
KOMİSYON RAPORUDUR

Tarih: ....l....l

Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.06.2022 Tarih ve 6188 Sayılı yazilüarı ile komisyona havale edilen

erı.u.u iİipİıatlı ilçesi İ,Iahallelerinde "Krrsal Mahalle ve Krrsal YerleşikAlan" ne ait konu Yerinde

ve paftasında incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda;

06.|2.20|2tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı

Ö;^il;iıJ. nuviıışehir Beleıiyesi ve yirmi yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,un l, madde 2,

fikrasında geçen ,,Adana, Ankara, Antalya,-iursa, Diyar-bakır EskiŞehir Erzurum' GazianteP'

izmir Kayseri, Konya, Mersin, Sakaryaur'Sa*run bİyütqehir belediyelerinin sınırları il mülki

sınırlardır.,, ibareıeri leregince Ankara Büyükşehii n"l.diY"si'nin sınırı il mülki sınrrları

olmuştur. Polatlı iıç. srlnrrliı içerisindeki köy stattıstınde kalan k<ıyler bu kapsamda müalleye

dönüşmüşttır. polatlı İıç. .r.rrıurı içerisinde; edatopraçınar, Avdanlı, Avşar, Babayakup, Basri,

Beşköprü, Beyceğiz, Beylikköprü, ç*utçr, çekirjeksiz, çimenceğiz, Eskikarsak, Eskiköseler,

Eskipolatlı, Gedikli, Gençali, btııpir-, Gümüşyaka, ,Gündoğan 
(Bayburt), Güreş, Hacrmusa,

Hacımuslu, Hacıosmanoğlu, Hacıtugrul, Hıdıiğeyh, Ilıca, İglcileı İnleı \abak, 
Karaahmet,

karabenli, karacaahmet, karahamzjı, karailyas, karakaya, karakuyu, karaprnar,

Karayavşan, Kargalı, Kayabaşı, Kuanharmanı, İftzılcakışla, Kocüacılı, Kuşçu, Macun,

Müslüm, oğuzlar (Yağır), olukpınar, Ömerler, Ördekgölü, Özyurt, Poytaz, Sabanca, Sakarya,

Sarıhalil, Sarıoba, S;r;, Sinanlı, Sincik, Sivri, §auanoztı, §ey!ıal1. şüahmetli, Taşprnar,

Tatlıkuyu, Toydemir, Tüfekçioğlu, Ttırkkarrat, ftınttaciri, Uzunbeyli, ÜÇpınaı' Yağcıoğlu'

Yağmurbab a, Yara|ıa vusrınuytıt, v.li"., Yenidogan, Yeniköseler, Yenimehmetli, Yeşilöz,

yıldızlı, yi|zükbaşi *ut uıı.ı.iinin bu kapsamda köyden mahalleye dönüştüğü,

20.02.2020tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yi.ıriırlüğe giren 722| sıyı|ı

Coğrafi Bilgi Siste;i.;iiı. n"r, Kanunlarda negışiklıkyapılması Haklanda Kanun,un 6,

Maddesi ile 09.05.1985 tarihli ve 1s7a9 sayılı Resiıi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

;il;;i;i_r;Kanunu,nun 8. maddesi ğ bendine "Büyülqehir belediyesi sınırının il sınırı

olması nedeniyle mahalleye dönüşen 
", "a:ir* 

5 
909,i_n 

iınnda kalan yerlerin, kırsal yerleşim

özettiğinin devam edip etmediğınr. .ıayiiiehir belediy.e meclisince karar verilir." ibareleri

eklenmiştir. T.C. aJil" BüyiiT<şehir-il"ı"aiy. Meclisi'nin 12.08.2020 tarihli ve 825 sayılı

kararı ile Ankara iıinJ.ı.i kı.sal niteliği devam eden müallelerin belirlendiği,

|6.|0.2020 tarihli ve 3|276 sayılı miikerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

7254 sayılı kamu Mali yönetimi ve kontrol kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik

Yapılmasr Hakl<ında Kanun'un 10. maddesi i|e 23.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlaııarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyü§ehir Belediyesi kanunu'na ek

madde 3'ün eklendiği ve bu madde de geçen *Ek Madde 3 - Köy veya belde belediyesi iken

mahalleye dönüşen ve biiytikşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo- ekonomik durumıı,

merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, meycut yapılaşma durumu ve
şehir

alınarak ilgili ilçe belediyesi meclisinin kgrarı ve teklifi üzerine
benzeri hususlar dikkate

dol«an gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim
büyükşehir belediye meclisinin en geç

kırsal mahalle kabul edilir, Bu belirlemenin mahalle
özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler

düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer

mahallelerde de on bin az olmamak kaydıyta kırsal yerleşik alan
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ibareleri ile birtikte kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan terimlerinin ilk defa mevzuatta Yer
aldığı,

5216 sayılı Büyü§ehir Belediyesi Kanunu ek madde 3'ün uygulamasına iliŞkin hükümleı

15.04.2Ö2| tarihli ve 3la55 sayılı Resmi Gazete,de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal

Mahalle ve Krrsal yerleşikAlan yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu madde Yönetmeliğin amaÇ

ve kapsam bölümtinde ;M,qoDn 1 - (1) BiYanetmeliğin amacı, kırsal mahalle ve ya kırsal

yrrırşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve

indirimleri düzenlemıekue dİger husuİların açıklanmasını sağlamaktır (2.) 3/5/]985 tarihli ve
"iıi| 

wrı, i*o, Kanununui 8. maddesinin birinci fılcrasıiın (ğ) bendi ile 27 nci maddesi

uyarınca belirlenen kırsal yerleşik ala.n ve civarı sınırlarına itiŞkin hükümler bu Yönetmeliğin

kapsamı dışındadır." ve kırsal mahalle tespiti böltimünde *MADDE 4 _ (1) Kırsal mahalle,

büyülqehir belediyeleri sınırları içerisinİe olup t984 yılı ve sonrasında köy veya belde

belediyesi ikenmahalleye danüşenmahallelerde iespit ediiır, (2) Krsat mahalle' tesPit edilirken

birinci fıtcradaki şartın yanı sıra söz konusu alailara tanınacak muafiyet ve indirimler göz

önünde bulundurularak belediye sınırları içerisinde beryzer durumda olan yerler bakımından

adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de diküte olınır" ibarelerinin geÇtiği ve Ankara ili Polatlı

lı|.sno. uu kapsama taui manaııelerin varlığının tespit edildiği,

5216 sayılı Büyü§ehir Belediyesi_Kanunu,nun ek madde 3,ün 3, Fıkrasında geçen "Krsal

mahalle veya kırsal yerleşik alan olarik belirlenen yerlerde; gelir uergisiJıd3n muaf esnaf ile

basit usulde gelir vergisine tabi makellefler tarafındin b.izz9t işyeri olarakkullanılan bina, arsa

ve araziler ile mesken amaçlı laıltanıian binaiar ve zirai istihsalde kullanılan bina' arsa ve

araziler 2g/7/1g70 torihli ve ] j ]9 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak

vergisinden muaftır. Bu yerlerde, tic9ri, sınai ve tiristik faaliYetlerde laıllanılan bina' arsa ve

araziler için emlak vergisi %50 indiriiımlı uygglanır kis-al mahalle veya kırsal yerleşik alan

olarakbelirlenenyerıe;de, 26/5/1981 tarihliie 2464 sayılı BelediYe Gelirleri KanunuuYarınca

alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla itgiti harçlar alınmaz; anılan kanuna göre

alınması gereken diğer vergi, harç o, horramolara-kanlma-PaYları %o50 indirimli uYgulanır' Bu

yerlerde içme ve ırjıon*iruları için iı,rroroı, ücret en daŞuıÇ tarifenin iŞYerleri iÇin %50'sini'

konutlar için %25,ini geçmeyrrrı, şrİİiİ, belirlenir. 4/1/İ961 torıırıi ve 2]3 saYılı Vergi Usul

Kanunuuyarıncabilançoesasınagöredeftertutanmükellefleriçinbufılcradabelirtilen
muafiyet ve tndirımİr|, iryguıon*!?', ibareieri ve Kırsal MaLaile ve Kırsal yerleşik Alan

Yönetmeliği,ninmuafiyetleıindirimlervesürelerileilgili8,9,10,1l.maddelerindegeçen;

aa

= 
(1) krsol mahalle veya kırsal yerleşik alanın ilanı sonrasında bunlarla ilgil

ilgili büyülqehir belediye meclisi kararının verildiği yılı takip eden tal<ıim yı,

itibaren başlar.

i uygulamalar,
lının başından

(2) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlar ile ilgili uygulamalar, 6ncı

maddedeki usule göre yapılacak çıkarılma işlemine ilişkin itgili büyükşehir

belediye meclisi kararın veildiğiyılın sonuna kadar devam eder.
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Kırsal mahalle veva kırsal verleşik alanlara tanınan muafivetler MADDE 9 ,
(1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

a) Getir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi
müketlefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile
mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve
arazile r e ml ak ve rgi si nde n,

b) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca bina
inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan,

muaftır

Kırsal mahalle veva kırsal verleşik alanlara tanınan indirimler MADDE 10 -

(1) Kırsal mahalle veya kırsalyerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

a) Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler iÇin

emlak vergisi Yo50,

b) 2464 sayılı Kanun uyannca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat
harcı ite imarla ilgiti harçlar haiç) ve harcamalara katılma paylan 50,

İndirimli uygulanır.
(2) Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için

belirlenmiş olan en düşük taifenin %o50'sini, konutlar için belirlenmiş olan en

düşük tarifenin %oZ5'ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

Kırsoı mahalle veva kırsal verlesik alanlarda uvgulanrygvqcqk muafivetler ve iFdİİmler MADDE 1l
leşikalanolarakbelirlenenyerlerde,4/l/I961tarihlive2]3

sayıl, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri

tuİan yabİncı nakliyat kurumları dahil) müketteİten 9 uncu ve ]0 uncu maddelerde belirtilen

muaJiyet ve indiİimlerden yararlanamazlar, (2) krsal mahalle veya kırsal yerleŞik

uyguİo*orında muafiyet ve indirimlerin başloması ve son bulmasında, 2] 3 sayılı Kanuna göre

bilanço esasına gaİe-defter tutma yükf)mtülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate

alınıİ." ibarelerİ geregİnce kırsal mahallelerde ve krrsal yerleşim alanlarında uYgulanacak

muafiyetlerin ve indirimlerin belirtildiği,
tespit edilmiştir.

Komisyonumuz tarafindan yapılan çalışma sonucunda, İlÇemizde 95 adet müalle
bulunduğu, szı6 sayılı Büyükşehir 

-Belediyesi 
Kanunu'nda ve Kırsal Mahalle ve Kırsal

yerleşikAlan yönetmeliği,nde bahsi geçen, Kırsal Mahalle ve Kırsal YerleŞikAlan tesPiti iÇin

değerİendirilecek hususİar ile adalet, eşitlik ve genellik prensipleri doğrultusunda, Basri ve

Üç"prr* mahallelerinin; İlçemiz kent merkezine uzaklık ve ulaştırma durumu, mevcut

yapılaşma durumunun kırsai niteliğinin devam edip etmediği, sosyo_ ekono_mik durumu vb,

,,.a.ri..a.n dolayı bu mahalleler dİşında tutularak, diğer mahallelere iliŞkin Kırsal Mahalle ve

Kırsal Yerleşik Alan tespiti Bu çalışmaya göre;
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Kırsal Mahalle tespit edilen mahalleler;

1)Adatoprakpınar
3)Avşar
5)Beşköprü
7)Eskikarsak
9)Gençali
1l)Gümüşyaka
13)Güreş
15)Hacımuslu
l7)Hıdırşeyh
19)İnler
21)Karaahmet
23)Karacaahmet
25)Karakuyu
27)Kayabaşı
29)Kızılcakışla
3l)Müslüm
33)Ömerler
35)Özyurt
37)Sarıhalil
39)Sazılar
41)Sincik
43)Şabanözü
45)Şıhahmetli
47)Tatlıkuyu
49)Tüfekçioğlu
5l)Türktaciri
53)Yağcıoğlu
5S)Yenice
57)Yenimehmetli
59)Yıldızlı

2)Avdanlı
4)Babayakup
6)Çanakçı
8)Eskiköseler
10)Gülpınar
l2)Gündoğan (Bayburt)
l4)Hacımusa
l6)Hacıosmanoğlu
18)Ilıca
20)Kabak
22)Karaben|i
24)Karakaya
26)Karayavşan
28)Kıranharamanı
3O)Kocahacılı
32)Oğıızlar (Yağır)
34)Ördekgölü
36)Sabanca
38)Sarıoba
40)Sinanlı
42)Sivri
44)Şeyhali
46)Taşpınar
48)Toydemir
5O)Türkkarsak
52)Uzunbey
54)Yaralı
56)Yeniköseler
58)Yeşilöz
60)Ytlzükbaşı

Kırsal YerleşikAlan tespit edilen müalleler;
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Tabloda görüldüğü gibi belirlenmiş olup İlçemiz sınırları içerisinde 52l6 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu Ek Madde-3 gereğince; Kırsal Müalle ve Kırsal Yerleşik Alan tespiti
komisyonumuzca uygun gönilerek Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına karar
verilmiştir.

Meclisin takdir ve tasviplerine saygıyla sunarız.

KOMİSYON Üynı,Bnİ
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