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Odemiş Belediyesi
İmar, Hukukve Tanm ve Hayvancıhk Komisyon Kararı

ftak

komisyonumuz, I1.03.202I ve 18.03.202l Perşembe günleri saat 16.30'da toplandı.
11.03.202| Perşembe günü saat l6.30'da yapılan toplantıya İmar Komisyonu Başkanı Tülin
BoZoĞLU, Ufuk AYKOL, Süleyman Gökhan KARA, Murat ÖNcpr ve Şevket HASIRCI ile
Hukuk Komisyonu Başkanı Gülin VARIŞ ÖZrÜ, Süleyman Gökhan KARA, Tahir BALBAN,
İbrahim Onur ATBN ve Anıl TAŞ ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa
TURAN, Metin UÇAR, Mustafa GERÇEK, İbrahim ARMUTLU ve Gülşen GÖRKEN ile toplandı.
Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdür V. Nermin PERVAN, Tarımsal Hizmetler Müdür V. Kadir
YILDIZ ile Hukuk İşleri Müdilrü Av. Burak CAN hazır bulundu.
18.03.202l tarihli Perşembe gtinü saat l6.30'da yapılan toplantıya; Ufuk AYKOL, Murat
ÖNCBL ve Şevket HASIRCI ile Hukuk Komisyonu Başkanı Gülin VARIş ÖzrÜ, Tahir
BALBAN ve İbrüim Onur ATBİN ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa
TURAN, Metin UÇAR, Mustafa GERÇEK, İbrahim ARMUTLU ve Gülşen GÖRKEN ile toplandı.
Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdür V. Nermin PERVAN hazır bulundu.
Belediye Meclisinin 0|.03.202| tarih ve 51 Sayılı Kararı ile ortak komisyonumıtza havale
edilen 9 büyük beldenin kırsal mahalle olarak kabul edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.
7254 sayı|ı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun l0. Maddesinde; I0l7l2004 tarihli ve 52|6 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 3 - Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırlan içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe
belediye meclisinin karan ve teklifi üzerine büyiikşehir belediye meclisinin en geç doksan gün
iÇinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul
edilir. Bu belirlemenin mahalle di.izeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak
tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik
alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfi bu fıkrada belirtilen usulle
kaldırılabilir. Büyükşehir belediyesi, birinci fikra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen
veYa değiŞtirerek kabul edebilir ya da reddedebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak
belirlenen yerlerde; gelir veğsinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler
tarafindan bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar
ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik
faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve arazi|er için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal
mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26151198l tarihli ve 2464 sayı|ı
Belediye Gelirleri Kanunu uyannca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar
a|ınmaz; anrlan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılm a payları %o50
indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşfü tarifenin
iŞYerleri iÇin %o5O'sini, konutlar içino/o25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/l/196l tarihli ve 2l3
saYılı Vergi Usul Kanunu uyannca bilanço esasına göre defter tutan mtikellefler için bu fıkrada
belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 3l7
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
|2 nci maddesinin yedinci fikrası ile 3l/8/|956 tarihl\ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek l7 nci
maddesi hükümlerinden
yerler; krsal
veya kırsal yerleşik alan olarak
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belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
faydalanmaya devam ederler. Bu madde uyannca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak
belirlenen yerler hakkında l2lII/20I2 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması i|e Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
YaPılmasına Dair Kanunun geçici l inci maddesinin 15. ve 29. fikraları uygulanmaz."
Denilmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesince Kırsal Mahalle olarak kabul edilmesi amacıyla kriterlerin
belirlenmesi çalışmalanna başlanılmıştır.
9 Belde mahallelerimiz ile ilgl|i 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. Maddesinde; l0l7l2004 tarihli ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 3. Maddesine istinaden talebin izmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından Kırsal Mahalle kriterlerinin belirlenmesinden soffa değerlendirilmesine oy
çokluğu ile,
kararın onayı için Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
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KARş| oY GEREKçEsi
Kırsal mahalle statüsüne geçmesini teklif ettiğimiz 9 beldeye ilişkin olarak gerek 7254 saylh kanunun
10 maddesi kaPsamında yasal bir engel bulunmaması gerekse k|rsal mahalle statüsü bulunan yerlerde

7254 sayılı kanunun burada yaşayan vatandaşlarlmlza getirdiği haklar Ve 202o/25 nolu Tebliğ
kaPsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlannın desteklenmesi için hibe başvurusunda bulunmak ve
proje uygulamak isteyen yatlrlmcllar;
E Aile İşletmeciliği faalayetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapl sİstemlerİ,
E Arıcı|ık ve arı ürünlerine yönelik yatlrlmlar,

a Bilişim sistemleri ve eğitimi,
a El sanatlarl Ve katma değerli ürünler,
E İpek böceği yetiştiriciliği,
E su ürün|eri yetiştiriciliği,
E Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,
E Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğa

alanlnda faaliyet göstermek kaydıyla kırsal alanda veya kırsal mahallede olması
şartıyla hibe
alabilecekleri gözetilerek teklif ettiğimiz 9 beldenin kırsal mahalle olarak kabul edilmesini izmir
Büyükşehir Belediye meclisine bu hususta teklif edilmesini talep ediyoruz.
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