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BULGU 17: Kurum Tarafından Evsel Katı Atık Ücreti Takip ve Tahsil İşlemlerinin Tam Olarak 

Uygulanmaması Kurum tarafından 13.05.2006 tarihinden itibaren alınması gereken evsel katı atık 

toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin meskenlerden alınmadığı görülmüştür. 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nun 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun’la değişik “İlkeler” başlıklı 3'üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendinde; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin 

iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı 

ifade edilmiştir. Aynı Kanun’un 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun’la değişik ‘Tanımlar’ başlıklı 2'nci 

maddesinde ise “Kirleten” tanımının “faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı 

olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri”, 

“Evsel katı atık” tanımının ise “tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik 

alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları” ifade ettiği belirtilmiştir. 

 

Kanun’un 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun’la değişik 11’inci maddesinin on birinci fıkrasında 

aynen: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, 

işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu 

yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. 

Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma 

ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında 

kullanılamaz.” Denilmektedir. Buna göre belediyelerin evsel katı atık dolayısıyla yapacakları 

harcamaların, bu hizmetten yararlanan kişilerden, yani kirlenmeye, evsel katı atıkların oluşmasına 

sebep olanlardan alınmasının bir zorunluluk olduğu ifade edilmiştir. 4736 sayılı Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 1'inci maddesinde belediyelerin de dâhil olduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunca üretilen 

mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç, herhangi bir kişi 

veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Belediyeler 

tarafından gerçekleştirilen evsel katı atık toplama işi, kirleten kişilere yapılan bir nev’i hizmettir. Zira 

2872 sayılı Kanun’da da belirtildiği üzere kirleten kişinin bu kirliliğin giderilmesi için yapılacak 

harcamaları karşılaması Kanun’un temel prensiplerindendir. Dolayısıyla bu hizmet için ücret tarifesi 

belirlenip, masrafların kirleten kişilerden alınması gerekirken bu hususun yerine getirilmemesi veya 

eksik uygulanması, hem 2872 sayılı Kanun'a hem de 4736 sayılı Kanun’a açıkça aykırıdır. Yapılan 

incelemelerde, …………… Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde işyerlerinden katı atık ücreti tahakkuk 

ve tahsil işlemlerinin yapıldığı, meskenler için ise 2017 yılı ücret tarifesinde, 2464 sayılı Kanunun 

mükerrer 44'üncü maddesine göre, Büyükşehir Belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi su 

tüketim tutarı üzerinden alınan çevre temizlik vergisi kadar tahakkuk edilmek suretiyle 

ücretlendirileceği şeklinde belirlenmiş olsa da 2017 yılında meskenlerden evsel atıklar için herhangi bir 

ücret tahakkuk ve tahsil işleminin yapılmadığı görülmüştür. Kamu idaresi cevabında; "2872 Sayılı Çevre 

Kanunu'nun 26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun'la değişik 11. maddesinin on birinci fıkrasında ".... 

belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra 

uyarınca tahsil edilen ücretleri katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz." denilmiştir. Yapılan bu 

değişiklikle Belediye Meclisince tarife belirlenmesi istenmiştir. Belediyemiz 04/04/2012 tarih ve 

2012/25 sayılı kararıyla tarife belirlenmiş ve uygulamaya konulmak üzere 30.04.2012 tarih ve 

M.34.3.SUL.0.12.00.02/1551 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü yazımız ile Genel Müdürlüğüne 



gönderilmiş, meskenlerde ve işyerlerinde her ay tahakkuk ettirilecek su bedeline ton başına belirlenen 

tutar üzerinden hesaplanarak su faturalarına eklenmek suretiyle tahsil edilmesi istenmiştir. Ancak 

uygulama alanı bulunamamıştır. Buna mukabil Belediyemizce işyerleri bazında yapılan çalışma ile 

işyerlerinden tahsili sağlanmış ancak meskenler için her ay su fatura bedeline ton başına eklenecek 

tutarın tahsilatı yapılması kararlaştırılmış, söz konusu karar u ve Kanalizasyon İdaresi ile 

mutabakat sağlanamadığından işleme konulamamıştır. Halbuki Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık 

Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. 

Maddesinde Belediye Meclisince belirlenecek Ücret Tarifesine konu hizmetlerin u ve 

Kanalizasyon İdaresi tarafından sunuluyor olması bu tahsilatın da Su İdaresi tarafından yapılması gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır." denilmektedir. Sonuç olarak Kurum tarafından meskenler için herhangi bir 

tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmamıştır. 2872 sayılı Kanun, evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf 

ücretini belirleme ve tahsil konusunda belediyeleri görevli ve yetkili kılmıştır. Bu itibarla İdare 

tarafından gerekli tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bulgu konusu 

tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir. 
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