
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 

 
 

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF 
TESİSLERİ   

TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK 
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
Elçin ATEŞ 

  Çevre ve Şehircilik Uzmanı  
 



Kapsam 

Mevcut  Durum 
 
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 
Uyulacak  Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
 
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 
 
Sorular 



  

Çevre Kanunu 

 Madde 3-(g); 

       Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin 
iyileştirilmesi için yapılan harcamalar  

kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır.  
  

 Madde 11; 

  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.  



Belediye Gelirleri Kanunu 

Çevre Temizlik Vergisi ( Mükerrer Madde 44 ) 
 

     Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik 
hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar 
çevre temizlik vergisine tabidir. 

 

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle; 

 
Evsel Katı Atık Bertarafı Ücreti;  

– Büyükşehir Belediyeleri ……………….. 23 krş/ m³ 
– Belediyeler ……………………………………18 krş/ m³  

 



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

Amaç; 
Atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin ; 
 

  kurulması,  
  bakımı, onarımı,  
  işletilmesi,  
  kapatılması ve izlenmesi, 

 
    için tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir 

belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesini sağlamak, 



Kapsam 
 

    Toplama 
      

 
    Taşıma 
  

    

 
 
    Aktarma 
 
       

 
    Geri Kazanım (kompost, yakma) 
 
      

  
 
   Bertaraf tesislerinin kurulması işletilmesi,kapatılması, kapatma sonu izlenmesi ve 
bakımı 
 
 

 



Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
 

  
  
    Evsel Katı Atık İdareleri (büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve belediye  
birlikleri) 
    Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, 
    Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, 
    Evsel katı atık ücretini toplamakla, 
    Tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla, 
 
       
Aboneler ve atık üreticileri 
    Atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle,  
    Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından talep edildiği 
takdirde denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masraflarını karşılamakla, 
    Sanayi tesisleri atıksu altyapı yönetimleri tarafından istenilen ön arıtma 
şartlarına uymakla,    

 
Atıksu altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan 
ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler. 
Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını 
ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar.  



Toplam Sistem Maliyeti 

 

 Yatırımın finansal maliyetini,  

 Sistemin işletilmesi ve bakımını,  

 Sabit varlıkların amortismanını,  

 Yönetim ve izleme giderlerini,  

 Vergileri, kamulaştırmayı,  

 Sistemin finansal sürdürülebilirliğini, 

 

 sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değer 

 Evsel katı atık sistemi süreçleri 

Evsel katı atık idarelerinin toplam sistem maliyetinin hesaplanmasında esas alacağı 
temel bileşenler; 

Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli 
depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve 

gözetim) ve Satış 

 



 
Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme 
 Atık üreticisinin ürettiği atık miktarı; 

 

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 
değerlerinden 

biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir. 

Faturalandırma 

Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin 
karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden 

yapılır. 



 Değişken ücretlerden oluşan tarife,  

  Kirleten öder ilkesi dikkate alınarak idareler tarafından hesaplanmış ve üretilen 
atık miktarını atık üreticilerinin etkileyemediği sabit tarifeler 

Evsel katı atık idareleri her atık üreticisine sadece 
aldıkları hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak 
tarife belirlerler. 
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Evsel katı atık tarife türleri 



Halkın Bilgilendirilmesi 

  
  
       Bilgilendirme raporlarının hazırlanması,  
      Halka duyurulması,    
      Halkın yorumlarının toplanması,  
      Görüş ve öneriler değerlendirildikten sonra  
      Meclis kararı alınarak halka duyurulması. 
 



Evsel Katı Atık Tarifelerinin 
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 

Toplam Sistem Maliyeti 

Toplam Sistem  

Maliyeti 
Evsel Atık  Hizmetleri Maliyeti   +   Özkaynak Getirisi 



Maliyet Kalemleri 



İşletme Maliyeti 

Direk maliyetler 
Malzeme, enerji, yakıt, personel  maliyetleri ve diğer direkt maliyetleri (amortisman, 

bakım-onarım ya da iş ve hizmet sözleşmelerinden doğan maliyet gibi) olup atık 
miktarına göre değişkendir. 

 

 

Dolaylı maliyetler 
Dolaylı maliyet, evsel katı atık yönetimi (KAY) sisteminde doğrudan kullanılmayan 

fakat sisteme dolaylı yoldan hizmet veren, dolaylı personel maliyeti ve diğer 
dolaylı işletme maliyetlerinin(şüpheli alacaklar) toplamıdır. 

 

 

 

 



Dahil edilmeyecek maliyetler 
 

 Katı atık idarelerinin yönetim hatalarından kaynaklanan cezalar, gecikme faizleri, 

 Sözleşme ihlallerinden doğan ve ödenen cezalar, 

 Personel ile ilgili sosyal tesislerin (lojman, misafirhane, 

 kreş vb.) isletme ve bakımından kaynaklanan maliyetler, 

  Malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan zarar ve kayıplar, 

  İşletme sürecindeki kişisel ve yönetim hataları veya güvenlik kurallarının ihlali 
sonucu oluşabilecek maliyetler 

  Çeşitli sponsorluklar ve yardımlar 



Finansman Maliyeti 

Finansman 
Maliyeti 

Borçlanılan 
tutarlarla 
ilgili faiz 

Kur farkları 

Banka 
komisyon ve 
masraflarını 
vb. giderleri 

Dönem karı 
üzerinden ilgili 
mevzuata göre 

hesaplanan vergi ve 
yasal yükümlülük 
karşılıkları toplam 
sistem maliyetine 
dahil edilmelidir.  

Kurumlar 
Vergisi 

 



Özkaynak Getirisi 

 Yatırım programlarını uygulamak 

 Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engellemek 

 Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için 
kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla 
toplam sistem maliyetine eklenmelidir.  

 



Sabit Varlıkların ve Yeni Yatırımların 
Maliyet Hesabına Katılması 
 

Toplam sistem maliyetine; 

 

 Evsel katı atık sisteminde bulunan tüm sabit varlıkların amortismanı 

 Yatırım maliyetleri  

 

 

Yeni yatırım halinde; 

 

 Yıllık amortisman maliyetleri 

 Yatırım kredi temini ile finanse ediliyorsa, amortisman yerine kredinin anapara 
geri ödemeleri toplam sistem maliyetine, dolayısıyla tarifeye yansıtılabilir. Kredi 
faiz ödemeleri ise finansman maliyeti olarak toplam sistem maliyetine 
eklenmektedir. 



Örnek 1 

TOPLAM

Kompost Düzenli Depolama

Direkt Maliyetler 1.500.000 124.775 1.283.074 2.907.849

Malzeme 152.400 152.400

Enerji 900 61.500 62.400

Yakıt 5.455 181.830 187.285

Personel 74.875 224.625 299.500

Kapatma ve Kapatma sonrası bakım 

maliyetleri 97.000 97.000

Amortisman 31.175 382.502 413.677

Bakım-Onarım 6.912 166.844 173.756
İş ve hizmet sözleşmelerinden doğan 

maliyet (atık toplama hizmetleri) 1.500.000 1.500.000

Diğer 5.458 16.373 21.831

Dolaylı Maliyetler 0 17.025 323.471 340.496

Diğer Personel Maliyetleri 305 5.797 6.102

Diğer Dolaylı Maliyetler (Diğer değişken işletme 

maliyeti, paylaşılan maliyetler) 16.720 317.674 334.394

Finansman Maliyeti 12.729 12.729

Ara toplam (faaliyete göre maliyet toplamı) 1.500.000 141.799 1.619.274 3.261.074

Kurumlar Vergisi 30.000 2.836 32.385 65.221

Özkaynak Getirisi 150.000 14.180 161.927 326.107

TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 1.680.000 158.815 1.813.587 3.652.403

Satış Gelirleri 0 0 0

NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 1.680.000 158.815 1.813.587 3.652.403

BERTARAF

Maliyetler TOPLAMA



Tarifelerinin  Belirlenmesi 

Tarifeler; 

 

 



Tarife Yapısı 

Atık üreticileri 

Konut-
Kentsel 

 

Konut-
Kırsal 

Ticari Sanayi Ticari 
olmayan 



Tarifeler hesaplanırken; 

Hizmetin kapsamının tanımlanması 

Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyetinin hesaplanması 

Özkaynak getirisinin hesaplanması 

Ortalama maliyetin hesaplanması 

Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtılması 

Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmesi 



Ortalama Maliyetin Hesaplanması 

Toplam 
Maliyet 

Belirlenen 
teknik 

göstergeye 
ait toplam 

miktar 

Ortalama 
Maliyet 

TOPLAM

Kompost Düzenli Depolama

NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 1.680.000 158.815 1.813.587 3.652.403

Teknik Gösterge (ton/yıl) 120.000 2.500 117.640 120.000

Ortalama Maliyet (Net Maliyet/ ton/yıl) 14,0 63,5 15,4 30,4

BERTARAF

Maliyetler TOPLAMA



Kullanılabilecek teknik göstergeler 

 Tartılan atık miktarı (ton) 

 Konteynır büyüklüğü, sayısı ve toplama sıklığı 

 Atık toplama aracı hacmi, sayısı ve toplama sıklığı 

 Atık üreticilerinin belirli özelliklerine göre (hastanelerde 
yatak sayısı, restorantlarda kapladığı alan vb) belirlenmiş 
yıllık atık üretim miktarı (ton/yıl) 
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Evsel Katı Atık Tarife Türleri 

Değişken Tarifeler 

 Tartılan miktara göre (atık kabul ücreti) 

 Konteynır büyüklüğü, sayısı ve toplama sıklığına göre 

  Atık azaltma  

   Yıllık toplanan atık miktarı = Konteynır sayısı x Konteynır kapasitesi x Konteynır 
doluluk oranı x Atık yoğunluğu x Haftalık toplama sıklığı x 52 hafta 

 

Sabit Tarifeler 

Atık üreticisinin belli özelliklerine göre, 

  Hane halkı sayısı, kişi başı atık üretimi 

  Binaların büyüklüğü 

  Ticari kurulusun türü 

  Personel sayısı, vb… 
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Toplam Sistem MaliyetiToplam Sistem Maliyeti

Tarife gelirleriTarife gelirleri

=

KonutKonut TicariTicari
Ticari 

olmayan
Ticari 

olmayan
SanayiSanayi

Değişken 

tarife
Değişken 

tarife

Sabit 

tarife
Sabit 

tarife

Toplam sistem maliyeti ile tarife gelirleri 
arasındaki ilişki 
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Örnek 2 

Kentsel konut bölgelerinde konut sayısı 19.100  
toplam 1000 adet 400 lt lik konteyner  
ve evsel katı atıklar haftanın 7 günü 

    toplanmaktadır. 
 

Konteynerlerin doluluk oranlarının %80 olduğunu ve konteynerdeki atık 
yoğunluğunun da 0,27 ton/m3 olduğunu da dikkate alarak,  

Yıllık toplanan evsel katı atık miktarı 

 

Konteyner sayısı * Konteyner kapasitesi * Doluluk oranı * Atık yoğunluğu * Haftalık 
toplama sıklığı * 52 hafta 

 

    Yıllık toplanan evsel katı atık miktarı (ton/yıl)  

1000 * 0,4 * 0,8 * 0,27* 7 *52 = 31.449 ton/yıl 
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Örnek-3 

Kırsal konut bölgelerinde konut sayısı 11.710, 500 adet 800 lt'lik konteyner ve evsel 
katı atıklar haftada 3 gün toplanmaktadır. 

 

Doluluk oranı %80 ve atık yoğunluğu 0.27 ton/m3 tür.  

 

Toplanan atık miktarı 

 

Yıllık toplanan evsel katı atık miktarı (ton/yıl)  

 500 x 0,8 x 0,8 x 0,27x 3 x 52= 13.478 (ton/yıl)  
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Faturalama 

 Her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı 
gösterilmeli, 

 Fatura katı atık üreticisine/aboneye 
mahsus tüm gerekli bilgileri içermeli, 
(isim, adres, atık üreticisi/abone 
numarası vb.)  

 Faturada düzenleme tarihi ve son ödeme 
tarihi bulunmalı,  

 Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili 
bilgiler faturada belirtilmeli,  

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

Fatura No: 2134567

Tarih: 03.05.2008

Abone No: Abone Türü Adres Kodu Dönem

C-84578 KK 2 - TT1 165758 2008-4

ÇANKAYA-KİRAZ MAH.

134 SOKAK

8/14

Son Gösterge 119m
3 03.05.2008

İlk Gösterge 107m
3 02.04.2008

Hizmetler Hacim Sabit Ücret
Değişken 

Ücret

Bağlantı 

Ücreti

Toplam 

Ücret

Su 12 m
3 2 YTL/ay 0.50 YTL/m

3 0 8.00 YTL

Atıksu 12 m
3 3 YTL/ay 0.75 YTL/m

3 0 12.00 YTL

Katı Atık Toplama 1.89 YTL

Katı Atık Bertaraf 1.76 YTL

1.89 YTL

25.54 YTL

Ödeme Tarihleri: 03.05.2008-17.05.2008

KDV Tutarı

Toplam Tutar

Son Okuma Tarihi

İlk Okuma Tarihi
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İl Konutlardan Tahsil Edilen Ücret 

Su Abonesi Olan Su Abonesi Olmayan 

0,28TL/m3 su 5,5 TL 

7,5TL/ay 

46TL/yıl : 3,83TL/ay 

5TL/ay+KDV 

6TL/ay Ayrıca tespit edilecektir. 

6TL/ay+KDV 

0,45TL/m3 0,15TL/kg 

1,28TL/ay 

0,46TL/ay (ilçelerin toplama taşıması dahil edilmemiştir. 

4,24TL/ay+KDV 

3,68TL/ay 

6TL/ay 

Konutlardan Tahsil Edilen Ücretler 
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Sıklıkla  Sorulan Sorular 

  Katı atık giderleri için, su faturasında ayrı görünecek toplama-taşıma kalemini 

ayrı olarak belirtilecek midir? 
 

 Mevcut durumda düzenli depolama tesisinin bulunmayan, düzenli depolama 
hizmeti vermeyen birlik ve üye belediyelerin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf 
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
kapsamında tarife belirleme yükümlülükleri var mıdır? 

 Sabit tarifeye göre fatura düzenlendiğinden boş ev veya işyerleri ile ilgili ne gibi 

bir işlem yapılacağı yönetmelikte belirtilmemiş,  acaba kirleten öder prensibi ile boş 
olduğu tespit edilen yerlerden bedel alınmaması gerekir mi?  
 
Çöp toplaması yapılmayan ancak su abonesi olan askeri tesislerden de evsel katı 
atık ücreti alınacak mı? 
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.      

Sıklıkla  Sorulan Sorular 

Resmi Kurum ve Kuruluşlar, okullar ve hastaneler nasıl katı atık toplama ve bertaraf 
ücreti alabiliriz?Bu ücretlerin ÇTV ile bütünleştirilmesi hususu Bakanlık gündeminde var 
mı? 
Evsel katı atik toplama hizmetini ozel bir firmaya devretmiş belediyelerin Konteyner ve 
personel maliyetleri de, maliyete dahil edilecek mi?  

 
Evsel katı atık toplama ücretine elle ve makine ile süpürme ücretlerinin İlçe Belediyesi 
maliyetlerine mi Büyükşehir Belediyesi maliyetlerine mi yansıtılması gerekir? 
Büyükşehir ve  İlçe Belediyelerinin yapacakları çalışmalar nelerdir? 
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            TEŞEKKÜRLER 
      elcin.ates@csb.gov.tr 
         0 312 586 30 72 
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