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1. GİRİŞ
Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uygulanacak Usul ve esaslara ilişkin Yönetmeliğin amacı; atık su altyapı tesisleri ile evsel
katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi,
bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin;
atık su altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi,
ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini
sağlamaktadır.
Bu rapor, 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik’in 23/1 maddesinde yer alan ‘‘2872 sayılı Çevre Kanununun 11inci
maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atık su ve evsel katı atık tarife
ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi,
görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini,
hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan
yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.’’ Biçimindeki
düzenleme gereği hazırlanmıştır.
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Madde 18- Evsel Katı Atık Hizmetleri
için ücretlendirme (1) Evsel Katı Atık Hizmetleri İçin Ücretlendirme yapılırken tam maliyet
ve KIRLETEN ÖDER ESASLARI kullanılır.
Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları
evsel katı atık hizmetleri için evsel katı tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.
2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil
edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre
toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır.
Raporu hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik
Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.
Evsel katı atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde
yapılan ‘‘Evsel Katı Atık’’ tanımı dikkate alınmıştır.
Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu Raporda yer alan
Toplam Maliyetin mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV hariç
hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen tutarlar da KDV hariç tutarlardır.
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2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atıksu ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve
kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda ‘‘tarife ’’ terimi bir
evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılında ortaya çıkan
toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik
yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife
hesaplamanın temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle sistemin mevcut ihtiyaçları
kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır.
Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:

Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.

Tanımlana hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV
hariç olarak hesaplanmıştır.

Ortalama maliyet hesaplanmıştır.

Toplam maliyet farklı atık gruplarına dağıtımı yapılmıştır.

Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

Toplanan evsel atığın gruplara yüzdesel dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ
Araçların ihale bedeli (2018 yılı maliyeti) + İşçi Maaşları

1.736.504,00 TL

Yakab Yıllık Aidat Bedeli Ortalama
27.614,78.-TL
İller Bankası Borçlanma Tutarı
Bulunmamaktadır.
Toplam Maliyet
1.764.119,02.-TL
Tahakkuk Eden ÇTV
238.600,39.-TL
Yıllık Katı Atık Toplama Net Maliyeti
1.525.518,63.-TL
Aylık Katı Atık Toplama Net Maliyeti
127.126,55.-TL
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin Madde 13 (2) bendi uyarınca ‘‘çevre temizlik
vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılarak işlem yapılır.’’
(Bu tablo 2018 yılı kullanılarak maliyet hesaplanmıştır.)
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak
evsel katı atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.
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Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifelerinin Belirlenmesinde uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre hesaplaması
yapılan bu maliyetlerin içerisinde toplama taşıma depolama ve cadde sokak temizliği dahildir.
Sayısal veriler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
ve Fen İşleri Müdürlüğünden alınmıştır.
Belediyemiz evsel katı atık yönetimi sahasında olmakla birlikte, su aboneliği bulunmayan
konut ve konut dışı yerlerden, bahse konu yukarıdakiler tarifeler esas alınmak suretiyle
01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Armutlu Belediyesi tarafından evsel katı
atık bedeli alınır.
3. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME
3.1.Faturalama İlkeleri
Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak
müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır.
Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:
Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir, Fatura katı atık üreticisine/ aboneye
mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üretici/ abone numarası vb.)
3.2.Muhasebeleştirme
Bütçeleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine
göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık
toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle gelecek yılın Evsel
Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir.
Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu
hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin ana birimin kullanmış olduğu hizmet
binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden
alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.
4. SONUÇ
Bu rapor 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci ve 01/05/2003 tarihli ve
4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesi Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin
6’ıncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik
Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel katı atık tarifelerinin oluşturulması
amacıyla hazırlanmıştır.
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre hesaplaması
yapılan bu maliyetlerin içerisinde toplama taşıma ve cadde sokak temizliği dahildir.
Bu raporun hazırlanması aşamasında aşağıdaki kanun, ve yönetmeliklerin ilgili maddelerine
dayanılarak gerçekleştirilmiştir.
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ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık
bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu
tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin;
atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi,
ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini
sağlamaktır.
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,ç) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma,
geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve
kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına,ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde
uyulacak usul ve esasları kapsar.
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
e) Evsel katı atık idareleri: Büyükşehir belediyelerini, diğer belediyeleri ve belediye
birliklerini,
f) Hizmet: Hanehalkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için;
2) Katı atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,
i) Sistem: Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idarelerinin sorumluluk
alanı içinde bulunan atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanılması
ve/veya faydalanılması gereken birbirinden bağımsız da olabilen 14 üncü ve 15 inci
maddelerinde belirtilen süreçlerin herbiri veya birkaçını,
j) Tam maliyet esaslı tarife: Atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler
karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara
yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
l) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve
bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri,
kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de
içeren toplam değeri,
m) Ücret: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44
üncü maddesi hükmü gereği çevre temizlik vergisi ile aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca
kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca
alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile
ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam
sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar
tarafından ödenmesi gereken parasal değeri,ifade eder.
MADDE 18 – (1) Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet
ve kirleten öder esasları kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam
maliyet esaslı tarifelerinin belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık
tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın
internet sayfasında yayımlanır.
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(2) Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı
aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:
a) Atık ağırlığı,
b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,
c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,
ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı
gibi belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.
ÇEVRE KANUNU
Kanun Numarası : 2872
Kabul Tarihi
:9/8/1983
Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş be işletmeler mevzuatta öngörülen arıtma
tesis veya sistemlerinin müstakil veya ortak olarak kurmakla yükümlüdür. Arıtma tesis veya
sistemleri kurulup işletmeye hazır hale getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere işletme
ve kullanım izni verilmez.
İşletme izni alarak faaliyete geçen herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme faaliyetinde
değişiklik yapmayı ve tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini önceden mahallin en
büyük mülki amirine hesap vermekle yükümlüdür. Mülki amir durumu derhal Başbakanlık
Çevre Müsteşarlığına ve ilgili bakanlığa bildirir.
Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması veya zararsız hale getirilmesi ile
yükümlü kuruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek
önlemleri alırlar.
Atık ve artıkların doğrudan veya dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde
uygulanması gereken teknik usuller alıcı ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma imkanları
göz önünde tutularak yönetmelikleri belirlenir.
ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ
Mükerrer Madde 44- (Değişik: 5035-25.12.2003/ m.41- Yürürlük m.50d) Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre ve temizlik hizmetlerinde
yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları
birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerin
kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar
Kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karışıklı olmak şartıyla elçilik ve
konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar,
milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların
müştemilatı vergiye tabi değildir.
Verginin mükellefi, binaları kullananlarıdır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.
(Değişik 4. Fıkra: 5281- 30.12.2004/ m.18- Yürürlük m.45/11)
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KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI
Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon
Harcamalarına Katılım Payı alınır:
a)Yeni kanalizasyon tesisi yapılması
b)Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi
c)İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona
bağlanmış ise payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır
Belediyemiz meclisince alınan karara istinaden kanalizasyon harcamalarına katılım payı
bedeli 450,00-TL olarak belirlenmiştir.
2018 MALİYETİ
ABONE TÜRÜ

ADEDİ

Su abonesi
Mesken
Şantiye
İşyeri
Engelli- Şehit Gazi
Depo- Dam
Resmi Daire
Otel Sıcak Su
Yardıma Muhtaç

9440
8759
195
348
115
6
10
2
5

2018 FİYATI (TL/ AY)
m3

3,00
7
4,5
1,25
3,00
3,00
2,25
0,2
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KATI ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ
Meclis Karar Tarihi : 01.03.2019
Meclis Karar No
: 39
ABONE TÜRÜ
Mesken (KDV Dahil)
Şantiye 1-10 Bağımsız Bölüm (KDV Dahil)
Şantiye 11-20 Bağımsız Bölüm (KDV Dahil)
Şantiye 21ve üzeri Bağımsız Bölüm (KDV Dahil)
0-100 m² arası işyeri için (KDV Dahil)
101m² ve üzeri işyeri için (KDV Dahil)
Resmi Kurumlar 0-3000 m² (KDV Dahil)
Resmi Kurumlar 3001 m² ve üstü (KDV Dahil)
Pansiyonlar 0-1500 m² (Resmi- Özel) (KDV Dahil)
Pansiyonlar 1501 m² ve üstü (Resmi- Özel) (KDV Dahil)
Banka (KDV Dahil)
Oteller (KDV Dahil)
Hastane (KDV Dahil)
Yurtlar 0-3000 m² (KDV Dahil)
Yurtlar 3001 m² ve üzeri (KDV Dahil)
Yemek Fabrikaları (KDV Dahil)
Lokantalar 0-50 m² (KDV Dahil)
Lokantalar 51-100 m² (KDV Dahil)
Lokantalar 101 m² ve üstü (KDV Dahil)
Kurumsal Marketler ( Ülke genelinde şubeleri bulunan kurumsal
marketler)
Market- Bakkal 1-100 m² (KDV Dahil)
Market- Bakkal 101-250 m² (KDV Dahil)
Şehit Aileleri
Akaryakıt İstasyonları (KDV Dahil)
6,08.-TL X Mesken Adedi ( KDV Dahil)

Ücret/ Ay
4,00
80,00
110,00
180,00
7,50
17,50
600,00
1.100,00
75,00
85,00
600,00
100,00
25,00
125,00
175,00
150,00
75,00
100,00
125,00
600,00
7,50
12,50
Ücretsiz
175,00
4,00 x Mesken Adedi

BORÇLARIN ZAMANINDA ÖDENMEYENLERİ İÇİN DURUM
Gelir tarifesinde yer alan hizmet karşılığı ücretini (İçme suyu, su kullanımı, vb.) zamanında
ödenmeyen borçlulara 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda uygulanan gecikme
zammının uygulanmasına (Faizin günlük hesaplanmasına )
Yıllık Katı Atık Toplama Net Maliyeti

1.525.518,63-TL

Yıl içinde toplanan katı atık miktarı

7925 Ton/Yıl
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Armutlu İlçesi çöp miktarı hesaplanırken Yaz ayları (120 gün) ve Kış(245 gün) ayları olarak
hesaplanmıştır.
İlçe Nüfusu
Yaz Ayları için; 30,000 Kişi
Kış Ayları için ; 8,000 Kişi
Armutlu İlçesi İçin Öngörülmüş Kişi Başı 1 KG/Kişi.Gün
Atık Üretim Miktarı
Nüfusun Sebep Olduğu Atık Miktarı: İlçe Nüfusu x Öngörülmüş Kişi Başı Atık Üretim
Miktarı x Yaz/Kış Nüfus
Nüfusun Sebep Olduğu Atık Miktarı: 8,000 x 0,8 x 245
Nüfusun Sebep Olduğu Atık Miktarı: 30,000 x 0,8 x 120
Nüfusun Sebep Olduğu Atık Miktarı: 1568 + 2880 = 4448 TON/YIL
Mesken dışı yerlerin sebep olduğu atık miktarı: 7925 – 4448
Mesken dışı yerlerin sebep olduğu atık 3477 Ton / Yıl
miktarı
TON BAŞINA HİZMET BEDELİ:NET SİSTEM MALİYETİ / TOPLAM ATIK MİKTARI

TON BAŞINA HİZMET BEDELİ: 1.525.518,63 TL / 7925
TON BAŞINA HİZMET BEDELİ: 192,49 TL / TON
Mesken Oranı
4448/7925 = 56,00 %
Mesken Dışı Yerler Oranı
2365/7925 = 44,00 %
Mesken Net Sisteme Maliyeti = Net Sistem Maliyeti x Mesken Oranı
Mesken Net Sisteme Maliyeti = 1.525,518,63 TL x 56,00 %
Mesken Net Sisteme Maliyeti = 854.290,43 TL/YIL
Meskenlerden Toplanan Atık Miktarı : 4448 TON / YIL
Ton Başına Toplam Atık Maliyeti
192,06 TL/TON
Mesken Başına Atık Miktarı: Meskenlerden Toplanan Atık Miktarı / Mesken Sayısı
Mesken Başına Atık Miktarı: 4448 / 8879
Mesken Başına Atık Miktarı: 0,50 Ton/ Yıl.Mesken
Mesken Başına Atık Miktarı: 0,041 Ton/ Ay.Mesken
Mesken Başına Katı Atık Bedeli: Mesken Başına Atık Miktarı x Ton Başına Atık Toplam
Maliyeti
Mesken Başına Katı Atık Bedeli: 0.041 Ton/Ay.Mesken x 192.06 TL/Ton
Mesken Başına Katı Atık Bedeli: 8,01 TL/Ay.Mesken
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