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Gündem : 2022 Yılı Gelir Tarifeleri ve Ceza Cetvelleri. 

             Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, 2022 yılı Gelir Tarifeleri ile 
Ceza cetvelleri görüşüldü, incelendi ve tetkik edildi.     

            Belediye Başkanlığından Meclisimize havale edilen, 2021 Yılına ait 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunun gereğince tanzim edilen Gelir tarifeleri ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 
1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun bazı maddelerini muadil kanun (5728 sayılı Kanunla 
değişik) gereğince tanzim edilen ceza cetvelleri görüşüldü ve ekte sunulmuş haliyle 
tarifelendirilmesine oy birliği ile karar verildi.    

 

Gündem : 04.02.2021 tarih ve 23 sayılı (Kiralama) Meclis Kararı’nın iptal edilmesi. 

                 Belediye Meclisince 04.02.2021 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile ilçemiz sınırları 
içerisinde mülkiyeti belediyemize ait 203 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulacak olan 
Beton Santralinin 15 yıl olan kiralama süresi ile ilgili alınan meclis kararının iptal edilerek 10 
yıla alınması konusu görüşüldü, incelendi ve tetkik edildi.            

                  2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun "Kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64. 
maddesinde "Kiraya verilecek taşınır veya taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok 
olamaz,” denildiğinden ve İçişleri Bakanlığı Kontrolü tarafından belediyemize yapılan 
denetim sonucu tanzim edilen 2021 yılı 11/33 sayılı denetim raporunun 7 nci maddesi gereği 
10+5 (on+beş) olan kiralama süresi için alınan 04.02.2021 tarih ve 23 sayılı meclis kararının 
geri alınmasına, daha önceden kiralama süresi 10 (on) yıl olan 08.01.2021 tarih ve 15 sayılı 
meclis kararının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.      
 

Gündem : 02.09.2021 tarih ve 68 sayılı (Misafirhane için indirimli ücret) Meclis   
                  Kararı’nın iptal edilmesi. 
 

                  Belediye Meclisince 02.09.2021 tarih ve 68 sayılı meclis kararı ile belediye 
misafirhanesinden yararlanacak Mihalıççık Spor Kulübü sporcuları ile ilçemizdeki okullara 
yeni ataması yapılan öğretmenler için indirimli tarife kullanılması ilgili alınan meclis kararının 
iptal edilmesi konusu görüşüldü, incelendi ve tetkik edildi.               

                  08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve  Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet  Tarifeleri Kanunu’nun 1 nci maddesinin birinci fıkrasında belediye ve bağlı 



kuruluşların da içinde bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet 
bedellerinde herhangi bir kişi veya kurum lehine indirimli veya ücretsiz tarife 
uygulanamayacağı belirtildiğinden ve İçişleri Bakanlığı Kontrolü tarafından belediyemize 
yapılan denetim sonucu tanzim edilen 2021 yılı 11/33 sayılı denetim raporunun 24 üncü 
maddesi gereği Mihalıççık Spor Kulübü sporcuları ile ilçemizdeki okullara yeni ataması 
yapılan öğretmenler için indirimli tarife kullanılması için alınan 02.09.2021 tarih ve 68 sayılı 
meclis kararının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.             
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