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Almira Hotel 5* -  Bursa  18-19 Eylül 2019 

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Çalıştay ’ı 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel 
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' 
gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması, 
işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi için rapor hazırlaması gerekmektedir. Bahse konu 
mevzuat hükmünde Türkiye'de ki her belediyenin “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir 
Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması gerekmektedir. 

Tarife yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve Operasyonel güçlükler bulunmaktadır. 2010 
yılından bu yana yönetmeliğin uygulanamamasının bu güçlüklerden kaynaklandığı tüm hususlar 18-19 Eylül 
2019 tarihinde gerçekleştirilecek Çalıştay’da ele alınıp çözüm önerileri belediyeler ile paylaşılacaktır. Ayrıca 
bu güçlüklerinin yanında tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, 
maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konuda Bursa ili ve çevre illerdeki belediyelerin katılımı ile bir 
Çalıştay düzenlenecektir. 

Özellikle Bursa il genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından 
kaynaklı tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma 
yapılmayarak mükellefler arasında adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi, belediyeler tarafından 
hazırlanan evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda 
ciddi sıkıntıların var olduğu bilinmektedir.  
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Tüm bu sorunların çözüme kavuşturmak amacıyla ele alınacağı ve 2019 yılı için bu sorunların tamamının 
ortadan kaldırılmasına yönelik BURSA il genelinde tüm belediyelerinin katılımları ile gerçekleştirilecek olan 
“Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır?” Çalıştayına tüm belediyelerinin katılımlarının 
sağlanması son derece önemlidir. 

Evsel Katı Atık Tarife Raporlarında Hatalı Yapılan Bazı Durumlar; 

• Toplam sistem maliyetinden Çevre Temizlik Vergisi toplamını düşüp kalan tutar üzerinden dağıtım 

yaparak kirleten öder ilkesine uymayan ve adil olmayan bir rapor hazırlanması. Yani ÇTV grup ve 

derecelerine göre tahakkuk eden Çevre Temizlik Vergilerini, Evsel atık ilgili gruplarından ayrı ayrı 

düşülmesi gerekirken toplam maliyet üzerinden düşülmesi. 

• Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi konutların sistem maliyetinden, konut dışı yerlere ait Çevre 

Temizlik Vergisinin konut dışı yerlerden düşülmesi gerekirken, toplam sistem maliyetinden düşülmesi. 

• Çevre Temizlik Vergisi miktarlarında tahsilat rakamlarını dikkate alınarak rapor hazırlanması. 

• Çevre Temizlik Vergisinin mahsup işlemlerinde Su ve Kanalizasyon İdaresinin tahakkuk ettiği ÇTV 

rakamlarının dikkate alınmaması. Ya da Su ve Kanalizasyon İdaresinin ÇTV tahakkuk miktarlarının 

dikkate alınarak ilçe belediyesi tarafından tahakkuk eden rakamların dikkate alınmaması. 

• Çeşitli nedenlerle öz kaynak getirisini hiç hesaplamaması ya da yanlış hesaplanması, 

• Ortalama maliyetin dikkate alınmaması. 

• Evsel atık üreticileri ile sözleşme yapılma zorunluğu olmasına rağmen sözleşme hiç yapılmadığı gibi 

sözleşme yapmanın ya da yapmamanın hukuki gerekçesinin raporda belirtilmemesi,  

• Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkesine aykırı davranılarak gerekli bilgilendirme ve duyuruların 

yapılmaması, 

• Konut dışı yerlere ait mükellef sayılarının dikkate alınmayarak dağıtım yapılması. Mükellef sayıları 

dikkate alınmadan hazırlanan raporlar “Kirleten Öder” ilkesine aykırı hareket edilmesi neden 

olmaktadır. 

• Maliyet kalemleri doğru belirlenememektedir. Doğrudan ve dolaylı maliyetlere bağlı paylaşılan 

maliyetlerin dağıtımının hiç yapılmadan bulunan tüm maliyetler kalemlerinin sistem maliyetine 

eklenmesi. Bu durumdan dolayı sistem maliyeti çok yüksek çıkabilir. 

• Kılavuzda belirtilen bölgesel kotlarda kentsel ve kırsal ayrımının dikkate alınmadan sadece kentsel ya 

da sadece kırsal olarak hesaplamalar yapılması. 

• Bazı evsel atık üreticilerine tam maliyet ve kirleten öder ilkesine aykırı olarak rapor hazırlamaksın 

muaf tutulması veya tahakkuk yapılması. 

• Meclis kararı olmadan tahakkuk yapılması. 

• Yapılan tahakkukların nasıl oluştuğu nerden geldiği belli olmaksızın rastgele bir rakam belirleyerek bu 

bedeli evsel atık üreticilerinden talep edilmesi. 

• Bazı bölgelerde konutların tamamen muaf tutulması, 

• Bazı bölgelere ya da kuruluşlara Evsel Katı atık hizmeti götürülmemesine rağmen buralardan evsel 

atık bedelinin talep edilmesi sonucunda mükellefin bu durumu yargıya taşıması. 

• Hiç olmayan mükellef grupları için tarife maliyet hesabı yapılarak,  tahsil edilemeyecek bir tahakkuku 

tarife listesinde belirtmek suretiyle tam maliyet ilkesine aykırı hareket edilerek tam maliyet elde 

edilememesi. Bu durum Sayıştay tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır. 

• Toplam maliyetin konut ve konut dışı yerlere dağıtımının doğru yapılamaması 

• Yapılan tarife raporunun sağlamasının yapılmaması, 

• Konut ve konut dışı yerlerin toplam atık miktarı üzerinden dağılım oranının hesaplaması yapılırken; 

konutlar için esas alınan değerin kılavuz değerlerinden hesaplanıp, çıkan rakamı gerçek atık 

miktarından düşülmesi yapılan en büyük yanlışlıklarından başında gelmektedir. Böyle hesaplama 

yapılması konutlara düşen atık miktarının çok yüksek çıkmasına sebep olmaktadır. 
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Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır Çalıştay Konuları 

• Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi 

• Sistem Maliyetinin Hesaplanması 

✓ Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi 

▪ Doğrudan Maliyetler 

▪ Dolaylı Maliyetler 

▪ Paylaşılan Maliyetler 

✓ Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması 

✓ Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması 

✓ Amortisman maliyetlerinin hesaplanması 

✓ Finansman giderlerinin hesaplanması 

• Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi 

• Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması 

• Ortalama Maliyetin Hesaplanması 

• Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması 

• Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması 

• İstatiksel Analizler 

• Tarife Raporunun Yazılması 

✓ Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması 

✓ Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması 

o Hizmet Kapsamının Yazılması 

o Toplam Atık Maliyetinin Yazılması 

o Doğrudan Maliyetlerinin Yazılması 

o Dolaylı Maliyetlerin Yazılması 

o Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması 

✓ Tarifelerin Belirlenmesi 

o Dağıtım İlkelerinin Yazılması 

o Tarife Yapısının Yazılması 

o Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması 

✓ Tarifelerin Yazılması 

o Konutların Taifesinin Yazılması 

o Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti 

yapılan yerlerin tarifesinin yazılması 

o Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerinin Tarifesinin Yazılması 

o Her türlü yeme, içme, eğlence Yerleri ve marketlerin tarifesinin Yazılması 

o Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi 

yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması 

o Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerin tarifesinin yazılması 

o Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathanelerin tarifesinin yazılması 

o Yukarıdaki Grupların Hiçbiri İçinde Yer Almayan Diğer Sınai, Ticari Ve Meslek Kuruluşlarının 

tarifesinin Yazılması 

o Yukarıdaki Gruplar İçinde Değerlendirilemeyen Kamu Kurumlarının tarifesinin yazılması 

✓ Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması 

o Faturalandırma İlkelerinin Yazılması 

o Muhasebeleştirme İlkelerinin Yazılması 

o Vatandaşın Bilgilendirilmesi İlkelerinin Yazılması 

✓ Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması 

• Katı Atık Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Diğer Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
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Eğitmen 

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu – Atık Yönetim Uzmanı. 

Ücretler 

Kişi Başı Çalıştay’a Katılım Bedeli (2 gün)  : 1.250 TL + KDV 

Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

2 gün süreli Çalıştay, Öğle Yemeği, Katılım Belgesi,  Kalem,  Bloknot,  Dosya, Eğitmenlerimiz Tarafından CD 
ortamında hazırlanmış Çalıştay Ders Notları, Çalıştay aralarında verilen (günde 2 defa) Coffe break dahildir. 

Çalıştay Ücretinin Yatırılmasına İlişkin Hususlar 

• Çalıştay katılım bedelleri Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesinin Halk Bankası 
Antalya Kepez Şubesi nezdinde (Şube Kodu:0508) bulunan TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 IBAN no.lu 
hesabına yatırılması gerekmektedir. 

• Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV 
hariç tutar üzerinden ‰ 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti 
kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 
0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir. 

• Çalıştaya katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek banka dekontuyla birlikte  (0850) 
811 2016 no.lu faksımıza fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi 
gerekmektedir. 

• Çalıştay gideri; 4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu 
düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Mahalli İdareler için İçişleri 
Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dahilinde Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik 
Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 
kodundan karşılanacaktır.  

Bu Çalıştay Belediyelere Ne Sağlar? 

  Bu Çalıştay sonrasında Çalıştaya katılan tüm belediyelerin doğru bir tarife raporu hazırlayarak yönetmelik 

hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir 

tarife raporunun nasıl hazırlanacağı anlatılmış olacaktır. 

  Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak kaybedilen 

hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır. 

  En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin 

finansmanı ve ilave gelir ihtiyacını sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam 

olarak alınabilmesi için gerekli yol haritasının sağlanmış olacaktır. 

  Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlanmış olacaktır. 

 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara 

İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır. 
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Kimler Katılabilir? 

 Tüm Çevre Mühendisleri  Atık Yönetimi Birim Çalışanları 

 Temizlik İşleri Birim Yöneticileri  Temizlik İşleri Birim Çalışanları 

 Çevre Koruma Birim Çalışanları  Mali Hizmetler Birim Yöneticisi 

 Muhasebe Yetkilileri  Tahakkuk ve Tahsilat Birim Çalışanları 

 Gelir Birimi Çalışanları  Diğer İlgili Birim ve Çalışanları 

Çalıştay Takvimi 

Tarih Saat Açıklama 

18 Eylül Çarşamba 09.30 - 12.30 Çalıştay  

18 Eylül Çarşamba 12.30 - 13.30 Öğle Yemeği 

18 Eylül Çarşamba 13.30 - 17.00 Çalıştay 

19 Eylül Perşembe 09.30 - 12.30 Çalıştay 

19 Eylül Perşembe 12.30 - 13.30 Öğle Yemeği 

19 Eylül Perşembe 13.30 - 17.00 Çalıştay / Sertifika Töreni ve Bitiş 
 

Detaylı Bilgi İçin 

 0 242 338 20 16 www.vizyonder.org.tr bilgi@vizyonder.org.tr 

Nilay ARSLAN - Genel Koordinatör 0 545 335 20 16  –    nilay.arslan@vizyonder.org.tr 

Dilara KASAP - Genel Koordinatör 

Yrd. 
0 545 337 20 16  –    dilara.kasap@vizyonder.org.tr 

 

 
 
 

 

http://www.vizyonder.org.tr/

