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KONU
: Koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizde faaliyeti durdurulan veya faaliyette
bulunamayan işletmeler tarafından belediyemize ödenmesi gereken çeşitli vergilerin bu dönemlere ilişkin
kısmının 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden alınmamasının
görüşülmesi.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin, 07.06.2021 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu
ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.06.2021 tarih ve E.2807 sayılı
teklifi;
İlgi : (a) 16.04.2020 tarihli, 7244 Sayılı Kanun.
(b) 15.12.2020 tarihli, 2020/27 sayılı Genelge.
Dünya genelinde etkili olan ve ülkemizi de etkilemiş olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını İlçemizde yoğun
şekilde bulunan işyerlerini de olumsuz olarak etkilemiştir.
Resmi gazetede yayımlanan 17.07.2020 tarihli, 31102 sayılı Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 7244 “g” bendinde “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerinin yıllık ilan
reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan
dönemlere isabet eden kısmı alınmaz” ibaresi yer almaktadır.
Ek olarak: ilgi (b) Genelgede ….Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız hastalığın yayılımını önlemek için görev
ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler almaktadır. Bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetleri
durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla, pandeminin ve bu
süreçte alman tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette
bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise
faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede koronavirüs salgını
kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli
idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya
ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak
hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya
tutarların;
a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alman önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak
faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece
yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,
b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette
bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme
sürelerinin uzatılması,……. Hususları uygun görülmüştür. İbaresi yer almaktadır.
Bu kapsamda: ilçemiz sınırları içerisinde işgaliye kullanan ve pandemi boyunca işyerlerini açamamış
mükelleflerin yaşadıkları ekonomik etkileri azaltmak maksadıyla yukarıda belirtilmiş olan ilgi Kanun ve
Genelgelerdeki görüşlere istinaden 2021 yılı ilk 6 ay işgaliye bedellerinin alınmaması hususunun görüşülüp
karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılı içerisinde
ilçemizde faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmeler tarafından belediyemize ödenmesi gereken
işgaliye bedellerinin, İçişleri Bakanlığının 01/06/2021 tarihli ve 8878 sayılı yazısında da görüldüğü üzere salgın
kısıtlamaların kaldırılarak kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar olan
(01/01/2021-31/05/2021) kısmının 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27 sayılı genelgesine istinaden alınmaması ortak Komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur.
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KARAR
: Belediye Meclisimizin 11.06.2021 tarihli Haziran dönemi toplantısının ikinci
birleşiminde; Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılı içerisinde ilçemizde faaliyeti durdurulan veya faaliyette
bulunamayan işletmeler tarafından belediyemize ödenmesi gereken işgaliye bedellerinin, İçişleri Bakanlığının
01/06/2021 tarihli ve 8878 sayılı yazısında da görüldüğü üzere salgın kısıtlamaların kaldırılarak kademeli
normalleşme sürecinin başlatıldığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar olan (01/01/2021-31/05/2021) kısmının 7244
Sayılı Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Kanun İle Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27
sayılı genelgesine istinaden alınmamasına ilişkin ortak komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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