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            Plan ve Bütçe Komisyonu 31.01.2022 tarihinde saat 14:25'de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, Muğla 

Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplandı. 13.01.2022 tarihli Meclis 

Toplantısında AK Parti Meclis Grup Başkanı Hürol ÖNDER ile MHP Meclis Grup Başkanı Selim BAĞCIOĞLU 

tarafından verilen, aşağıda metni yer alan yazılı gündem teklifi okutturularak gündemin 25. maddesine 

eklenmesine; Meclisimizce Oybirliği ile karar verilmiş ve Komisyonumuza havale edilmiştir.  
 

            Bahsi geçen yazılı gündem teklifinde; 

            “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.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 8/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1.maddesinin birinci fıkrası 

hükmünden muaftır.” denilmektedir. Bu kararname ışığında bir karar alınması için bu önergenin gündeme 

alınarak değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir. 
 

            Komisyon Görüşü: 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 15.12.2021 tarihli 

ve 4920 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi “ Belediyeler ve bağlı idareleri 03/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunun 15 inci ve 18 inci maddeleri, 26/5/1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 inci 

maddesi, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında 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, 8/1/2022 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 

muaftır.” şeklinde düzenlenmiştir.   
Anılan Kararname maddesi ile insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesinin 

belediyelerde belediye meclisi kararıyla,  bağlı idareler de ise genel kurul kararıyla belirlenmesi gerektiği hüküm 

altına alınmıştır. 

Bu kapsamda İlimizde su ve kanalizasyon hizmetleri 31.03.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Muğla 

Büyükşehir Belediye Başkanlığının bağlı kuruluşu olan MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte 

olup, bahse konu gündem maddesinde geçen indirim önerisinin 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı, 9 uncu, ve 23 üncü maddeleri uyarınca 

belirlenmesi için MUSKİ Genel Kurulunda görüşülmek üzere bağlı kuruluşa havale edilmesi oy birliği ile uygun 

bulunmuştur. 

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 31.01.2022  

 

 
  


