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● Tarife Hazırlama İlkelerinin Belirlenmesi.
● Hizmetin kapsamının tanımlanması.
● Tanımlanan hizmetin sağlanması için KDV dahil tam maliyetinin

hesaplanması.
● Öz kaynak getirisinin hesaplanması.
● Ortalama maliyetin hesaplanması.
● Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımının yapılması.
● Faturalama için bir tarife yapısı ve tür seçilmesi.

TARİFE HESAPLANMASINDA
İZLENECEK ADIMLAR

Birçok belediyede Evsel Katı Atık Tarifelerinin hiç hesaplanmadığı ya da yanlış 
hesaplanmaktadır.  Bu durum, gerek çevre mevzuatı, gerek mali mevzuat ve gerekse 
denetim açısından oldukça önemli riskler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca mali problemler 
yaşayan pek çok belediye evsel katı atık tarifeleri nedeniyle önemli gelir kayıpları 
yaşamaktadır.

1. Tarife Hesaplama İlkeleri,
2. Hizmet Kapsamı,
3. Tam Maliyet Hesabı,
4. Maliyetlerin Hesaplama Yöntemleri,
5. Tarifelerin Belirlenmesi,
6. Tarife Kontrol ve Onay Süreci,
7. Faturalama ve Muhasebeleştirme,

Konuları çerçevesinde sürecin doğru, verimli ve etkili işleyebilmesi için Derneğimiz Yönetim 
Kurulu Evsel Katı Atık tarifelerinin hazırlanması, hazırlanmış olanların gözden geçirilmesi ve 
yenilenmesi konusunda danışmanlık desteği vermektedir.

Her geçen gün daha çok giderlerini karşılamak 
için yeterli geliri elde etme problemi ile karşılaşan 
belediyeler çok büyük bir gelir kaleminden 
yeterince istifade edememektedir. 2010 yılında 
oluşturulan mevzuat altyapısı ile katı atıkları 
toplayan belediyelere evsel katı atık bedeli olarak 
ücret almasının önü açılmıştır. Her yıl sonunda 
yapılan düzenlemelerle bu bedelin alınması 
zorunluluğu belediyelerin kendi inisiyati�erine 
bırakılmaktadır. Mevcut meri mevzuata göre 2019 
yılında alınması zorunlu olan evsel katı atık 
bedelleri konutlarda su parası içinde tahsil 
edilmekte işyerlerinde ise emlak vergisi ile birlikte 
tahsili sağlanmaktadır. 

Evsel katı atık toplama bedeli kadar yani 
belediyeye on milyonlarca lira gelir sağlayan bu 
ücretin alınması için ve daha sonra herhangi bir 
itiraz veya iptal ile karşılaşılmaması için mevzuata 
uygun bir maliyet dağıtımı sağlayan Rapora 
ihtiyaç vardır. Evsel katı atık bedelleri 
mevzuatında da yer alan mükellef bazında 
kirleten öder prensibine uygun bir şekilde hak ve 
adalet ölçütlerinde hazırlanması ve uygulanması 
gerekmektedir. 

Tüm diğer belediye hizmetleri için öngörülmüş 
ücretler gibi evsel katı atık bedellerinin de mali yıl 
başlamadan önce engeç aralık ayı meclislerinde 
kabulü gerekmektedir.

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ


