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1.GİRİŞ: 

Katı Atık İdaresi Hakkında Genel Bilgi: 

 

Manisa İli Demirci İlçesi’nin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (TÜİK) 2018 yılı nüfusu 

toplam 41.135 ve  yıllık toplanan atık miktarı ise 53842 ton/yıl olup tarifeler, 2019 yılında bu iş için 

gerçekleşen gelir-gider kalemleri verilerine göre maliyetler üzerinden hesaplanmıştır.(9 aylık ortalama) 

Tarifelerin belirlenmesine esas olmak üzere hazırlanan  tablo yazı ekinde Ek1’de sunulmuştur. 

 

2. HİZMET KAPSAMI:  

 

Demirci Belediyesi İlçe Sınırları içerisinde yer alan 22Merkez Mahalle ve 79 Kırsal mahallelerdeki tüm 

meydan, bulvar, cadde, sokak ve pazaryerlerinde bulunan çeşitli atık üreticilerinden (Konutlar, Kamu, 

Ticari ve Ticari olmayan Kuruluşlar ile sanayi kuruluşları) toplanarak Büyükşehir Belediyesine ait nakil 

istasyonuna  nakledilmesi ile gerçekleşmektedir.  

3. TAM MALİYET HESABI:  

 

Atıksu Altyapı 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, 

malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin 

sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar. Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere 

harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına eklenir. Hizmetin tam maliyet evsel katı atık 

idaresinin finansman ve yatırım faaliyetleri ile ilişkili maliyetlerini içerebilir. Bunlar Finansman 

kaynakların kullanımı; gayrimenkul satın alınması veya tahsisi; sabit varlıkların tedariki, rehabilitasyonu, 

yenilenmesi ve iyileştirilmesi veya tesisin genişletilmesi için tüm yıl boyunca planlanan nakit ödemeler, 

hizmet sağlanması sırasında tahakkuk eden diğer maliyetler evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler 

karşılığında 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 hesaplamasının temelini 

oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler 

hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özkaynak getirisi 

maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle; Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri 

Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 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 Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre 

toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin 

hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Atık” anımı dikkate alınmıştır. Konutlardan ve işyerlerinden 

alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu Raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği 

öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV dahil hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen 

tutarlarda KDV dahil tutarlardır. 



4- MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ: 
 

Evsel Katı Atık İdaresi olan belediyemizin maliyet kalemleri aşağıdaki bölümlerde detaylı olarak ele 

alınacaktır. Maliyet hesaplamasının temelini gerçekleşen maliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle geçmiş 

yılın verileri maliyet hesaplanmasında kullanılacaktır. Ancak yasal olarak dönüşü olmayan sözleşme 

maliyetlerinin de maliyet hesabına eklenmesi ilke olduğundan bu tür maliyetler tam maliyetin 

oluşturulmasında dikkate alınacaktır.  

 

 

5- TOPLAM SİSTEM MALİYETİ  

 

Toplam sistem maliyeti, direkt ve dolaylı maliyetler, finansman maliyeti, kurumlar vergisi ve özkaynak 

getirisi toplamıdır. Yukarıda yer alan verilere göre Demirci Belediyesi Evsel Katı Atık Yönetiminin 

Toplam Sistem Maliyeti  ekli tabloda  hesaplanmıştır. 

 

 

 

6- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN MALİYET HESABINDAN DÜŞÜLMESİ:  

 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine 

sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda 

yol gösteren Kılavuzda yapılan açıklamalara göre Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama 

olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince 

alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılması gerekmektedir. Buna göre Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınan verilere göre sistem maliyetinden düşülmesi gereken Çevre Temizlik 

Vergisi aşağıda hesaplanmıştır. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü verilerinde alınan Bilgiler Doğrultusunda Toplam ÇTV Tah.tutarı 

97.163,21.-TLnin Evsel Katı Atık Toplam Maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir. 

 

7.ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI VE TARİFELER:  

 

7.1 Tarife Hesaplama İlkeleri:  

 

Atıksu Altyapı 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 karşılığında 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 

hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında 

oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli 

özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;  

Toplam Sistem Maliyeti = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir. 

 

Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:  

1- Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.  

2- Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır.  

3- Özkaynak getirisi hesaplanmıştır. (%10 Baz alınmıştır.) 

4- Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.  



5- Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi 

toplam sistem maliyetinden çıkartılmıştır.  

6- Kılavuzun 6.3 Tarife Yapısı başlıklı bölümünde yapılan “Ayrıca tarifelerin belirlenmesinde 

atık üreticilerinin karşılayabilirlik düzeyleri ne de dikkat edilmelidir” şeklindeki açıklamaya 

uygun olarak Evsel Katı Atık tarife cetvelleri hazırlanırken konut dışı yerler için belirlenen 

tarifelerin başlangıç değerinin konut için belirlenen değerin altında kalmamasına dikkat 

edilmiştir.  

7- Evsel katı atık idaresi için gelirlerin devamlılığı önem teşkil ettiğinden tarifeler devamlı bir 

gelir kaynağı sağlayacak ve ani dalgalanmaları önleyecek şekilde tasarlanmıştır.  

8- Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.  

9- Toplanan evsel atık miktarlarının hesabı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik 

Kılavuz’un 71’inci sayfasında yer alan veriler ile belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü 

verilerden yararlanılarak yapılmıştır.  

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup 

bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak 

değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan  

kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz 

özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarifeler atık 

üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık 

azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, 

binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler biçiminde 

belirlenmiştir. Belediyemizce izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve 

derecelerinin belirlenmesinde belediyemiz bilgi sistemi verileri ile çevre temizlik vergisi verilerinden ve 

Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler, Şehit ve gaziler 

hesaplama dışında tutulmuştur. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren veya kapsamdan çıkan 

aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi izleyen ayın başından itibaren tesis 

edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut 

işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle 

farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde 

bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.  

Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık 

bedelleri 12 eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme 

tarihine kadar MASKİ’ye ödenecektir. MASKİ tahsil ettiği bedelin tamamını Belediyemize aktaracaktır.  

Konut dışı evsel katı atık üreticilerinin evsel atık bedelleri tespit edilirken; Konut dışı evsel katı atık 

ücretleri su abonesi olan mükellefler taksit tutarlarını su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme 

tarihine kadar MASKİ’ye ödeyecektir.  

               Tarifelerde tüm gruplar için hesaplama yapılmıştır.Belediyemiz sınırları içerisinde o grup 

kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşların beyanlarının bulunması halinde hesaplama 

yapılacaktır. Hesaplama yapılmayan grup kriterlerine uyan kişi, işletme, kurum veya kuruluşun tarife 

konusu hizmetten yararlanmaya başlaması halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine 

Yönelik Kılavuz ekinde yer alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı üzerinden 

tarifelendirilecektir. Ancak hesaplama yapılan grup içerisinde işyeri bulunmayan dereceler için (Üretilen 

Atık Miktarı / Tarifeye Göre Hesaplanan Atık Miktarı) oranı baz alınmak suretiyle miktarlandırma ve 

ücretlendirme yapılacaktır. 

 

 

 

 

 



7.2 Evsel Katı Atık Tarifesinin Hesaplanması:  

 

İlçemizin ekonomik-sosyal yapısına göre evsel katı atık üreticileri 2 gruba ayrılmış olup, konut dışı evsel 

katı atık üreticilerinin niteliğine göre de evsel katı atık miktarı hesaplanarak, özelliklerine göre detaylı bir 

tarifelendirme yapılmıştır. Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere yıllık olarak toplanan evsel 

katı atık miktarı 53842 ton olarak hesaplanmıştır.  

      Buna göre tarifeye esas mükellefler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.  

 

 

 

7.2.1 Konutlara Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı 

 

Ekli tabloda görüldüğü üzere; 
 

1 TON KATI ATIK MALİYETİ 

TOPLAM 
MALİYET 

TOPLANAN KATI 
ATIK MİKTARI 

1 TON ATIK 
MALİYETİ 

4.166.680,42.-TL 53.842 77,39.- TL 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MALİYET 
NÜFUS (2018 YIL) MALİYET KİŞİ BAŞI MALİYET 

41.135 4.166.680,42.-TL 101,29.-TL 

KİŞİ BAŞI ATIK MİKTARI 
TOPLANAN ATIK 
MİKTARI (TON) 

GENEL NÜFUS 
KİŞİ BAŞI AYLIK 
ATIK MİKTARI 
(TON) 

53.842 41.135 0,76 
 

 

KENTSEL KONUTLARDA HESAPLAMA DEĞERLERİ 
1 TON EVSEL KATI ATIK MALİYETİ 77,39.-TL 

KİŞİ BAŞI EVSEL KATI ATIK MALİYETİ 101,29.- TL 

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ EVSEL KATI ATIK MİKTARI 1c GRUBU ( 1.10 / 0,98)  
Konut / Kentsel tarifesi : 77,39x1,10/12 7,10 

Konut / Kırsal  tarifesi  :  77,39x 0,98/12 6,32 
 

 

7.2.2 Okullar, Kreşler, Dershaneler, vb. Yerlere Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı 

 

Okul, yurt, kreş, dershane evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine 

Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 20 kişilik bir öğrenci grubuna isabet eden evsel atık 

miktarı 1,3 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir öğrenciye isabet eden yıllık 

evsel atık miktarı: 1,3/20=0,065 ton/yıl olarak bulunmuştur.  

Okul, yurt, kreş, dershane vb. yerlerin grup derecesine göre öğrenci sayıları alınarak, birim başına 

belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

 

7.2.3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Evsel Katı Atık Miktarı Hesabı 

 

             Kamu Kurum ve Kuruluşlarının evsel katı atık miktarı hesabında Evsel Katı Atık Tarifelerinin 

Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 4 kişilik bir personel grubuna isabet 



eden evsel atık miktarı 6,40 ton/yıl olarak belirlenmiş olup, bu belirlemeden yola çıkarak bir personele 

isabet eden yıllık evsel atık miktarı: 6,40/4=1,60 ton/yıl olarak bulunmuştur.  

               Kamu Kurum ve Kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayıları ortalamaları alınarak, 

birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada 

kurum sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

  
 

 

 

7.2.4 Hastanelere Ait Evsel Atık Miktarı Hesabı 

 

               Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun 71’inci sayfasında hastaneler ve 

otellerde Yatak  başına düşen birim atık miktarı 1,28 olarak hesaplanmıştır.  

      Rapor ekinde sunulan tabloda üst ve alt sınır oranları alınarak üretilen evsel katı atık tarifesi 

belirlenmiştir. 

 

 

7.2.5 Yeme,İçme,EğlenceYer.) Evsel Atık Miktarı Hesabı 

 

 Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri, banka, fırınlar, pastaneler ile kullanım alanı 100 m² üzeri 

marketler için atık miktarı hesabında Belediyemiz çevre temizlik vergisi kayıtları bilgi sistemi ve ruhsat 

biriminin kayıtlarından yararlanılmış olup, gruplara göre m² ortalamaları dikkate alınmıştır. Kılavuzun 

71’inci sayfasındaki verilere göre 1 m² ye düşen evsel katı atık miktarı 29,9/49=0,61 ton/yıl olacaktır. 

 

 

7.2.6 Diğer Ticari Olmayan Kurumlar (Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları) 

 

                Dernekler ve sivil toplum kuruluşu gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi 

sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun71’inci 

sayfadaki verilere göre 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (6,6/10=0,66 ton/yıl) 0,66 ton olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının grup derecesine göre personel sayılarının üst sınırlarına göre, 

birim başına belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

 

7.2.7 Diğer Ticarethaneler (Bakkal, Berber ve Kuaförler, Kırtasiye, Küçük 

İmalathaneler vb. işyerleri) 

 

 

                Yukarıdaki grupların kapsamına girmeyen ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar 

ile bunların dışında faaliyet gösteren yerler evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemi ile 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kayıtlarından yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık 

miktarı kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre diğer ticarethaneler grubu için 10 personel yılda 13,6 

ton evsel katı atık belirlenmiş olup, 1 personele düşen evsel katı atık miktarı (13,6/10=1,36 ton/yıl) da 1,36 

ton olarak hesaplanmıştır.  

 

                Grup derecesine göre personel sayılarının ortalamaları alınarak, birim başına belirlenen 

tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

 

 

 



 

7.2.8 Bürolar:  

 

                Büro (Avukatlık, Hukuk, Danışmanlık, vb.) gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında 

Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı 

kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 1 personele düşen evsel katı atık miktarı 

(2,25/10=0,25ton/yıl)da 0,25 ton olarak hesaplanmıştır.  

Büroların grup derecesine göre personel sayılarının alt/üst sayı ortalamaları alınarak, birim başına 

belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri personel 

sayıları ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

 
 

7.2.9 Oteller ve Yurtlar:  

 

                Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki 

kayıtlardan yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71’inci sayfasındaki 

verilere göre 1 Yatak Sayısına düşen evsel katı atık miktarı (18,70/19=0,98ton/yıl)da 0,98 ton olarak 

hesaplanmıştır.  

               Oteller ve Yurtlar gibi yerlerde grup derecesine göre Yatak sayıları alınarak, birim başına 

belirlenen tutar ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları 

ile çarpılarak grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır. 

 

7.2.10 Sanayi Kuruluşları  

 

                Sanayi Kuruluşları evsel atık miktarı hesabında Belediyemiz bilgi sistemindeki kayıtlardan 

yararlanılmıştır. Birim başına düşen evsel katı atık miktarı kılavuzun 71’inci sayfasındaki verilere göre 1 

personele düşen evsel katı atık miktarı (87,60/24=3,65ton/yıl)da 3,65 ton olarak hesaplanmıştır.  

               Sanayi Kuruluşları grup derecesine göre personel sayıları alınarak, birim başına belirlenen tutar 

ile çarpımı sonucu grubun evsel katı atık miktarı hesaplanmış olup, sonrada işyeri sayıları ile çarpılarak 

grubun toplam evsel katı atık miktarı hesaplanmıştır 

 

 
8 FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME  
8.1. 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 

üreticisi/abone numarası vb.)  

 Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,  

 Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,  

 Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.  
 

 

 

 

8.2. 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 tahsilât sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana 

birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin 

bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.  

 

 

 

 

 

9. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ  

 

Rapor Belediyemizin İnternet sitesinde ve ilan panolarında yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten 

itibaren 20 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla 

internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili 

kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır. 
 Demirci Belediyesi mail adresi : demircibld@demirci-bld.gov.tr 

 

10. SONUÇ:  

 

Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli 

    ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanı- 

larak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak  

Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan EvselKatı Atık Tarife- 

lerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemler ile 27/10/2010 tarihlive 27742 sayılı  

Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde  

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine dayanılarak evsel atık tarifelerinin  

   oturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden  

maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır. 
 

 

 

 

İş bu tarife raporu Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarihli  toplantısında kabul edilmiştir. 

 

 


