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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununu 18’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine
istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinde değişiklik (indirim) yapılmasının
görüşülmesi.
TEKLİF
: : Belediye Meclisimizin 05.10.2020 günlü birinci Birleşiminde Tarife Esnaf ve
Çalışanlar Komisyonuna havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve E.385 sayılı
teklifi ve eki;
Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Kültür Merkezlerimiz için belirlenen 2020 yılı ücret
tarifelerinde (yetişkin ve çocuk tiyatrolarında) ülkemizin yaşadığı Covid 19 pandemisinden kaynaklı sıkıntı
yaşayan tiyatrolara, destek olmak amacıyla üç aylık yüzde 50 oranında indirim yapılması hususunda karar
alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve en son 1 Ekim 2020 tarihinde
güncellenen COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “COVID-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve
Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklı 64’üncü maddesinde belirtildiği üzere;
- “İzleyici koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılmalıdır. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir
koltuk boş bırakılarak salon kapasitesi %60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum
sağlanmalıdır”.
- “İzleyicilerin salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmesi durumunda yeme-içme
sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden (sağ-sol, ön-arka) en az 1,5 metre
veya 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanmalıdır.”
- “Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve izleyici sayısı
planlanmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.”
Alınması gereken bu zorunlu tedbirlere istinaden Belediyemiz kültür merkezlerinde yetişkin ve çocuk
tiyatrolarında salonlara alınabilecek misafir sayısı mevcut koltuk sayısının yaklaşık %50 oranında
sınırlandırılmıştır. Belediyemize yapılan başvurularda (Ek), Rehber ile yapılan sınırlandırmaların tiyatro
etkinlikleri için Belediyemiz kültür merkezlerini kullanmak isteyen yetişkin ve çocuk tiyatrocuları için de
sıkıntılar oluşturduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla “Covid-19 salgını öncesindeki şartlara göre” Belediye
Meclisimizin 11/10/2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararı ile belirlenen Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 2020 yılı ücret tarifesinin COVID-19 salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde tiyatro etkinlikleri
ile ilgili alınması zorunlu önlemlerin ortaya çıkardığı şartlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiği; öte yandan bu
düzenlemenin hem 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılan “kültür
ve sanat” hizmetlerinin COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz ve zor şartlara rağmen devam
ettirilebilmesi, hem de yeni normalleşme sürecinde tiyatro etkinliklerine destek olunabilmesi için de bir gereklilik
olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Buna göre yapılan inceleme neticesinde Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 2020 yılında yetişkin ve çocuk tiyatroları için belirlenen ücret tarifelerinde üç ay süre ile %50
oranında indirim yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur.
KARAR
: Beşiktaş Belediye Meclisinin 09 Ekim 2020 tarihli Ekim dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılan
“kültür ve sanat” hizmetlerinin COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı olumsuz ve zor şartlara rağmen devam
ettirilerek yeni normalleşme sürecinde tiyatro etkinliklerine destek olunabilmesi için Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 2020 yılında yetişkin ve çocuk tiyatroları için belirlenen ücret tarifelerinde üç ay süre ile %50
oranında indirim yapılmasına ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların OYBİRLİĞİ ile
karar verildi.
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