2019 YILI EVSEL KATI ATIK TRANSFER VE BERTARAF TARİFELERİNE
ESAS BİLGİLENDİRME NOTU
2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde; "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.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği; İzmir İli sınırları içinde ortaya çıkan
evsel katı atıkları transfer ve bertaraf etme yükümlülüğü Belediyemize verilmiştir.
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 (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma
sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte
tahsil edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; İzmir İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer
ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın söz konusu hizmetler için oluşan
giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri
düşülmüş ve İZSU Genel Müdürlüğü hane sayıları dikkate alınarak “2019 Yılı Evsel Katı Atık
Transfer ve Bertaraf Tarifeleri” hazırlanmıştır.
İzmir İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi hizmetlerinden
yararlananlar; konut (konut, şehit, gazi, özürlü, kuyu atıksu konut), konut dışı (konut dışı, kuyu
atıksu konut dışı), resmi daire (belediye, resmi daire, nato, elçilik, aile hekimliği), hastane-okul
(resmi - özel), turistik tesisler, fırın-hamam (fırın, hamam, spor kulübü), sanayi tesisleri olarak
yedi başlık altında toplanmış ve hesaplamalar bu kapsamda yapılmıştır. Mevcut durumda transfer
hizmeti yapılmayan ilçe belediyelerinin sınırları içinde bulunan evsel katı atık üreticileri tarife dışı
bırakılmıştır.
İzmir İli sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların % 60'ının konutlardan, % 40'ının ise
konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan tarifeler,
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizce kabul edildikten sonra 2019 yılı Ocak ayı itibariyle
geçerli olmak üzere 12 ay boyunca aylık olarak tahsil edilecek olup hesaplanan tarife bedelleri,
yukarıda belirtilen katagoriler ve ilçeler itibariyle ekteki tabloda verilmektedir.
Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur.
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