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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305 Sayılı Kanunla
eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı
Kararının 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak kurulmuş,
müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. ASKİ Genel Müdürlüğü,
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kuruluş kanunu ve diğer kanunlarla
verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. ASKİ Genel Müdürlüğü
“hayat kaynağını yaşatan kurum olmak” vizyonu, “kaliteli ve temiz içme suyunu sunan,
su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü
sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum
olmak”

misyonuyla

faaliyetlerini

sürdürmeyi

amaçlamıştır.

Genel

Müdürlük,

bünyesinde bulunan 18 birim ve bu birimlerde çalışan 657 sayılı yasaya tabi 940
memur, 189 sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 909 işçi olmak üzere toplam
2038 personeliyle 1.678.951 aboneye hizmet vermektedir.
ASKİ Genel Müdürlüğünce satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle
belirlenmesi işlemi olan tarifeler, yönetmelikle düzenlenmiştir. Tarife yapıları abone

i

türleri kapsamında belirlenmiş olup, projede konu içme suyu tarifelerinin belirlenmesi
olarak sınırlandırılmıştır. Çalışmada, içme suyu tarifelerinin belirlenmesinde sayısal
parametrelerin irdelenmesinden çok, kanuni çerçeve ile kurumların hangi kriterlere göre
tarifeleri belirledikleri ortaya konulmuştur. İlk olarak fiyatlandırma ilkeleri irdelenmiş
ve daha sonra içme suyu bazında tarifelerin belirlenmesi ile diğer su idarelerinin
uygulamaları değerlendirilmiş ve son bölümde içme suyu tariflerinin belirlenme süreci
ortaya konulmuştur. İnceleme sonuçlarına göre içme suyu tarifelerinin tespitinde ulusal
düzeyde kabul görmüş standardın olmadığı, farklı kurumlarda farklı işlemlerin yapıldığı
ve bu alanda uygulamaya yönelik bilimsel çalışmaların da yetersiz olduğu açıkça ortaya
çıkmıştır.

2013, 52 sayfa
Anahtar Kelimeler: ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu maliyeti ve tarife tespiti.
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Term Project

GENERAL DIRECTORATE OF ASKI AND DETERMINING
THE DRINKING WATER TARIFFS

Onur KORKU
Ankara University
Graduate Scholl of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development

Supervisor: Prof. Dr. Ayşegül MENGİ

General Directorate of Ankara Water and Sewage Administration was established under
Greater Municipality of Ankara with an its own budget and as a public entity in
accordance with additional Article 5 to the Law on General Directorate of İstanbul
Water and Sewage Administration and its duties with Law no. 3305 and in accordance
with Article 1 of 11.03.1987 dated and 58/11594 numbered Cabinet Decision. General
Directorate of ASKI has been established within the borders of Greater Municipality of
Ankara and it is obliged to give services with regards to water and sewage system in
accordance with the law of establishment and other related laws. General Directorate of
ASKI aims to conduct its activities with the vision of “Sustaining the source of life” and
with mission of “being an institution which provides high quality and clean drinking
water, protect the water resources in the best way, recycle the used waters for the
benefit of the nature and which has adopted the modern management understanding in
institutional development”. Consisting of 18 units affiliated to the General Directorate
gives services to totally 1.678.951 subscribers by means of its 4857 staff members
consisting of 940 civil servants subject to Civil Servant Law no. 657, 189 contracted
staff members and there are 909 workers subject to law no. 4857.

iii

Tariffs which mean General Directorate of ASKI’s determining the value of sales,
services, assurance and sanctions in terms of monetary values have been regulated by
regulations. The tariff types have been handled within the scope of types of subscribers
and they are limited to determining the drinking water subscriber to drinking water,
which is the subject matter of this project. In this study, the analysis is made on which
criteria the institutions use to determine the tariffs within the scope of law, rather than
examining the numerical parameters in determining the tariffs of drinking water. First of
all, the pricing principles are analysed, then, the determining the drinking water tariffs
are compared with the applications of the other water administrations.

In the

conclusion, the process of determining the drinking water tariffs is handled. In is
expressly stressed that it has been determined according to the results of analyses that
there are no nationally accepted standards applied for determining the drinking water
tariffs, that different procedures are applied in different institutions and scientific studies
for the application in this area insufficient.

2013, 52 pages
Key Words: General Directorate of ASKI, drinking water cost, determining the tariffs
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ÖNSÖZ

Bu çalışmada kıymetli vakitlerini ayırarak ve araştırmalarımın her aşamasında bilgi,
öneri ve yardımlarını esirgemeyerek destek veren değerli danışman hocam Prof. Dr.
Ayşegül MENGİ’ye, bizleri en başından beri destekleyen ve yönlendiren değerli Bölüm
Başkanımız Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e ve bizlere bilgi yükleyen, gecesini
gündüzünü bölümün gelişmesine harcayan diğer tüm öğretim görevlisi hocalarımız ile
bölüm görevlilerine, çalışmalarım süresince beni destekleyen eşime en derin duygularla
teşekkür ederim.
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1. GİRİŞ

Kentlerde artan nüfus ve kalabalıklaşmaya bağlı olarak su yönetimi yerel idarelerini
temel işlevlerinden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna
3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve
87/11594 sayılı Kararının 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak
kurulmuş müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. ASKİ Genel
Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Kuruluş Kanunu ve diğer
kanunlarla verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir.
ASKİ Genel Müdürlüğü “hayat kaynağını yaşatan kurum olmak” vizyonu, “kaliteli ve
temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kullanılmış suların
doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişimde modern yönetim anlayışını
benimseyen bir kurum olmak” misyonuyla faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamıştır.
Genel Müdürlük, bünyesinde bulunan 18 birim ve bu birimlerde çalışan 657 Sayılı
Yasaya tabi 940 memur, 189 sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 909 işçi
olmak üzere toplam 2038 personeliyle 1.678.951 aboneye hizmet vermektedir.
ASKİ Genel Müdürlüğünce satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle
belirlenmesi işlemi olan tarifeler Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Tarife yapıları; abone
türleri kapsamında belirlenmiş olup, bu çalışmanın konusu içme suyu tarifeleri ile sınırlı
tutulmuştur. Büyük kentlerde tarife yönetmelikleri ile ilgili olarak sınırlı sayıda bilimsel
çalışmanın yapıldığı, bu alanda uygulamaya yönelik araştırma sayısının yetersiz olduğu
ve doğal olarak farklı kurumların farklı uygulamaları yaptıkları ve ulusal düzeyde
standart tarife fiyatlamasının geliştirilemediği gözlenmiştir. Özellikle Yılmaz (2003)
tarafından yapılan çalışmaların konu ile ilgisi bakımından vurgulanması gerekli
görülmüştür. Belirtilen çalışmada içme suyu tarifelerinin belirlenmesine ilişkin sayısal
verilerin analizinden çok, konu ile ilgili kanuni çerçeve ile kurumların hangi kriterlere
göre tarifeleri belirledikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
2560 Sayılı Kanun ile kurulan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel
Müdürlüğünden sonra 3305 Sayılı Kanun ile İSKİ kuruluş kanunu, diğer büyükşehir
1

belediyelerine de uygulanmış olup, 2560 Sayılı Kanunda

“…tarifelerin tespiti ile

tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirleneceği” hükmü gereğince her
idare tarife esaslarını yönetmelikleri ile düzenlemiş ve bu yaklaşım da her idarenin
kendine göre bir içme suyu bedeli belirlemesine yol açmıştır.
Ülkemizde sıklıkla su politikaları ve su yönetimindeki çok başlılık eleştirisini haklı
çıkarır şekilde, içme suyu bedelinin belirlenmesinde bir standardın olmaması ile her
idarenin, bulunduğu coğrafi konum ve maliyet bedellerine göre fiyatlandırma politikası
izlemesi, sübjektif bir uygulamaya neden olmaktadır. Hatta bazı belediyelerde sırf
popülist bir yaklaşımla içme suyu yararlanan abonelere bedelsiz olarak yine belediye
tarafından inşa edilen ve işletilen şebeke ile dağıtıldığı örneklere bile rastlanmıştır1.
Başka bir husus da su ve kanalizasyon idarelerinin tarife yönetmelikleri ve uygulamaları
ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında açılan yürürlüğün
durdurulması istemli davalar ve bunların olumsuz sonuçlarının gözlenmesidir. ASKİ
tarafından belirlenen içme suyu tarifesine karşı açılan dava sonucunda varılan yargı
kararıyla, uygulanan içme suyu tarifeleri bir içtihada bağlanmış olsa da yüksek
mahkeme safhasında olan bu kararla uygulanmakta olan bedel şimdilik işlemeye devam
etmektedir.
Çalışmada ilk olarak fiyatlandırma ilkeleri irdelenmiş, daha sonra içme suyu bazında
tarifelerin belirlenmesi ile su yönetimi ile ilgili diğer idarelerin uygulamaları incelenmiş
ve son bölümde içme suyu tariflerinin belirlenme süreci değerlendirilmiştir. Bu çalışma
toplam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın temel amaçları ve
sınırları belirtilmiş, ikinci bölümde kurumsal temellere değinilmiş, üçüncü bölümde
materyal ve yöntemler ele alınmış, dördüncü bölümde bulgular irdelenmiş ve sonuç
kısmında ise temel bulgular ve yaşanan sorunların çözümlenmesine yönelik yaklaşımlar
özet olarak sunulmuştur.

Bu konuda İzmir İli Dikili Belediyesi örneğinde uygulama yapılmış ve konu yargıya intikal ettirilmiştir.

1

2

2. KURAMSAL TEMELLER

2.1 ASKİ Genel Müdürlüğü
2.1.1 Dünden bugüne Ankara İli ve su
Arkeolojik buluntular Ankara’da Frigler, Lidyalılar, Helenler, Galatlar ve Romalılar’ın
yaşadığını gösteriyor. En açık bilgiler ve buluntular ise Romalılar dönemine aittir. M.Ö.
25 yılında Ankara’yı idari bölge seçen Romalılar anıtlar, saraylar ve hamamların yanı
sıra şehre içme suyu getiren şebekeyi de inşa ettiler. Kayaş yakınlarındaki “Romalılar
Galerisi” asırlar boyunca şehre su verdi ve bu galerinin suyundan Ankara, Cumhuriyet
döneminde başkent ilan edildikten sonra dahi yararlandı. Galerinin harap olmasından
sonra da galeri sularından beslenen Şahne Pınarı uzun süre memba suyu kaynağı olarak
kullanıldı.
Selçuklu ve Osmanlı Döneminde kuyu açımı ve kale etrafında bulunan belirli bölgelere
çeşme yapımı ile Ankara halkının su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Su ile ilgili en
yakın tarihi bilgimiz 1890 yılında Vali Abidin Paşa tarafından şehre getirilen Elmadağ
ve Hanım Pınarı suları ile ilgilidir. Abidin Paşa, kâgir kanallarla şehre suyu getirmiş,
şehir içinde bir kısmı font, bir kısmı demir ve künk borularla dağıtım sistemini kurarak
çeşmelere bağlantısını yaptırmıştır. Avrupa’da dahi font boruların kullanılmaya çok
sonraları başlanıldığı bir dönemde Abidin Paşa, Fransız Mühendislerin bilgilerine önem
vererek sağlıklı bir iletim sistemi kurmuştur. Onun bu ileri görüşlülüğü kale ve
civarında yaşayan halkı rahatlatmıştır (Anonim 2013a).
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Şekil 2.1 Ankara’da 1800’lü yıllarda su çalışması (Anonim 2013b)

Şekil 2.2 Başkentin birçok bölgesinde su, kuyulardan temin edilir ve tenekelerle
taşınırdı (Anonim 2013c)

Şekil 2.3 İlk derin kuyu çalışması (Anonim 2013d)

4

Ankara’da Osmanlı Döneminden beri süregelen su çalışmaları, Ankara’nın başkent
oluşunun ilanıyla birlikte 20-30 bin civarında olan nüfusun hızla artması ile başkentin
birçok bölgesinde kuyulardan temin edilen mevcut su kaynaklarının ihtiyacı
karşılayamaz duruma geleceği ve yeterli basınçlı su şebekesi olmadığını tespit eden
belediye (Şekil 2.1., Şekil 2.2), şehrin su ihtiyacını sağlamak için 1925 yılında yeni su
yapıları çalışmalarına başlamıştır (Şekil 2.3). Hazırlanan projelere göre Kayaş
civarındaki Kusunlar Köyü çevresinde bir yeraltı kaptajı yapılarak 600 mm çapında
borularla şehre su getirilmiştir. Şahande ve Hanım Pınarı mevkilerinde iki tulumba
istasyonu, şehrin yeni yerleşim Kocatepe’de bin m³’lük bir depo, bir kısım şehir
şebekesi ve Çankaya terfi pompa istasyonu kurulmuştur. 1931 yılında şehrin su
tesisatının yapılması işi Bayındırlık Bakanlığı’na verilmiş ve Bakanlık 4.4.1931 tarih ve
122/2517 sayılı bir raporla görüşünü hükümete iletmiştir.
Hükümet tarafından kabul edilen bu rapor üzerine 20.05.1931 tarih ve 11095 nolu
Kararname ile “Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonu” kurulmuş ve komisyon;
komisyon başkanı Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı olmak üzere Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı sorumlu
muhasibinden oluşmuştur. Bu komisyon şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere: 1- Çubuk
Barajı sularını şehre vermek için Dışkapı Ziraat Fakültesi karşısında üç gözlü ve günlük
kapasitesi 24 bin m³ olan filtre istasyonu; 2 - Şehirde toplam kapasitesi 12 bin m³ olan 9
adet depo; 3 - 600-800 mm çapında 123 km boru döşenmesi; 4 - Hanımpınar Suyu ile
Elmadağ Pınarlarına ait tesislerin yapımını gerçekleştirmiştir. Jansen planına göre 19311936 yılları arasında İçme Suyu Komisyonu tarafından 160 bin nüfuslu Ankara baz
alınarak yapılan bu çalışmalar nüfusun kısa zamanda 300 bine ulaşmasıyla yetersiz
kalmıştır. Belirli bir program ve yapılanma olmadığından Ankara 1940-1950 yılları
arasında su sıkıntısı çekmiştir(Anonim 2013e).
Ankara suları ile ilgili olarak Belediye bünyesinde şube biçiminde faaliyet sürdüren
işletme 6 Nisan 1949 ve 5363 Sayılı Kanun ile Ankara Belediyesine bağlı olmak üzere
“Ankara Sular İdaresi” adlı tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hükümlerine tabii bir
işletme haline getirilmiştir. Daha geniş bir statü ile çalışmaya başlayan işletme; şehre
verilen 32 ton su ve 300 km şehir şebekesini devralmıştır. 1950 yılından sonra
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faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişmiştir (Şekil 2.4). İlk önce dağınık olan birimleri bir
araya toplayan yeni bir işletme binası inşa edilmiştir. Atlı Spor kulübüne ait 12.200 m²
arazi satın alınarak yapılan işletme binası 1952 yılında tamamlanmıştır. 1991 yılında
taşınılan ve halen kullanılan ASKİ binası yapılana kadar çalışmalar söz konusu bu
binada sürdürülmüştür. Bu dönemde yer altı sularından azami fayda sağlama projesi
çerçevesinde 95 adet kuyu açılarak günde 120.000 m³ su artırımı sağlanmış, Çubuk-1
barajından daha fazla su alabilmek için Dışkapı Süzgeç Arıtma Tesisinin kapasitesi 3
kat artırılarak günde 75 bin m³ su arıtır hale getirilmiştir. 1960’lı yıllarda Ankara Su
Umum Müdürlüğü (ASU) sınırlı kaynakları ve rutin işleri nedeni ile yetersiz kalınca
DSİ Genel Müdürlüğü devreye girer ve yapılan barajlarla su sorununun çözümünde
ciddi adımlar atılır. 1964 yılında Çubuk-2 barajı, 1965’de Bayındır ve 1967’de
Kurtboğazı Barajı kullanıma girmiştir. 1968-1969 yıllarında Camp Harris Mesara
ortaklığına şehrin 2020 yılına kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek “Ankara Şehri Su ve
Kanalizasyon Master Planı” yaptırılmıştır. Plan çerçevesinde 1985 yılında Çamlıdere
Barajı, 1984 yılında İvedik Su Arıtma Tesislerinin birinci ünitesi işletmeye alınır
(Anonim 2013f).

Şekil 2.4 Kale içinde font borularla su getirme çalışması (Anonim 2013g)

2.1.2 ASKİ dönemi
Sulara idaresi modeli, 1981 yılından başlayarak terk edilmiştir. İlk olarak İstanbul Sular
İdaresi, 1981 yılında “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi” ile değiştirilmiş, bu model
1986 yılında diğer tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli kılınmıştır. 1981 tarihli
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yasanın lafzında Dünya Bankası’na değinilmemekle birlikte, yasa tasarısı ile ilgili Milli
Güvenlik Konseyi (MGK) görüşmelerinde, yasanın Dünya Bankası’nın talebi üzerine
gündeme geldiği anlaşılmaktadır. MGK Başkanı Org. Kenan Evren-”…belediyelerle bu
işin yürütülmeyeceği anlaşılmıştır. Hatta hatırladığım kadarıyla Dünya Bankası da bu
krediyi verirken belediyelere bu yetkiyi vermemek kaydını ileri sürmüş ve -ben size bu
krediyi veririm, eğer belediyelere devrederseniz bu paraları başka yerlere sarf ederler ve
yine bu kanalizasyon ve su işi yapılamaz- demişti. Onun için İstanbul’dan başlamak
suretiyle evvela böyle bir teşkilatın kurulması öngörülmüş ve bu Kanun tasarısı
hazırlamıştı” görüşünü ortaya koymuştur. Yasaya ilişkin tutanaklardan anlaşıldığına
göre, 1981 yılında İSKİ modeli, Dünya Bankası tarafından 80 milyon dolar tutarında bir
kredinin koşulu olarak gündeme gelmiştir (Anonim 2013h).
İlk olarak 23.11.1983 tarih ve 2560 Sayılı Kanun ile İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1983 yılında kuruluş kanununda
düzeltmeler yapıldı. 5.6.1986 tarihinde 3305 Sayılı Kanun ile İSKİ kuruluş kanununun
diğer Büyükşehir Belediyeleri ne de uygulanacağı hükmü getirildi. Bu kanun gereğince,
ASU kuruluş kanunları hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ankara Sular İdaresi
Umum Müdürlüğü, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne
dönüştürülmüştür (Anonim 2013ı).

2.1.3 ASKİ hakkında
ASKİ Genel Müdürlüğü vizyon olarak kendine hayat kaynağını yaşatan kurum olmayı,
misyon olarak ise kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde
koruyan, kullanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal
gelişimde modern yönetim anlayışını benimseyen bir kurum olmayı benimsemiştir
(Anonim 2013i).
ASKİ’nin görevleri arasında; içme ve kullanma suyunun temin edilmesi, arıtılması ve
dağıtılması faaliyetleri, havza koruma, içme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve
yerüstü su kaynaklarından sağlanması, arıtılmış içme suyunun şehir şebekesine
verilmesi ve dağıtılması, şehir şebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile
ilgili düzenli kontrollerin yapılması, gerekli olan her türlü tesisin projelendirilmesi,
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tesislerin projelere uygun olarak yapılması, tesislerin işletilmesi, bakım ve onarımının
yapılması sayılabilir.
Ankara İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi I. Kısım, 1969 yılında hazırlanan
Büyük Ankara İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi Master Planı gereğince 1972
yılında yapılan ve 1990 yılına kadar olan içme suyu yatırımlarını kapsayan kat’i projeye
göre Ankara İvedik tasfiye tesisleri ile A.O.Ç.’yi birleştiren hattın doğusunda kalan
18.000 ha.’lık Ankara Belediye sınırları içerisinde yapılması gereken tesislerin sokak içi
dağıtım şebekesi hariç tamamı bitirilmiştir. Bu dönemde yapılan yatırımlar, 12 adet
pompa istasyonu, toplam 275.000 m3 hacminde 33 adet su deposu ile 655 km. ana iletim
hattı olarak gerçekleşmiştir.
Ankara şehrinin gelişen zaman içerisinde artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerine paralel
olarak 1982 yılında belediye sınırlarının 18.000 ha.’dan 60.000 ha’ya çıkmış olması,
genişleyen Belediye sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden 1985-2010 yılları arası
hizmet verecek yeni bir içme suyu projesinin yapımı zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bu
ihtiyaca cevap verecek Revize Proje DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak
tatbikatına 1986 yılında başlanmıştır.
Anılan projeye göre şehrin su ihtiyacının karşılanması için planlanan muhtelif su
kaynakları, tasfiye tesisleri yanında 448.500 m3 hacminde 54 adet yeni su deposu, 25
adet pompa istasyonu, değişik çaplardaki ön gerilimli beton çelik ve duktil olmak üzere
toplam 678 km uzunluğunda sokak içi dağıtım şebekesinin yapımı öngörülmüştür.19852010 Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 1.Revize proje kriterlerinin Ankara’nın hızlı
gelişmesi karşısında yeterli olmayacağı 1987 yılında anlaşılmıştır. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanlığı sınırlarının 60 ha.’dan 80 ha.’ya çıkmış olması nedeniyle 19902010 yılları arasında hizmet görecek 2. Revize proje çalışmalarına 09.11.1987 tarihinde
başlanmıştır. Projenin I. kısmı 1999 yılı sonunda 5.138 km ana iletim+şebeke, 74 adet
su deposu, 39 adet pompa istasyonu inşaatı gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Ankara
İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi II. Kısmı 2025 yılı 7.676.982 kişiyi
hedefleyip ilave 37 adet su deposu, 76 adet pompa istasyonu ve 4.680 km ana iletim ile
şebeke hattını öngörmektedir.
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5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları ve
hizmet alanı genişlediği için Master Planlar üzerinde revizyon ihtiyacı doğmuştur.
Buna göre sorumluluk alanı genişleyen ASKİ, bu alanlara götürülecek olan su ve
kanalizasyon hizmetleri için tespit çalışmalarını tamamlayarak, gerekli yatırımlar bütçe
imkânları ölçüsünde devam etmektedir. 2007 yılı sonu itibarı ile toplam 6.470 km ana
iletim ve şebeke, 102 adet su deposu, 58 adet pompa istasyonu inşaatı gerçekleştirilerek
hizmete alınmıştır.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları
yeniden düzenlenmiş olup birçok yerleşim alanına hizmet götürme zorunluluğu
doğmuştur. Bu alanlara götürülecek olan su ve kanalizasyon hizmetleri için fizibilite ve
proje çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup, gerekli yatırımlar yapılmaya
başlanmıştır. Yapılan yatırımlarla toplam içme suyu hattı 11.161 km, atık su ve yağmur
suyu hattı ise 10.763 km’ye çıkmıştır. Abone sayısı 2012 sonunda 1.730.813’e
ulaşmıştır.
ASKİ Genel Müdürlüğünde “Abonelerle Yüz yüze Görüşme Günleri Projesi”
kapsamında 2012 yılı mart ayından yılsonuna kadar toplam 4000’in üzerinde vatandaş
katılmış ve 1500 adet başvuru alınmış olup bu projeyle ASKİ’de vatandaşlar, Daire
Başkanları ile haftada iki gün yüz yüze görüşerek sorunlarına çözüm bulmaktadır.
ASKİ Genel Müdürlüğünce 2012 yılı içinde toplam 354.463.426 m3 su arıtılarak şehre
verilmiştir. 2012 yılı içerisinde toplam 336.310.884 m3 atık su arıtma tesislerinde
arıtılarak temizlenmiştir. 2012 yılı içerisinde üç adet kayıp kaçak arama aracı ile yapılan
taramada 25 milyon m3 su şebekeye tekrar kazandırılmıştır. Bu miktar Çubuk-2
barajının hacminden daha fazladır.
2012 yılında Ankara’nın kullandığı suyu sağlayan barajlara toplam 486 milyon m3 su
gelmiştir. 2012 yılı sonu itibariyle bu barajlarda toplam 632 milyon m 3 su
bulunmaktadır (Anonim 2013j). ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası, Kazım
Karabekir caddesi üzerinde, Genel Müdürlük kompleksi içinde hizmet vermektedir. Bu
kompleks içinde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve SCADA (Denetleyici Kontrol ve
Veri Toplama) Kontrol Merkezi bulunmaktadır (Anonim 2013k).
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Ana hizmet binası dışında Ziraat Fakültesi yanında atölyeler yer almaktadır. Bununla
birlikte 5 Su Arıtma Tesisi, 7 Atık su Arıtma Tesisi, 15 Paket Arıtma Tesisi, 1
Laboratuvar Hizmet Binası, 60 Pompa İstasyonu, 108 Su Deposu, Beştepe Sosyal
Tesisleri, ASKİ Spor Salonu, Emek, Anıttepe, Dışkapı, İvedik, Mamak lojmanları şehir
içindeki diğer yapılardır. Ayrıca Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı olmak
üzere toplam 18 adet bölge binasında hizmet verilmektedir. Mahalle statüsüne geçen
köylerde ise 433 Su Deposu, 270 kuyu ve Pompa İstasyonu bulunmaktadır. İvedik’te
5.200 kişi kapasiteli Spor Salonu bulunmaktadır (Anonim 2013l).

2.1.4 ASKİ’nin su kaynakları
Ankara’nın günlük su ihtiyacı altı adet barajla karşılanmaktadır. Bu barajların toplam su
tutma kapasitesi 1,6 milyar m3 civarındadır.
Bu barajlar; Çamlıdere, Akyar, Kavşakkaya, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Çubuk 2
Barajlarıdır (Şekil 2.5). 2013 yılında aylara göre barajlara gelen su miktarı ve 2013
yılında barajların doluluk oranları görülmektedir (Şekil 2.7). Ayrıca KızılırmakKesikköprü Barajı ile Elmadağ Yer Altı Barajı mevcuttur. Elmadağ ilçesinin su
sorununu çözmek için Kargalı mevkiine, ASKİ imkânlarıyla bir yeraltı barajı inşa
edilmiştir. Elmadağ-Kargalı Yeraltı Barajı 2.500.000 m³ kapasiteli, en büyük yeraltı
barajı olması, baraj kompleksi içerisinde entegre su arıtma sistemine sahip olması
özellikleri ile yine ülkemizin ilklerinden biridir (Anonim 2013m).
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Şekil 2.5 ASKİ’nin Su Kaynakları (Anonim 2013n)

Şekil 2.6 Aylar itibariyle barajlara gelen su miktarı (Anonim 2013o)
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Şekil 2.7 Barajların Doluluk Oranı (Anonim 2013ö.)

2.1.5 İçme suyunun arıtılması
İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ankara’nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını
2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde karşılamak üzere inşa edilmiştir. Bu tesis,
4 ünite olarak planlanmış olup her bir ünitenin kapasitesi 564.000 m³/gün’dür. İvedik Su
Arıtma Tesislerinin I. Kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında bitirilerek işletmeye
alınmıştır. 3. ünitenin de projesi tamamlanmış olup hayata geçirilecektir. İvedik İçme
Suyu Arıtma Tesisinde 3 adet Kurtboğazı Barajı’ndan, 2 adet Çamlıdere Barajı’ndan ve
2 adet de Kesikköprü Barajı’ndan ana isale hattı bağlantısı mevcuttur. Tesisin kuruluş
amacı tamamen yüzeysel kaynaklardan karşılanan suyu modern teknolojinin verdiği
imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır.
Avrupa’daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi Sağlık
Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine, TS 266
Standardına ve Dünya Sağlık Teşkilatı Standartları’na uygundur. Tesis dört ana ünite
olarak proje kapsamına alınmıştır. İlk iki kısmın toplam su işleme kapasiteleri
1.128.000 m³/gün olmuştur. Bazı birimler bu kapasitenin % 20 fazlasını taşıyabilecek
şekilde projelendirilmiştir.
Ayrıca, Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisinde Çubuk-2 Barajı’ndan cazibe ile gelen su
arıtılmaktadır. Tesis Pursaklar İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta
ve arıtma kapasitesi 75.000 m³/gün’dür. 2012 yılının ilk 8 aylık dönemde Çubuk II
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Barajından alınan toplam 11.835.037 m³ su Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılarak
şebekeye verilmiştir.
Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisinde, 5216 ve 5594 Sayılı Yasalar kapsamında
Büyükşehir Mücavir alan sınırı içine dâhil olan Kazan ilçesine, içme ve kullanma suyu
ihtiyacının karşılanması maksadıyla 30.000 m³/gün kapasiteli bir içme suyu arıtma tesisi
yapılmış olup tesise 17.08.2009 tarihinde ham su alınmaya başlanmıştır.2012 yılı ilk 8
aylık dönemde içerisinde toplam 1.752.399 m³ su tesiste arıtılmış ve şebekeye
verilmiştir. Tesise ham su Kurtboğazı Barajı’ndan temin edilmektedir. Tesis, 2040 yılı
için 230.000 nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacına cevap verecek şekilde
tasarlanmıştır.
Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Çubuk Belediye Başkanlığı’na ait tesis, 10.03.2007
tarihinde yürürlüğe giren 5594 Sayılı Kanun gereği 10 Temmuz 2008’de ASKİ Genel
Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 1996 yılında işletmeye açılmış olan tesis, Çubuk İlçesi’nin
içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Tesisin 8.640 m³/günlük arıtma
kapasitesi yetersiz kaldığından, Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi ASKİ
Genel Müdürlüğü tarafından 3 katına çıkarılmış ve günde 25.920 m³ su arıtabilecek
seviyeye getirilmiştir. 2012 yılı ilk 8 ayda toplam 3.907.184 m³/yıl su çekilerek arıtılmış
ve şebekeye verilmiştir.
Kayaş - Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi, Bayındır Barajı’ndan gelen suyun arıtılması
için 1999 yılında inşa edilen tesis, Bayındır Barajı’nın içme suyu amaçlı baraj olmaktan
çıkarılması ile artık kullanılmamaktadır. Paket içme suyu arıtma tesisleri, 2008 yılında
Altındağ- Peçenek Mahallerine, 2009 yılında Gölbaşı’nın Oyaca ve İkizce
Mahallelerine, 2010 yılında Kalecik Merkez, Kazan İlçesinin Kınık ve Fethiye
Mahallelerine paket içme suyu arıtma tesisleri inşa edilmiş ve işletmeye alınmıştır. 2011
yılında; Beypazarı-Gürağaç, Gölbaşı-Mahmatlıbahçe, Bala-Ergin ve Kazan-Kılıçlar
Mahallelerine, 2012 yılında ise Ayaş-Karakaya ve Böğürtlen Mahallerine paket içme
suyu arıtma tesisleri inşa edilerek devreye alınmış ve bu bölgelerin su problemleri
çözülmüştür.
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ASKİ Genel Müdürlüğünce küçük yerleşim yerlerinde içme suyunun 24 saat
dezenfeksiyonunu

(klorlanmasını)

sağlamak

amacıyla

güneş

enerjisinden

faydalanılmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş ve işleyen toplam 270 adet güneş enerjili
klor dozlama sistemi bulunmakta ve çalışmalarına devam etmektedir (Şekil 2.8).

Şekil 2.8 İçme Suyunun Süreci (Anonim 2013p)

2.1.6 Atık suyun arıtılması
Ankara genelinde faal olarak çalışan 7 adet Atık su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. 2 adet
atık su arıtma tesisinin inşası da devam etmektedir. Tatlar atık su arıtma tesisi, günde
950.000 m³ atık su arıtma kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendirilerek
inşa edilmiştir. Yağışlı havalarda ise tesisin arıtma kapasitesi 1.500.000 m³’e kadar
çıkmaktadır. Tesis Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın da 4. Büyük atık su arıtma
tesisidir. Tesis Ankara’nın merkezi atık su arıtması olup, şehrin atık suyunun tamamına
yakınını arıtmaktadır. Tesiste arıtma sırasında elde edilen biyogazdan elektrik üretilerek
tesisin elektrik ihtiyacının % 80’i karşılanmaktadır. Bu şekilde biyogazdan elde edilen
elektrik enerjisiyle yıllık 8,5 milyon TL tasarruf sağlanmaktadır. Tesiste arıtılan atık su
II. Sınıf kalitede temiz suya dönüştürülmekte ve Ankara Çayı’na deşarj edilmektedir.
Çubuk Atık su Arıtma Tesisi, Ankara İli sınırları içinde kalan Çubuk İlçesinde “Çubuk
Atık su Arıtma Tesisi” yapılmıştır. “Çubuk Atık Su Arıtma Tesisi” Çubuk İlçesi ile
birlikte bağlı mahallelerin atık sularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabilizasyonu
da içeren “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Çubuk Atık Su
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Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için,
arıtılmış çıkış suyu yeşil alanların sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir.
Arıtılan sular, önce Çubuk Çayı’na, ardından da Ankara Çayı’na verilmektedir.
Karaköy Atık Su Arıtma Tesisi, Ankara İli sınırları içinde, Çubuk 1 Barajı’nın
membaında kalan Karaköy mevkiinde “Karaköy Atık su Arıtma Tesisi” inşa edilmiştir.
“Karaköy Atık su Arıtma Tesisi”, Pursaklar İlçesi’nin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve
Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova ve Sarayköy Bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle
ve yerleşim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır. Karaköy Atık su Arıtma Tesisinde azot
ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolojisine sahip olduğu için, arıtılmış çıkış
suyu yeşil alanların sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir. Arıtılan sular,
Çubuk Çayı’na deşarj edilmektedir.
Kalecik Atık Su Arıtma Tesisi, yapımına 2009 yılı Ağustos ayında başlanmış olup,
tesisin inşaatı 240 günde tamamlanmıştır. Bu tesis 3 kademe olarak planlanmış ve inşa
edilen 1. kademenin günlük olarak arıtabileceği atık su miktarı 2500 m³’tür. Arıtma
tesisi Uzun Havalandırmalı aktif çamur sistemine göre projelendirilmiştir. İlerleyen
yıllarda tahmin edilen nüfus artışına bağlı olarak tesisin kapasitesi önce 68.000 nüfusa,
daha sonra da 160.000 nüfusa hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kalecik Atıksu
Arıtma Tesisinde I. kademede Kalecik İlçesinin atık sularının arıtılması planlanmıştır.
Arıtma Tesisinde arıtılan atık su Uludere’ye deşarj edilmektedir.
Elmadağ Atık Su Arıtma Tesisi, Elmadağ İlçesi merkezi ve yakın çevresinden
kaynaklanacak atık suları arıtmak üzere bölgeye 8.700 m³/gün kapasiteli ileri arıtım
teknolojisine sahip bir atık su arıtma tesisi inşa edilmiştir. Sistem olarak “Uzun
Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Tesiste arıtılmış su Elmadağ
Deresi’ne deşarj edilmektedir.
Kazan Atık Su Arıtma Tesisi, Kazan İlçesi merkezi ve yakın çevresinden kaynaklanacak
atık suları arıtmak üzere bölgeye 15.000 m³/gün kapasiteli ileri arıtım teknolojisine
sahip bir atık su arıtma tesisi inşa edilmiştir. Sistem olarak “Uzun Havalandırmalı Aktif
Çamur Sistemi” seçilmiştir. Tesiste arıtılmış su Elmadağ Deresi’ne deşarj edilmektedir.
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Ayaş-Sinanlı Atık Su Arıtma Tesisi, Ankara ili sınırları içerisinde kalan Ayaş ilçesinin
atık sularını arıtmak üzere bölgeye müşterek ileri arıtım teknolojisine sahip bir atık su
arıtma tesisi yapılmıştır. Ayaş Atık su Arıtma Tesisi Ayaş ilçesi ile birlikte Sinanlı ve
bağlı mahallelerin atık sularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabilizasyonu içeren
“Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiştir. Arıtılan sular, Uğur Çayına
verilmektedir. Tesisin 1. Kademe kapasitesi 6.500 m³/gündür.
Hasanoğlan Atık Su Arıtma Tesisi, İnşası devam eden ve iki kademe olarak dizayn
edilmiş olan tesis sistem olarak SBR (Kesikli Biyo Reaktör) kriterlerine göre
tasarlanmıştır. Arıtılan atık su AB ve Türk çevre mevzuatına göre azot ve fosfor
giderimi sağlandıktan sonra Hatip Deresine deşarj edilecektir. 1. kademe tesis kapasitesi
ortalama 3.000 m³/gün (25.000 kişi ), 2. kademe tesis kapasitesi 4.500 m³/gün (37.500
kişi) dür.
Lalahan Atık Su Arıtma Tesisi, Lalahan Atık Su Arıtma Tesisinin inşası devam etmekte
ve iki kademe olarak dizayn edilmiştir. 1. Kademe tesis kapasitesi ortalama 1.500
m³/gün (12.500 kişi ), 2. Kademe tesis kapasitesi 2.250 m³/gün (18.750 kişi)’dür. Tesis
arıtma sistemi olarak SBR (Kesikli Biyo Reaktör) kriterlerine göre tasarlanmıştır.
Arıtılan atık su AB ve Türk çevre mevzuatına göre azot ve fosfor giderimi sağlandıktan
sonra Hatip Deresine deşarj edilecektir. Ayrıca; Çamlıdere, Çubuk Akkuzulu, Çubuk Yukarıçavundur, Gölbaşı-Bezirhane ve Karagedik, Kızılcahamam-Pazar mahallelerine
de Paket Atık su Arıtma Tesisleri yapılmıştır (Anonim 2013r).

2.1.7 Ankara suyunun nitelik ve kalitesi
Ankara’nın barajları tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmektedir. ASKİ Genel
Müdürlüğü teknik ekiplerince, Ankara’ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak
numuneler alınmakta ve havza koruma çalışmaları kapsamında barajlar kontrol
edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler,
akredite olmuş ASKİ laboratuvarlarında incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında
tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak
vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Sağlık
Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara ili genelinde 1200 noktadan düzenli
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numuneler alarak suyun standartlara uygunluğunu kontrol etmektedir. Analiz sonuçları
günlük olarak www.aski.gov.tr adlı web sayfasında yayınlanmaktadır. Ankara ilinin
şebeke suyunun özelliği insan vücudu için gerekli birçok minerali yeterli miktarda
barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaşlıların kemik yapısı
için büyük önem taşıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok mineral,
en kolay, içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu şekilde
karşılanır. Ankara ilinin içme suyunun kalitesi uzman tüm kurum, kuruluşlarca tasdik
edilmiştir (Anonim 2013s).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 İçme Suyu Tarifelerinin Belirlenmesi

3.1.1 İçme suyu fiyatlandırma ilkeleri
Dünya genelinde su kaynaklarının büyük bölümü kamu mülkiyetinde bulunmaktadır ve
su hizmetleri ortalama olarak Asya ülkelerinde % 99’u, Afrika’da % 97’si, Orta ve
Doğu Avrupa ile Güney Amerika’da % 96’sı, Kuzey Amerika’da % 95’i, Batı Avrupa
ülkelerinde % 80’i kamu kurumları tarafından yönetilmektedir. Ancak son 20-30 yıllık
süreçte gelişen ve suyu metalaştıran yaklaşım sonucunda dünya nüfusunun yaklaşık
olarak % 5’inin kullandığı suyun yönetimi artık ulus ötesi şirketler tarafından
yapılmaktadır (Yılmaz 2003).
Su kaynaklarının yönetimi konusu 1970’lerden itibaren uluslararası gündemde yer
almıştır. DB ve OECD, 1990’lara kadar su kaynaklarının, desantralize birimlerce,
kapsamlı planlama ve fiyatlandırma ilkesi ile etkin yönetilebileceği savunmaktaydılar.
Bu dönemde piyasa mekanizmalarından söz edilmekle birlikte asıl vurgu kamu
kuruluşlarına yapılarak, kamunun suyu ‘ekonomik bir mal’ gibi yönetmesini sağlayacak
tedbirler üzerinde durulmuştur. Son yıllarda ise kamu kurumlarının ve kapsamlı
planlama yaklaşımının olumsuzluklarından dem vurularak su kaynakları yönetiminde,
fiyatlandırma ve özelleştirme politikaları önerilmektedir (Kartal 2010).
Türkiye’de su yönetimi, kamu mülkiyeti ve kamu işletmeciliğine dayanan, gücünü
merkeziyetçi örgütlenmeden alan ve suyu ekonomik mal olarak değil toplumsal değer
olarak gören sistemin işletimi arz odaklıdır. Konut abonelerinin zorunlu ihtiyaçları için
günde 0,3333 m³, ayda 10 m³ ortalama su tükettikleri görülmüştür. Bu istatistiğin
ışığında tüketicilerin aylık ortalama değerlere yakın tüketim alışkanlığı sergileyeceği
varsayılarak;

tüketiciyi

koruma,

tasarrufu

teşvik

doğrultusunda

su

tarifeleri

belirlenmiştir. Fiyatlandırma, piyasa mekanizmalarının geliştirilmesi için başlıca araç
olarak değerlendirilmektedir. Suyun en etkin fiyatlandırılmasının, insanların bedelini
tam olarak ödemedikleri şeyin sorumluluğunu yeterince üstlenmeyecekleri savı ile
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birlikte su kaynaklarına dönük duyarlılığın geliştirilecek olması gibi faydalarının
olabileceği ileri sürülmüştür. Fiyatlandırmanın ekonomik gerekçesi ise, finansman
yetersizliği nedeniyle var olan yatırım açığının kapatılmasıdır. Fiyatlandırma, yeni
yatırımlar için finansman yaratma aracı olarak gerekli görülmektedir. Zira her zaman su
yatırımlarının boyutları çok büyük ve devamlıdır (Şensoy 2010).
Avrupa’da su tedarik hizmetlerinin gelişimi incelendiğinde, yerel yönetimlerin su
maliyetlerini yapay olarak düşük tuttukları ve burada oluşan yükü çeşitli kaynakları
kullanarak dağıttıkları görülmektedir. Buradan hareketle, sürdürülebilir bir su tedarik
hizmeti için kamu-özel sektör işbirliği önerilmektedir. Fakat yatırım maliyetleri su
toplam maliyetinin ¾’ünü oluşturmaktadır. Bu da yatırımların finansmanını su fiyatları
içerisinde faturalandırmanın ne kadar haksız ve sosyal politikalara aykırı olduğunu
göstermektedir. AB, su tarifelerinin üç maliyet unsurunu birlikte içermesini
istemektedir. Buna göre, yatırım ve işleme maliyetini, çevre maliyetlerini ve alternatif
maliyeti kapsayan bir tarife geliştirilmelidir. Burada çevre maliyetlerinden kasıt suyun
kullanılmasıyla çevrede meydana gelen bozulmalardır. Alternatif maliyet ise, suyun bir
alanda kullanılmasının diğer alanlarda kullanma imkânını ortadan kaldırmasıdır.
Yoksullara yönelik su tarifeleri, en fazla, sadece işletme maliyetlerini kapsamalıdır.
Su fiyatları; kaynakla dağıtım yapılan belde arasındaki uzaklığa, suyun beldeye
ulaştırılma biçimine, suyun kalitesine ve arıtma maliyetine, tedarik hizmeti sunan
yönetimin mali yapısına, beldenin nüfus yoğunluğuna, beldenin yeni yatırım
ihtiyaçlarına ve yatırımların finansmanına, su kayıp-kaçak oranına, işletme etkinliğine,
vb. faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bazı gelişmiş ülkeler karşılaştırıldığında,
2007 yılı itibariyle Almanya’da suyun m³’ünün 1,91, Fransa’da 1,23, İngiltere’de 1,18,
İtalya’da 0,76, İspanya’da 0,57, ABD’de 0,51, Kanada’da 0,40 dolar olduğu
görülmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre içilebilir su ve sıhhi altyapıya
yapılacak her 1 dolarlık yatırım, bölgelere göre değişmek üzere, 4-34 dolar arasında
avantaj olarak geri dönecektir (Atılgan 2009).
Su sektörü sermaye odaklı bir sektör konumundadır. Sektörün altyapısını teşkil eden su
ve kanalizasyon boru hatları ile su ve atık su arıtma tesisleri uzun ömürlü varlıklar
olmakla birlikte yüksek yatırımlar gerektirmektedir. Bu nedenle sektörde sabit
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maliyetlerin payı, işletme maliyetlerine oranla bir hayli fazladır. Söz konusu altyapı
unsurları, başka herhangi bir amaçla kullanılamamakta, bu nedenle batık maliyet niteliği
de taşımaktadır.
AB, IMF ve DB, özelleştirmeleri zorlamaktadırlar. DB ve IMF, kredi ve borç vermenin
ön koşulu olarak özelleştirmeyi ileri sürmektedir. 2000 yılında IMF’nin sağladığı 40
krediden 12’si su sağlamanın kısmi ya da tamamen özelleştirilmesini şart koşmaktadır.
Bu yasa ve yönetmeliklerde yapılan her yeni değişiklik uluslararası şirketlerin
ihtiyaçlarını giderici şekilde gerçekleşmektedir (Anonim 2013t).

3.1.2 İçme suyu fiyatlandırmasında kanuni çerçeve
5393 sayılı Belediye Kanununa göre; Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı
konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret
tarifesini belirlemek (md.18/f) Belediye meclisinin görev ve yetkisinde olup, belediye
meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler
(md.59/e) belediyenin gelirleri arasında sayılmıştır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre hizmetlerin büyükşehir belediyesi
tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve
esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları (md.23/g),
yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler (md.23/m) büyükşehir belediyesinin
gelirleri arasında sayılmıştır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; su,
kanalizasyon, katı atık ve çevreye ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmak il
özel idaresinin görev ve sorumlulukları arasındadır (md.6/b).
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanuna göre; Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak da görev yapan Su ve
Kanalizasyon İdareleri Genel Kurulunun görevlerinden birisi de, su satışı ve kullanılmış
suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamaktır (md.6/a). Ayrıca
bu kanuna göre; Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların
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uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılacağı, bu
tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile, amortismanları doğrudan gider
yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10’dan aşağı
olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınacağı, tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili
usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirleneceği (md.23) hükme bağlanmıştır.
Su ve Kanalizasyon İdareleri 2560 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince tarife
yönetmeliklerini hazırlamışlar ve uygulamaya geçmişlerdir.

3.1.3 ASKİ Tarifeler Yönetmeliğince abone grupları ve tarife yapısı
ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinde tarifenin tanımı “Satış, hizmet, güvence ve
yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir” denmektedir. Yönetmeliğin konusu olan
tarifeler ve uygulamaları 4 grupta toplanmıştır.
1.

Abonelik, tahakkuk ve tahsilatla ilgili esaslar.

2.

Su ve Atık su (kullanılmış suların uzaklaştırılması) tarifesi.

3.

Hizmetler ve güvence tarifesi.

4.

Yaptırımlar tarifesi.

ASKİ Tarifeler Yönetmeliğince iki tür abone belirlenmiş olup bunlar su ve atık su
abonesidir. Bu abonelikler çerçevesinde Abonelerin gruplandırılmasıyla, tarifelerin
uygulama esaslar şu şekildedir:
a) Konut tarifesi uygulanacak aboneler,
b) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler,
c) Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler,
d) Resmi tarife uygulanacak aboneler,
e) Toptan su tarifesi uygulanacak aboneler,
f) Yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi uygulanacak aboneler,
g) Şantiye aboneleri,
h) Geçici aboneler,
i) Özel sözleşme (protokol) abonesi,
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j) Elçilik aboneleri,
k) Resmi kurum park ve bahçe aboneleri,
l) Özel park ve bahçe aboneleri (Anonim 2013u)

3.1.4 ASKİ Tarifeler Yönetmeliğince tahakkuk ve tahsilat
ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 14. maddesinde “Her abonenin tükettiği su ve atık su
miktarı, sayaçları periyodik bir şekilde okunup, bir önceki okuma ile arasındaki fark
alınarak tahakkuklara esas alınacak abone tüketimi bulunur. Su tüketim bedeli, atık su
bedeli, şube yolu bakım ücreti ve diğer yasal alacaklar ayrı ayrı gösterilerek
yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura düzenlenerek süresi içinde tahsil
edilir” denmektedir (Anonim 2013ü).

3.1.5 ASKİ Tarifeler Yönetmeliğince tarifenin esasları
ASKİ Tarifeler Yönetmeliğince uygulanacak su tarifesine dair esaslar belirtilmiştir.
Yönetmeliğin tarife esasları başlıklı 26. Maddesinde; su satış ve atık su tarifesinin
belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörler sayılmış, bunlardan birincisi: yönetim ve
işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, iyileştirme (ıslah) ve
genişletme (tevsi) giderleri, ikincisi ise % 10’dan aşağı olmayacak nispette kâr oranı
denilmiştir. Yönetim ve İşletme Giderleri başlıklı 27. maddenin a bendinde enerji ve
malzeme giderlerinin içerisinde üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik,
çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji giderleriyle alüminyum sülfat, mayi
klor ve benzeri enerji ve malzeme giderleri;
Maddenin b bendinde personel giderlerinin içerisinde Devlet Memurları Yasası’na tabi
memurlarla, İş Yasası’na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel,
Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin aylıkları ile ikramiyeler, yasa ve toplu
sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretleri,
görev yollukları ve her türlü işveren giderleri;
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Maddenin c bendinde çeşitli giderler içerisinde kiralar, haberleşme giderleri, vergi, harç
ve mahkeme giderleri, sigorta, eğitim, öğretim ve temsil giderleri, her türlü taşıma,
hizmet harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım, onarım, imalat giderleri,
yenileştirme (ıslah), genişletme (tevsi), atık su tasfiye giderleri ile benzeri diğer giderler
sayılmıştır.
Amortismanlar başlıklı 28. maddede sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların
özürlerinin sonrasında yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve
yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz
miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak
dikkate alınır. Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım
giderleri de hesaba katılır. Buraya kadar söz konusu edilen giderlere % 10’dan aşağı
olmayacak nispette bir kâr ilave edilir denmektedir.
Yönetmeliğin 29. maddesiyle tarifenin belirlenmesinde kayıplar düşüldükten sonra
yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da göz önünde tutulması istenmiş, su
satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla üretim artışı sağlamak ve kayıpları
azaltmak amacıyla alınacak önlemler gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılan
sonuçların veri alınması istenmiştir. Yönetmeliğin 30. maddesinde konut, işyeri,
şantiye, sanayi, resmi, özel sözleşme ve geçici abonelere uygulanacak su satış tarifesi
esasları belirlenmiş olup, bunlar özet olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
a) Konut, işyeri, sanayi vb. abonelerine uygulanacak su satış tarifesi 26, 27, 28 ve 29
uncu maddelerde belirtilen gider ve kayıplar ile en az % 10 kâr sağlayabilecek seviyede
tespit edilir.
b) ASKİ, su tasarrufunu teşvik amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli
kademe aralıklarını, uygulama zamanını, tarifeleri tespite Genel Kurul yetkilidir. 5216
sayılı Yasa uyarınca su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ’ye devredilmiş olan mahalle,
köy ve ilk kademe belediyelerine bağlı yerlerde konut tarifelerini, diğer yerlere nazaran
daha düşük tespit etmeye Genel Kurul yetkilidir.

23

c) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu
göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek
düzeyde tespit edilebilir.
d) Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan binalar için şantiye suyu hesabının
kesilmesi kaydıyla yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüne
göre binanın tamamına veya bir kısmına geçici abonelik verilerek abonelik türüne göre
tarife uygulanır. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (1) nolu
alt bendine göre yapılacak geçici aboneliklerde işyeri tarifesi uygulanır.
e) İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır.
Yapı kullanım izni olmadığı halde fiilen oturulduğunun belgelenmesi ve geçici abonelik
yapılmaması durumunda, şantiye tarifesine ek olarak şantiye tarifesinin %50’si kadar
atık su bedeli uygulanır.
Tarifelerin Onaylı İlanı başlıklı 70. maddesinde Yönetim Kurulu’nca tespit edilen
tarifelerin Genel Kurul’un onayına sunulacağı, onaylanan tarifelerin en geç onay tarihini
izleyen 15 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulacağı, Genel Kurul kararında
onaylanan tarifelerin yürürlük tarihi belirtilmemiş ise duyuruda belirtilen tarihten
itibaren uygulamaya başlanacağı hükmüne bağlanmıştır (Anonim 2013v). Bu maddeler
gereğince bir (1) m3 suyun maliyetini içeren kalemler şunlardır (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1 Bir (1) m3 suyun maliyetini içeren kalemler (Anonim 2013y)
1 M3 SU MALİYETİ
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ
SİLİNEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GİDERLER
PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER
AMORTİSMAN GİDERLERİ
İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
DİGER GİDERLER
TOPLAM GİDERLER
FATURA EDİLEN SU(M3)
BİRİM MALİYET (TL/ M3)
AĞUSTOS 2009 - MAYIS 2012 ARASI ÜFE ARTIŞ ORANI %
ÜFE ARTIŞ ORANI EKLENDİĞİNDE BİRİM MALİYET (TL/ M3)
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Çizelge 3.2 Maliyet kalemleri çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü’nce uygulanan
tarifeler
SU ve ATIK SU TARİFESİ (M3/TL) ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (% 0,81) (K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR)
01.01.2013

ABONE TİPİ

04.04.2013

SU

ATIKSU

TOPLAM

SU

ATIKSU

TOPLAM

KONUT

2,00

1

3

2,02

1,01

3,03

İŞYERİ, SANAYİ ve ELÇİLİK

5,60

2,8

8,4

5,65

2,83

8,48

RESMİ ABONELER

4,50

2,25

6,75

4,54

2,27

6,81

RESMİ KURUM PARK ve
BAHÇE, SPOR KULUPLERİ

2,50

0,00

2,50

2,52

0,00

2,52

ÖZEL PARK VE BAHÇE

3,00

0,00

3,00

3,02

0,00

3,02

MANDIRA

2,00

1,00

3,00

2,02

1,01

3,03

İBADET YERLERİ

Ücretsiz

MUHTARLIK HİZMET
BİNALARI

2,00

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ (Kendi Su Dağıtım
Şebekesi Olanlar)

1,00

Ücretsiz
3,00

İşyeri Tarifesinin % 75’i Uygulanır

2,02

1,01

3,03

İşyeri Tarifesinin % 75’i Uygulanır

ŞEHİT, GAZİ ve ÖZÜRLÜLER

1,00

0,50

1,50

1,01

0,51

1,52

BELEDİYE PARK VE BAHÇE

1,50

0,00

1,50

1,51

1,00

1,51

ASKİ Genel Müdürlüğü’nce, yürürlükteki tarifeler yönetmeliği hükümlerinde belirlenen
kalemler gereğince oluşturulan bedel, abone türlerine göre uygulanmaktadır (Çizelge
3.2).
Çizelge 3.3 Konut, İşyeri ve Sanayi Aboneleri (Anonim 2011a)

KONUT, İŞYERİ ve
SANAYİ
ABONELERİ İÇİN

1. Grup

Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Etimesgut,
Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Pursaklar İlçelerinin
merkez mahalleleri ile ASKİ merkezi su şebekesinden
su kullanan mahalle statüsü kazanmış köyler ve bağlı
diğer yerler

100 %

2. Grup

Bala, Elmadağ, Akyurt, Çubuk, Kazan, Kalecik, Ayaş
İlçeleri merkez mahalleleri be bağlı diğer yerler (köyler
hariç)

75 %

3. Grup

5216 sayılı yasayla mahalle statüsü kazanmış diğer
yerler

50 %

5216 ve 5594 sayılı yasalar kapsamında, ASKİ Genel Müdürlüğünce uygulanmakta
olan yönetmeliğin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırı içine dâhil olan hangi
yerde hangi oranda uygulandığının da irdelenmesi gerekmektedir (Çizelge 3.3).
Seçilmiş ülkelerde birim içme suyu maliyeti aşağıda verilmiş olup, söz konusu maliyet
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ile ASKİ tarifesinin genel olarak karşılaştırılması yoluyla su tarifesinin yüksekliği
hakkından fikir verilmek istenmiştir (Çizelge 3.4). Seçilmiş bazı ülkelerde 1 m3 suyun
idareye maliyeti (€/m3) gösterilmiş olup, çizelgede sadece ülkemizden İstanbul İli
verilmiştir.
Çizelge 3.4 Bir (1) m3 Suyun İdareye Maliyeti (€/m3) (Meriç 2004)
ŞEHİRLER

1 m3 Suyun İdareye Maliyeti (€/m3)

BERLİN

4,30 €

JOHANNESBURG

0,30 €

KAHİRE

0,08 €

LONDRA

Maliyet hesabı yok

MADRİD

*

MEXİCO CİTY

11,90 €

MOSKOVA

0,13 €

PARİS

*
0,00072 €

ŞANGHAY
TAHRAN

0,013 €

TOKYO

1,56 €
1€

İSTANBUL

Şehirler için 1 m3 suyun idareye maliyeti (€/m3) Tahran’da 0,013 €, Moskova’da 0,1307
€, Tokyo’da 1,5641 €, Şanghay’da 0,0072 €, Kahire’de 0,08 €, Mexico City’de 11,9 €,
Johannesburg’da 0,30 €, Berlin’de 4,30 € ve İstanbul’da 1 € olarak elde edilmiştir.
Madrid ve Paris 1 m3 suyun maliyetini hesaplayamazken, Londra’nın maliyet hesabı
bulunmamaktadır (Çizelge 3.4). Suya ulaşmada coğrafi şartların yanı sıra harcanan
elektrik miktarları gibi faktörler maliyete yansımaktadır.

3.1.6 Tarife belirlenmesine dair kararlar
Rekabet Kurulunun 13.03.2001 tarih ve 01-12/114-29 sayı ve 26.5.2005 tarih ve 0536/484-115 sayılı kararları ile ASKİ’nin su fiyatını maliyetinin çok üstünde belirleyerek
hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası sonucunda, ASKİ ve İSKİ’nin fiyat
tarifelerinin karşılaştırılması neticesinde ASKİ’nin aşırı fiyat uyguladığını söylemek
mümkün değildir sonucuna varılmış, ASKİ’nin su satış miktar ve tutarları, tarife
ortalamaları, birim su maliyetini etkileyen işletme gelir ve giderleri 2000-2004 yılları
için incelenmiş ve birim suyun ortalama maliyet ve satış tutarları kıyaslanmıştır.
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Yapılan incelemeden birim suyun maliyet ve ortalama satışı açısından, ASKİ’nin kâr
oranının sadece iki yılda pozitif olduğu diğer yıllar için negatif olduğu anlaşılmıştır.
ASKİ

tarifeleri

İstanbul

ve

İzmir

Belediyelerince

uygulanan

tarifelerle

karşılaştırıldığında, kademe ve kademelere uygulanan fiyatların farklı olduğu, ancak
ortalama bir miktar alındığında her üç teşebbüs tarafından uygulanan tarifelerin
birbirlerinden önemli derecede farklı olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla ASKİ’nin aşırı
fiyatlama yapmadığı, uygulanan su tarifelerinin, 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesi
kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması şeklinde değerlendirilemeyeceği
sonucuna varılmıştır (Anonim 2013ş).
TC 14. İdare Mahkemesinin Esas No: 2009/845, Karar No: 2012/1170 sayılı kararında,
Davacı Tüketici Hakları Derneği, Müdahil ASKİ Genel Müdürlüğü olan davada;
“01.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ankara ilinde uygulanacak su ve
atık su tarifesinin kabul edilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
17.07.2009 gün ve 1610 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ve iptali istemiyle açılan
davada, müdahil dilekçesi özetinde, 2560 Sayılı Kanunun 23. maddesinde, su satışı
kanalizasyon tesisi bulunan yerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik
çukurlarının boşaltılması giderleri için ayrı tarifelerin yapılacağının düzenlendiği, bu
tarifenin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider
yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masraflarının ve % 10’dan aşağı
olmayacak nispetinde bir kar oranının esas alınacağı, buna göre belirlenen dava konusu
tarifede hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği
savunulmuştur.
2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23.
maddesinde “Su satışı kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların
uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu
tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider
yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10’dan aşağı
olmayacak bir kar oranı esas alınır. Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar
bir yönetmelik ile belirlenir” hükmü yer almakta iken Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin
2010/343 sayılı dosyasında söz konusu maddede yer alan “…% 10’dan aşağı olmayacak
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nispetinde bir kar oranı esas alınır.” ibaresinin, Anayasa’nın 2. maddesinde aykırılığı
savıyla iptali istemiyle yaptığı başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin 26.01.2012
gün ve E: 2011/6, K: 2012/16 sayılı kararı ile “… İdarece sunulacak su hizmetinin
zaman içinde değişen şartlara göre farklı karlılık oranlarını gerektirebilmesi nedeniyle
su bedelinin tespitinde uygulanacak karlılık oranının belirlenmesi ölçülü ve adil
olmaları koşuluyla idarenin takdirine bırakılması gerekmektedir” gerekçesiyle “...%
10’dan aşığı olmayacak nispetinde…” ibaresi Anayasa’nın 2. maddesine aykırı
bulunarak iptaline, “… bir kar oranı esas alınır ibaresinin iptal isteminin reddine karar
verilmiştir.
Mahkemece yetersiz ve eksik bulunması nedeniyle hükme esas alınabilecek nitelikte ve
yeterlilikte görülmediğinden ve söz konusu eksiliklerin de ek rapor ile giderilememiş
olması nedeniyle Mahkemenin 29.09.2012 günlü kararı ile dava dosyasında bulunan
ASKİ’ye ait muhasebe kayıtları incelenerek; enerji,

personel ücretleri (memur ve

işçilere sağlanacak zam, tazminat ve her türlü yardım giderleri vs. dahil), araç, gereç,
ekipman, bakım onarım giderleri ülkemizdeki enflasyon oranı, yatırımlarla ilgili içi ve
dış kredi kullanımları ile ilgili borç ve faiz ödemeleri ile döviz kurlarına ait beklentiler
ve sayısal veriler ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen hesaplama yöntemleri
dikkate alınarak davalı idarece tespit edilen dava konusu 2009 yılı su ve atık su tarifesi
m³ maliyet hesaplamasının maliyet muhasebesi ve muhasebe bilimleri açısından 2560
Sayılı Kanunun 23. maddesine göre yerinde olup olmadığı yönünden yeniden bilirkişi
incelemesi yaptırılmasına karar verildiği, bu karar uyarınca bilirkişi incelemesi
sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda özetle; ASKİ’nin, hizmet gereği kamu
yararını göz önünde bulundurmakla birlikte iktisadi bir gelir elde etmeyi amaçlamakta
olup, bir ticari işletme olarak nitelendirilmesinin mümkün olduğu,” tacir -sıfatına haiz
olmakla birlikte kamu hizmeti niteliğinde bir görevi yerine getirmekte olduğu; bundan
dolayı kurumun özel bir şirket gibi tamamen kar amacına dayalı olarak faaliyet
göstermesinin de beklenemeyeceği, yapacağı zamların da planlanmasında kamu hizmeti
niteliğinde bir faaliyet yürüttüğünü dikkate alması gerektiği, su tarifesinin belirlenmesi
konusunda esas alınan 2560 Sayılı Kanun ve ASKİ Tarife Yönetmeliği çerçevesinde
suyun toplam maliyet bedeline dahil ettiği bazı maliyet kalemleri işletme ve yönetim
gideri niteliğinde olmadığı, söz konusu maliyet kalemleri; kredi anapara geri ödemeleri,
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cari transferler ve sermaye transferleri olduğu, bu maliyet kalemlerinin mezkur mevzuat
kapsamında hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiği, 2560 Sayılı Kanun ve ASKİ
Tarife Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde atık su dahil toplam su
maliyetinin 172.864.772,03 TL, yine aynı mevzuat kapsamında atık su bedeli dahil
birim su maliyetinin 2,36 TL/m3 olarak hesaplandığı, ASKİ’nin uyguladığı 2,36 TL/m3
tarife ile hesaplanan atık su bedeli dahil birim maliyeti olan 2,36 TL/m3 kullandığında
maliyet üzerinden % 14,22‘lik bir kar oranının tespit edildiği” şeklinde görüş ve kanaat
belirtilmiş, taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna yapılan itirazlar bilirkişi raporunun
dayandığı teknik ve bilimsel veriler göz önüne alındığında yerinde görülmemiş ve
mahkememiz heyetince hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.
Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ve yapılan açıklamalar ile hükme
esas alınabilecek nitelikte bulunan bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden,
davalı idarece belirlenen su ve atık su tarifesine % 14,22 kar oranı ilave edilmek
suretiyle ulaşıldığı, bu kar oranının da ASKİ’nin hukuki durumunun ve yürüttüğü kamu
hizmeti niteliğinin göz önünde bulundurulduğunda fahiş olmadığı ve 2560 Sayılı
Kanunun ve ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve
esaslara uygun olduğu sonucuna varıldığından “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık
görülmemiştir” denmiş olup, bu karar uyarınca su ve atık su tarifesine % 14,22 kar oranı
ilave edilmek suretiyle ulaşılan bedel fahiş görülmemiştir (Anonim 2013z).
Bu karar davacı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edilmiş olup, burada süreç devam
etmektedir.

3.1.7 İçme suyu ücretinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişiler
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği, ücretsiz veya indirimli tarife
uygulamasına sınırlama getirilmiş, ancak kanunda istisnaya da yer verilerek bu konuda
Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Su ücretinde indirim konusunda zaman zaman
başka kanunlarda da yasal düzenlemeler yapılmıştır.
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İstiklal madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması
hakkında kanun kapsamında su ücretinden indirimli yararlanılması:
5595 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü
maddesi gereğince 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanununa aşağıdaki ek madde 1
eklenmiştir.
“Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatanî hizmet tertibinden aylık bağlananlar
ile malûl gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya
gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az
indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife
üzerinden alınır”.
Bu düzenlemeden yararlanabilmek için ilgili kişilerin şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık
veya gelir bağlandığını ispatlaması gerekir.
Özürlüler ve öğrenciler ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk
Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında kişilerin su ücretinden
indirimli veya ücretsiz yararlanmaları:
Bilindiği gibi 4736 Sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, 28.01.2002 tarih ve
2002/3654 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmetlerden
Ücretsiz Veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince; gaziler, şehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerin 4736 Sayılı Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulması hükme bağlanmıştır. Ancak bu
konuda bir zorunluluk da getirilmemiştir.
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Özürlüler:
İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı 21.01.2004 tarih ve 2004/21 sayılı
“Özürlüler” hakkındaki genelgesinde ilgili maddelere atıfta bulunularak; mahalli
idareler tarafından verilmekte olan toplu taşım, su vb hizmetlerden özürlülerin ücretsiz
veya indirimli olarak yararlandırılmalarının gerekmekte olduğu, bunun için, indirim
nedeniyle düzenlenen belgenin (paso) verilmesi sırasında % 40 ve daha yukarı özüre
sahip vatandaşlarımıza Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca verilen
“Özürlüler İçin Kimlik Kartı”nın özürlülük için geçerli belge olarak kabul edileceği, bu
bakımdan, ücret tarifelerinin düzenlenmesi sırasında bu hususa yer verilmesinin sağlanacağı
belirtilmektedir.
Belediyeler tahakkuk edecek su ücretinden özürlülere indirim yapılacak miktarı/oranı
veya

ücretsiz

yararlandırılacağını

belirlemiş

ise,

yapılan

bu

düzenlemeden

yararlanabilmek için ilgili kişilerin Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca
verilen “Özürlüler İçin Kimlik Kartı”nın ilgili belediyeye sunmaları gerekmektedir.
Öğrenciler:
Türk Dil Kurumu Eğitim Terimleri Sözlüğüne göre öğrenci; “1. Öğrenim görmek
amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse. 2. Bir öğretmenin gözetimi ve
yol göstericiliği altında belli bir konu üzerinde çalışan kimse.” Milli Eğitim Bakanlığı
İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine
İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise; “her derece ve türdeki okullarda öğrenim
görenler” olarak tanımlanmıştır.
Belediyeler tahakkuk edecek su ücretinden öğrencilere indirim yapılacak miktarı/oranı
veya

ücretsiz

yararlandırılacağını

belirlemiş

ise,

yapılan

bu

düzenlemeden

yararlanabilmek için ilgili kişilerin öğrenci olduğunu ispatlamaları gerekmektedir.
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65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşları:
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla
mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne
nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka
bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan
doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve
muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk
Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece… aylık bağlanması amacıyla çıkarılmıştır.
Belediyeler tahakkuk edecek su ücretinden 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık
bağlananlara indirim yapılacak miktarı/oranı veya ücretsiz yararlandırılacağını
belirlemiş ise, yapılan bu düzenlemeden yararlanabilmek için ilgili kişilerin bu kanun
kapsamında aylık bağlandığını ispatlamaları gerekir.
Başarılı sporculara aylık bağlanması ile devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında
kanun ile ilgili yönetmelik:
5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Başarılı Sporculara Aylık
Bağlanması Ve Devlet Sporcusu unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik, gereğince de,
5774 Sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan amatör sporculardan, belediyelerce
tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri
tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır (md.17/4).
Bu düzenlemeden yararlanabilmek için ilgili kişilerin Başarılı Sporculara Aylık
Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aylık
bağlandığını ispatlamaları gerekir.
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Özel öğretim kurumları kanunu:
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek
kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel
kişilerce açılan özel öğretim kurumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel
öğretim kurumlarını kapsamaktadır. (md.2) Bu kanun ile okulların su, doğal gaz ve
elektrik ücretlendirilmesinin, resmî okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanacağı
hükme bağlanmıştır (md.12/II).
Su Kanalizasyon İdareleri tarafından yapılan indirim oranları ve su bedeli Çizelge
3.5’de gösterilmiştir. Her su ve kanalizasyon idaresi kendi bünyesinde farklı farklı
oranlarda indirim oranları ve bunlara göre bedel tespitine gitmiştir (Çizelge 3.5).
Çizelge 3.5 Su Kanalizasyon İdareleri tarafından yapılan indirim oranları ve su bedeli
(2011 Yılı Fiyatları İle) (Ek-1)
Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel
Müdürlüğü

Malûl Gazi, Şehit
ve Gazi Dul ve
Yetimi

Kanun Gereğince Aylık
Bağlanan Amatör
Sporcular

Özürlüler

İndirim
(%)

Bedel
(TL)

İndirim
(%)

Bedel (TL)

İndirim
(%)

Bedel (TL)

Adana (ASKİ)

% 50

1,22

% 50

1,22

-

-

Ankara (ASKİ)

% 96

0,10

% 96

0,10

% 96

0,10

Antalya (ASAT)

% 92

0,14

% 10

1,52

+

0,81

Bursa (BUSKİ)

% 50

1,04
1,97

% 50

1,04
1,97

-

-

Diyarbakır (DİSKİ)

% 50

0,68
1,48
1,64

% 35

0,88
1,93
2,13

-

-

Erzurum (ESKİ)

% 50

0,80

% 50

0,80

-

-

Eskişehir (ESKİ)

% 50

1,43

% 25

1,98

-

-

Gaziantep (GASKİ)

% 50

1,24

% 50

1,24

-

-

Mersin (MESKİ)

% 50

1,36
2,00
3,62

% 50

1,36
2,00
3,62

-

-

İstanbul (İSKİ)

% 50

1,45

-

-

-

-

İzmir (İZSU)

% 50

1,13
2,89

% 50
-

1,13
5,78
9,33

-

-

Kayseri (KASKİ)

%50

0,92

-

-

-

-

Kocaeli (İSU)

%33

1,18
2,15

%33

1,18
2,15

-

-

Konya (KOSKİ)

%50

0,96

%50

0,96

%50

0,96
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Sakarya (ADASU)

%50

0,96
0,53
0,38
0,25

Samsun (SASKİ)

%70

0,62

0,96
0,53
0,38
0,25

%50

%50

0,96
0,53
0,38
0,25
1,99

Kaynak: İdarelerden araştırmacı tarafından derlenmiştir.
Bursa

: 1. Tüketim <= 10 m³, 2. Tüketim > 10 m³

Diyarbakır

: 1. Kademe 0-20 m³, 2. Kademe 21-30 m³, 3. Kademe 31 m³ ve üstü.

Meski

: 1. Kademe 0-15 m³, 2. Kademe 16-50 m³, 3. Kademe 51 m³ ve üstü.

İzmir

: 1. Kademe 0-13 m³, 2. Kademe 14-20 m³, 3. Kademe 21 m³ ve üstü.

Kocaeli

: 1. Kademe 0-10 m³, 2. Kademe 10 m³ ve üstü.

Sakarya

: Konut 1, Konut (Merkez İlçeler) 3, Konut 4, Konut 5.

Burada da, birkaç il ve ilçenin uygulamakta olduğu, bedel tespitinde kademe sisteminin
uygulanış şekli görülmektedir. Kocaeli İSU, su bedelinden indirim yapmamakta ancak
atık su bedelini ise hiç almamaktadır. Çizelgedeki su bedellerine Katma Değer Vergisi ve
Çevre Temizlik Vergisi dâhil değildir (Türkyılmaz 2013). İdareler tarafından yapılan
indirim oranlarında en yüksek uygulamanın ASKİ tarafından yapıldığı görülmektedir.
Çizelge 3.6 Bedelsiz Su Verilenler (Meriç 2004)

ŞEHİRLER

İTFAİYE

KANUNLA
BELİRLENMİŞ
MİKTARDA
EVSEL
NUFUSA

Berlin

SOSYAL
YARDIM
KURULUŞLARI

YOKSULLAR

UMUMİ
KULLANIMLAR
(İBADETHANE,
ÇEŞME,
HAMAM Gibi)

Bedelsiz olarak su verilmiyor

İstanbul

Evet

-

-

-

Johannesburg

Evet

Evet

-

-

Kahire

Evet

-

-

-

Evet

Londra

Evet

-

-

-

-

-

-

Madrid

Bedelsiz olarak su verilmiyor

Meksiko City

Bedelsiz olarak su verilmiyor

Moskova

Bedelsiz olarak su verilmiyor

Paris

Evet

-

Şanghay

-

Evet

Bedelsiz olarak su verilmiyor

Tahran

-

Evet

-

-

-

Tokyo

-

-

Evet

Evet

Evet
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Moskova, Madrid, Şanghay, Mexico City ve Berlin’de bedelsiz olarak su
verilmemektedir (Çizelge 3.6). Diğer şehirlerde ise bedelsiz olarak su verilmektedir.
Sınıflandırma yapacak olursak; Tahran’da kanunla belirlenmiş miktarda evsel nüfusa,
Tokyo’da sosyal yardım kuruluşlarına, yoksullara ve halk banyolarına, Paris ve
Londra’da yalnızca itfaiyeye, Johannesburg’da itfaiyeye ve kanunen tüm vatandaşlara
ayda 6 m3, İstanbul’da ise itfaiyeye, ibadethanelere, mezarlıklara, çeşmelere ve İSKİ’ye
bağlı birimlere bedelsiz olarak su verilmektedir. Kahire’de parkların sulanmasından
sorumlu olan belediyeler düşük ücret ödemektedir. Ayrıca camilerden su parası tahsil
edilmektedir ve henüz su şebekesi kurulmamış olan yerlerde, su evlere kadar gitmediği
için bedava su veren çeşmeler yapılmaktadır.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1 Diğer Su ve Kanalizasyon İdareleri İle Tarife Karşılaştırması
Büyükşehir belediyelerine bağlı su idarelerini karşılaştırdığımızda Çizelge 4.1’de
görüldüğü üzere her bir idare farklı fiyatlarla karşımıza çıkmaktadır.
Çizelge 4.1 Büyükşehir belediyelerine bağlı su idarelerinin karşılaştırılması (Ek-1)
İLLER

ABONE TİPİ

ANKARA

SU (TL)

ATIKSU (TL)

TOPLAM (TL)

KONUT

2,00

1,00

3,00

İSTANBUL

KONUT

-

-

3,56

ADANA

KONUT

2,32

0,57

2,89

ANTALYA

KONUT

-

-

2,15

İZMİR

KONUT

1,17

1,8

2,97

DİYARBAKIR

KONUT

-

-

2,04

ERZURUM

KONUT

1,11

0,55

1,66

ESKİŞEHİR

KONUT

1,69

0,85

2,54

BURSA

KONUT

2,15

0,32

2,67

GAZİANTEP

KONUT

2,63

0.36

2,99

MERSİN

KONUT

-

-

2,65

KOCAELİ

KONUT

1,37

0,685

2,22

KONYA

KONUT

-

-

2,26

SAMSUN

KONUT

-

-

1,85

SAKARYA

KONUT

-

-

2,19

Kaynak: İdarelerden araştırmacı tarafından derlenmiştir.

İçme suyu tarifelerinde en yüksek bedel İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü) en düşük bedel ESKİ (Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi)
tarafından uygulanmaktadır. Bu durum mahkeme kararlarınca yanlış addedilmese de,
idarelerce bedel takdirinde bir standardın olmaması, çok başlı bir politikanın
uygulanmasına neden olmaktadır. Araştırmacı tarafından büyükşehir belediyelerine
bağlı su idarelerine bilgi edinme kapsamında içme suyu tarifelerini nasıl belirledikleri
sorulmuş olup aşağıdaki şekilde yanıt alınmıştır;
Antalya Su ve Atıksu İdaresi; “Su ve Kanalizasyon hizmetleri 2560 Sayılı Kanun ile
düzenlenmiş olup, bu kanun hükümleri doğrultusunda işlemler yapılmaktadır. Genel
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Müdürlüğümüzün uyguladığı tarifeler ve yönetmelikleri, tabi olduğumuz söz konusu
yasa ve hükümleri gereği Genel Kurulumuzca belirlenmektedir. Yönetim Kurulunca
tespit edilen tarifeler, Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler, mahalli bir
gazetede veya İdarenin internet sitesinde ilan edilerek belirtilen tarihte uygulamaya
başlanır”.
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi; “Genel Müdürlüğümüzde abonelere uygulanan ücret
tarifesi; Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Kurulunun her yılın Kasım ayında
almış olduğu Mali Yıl Ücret Tarifesi Kararına göre ücretlendirilmektedir. 2013 yılı için;
Genel Kurul tarafından alınan 21.11.2012 tarih ve 10 sayılı “2013 Mali Yılı Ücret
Tarifesi” kararına göre tahakkuk yapılmaktadır. Aynı tarife kararının Diğer
Uygulamalar başlıklı 3. maddesinin (d) bendinde “TC Başbakanlık Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığınca açıklanacak aylık Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artışlar
ve azalışlar İçme su, Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli ve Yeraltından
Çıkarılan Sulardan (Özel Kuyular) alınacak olan Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması
Bedellerine aylık olarak yansıtılacaktır. Bu uygulama Ocak 2013 tarihinden itibaren
geçerli olup tahakkuk dönemi ücretlerine bir önceki ayın TÜFE oranındaki artış ve
azalış oranı yansıtılacaktır” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre aylık TÜFE
oranlarındaki artış ve azalışlar su ücretleri yansıtılmaktadır”.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi; “Su satış tarifelerinin belirlenmesinde, KOSKİ
Tarifeler Yönetmeliğinin 8. maddesince uyarınca, yönetim ve işletme giderleri (enerji
ve malzeme giderleri, personel giderleri, şebeke tevsi, ıslah gibi giderler) ve amortisman
giderleri ile TÜFE artış oranları dikkate alınmaktadır”.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi; “İSKİ yaklaşık maliyeti üzerinden su satışı
yapmaktadır. Su birim fiyatları İBB meclisinin incelemesi ve onayı ile yürürlüğe
girmektedir” şeklinde cevap vermişlerdir. Alınan ve yukarıda özetlenen cevaplar bize,
idarelerce tarife belirlenmesinde bir standardın olmadığını göstermesi bakımından
önemli olarak değerlendirilmektedir.
Büyükşehir Belediyeleri bulunan illerdeki sular idarelerinin her biri, bulundukları
coğrafi bölge, illerdeki faaliyet alanlarına göre farklı farklı tarifeler belirlemişlerdir.
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Örneğin Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi seralar ve oteller için ayrı, İzmir Su ve
Kanalizasyon İdaresi turistik tesisler ve serbest bölgeler için ayrı tarifeler
uygulayabilmektedirler (Ek-1).

Buda bize İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su

Formunda, ülkemizde su politikasının çok başlı bir yapıya sahip olduğu, her kurumun
kendine göre argümanlar belirleyerek buna göre davrandığı eleştirilerini haklı çıkarır bir
durumu göstermektedir.

4.2 İçme Suyu Tarife Bileşenleri Bilinirliğinin Önemi
Abonenin aldığı hizmet seviyesi, ödenen ücretlere karşılık geliyor mu? Aboneler
genellikle parasal değere odaklanırlar. Aboneler hizmet için yaptıkları ödemenin
karşılığını alıp almadıklarını sorgularlar. Tüketici örneğin bir gıda maddesi satın alırken
farklı firmalar tarafından üretilen aynı ürünü gerek fiyat gerekse ürün kalitesi olarak
karşılaştırır. Ancak su gibi tekel hizmetlerde tüketicilerin bu kıyaslamayı yapması
genellikle

zordur.

Bu

nedenle

tüketiciler

aşağıdaki

noktaları

dikkate

alma

eğilimindedirler:
Hizmet kalitesi beklentileri karşılıyor mu? Hizmetten sağlanan gelirin bu amaçla ve
verimli olarak kullanıldığı düşünülüyor mu? Abonelerin su altyapı yönetimi
yetkililerinin tarife gelirlerini kişisel lüks harcamalarında kullandığına dair fikir ya da
önyargıları var mı?
Civar belediyelerde aboneler ne kadar ödüyor? Abonelerin algılamalarına daha fazla
özen göstermek, tüketici memnuniyetinin yükselmesine ve belirlenmiş bir tarife için
tahsilat oranının artmasına yol açar. Buna ek olarak abonelerin faturalarını ödeme
istekliliği aşağıdaki noktalarla bağlantılıdır:
Ödeme yapmamanın sonuçları: Doğal olarak, eğer yalnızca ahlaki bir yükümlülük varsa
ve ödeme yapmamanın cezai bir sonucu yoksa ödeme istekliliği daha az olacaktır.
Diğer aboneler ödüyor mu? Tüketiciler yüksek bir adalet hissine sahiptir. Eğer diğer
tüketicilerin ödeme yapmadıklarını ve bunun ödeme yapmayanlar için ciddi sonuçları
olmadığını görür veya buna inanırlarsa, ödeme istekliliği daha az olacaktır.
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Ödemenin “gizli” maliyeti: Bir fatura ödemenin doğrudan parasal olmayan başka
maliyetleri mevcuttur. Bunların en önemlisi zamandır. Tüketici fatura ödemek için
zaman harcarsa, bu zaman diğer değerli faaliyetlerinden, örneğin iş, aileye zaman
ayırma vs. gitmektedir. Tüm insanların faaliyetleriyle dolaylı ve direkt bağlantılı olarak
bir “zaman değeri” vardır (Ankara 2010).
Buna mukabil, suyun fiyat talep esnekliği tüketim miktarına, gelir gruplarına ve
sektörlere göre değişiyor olabilir. Mesela, alt gelir gruplarında sert, üst gelir gruplarında
ve sanayi sektöründe yüksek olabilir. Herhalde, su harcamasının aile bütçesindeki
önemine ve fiyat artışlarının tüketiciler tarafından nasıl algılandığına bakmak gerekiyor.
Aile bütçesindeki payı % 0,8’den % 0,9’a çıkaran bir fiyat artışı talebi etkilemeyebilir.
Aynı şekilde, düşük gerçekleşen ortalama enflasyon civarındaki bir fiyat artışını
tüketiciler duyumsamayabilirler.
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5. SONUÇ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987
tarih ve 87/11594 sayılı Kararının 1. maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı olarak kurulmuş, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz ASKİ Genel
Müdürlüğü, toplam 2038 personeli, 5 adet su arıtma tesisi, 7 adet atık su arıtma tesisi,
15 adet paket arıtma tesisi, 1 adet laboratuvar hizmet binası, 60 adet pompa istasyonu,
108 adet su deposu ile 1.678.951 aboneye hizmet vermektedir.
Hayat kaynağını yaşatan kurum olmayı vizyon edinen ASKİ Genel Müdürlüğünce,
Ankara’ya 2012 yılı içerisinde toplam 354.463.426 m3 su arıtılarak, toplam su tutma
kapasitesi 1,6 milyar m3 olan Çamlıdere, Akyar, Kavşakkaya, Kurtboğazı, Eğrekkaya,
Çubuk 2 Barajlarından şehre verilmiş ve toplam 336.310.884 m3 atık su arıtma
tesislerinde arıtılarak temizlenmiştir.
Ankara’nın barajları tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmektedir. ASKİ Genel
Müdürlüğü teknik ekiplerince, Ankara’ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak
numuneler alınmakta ve havza koruma çalışmaları kapsamında barajlar kontrol
edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler,
akredite olmuş ASKİ laboratuvarlarında incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında
tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak
vatandaşların kullanımına sunulmaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Sağlık
Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara ili genelinde 1200 noktadan düzenli
numuneler alarak suyun standartlara uygunluğunu kontrol etmektedir.
Türkiye’de su yönetimi, kamu mülkiyeti ve kamu işletmeciliğine dayanan, gücünü
merkeziyetçi örgütlenmeden alan ve suyu ekonomik mal olarak değil toplumsal değer
olarak gören sistemdir. Su sektörü sermaye odaklı bir sektör konumundadır. Sektörün
altyapısını teşkil eden su ve kanalizasyon boru hatları ile su ve atık su arıtma tesisleri
uzun ömürlü varlıklar olmakla birlikte yüksek yatırımlar gerektirmektedir. AB su
tarifelerinin yatırım ve işleme maliyetini, çevre maliyetlerini ve alternatif maliyeti
kapsayan bir tarife belirlenmesini istemektedir.
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Su fiyatları, kaynakla dağıtım yapılan belde arasındaki uzaklığa, suyun beldeye
ulaştırılma biçimine, suyun kalitesine ve arıtma maliyetine, tedarik hizmeti sunan
yönetimin mali yapısına, beldenin nüfus yoğunluğuna, beldenin yeni yatırım
ihtiyaçlarına ve yatırımların finansmanına, su kayıp-kaçak oranına, işletme etkinliğine
gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, tarifelerin
tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirleneceği hükmü gereği,
ASKİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve uygulanmakta olan tarifeler yönetmeliği
esaslarınca belirlenen içme suyu tarifeleri sonucu oluşan bedel, yönetmelik
doğrultusunda abonelere yansıtılmaktadır.
Rekabet Kurulunun 2001 ve 2005 yıllarındaki kararlarında, ASKİ’nin su fiyatını
maliyetinin çok üstünde belirleyerek hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası
sonucunda, ASKİ ve İSKİ’nin fiyat tarifelerinin karşılaştırılması neticesinde ASKİ’nin
aşırı fiyat uyguladığını söylemek mümkün değildir sonucuna varılmış, ASKİ’nin su
satış miktar ve tutarları, tarife ortalamaları, birim su maliyetini etkileyen işletme gelir ve
giderleri 2000-2004 yılları için incelenmiş ve birim suyun ortalama maliyet ve satış
tutarları kıyaslanması sonucu, birim suyun maliyet ve ortalama satışı açısından,
ASKİ’nin kar oranının sadece iki yılda pozitif olduğu diğer yıllar için negatif olduğu
anlaşılmıştır. Dolayısıyla ASKİ’nin aşırı fiyatlama yapmadığı, uygulanan su
tarifelerinin, hakim durumun kötüye kullanılması şeklinde değerlendirilemeyeceği
sonucuna varılmış, TC 14. İdare Mahkemesi’nin Esas No: 2009/845, Karar No:
2012/1170 sayılı kararında da davalı idarece belirlenen su ve atık su tarifesine % 14,22
kar oranı ilave edilmek suretiyle ulaşıldığı, bu kar oranının da ASKİ’nin hukuki
durumunun ve yürüttüğü kamu hizmeti niteliğinin göz önünde bulundurulduğunda fahiş
olmadığı ve 2560 Sayılı Kanunun ve ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin tarifelerin
belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygun olduğu sonucuna varıldığından “Dava
konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denmiş olup, bu karar uyarınca su ve
atık su tarifesine % 14,22 kâr oranı ilave edilmek suretiyle ulaşılan bedel fahiş
görülmemiştir.
İçme suyu tarifelerinde en yüksek bedel İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü) ve en düşük bedel ESKİ (Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi)
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tarafından uygulanmakta olup, her bir su idaresi kendi yönetmelik hükümlerine göre
farklı farklı bedeller tahakkuk ettirmektedir. Bu durum mahkeme kararlarınca yanlış
addedilmese de, idarelerce bedel takdirinde bir standardın olmaması, çok başlı bir
politikanın uygulanmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bu durum, su politikası
uygulayıcısı kurumların tek bir birim olmamasından kaynaklansa da, bedel takdirinde
bir standardın getirilmesi, hem bedelin tespitindeki maliyet kalemlerinin bilinirliği hem
de insanların yaşamını doğrudan ilgilendiren bu maddeye adil bir ücret karşılığında
ulaşımın sağlanması açısından önemlidir.
İnceleme sonuçlarına göre içme suyu tarifelerinin tespitinde ulusal düzeyde kabul
görmüş standardın olmadığı, farklı kurumlarda farklı işlemlerin yapıldığı ve bu alanda
uygulamaya yönelik bilimsel çalışmaların da yetersiz olduğu açıkça dikkati
çekmektedir. Özellikle içme suyu şebekelerinin sermaye ve işletme maliyetlerinin geri
kazanılması ve ayrıca gelecek yatırımlar için yedek akçe veya fon oluşturulmasına
imkan verecek bir içme suyu fiyatlandırma modeli ile atıksuların arıtılmasına yönelik
toplam maliyeti karşılamaya yönelik arıtma hizmet bedelinin tespitine yönelik modelin
geliştirilmesi ve bunlara göre tarife yönetmeliğinin yenilenmesi zorunlu görülmektedir.
Bu kapsamda içme suyu havzalarındaki arazilerin kamulaştırılması ve kullanım
yasağının getirilmesinin maliyetlerinin de doğrudan kullanıcılardan alınabileceği bir
mevzuat değişikliği ve uygulama yaklaşımının benimsenmesi, kentlerde ekonomik,
çevresel ve sosyal yönlerden sürdürülebilir içme suyu yönetimi bakımında yaşamsal
öneme haiz bulunmaktadır.
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