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ÖZÜ                                          BELEDİYEMİZİN MÜLKİYETİNDE VE TASARRUFUNDA  

                                               BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRA BEDELLERİNİN  

                                               ERTELENMESİ VE ALINMAMASI. 
 

 

           17 Nisan 2020 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Kanunun ile bazı 

Alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırması başlıklı 1/ç  maddesine göre ''Büyükşehir 

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

idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili 

mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya 

tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 

3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı 

kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre 

ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar 

ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme 

zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan 

işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme  ilişkin  olarak kira  bedelleri tahsil edilmez.'' 

denilmektedir. Bu Maddeye  istinaden  Belediye Meclisine  görev  ve yetki verilmiştir. 

          Söz konusu 2886 sayılı  Devlet ihale kanunu,5393 sayılı Belediye kanunu ve ilgili diğer 

mevzuatlar çerçevesinde Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlardan ecrimisil 

ve kiralamadan kaynaklanan  bedellerin 19.03.2020 tarihinden itibaren alınan  3 aylık döneme 

ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine,  Söz konusu   alacaklar  ertelenen  

süre  sonunda,  ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler  halinde,  herhangi  bir  gecikme zammı  ve  

faiz uygulanmadan  alınmasına ve  Geçici olarak faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan 

işletmelerin  faaliyette bulunmadığı  döneme  ilişkin  olarak kira  bedellerinin alınmaması için  

Belediye meclis kararı alınmasını hususunda; 

 

         Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, 2886 sayılı Devlet ihale kanunu, 5393 sayılı 

Belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde Belediyemiz mülkiyetinde ve 

tasarrufunda olan taşınmazlardan ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan  bedellerin 19.03.2020 

tarihinden itibaren alınan 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay 

ertelenmesine,  söz konusu   alacaklar  ertelenen  süre  sonunda,  ertelenen süre kadar aylık eşit 

taksitler  halinde,  herhangi  bir  gecikme zammı  ve  faiz uygulanmadan  alınmasına ve  geçici 

olarak faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin  faaliyette bulunmadığı  

döneme  ilişkin  olarak kira  bedellerinin alınmamasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.   
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