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Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi
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. ASKĠ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları
içinde kuruluş kanunu ve diğer kanunlarla verilen su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle
görevlidir. ASKĠ 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.
ASKĠ Genel Müdürlüğünce satış, hizmet, güvence ve yaptırımların parasal değerle
belirlenmesi işlemi olan tarifeler, yönetmelikle düzenlenmiştir. Tarife yapıları abone 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. Ġlk 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.
Ġnceleme 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.
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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 Ġstanbul 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.
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.
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