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2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 

1. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETİ 

     Belediye Meclisi; 2020 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak 

üzere 04.05.2020 Pazartesi günü saat 15.00’te Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesinde 

toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. 

 

 I- Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarihli ve 41 sayılı kararının özeti; 

     Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin BULUT ve Duran İLGÜN’ün 2020 Yılı I. Olağanüstü Meclis 

Toplantısına katılamayacakları hakkındaki mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 32. maddesi gereği 04.05.2020 tarihinde yapılan 2020 I. Olağanüstü Meclis 

Toplantısının 1. Birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar 

verildi. 

      

II-  Belediye Meclisinin 04.05.2020 tarihli ve 42 sayılı kararının özeti; 

       Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Evsel Katı Ücreti” konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde 

görüşülerek; 

a) Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı alınan önlemler ve genelgeler kapsamında 

faaliyetleri durdurulan işletmelerin, 27.10.2010 tarihli 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, su aboneliği olan ve MUSKİ 

tarafından su faturaları ile birlikte tahsil edilen işletmelerin, faaliyetleri durdurulan ve faaliyette 

bulunulamayan dönemler için evsel katı atık ücretinden muaf tutulmasına işaretle yapılan oylama 

sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

            b) 22.10.2019 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararına göre su aboneliği bulunmayan 

işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden, yıllık evsel katı atık hizmetleri 

ücretini Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilecek olanlardan, 31.05.2020 vadeli ilk 6 

aylık dönemin 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy 

birliği ile karar verildi.  

            c) 17.04.2020 tarihli ve 7244 Sayılı kanuna göre Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin 

tahsil edilmesi gereken su tüketimine bağlı alacaklar 3 ay ertelenebileceğinden su faturaları ile 

tahsil edilen Belediyemize ait Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücretinin Nisan, Mayıs ve Haziran 

dönemlerinin 3 (üç) ay süre ile ertelenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 

karar verildi. 

 

III-  Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli ve 43 sayılı kararının özeti; 

        Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün “Kira ve Ecrimisil Borçlarının Ertelenmesi” konulu müzekkeresi 

Belediye Meclisinde görüşülerek;  

 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği; Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile 

hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve koronavirüs pandemisi 

nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 19/03/2020 

tarihinden itibaren 3 (üç) aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine 

ve borçların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,  işletme faaliyetleri durdurulan veya 

faaliyette bulunamayan Belediye Başkanlığımız kiracılarından faaliyetlerin durdurulduğu süre 

boyunca kira bedeli alınmamasına, yine 7244 Sayılı Kanun gereği ilgisine göre Çevre ve Şehircilik 

Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda 3 (üç) ay 

uzatılması durumunda yukarıdaki şartların aynı hükümlerle uygulanmasına işaretle yapılan oylama 

sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

 


