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PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Tarih:
18.05.2022

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısının 9 uncu gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen
Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge
Komisyonumuzca 18.05.2022 tarihinde MUSKİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda
(Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA) toplanılarak incelenmiştir.
Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda;
Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önerge;
“Ülkemizde ve Dünyamızda büyük kayıplara sebebiyet veren Covid-19 salgını ve akabinde gelişen
olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacı ile 15.12.2021
tarih, 4920 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 28.01.2002 tarih ve 2002 / 3654 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına eklemeler yapılmıştır. Yapılan eklemelerle Madde 82’ de belirtildiği üzere “ Belediyeler
ve bağlı idareleri 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 18’ inci maddeleri 26/05/1981
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 6’ncı,
9’uncu ve 23’üncü maddeleri uyarınca yetkili karar organlarının aldığı karar ile; hane başı aylık toplam
kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında
ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilirler. Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar
08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1’nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
denilmektedir. Bu kararname ışığında bir karar alınması için bu önergenin gündeme alınarak
değerlendirilmesini arz ederiz.” şeklinde olduğu,
Anılan Kararnamede insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesinin 2560 sayılı
Kanunun 23’üncü maddesi uyarınca tespit edilmesi hükmü gereği; tarife tespitinin 2021 yılı mali raporları
esas alınarak yönetim ve işletme giderlerinin, amortismanların ve yenileme, ıslah, tevsi masraflarının dahil
edilerek maliyetin hesaplandığı,
Bununla birlikte ülkemizde 2021 yılında başlayan ve halen devam eden ekonomik krizin etkisiyle
özellikle elektrik, akaryakıt masrafları ile işletme ve yatırımda kullanılan tüm mal, malzeme alımı
giderlerinde oluşan maliyet artışının mevcut bütçedeki ödeneklerle karşılanamaması nedeniyle 2022 yılı ek
ödenek talebi komisyonumuzca incelenerek kabul edilmiştir. Artışlardan kaynaklı bütçe açığının ise Abone
Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinin 10’ uncu maddesinin (ç) bendi hükümleri doğrultusunda elde
edileceği öngörülen gelirle ve finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde belirtilen kalemlerle
kapatılmaya çalışıldığı,
Mevcut abone sayısının yaklaşık %60’ nın hali hazırda diğer yasal mevzuatlardan faydalanarak
indirimli su tarifesinden yararlandığı, önerge ile teklif edilen indirimin tüm konut abonelerini kapsaması
halinde maliyetin altında su satışı yapılamayacağı göz önünde bulundurularak, gerçekleşen maliyetlerin
indirimden faydalanmayan abonelere ayrıca mali yük getireceği ve bu hususun eşitsizliğe yol açacağı
değerlendirilerek teklif edilen indirimden gerçek ihtiyaç sahibi olan abonelerin faydalanması gerektiği
tespit edilmiştir.
Yapılan açıklamalar doğrultusunda yazılı önerge ile talep edilen indirimden; Muğla Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Yardım Kurulu Kararıyla Halk Kart Yardımından faydalanan ve kendi adına kayıtlı
ikamet ettiği müstakil konutun su aboneliğinin; aylık 1’inci kademede su tüketim tutarının 5’te 1 oranı
kadar katma değer vergisi dahil su hizmet bedelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçesinden
karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, bahse konu dosyanın değerlendirilmek üzere Muğla
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
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