
NOT: Turizm Teşvik Belgeli Tesislerinin İndirimli Su Ücreti Ödeyip Ödeyemeyeceği Hk. 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : 7118846/622.02/959670           21/05/2021  

Konu: GÖRÜŞ (Turizm Teşvik Belgeli Tesislerin İndirimli Su Ücretleri Hk.) 

 

…….SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  

 

İlgi: 04.05.2021 tarihli ve 37051 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesindeki hüküm 

çerçevesinde turizm teşvik belgeli tesislerden su ücretinin en düşük tarife üzerinden alınıp 

alınamayacağı konusunda Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

Bilindiği üzere 16/3/1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun “Elektrik, havagazı ve su ücretleri” 

başlıklı 16 ncı maddesinde “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini 

o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” 

hükmü, 

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, 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15 inci 

maddesinde “… 

(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. 

(Ek fıkra:21/12/2019-7201/11 md.) Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve 

turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait 

olan müze ve ören yerleri için, belediyeler veya büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon 

idareleri tarafından belirlenecek su ve atık su tarifeleri, tüketim miktarına bakılmaksızın kamu 

kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesini geçemez. 

(Ek fıkra:21/12/2019-7201/11 md.) Aboneliği Kültür ve Turizm Bakanlığı, il kültür ve 

turizm müdürlükleri veya Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğüne ait 

olan müze ve ören yerlerinde, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanununda yer alan kaynaklardan elde edilen su, gaz, jeotermal akışkan ve 

buharın müze ve ören yerlerinde elde edilmesi, iletilmesi ve kullanılması için uygulanacak 

tarife; tüketim miktarına bakılmaksızın büyükşehir belediyeleri, belediyeler veya büyükşehir 

belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin aynı dönemdeki su tarifesinde kamu kurum ve 

kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarifesinin yüzde onunu geçemez” hükmü, 

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

Hakkında Kanun’un “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 “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  

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. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yazınız ekinde yer alan mahkeme kararlarının 

değerlendirilmesinde belediyelerin, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu 

yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirleme 

yetkisinin belediye meclisine ait olduğu, su ücret tarifesinin belirlenmesinde hizmetten 

faydalananlardan yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan 

(aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları 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 2634 



sayılı Kanun’dan kaynaklanan indirimlerin uygulanmasının mümkün olmadığı, 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 değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim.  

            

              

                   Bakan a.  

             Genel Müdür 

 

 


