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: Evsel Katı Atık Hizmetleri Tarifesi Hk

Fethiye Ticaret ve Sanayi odası olarak, bölgemizin tanıtımına ve başta üyelerimiz olmak üzere bölgenin sosYo-

ekonomik gelişimine önderlik etmek hedefinden hareketle, üyelerimizin sorunları ve taleplerini Yetkili mercilere

iletme hususunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz,

Bu kapsamda başta üyelerimiz olmak iizere, ilçemizin büyük kesiminde Evsel Katı Aık Tarif'esinin

ytitr"tİiği hususunda istişareler olmuş ve konu hakkında Odamıza da talepler iletilmiŞtir. 2872 SaYılı Çevre

Kanunu,nun ll.Maddesi,ne göre; 1izin aİma, Arıtmave Bçrtaraf Etme Yiiktimlülüğü) "BüYükşehir BelediYeleri ve

Belediyeler evşel katı ank İerıaral'tesislerini kurmak, kurclurmak, işletmek veya iŞlettirmekle Yükiimlüdürler, Bu

hizmeİten yararlanan ve/veya yarİrlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, iŞletme, bakım, onarım ve

ıslah harcanıalarına ratılmoİla yükiimlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye mecliŞİnce belirlenecek

tarifeye göre katı atık toplama, tİşıma ve bertaraJ'ücreti alınır. Bufıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla

iıgiıi- nimetıer dışındİ kullanılamaz." hükmü amir olup; bu noktada Belediyemiz ilgili Meclis kararına

istinaden yüKimlüliiklerini yerine getirmektedir.

Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz tizere, özellikle başta üyelerimiz olmak üzere ticarethane sahibi iŞ Yerlerinden

tarifeleiin yeniden gtiıcellenıİesine yönelik talepler Oİamıza iletilmektedir. Nitekim kamuoYundan alınan bilgilere

gore çewe ilçelerdİ de ilgili tarif€ üzerinde giİncelleme yapıldığı, belediye meclis gündemine konunun Yeniden

Iı,no,!, duyulmakta olupl "Atık Su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyıılacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" l8.Maddesi (Evsel Katı Atık Hizmetleri İÇin

Ücretlendirme) uyarınca ilgili kriterlerİn yeniden değerlendirilmesi ve hesaplanması ile Evsel Katı Atık Hizmetleri

Tarifesinin yeniden belirlenmesinin ınüııkün oldrığu görülııektedir,

Bu noktada, söz konusu yönetmeliğin 23. Maddesi'nden (Halkın bilgilendirilmesi) hareketle ilgili "Tarife"

belirlenmeden önce İlçemizdeki mesİek kuruluşları ve mahalli idareler ile yapılabilecek toPlantılarla; önerilen

tarifeler vç esaslar hakkında bilgilendirilmelerin yapılması, görüş ve önerilerinin alınması hususunda büYük önem

arz edecektir.

Konunun önemine binaen, üyeleriınizin ve vatandaşların taleplerine bir an önce yanıt vermek aııacı ile, Evsel Katl

Atık Hizmetleri Ücret Tarifeİinin yeniden değerlencliritmesi lrususunda desteklerinizi ve gereğini arz ederim.
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