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FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Mah. Atatürk cad. No:17
48300 Fethiye Konu : İlçe Belediyesi Tarafından Alınan Vergi 

ve Bedeller Hakkında

İlgi : a) 05/05/2020 tarihli ve 4128 sayılı yazımız.
b) 11/05/2020 tarihli ve 7973 sayılı yazınız

Malumları olduğu üzere, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile tüm dünyada pandemi 
ilan edilmiş ve  Bakanlıklarımız tarafından peyderpey ülke çapında üst düzey tedbirler alınmaya 
başlamıştır. Bu tedbirler kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Kasım ayı itibariyle 
yeniden birçok işletme kapatılmış veya kısıtlı hizmet vermek suretiyle faaliyetlerine devam 
edebilmesine izin verilmiştir. Bölgemizin en önemli sektörü olan turizm dışında birçok sektör de 
salgından etkilemiş olup, özellikle başta üyelerimiz olmak üzere iş yerlerinden salgınla ilgili süreçte 
yaşanılan ekonomik sıkıntılar ile alakalı talepler Odamıza iletilmektedir.
 
İlgi(a)da kayıtlı yazımız ile üyelerimizin talebi üzerine katı atık hizmet tarifesi uygulanmasında 
indirimlere gidilmesi, kapanan işletmelerde katı atık ücreti alınmaması hususundaki yazımız 
Makamınıza iletilmişti. Bu kapsamda talebimiz ilgide(b) yer alan İlçemiz Belediyesi yazısı ile 
karşılık bulmuş ve ücretlerin "3 ay süre ile ertelenmesine, bu alacakların ertelenen süre sonunda 
herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan tahsil edilmesine" karar verildiği bildirilmiştir.
Bu bağlamda;  katı atık bertaraf ücretleri, işgaliye bedelleri, reklam ve ilan vergileri hakkında 
İlçemiz işletmelerine Belediyemiz tarafından destek verilmesi hususundaki  yeniden taleplerimiz 
aşağıdaki gibidir;
 
1) Devlet tarafından yasal olarak işyerini kapatmak zorunda kalan ya da kısıtlı hizmet verebilen 
işletme sahiplerinden ilgili ücretlerin/ vergilerin kesinlikle alınmaması.
2) Devlet tarafından kapatılmamakla birlikte kendi istekleri ile kapatan işyerlerinden de ilgili 
ücretlerin/ vergilerin alınmaması.
3) Açık olan (Eczane ve zincir marketler dışında) ve faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan ve işlem 
hacimleri %70-90 arasında düşen zar zor ayakta durmaya çalışan işletmelerden de ilgili ücretlerin 
kısıtlamalar kaldırılana kadar alınmamasıdır.
 
Yaşanılan zor günlerde ilçemiz işletmelerine destek olmak amacıyla yapılabilecek bu önemli 
hususta desteklerinizi ve gereğini arz ederim.
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