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     Belediye Encümeni,  Belediye  Başkan  Yardımcısı  İsmail KARA Başkanlığında  
28.04.2020  Salı  günü saat 14:00’de toplandı. 
       Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Şartlı Bağış  ile ilgili  28.04.2020  tarih  ve 36808300-
869. E.8816 sayılı  yazısı  okundu. 
      Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazısında; 
      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ve halk sağlığını tehdit edebilecek 
kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, temizlenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında "Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi Projesi" kurum ve kuruluşlara 5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 18. maddesi ile 03.04.2007 tarih 26482 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı 
Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri kapsamında şartlı nakdi 
yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve alt yapı 
eksikliği nedeni ile imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana 
gelmektedir. Oluşan kirlilik derelerimizi ve yeraltı sularımızı kirletmekte, tarım ve 
hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit 
oluşturmaktadır. Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınmaması nedeni ile 
halkımızın ve özellikle de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık 
yaymaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi 
bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak şu aşmada bu kaynak Belediyemizce 
oluşturulamamaktadır. 
Belediyemizin ihtiyaç duyduğu 1.000.000,00 TL (birmilyon Türklirası) kaynağın Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım olarak talep edilebilmesi hususunun 
Belediyemiz Encümeninde görüşülmek üzere havalesini arz ederim.Denilmektedir. 

-KARAR- 
          Encümende yapılan görüşmede;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ve halk 
sağlığını tehdit edebilecek kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, temizlenmesi ve 
iyileştirilmesi kapsamında "Sıfır Atık Yönetim Sistemi Projesi" kurum ve kuruluşlara 5491 
sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 18. maddesi ile 03.04.2007 tarih 26482 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile 
Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri 
kapsamında şartlı nakdi yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yukarıda belirtilen yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve alt yapı 
eksikliği nedeni ile imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana 
gelmektedir. Oluşan kirlilik derelerimizi ve yeraltı sularımızı kirletmekte, tarım ve 
hayvancılığı etkilemekte ve bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit 
oluşturmaktadır. Katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınmaması nedeni ile 
halkımızın ve özellikle de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokmakta ve hastalık 
yaymaktadır. Gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi 
bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak şu aşmada bu kaynak Belediyemizce 
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oluşturulamamaktadır. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu 1.000.000,00 TL (birmilyon 
Türklirası) kaynağın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım olarak talep 
edilebilmesi Belediye Encümenince uygun görülmüştür, kararın gereği için  Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne gönderilmesine  28.04.2020 tarihinde  oybirliği  ile karar verildi. 
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