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MECLİS KARARI
TEKLİFTE BULUNAN MÜDÜRLÜK : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF YAZISININ TARİH VE NO.SU: 05.01.2021 – 5492
MECLİS HAVALE TARİH VE NO.SU : 05.01.2021 – 18
TEKLİF KONUSU: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/12/2020
tarih ve 268495 sayılı yazısı ile yayımlanan, 2020/27 nolu Genelgesinde bahsedilen 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 alınan
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' ifade edilmektedir. Bu Genelge
kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Bornova Aziz KOCAOĞLU Stadyumu ve Bornova
ATATÜRK Spor Kompleksi Pandemi başlangıç tarihi olan 19/03/2020 tarihinden başlamak üzere,
pandemi bitiş tarihine kadar (yine Resmi merciler tarafından yayımlanacak pandemi döneminin bitiş
tarihi göz önünde bulundurulmak üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak Spor Kulüplerinden (yazılı
müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması için konunun
Meclisimize havalesine olurlarınıza arz ederim, denilmekte olup;
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarih ve
268495 sayılı yazısı ile yayımlanan, 2020/27 nolu Genelgesinde bahsedilen 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 ifade edilmektedir. Bu Genelge kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Pandemi başlangıç tarihi olan 19/03/2020 tarihinden başlamak üzere,
pandemi bitiş tarihine kadar (yine Resmi merciler tarafından yayımlanacak pandemi döneminin bitiş
tarihi göz önünde bulundurulmak üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak Spor Kulüplerinden (yazılı
müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması hakkında
konu görüşülmüş olup; 19 Mart-31 Aralık 2020 dönemlerinde spor kulüplerinin Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadyumunda oynanan ve tahakkuk eden kira alacaklarımızın %90 alınmaması (silinmesi), %10 alınması
(tahakkuk eden kira alacaklarına karşın tahakkuk eden gecikmelerin silinmesi). 2021 yılı için tahakkuk
edecek ücretler için, 2021 yılı Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekliyle (yine resmi merciler tarafından
yayımlanacak pandemi döneminin bitiş tarihine kadar) uygulanmak üzere değiştirmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

Ücret Tarifesi
a)Sezonluk
b)Tek Maç

Bornova AZİZ KOCAOĞLU Stadyumu Ücretleri
UYGULANAN KAMİSYONCA KABUL EDİLEN
13.000,00
1.300,00
16.000,00
1.600,00
HUKUK KOMİSYONU KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarih ve
268495 sayılı yazısı ile yayımlanan, 2020/27 nolu Genelgesinde bahsedilen 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 ifade edilmektedir. Bu Genelge kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Pandemi başlangıç tarihi olan 19/03/2020 tarihinden başlamak üzere,
pandemi bitiş tarihine kadar (yine Resmi merciler tarafından yayımlanacak pandemi döneminin bitiş
tarihi göz önünde bulundurulmak üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak Spor Kulüplerinden (yazılı
müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması hakkında
konu görüşülmüş olup; 19 Mart-31 Aralık 2020 dönemlerinde spor kulüplerinin Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadyumunda oynanan ve tahakkuk eden kira alacaklarımızın %90 alınmaması (silinmesi), %10 alınması
(tahakkuk eden kira alacaklarına karşın tahakkuk eden gecikmelerin silinmesi). 2021 yılı için tahakkuk
edecek ücretler için, 2021 yılı Ücret Tarifesinin plan bütçe komisyonu tarafından belirlenmesi hususunun
komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.
GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU KARARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarih ve
268495 sayılı yazısı ile yayımlanan, 2020/27 nolu Genelgesinde bahsedilen 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 ifade edilmektedir. Bu Genelge kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Pandemi başlangıç tarihi olan 19/03/2020 tarihinden başlamak üzere,
pandemi bitiş tarihine kadar (yine Resmi merciler tarafından yayımlanacak pandemi döneminin bitiş
tarihi göz önünde bulundurulmak üzere) oynanan maçlara ilişkin olarak Spor Kulüplerinden (yazılı
müracaatlarına istinaden) kira alacaklarımıza indirim veya erteleme yönünde karar alınması hakkında
konu görüşülmüş olup; 19 Mart-31 Aralık 2020 dönemlerinde spor kulüplerinin Bornova Aziz Kocaoğlu
Stadyumunda oynanan ve tahakkuk eden kira alacaklarımızın %90 alınmaması (silinmesi), %10 alınması
(tahakkuk eden kira alacaklarına karşın tahakkuk eden gecikmelerin silinmesi). 2021 yılı için tahakkuk
edecek ücretler için, 2021 yılı Ücret Tarifesinin plan bütçe komisyonu tarafından belirlenmesi hususunun
komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe – Hukuk – Gençlik ve Spor Komisyonları kararı mecliste
görüşülerek, komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
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