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… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

İlgi:     … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 

İlgi yazınızda özetle tahakkuk ettirilen ancak çeşitli nedenlerle tahsil edilemeyen su 

alacakları hakkında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Abonelik 

Sözleşmeleri” başlıklı 52 nci maddesinin birinci fıkrasında “Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, 

belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan 

sözleşmelerdir.” hükmünü içermektedir. 

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin 

Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunun 

amacı; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli 

faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla 

ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan 

Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmü, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu 

Kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer 

mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye 

sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen 

para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar.” hükmü, ikinci fıkrasında “Birinci fıkra 

kapsamındaki icra takipleri ancak bu Kanunda belirlenen yöntemle başlatılabilir. Aksi hâlde 

icra dairesi takip talebini reddeder.” hükmü bulunmaktadır. 

Bu kapsamda Belediyeniz tarafından sunulan su hizmetine ilişkin sözleşmelerin 6502 

sayılı Kanun kapsamında abonelik sözleşmesi olarak değerlendirilmesi ve bu sözleşmelerden 

kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin 7155 sayılı Kanun çerçevesinde yapılması 

gerekmektedir. Öte yandan taraflar arasında abonelik sözleşmesi olmaksızın kaçak su 

kullanımı veya abonelik sözleşmesi dışındaki ilişkiden doğan bir borç varsa söz konusu 

alacaklar 7155 sayılı Kanun kapsamında kalmayacağından genel hükümlere göre alacak 

takibinin yapılması gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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