
ÖZET: 6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerinden ilçe 

belediyesine bağlanan yerlerden 2464 sayılı Kanuna göre alınması gereken elektrik 

havagazı ve tüketim vergisinin tüketicilere yansıtılıp yansıtılmayacağı hakkında.  
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… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi     : 22.02.2021 tarihli ve 722 sayılı yazınız.  

 

İlgi yazı ile 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köy ve belde belediyelerinden 

ilçe belediyesine bağlanan yerlerden emlak vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

uyarınca alınması gereken vergi, resim, harç ve katılım paylarının 5 yıl süre ile alınmayacağına 

ilişkin hükmün daha sonra çeşitli kanunlarla 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldığından bahisle, 

2464 sayılı Kanuna göre alınması gereken elektrik havagazı ve tüketim vergisinin tüketicilere 

yansıtılıp yansıtılmayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.  

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun “2. Elektrik ve havagazı tüketim 

vergisi:” başlıklı bölümünde bu vergi yer almakta olup Kanunun 34 üncü maddesinde, 

“Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve 

Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.” ve 35 inci maddesinde ise “Elektrik ve Havagazı 

tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.  

(Değişik ikinci fıkra: 9/7/2008-5784/14 md.) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış 

bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri 

tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder.” hükümleri yer almaktadır.  

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Geçici 1 

inci maddesinin (15) numaralı bendinde; “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 

bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi 

hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde 

içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük 

tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. (Mülga cümle:17/7/2019-7186/33 md.)(…)” 

hükmü bulunmaktadır. 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ek 3 üncü maddesinde; “… Kırsal 

mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile 

basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa 

ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve 



araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak 

vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve 

araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 

olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 

alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre 

alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır. 

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için 

%50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada 

belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 

… 

 Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler 

hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uygulanmaz.” 

hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, 5216 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin uygulamasına ilişkin olarak 

Bakanlığımızca 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete’de Kırsal Mahalle ve Kırsal 

Yerleşik Alan Yönetmeliği yayımlanmış olup bu Yönetmelikte kırsal mahalle veya kırsal 

yerleşik alan belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. 

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde;  

-6360 sayılı Kanun uyarınca bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Kanun’un 

geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye 

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergilerin, harçların ve katılım paylarının 

31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmayacağı, dolayısıyla 2464 sayılı Kanun 

kapsamında yer alan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin de bu hüküm kapsamında dahil 

olduğu, 

-Diğer taraftan 5216 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında kırsal niteliği 

devam eden yerlerde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenebileceği, bu belirlemenin 

yapıldığı yerlerde 6360 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrası 

hükümlerinin uygulanmayacağı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen 

yerlerde elektrik ve havagazı tüketim vergisinin %50 indirimli uygulanacağı, 

Değerlendirilmektedir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

  

     


