PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Plan ve Bütçe Komisyonu 10/12/2015 tarihinde saat 15:30’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu
Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2015 tarih ve 33887833-301.01-3098 sayılı yazısı ile
Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2015 tarihli toplantısında
komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediyesi’nin 02/12/2015 tarih ve 8433 sayılı yazısı
ile gönderdiği “2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 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 hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı
Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda
belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur.
2016 Yılı İçinde Uygulanacak Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetlerine
İlişkin Ücret Tarifesi
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BAĞIMSIZLAR
Meskenler (hane başına) merkez mahalleler
Meskenler (hane başına) kırsal mahalleler 6360
sayılı kanun sonrası köyden mahalleye dönüşen
yerler
KONAKLAMA TESİSLERİ
Otel, pansiyon vb. 3 ve 4 yıldızlı (yatak başına)
Otel, pansiyon vb.Yıldızsız (yatak başına)
İŞLETMELER
Büro tipi işletmeler (işletme başına) (MTO YA VE
ESNAF ODASINA BAĞLI)
Küçük işletmeler (işletme başına)
BAKKAL,BÜFE,KANTİN, VB
Diğer işletmeler (işletme başına)
kahvehane,lokal,internet cafe vb 0-100 m2 arası
Satış yapan işletmeler (işletme başına)
TUHAFİYECİ,AYAKKABICI VB.0-200 m2 arası
Gıda satışı yapan işletmeler (işletme
başına)(lokanta,pide,fasdfod, çorbacı vb.0-100 m2
arası
Gıda satışı yapan işletmeler (iş.bşn.)Açık Düğün
Sln.Yemek Fab.Pizza Sln. 100 m2 den büyük
lokantalar disco ve barlar
Küçük sanayi işletmeleri (işletme başına)
İmalat yapan işletmeler (işletme başına) 200-1000
m2 arası Merner fab.beton tes. Çamaşırhane Vb.
İmalat yapan işletmeler (işletme başına)1000-3000
m2 arası Memer fab.Beton tesisleri,
İmalat yapan işletmeler (işletme başına)3000 m2
üzeri Memer fab.Beton tesisleri,
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304,12
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200 m2 üzeri satış yapan mağazalar (mobilya satışı
,beyaz eşya, vb)
Kuaför, berber, terzi
Akaryakıt İstasyonları (işletme başına)
Bankalar (işletme başına)
Marketler 100-200
Marketler 200-500
Marketler 500-1000
Marketler 1000
Ticari Depolar (Gıda vb.) 500-4000 m2 arası
Ticari Depolar (Gıda vb.)4000 m2 üzeri
SAĞLIK KURUMLARI
Hastane (yatak başına)
Diğer Sağlık Kuruluşları (kuruluş başına)
YURTLAR
Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlar (yatak
başına)
Bakanlığa Bağlı Özel Yurtlar ve Öğrenci
Pansiyonları (yatak başına)
EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI
Üniversite (öğrenci sayısına)
Okullar (öğrenci sayısına)
Özel Kurum (öğrenci sayısına)
İNFAZ KURUMLARI
Cezaevi (hükümlü ve tutuklu sayısına)
RESMİ KURUMLAR
Kamu Binaları (çalışan sayısı başına)
PAZAR ESNAFLARI
Pazarlar (esnaf başına)
OTOGAR
Garaj (yazıhane başına)
ASKERİYE
Askeriye (asker sayısı başına)
AKBÜK KOYU
Akbük bakkal büfe
Camping (işletme başına)
Akbük (Küçük çaplı yiyecek maddesi satanlar)
Akbük (Lokantalar )
Akbük plaj işletmesi

43,45
4,34
86,89
86,89
130,34
304,12
477,90
868,90
173,78
651,68
5,43
5,43

0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
4,34
4,34
7,26
65,17
4,34
15,21
350,00
39,97
79,94
477,90

Akbük koyu ile ilgili işletmelerden kat atık toplama taşıma hizmetleri ile ilgili sözleşme
belediyemiz tarafından yapılacaktır. İşletmelerin katı atık ücretleri Haziran, Temmuz, Ağustos,
Eylül aylarında Belediyemiz tarafından tahsil edilecektir. Plaj işletmesi ücreti, işletme faal
olduğu sürece araç girişlerinden kestiği fiş üzerinden her ay sonu belediyemizce tahsil
edilecektir. (sezonda 1000 araç olabileceği hesaplanmıştır.)
-Pazarcı esnafından katı atık bedeli aylık ücret üzerinden Belediyemiz tarafından tahsil
edilecektir.
-Evsel Katı Atık Hizmetleri ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi
kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince su tahsilatı
dönemlerinde su faturaları ile tahsil edilmesine,
-Su aboneliği bulunmayan işyerlerinden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerinin
mükelleflerden 31/05/2016 ve 30/11/2016 tarihlerine kadar 2 eşit taksitte tahsil edilmesine,
-Okullardan, Yurtlardan, Üniversitelerden öğrenci sayısına göre alınan katı atık bedeli okulların
açık olduğu dönemdeki öğrenci sayısı 12 ay olarak oranlanması üzerinden alınmasına,
-Konaklama tesislerinden yatak sayısından alınan katı atık bedeli, konaklama tesisinin yatak
sayısı ile doluluk oranı olan 0,50 katsayısı ile çarpıldıktan sonra yatak sayısının tespit
edilmesine,
-Yıllık tutarı itibari ile taahhuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında
ödemeyenlere 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre yasal
işlemler yapılmasına,
-Yıl İçinde Evsel katı atık toplama taşıma hizmetleri ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin
kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden
dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki
değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,
-Meskenler ile ilgili olarak konutun bulunduğu Mahalle Muhtarlıklarından fakir inmühaberi
getirenlerden ve Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan evsel katı atık hizmetleri
ücretinin alınmamasına, Belediyemize ait tesislerden, umuma açık ibadet yerleri, kamu yararına
çalışan derneklerle 2022 Sayılı Yasaya göre yaşlılık aylığı alanlar, şehit aileleri, gaziler ve en
az 3. Derece özürlülerden durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu ücret
tarifesinden muaf tutulmasına,
-Evsel katı atık toplama taşıma hizmetleri ücretlerinin 30, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. Maddeler
dışında uygulamak ve toplamak üzere MUSKİ ye yetki verilmesine,
-Evsel Katı Atık Bertaraf hizmetleri ücretlerini uygulamak ve toplamak üzere MUSKİ’ye abone
sözleşmelerine göre hesaplamaya ve toplamaya yetki verilmesine,
-Yıl içerisinde hiç çalışmayan iş yerlerinin ticari faaliyette bulunmadığını ve yıl içerisinde boş
olan konutların durumlarını MUSKİ ye belgelemeleri şartıyla (Vergi Dairesinden, su işlerinden,
elektrik idaresinden) yılsonunda taahhuk eden evsel katı atık ücretleri terkin edilir,
Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 10.12.2015

