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TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 
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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TARH EDİLEREK MÜKELLEFLERE 
TEBLİĞ EDİLEN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYLARININ ÖDEME 

SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 

2015/7389 sayılı  BKK ile  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 

ncı maddesi çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesince tarh ve 

tebliğ edilerek  20 Haziran 2015 2015 tarihinden  önce (bu tarih 

dâhil) tahakkuku yapılmış olan yol harcamalarına katılma paylarının 

ödeme süresi; 

a) Peşin ödeyecek mükellefler açısından tahakkuk tarihinden 

itibaren l yıl süreyle, 

b)   Taksitler  halinde  ödeyecek mükellefler  açısından yol  

harcamalarına katılma paylarının tebliğ tarihini takip eden 

yıldan itibaren 4 yıl süreyle (ilk 2 yılı ödemesiz olmak ve 

sonraki 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere), 

uzatılmıştır. 

 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86’ncı maddesinde  yol harcamalarına katılma payı  

ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme bulunmaktadır.  

 

Madde 86 –Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, 

tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı 

olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol 

Harcamalarına Katılma Payı alınabilir. 

a) Yeni yol açılması;  

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi; 

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline 

getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton 

veya asfalta çevrilmesi; 

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, 

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen 

giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. 

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan 

düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır. 

 

Harcamalara katılma paylarının tahsil şekli ile de ilgili olarak aşağıdaki düzenleme 

bulunmaktadır.  
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Madde 93 –Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 

92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda 

ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil 

olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla 

(peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan 

ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi 

oranını aşmamak üzere faiz alabilirler. 

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş 

taksitler peşin olarak tahsil olunur.  

 

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu 

dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi 

payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal 

işlemi yapılmaz. 

 

Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı  Resmi Gazetede 

yayımlanan 2/3/2015 tarihli ve 2015/7389 sayılı  BKK ile 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesi çerçevesinde Ankara Büyükşehir 

Belediyesince tarh ve tebliğ edilerek bu Kararın yayımı tarihinden önce (bu tarih dâhil) 

tahakkuku yapılmış olan yol harcamalarına katılma paylarının ödeme süresi; 

a) Peşin ödeyecek mükellefler açısından tahakkuk tarihinden itibaren l yıl süreyle, 

b) Taksitler  halinde  ödeyecek mükellefler  açısından yol  harcamalarına katılma 

paylarının tebliğ tarihini takip eden yıldan itibaren 4 yıl süreyle (ilk 2 yılı ödemesiz olmak 

ve sonraki 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere), 

uzatılmıştır. 

 

Buna göre söz konusu BKK, 20 Haziran 2015  tarihinden önce (bu tarih dâhil) tahakkuku 

yapılmış olan yol harcamalarına katılma payları için geçerli olacaktır.   Bu arada belediye 

meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabileceği hususu da dikkate 

alınmalıdır.  

 

 

Saygılarımızla… 
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20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 

 

BAKANLAR KURULU KARARI 

 

Karar Sayısı : 2015/7389 

Ekli “Ankara Büyükşehir Belediyesince Tarh Edilerek Mükelleflere Tebliğ Edilen Yol Harcamalarına 

Katılma Paylarının Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri 

Bakanlığının 2/3/2015 tarihli ve 5079 sayılı yazısı üzerine, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 93 

üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDYESİNCE TARH EDİLEREK MÜKELLEFLERE TEBLİĞ 

EDİLEN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYLARININ ÖDEME 

SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR 

 

Ödeme süreleri 

MADDE l- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesi çerçevesinde Ankara 

Büyükşehir Belediyesince tarh ve tebliğ edilerek bu Kararın yayımı tarihinden önce (bu tarih dâhil) 

tahakkuku yapılmış olan yol harcamalarına katılma paylarının ödeme süresi; 

a) Peşin ödeyecek mükellefler açısından tahakkuk tarihinden itibaren l yıl süreyle, 

b)   Taksitler  halinde  ödeyecek mükellefler  açısından yol  harcamalarına katılma paylarının tebliğ 

tarihini takip eden yıldan itibaren 4 yıl süreyle (ilk 2 yılı ödemesiz olmak ve sonraki 2 yılda 4 eşit taksitle 

ödenmek üzere), 

uzatılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 


