
ÖZET/ABSTRACT 

Çevresel kaynaklar, mal ve hizmetlerin ekonomik değerini belirlemeye yönelik araştırmalar 80'li yıllardan 
itibaren özelikle gelişmiş ülkelerde büyük ivme kazanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak, su kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi kapsamında bilgi eksikliğini gidermek amacıyla su kaynaklarını korumanın ve su 
kalitesini iyileştirmenin ekonomik değerini tahmin etmeye yönelik çalışmalar da artmıştır. 

Bu araştırma Bartın Irmağı'nı korumanın ve su kalitesini iyileştirmenin ekonomik değerinin, pazarı olmayan 
çevresel kaynakların ürettiği mal veya hizmetlerin değerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri olan 
Koşullu Değer Belirleme Yöntemi yardımıyla tahmin edilmesini amaçlamıştır. 
Araştırmada sıfır ödeme eğilimlerinin analizlere dahil edildiği ödeme eğilimi analizlerinde yıllık ortalama ödeme 
eğilimi (tüketici rantı) hane halkı başına 57,58 TL, kişi başına 15,27 TL olarak tahmin edilmiştir. Sıfır ödeme 
eğilimlerinin dışlandığı ödeme eğilimi analizlerinde ise yıllık ortalama ödeme eğilimi (tüketici rantı) hane halkı 
başına 65,50 TL, kişi başına 17,75 TL olarak tahmin edilmiştir. Kuramsal senaryoda yer alan Bartın Irmağı ve 
Çevresi Islah Projesi uygulamaya geçerse elde edilebilecek toplam tüketici rantı, sıfır ödeme eğilimi değerlerinin 
dışlanması suretiyle hesaplanan hane halkı başına yıllık ortalama ödeme eğilimi değerleri ve sonlu yıllık 
gelirlerin kapital değerini veren formüle göre 32 yıl için 18.963.590 TL olarak tahmin edilmiştir. 
Bölgedeki kaynak yöneticileri ve karar vericiler için önemli bir gösterge olabilecek bu sonuçlar, ırmaktaki 
çevresel mal ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için önemli bir talep olduğunu göstermektedir. 
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Studies on economic valuation of environmental resources, goods and services have been increased since 1980, 
especially in developed countries. In this context many studies on estimating economic values of conservation 
of water resources and maintaining water quality have been carried out due to lack of information involved in 
sustainable water resource management. 
In this study, it is aimed to estimate economic values of conservation of Bartın River and maintaining river 
water quality by Contingent Valuation Method; a method used to determine the values of goods and services 
produced by environmental resources unmarketed. 
In willingness to pay analyses willingness to pay zero was included to analyses in the research, annual average 
willingness to pay (consumer surplus) was estimated as 57.58 TL for per household and 15.27 TL per capita. 
However in willingness to pay analyses in which willingness to pay zero was excluded, annual average 
willingness to pay (consumer surplus) was estimated as 65.50 TL for per household and 17.75 TL for per capita. 
If Bartın River and its Environment Improvement Project taken in hypothetical scenario is carried into practice, 
total consumer surplus was estimated as 18,963,590 TL for 32 years according to annual average willingness to 
pay for per household in which willingness to pay zero was excluded and the formula giving the capital value of 
the annual income as finite. 
These results which can be important indicators for resource managers and policy makers in the region have 
shown that there is an important demand for improving the qualities of environmental goods and services in the 
river. 
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