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İMAR VE BAYINDIRLIK, HUKUK, PLAN VE BÜTÇE, ESNAF, TARIM İLE 
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORLARI 

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

İSTEM: 

"Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden Meclisimize sunulan 25.02.2021 tarih ve 
30162907 - 105.03 - E.14531 sayılı yazılarında; 

"İlgi : a) 29 Ekim Mahalle Muhtarı Murat YENİ' nin 29.01.2021 tarih ve 7512 
sayılı dilekçesi hk. 

b) Belenbaşı Mahalle Muhtarı İsmet İLHAN' ın 27.01.2021 tarih ve 6956 sayılı
dilekçesi hk.

c) Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat COŞKUN' un 25.01.2021 tarih ve
601 O sayılı dilekçesi hk.

ç) Karacaağaç Mahalle Muhtarı Dursun ATAGÜN' ün 05.02.2021 tarih ve 
9754 sayılı dilekçesi hk. 

d) Kaynaklar Mahalle Muhtarı Yaşar KORKMAZ' ın 25.01.2021 tarih ve 6281
sayılı dilekçesi hk.

e) Zafer Mahalle Muhtarı Faruk SIĞAK' ın 04.02.2021 tarih ve 9380 sayılı
dilekçesi hk.

İlgi 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 yerleyim özelliği taşıdığı tespit edilen 
mahalleler kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastı_� .... ,M .. 
Ancak tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de oı:y-1:5' ıf t{' ·�• ... , 
metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalli vf! 1'· ... ıt \ 
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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 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması 
gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan 
bina arsa ve araziler izin emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal 
yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; alınan 
Kanuna göre alınması gereken diğer vergi harç ve harcamalara katılma 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.4/1/1961tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler izin bu fıkrada 
belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz. 

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12'ci maddesinin yedinci fıkrası 
ile 31/8/1956 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. 

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 ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları 
uygulanmaz. "hükmünü içennektedir. 

Bu nedenle ilgide bahsi geçen (29 Ekim Mahallesi, Belenbaşı Mahallesi, Doğancılar 
Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi, Kaynaklar Mahallesi, Zafer Mahallesi) ve ayrıca Kırklar 
Mahallesi, Yıldızlar Mahalleleride olmak üzere toplamda 8(sekiz) adet yukarıda belirtilen 
mahallelerin açıklamalar ve anılan konular gereği kırsal mahalle olması hususunda 
meclisimizde bir karar alınmasını arz ederim.'' denilmektedir. 
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Önergede bahse konu 12/11/2012 tarihli "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kamın 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 (Meskun) 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
(Meskun) Alanlar" olarak belirlenen Yıldızlar, Belenbaşı, Doğancılar, Kırklar
ve Karacaağaç Mahallerinin Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine, 

Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. 

HUKllK KOMİSYONU RAPORU; 

Komisyonumuzca, 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 düzeltilmiş olup; istem Komisyonumuzca incelenmiştir. 

- 29 Ekim Mahallesinin, kırsal mahalle olması hususunda; mevcut yerleşimi göz
önünde bulundurulduğunda, kırsal yerleşim alanı olarak uygun bulunmaması
nedeniyle kırsal mahalle dışında bırakılmasına,

- Yıldızlar Mahallesinde, tarım ve hayvancılığın yüksek oranda gerçekleştiği
görüldüğünden, Yıldızlar Mahallesinin tamamının kırsal mahalle olarak
belirlenmesine,

- Zafer Mahallesinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacak aJan.

sınırı dışında kalan alanlarının, Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine, 0
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- Bunun dışında kalan Kaynaklar Mer��z, Belen başı, Doğ_ancılar, Kır
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Karacaağaç Mahallelerinde 1/1000 Olçekli Uygulama Imar Planı ·: kapJ , 
dışında kalan alanlarının Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine L:1le lvJE ' ·

3/5 � 'azı İş!eri"N•�ı(li r 
ASL 

.. 
'<-. 

,,u •• 



T.C.
BUCA BELEDİYESİ 
MECLİS KARARI 

KARAR TARİHİ:05.08.2021 
KARAR SAYISI :2021 / 107 

Cumhuriyet Halk Partili Komisyon Üyesi Levent ÇİZMELİ'nin, Yıldızlar Mahallesi 
dışında kalan diğer mahallelerin kırsal mahalle olarak belirlenmemesi görüşü nedeniyle red 
oyuna karşın, 

Diğer Komisyon Üyelerinin kabul oylarıyla, Komisyonumuzca oy çokluğu ile karar 
verildi. 

PLAN VE BÜTÇE, ESNAF, TARIM İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 
RAPORLARI: 

Komisyonumuzca, 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 düzeltilmiş olup; istem Komisyonumuzca incelenmiştir. 

- 29 Ekim Mahallesinin, kırsal mahalle olması hususunda; mevcut yerleşimi göz
önünde bulundurulduğunda, kırsal yerleşim alanı olarak uygun bulunmaması
nedeniyle kırsal mahalle dışında bırakılmasına,

Yıldızlar Mahallesinde, tarım ve hayvancılığın yüksek oranda gerçekleştiği 
görüldüğünden, Yıldızlar Mahallesinin tamamının kırsal mahalle olarak 
belirlenmesine, 

Zafer Mahallesinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılacak alan 
sınırı dışında kalan alanlarının, Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine, 

- Bunun dışında kalan Kaynaklar Merkez, Belenbaşı, Doğancılar, Kırklar ve
Karacaağaç Mahallelerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamı
dışında kalan alanlarının Kırsal Mahalle olarak belirlenmesine
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İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Plan ve Bütçe, Esnaf, Tarım ile Çevre ve Sağlık 
Komisyonu Raporları Meclisimizce incelenmiş olup; "8 tane mahallenin hepsi kırsal
mahalleye dahil edilmediğinden, '' Milliyetçi Hareket Partili Üyelerin ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grubunun red oylarına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kabul oylarıyla, 
önergenin Hukuk, Plan ve Bütçe, Esnaf, Tarım ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarından geldiği 
şekliyle kabulüne OY ÇOKLUĞU ile karar verildi. 

Erhan KILIÇ 
Meclis Başkanı 

iMZA 

Zülfıye KULA 
KATİP 

iMZA 

MerveDOĞAN 
KATİP 

İMZA 

Filiz MERAKLI 
KATİP 

iMZA 
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