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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MUSKİ GENEL KURULU 

DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: 7244 sayılı Kanunun 1 

inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendine göre konutlara ve faaliyetleri 

durdurulan veya faaliyette bulunamayan 

işyerlerine ilişkin su faturalarının vade 

tarihlerinin görüşülerek kabul edilmesi. 

TOPLANTI : TEMMUZ 

BİRLEŞİM : 1 1 

OTURUM : 1 

KARAR NO : 13 

KARAR TARİHİ : 09.07.2020 

TEKLİF EDİLEN EVRAKIN 

DAİRESİ : ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

TARİHİ : 25.06.2020 

NUMARASI : 26341142-050.01.04-8767 

 MUSKİ Genel Kurulu olağan toplantısı, 2560 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 

09.07.2020 Perşembe günü saat 15:35’ de Genel Kurul Başkan Vekili Cumhur ÇOBAN 

başkanlığında; 

 

GENEL KURUL ÜYELERİ 

OSMAN GÜRÜN (Mazeretli), AHMET ARAS, DURSUN GÖKTEPE, İLKNUR ÜLKÜM 

SEFEROĞLU, KEMAL ÖZYURT, MEHMET ONUR ŞAHBAZ, ÖNDER BATMAZ, UĞUR 

İLHAMİ ÖZDEN, MUHAMMET KARAKUŞ (Ayrıldı), KEMAL İLHAN (Mazeretli), 

ŞEFİKA KARAŞAHİN EKİN (Mazeretli), ÜLKÜ YEŞİLTUNA, ABDULLAH GÜRSEL 

UÇAR, CAN CANBEY, HALUK LAÇİN (Ayrıldı), İNCİ BİLGİN, ALİM KARACA, 

MEHMET HİKMET SELÇUK (Ayrıldı), MELEK GÖZDE HOŞAFCI, MÜRÜVET BAŞIHOŞ, 

SABRİ OĞUZ BOLELLİ, UFUK BİLDİRİCİ (Ayrıldı), VELİ PABUŞÇU, MEHMET DEMİR 

Vekili MUSTAFA YAVUZ (Ayrıldı), HALİL İBRAHİM DOĞRAMACI (Ayrıldı), MESUT 

KARATAŞ (Ayrıldı), KAMİL CEYLAN (Ayrıldı), FATİH ÖLEMEZ (Ayrıldı), İSKENDER 

SERTKAYA, MELDA ÖZDEN, MEHMET OKTAY, AYLİN YÜKSEL, ETHEM SAYAR, 

FEHMİ SELÇUK EVCİ, İHSAN ÖZTÜRK, MUSTAFA KARACAN (Ayrıldı), BAHATTİN 

GÜMÜŞ, ERAY ÇİÇEK (Ayrıldı), GONCA KÖKSAL, HAKAN ÜNSAL, NEVZAT 

SARIÇOBAN, SELİM BAĞCIOĞLU (Ayrıldı), MUHAMMET TOKAT, ECE GÜLEN, 

GÜRSEL İNCE, HÜROL ÖNDER (Ayrıldı), HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU, İLHAN ŞİMŞEK 

(Mazeretli), MEHMET ATEŞ, ALİM UZUNDEMİR (Mazeretli), BİLAL ERDOĞAN, İSMAİL 

MİLAT (Mazeretli), MUSTAFA KARA (Ayrıldı), YAKUP OTGÖZ (Mazeretli), ALPER 

ÇALIKOĞLU (Ayrıldı), BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ (Ayrıldı), HALİL FAİK 

BOZKURT, LEVENT TOSUN (Ayrıldı), MUSTAFA KARAKUŞ (Ayrıldı), İSMAİL 

AKKAYA (Ayrıldı), BEYHAN AKCAN (Ayrıldı), FİKRET UZUNHASAN, ÖZAY 

TÜRKLER (Ayrıldı), MUSTAFA TOKSÖZ (Ayrıldı), EMRE KARAÖZ (Ayrıldı), ERBİL 

ÖZDEMİR, MUSTAFA ŞAHBAZ (Ayrıldı)’ın katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda 

toplandı. 

 

K  A   R  A   R 

 

 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığının yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıları okundu. 

 

 

 Genel Kurul Gündeminin 12 nci maddesi; Dünya Sağlık Örgütünce ilan edilen 

12.03.2020 tarihli Pandemi Kararı ile ülkemizin de içinde bulunduğu Koronavirüs (COVİD-19) 

salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla insanlarımızın suya ulaşmasını en kolay şekilde 

sağlamak, yaşam alanlarındaki ve kişisel temizlik için ihtiyaç duyulan hijyen şartlarının 

sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan suyun kesintisiz olarak sunulması önem arz etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve E.5887 sayılı Covid-19'la 
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Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler konulu yazısı ile 26.03.2020 tarih ve 2020/7 karar nolu 

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan, Mayıs ve 

Haziran ayları toplantılarının ertelenmesinden dolayı olağanüstü şartlara haiz olunan bu dönemde, 

MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğine dayanarak 20.03.2020 

tarih ve 43 sayılı, 27.03.2020 tarih ve 45 sayılı, 21.04.2020 tarih ve 54 sayılı, 15.05.2020 tarih ve 

69 ile 70 sayılı, 19.06.2020 tarih ve 83 sayılı MUSKİ Yönetim Kurulu kararları ile; vade tarihleri 

değiştirilerek 20.07.2020 tarihine uzatılması, mekanik sayaçların mahalline gidilmeden kıyas 

yoluyla geçici faturalandırılması ve sonrasında yerinde yapılan okumalar ile gerçek tüketimleri 

tespit edilen abonelerin fatura tutarlarının yeniden hesaplanarak, abonelere de gerekli 

bildirimlerinin yapılması uygulamalarını gerçekleştirmiştir.              

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendi; “ Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının 

konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine 

bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil 

edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir. Bu 

süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye meclisince uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen 

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

faiz uygulanmadan tahsil edilir.” şeklinde olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. MUSKİ 

Genel Müdürlüğü’nün mali kaynaklarının, asgari temel hizmetlerini sürdürülebilir kılınması 

olağanüstü şartların yaşandığı bu dönemde temel görevlerinde aksama yaşanmaması ve 

çalışanlarımız ile vatandaşlara yönelik sunulması gerekecek hizmetler için ihtiyaç duyulabilecek 

mali kaynakların asgari seviyede de olsa devamını sağlamak amacıyla; MUSKİ Yönetim Kurulu 

Kararlarıyla 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsili gereken su tüketimine bağlı 

alacaklarının son ödeme günleri 20.07.2020 tarihine ertelenmesine ve Kanunun yürürlük tarihi 

olan 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık dönemi kapsayan  2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran  

ayları vade tarihli su tüketimine bağlı alacaklarından; 

Konut aboneleri, geçici konut aboneleri, atıksu mesken aboneleri, köy ve belde konut 

aboneleri ile karma tip aboneler grubuna ait 3 ay vade tarihleri uzatılan su faturalarının toplamının 

ilk taksit ödemesi 20.07.2020 tarihinden başlamak üzere 3 eşit taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine, 

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyeri aboneleri, geçici işyeri 

aboneleri, atıksu işyeri aboneleri ile köy ve belde işyeri aboneleri grubuna ait 3 ay vade tarihleri 

uzatılan su faturalarının toplamının ise faaliyet alanlarını ve gerekçelerini bildirir kanıtlayıcı 

belgeleri ile 30.07.2020 tarihine kadar İdareye müracaat etmeleri şartıyla ilk taksit ödemesi 

20.07.2020 tarihinden başlamak üzere 3 eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz 

uygulanmadan tahsil edilmesine, 

 Bunların dışında kalan diğer abone gruplarına ait 3 ay vade tarihleri uzatılan su 

faturalarının toplamının son ödeme tarihi 20.07.2020 olup herhangi bir gecikme zammı ve faiz 

uygulanmadan ve taksitlendirilmeden tahsil edilmesine yönelik Genel Kurul kararı alınması ile 

ilgili teklif görüşüldü. 
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Sonuç olarak; 7244 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 17/04/2020 tarihinden itibaren 3 

aylık dönemi kapsayan 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran  ayları vade tarihli su tüketimine bağlı 

alacaklarından; 

Konut aboneleri, geçici konut aboneleri, atıksu mesken aboneleri, köy ve belde konut 

aboneleri ile karma tip aboneler grubuna ait 3 ay vade tarihleri uzatılan su faturalarının toplamının 

ilk taksit ödemesi 20.07.2020 tarihinden başlamak üzere 3 eşit taksitler halinde, herhangi bir 

gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine, 

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyeri aboneleri, geçici işyeri 

aboneleri, atıksu işyeri aboneleri ile köy ve belde işyeri aboneleri grubuna ait 3 ay vade tarihleri 

uzatılan su faturalarının toplamının ise faaliyet alanlarını ve gerekçelerini bildirir kanıtlayıcı 

belgeleri ile 30.07.2020 tarihine kadar İdareye müracaat etmeleri şartıyla ilk taksit ödemesi 

20.07.2020 tarihinden başlamak üzere 3 eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz 

uygulanmadan tahsil edilmesine, 

 Bunların dışında kalan diğer abone gruplarına ait 3 ay vade tarihleri uzatılan su 

faturalarının toplamının son ödeme tarihi 20.07.2020 olup herhangi bir gecikme zammı ve faiz 

uygulanmadan ve taksitlendirilmeden tahsil edilmesi, Genel Kurulun 09.07.2020 Perşembe günü 

yaptığı olağan toplantısında KATILANLARIN OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR. 

 

 Gereği için karar örneğinin Genel Müdürlüğümüz Abone İşleri Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cumhur ÇOBAN Can CANBEY İlknur Ülküm SEFEROĞLU 

Genel Kurul Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye 

 

 


