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 Bazı belediyelerden Bakanlığımıza intikal eden görüĢ isteme taleplerinden; su 

borçlarına uygulanan gecikme bedellerinin belediye meclisi kararıyla kaldırılıp 

kaldırılamayacağına iliĢkin tereddütlerin yaĢandığı anlaĢılmıĢtır.  

 Konu yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında incelenmiĢtir. 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde su alacaklarının tahsilini 

yapmak veya yaptırmak belediyelere görev olarak verilmektedir. Aynı Kanunun 18 inci 

maddesinde ise, belediye meclisinin görev ve yetkilerinin neler olduğu sayılmıĢ ancak, 

belediye alacaklarının veya bu alacaklardan doğan gecikme bedellerinin kısmen veya 

tamamen affedilmesi ile ilgili olarak belediye meclislerine bir yetki verilmemiĢtir.  

 Keza, Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile belediye 

meclislerine verilen yetki de ancak, dava konusu olan uyuĢmazlıkların sulh yolu ile çözümüne 

yönelik olup, dava konusu edilmeyen anlaĢmazlıklar için bu yetkinin kullanılmasına imkan 

bulunmamaktadır.  

 Öte yandan, 2560 sayılı Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 

KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun’ un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 

ise, su satıĢ tarifelerini inceleyerek karara bağlama yetkisi su ve kanalizasyon idarelerinin 

genel kurullarına verilmekte ancak, bu Kanunda da gecikme bedellerinin affedilmesi veya 

kaldırılması ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir.  

Su borçlarının affına iliĢkin olarak dava konusu edilen bir belediye meclis kararı, 

DanıĢtay Birinci Dairesinin, 11/11/2003 gün E:2003/145, K:2003/153 sayılı kararıyla iptal 

edilmiĢtir. Su borçlarının tahsilatını gerçekleĢtireceği veya hızlandıracağı gerekçesiyle alınan 

söz konusu belediye meclis kararının iptaline iliĢkin DanıĢtay Kararında, bu kararın, benzer 

gerekçelerle ileriki tarihlerde de tekrarlanabileceği beklentisi yaratılarak ödemeleri 

geciktirmeyi alıĢkanlık haline getirebilecek olmasını, yükümlülüğünü zamanında yerine 

getiren, su borçlarını süresi içinde ödeyen yükümlü ve borçlular aleyhine eĢitlik ve adaleti 

zedeleyeceğini ve bu yönleriyle belediye meclis kararının mevzuata ve hakkaniyete uygun 

olmadığı ifade edilmiĢtir. 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, belediye meclislerinin su borçlarına uygulanan 

gecikme bedelleri de dahil, belediye alacaklarının veya bu alacaklardan doğan gecikme 

bedellerinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına yetkileri bulunmamaktadır. Konu 

hakkında bilgi edinilmesini ve iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması için bilgi ve 

gereğini önemle rica ederim. 
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