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BUCA BELEDİYEBAŞKANLIĞI

İMAR VE BAYINDIRLIKKOMİSYONU KARARI

Meclisimizin 04.03.2021 02.04.2021 17.05.2021 04.06.2021 ve 02.07.2021 tarihli
toplantılarında İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım ile Esnaf
Komisyonlarına havale edilen önerge Komisyonumuzca incelenerek karara bağlanmıştır.

İSTEM:

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarih ve 14531 sayılı önergesi

ile; 29.01.2021 tarih ve 7512 sayılı dilekçe, 27.01.2021 tarih ve 6956 sayılı dilekçe,

25.01.2021 tarih ve 6010 sayılı dilekçe, 05.02.2021 tarih ve 9754 sayılı dilekçe, 25.01.2021

tarih 6281 sayılı dilekçe, 04.02.2021 tarih 9380 sayılı dilekçelerde bahsi geçen “Köy veya

belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup

sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine olan uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği,

mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin

kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile

kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler kırsal mahalle olarak kabul edilir. Bu

belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak tamamı kırsal mahalle olarak tespit

edilemeyen diğer mahallelerle de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik

alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle

kaldırılabilir.

Büyükşehir belediyesi birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen

veya değiştirerek kabul edilebilir yada reddedilebilir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde gelir vergisinden

muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak

kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar zirai istihsalde kullanılan

bina arsa ve araziler 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak ve Vergisi Kanununa göre

alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistlik faaliyetlerde

kullanılan bina, arsa ve araziler izin emlak vergisi %50 indirim uygulanır. Kırsal mahalle veya

kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz;

alınan Kanununa göre alınması gereken diğer vergi harç ve harcamalara katılım payları %50

indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma suları izin alınacak ücret en düşük tarifenin

işyerleri izin %50’sini konutlar izin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 04/01/1961 tarihli

ve 213 sayılı VergiUsul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler izin bu

fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12’ci maddesinin yedinci

fıkrası ile 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 ci maddesi

hükümlerinden yararlanan yerler kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi

halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak sorumluluk ve imtiyazlardan

faydalanmaya devam ederler.
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Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler

hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6460 sayılı on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uygulanmaz.”

hükmü içermektedir.

Bu nedenle ilgide bahsi geçen (29 Ekim Mahallesi, Belenbaşı Mahallesi, Doğancılar
Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi, Kaynaklar Mahallesi, Zafer Mahallesi) ve ayrıca Kırklar
Mahallesi, Yıldızlar Mahalleleri de olmak üzere toplamda 8 (sekiz) adet yukarıda belirtilen
mahallelerin açıklamalar ve anılan konular gereği kırsal mahalle olması hususunda önerisinin
Meclisimizce değerlendirilip; bir karar alınması talep edilmektedir.

KOMİSYON KARARI:

Önergede bahse konu 12/11/2012 tarihli “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ”un Kanun numarasının sehven 6460 olarak yanlış yazıldığı
görüldüğünden; söz konusu kanun numarası 6360 olarak komisyonumuzca düzeltilmiştir.

- 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Zafer Mahallelerinin kırsal mahalle olması
hususunda; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05/843
sayılı kararı ile onanan, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni
Planında, “Kentsel Yerleşik (Meskûn) Alanlar” ve “Kentsel Gelişme Alanı”
kullanım kararlarının bulunması ve mevcut yerleşimi göz önünde
bulundurulduğunda, kırsal yerleşim alanı olarak uygun bulunmaması nedeniyle
kırsal mahalle dışında bırakılmasına,

- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2012 tarih ve 05/843 sayılı kararı ile
onanan, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni “Kırsal Yerleşik
(Meskûn) Alanlar” olarak belirlenen Yıldızlar, Belenbaşı, Doğancılar, Kırklar ve
Karacaağaç Mahallerinin Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine,

Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.(…./07/2021)

İlhan DAL
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı
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