
 

 

Not: Özel eğitim kurumları, yurtlar ve pansiyonların belediye vergi, harç ve katılma 

paylarından muafiyeti hk.  
T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : 7118846/622.02/1001533          14/06/2021  

Konu: GÖRÜŞ (Özel Eğitim Kurumları, Yurtlar ve Pansiyonların 

Kanal Katılım Payı Hk.) 

 

………………………………………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

İlgi: 05.05.2021 tarihli ve 7848 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazı ile vakıf üniversiteleri, özel öğretim kurumları (özel kolej, özel ilkokul, vb.), özel 

yurtlar ve özel pansiyonların içmesuyu ve kanalizasyon idarelerinin sunmuş olduğu hizmetler 

karşılığında alınması gereken ücretlerden muafiyetlerinin olup olmayacağı konusunda 

Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” 

başlıklı 15 inci maddesinde “… 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 

aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı 

ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis 

edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla 

mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli 

bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 

…” hükmü, 

Mezkur Kanun’un ek 2 nci maddesinde “(Ek: 28/11/2017-7061/86 md.) 

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına 

bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık 

su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği 

yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya 

ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, 

bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep 

edilemez. 

…” hükmü, 

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 inci fıkrasında “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.” hükmü, 

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un “Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu” başlıklı 17 nci 

maddesinde “Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın 

kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak 

suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.” hükmü, “Su ve 

Kanalizasyon durum belgesi” başlıklı 18 inci maddesinde “Yapı için belediyeden ruhsat isteyen 

gerçek ve tüzel kişiler, daha önce İSKİ'den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak 

zorundadır. İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum 

belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak 

yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.  

İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ'nin de 

görüşünü almak şarttır.” hükmü, “Tarife tespit esasları” başlıklı 23 üncü maddesinde 

“(Değişik: 5/6/1986- 3305/2 md.) Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış 

suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu 

tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan 

(aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve (…) bir kar oranı esas alınır. 

Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir.” hükmü 

bulunmaktadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Kanalizasyon harcamalarına katılma payı” 

başlıklı 87 nci maddesinde “Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki 

şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin 

sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır: 

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,  

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi. 

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona 

bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.” hükmü, 

“Payların tahakkuk şekli” başlıklı 90 ıncı maddesinde “Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu 

hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma 

Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89 

uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi 

değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar 

ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.” hükmü, “Ücrete 

tabi işler” başlıklı 97 nci maddesinde; “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...)için 

belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel 

olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmü çerçevesinde belediye 

meclislerince tarifeler belirlenmektedir  

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili 

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kanalizasyon Harcamalarına Katılma 

Payı” başlıklı 8 inci maddesinde “Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içerisinde, 

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, 

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden 

faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma payı 

alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki 



 

 

kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait kanalizasyon giderleri nazara 

alınır.” hükmü, “Muaflıklar” başlıklı 17 nci maddesinde “İbadet yerleri Harcamalara Katılma 

Paylarından muaftır.” hükmü, 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No:31) “Belediyelerin harç veya 

katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü 

hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün 

bulunmakla beraber, ücretlerin hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz 

önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesi 

gerekmektedir.” denilerek belediye meclislerince tarife belirlenirken göz önünde 

bulundurulması gereken hususlar düzenlemiştir. 

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un birinci maddesinde “Genel bütçeye 

dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 

kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin 

transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları 

ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve 

işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 

tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun 

çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş 

yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik 

gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya 

indirimli tarife uygulanmaz. 

… 

Cumhurbaşkanı birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit 

etmeye yetkilidir. 

… 

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce beşinci fıkrada belirtilen kanunlar dışında; 

kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenleyici 

işlemler ile diğer idari işlemlerle tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife 

uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verilir.” hükmü, 

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Mali kolaylıklar” başlıklı 56 ncı 

maddesinin (b) bendinde, “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil 

kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan 

aynen yararlanırlar.” hükmü, Ek 7 nci maddede ise “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim 

kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve 

istisnalardan aynen istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar. …” hükmü 

yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde belediyelerin meclis 

kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 

kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla 

kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabileceği, mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, 

okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma 

suyu verebileceği,  

Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma 

kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret 

talep edilemeyeceği,  

Belediye ve bağlı idarelerce kanalizasyon tesisi yapılması halinde bunlardan faydalanan 

gayrimenkullerin sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınması gerektiği, 

katılma paylarından sadece ibadet yerlerinin muafiyetinin olduğu,  



 

 

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirleme yetkisinin belediye meclisine ait 

olduğu tarifelerin belirlenmesinde hizmetten faydalananlardan yönetim ve işletme giderleri ile 

amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafla ve 

bir kar oranı üzerinden yapılan hizmetin maliyeti göz önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve 

genellik prensiplerine uygun olarak tespit edilmesinin gerektiği, 

4736 sayılı Kanun’dan önce tesis edilmiş bulunan ücretsiz veya indirimli tarife 

uygulamalarına 31.12.2001 tarihinden itibaren son verildiğinden, 4736 sayılı Kanun ile bu 

Kanun’un yayım tarihinden sonra yürürlüğe giren özel kanun hükümleriyle getirilen 

düzenlemeler dışında ürettikleri mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması 

gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife 

uygulanamayacağı, 

Sonuç olarak, su ücretleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanun uyarınca vakıf 

üniversitelerinin kamuya ait eğim kurumları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, özel 

öğretim kurumları, özel yurtlar ve özel pansiyonlar ile ilgili ise 5393 sayılı Kanun’un 15 inci 

maddesinin altınca fıkrası kapsamında değerlendirilebileceği bunun dışında başka bir uygulama 

olmadığı; kanalizasyon harcamalarına katılma payına gelince ibadet yerleri dışında herhangi 

bir mali bağışıklık bulunmadığı mütalaa edilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim.  

            

              

                    Bakan a. 

              Genel Müdür 

 

 

 

 

 

 


