
 

T.C. 

DEFNE BELEDİYESİ MECLİS 

KARARI 

 

DÖNEMİ    : Olağanüstü Aralık 2020   

BİRLEŞİM    : 1  

OTURUM    : 1  

TOPLANTI TARİHİ  : 21.12.2020  

GÜNDEM MADDE NO  : 1  

KARAR NO    : 75 

ÖZÜ     : Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin Görüşülmesi 

 

Belediye Meclisine havaleli 18.12.2020 tarih ve 302 sayılı “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” 

konusunun görüĢülüp, karara bağlanması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazıları ve 

eki  Evsel Katı Atık Ücret Tarife Raporu okunmak suretiyle görüĢmeye açıldı. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” baĢlıklı 15. Maddesi 

(g) bendi “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.” Hükmü, 2872 sayılı 

Çevre Kanunun 11 maddesi 14. fıkrasının “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık 

bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu 

hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, 

işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten 

yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve 

bertaraf ücreti alınır.” Hükmü ile 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiĢ olan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 8. Maddesi “Evsel 

Katı Atık Ġdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık 

hizmetlerine iliĢkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlüdür hükmü 

ve adı geçen kanun ve yönetmeliğin sair hükümleri  ile büyükĢehir belediyeleri ve belediyeler evsel 

katı atık hizmetlerine iliĢkin tarifeleri belirlemek evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlü 

kılınmıĢtır. 

 

 Yukarıda belirlenen mevzuat hükümleri gereğince uygulanmak üzere hazırlanan 2020 yılı 

Defne Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi teklifi hakkında 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunun 97. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi gereğince karar alınmasına 

iliĢkin Mali hizmetler Müdürlüğünün 18.12.2020 tarih ve 302 sayılı teklifi ve eki Evsel Katı Atık 

Ücret Tarife Raporu, Belediye Meclisinin 2020 yılı Aralık ayı olağanüstü Meclis Toplantısının 

21.12.2020 tarihli yapılan oturumunda müzakere edilerek uygun görülmüĢ olup; 

 

Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar,  26 (yirmi altı) kabul 

görmüĢ ve talep oybirliği ile kabul  edilmiĢtir. 

 

 

Meclis  Başkanı   Katip    Katip 

İbrahim GÜZEL   Dablan DABLAN  Ece ALTUNAY ÖNAL 

 

 

 

 



T.C. 

DEFNE BELEDİYESİ MECLİS 

KARARI 

 

DÖNEMİ    : Olağanüstü Aralık 2020   

BİRLEŞİM    : 1  

OTURUM    : 1  

TOPLANTI TARİHİ  : 21.12.2020  

GÜNDEM MADDE NO  : 2  

KARAR NO    : 76 

ÖZÜ     : Belediyemizce Kiralanan Taşınmaz Malların Kira Bedelleri ve 

Kira Sözleşmelerinin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 

15.12.2020 Tarih ve 2020/ 27 Sayılı Genelgesi Doğrultusunda Değerlendirilmesi 

 

Belediye Meclisine havaleli 16.12.2020 tarih ve 261 sayılı “Belediyemizce Kiralanan 

Taşınmaz Malların Kira Bedelleri ve Kira Sözleşmelerinin” konusunun görüĢülüp, karara 

bağlanması hakkındaki Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün teklif yazıları ve eki  Evsel Katı Atık Ücret 

Tarife Raporu okunmak suretiyle görüĢmeye açıldı. 

 

BAġKANLIK MAKAMINA 
 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun 

17/04/2020 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Bu kanunun Bazı alacakların ertelenmesi, 

alınmaması veya yapılandırılması baĢlığı altında bulunan 1. maddesinin ç bendi " BüyükĢehir 

belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluĢları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare 

birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taĢınmazlara iliĢkin olarak ilgili mevzuatınca 

yapılan satıĢ, ecri misil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden 

itibaren 3 aylık döneme iliĢkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükĢehir 

belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluĢlarda ise yetkili karar 

organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve ġehircilik Bakanı veya 

ĠçiĢleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, 

ertelenen süre kadar aylık eĢit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 

tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan iĢletmelerin faaliyette bulunmadığı 

döneme iliĢkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." Ģeklindedir. Bu maddeden anlaĢılacağı üzere 

Belediye Meclisine görev ve yetki verilmiĢtir. 

 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar 

çerçevesinde Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taĢınmazlardan ecri misil ve 

kiralamalardan kaynaklanan bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren alınan 3 aylık döneme iliĢkin 

tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda 

ertelenen süre kadar aylık eĢit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 

alınmasına ve geçici olarak faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan iĢletmelerin faaliyette 

bulunmadığı döneme iliĢkin olarak kira bedellerinin alınmaması için Belediye Meclis kararı alınması 

için gereğini arz ederim. 

Kemal KADIOĞLU 

Strateji GeliĢtirme Müdürü 

Belediyemizce kiralanan taĢınmazların kira bedelleri ve sözleĢme süreleri hakkındaki 

16.12.2020 tarih ve 261 sayılı Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün teklif yazısının, belediye 

meclisimizce yapılan müzakeresi neticesinde; Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik 



ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun hükümleri ile Çevre Ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 

Genel Müdürlüğünün Koronavirüs (COVID-19) önlemleri hakkındaki 15.12.2020 Tarih ve 2020/ 27 

Sayılı Genelgesi ilgili hükümleri gereğince; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan 

taĢınmazlardan ecri misil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren 

alınan 3 aylık döneme iliĢkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, söz konusu 

alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eĢit taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınmasına ve geçici olarak faaliyeti durdurulan veya 

faaliyette bulunamayan iĢletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme iliĢkin olarak kira bedellerinin 

alınmaması hususlarının kabulü meclisimizce uygun görülmüĢ olup;  
 

Meclisçe yapılan müzakereler sonucunda meclisin oyuna sunulan karar,  26 (yirmi altı) kabul 

görmüĢ ve talep oybirliği ile kabul  edilmiĢtir. 

 

 

Meclis  Başkanı   Katip    Katip 

İbrahim GÜZEL   Dablan DABLAN  Ece ALTUNAY ÖNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


