ANKARA İÇMESUYU 2014 YILI TARİFESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu yazımda, 2014 yılı içerisinde ASKİ’nin konut aboneleri için uyguladığı tarifeleri değerlendirmeye
çalışacağım.
Ankaralı tüketicilere her ay tahakkuk ettirilen ‘Su Bedelleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
ASKİ su fatura bildirimlerinde yer alan konut su tüketimleri karşılığı net ödeme tutarları 5 farklı bileşenin
toplamından oluşmaktadır. Bunlar;
1-Su bedeli,
2-Atıksu bedeli,
3-Şube Yolu bakım vb. bedeli,
4-Çevre Vergisi ve
5-KDV
Bunlardan;
- “Şube Yolu bakım vb. bedeli” ‘maktu’, yani sabit ve su tüketim miktarından bağımsız olarak,
-KDV, toplam fatura tutarının %8’i olarak,
-Çevre Vergisi, su tüketim miktarının belirli bir birim fiyatıyla çarpımı olarak,
-Atıksu bedeli ise ‘Su Bedeli’nin %50’si olarak fatura toplam tutarı içerisinde yer almaktadır.
Söz konusu fatura bileşenleri ve birim fiyatları ile ilgili olarak son bir yıl içerisindeki değerler aşağıda
verilmektedir;
*Su Bedelleri (TL/metreküp):
-Aralık 2013:

2,12000 TL,

-Ocak 2014:

2,13875 TL,

-Şubat 2014:

2,20500 TL

-Mart 2014:

2,23750 TL,

-Nisan 2014:

2,25800 TL,

-Mayıs 2014:

2,50000 TL,

-Ağustos 2014: 2,51429 TL,
-Eylül 2014:

2,52833 TL,

-Ekim 2014:

3,20800 TL,

-Kasım 2014: 3,50940 TL olmuştur.

Buna göre; 2014 yılı içerisinde su bedellerine 9 kez zam yapılmıştır.
Bir yıl içerisinde su tarifesindeki net artış yüzdesi %65,54’tür.
Bir başka anlatımla, 2013 yılı Aralık Ayı’ndan 2014 yılı Kasım Ayı’na kadar geçen süre içinde Ankara’nın
içmesuyu birim fiyatı yaklaşık yüzde 66 arttırılmıştır…
*Şube Yolu vb. için tahakkuk ettirilen bedel su tüketim miktarından bağımsız, sabit olup, 2014 yılı içinde
her ay tahsil edilen ücretler aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
-Aralık 2013:

1,27 TL

-Ocak-Nisan 2014: 1,33TL
-Mayıs-Kasım 2014: 3,53 TL.
Bu kalemde bir yıldaki artış oranı ise yüzde 178 olmuştur.
*Çevre Vergisi, yıl içinde herhangi bir zam görmemiştir! Abonelerin tükettikleri beher metreküp başına
0,24 TL olarak tahsil edilmiştir. Bir başka anlatımla, çevre vergisinin birim fiyatı 0,24 TL / m3 olarak
uygulanmıştır.
SONUÇ
2014 yılında ASKİ Su bedellerine toplamda %37,32 oranında zam yapmış ve uygulamış
bulunmaktadır.
Ek Değerlendirme:
Bir malın fiyatını belirleyen unsurlardan en başta gelen ikisi miktarı (hacmi, ağırlığı vb.) ve kalitesidir.
(Ekonomi temel kitaplarında sözü edilen arz/talep öğretisi! Uzmanlık alnım dışındadır…).
Belediyelerin su ücretleri, esas olarak miktar üzerinden alınmaktadır. Arz ettikleri suyun kalitesi ile orantılı
bir fiyatlandırma yoktur.
Oysa serbest piyasa ortamında fiyatı belirleyenlerden belki de en belirgini o malın kalitesidir. Suyun da
elbette farklı kaliteleri, farklı farklı nitelikleri vardır.
Aynı miktar/hacimde marketlerde satılan şişelenmiş suların fiyatları birbirlerine göre on katına kadar
farklılıklar göstermekte ve alıcı bulmaktadır. Bir başka deyişle, suyun miktarı değil asıl kalitesi/niteliği
fiyatının belirleyicisi olmaktadır.
Ankaralıların musluklarından tükettikleri suya ödediği bu bedel, birim süre içinde kullandıkları su miktarı
ile orantılıdır. İvedik Arıtma tesisinde işlenen hamsu eğer Ankara’nın mevcut Kuzey’indeki depolanmış
yerüstü su kaynaklarından geliyor ise (Akyar, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kavşakkaya Baraj
gölleri) ve bu kalitedeki suyun birim fiyatı belirlenmiş ise, Kesikköprü Barajından Kızılırmak suyunun
paçallanarak kente verildiği sürelerde söz konusu birim fiyatın da değil zamlanması, tam tersine ciddi bir
biçimde düşürülmesi gerektir.
Kızılırmak suyunun harmanlanarak Ankara içmesuyu şebekesine verildiği durumlarda, ülkemizin diğer
kentlerine göre en kalitesiz ve en pahalı suyu Ankaralı tüketmekte ve olağanüstü bedelini her türlü
ödemektedir.

