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Saı,ı : ]0047795Koıııı :2020 Yılı Evsel KatıAtık Tespiti Danışma Meclisi Kurulması

BASlN YAY,N Ve HALKLA it-işxiırn MÜDÜRLÜĞÜNE

Erdemli Belediyesi Katı Atlk Yönetimi olarak, 2020Ytı
Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili
taslak raPoru hazırlanmıŞ oluP halkımız|n, kamu kurum ve
kuruIuşlarının ve özel şirketlerin
görüŞlerini almak ve bilgilendirmek için, za.oıı.İoıg
tarihinde saat 15;00,da Erdemli
BelediYesi 4, Kat Konferans saıonundaki toplantıya ĞÜıvınl
ı,uİı,,.nİl ilgili ilan metninin Belediyemiz
internet sitesinde 23,07.2019 -26.07.2O19,tarihleri
uru.,nou yay,nıanması ve yayınlandığına dair
tutanağın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi hususrnju,'
Gereğinin yapılmasını arzl rica ederim.

Fchmi KIIYUGOZl-{izn-ıetler Miidür V.

Mali

DUYURU METN.
Atık Su A/tYaPı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Teslslerl Tarifelerinin
Bellr/enmesinde L/ygulanacak
Usu/ ve Esaslara iıiŞkin Yönetmelik" 27 Ekim 2010 tarih
ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış
Ve aYnl tarihte de Yürürluğe glrmiştir.

Söz konusu Kuru/uş, Bir/lk, yönelını, ldare ve yöneticilere bu

konuda yetki ve görev/er verınlş, yükünı/ü/ükler getlrmiştir.

AYrıca Ydnetmellğin 23.madelesinde "2872 sayılı
çevre Kanununun,, 71. maddeslnde
Eİsel kaı Aık Tarife lJcretleri kararı alınmadan

be/irti/en idarelerce ve Be/ediYe Mec/isince, Atık Su ve

^

once ha/kın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bi/gilendiİmesi,
gdruş ve önerilerinin ahnması
maksadıYla tjcretlerin ha\qİ esaslar
çerçevesinae oeıirıJİİiğ, İaİgi ana maliyet kalemlerinin dikkate
alındığını, geÇmlŞ Yıllarda(i maliyetteri
[üanüanan yatırım pigra.i, ve oneriien tarifeteri içerecek bir
rapor h azı rla nı r, " den il m ektedir.
Bu neden/e, Erdem/i Belediyesi Katı Atık Yonetlmi olarak,
2020 Yı/ı Evsel Katı Atık Tarifeleri
ile ılgilı ra?orunu hazır/amıŞ oluP ha/İınıızın, kamu"kurum
ve kuruluş/arının ve dzel şlrketterln gorüşlerini
a/nıak ve bilgi/endırmek lÇln,

26.07.20lg (CUMA,) tarihı;nde saat'75,30,da Eraemıi Beledlyesl
4. Kat
Konferans salontındakı yapı/acak olan toplantıya katılmanız
bllgiterinıze surıulur,
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Bu bt'lge 5070 sar'ılı elektronik inıza kanuna göre gür,cnIi
elcktı.onik

iııızı ilc iırızalınııııştır.

için Felımi KUYUGÖZ N4ali Hiz.Müd.V
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