to health, well-being, and 

life) or recognition as an independent human right, will have far-reaching effects. In this study, a proposal will be made on 

how to regulate the water right in the Constitution of Turkey in the regarding to international agreements, conferences and 

court decisions on whether or not; water will be regarded as a fundamental human right. 

Keywords: The Human Right to Water, United nations General Comment 15, human rights. 

 

1. GİRİŞ 

Her insana günlük su ihtiyacını karşılamak için günde 20-50 litre temiz su gerekmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün açıklamaları dikkate alındığında Dünyada 2,4 milyardan fazla kişinin içmek için temiz su 

kaynaklarından yoksun olduğu (UNICEF/WHO 2004: 8, 12; Moosdorf, 2007: 7, Keßler, 2007: 185) ve yine 

hayatta kalmak için suya erişebilen 1,8 milyar kişinin sağlık ve hijyen için yeterli suya sahip olmadığı 

görülmektedir. (Herbst ve Kistemann, 2007: 73; UNDP, 2006: 6; Topçu, 2008: 16) Bir taraftan çoğalan nüfus, 

kentleşme ve sanayileşme nedeniyle su talebi artmakta diğer taraftan su kaynakları bilinçsiz bir şekilde 

kirletilmektedir. (Moosdorf, 2007: 8; Topçu, 2008: 16; Studiengesellschaft, 2016: 4 vd.) Tüm bunlardan yola 

çıkılarak “mavi altın” (Keßler, 2007: 185) olarak adlandırılan suyun sınırsız bir kaynak olmadığı, hatta 

önümüzdeki yıllarda su savaşlarının yaşanacağı tahmin edilmektedir. Su ile ilgili tüm bu sorunlar bazı temel 

konuların yeniden ele alınmasını beraberinde getirmiş olup insan hakkı olarak su hakkı, bu tartışmaların 

merkezindeki konulardan birini oluşturmaktadır. (Topçu, 2009: 1) Su, insan yaşamının zorunlu unsurlarından 

biri olduğu için yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır; dolayısıyla son zamanlarda suyun 

bağımsız bir hak olarak kabul edilmesi ve düzenlenmesi yönünde büyük çabalar ortaya atılmıştır. (Aichele, 

2007: 177)  

Peki, suyun bağımsız bir hak olarak tanınması neden önemlidir ve bu sadece teorik bir tartışma mıdır? 

(Rudolf, 2007: 9) Suyun bir hak olarak kabul edilmesi, beraberinde yükümlülüğü olan öznelerin kabul edilmesi 

durumunu ortaya çıkaracaktır, yani su hakkını ihlal eden kişilere yaptırım uygulanacaktır. Yine temiz suya 

erişim bir hak olacağı için en az hizmet edilenlerin (çocuk/kadın/mülteci gibi) şartları iyileştirilerek, suya 

erişimleri sağlanacaktır. (Rudolf, 2007: 9) Suya erişim aslında birçok insan hakkının sağlanmasının ön şartıdır; 

mailto:nurten.ince@marmara.edu.tr


 

 

başka bir deyişle olmazsa olmazıdır (conditio sine qua non); zira kolay bir şekilde yeterince temiz suya 

erişemeyen bir kişinin eğitim, sağlık ve yaşam gibi pek çok temel hakkı ortadan kalkmaktadır.  

Bu bildiride su hakkı ile ilgili yapılan çalışmaların aktarılması amaçlanmıştır. Bu nedenle önce hak 

kavramı ve çeşitleri açıklanıp ardında su hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldığı uluslararası 

sözleşmelere değinilecektir. Su hakkını en geniş şekilde ele alan BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi’nin 15 Numaralı Genel Yorum’u üzerinde durularak uluslararası anlaşma ve konferanslarla su hakkına 

önem veren ülke örnekleri açıklanarak yeni anayasa çalışmaları kapsamında su hakkının nasıl düzenlenebileceği 

hususunda tavsiyeler verilmektedir. Su hakkının güncel tartışmalara konu olmasına rağmen içeriğine yönelik 

kapsamlı ve tutarlı bilginin açığa konulmaması nedeniyle bu çalışmada, su hakkının uluslararası ve ulusal olarak 

tanınmasına yönelik kuramsal ve pratik çalışmalar ile hakkın içeriğinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Söz 

konusu çalışma daha çok hukuki gerekçeler ve hukuk boyutu ile ele alınmış olunup suyun özelleştirilmesi, HES 

gibi konular kapsam dışında tutulmuştur.  

2. HAK NEDİR VE HAK ÇEŞİTLERİ 

Hak, hukuk tarafından korunan ve bu korunmadan yararlanılması ferdin iradesine bırakılan menfaattir.
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(Coşkun, 2006: 105; Turhan, 2013: 361) İnsan hakları ise; her insanın doğuştan sahip olduğuna inanılan, 

dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez nitelikte oldukları kabul edilen evrensel haklardır. (Çiçek, 2009: 185) 

İnsan haklarının en önemli özelliği evrensel olmalarıdır. Başka bir ifadeyle insan haklarının ırk, din, dil ve 

cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklar olması onların en önemli özelliği olup bu 

hakları kullanmakta herkes eşittir. (Çiçek, 2009: 186) İnsan haklarının tarihsel gelişimi dikkate alındığında üç 

aşamadan geçtikleri görülecektir. Bunlar: Felsefi boyut, teoriden pratiğe geçiş ve evrensellik aşamasıdır. 

(Bobbio, 1998: 10)  

İnsan haklarının oluşumunda ilk aşama felsefi boyut olup, buna göre doğal hukuk anlayışı uyarınca 

insanların doğuştan sahip olduğu, devlet tarafından bahşedilmeyen ve insanın üzerinde tasarruf edemeyeceği 

bütün insanların özgür ve eşit doğması nedeniyle var olan hakları vardır. Ancak insanların eşit ve özgür 

olduklarının kabul edilmesi yeterli değildir. Başka bir deyişle, insanların eşit ve özgür oldukları bir gerçeklik 

olmayıp kanun koyucular tarafından gerçekleştirilmesi gereken ideal bir amaçtır. Böylelikle devletlerin güçleri, 

bu amacı gerçekleştirmek için sınırlanmıştır. (Bobbio, 1998: 10 vd.) 

Söz konusu bu temel hakların teoriden pratiğe geçirilmesi, yani bireylerin insan haklarından 

kaynaklanan talep ve haklarının pozitif bir hukuk düzeninde tanınması ve devletlerin bu hakları koruması ikinci 

aşamadır. (Bobbio, 1998: 12 vd.) Ancak bu aşamada her devlet kendi egemenlik alanı ile sınırlı olup, insan 

hakları henüz evrensel bir niteliğe bürünmemiştir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise insan haklarının uluslararası 

geçerliliği dile getirilmiştir. Yani insan hakları, sadece bir vatandaşın devlete karşı talebi olarak görülmemiş 

olunup tüm insanlar için eşit ve geçerlidirler. Tüm devletler bu haklara uymak zorundadır. (Bobbio, 1998: 12 

vd.) İnsan haklarının evrensel olması demek; bunların kültür ve geleneklerden bağımsız olarak çekirdek 

kısımlarının korunması, geliştirilme ve tanınma imkânının olmaları anlamına gelmektedir. (Fritzsche, 2004: 18) 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insan hakları daha da geliştirilip çeşitlenmiştir. Uluslararası anlaşmalar ve 

bildiriler dikkate alındığında insan haklarının çeşitli ayrımlara tabi tutulduğu görülecektir. (Koenig, 2005: 70)  

Jellinek tarafından bireyin devlet karşısındaki durumu dikkate alınarak haklar pozitif, negatif ve aktif 

statü haklar olarak ayrılmıştır. Klasik tasnif olarak adlandırılan bu ayrıma göre, bir hakkın gerçekleşmesi için 

devletten beklenen edim müdahale etmeme, engellememe ise negatif statülü bir hak söz konusudur ve bireyler 
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 Bu bildiride açıklanmış olan hak ve hak çeşitleriyle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar, “İnsan Hakkı Olarak Konut” adlı 

bildirimizle aynıdır. Her iki konu için hak kavramı ve tanımları önemli olduğu için bu kısımlara yer verilmiştir. Su 

hakkı ile konut hakkının tanındığı uluslararası anlaşmalar, mahkeme kararları noktasında farklılık bulunmaktadır. Su 

hakkına dair bu bildiri nisan ayında Kayfor 14’te sunulmuş olup konut hakkında dair bildiri ise mayıs ayında Bosna 

Hersek’te ortak bildiri olarak sunulmuştur. Bu bildirideki benzer açıklamalar için bkz. İnce, Nurten, Kanlı, İmam 

Bakır& Eryiğit, Burak Hamza: İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı, İnternational Journal of Political studies,  Cilt 3, Sayı 

2, s. 22-25. 



 

 

bu haklardan devletin bir katkısı olmadan (örneğin yaşam hakkı) yararlanabilmektedir. (Turhan, 2013: 368) 

Bireyin haklarını kullanması için devletin katkısına ve olumlu müdahalesine ihtiyaç duyduğu haklar pozitif 

statülü haklar (sağlık, eğitim gibi) olarak adlandırılmaktadır. Aktif statü haklar, seçme ve seçilme gibi bireylerin 

siyasal iktidarın oluşumuna ve kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardır. (Turhan, 2013: 368)  

İnsan haklarının tarihsel sürecini dikkate alan ve haklarını çeşitli kuşaklara ayıran başka bir tasnif ise, 

Karel Vasak tarafından yapılmıştır. (Turhan, 2013: 369) Bu ayrıma göre birinci kuşak haklar, kişi özgürlükleri 

ile siyasi hakları da içermekteyken, ikinci kuşak haklar, devlete pozitif yükümlülükler yükleyen sosyal ve 

kültürel haklardır. (Turhan, 2013: 369) Üçüncü kuşak haklar veya dayanışma hakları 1960 yılından sonra 

sömürgeden kurtulmuş olan üçüncü dünya ülkelerinin etkisiyle, uluslararası anlaşmalarla tanınan çevre hakkı, 

halkların hakları veya grup hakları şeklinde tanımlanmaktadır. (Turhan, 2013: 369; Gözler, 2011: 517) 

Haklarının bu tür ayrımlara tabii tutulması sonucunda bazı görüşler, bu hakların hepsinin eşit olmadığını 

insan haklarının yalnızca birinci kuşak haklarla (negatif haklarla) sınırlı olduğunu savunmuşlardır. Bu 

düşüncenin temelinde sosyal hakların devletlere pozitif yükümlülükler getirmesi yatmaktadır. Toplumda doğa 

halinde mevcut olan negatif hak ve özgürlükler insanın var oluşu için kabul edilirken (Wood, 2003: 765; 

Bielefeldt ve Frauke 2004: 5 vd.) ekonomik ve sosyal haklar devletlerin maddi gücüne bağlı olup maliyetli 

olarak görülmüştür. Bu nedenle sosyal haklar evrensel olarak kabul edilmemişlerdir. Sosyal hakların devletin 

mali gücüne bağlı olduğunu, ekonomik ve sosyal hakların bazı kişi ve gruplara kaynak aktarımını beraberinde 

getireceği ve bununda aslında diğer kişiler üzerinde zor kullanmayı meşrulaştırıp, birey özgürlüğüne zarar 

verebileceği savunulmuştur. (Freeman, 2008: 82; Erdoğan, 2007: 59 vd.) Yine sosyal hakların uzun süreli 

olduğu, bu haklarının tam olarak formüle edilmesinin zor olduğu ve bu bana bağlı olarak dava edilmelerinin 

mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. (Windfuhr, 2000: 175) 

Haklar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiği, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakların tümü ile İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi ve benzeri uluslararası belgelere giren tüm hakların, insan hakları kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği haklı olarak savunulmuştur. Yaşam hakkı gibi negatif statülü hakların sadece insan 

hakkı olarak kabul edilip, diğer haklara gereken önemin verilmemesi beraberinde sıkıntılar getirecektir. Örneğin 

yetersiz beslenme, konut hakkının olmaması gibi sağlıksız koşullar zaten temel bir hak olarak görülen yaşama 

hakkının korunmasını olanaksız kılar; o halde temel hakların korunması için sosyal hakların da evrensel insan 

hakkı olarak kabul edilmesi gerekir. Sadece sosyal hakların devlete mali yükümlülükler yüklediği doğru 

değildir, medeni ve siyasi hakların gerçekleştirilmesinde de devletin birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi 

beklenebilir. Örneğin; adil yargılama ya da işkencenin ortadan kalkması için devlet gerekli olan imkânlarını 

seferber etmelidir; bu hususta devlet, personeline gerekli eğitimleri vermelidir. (Krennich ve Priska, 2004: 13; 

Evans, 2002: 203; Rudolf, 2007: 30) BM
2
 kararlarında ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nın giriş 

kısmında ekonomik ve sosyal hakların gerçekleştirilmesinin medeni ve siyasi haklardan yararlanmanın bir 

güvencesi olduğu ve insan haklarının bölünmez bir bütün olduğu belirtilmiştir, buradan da yola çıkılarak 

doktrinde insan haklarının bütüncül, bölünmez olduğunun ve aralarında bir hiyerarşi olmadığı isabetle kabul 

edilmiştir. (Yıldırım, 2015: 1137; Donnelly, 1995: 38-47; Gemalmaz, 2001: 537; Turhan, 2013: 372 vd.)  

Bu tartışmaların aşağıda incelendiği gibi su hakkı ile çok yakından ilgisi vardır. Zira birinci kuşak 

dışında diğer kuşak hakları temel haktan saymayan görüş, suyu da temel bir hak olarak görmeyecektir. Bu 

nedenle aşağıda öncelikle su hakkının temel bir hak olarak kabul edilip edilmediğini açıklamayı uygun bulduk. 

 

3. SU HAKKININ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ 

 3.1. Su Hakkının Varlığını Kabul Etmeyen Görüş 

Doktrinde bir görüş, suyun insan hakkı olmadığını savunmaktadır. (Ladwig, 2007: 52-57) Bu görüş 

temsilcilerine göre su hakkı insan haklarını konu alan temel metinlerde -örneğin İnsan Hakları Evrensel 

                                                           
2 BM’nin 1968 tarihli Tahran Konferansı sonunda yayınlanan Tahran Bildirisi’nin 13. maddesi, BM Genel Kurulu’nun 16/12/1977 tarih ve 3/130 sayılı 

kararı, 14-25/06/1993 tarihleri arasında Viyana’da toplanan BM’nin düzenlediği Dünya İnsan Hakları Kongresi sonunda kabul edilen Viyana Bildirisi ve 

Etkinlikleri Programı’nın 5. maddesi “bütün insan haklarının bölünmez bir bütün olduğunu” vurgulamaktadır. 



 

 

Beyannamesi’nde- düzenlenmemiştir. Bu nedenle bu hak pozitif temelden yoksun olup dava edilemez bir nitelik 

taşımaktadır. (Dennis ve Stewart, 2004: 491 vd.) Ayrıca su hakkından bahsedebilmek için her devletin yeterli 

kaynağının olması gerekir; oysaki her devletin yeterince kaynağı bulunmamaktadır. Kaldı ki bu hakkın nasıl bir 

yükümlülük getirdiği ve bu yükümlülüğün talebi de oldukça sorunludur. O halde ekonomik ve sosyal haklara 

yöneltilmiş olan bu eleştiriler aynı zamanda su hakkına da yöneltilmiştir. (Alexy, 1998: 253 vd.)  

Yine kişisel ve siyasal hakların önemli ve öncelikli olduğu savunulmuş olup sosyal ve ekonomik 

hakların ikinci sırada hatta gereksiz oldukları belirtilmiştir. (Erdoğan, 2004: 170) Bu nedenle sosyal bir hak olan 

su hakkı da devlete yönelik bir talepmiş gibi görünse de aslında vatandaşlardan alınan vergi, sübvansiyon gibi 

yükümlülüklerden finanse edildiği ve bunun kabul edilemez olduğu savunulmuştur; zira birey hiç tanımadığı 

hatta o toplumda birlikte yaşamak istemediği kişilere bu yöntemle adeta yardım etmeye zorlanmaktadır. 

(Erdoğan, 2004: 172, 173) 

Suyun bir hak olduğuna kapitalist açıdan da karşı çıkılmaktadır. Buna göre, su kıtlığının sebebi ve bu 

sorunun çözülmesinin tek yolu suyun ticarileştirilmesidir. (Shiva, 2002: 31) Ayrıca su hakkını kabul etmenin 

beraberinde daha çok sıkıntılar getireceği, bu nedenle bu hakkın tanınmamasının daha doğru olacağı ileri 

sürülmüştür. Örneğin; su bir insan hakkı olarak kabul edilirse; devletlere suyun herkese eşit dağılımı gibi bazı 

külfetler yükleyecektir ve bu da devletleri su savaşına bile sürükleyebilecektir. (Bakker, 2007: 438; Sav, 2007: 

346 ve 359; aynı yazar, 2007: 139-142) O halde sınır aşan sulardaki durumlar ve devletin elindeki su kaynağını 

herkese sağlaması gibi yükümlülükler ekonomik, çevresel ve politik olarak bazı açmazları da beraberinde 

getireceğinden bu hakkın varlığının kabul edilmemesi daha doğru olacaktır. (Bakker, 2007: 438; Sav, 2007: 346 

ve 359; aynı yazar, 2007: 139-142) 

Yine doktrinde suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesinin de mevcut sorunları aşmaktan uzak 

olduğu savunulmuştur. Bu görüş temsilcilerine göre, gıda hakkının tanınması bu sorunları ortadan 

kaldırmamıştır ve dünyamızda hala birçok insan açlıktan ölmektedir. O halde su hakkı için mücadele verilmesi, 

hatta suyun anayasalarda tanınması bile mevcut sorunları çözemeyecektir. (Sav, 2007: 346; aynı yazar, 

2007:142; Bakker, 2007: 438) Yine bu görüş taraftarları su hakkının Güney Afrika Anayasası’nda yer almasının 

su sorununu ve eşitsizlikleri gidermediğini belirtmişlerdir. (Bakker, 2007: 438) 

Ayrıca doktrinde yeni birtakım hakların (su, çevre gibi) yaratılması ve düzenlemeye çalışılması 

eleştirilmiştir; zira gerek su gerekse çevre hakkı gibi haklar zaten medeni ve siyasal haklar kategorisinde yer 

alan yaşam hakkının içeriğini oluşturmaktadır ve böylece bu haklar daha fazla güvence altına alınmış 

olunacaktır. (Gemalmaz, 1987: 240) 

 3.2. Suyun Bir Hak Olduğunu Savunan Görüşler 

Doktrinde özellikle son zamanlarda suyun bağımsız bir hak olması gerektiği savunulmuştur. Bu görüş 

temsilcilerine göre, su ikame edilemez doğal bir kaynaktır ve su rezervleri kısıtlıdır. Bu nedenle suya erişim 

piyasa koşullarına bırakılmayacak kadar önemlidir. Suyun bir hak olarak tanınması; suya erişim hakkının 

güvencelenmesi ve bu hakkın engellenmesi durumunda engelleyen kişilerin bir hukuki yaptırımla 

karşılaşmalarını da beraberinde getirir. (Yıldız, 2012: 21) Suyun bir hak olarak tanınması, hak sahiplerinin bu 

hakkın kapsamını ve içeriğini bilmesi ve hak ihlali durumunda yasal prosedürlere başvurmaları, bu hakları 

koruma için özellikle bir takım sivil toplum örgütlerinin kurulması gibi hususlarda önemlidir. (UNDP, 2006: 7 

vd.; Topçu, 2008: 17; Roaf, 2007: 195) Başka bir anlatımla; suyun hak olarak kabul edilmesi durumunda bu 

hakkı sınırlayan öznelere karşı dava açılabileceği gibi, uluslararası toplumun da su ihlallerinde müdahale etmesi 

ve çeşitli kuruluşlarla devletlerin denetlenmesi gündeme gelebilir. (Topçu, 2008: 17; Roaf, 2007:195)  

Ayrıca bir hakkın insan hakkı olup olmadığına dair W. Nickel (Nickel, 2007: 73) tarafından geliştirilmiş 

olan sınama metodu Grönwall tarafından suya da uygulanmıştır. Bu metot uyarınca geliştirilen sorular
3
 suya 

uygulandığında bunun bir insan hakkı olarak kabul edilebileceği ileri sürülmüştür. Zira temiz suya erişim 

                                                           
3 1. Söz konusu menfaate hâli hazırda mevcut olan ve gelecekte de devam edecek bir tehdit var mı? 2. Korunan menfaat (değer) önem taşımakta mıdır? 3. 
Söz konusu menfaat hak olarak tanınırsa bu evrensel bir nitelik taşır mı? 4. Bu menfaat insan hakkı olarak tanınmadan önce daha zayıf nitelikteki 

tedbirlerle korunabilir mi? 5. Bu menfaatin bir hak olarak kabul edilmesi durumunda getirdiği yükümlülükler kabul edilebilir nitelikte mi? 6. Bu menfaat 

bir hak olarak kabul edildiğinde ülkelerin çoğunluğunda uygulanabilir bir niteliğe sahip mi? 



 

 

hakkında bir tehdit olup bu tehdit gelecekte de varlığını devam ettirecektir. (Grönwall, 2008: 206) Temiz suya 

erişim; sağlık, yaşam hakkı, eğitim hakkı ve ayrımcılık yapılmaması gibi pek çok hakka bağlı olup koruduğu 

değer son derece önemlidir. (Grönwall, 2008: 206). İnsan haklarının en önemli ölçütü olan evrensellik suya 

erişim için de söz konusudur. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların suya ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Suya 

erişim daha zayıf tedbirlerle sağlanamamaktadır, ayrıca sorun sadece suya erişim de değildir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün belirttiği gibi, amaç kaliteli suya erişimdir. Suya erişim hakkı, birtakım külfetleri beraberinde getirir 

ama söz konusu durum yukarıda belirtilmiş olan negatif haklar için de geçerlidir. Suya erişimin getirdiği külfet 

de kabul edilebilinir. (Grönwall, 2008: 209) Son olarak suya erişim ülkelerin büyük bir çoğunluğunda 

uygulanabilir bir hak teşkil etmektedir. O halde suyun bir insan hakkı olarak kabul edilmesine engel bir durum 

bulunmadığı belirtilmiştir. (Grönwall, 2008: 209) 

Yine bu görüş temsilcilerine göre, bağımsız bir su hakkına ihtiyaç olmadığının ileri sürülmesi kabul 

edilemez. Su hakkını, başka haklarla (yaşam, sağlık gibi) ilişkilendirmek onu bağımsız bir hak olarak görmemek 

bu hakkı daraltmaktır ve bu da kabul edilemez bir durumdur. (Cahill, 2005: 395 vd.; Rudolf, 2007: 26 vd.) 

Örneğin; sağlıklı bir yaşam için yeterli ve nitelikli suya ulaşmak son derece önemlidir ve burada sağlık hakkı ile 

temiz ve yeterli suya ulaşma hakkı birbiriyle kesişmektedir. Ancak su hakkının kapsamı daha da geniştir. Belirli 

grupların (azınlıklar, mülteciler gibi) suya erişimine daha az imkân verilmesi sağlık hakkı ile ilgili olmayıp 

doğrudan su hakkını ilgilendiren bir durumdur. O halde su hakkını, sağlık ya da yaşam hakkının içeriğine dâhil 

etmek bu hakkı kısıtlamaktan başka bir şey değildir. (Cahill, 2005: 395 vd.; Rudolf, 2007: 26 vd.; Konut hakkı 

için bkz. İnce, Kanlı ve Eryiğit, 2017: 24) 

Suyun siyasal ve medeni haklar başlığında, örneğin yaşam hakkı kapsamında, ele alınması durumunda 

daha fazla güvence altına alınmış olacağı da eleştirilmiştir. Bu görüş temsilcilerine göre; devletin ekonomik ve 

sosyal haklara saygı gösterme, hakkı koruma ve gereğini yerine getirme gibi yükümlülükleri vardır. (Algan, 

2007: 83; Rudolf, 2007: 29 vd.) Yaşam hakkı insanın doğuştan sahip olduğu,  yasalarla korunan hiç kimsenin 

yaşam hakkının keyfi olarak elinden alınamayacağı şeklinde hukuki metinlerde yerini alan bir haktır.  Ancak 

yaşam hakkının bu düzenleme biçimi aslında bu hakkın dar bir biçimde yorumlanacağını ve hatta bu dar 

yorumdan su hakkının çıkmayacağını göstermektedir. Su, yaşam hakkının bir önkoşulu olsa bile yaşam 

hakkından sosyal bir hak olan su hakkının çıkamayacağı savunulmuştur. (McCaffrey, 1992: 10 vd.; Rudolf, 

2007: 32 vd.) Su hakkının, yaşam hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi halinde sadece suya erişimin kasıtlı ve 

keyfi engellendiği durumlarda sorumluluğun doğacağı ve bunun da oldukça dar bir koruma sağlayacağı 

belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 130; Rudolf, 2007: 32) Son dönemlerde mahkemelerin, örneğin Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin, yaşam hakkını geniş yorumlaması bile yeterli korumayı sağlamamaktadır. Her iki 

hakkın farklı kategoride olduğu ve birinci kuşak bir hak olan yaşam hakkının, su hakkını kapsamayacağı 

belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 131, Williams, 2007: 476 vd.)  

Su hakkının tanınması çeşitli açılardan dezavantajlı olan kesimin haklarının korunmasına hizmet eder. 

(Topçu, 2008: 17 vd. aynı yazar, 2009: 102) Zira Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri dikkate alındığında, temiz 

suya erişimin kısıtlı olması ve suyun uzakta olması nedeniyle birçok çocuğun -maalesef ki çoğunlukla kız 

çocuklarının- eğitim hakkı sekteye uğramaktadır. Yine su ile daha çok temas içinde olan kadınlar, bu suların 

yeterince hijyenik olmamasından dolayı hastalanmakta olup sağlık hakları hatta yaşam hakları ihlal 

edilmektedir. (15 Nr. Genel Yorum, dn. 160; Hardberger, 2005: 340-342; Topçu, 2008: 17; aynı yazar, 2009: 

102; UNDP, 2006: 16 vd.) Birçok kadın uzaktaki suya ulaşımı esnasında kaçırılmakta ya da tecavüze 

uğramaktadır. (Topçu, 2009: 123; aynı yazar, 2008: 21; Lohse, 2005: 53 Rudolf, 2007: 21) 

Suyun ticarileşmesi ve kısıtlı su kaynaklarının kâr amacı güden kişi ya da kurumlara bırakılması 

durumunda bundan en çok toplumda gücü olmayan yoksul kesim etkilenecektir. Oysa suyun bir insan hakkı 

olarak tanımlanmasının önemine vurgu yapılmış olunup herkesin suya erişimi kamu güvencesi altına alınmış 

olunur. (Topçu, 2008: 18) Suyun bir hak olarak kabul edilmesi, beraberinde kaynaklarının kısıtlı olması ve etkin 

kullanılması için bu su kaynaklarının özelleştirilmesi fikrinin de kabul edilmemesini getirecektir. (Şirin, 

2010:137 vd.; Topçu, 2009: 102) Nitekim Cochabamba olayında da suyun özelleştirilmesinden sonra halkın 

yağmur sularını kullanmasının bile engellendiği ve bunun ne kadar olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmüştür. 

(Şirin, 2010:137 vd; Beisheim, 2007: 109 vd.; Spieß, 2007: 66, Yılmaz, 2009: 12 vd.) Ayrıca suyun hak olarak 



 

 

görülüp ücretsiz kullanımı durumunda su kullanımının artıracağı fikri de doğru bulunmamıştır; zira kişilerin 

temel ihtiyacı olan belirli bir miktar kadar suyun ücretsiz verilmesi bu sınırı aşan kullanımların 

ücretlendirilmesinin suyun kullanımdaki israfı da engelleyeceği savunulmuştur. (Şirin, 2010:137 vd.) 

4. SU HAKKININ YER ALDIĞI METİNLER VE MAHKEME KARARLARI 

 4.1. Uluslararası Metinler ve Konferanslar 

Su hakkından ne 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi ne de 1966 tarihli Ekonomik Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
4
 bahsetmiştir. Ancak doktrinde bu hakların 

yaşam hakkı, sağlık hakkı gibi haklarla bağlantısına vurgu yapılarak suyun içine düştüğü durumun, metinlerin 

hazırlandığı dönem öngörülebilmesi halinde bunun da bir hak olarak bu metinlerde kesinlikle yer alacağı ileri 

sürülmüştür. (Williams, 2007: 475; McCaffrey, 1992: 1) Yine doktrinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 

25. maddesinde yer alan, “herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refah için beslenme, giyim, konut ve tıbbi 

bakım hakkı” olduğunun vurgulanmış olmasından yola çıkılarak tüm bunların su hakkının varlığını gösterdiği 

kabul edilmiştir. (Rosemann, 2005: 4; COHRE, 2004: 30) Zira su hakkı olmadan bu haklar sağlanmayacak ya 

da eksik sağlanacaktır; bu nedenle de bu sözleşmenin bu maddesinden su hakkı türetilmektedir. (Salman, 2004: 

22; McCaffrey, 1992: 7) Ayrıca bildirgenin su hakkıyla kıyaslandığında daha önemsiz olan çalışma, sendika 

hakkı gibi hakları düzenlenmişken en temel hak olan su hakkından vazgeçmesinin beklenemez olduğu da 

vurgulanmıştır.
5
 (Gleick, 1999: 491 Şirin, 2010: 129) Yine BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’nin 11. maddesi yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma hakkını düzenlemiştir. Bu maddeye göre 

”taraf olan devletler herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olmayı sağlarlar. Bu 

standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de 

içerir.” Burada yapılan sayımın sınırlayıcı olmadığı (numerus clausus) ve yeterli bir yaşam düzeyi için suyun 

çok önemli olduğu vurgulanmıştır. (Aichele, 2007: 180; Rudolf, 2007: 24; Topçu, 2008: 19) Yine 11. maddenin 

devamında gıda hakkı düzenlenmiş olup su ile gıda hakkı arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulamak için su 

“sıvı gıda” olarak nitelendirilmiştir. (Kanalan, 2015: 101) Ayrıca BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 2. fıkrasında da “bir halkın sahip olduğu maddi kaynaklardan hiçbir koşulda 

yoksun bırakılamayacağı” belirtilmiştir. O halde su halk için son derece önemli bir kaynaktır. (Rudolf, 2007: 24 

vd; Topçu, 2008: 20) 

 

1950 yılında yürürlüğe girmiş olan Harp Mahpuslarına Yapılacak Muamele ile ilgili Cenevre 

Sözleşmesi’nin 20, 26, 29. ve 46. maddelerle Harp Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına Dair Cenevre 

Sözleşmesi’nin 85, 89, 127. maddeleri dikkate alındığında gerek mahpus gerekse de gözaltına alınan sivillerin 

içme suyu ihtiyaçları ile tuvalet, banyo gibi temizlik ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğu düzenlenmiş 

olunup bu zorunluluğun yer değiştirme durumunda da devam edeceği belirtilmiştir. (Kanalan, 2015: 102) 

 

Uluslararası Silahlı Çatışmalardan Mağdur Olanların Korunması ile ilgili 1949 tarihli Cenevre 

Sözleşmesine Ek Protokoller'den birincisinin yani Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının Korunmasına İlişkin 

Protokol'ün 54. maddesi ile ikincisinin yani Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışma Mağdurlarının Korunmasına 

Yönelik Protokol'ün 5. ve 14. maddeleri dikkate alındığında sivil halkın yaşaması için vazgeçilmez olan su 

kaynaklarına saldırılması, bunlara zarar verilip ortadan kaldırılması ve kullanılmaz hale getirilmesi 

yasaklanmıştır. Doktrinde haklı olarak harp zamanı, harp esirlerinden dahi esirgenmeyip, garanti altına alınan su 

hakkının yine barış zamanında da öncelikli uygulanacağı ve korunacağı belirtilmiştir. (Topçu, 2009: 20 vd.; 

Şirin, 2010: 112; Kanalan, 2015: 102) 

 

Bu metinlerden sonra yapılan konferanslarda da su hakkına doğrudan olmasa bile dolaylı bir şekilde 

değinildiği görülmektedir. Nitekim 1972 yılında yapılmış Stockholm’da gerçekleşen İnsan Çevresi 

Konferansı’nda Stockholm Deklarasyonu açıklanmış ve bu deklarasyonun 2. maddesinde “su dâhil olmak üzere 

dünyanın doğal kaynaklarının korunması gerektiği ve gelecek kuşaklar için de güvence altına alınması” 

                                                           
4 Bu sözleşme 03.01.1976 tarihinde yürürlüğe girip 16.12.1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve 
katılmaya açılmıştır. 
5 Şirin bunu kısmen doğru bulmaktadır. Şirin’e göre, o dönemde suyun içine düşeceği durum bilinseydi bu hak da bu metinlerde düzenlenirdi ama hakları 

önemsiz, önemli diye ayırmak mümkün değildir. En önemli olan hak; ihlal edilen haktır. (Şirin, 2010: 129) 



 

 

gerektiği belirtilmiştir.
6
Adından da anlaşılacağı üzere çevre ile ilgili yapılan bu konferansta su, çevre hakkının 

bir bileşeni olarak ele alınıp ayrı bir hak olarak yer almamaktadır. (Topçu, 2009: 22; Şirin, 2010: 113) 

Bununla birlikte 1977 yılında gerçekleştirilen Mar Del Plata Konferansı’nda suyun bir hak olmasından 

ilk defa bahsedilmiştir. Bu da su hakkında yapılan tartışmalara bir temel oluşturmuştur. (Rudolf, 2007: 16; 

Harberger, 2005: 346 vd.) Bu konferansın eylem planının önsözüne bakıldığında
7
 “tüm hakların, gelişme 

aşaması, sosyal ve ekonomik koşulları ne olursa olsun tüm ulusların, temel gereksinimlerine eşit miktarda ve 

kalitede içme suyuna erişim hakkına sahip olduğu belirtilmiştir”. Bu konferans sonunda suyla ilgili 10 yıllık 

süreler belirlenmiş ve yeterli hizmetin ulaşmadığı gerek kentsel gerekse de kırsal alanlara suyun götürülmesi 

planlanmıştır. (Topçu, 2009: 22; Şirin, 2010: 113)  

BM tarafından 1979 yılında kabul edilmiş ve imzaya açılarak 1981 yılında yürürlüğe giren ve 

Türkiye’nin bazı çekinceleri olmakla birlikte taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine 

Dair Sözleşme’nin 14/2 h maddesinde içme suyundan yani su hakkından açıkça bahsedilmiştir.
8
 (Harberger, 

2005: 347) Bu maddeye göre; “taraf devletler erkekler ile kadınlar arasında eşitliği sağlamak üzere, kırsal 

alanda meydana gelen gelişmelere katılmaları ve bu gelişmelerden yararlanmaları için kırsal alanda yaşayan 

kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri alır ve bu kadınlara özellikle aşağıdaki 

hakları tanır; (...) h) Özellikle konut, sağlık, aydınlanma, içme suyu, ulaşım ve iletişim hizmetleriyle ilgili yeterli 

yaşam standartlarından yararlanma haklarını” sağlamakla yükümlüdürler. Hemen belirtmeliyiz ki, suyun 

tedarik edilmesinde karşılaşılan bu sorunlar kadınları sadece fiziki olarak etkilemenin çok ötesine gitmektedir. 

Kadınlar suya ulaşım için uzun yolculuklar yapmakta ve bu esnada kaçırılmakta, tecavüze uğramakta ve hatta 

öldürülmektedirler. Suyun tedarik edilmesini sağlayan kadınlar; eğitim, iş ve çocuk bakımı gibi pek çok 

konudan feragat etmekte bu da var olan eşitsizlikleri daha da artırmaktadır. (Topçu, 2009: 123; aynı yazar, 

2008: 21; Lohse, 2005: 53 Rudolf, 2007: 21) 

 

BM tarafında hazırlanıp Türkiye’nin bazı çekincelerine rağmen taraf olduğu Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin
9
 24/2 c maddesinde su ile sağlık hakkı bağlantılı bir şekilde kaleme alınmıştır.

10
 (Topçu, 2008: 

21; Lohse, 2005: 57; Şirin, 2010: 114; Harberger, 2005: 347; Rudolf, 2007: 21 vd.) Bu maddeye göre “taraf 

devletler temel sağlık hizmetleri çerçevesinde diğer şeylerin yanı sıra yeterli besleyici gıda ve temiz içme 

suyunun sağlanması yoluyla hastalıklar ve yetersiz beslenme ile mücadele etmelidirler.” Her ne kadar doktrinde 

bu sözleşmelerde su hakkına ilişkin hükümlerin çok açık olmadığı ve daha açık kaleme alınabileceği ileri 

sürülse de bu maddelerden yolla çıkılarak suya ilişkin hak talebinde bulunabilineceği belirtilmiştir. (Rudolf, 

2007: 22)  

 

Ayrıca bağlayıcı olmasa bile BM tarafından yaşlılar için hazırlanmış olan Yaşlı İlkeleri’nde “yaşlı 

kişiler besin, su, barınak, kıyafet, sağlık bakımı, iş ve başka gelir getirici imkânlar, eğitim, öğretim ve sağlıklı 

bir çevrede yaşama imkânına erişmelidirler” denilerek suya erişim hakkına değinilmiştir.
11

 

 

Aslında suya ilişkin bu uluslararası metinlere ve konferanslara bakılırsa su, başka bir temel hakla 

ilişkilendirilmiş olarak düzenlenmektedir ama 1992 yılında Dublin’de yapılan Su ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı’nda su hakkına ilişkin en ciddi ifade yer almıştır. (Rudolf, 2007: 17) Dublin Konferansı ilke 4 

incelendiğinde “suyun ekonomik değere sahip bir kaynak olduğu ve temiz su ve sağlık hizmetlerine ödenebilir 

bir fiyatla erişebilmenin tüm insanların temel hakkı olduğunu kabul etmek gerekir” ifadesi göze çarpmaktadır. 

Doktrinde bir görüş suya, ilişkin en ciddi ifadenin yer aldığı bu konferansı bir mihenk taşı olarak 

değerlendirirken; (Klaphake ve Scheumann, 2001: 6; Laskowski, 2010: 67 vd.); diğer bir görüş tarafından ise 

                                                           
6 http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/yirminci-yuzyilda/insan_cevresi.htm. 
7 http://www.ielrc.org/content/e7701.pdf 
8 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne 

katılmamız 11.06.1985 tarih ve 3232 sayılı kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 24.07.1985 tarihinde 85/9722 sayılı kararla onaylanmış ve 14 

Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
9 Hükümetimiz adına 14 Eylül 1990 tarihinde imzalanan ve 9/12/1994 tarihli ve 4058 sayılı kanunla onaylanmasına uygun bulunan ilişik Çocuk Haklarına 

Dair Sözleşme’nin ekli ihtirazı kayıtla onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/12/1994 tarihli ve UKBM-II/11304 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli 

ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 27 Ocak 1995 
tarihli, 22184 sayılı RG yayımlanmıştır. 
10 R.G. 27.01.1995, 22184. 
11 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx 



 

 

suyun ekonomik değeri olan bir meta olduğunun ve suya erişim hakkının ücretsiz olmadığının vurgulanmasını 

büyük bir hayal kırıklığı ve başarısızlık olarak nitelendirip bu konferansı son derece eleştirmiştir. (Biswas, 

2004: 83 vd.; Lee, 2003: 144) Buna göre, Dublin Konferansı’nda suyun ekonomik değeri olan bir meta 

olduğunun vurgulanması bu konferansta suya ilişkin alınan temel ilkeleri nerdeyse gölgesinde bırakmıştır. 

(Şirin, 2010: 116 vd.; Biswas, 2004: 83 vd.; Lee, 2003: 144) 

 

1992 BM Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı, çevre etkinliği ile ilgili ikinci büyük konferans olması 

nedeniyle çok büyük umutlarla yapılmıştır. Bu konferansın 21. gündeminin 18. bölümünde “tatlı su kaynakları 

teminin ve kalitesinin korunmasına” yer verilmiştir. Bu konferansta suyun sadece ekonomik değeri olan bir 

meta olmadığı, sosyal değeri olan bir meta olduğu belirtilmektedir. (Bu hususta bkz. 21. gündem 18. 8; 

Hohenwarter, 2014: 51; Topçu, 2009: 139) 178 ülkenin yer aldığı bu konferansta hukuki ve politik olarak 

Dublin Konferansı gibi bağlayıcı değildir. (Hohenwarter, 2014: 52) Ancak konferansın gerek çevre hakkı 

gerekse de su hakkı açısından bir hayal kırıklığı yarattığı ileri sürülmüştür. (Şirin, 2010: 117 vd.) 

 

1992 Dünya İkinci Uluslararası Su Konferansı Amsterdam Deklarasyonu, 1994 Uluslararası Nüfus ve 

Kalkınma Konferansı Eylem Planı ve 2000 Lahey Su Güvenliği Bakanlar Deklarasyonu dikkate alındığında 

insanların kendileri ve aileleri için yeterli yiyecek, giyecek, mesken, su ve temizlik dâhil yeterli bir yaşam 

standardını sağlama haklarının bulunduğu ifade edilmiştir. (Topçu, 2008: 23; Şirin, 2010: 118)  

 

Yine Sınıraşan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki 1992 

Sözleşmesi’ne ek 1999 tarihli Londra Su ve Sağlık Protokolü’nde hem kalite hem de miktar açısından yeterli 

suya eşit erişim, özellikle dezavantajlı ve sosyal yoksunluktan muzdarip olanlar olmak üzere, nüfusun tüm 

mensuplarına sağlanması gerektiği belirtilmiştir. (Şirin, 2010: 118, 119) 

 

6-8 Eylül 2000 tarihlerinde 189 ulusun temsilcileri, New York’da bir araya gelerek tarihi Milenyum 

Zirvesi’ni gerçekleştirmiştirler. Bu katılımcıların 147’si devlet ve hükümet başkanlarından oluşmakta olup 

katılımcılar tarafından Milenyum Zirvesi BM Milenyum Deklarasyonu yayımlanmıştır. (Topçu, 2008: 23) Buna 

göre “2015 yılına kadar yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireyler için temel eğitim, toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının durumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne 

sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve 

kalkınma için ortak çalışıp bu sorunların belirli oranlarda azaltılması” planlanmıştır.
12

 Hiç şüphesiz ki, 

belirlenen hedeflere ulaşılması bakımından suya güvenli erişim son derece önemlidir. (Şirin, 2010: 119, Topçu, 

2008: 23) 

 

2002 yılında Johannesburg’da yapılan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonucunda uygulama 

planında suyla ilgili Milenyum Kalkınma Hedefi tekrar edilmiştir.
13

 Doktrinde bu konferansta sudan bir hak 

olarak bahsedilmediği, bu konferansın Dublin Konferansı’nın etkisinde kaldığı ileri sürülmüştür. Çünkü su, 

parayla alınacak bir ekonomik değer olarak görülmüştür; ancak dezavantajlı kesimin su kullanımını 

kolaylaştırıcı hükümlerden de bahsedilmektedir. (Rudolf 2007: 18)  

 

BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesinin değişik tarihli birtakım yorumlarında su hakkına 

değinilmiştir. Ancak bu yorumlarda suya erişim; konut, sağlık ve yaşlıların ekonomik sosyal hakları gibi diğer 

haklar kapsamında değerlendirilmiş olunup
14

 su hakkının uluslararası düzeyde bağımsız ve kapsamlı bir insan 

hakkı olarak ortaya konulması 2002’de BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 

yayımlanan Genel Yorum 15 ile olmuştur. (Harberger, 2005: 348) Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; 

sözleşmelerin genel yorumu devletler için bağlayıcı değildir; ancak buna rağmen çok büyük kabul görürler. 

(Rudolf, 2007: 23) Başka bir deyişle sözleşmelere ilişkin yorumların bağlayıcı olmaması demek, onların olması 

gerekeni belirten bir tavsiyeden öte olmadığı anlamına da gelmez. (Harberger, 2005: 349) Genel yorumların bir 

                                                           
12 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/milenyum.pdf 
13 http://www.un-documents.net/jburgdec.htm. 
14 Bu anlamda 1991 tarihli 4 Nr. Genel Yorum yeterli konut hakkı kapsamında suya da değinilmiş ardından 1994 tarihli 5 Nr. Genel Yorum’da engelli 

hakları kapsamında 1. paragrafta engellilerin su, gıda, barınak, sağlık, koruma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının programlarının temelini 
oluşturması gerektiği vurgulanmıştır. Yine 1995 tarihli Yaşlıların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarına dair 6 Nr. Genel Yorum’un 5. ve 32. 

paragraflarında yaşlı kişilerin kendi kendine yetişebilecek bir şekilde desteklenmesi ve bu anlamda yeterli su, barınma vs. olanaklarının tanınmasından 

bahsedilmiştir. 2000 Tarihli 14 Nr. Genel Yorum’a sağlık hakkı ile bağlantılı olarak su hakkına yer verilmiştir. 

http://www.un-documents.net/jburgdec.htm


 

 

otorite olarak görülmesinin iki sebebi bulunmaktadır: Öncelikle genel yorumlar yapılması için kurulan komitede 

görev alan kişiler; alanında uzman, farklı dünya görüşü ve tecrübelere sahip olup bu yorumlar yapılırken son 

derece ikna edici, özenli hukuki yorumlar ve gerekçeler kullanılmaktadır. (Rudolf, 2007: 23; Craven, 1995: 91 

dn. 35) İkinci olarak bir yorumda devletlerin bağlı olduğu insan haklarına, sözleşmelere atıf yapılmışsa artık 

devletlerin bu yorumlara riayet etmeleri beklenir. (Klein, 2001: 3079; Rudolf, 2007: 23)  

 

Nitekim Genel Yorum 15’de yaşam hakkı, sağlık hakkı, beslenme hakkı ve insanlık onuru başta olmak 

üzere Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer sözleşmelerde yer alan hakların birlikte değerlendirilmesi 

sonucunda su hakkının varlığı kabul edilmiştir. (Prg. 3) O halde 15 Nr. Genel Yorum suyun bir hak olduğunu 

kabul ederek, “herkesin kişisel ve ev içi kullanımları için yeterli, güvenli, kabul edilebilir, erişilebilir ve bedeli 

ödenilebilir suya sahip olma hakkını” öngörmektedir. (Prg. 2; Rudolf, 2007: 23; Şirin, 2010: 132) Komite su 

hakkının içeriğini “mevcudiyet, nitelik ve erişilebilirlik” olmak üzere üç ana unsur altında toplamıştır. Buna 

göre, su hakkının korunabilmesi için belirli bir miktarda suyun mevcut olması, bu suyun belirli bir nitelikte 

olması ve bu suyun erişilebilir olması gerekmektedir. Komite’ ye göre “her bir kişi için sağlanan su, kişisel ve 

ev içi kullanım için yeterli ve sürekli olmalıdır”. Sadece içme suyundan bahsedilmemiş olunup ayrıca yiyecek 

hazırlama, hane halkının sağlığının korunması, temizlik için de gerekliliği belirtilmiştir. (Prg. 12a; Harberger, 

2005: 348) Bu miktarın ne kadar olduğu belirlenirken Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinin yansıra, kişinin 

içinde bulunduğu ortamın şartlarının da (örneğin iklim) dikkate alınacağı belirtilmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün verileri dikkate alındığında bir kişinin günde 20 litre suya ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. (Miktara 

ilişkin 50 litreye kadar çıkabileceği hususunda bkz. Topçu, 2008: 37; Şirin, 2010: 133) Her türlü sudan 

bahsedilmemekte olunup suyun belirli bir nitelikte olması, yani suyun güvenli ve sağlıklı olması gerekmektedir. 

Su, insanın sağlığını tehlikeye sokabilecek bütün maddelerden arındırılmış olmalıdır. Ayrıca suyun renginin, 

kokusunun ve tadının da kabul edilebilir bir şekilde olması gerekmektedir. (Prg.12b) Komite, mevcut olan 

nitelikli suyun erişilebilmesinden bahsetmektedir. Komiteye göre su ve suyla ilgili faaliyetlerde hakkaniyete 

uygun davranılmalıdır ve komite ayrıca erişilebilirliğin dört yönü olduğunu vurgulayıp bunları detaylıca 

açıklamıştır. (Prg.12c) Komiteye göre suya fiziksel, ekonomik ve ayrımcılık yapılmadan erişilebilir olmasının 

yanında bilgiye erişilebilirlik de önemlidir. Suya fiziksel erişim her evin, eğitim kurumunun veya işyerinin 

hemen yanında ya da yakınında suyun bulunması demektir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, suya erişim zamansal 

açıdan 30 dakika, mekânsal açıdan 1 km’den fazla sürmemelidir. Mekânsal açıdan 100 metre ve zamansal 

açıdan 5 dakika içinde suya erişim sağlanıyorsa bu durumda “orta düzeydeki” ve ev veya okul ve benzeri 

yerlerde hemen ve birden fazla muslukla sağlanıyorsa “optimum düzeyde” bir erişimden bahsedilmektedir. (Prg. 

56; Şirin, 2010: 135; Topçu, 2008: 36) 

 

Komiteye göre, suya sadece fiziksel erişim değil; aynı zamanda ekonomik erişilebilirlik
15

 de son derece 

önemlidir. Suyun maliyeti, kişilerin uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış diğer haklarının hayata 

geçirilmesini engelleyici bir nitelik taşımamalıdır. (Prg.12 c.ii)) Suya ekonomik erişim kapsamında suyun para 

ile alınıp satılması hususunda birbirinden çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüş suyun bir meta 

olmaktan çıkarılması ve temel bir ihtiyaç olduğu için ücretsiz temin edilmesini savunurken, diğer bir görüş ise 

su kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle suyun ticarileştirilmesi gerektiğini ancak bu şekilde kıt kaynağın 

olumlu kullanılabileceğini belirtmiştir. (Bu husustaki tartışmalar için bkz. Şirin, 2010: 135-137; Topçu, 2009: 

220-225; Russ, 2005: 16 vd.; Salman, 2004: 71) Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı yaptığı araştırmalarda 

su masraflarının ev halkının gelirinin %2 sini geçmesi durumunda çok masraflı olduğunu belirtmiştir. 

 

Ayrıca erişimin ayrımcılık
16

 gözetilmeksizin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Su ve suyla ilgili 

olanakların ve hizmetlerin toplumun en fazla risk altındaki kesimleri ve toplum dışına itilmiş olan kesimleri 

herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmadan, herkesin kullanımına eşit bir şekilde sunulması gerekmektedir. (Prg 

12 c.iii)) Bu bağlamda taraf devletler; kadınlar çocuklar, azınlık grupları, yerli halklar, mülteciler, sığınmacılar, 

yerinden edilmiş kişiler, göçmen işçiler, mahkûm ve tutuklular gibi, bu hakları kullanırken geleneksel olarak 

                                                           
15 Ekonomik erişilebilirlik hususunda pek çok ülkede ulusal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin ortak noktası finansal durumu kötü olan 

vatandaşların suyu bedava ya da daha ucuza temin etme koşuluyla suya erişiminin sağlanmasıdır. Bu yasalara örnek olarak: Birleşik Krallık Su Endüstri 

Yasası, Finlandiya Su Hizmet Yasası, Avusturalya Hizmet Yasası, Venezuella İçme Suyu ve Sanitasyon Hizmetleri Sunumu Hakkında Yasa, Güney Afrika 
Su Hizmetleri Yasası verilebilir. 
16 Su ve Sanitasyon Hizmetlerine erişim için özel yasalar çıkaran ve ayrımcılığı önlemeye çalışan ülkelere örnek olarak: Güney Afrika Su Hizmetleri 

Yasası, Güney Afrika Ulusal Su Yasası, Meksika Federal Su Yasası gibi. 



 

 

zorluklarla karşılaşan kişi ve gruplara pozitif ayrımcılık yapabilir. (Prg. 16, 37(h)) Ayrıca erişilebilirliğin suyla 

ilgili konularda bilgi talep etme, alma ve vermeyi de içerdiği belirtilmiştir. (Prg.12 c.iv), 13, 37) 

  

Genel Yorum’da bir hak olarak kabul edilen su hakkı incelendiğinde bu hakkın sahiplerinin herkes 

olduğu görülecektir. Kadınlar, çocuklar, mülteciler, sığınmacılar, göçmen işçiler hatta devletler ve gelecek 

kuşaklar da bu hakkın sahibi olarak düzenlenmiştir. (Gelecek kuşaklar için: Prg 13, 16) Yine Genel Yorum’da 

bu hakkın yükümlüleri de belirlenmiştir. Hakkın sadece devlet tarafından gerçekleştirilen dikey ihlallere karşı 

değil; aynı zamanda devlet dışında kalan diğer tüzel ya da gerçek kişilerin ihlallerine karşı da korunduğu 

görülmektedir. (Şirin, 2010: 146) O halde WHO, UNICEF, UNEF, UN-HABİTAT, ILO UNEP ve Kızılay, 

Kızılhaç gibi sivil toplum ve yardım kuruluşlarının suyun dağılımıyla ilgili sorumluluklarının olduğu kabul 

edilmiştir. (Prg. 56-60) Hatta Dünya Bankası gibi finans kuruluşlarının da su hakkını gözeterek kredilendirme 

yapma sorumluluğundan bahsedilmiştir. (Prg. 36) 

 

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, su hakkına ilişkin asli yükümlülük devlette olup genel yorumda 

devletin özellikle saygı gösterme, koruma ve yerine getirme yükümlülüğünden bahsedilmiştir. Devletler su 

rezervlerinin izlenmesi ve suya yeterli erişimin engellenmemesini sağlamak, su ile ekosistem arasındaki ilişki ve 

dengeyi korumak, suyun kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak, su israfını önlemek ve suya 

ilişkin stratejik program ve planlar geliştirmek gibi birtakım yükümlülükleri yerine getirmelidirler. 

(Yükümlülüklere dair detaylı bilgi Şirin, 2010: 149-151)  

Bunun dışında Marakeş, Lahey, Kyoto, Meksiko City ve İstanbul’da Dünya Su Forumları 

gerçekleştirilmiştir. Bu forumlarda açıkça suyun bir hak olduğu belirtilmese de Lahey’de suya erişimin bir 

ihtiyaç olduğu belirtilmiştir yine İstanbul Su Forumu'na katılan hükümetler arasında bir ayrılma söz konusu olup 

26 hükümet bir araya gelerek suyun bir insan hakkı olması gerektiği belirtilmiştir. (Şirin, 2011: 62) 

Ayrıca Bolivya Devleti’nin girişimi ile 166 devlet 28 Temmuz 2010 tarihinde bir araya gelerek yapılan 

oylamayla temiz ve güvenli içme suyuna erişim ve sanitasyon hakkını 42 çekimser oya rağmen kabul 

etmişlerdir. (Cangı, 2011: 68) 

 

 4.2. Ulusal Metinler 

 

15 Nr. Genel Yorum dikkate alındığında her devletin tüm vatandaşlarına kendi temel ihtiyaçlarını 

karşılamak için hiçbir ayrımcılık yapmaksızın yeterli miktar ve kalitede suya erişimi sağlama, daha doğru bir 

ifadeyle su hakkına saygı duyma, koruma ve yerine getirme yükümlülüğünün olduğu görülmektedir. (Prg 13; 

Astle, 2005: 593) Suya ilişkin bu uluslararası metinlerin yansıra, özellikle 1990 yılarından sonra Afrika ve 

Güney Amerika ülkelerinde hazırlanan ulusal metinlerde su hakkına yer verildiği görülecektir. (Güvener, 2006: 

30; Şirin, 2010: 122) Suya ilişkin düzenleme yapan bu ulusal metinler dikkate alındığında kimi ülkelerin 

anayasasında suyun bir hak
17

 olarak kimilerinde ise suya erişimi sağlamanın devletin bir yükümlülüğü
18

 olarak 

düzenlendiği görülmektedir. (Bu hususta detaylı bilgi için bkz. Topçu, 2009: 180-201) Peki suyun ulusal 

metinlerde düzenlenmesinin önemi nedir ve neden su ulusal metinlerde yer almalıdır? Öncelikle suyun 

anayasalarda düzenlenmesi, kanun koyucunun bu hakka ya da bu yükümlülüğe ilişkin kapsamlı yasalar 

çıkarması gibi bir zorunluluğu beraberinde getirecektir. (COHRE, 2004: 45; Topçu, 2009: 180; Şirin, 2010: 

122) Nitekim suyun pek çok ülkede farklı yönleriyle (Fiziksel, ekonomik erişim vs.) yasalara da konu olduğunu 

belirtmek lazım. Birçok ülkede kanun koyucu anayasada suya ilişkin yer alan bu hak ya da yükümlülük dışında 

suya erişimi çeşitli yönleriyle detaylı olarak ele alan kanunlar çıkarmıştır.
19 

Anayasa maddelerinin devletin tüm 

erkini hatta özel hukuk bireylerini bağladığı göz önünde bulundurulursa, suyun anayasalarda düzenlenmesinin 

önemi daha net karşımıza çıkacaktır. Suyun anayasada düzenlenmesi halinde suya erişimi engelleyen devlet 

erklerinin ve özel hukuk kişilerinin sorumluluğu gündeme gelecektir. (COHRE, 2004: 45; Topçu, 2009: 181) 

Ayrıca olası bir uyuşmazlık halinde hâkimler anayasada yer alan bu maddelerden yolla çıkarak geniş yorum 

yapma imkânına sahip olacaklardır. Zira anayasalar uyulması zorunlu objektif değerler bütünüdür. (Belling ve 

                                                           
17 25.01. 2009 tarihli referandumla Bolivya Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi; 2006 Kongo Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nın 48. maddesi; 
1998 tarihli Ekvador Anayasası’nın 23, 42, 246, 249. maddeleri; 1996 tarihli Güney Afrika Anayasası’nın 27. maddesi gibi. 
18 1996 tarihli Zambiya Anayasası'nın 112. maddesi; 1980 Guyana Anayasası'nın 36. maddesi (Detaylı bilgi Topçu, 2009: 185 vd. 
19 Cezayir Su Yasası, Bangladeş Ulusal Su Politikası vs. 



 

 

İnce, 2014: 54). Ayrıca su hakkını ihlal eden yasaların çıkarılması ya da su hakkının kamu gücü tarafından 

engellenmesi halinde 2. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok ülke tarafından kabul edilmiş olan anayasa 

mahkemeleri tarafından çeşitli yollarla (soyut, somut norm denetimi, bireysel başvuru) denetlenecektir. (Şirin, 

2010: 156) 

 

 4.3. Ulusal Mahkeme Kararları  

 

Değişik ülke mahkemelerinin bu zamana kadar suya ilişkin nasıl kararlar verdiğinin incelenmesi de 

suyun önemi ve bunun bir hak olarak düzenlenip düzenlenmeyeceği gibi hususlarda bizlere fikir verecektir. Her 

ne kadar su birçok mahkeme kararına konu olsa da biz çalışmamızda sadece örnek niteliğinde birkaç karara yer 

vermeyi uygun bulmaktayız. 

 

Coca-Cola Beverges Ltd. Şirketi Hindistan Plachimada’da bir fabrika kurarak köy meclisinden kendi 

arazisinden su çekmek üzere su çekme motoru için ruhsat almıştır. Köy halkının iddialarına göre söz konusu 

şirket bu su çekme motorunun dışında elektrikli pompalarla günde 1,5 milyon litre su çekmekte ve su 

seviyesinde büyük düşüş olup evlerin önündeki kuyular kurumuş ve susuz kalan tarım ürünlerinin kuruması 

sonucunda halk büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ayrıca şirket, atıklarıyla kalan suyu da kirletmiştir. Şirketin toprak 

sahibi olsa bile çok fazla yer altı suyunu çıkarması nedeniyle işletme ruhsatı köy meclisi tarafından iptal 

edilmiş, ardından anlaşmazlık Kerala Yüksek Mahkemesi’ne intikal etmiştir. Mahkeme kamu yararı kavramını 

açıklayarak; deniz suyu, ormanlar ve hava gibi tüm insanlar için son derece önemli olan doğal kaynakların özel 

mülkiyete konu olmayacağını ve hatta bunların devlet tarafından korunması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme, 

toprak sahibi olarak yer altında sınırsız su çıkarma işlemini hem Hindistan Anayasası’nın 21. maddesi olan 

yaşam hakkına hem de dünyadaki kaynakların şimdi ve gelecek kuşak için korunması gerektiğini belirten 

Stockholm Deklarasyonu’nun 21. maddesine aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir. Temiz suya erişim hakkını 

yaşam hakkının bir parçası olarak gören mahkeme su kaynaklarının fazlaca tüketilmesini anayasaya aykırı 

bulmuştur.
20

 

 

Güney Afrika’da 2003 yılının sonunda Phiri kasabasında (Johannesburg) ön ödemeli su sayacı sistemine 

geçilmiştir. Buna göre ilk 6.000 litreden (aylık) sonra kasaba halkının ön ödemeli su satın almaları gerekmekte 

olup bu kasabada yaşayan halkın büyük bir bölümünün ise gelir seviyesi düşük olduğu için halk haftalarca susuz 

kalmıştır. Yine su ihtiyacını karşılamak için yöredeki halk hijyen kurallarına uygun olmayan (güvenli olmayan) 

su kaynaklarını kullanmış ve bunun sonunda bölgede kolera salgını başlayıp pek çok kişi hastalanmış ve 

hayatını kaybedenler olmuştur. 2006 yılında ise bölgedeki birkaç vatandaş tarafından Johannesburg Belediyesi 

ve Johannesburg Sular İdaresi’ne dava açılmıştır. Bu davada Yüksek Mahkeme, Güney Afrika Anayasası'nın 

27. maddesinde halka açıkça su hakkının tanınmış olduğunu ve söz konusu bu uygulanmanın bu maddeye 

aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir. Mahkemeye göre sağlanılan su miktarı, keyfi ve yetersiz olup yoksul 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Mahkeme su hakkı ile sağlık ve temizlik arasında ilişkinin ve 

Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 11, 12. maddelerinin yani sağlık ve gıda 

hakkının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca mahkeme bu kararında 15 Nr. Genel Yorum’a 

da atıfta bulunmuştur. Bu karar hem uluslararası anlaşmalarda hem de ulusal hukukta su hakkının, hukuki 

düzenlenmiş olmasının faydalarını göstermek açısından son derece önemlidir. (The High Court of South Africa 

2008: 13 vd.; bu kararın daha geniş değerlendirmesi için bkz. Stewart, 2010: 491-497; Çolakoğlu: 2009: 54-58)  

 

 

5. TÜRKİYE’DE SU HAKKINA DAİR YASAL DURUM VE YARGITAY KARARLARI  

 

Türkiye’de su hakkı doğrudan Anayasa'da yer almamaktadır. Ancak yukarıdaki belirtmiş olduğumuz 

uluslararası anlaşmalar, Türkiye tarafından kabul edilmiş olup, 1982 Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca da bu 

anlaşmalar iç hukukumuzda kanunla eş değerdedirler. 1982 Anayasası’nın birçok maddesinde su hakkıyla 

bağlantılı maddeler olduğunu söylemek mümkündür. O halde yaşam hakkını düzenleyen 17. madde, kıyılardan 

yararlanma hakkını düzenleyen 43. madde, sağlık hakkını düzenleyen 56. madde, tarih kültür ve tabiat 

varlıklarının korunmasını düzenleyen 63. madde, tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesini 

                                                           
20 Kerala High Court Perumatty Grama Panchayat vs State Of Kerala on 16 December, 2003 Equivalent citations: 2004 (1) KLT 731 Author: K B Nair; 

Bench: K B Nair Karar için bkz. https://www.informea.org/sites/default/files/court-decisions/COU-156025.pdf. 



 

 

düzenleyen 168. madde ile tüketiciyi koruyan 172. madde su hakkıyla bağlantısı olan ve mevcut Anayasa'mızda 

yer alan normlardır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nda da mülkiyet ve irtifak hakkını düzenleyen 756. maddede; 

yer altı sularının kamu yararına olduğu belirtilmiş olunup; özel kanun hükümleri ile yerel adet başlığını taşıyan 

760. maddede ise suların özel mülkiyet konusu bile olsalar diğer bireylerin temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesine imkân verecek şekilde kullanılmasının gerekliliği ve bu hususta özel kanun ya da yerel 

adetlerin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından 2011 yılında Su 

Kanunu Tasarısı yapılmıştır.
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Türkiye’de suya ilişkin verilmiş kararlar da bulunmaktadır. Türkiye’de de Dikili Belediye Başkanı her 

eve 10 metreküp suyun ücretsiz dağıtımını geliştirmiş olup 10 metreküpü aşan kullanımlarda kullanıcının tüm 

bedeli ödemesi, belediye çalışanlarına % 50 oranında indirimli tarife uygulanması ve su faturalarının geç 

yatırılması durumda gecikme zamlarının affedilmesi gibi uygulamaları nedeniyle denetime gelen Sayıştay 

Denetçisi tarafından devlet hazinesinin zarara uğratıldığı düşüncesiyle Danıştay’a yapılan şikâyet karşısında 

belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında görevini kötüye kullanma ve kamu mallarını zarara uğratma 

hususunda dava açılmıştır. Bu davada özellikle 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve 

Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kamu kurum ve kuruluşlarınca 

üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi 

veya kuruma ücretsiz ya da indirimli tarife uygulanmayacağını düzenleyen 1. maddesi ve suya erişim hakkı ile 

4736 sayılı Kanun’a istisna olarak çıkarılmış olan BK kararları tartışılmıştır. Söz konusu bu davada Cumhuriyet 

Savcısı’nın yapılan işlemin su tasarrufuna yönelik olduğu, bu yapılırken kamu yararı gözetildiği ve yapılan 

işlem sonucunda kamunun zarara uğramadığı hususundaki mütalaası da dikkate alınarak hâkim tarafından kamu 

tüzel kişilerinin kamu hizmetini ifa ederlerken kâr amaçlı hareket etmeyecekleri belirtilerek burada bir kamu 

hizmetinin görüldüğü vurgulanmıştır. Mahkeme “Davaya konu tasarrufların neticesinde kamu zararı oluşması 

yahut menfaat temini veyahut kişilerin mağduriyetine yol açılması yasal unsurlarının da oluşmadığı açık olup 

(...) suç kastını taşımadıkları belirtilip tüm sanıkların beraatlerine” karar verilmiştir. Söz konusu bu davada BM 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 11. ve 12. maddeleri ile 15 Nr. Genel Yorum’da 

dayanılmıştır ve savunmada Anayasa’nın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşmaların öncelikli uygulanacağına dair vurgu 

yapılmıştır. (Karara ilişkin detaylı bilgi için bkz. Cangı, 2011: 67) 

 

Yine Türkiye’de Ankara Su İşleri tarafından ön ödemeli sayaç takılması karşısında vatandaşlar tarafından idare 

mahkemelerine davalar açılmış ve bu davalarda ASKİ’nin ön ödemeli sayaç takamayacağı ileri sürülmüştür.
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 ASKİ abonenin rızası hilafına Tarifler Yönetmeliği’nin 12. maddesini dikkate alarak yeni abonelikler 

için mekanik veya kartlı sayaç kullanımı hususunda idareye takdir hakkı tanınmış olduğunu ileri sürerek bu 

sayaçları takmaya haklarının olduğunu belirtmiştir. Ancak Yargıtay 3. Dairesi, “idarenin bu takdir hakkını 

kullanırken objektif iyi niyet kurallarına uygun davranmasının zorunlu olduğunu“ belirterek “4077 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5/3. maddesinde (6502 sayılı Kanunun 6/3) aksine bir teamül, 

ticarî örf veya âdet yoksa satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen 

miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamayacağını; 

diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hükümüm uygulanacağı” açıklayarak bu maddenin 

emredici hukuk kuralı olduğunu belirtmiştir. Yargıtay 3. Dairesi’ne göre davalı idarenin tek taraflı olarak 

çıkardığı yönetmeliği gerekçe göstererek, “iltihakî nitelikteki sözleşmeyle, kartlı (ön ödemeli) sayacı zorunlu 

tutması, Türk Borçlar Kanunu’na ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın, lafzına, ruhuna, düzenleme 

amaçlarına ve temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmekte” olduğunu 

belirtmiştir. Türkiye’deki ön ödemeli sayaç davasında hâkimler olaya farklı bir açıdan yani tüketici hukuku 

açısından bakarak Güney Afrika’daki davada olduğu gibi ön ödemeli sayacın kabul edilemez bulmuşlardır 

(.Y.3. HD:E: 2014/16784 

K: 2015/12327, T: 02.07.2015 

                                                           
21 Bu tasarıya ilişkin eleştiriler için bkz. http://www.suhakki.org/2014/06/su-kanunu-tasarisi-degerlendirme-ve-oneriler-ikinci-bolum/#.WFD_43__pYc; 

http://www.env-net.org/wp-content/uploads/2015/02/TEMA_Draft-Framework-Law-on-Water.pdf. 
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 Benzer davalar için: Ankara 5. İdare Mahkemesi, 2009/398 Nolu Esas, 2009/1104 Nolu Karar sayısı ve oybirliği ile 28.09.2009 

tarihinde kartlı ön ödemeli su sayacı uygulamasının iptaline karar vermiştir.   



 

 

 

6. SU HAKKININ DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ 

 

Su hakkının dava edilebilirliğine ilişkin en önemli sorun, kanunlarda ve Anayasa’mızda doğrudan yer 

almayan bu hakkın Türkiye’nin taraf olduğu ve usulünce iç hukukumuza aktarılan anlaşmalara dayanarak talep 

edilebilir olup olmayacağıdır. Bunun cevabı uluslararası bir sözleşmenin doğrudan uygulanabilir olması ve talep 

edilen hakkın sübjektif (bireysel) bir hak olmasına bağlıdır. Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanabilir 

olup olmadıklarının tespitinde devletlerin iradesinin dışında bu sözleşmede yer alan haklar ve bunların kaleme 

alınışı da son derece önemlidir. (Kanalan, 2015: 120) Aksi görüşler olmasına rağmen konumuz açısından 

önemli olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin doğrudan uygulanmasını, devletlerin ve 

komitenin red etmedikleri ve özellikle 3 ve 9 numaralı Genel Yorum’larda komite tarafından sözleşmedeki 

yükümlülüklerin bağlayıcı olduğu belirtilmiştir. Yine sözleşmede yer alan özellikle bazı hakların ayrımcılık 

yasağı, işçilerin adil ve eşit ücret gibi haklarının hemen yerine getirilmesinin aslında sözleşmenin bağlayıcılığı 

ve doğrudan uygulanabilirliğini gösterdiği savunulmuştur. (Kanalan, 2015: 121). Uluslararası anlaşmaların, 

örneğin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin doğrudan uygulanabilirliğinin Almanya
23

 gibi 

ülkelerde mahkemeler tarafından kabul edildiği dolasıyla uluslararası anlaşmaların doğrudan uygulanabilir 

olduğu belirtilmiştir. (Kanalan, 2015: 122) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde direk su hakkı 

düzenlenmezse de su hakkının bağlantılı olduğu maddeler ve 15 Numaralı Genel Yorum’un dikkate alındığında 

aslında su hakkının kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. (Kanalan, 2015: 123). Ancak uluslararası bir 

sözleşmeye dayanarak bir hakkın dava edilebilinmesi için bu sözleşmenin doğrudan uygulanmasının yanında 

bunun sübjektif bir hak da tanıması gerektiği belirtilmiştir. Bir hakkın sübjektif olması, objektif hukuk 

kurallarının özel veya tüzel hukuk kişilerine emirler yüklemesi ve bunlara uyulmadığı durumlarda menfaati 

zedelenen kimsenin bu hükmün yerine getirilmesini isteyebilmesi olarak açıklanmıştır. (Kanalan, 2015: 124) 

Özellikle ekonomik ve sosyal hakların düzenlediği uluslararası anlaşmalarda bu maddelerin devlete yükümlülük 

yüklemediği, aşamalı olarak gerçekleştirileceği ve gerçekleştirilmesinin devletin mali kaynaklarına bağlı olduğu 

gerekçesiyle sübjektif hak tanımadığı görüşü isabetli olarak görülmemiştir. (Kanalan, 2015: 125) 

 

Sosyal hakların içeriğinin belirsiz, bu nedenle de gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuki 

düzenlemelere dayanılarak talep edilebilirliğinde sorun olduğu doktrinde de isabetle belirtildiği gibi kabul 

edilemeyecek bir gerekçedir. (Dava edilebilirliğe ilişkin geniş açıklama için bkz. Kanalan, 2015: 115 vd.) Zira 

bir hukuk devletinde kanun koyucu tarafından normlar düzenlenirken bunların açık ve anlaşılabilir olması 

gerekir. Sosyal haklara ilişkin normların belirsizliği ebetteki beraberinde sorun ve tartışmaları getirmektedir. 

Ancak bu sorunu sosyal haklara ilişkin bir eksiklik gibi görmek ve bu şekilde algılamak doğru değildir. Bir 

hukuk devletinde haklara ilişkin düzenlemelerin belirsiz niteliğinin açıklığa kavuşmasını sağlayacak yorumların, 

değişikliklerin ya da düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sosyal hakları somutlaştıran yasal 

düzenlemelerin yapılması ile kapsamı, sınırları, yararlanma koşulları açıkça belirtilen bir hakkın dava 

edilememe problemini de ortadan kaldıracağı söylenebilir. (Klein, 2008: 363) Kaldı ki pek çok ülkede su 

hakkının dava edilebilirliği de kabul edilmiştir. Su hakkının açıkça düzenlenmediği ülkelerde bile mahkemelerin 

geniş yorumu ile su hakkının dava edileceği kabul edilmiştir. Yukarıda da açıkladığımız üzere Hindistan’da 

mahkeme su hakkını yaşam hakkı kapsamında ele almıştır.  

 

Yine dokrinde sosyal hakların da dava edilebileceğini gösteren değişik kararlar vardır. Örneğin, Güney 

Afrika’da konut hakkının, Almanya’da sosyal yardımın, Hindistan’da su hakkının dava edilebileceği kabul 

edilmiştir. (Woods, 2003: 779-790: Langford, 2012: 3-5; Yıldırım, 2015: 1144) AİHM de birçok kararında 

İnsan Hakları Sözleşmesi ile ek protokolleri değerlendirerek bir nevi sosyal hakların dava edilebilirliğinin önünü 

açmıştır. (Kucs, Sedlova & Pierhurovi, 2008: 105; Kardos, 2008: 97-98); Cohen-Brown, 2005-2006: 54 vd. 
Yıldırım, 2015: 1144; Şirin, 2010: 152; Kanalan, 2015: 114) 

 

Sosyal hakların devlete mali yükümlükler yüklediğini ve devletlerin mali kaynaklarının bu hakların 

sınırı olduğu bu nedenle dava edilemeyeceğini savunmak da doğru değildir. Öncelikle sadece soysal haklar 

değil, medeni ve siyasi haklar da devlete mali yükümlülükler yüklemektedir. Sosyal hakların mali yükümlükler 
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getirmesi, onların yerine getirilmeyeceği anlamına gelemez. Sosyal hakların da asgari bir özleri vardır ve bunlar 

insan haysiyeti, özgürlük, eşitlik gibi temel ihtiyaçlarla bağlantılıdır. (Yıldırım, 2015: 1148, Kanalan, 2015:111, 

127) Devletlerin bu hakları mevcut kaynakları ölçüsünde giderek artan bir şekilde gerçekleştirmesi, onlara bu 

haklardan doğan yükümlülüklerin içini boşaltma, bu hakları yerine getirmeme imkânı vermemektedir. 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin genel yorumlarda da belirtiği gibi sözleşmede yer 

alan hakların asgari özleri belirlenmeli ve bunların yerine getirilmesi gereklidir, bunların yerine getirilmemeleri 

hiçbir şekilde haklı görülemez. (Yıldırım, 2015: 1148; Kanalan, 2015: 127) 

 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yeryüzünde yaşayan pek çok insan yeterli, temiz ve sağlıklı suya erişim koşullarından yoksundur. Suyla 

bağlantılı hastalıklar yüzünden birçok kişi özellikle de kadınlar ve çocuklar hayatlarını yitirmekte ve eğitim 

hakkı gibi diğer haklarından yoksun kalmaktadırlar. Temiz su ve buna bağlı olarak sağlık koşullarının olmaması 

nedeniyle hastalanan birçok kişi çalışamamakta ve bu durum da az gelişmiş olan ülkelerin ekonomik 

büyümesini de engellemektedir. (Topçu, 2009: 290) Su, insan yaşamı için gerekli olan en temel maddelerden 

biri olup yeterli ve temiz suya erişim birçok hakkın kullanılmasının da adeta ön şartı olmaktadır. Ancak son 

zamanlarda suyun yaşam ya da sağlık hakkı gibi haklardan bağımsız bir hak olarak tanınması gerektiği kabul 

görmüştür; zira suyun açıkça bir hak olarak tanınması durumda devlete birtakım yükümlülükler doğabileceği 

gibi su hakkına erişimi engelleyen kişi ya da kuruluşların da bir yaptırımla karşı karşıya gelmesi söz konusu 

olur. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi su hakkı yaşam ya da sağlık hakkından daha kapsamlı olabilir. İnsan 

haklarının tarihsel gelişimi ve haklara ilişkin yapılmış olan tasnifler bir kenara bırakıldığında, suyun mutlaka 

devlet tarafından korunması ve tanınması gereken bir hak olduğu görülecektir. Yapılmış olan uluslararası 

anlaşmalar ve konferanslara ilişkin eleştirilere rağmen bu çalışmaların ortak noktalarının suyun insan yaşamı, 

sağlığı için olmazsa olmaz bir unsur olduğu, suya erişimin en iyi şekilde korunması ve suya erişimin 

engellendiği noktalarda gerekirse devlet zoruyla bu hakka ulaşımın sağlanması olduğu görülecektir. Birçok 

uluslararası anlaşmanın yanı sıra 15 Nr. Genel Yorum’da su hakkı detaylıca ele alınmıştır. Türkiye söz konusu 

bu sözleşmeleri ve direktifleri kabul etmiş olup 1982 Anayasa'mızın 90. maddesi uyarınca bu anlaşmalar iç 

hukukumuzda en az kanun hükmündedir. Ayrıca Türkiye açısından olaya bakıldığında su hakkıyla ilgili yapılan 

tartışmalarda hâkimler suyun doğrudan bir hak olduğunu belirtmeseler dahi, halkın suya ulaşımı ve gerekirse 

suya ücretsiz ulaşma imkânlarının olabileceğini belirtmiş olmaları son derece önemlidir. 1982 Anayasa’mızın 

birçok maddesinde su hakkıyla bağlantılı maddeler olduğunu söylemek mümkündür, o halde yaşam hakkını 

düzenleyen 17. madde, kıyılardan yararlanma hakkını düzenleyen 43. madde, sağlık hakkını düzenleyen 56. 

madde, tarih kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını düzenleyen 63. madde, tabii servetlerin ve kaynakların 

aranması ve işletilmesini düzenleyen 168. madde ile tüketiciyi koruyan 172. madde su hakkıyla bağlantısı olan 

ve mevcut anayasamızda yer alan normlardır. Ancak su hakkına ilişkin yapılan tartışmaların gelecekte daha da 

artacağı göz önüne alındığında bu hakka ilişkin soruları ve sorunları ortadan kaldıracak bir düzenlenmenin 

Anayasa'mızda yer alması son derece isabetli olacaktır; zira anayasalar temel hakların en üst derecede 

korunduğu metinlerdir. Ayrıca pek çok ülkelerde yapılan referandumlarla birlikte su hakkının anayasalara 

girmiş olduğu görülmektedir. O halde su hakkının Türk hukuk sisteminde de yer alması son derece önemli olup 

diğer ülkelerde yapılan uluslararası ve ulusal tartışmalar, mahkeme kararları dikkate alındığında anayasamızda 

suyun insan hakkı olarak önemi ve suya erişime vurgu yapan bir maddeye yer verilmesinin doğru olacağı 

kanısındayız. Bu nedenle: “Bir insan hakkı olarak su, temel ve öncelikli bir hak olup devlet, herkesin yeterli 

miktar ve kalitede suya ve suyla ilgili bilgiye fiziksel ve ekonomik olarak eşit biçimde erişimini sağlamak ve 

gerektiğinde dezavantajlı durumda olanlar için pozitif ayrımcılık yapmakla yükümlüdür.” gibi bir ifadeye ya da 

su hakkının temel bir hak olduğunu belirten bir ifadeye Anayasa'mızda yer verilmesi son derece önemlidir. 

(Benzer öneri için bkz. Şirin, 2011: 60) 
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