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İlgi : 05.03.2020 tarih ve 73933390-622.0|-0l- 2540 sayılı yaz:ımn,

Malumlan olduğu üzere, yeni tip Coronavirüs (Covid-l9) salgını nedeni ile tiim dünyada pandenıi ilan
edilmiş ve Bakanlıklarımız tarafıııdan peyderpey ülke çapında iist dtizey tedbirler alınmaya başlamıştır. Btı
tedbirler kapsamında salgıırın ytryılmasıııı öıılemek amacıyla birçok işletme kapatılmış ve kısıtlı lıizmet
vermek suretiyle faaliyetlerine dcvam edebı lnıesine izin verilmiştir.

Bölgemizin en önemli sektörü olan turizm de salgının etkilerinden en yoğun şekilde etkilenmiş Nisan ayı
başında açılması beklenen 2020 yaz furizm sezonu ertelenmiş ve halen ne zaman hareketleneceği
belirsizliğini korumaktadır. Turizm sektörünün üri,in, hizınet sağlayıcıları konumı.ında olan birçok sektör için
de başlamayan yaz turizm sezonu birçok işletıneyi etkilemiş olup özellikle başta üyeleriııriz olmak üzere
ticarethane sahibi iş yerlerinden süreçte yaşanılan ekonoııik sıkıntılar ile alakalı talepler Odaıııza
iletilmektedir.

İlgide kayıtlı yaz|m|zile daha önce üyelerimizin talebi üzerine katı atık hizmettarifesi tizerinde güncelleme
yapılması, belediye meclis gündemine konunun yeniden alınması hakkında talep yazımız iletilmiştir. Bu
bağlamda; İlçemiz Belediyesi'nin katı atık bertaraf ücretlerini tahakkuk ettirip tahsil etmemesi ile İlçemiz
işletmelerine destek vermesi lrususunda taleplerimiz aşağıdaki gibidir;

l) Devlet tarafıııdan yasal olarak işyerini kapatmak zoruncla kalaıı işletme sahiplerinden kesinlikle katık
atık bertaraf ücreti alıırmaması.
2) Devlet tarafından kapatılmaınakla birlikte kendi istekleri ile kapatan işyerleriırden de katık atık bertaraf
ücreti alınmaması.
3) Açık olan (Eczane ve zincir marketler dışında) ve faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan ve işlem
haçimleri %70-90 arasında düşen zar zor ayakta durmaya çalışan işletmelerden de katı atık bertaraf
ücretlerinin en azından 2020 yılı sonuna kadar alınnramasıdır.

Yaşanılan zor gtinlerde ilçemiz işletmelerine destek olmak amacıyla yapılabilecek btı önemli husı"ısta
desteklerinizi ve gereğiııi arz ederim.

Saygılanmla,

Osman ÇIRALI
Yönetim
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