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7244 sayılı Yeni Korona Virüs (covid-l9) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata

Etkilerinin Azaltılması Haklında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasrna Dair Kanunun 1. Maddesi hükümlerinin değerlendirilerek
görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde;

7244 sayılıı Yeni Korona Virüs (covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun

1.

Maddesi hükümlerinin değerlendirilerek,

Belediye mülkiyetinde bulunan ve kirada olan 178 dükkanın; faaliyetleri

durdurulan veya faaliyette bulunamayan 52 işyerinin faaliyette bulunmadığı döneme
ilişkin olarak 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık kira bedellerinin alınmamasına,
faaliyetine devam eden i26 işyerinin kira bedellerinin 19 Mart 2020 tarihinden itibaren
| 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine, söz
İ konusu alacaklar ertelenen süre sonunda. enelenen süre kadar aylık eşit laksitler
i halinde, herhangi bir gecikme zammt ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

" 2020 yılı Su Ucret Tarifesinde l. sıra Su Ucreılerinin
(al Meskenlerde kullanılan suyun m3 ücretinin;
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2,50-TL ye indirilmesine,
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|1 meskenlerde 3 ay boyunca suyun m'ünün 2,90-TL den 2,50-TL ye indirilmesine,
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(b) Ticarethaneler ve bankalarda kullanılan suyun m3 ücretinin; kartlı sayaç
kullanmayanlarda, kademeli olarak 1-15 dahil m] arası kullanılan suyun ücretinin 5,80TL, |6-25 dahil m' arası kullanılan sulun ücretinin 8,70-TL, 25 m3 üstti kullanılan
suyun 15,0O-TL den ücretlendirilmesine,

Belediye Başkanlığımzdan izin veya ruhsat alarak yada hat kiralama suretiyle
çalışan gerçek ve tüzel kişilere; toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak
yürütülebilmesi ile sınırlı olacak şekilde l6 Nisaıı 2020 tarihi itibariyle bu döneme
tekabül eden ruhsat, izin, hat kira borçlarının faizsiz olarak 3 ay ertelenmesine, Toplu
Taşıma İzin Belgesi Araç Başına Yıllık alıııan ücretin; KDV dahil üçte biri kadarının
gelir desteği olarak ödeme yapılmasına,

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve
reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin; faaliyetleri durdurulan veya
faaliyette bulunulamayan dölıemlere isabet eden kısın,ılarda vergi alınmamasına,
o1,birliği1,1e

karır verildi.
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