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KONU: Yol Harcamalarına Katılım Payı 
 
KOMİSYON İNCELEMESİ:  
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.12.2015 tarihli 2015 Yılı Aralık Ayı Toplantısı’nda 27.gündem 

maddesi olarak görüşülüp, incelenerek rapora bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilen; Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden 
yol harcamalarına katılım payı alınıp-alınmayacağı hususunda karar verilmesine ilişkin 08.12.2015 tarihli ve 
5480 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında; 

 
“BAŞKANLIK MAKAMINA 

 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86.Maddesine göre yol harcamalarına katılım payı yoldan 

yararlanan gayrimenkul sahiplerinden meclis kararı ile alınabilmektedir. Aynı kanunun 89.Maddesinde ise 
"harcamalara katılma payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2' sini geçemez." denilmektedir. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan yararlanan gayrimenkul 
sahiplerinden 2016 yılında yol harcamalarına katılım payı alınıp alınmayacağı hususunda karar alınmak üzere 
evrakın meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir. 

 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 
 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. maddesine göre yol harcamalarına katılım payı yoldan 

yararlanan gayrimenkul sahiplerinden meclis kararı ile alınabilmektedir. Kanunun bu hükmüne istinaden 
komisyonumuzca meclisin takdirine sunulmak üzere yol harcamalarına katılım payı ile ilgili aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir. 

 
1. 6360 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin 15. fıkrasında tüzel kişiliği kaldırılan köylerden aynı 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katılım paylarının 5 yıl süreyle alınmayacağı belirtildiğinden, tüzel 
kişiliği kaldırılan köylerin bulunduğu bölgelerden yol harcamalarına katılım payının alınmaması gerektiği, 

 
2. İmar planının bulunduğu alanlarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün birim fiyatları kullanılarak Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hesaplanıp komisyonumuza sunulan 
aşağıdaki çizelgede belirtilen bedellerin 2016 yılı için alınmasının uygun olacağı, 

 
YOLUN CİNSİ BİRİM FİYATI 

Sıcak Asfalt (Alt temel+Temel+Binder) 35,60TL/m² 
Sıcak Asfalt Aşınma 15,94 TL/m² 

 
3. 2464 sayılı Kanun’un 89/a maddesinde “Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi 

değerinin %2’sini geçemez” denilmektedir. 2. maddede hesaplanan bedeller bina ve arsa payının vergi 
değerinin % 2’sini geçtiği takdirde yol harcamalarına katılım bedeli olarak bina ve arsa payının vergi değerinin 
% 2’sinin alınması gerektiği, 
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Belediye Gelirleri Kanunu’nun 93. maddesinde “Harcamalara katılma payları belediyelerce veya 

bunlara bağlı  müesseselerce,  92.  maddeye göre payl arın ilan ve tebli ğ edil di ği  yılı takip eden yıl dan it ibaren 
iki yılda ve dört eşit taksitte,  peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur” 
denilmektedir. Bu maddede bahsedilen taksitlerden 1. taksitin son ödeme tarihinin 30 Nisan,  2. taksitin son 
ödeme tarihinin 31 Eylül olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup, işbu rapor Meclise 
sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 

 
İşbu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. 
 
 
 
 

Fahrettin BOĞ Hüseyin TAVLI Kahraman YALÇIN Mehmet ER İsmet ÇELİK 
Başkan Başkan V. 

 
 
 
 

Üye 
(Katılmadı) 
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