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Meclis Toplantı Bilgileri ve 
Yeri

 3. Dönem, 1. Olağan, 1. Birleşim, 1. Oturum, Meclis Salonu

Teklif Eden  Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Evrak Tarih ve 
Numarası

30-12-2020 - 2020/577

Toplantıya İştirak Eden 
Meclis Üyeleri

  Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman 
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Özgür 
MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, 
Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice 
YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas 
SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi 
DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

             Belediye Meclisimizin 02.12.2020 tarih ve 368 sayılı kararı ile kabul edilen ve ''Tam Maliyet'' 
esasına göre hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporu; Covid-19 pandemi koşullarının ekonomiye 
vermiş olduğu olumsuzluklar nedeniyle iş yerleri kapalı olan ve ticari faaliyetlerini yürütemeyen 
mükelleflere yansıtılarak tahsil edilmesinin adaletsiz olacağı değerlendirildiğinden;
              Yukarıda bahsedilen nedenle genel olarak su tüketimi üzerinden bir bedel belirlenerek, 
faaliyetleri durdurulan ya da azalan konut dışı alanlar için hakkaniyetli ücretlendirme yapılmasının 
sağlanması düşünülmüş olup;
             Su tüketimi olmasa da faaliyetleri devam eden; özel okullar için öğrenci başına aylık 2,50 
TL+KDV; sanayi kuruluşları, fabrikalar ve imalathaneler için personel başına aylık 6,00 TL+KDV; 
alışveriş merkezleri, marketler, depolar, lojistik istasyonlar ve kargo dağıtım yerleri için metrekare 
başına aylık 2,00 TL+KDV; Belediyemizde su aboneliği bulunmayan fakat katı atık abonesi olan konut 
dışı alanlar için aylık 10,00 TL+KDV; konaklama tesisleri, oteller, özel hastaneler ve diğer yataklı yerler 
için metreküp su başına 2,50 TL+KDV; atıksu (kullanılmış su) aboneleri için metreküp su başına 1,00 
TL+KDV; yurtlar, kreşler, her türlü eğitim öğretim kurumları/kursları, kamu kurumları, yeme, İçme ve 
eğlence yerleri, spor salonları, sinema, tiyatro vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri ile yukarda 
tanımlanan konut dışı yerlerin dışında kalan; diğer ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunanlar 
için metreküp su başına 2,00 TL+KDV olacak şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tanımladığı 
kriterler (öğrenci sayısı, personel sayısı, m² vb.) üzerinden yeni bir evsel katı atık tarifesi belirlenmiştir.
             Bu tarifede değinilmeyen yerler, ilkeler, usuller ve uygulamada oluşabilecek aksaklıklarda; 
02.12.2020 tarih ve 368 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe 
giren “T.C. Kütahya Belediyesi 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu’ndaki” genel esaslar temel 
alınacaktır. Ayrıca meskenler, pazar yerleri, bankalar ile akaryakıt istasyonları için 02.12.2020 tarih ve 
368 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile belirlenen bedeller (meskenler için metreküp su başına 1,00 
TL+KDV; pazar yerleri için metrekare başına günlük 0,40 TL+KDV; banka ve akaryakıt istasyonları 1 
işyeri için aylık 552,50 TL+KDV) 01.01.2021 tarihli yürürlükteki haliyle aynen uygulanmaya devam 
edilecektir. Günlük metrekare başına tahsilatı yapılan pazar yerleri ile su tüketimine göre evsel katı atık 
bedeli alınan yerler hariç olmak üzere;
              01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesinde ilk taksiti Şubat 
ayına denk gelen bedeller, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayacağı düşünülerek 2 eşit taksitle Mayıs ve 
Kasım aylarına ertelenmiş ve ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda 
oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Alim IŞIK
Meclis Başkanı
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