
Gündem Maddesi-l;

Yeni Koronavirüs (covıd-l9) Salgınlnrn Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin azaltılması

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasırt Daiı 1610412020 larih ve 7244 sayılı

Kanun yayımlanmlştır,'Bazı 
alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapllandırrlmasl başlıkh böliimün Madde l)

ç) fikrası ,,Büyiikşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareIeri ve bağlı kuruluşları ile bunların

İyesi oldugu mahalli idaıe birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan t§ınmazlan ilişkin
oİarak ilgiİi mcvzuatmca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya

tutarlarln, ı9l3/202o tarihinden itibaren 3 aylık doneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlannln 3

ay ertelenmesinc büyiikşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idaıeleri ve birliklerde meclis; bağlı

kuruluşlarda ise yetkili kaıaı organı yetkilidir. Bu siireler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve

şeııiıcilik Bataıiı veya içişleri Bakanı taıaflndan 3 aya kadar uzatllabitir. söz konusu alacaklar

eltelenen süre sonunda, erlelenen süre kadar ayhk eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı

ve faiz uygulanınadan ıahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyene bulunamayan işletmelerin

faaliyett; bdunmadığl döneme ilişkin olarak kiıa bedelleri tüsil edilmez." şeklindedir,
Belediyemizce satış. ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacaklarla ilgili olan Karıun maddesine

istinadİn. alacakların enelenmesi hususunun görüşülmesi. deniImekie(İşletme ve İşlirakler Md E-
6028)

Meclisinıizce yapllan görüşmeler neticesinde; |7.04.2020 tarihli Resmi Gazetede

yayımlanank }üıürlüğü giren 7244 Sayıl,ı Yeni Koronavirüs (Covıd-l9) Salgınının Ekonomik ve

sosyal Hayata EtkileIinin azaltılmasl Hakkında kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına

Dair Kanununun l. Maddesinin l/ç bendine göre; Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların

kira alacak bedellerinin 3 ay ertelenmesine, iç işleri Bakanlığı Genelgesi ile faaliyetleri geçici süre

ile durdurulan taşınmazlann faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira alacak bedellerinin tahsil

cdilmemesine, Yine Belediyemizce satlşl yapılan taşlnmazların ödemelerinin 3 ay süre ile
ertelenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
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Karar Tırihi: 04.05.2020

MECLiS KARARI

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyeleri, Fatma EKiCiOĞLU, Ayşegül DURAN
ıÜnrın, ııazaı DENİZ GEZER, Mehmet cİvEK, süleyman SARIKAYA, Ayhan

PEHLlVAN'ın izinli s6yılmalanna, oybirliği ile kaıar verildi.
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