
2012’de Büyükşehir Yasası’nı değiştirirken
yapılan pek çok yanlış hükümden birisi de köy-
leri mahalleye dönüştürme kararı idi. Aradan
geçen 8 yılda nihayet yanlış anlaşıldı ve Türk-
çe’nin kurallarına uymasa da köylerin adı “kır-
sal mahalle” olarak tekrar değişikliğe
uğrayacak.

Peki şu anda yeni düzenleme ne getiriyor?
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile
başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden
değiştiriliyor. Söz konusu Torba Kanuna ekle-
nen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu’na eklenen madde ile getirilenleri şöyle
özetleyebiliriz:

1. Köy veya belde belediyesi iken mahalleye
dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları
içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir
merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine eri-
şebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve ben-
zeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye
meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir
belediye meclisinin en geç 90 gün içinde ala-
cağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı
tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul
edilir.

2. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapıl-
ması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle ola-
rak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on
bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal
yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya
kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen
usulle kaldırılabilir.

3. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uya-
rınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen
veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddede-
bilir.

Kırsal mahallelere vergi ve harç indirimi
4. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan

olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden
muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi
mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kul-
lanılan 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 Kanunu’na göre alınması
gereken emlak vergisinden muaftır.

5. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faali-
yetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için
emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.

6. 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 il-
gili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alın-
ması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara
katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.

Su faturasına yüzde 50 indirim
7. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için

alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için
yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geç-
meyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço
esasına göre defter tutan mükellefler için bu
fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygu-
lanmaz.

8. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası
ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Ka-
nunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden
yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal
yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu
madde hükümlerine aykırı olmayan hak, so-
rumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya
devam ederler.

9. Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya
kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hak-
kında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde
Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ge-
çici 1’inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları
uygulanmaz.” Evet kanun taslağı eksik ve ada-
letsizdir. Mahallesi adına önce ilçe belediyesine
başvurmayı geciktiren veya ilçe belediye mec-
lisinden kararı geçmeyen mahalleler köy ola-

mayacaktır. Kısacası büyükşehir belediye dahi-
linde bulunan köy muhtarları yeniden köy
olmak için hazırlıklarını yapmalıdırlar. 90 gün
içerisinde başvurularını yapmazlarsa, yukarıda
belirttiğimiz köyleri ve köy halkı pek çok ko-
nuda zarar uğrayacaklardır.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile
başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden
değiştiriliyor. Büyükşehir belediyeleri sınırları
içerisindeki köyler “kırsal mahalle “adı altında
yeni bir statüye kavuşmaktadır.

Köyler, 7254 Sayılı Kanun’la her ne kadar
2020 sayılı köy kanununda başta köy bütçesi
olmak üzere pek çok hakkının kaybetmiş olsa
da belki bu doğruya dönüş için bir adım olabi-
lir. Öncelikle köy muhtarları ilçe belediye baş-
kanlarına ve belediye meclis üyelerine
ağırlıklarını koyarak “kırsal mahalle” olmak is-
tedikleri yönde belediye meclisi kararını geçir-
meli ve Büyük şehir belediyesine iletilmesini
sağlamalıdırlar. Büyükşehir belediye meclisinin
en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yer-
leşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler,
kırsal mahalle kabul edecektir.

Bu yasal değişiklik köylere ne kazandıracak-
tır?

•Öncelikle Büyükşehir Yasası içinde yer
alan ancak büyükşehir belediye başkanlarının
çok isteyip de meclislerinden geçiremedikleri
tarım arazilerinden vergi alınması hükmü orta-
dan kalkmaktadır.

•İşyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazi-
ler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai
istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergi-
sinden muaf olacaktır.

•Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanı-
lan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi
yüzde 50 indirimli uygulanacaktır.

•2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uya-
rınca alınması gereken bina inşaat harcı ile
imarla ilgili harçlar alınmayacaktır.

•Alınması gereken diğer vergi, harç ve har-
camalara katılma payları yüzde 50 indirimli uy-
gulanacaktır.

•İçme ve kullanma suları için alınacak ücret
en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini,
konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecektir.

• 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci
maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kır-
sal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak be-
lirlenmesi halinde bu madde hükümlerine
aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlar-
dan faydalanacaklardır.

Ancak kanun başka türlü yorumlanarak
muhtar ve köy halkının kafası karıştırılabilir.

1. Köy halkları ilçe ve büyükşehir belediye-
leri için oy kullanmaya devam edeceklerdir.

2. Kırsal köyler büyükşehir ve ilçe belediye-
lerinden hizmet almaya devam edeceklerdir.

3. Kırsal mahallelerin bu yasa ile hiçbir ka-
yıpları yok, kazançları ise çoktur.

Muhtarların hizmet alımlarını artırmak için
ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinden
2022 yılından geçerli olmak üzere “kırsal ma-
halleler tarım bütçeleri”ni geçirmeleri ve bu
bütçelerin başka fasıllara aktarımının önüne ge-
çecek meclis kararlarının alınması konusunda
ısrarcı olmaları gerekmektedir.

Pek çok mahalle muhtarının bu değişiklikten
hala haberi yoktur. Bizden uyarması. Elinizi
çabuk tutarak köy halkını 2021 vergi ,harç ve
zamlarından kurtararak hem gelecek muhtarlık
seçimlerine yatırım yaparken hem de halka da
en büyük maddi yardımda bulununuz.
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Su Politikaları Derneği NASA’nın
Uydu Verileri ve Yeraltı Sularımız
başlıklı bir rapor yayınladı.

Raporu SU Politikaları Derneği
Başkanı Su Politikaları Uzmanı Dur-
sun Yıldız hazırladı. Rapora Prof.Dr.
Ahmet Apaydın, İnş.Yük.Müh. Yusuf
Başlamışlı ve Meteoroloji Müh. Hid-
rolojist Hamza Özgüler katkı verdi.

Rapor’a göre yeraltı sularımızın
tahsis durumu şu şekildedir:

“DSİ Genel Müdürlüğü’nün verile-
rine göre Türkiye'de 18 milyar metre-
küplük yeraltı suyu işletme rezervi
bulunurken, bunun 16,62 milyar met-
reküpü tahsis edilmiş durumdadır. Bu
tahsisin 11,21 milyar metreküplük
kısmı tarımsal sulama suyu (bireysel
sulamalar, kamu ve YAS sulama koo-
peratifleri), 1,49 milyar metreküplük
kısmı sanayi suyu, 3,92 milyar metre-
küplük kısmı içme-kullanma suyu
olarak ayrılmıştır.”

“DSİ tarafından yapılan açıklama-
ya göre 2019 yılı sonu itibarıyla 38
071 içme-kullanma, 17 904 sanayi,
313 079 sulama maksatlı kuyular ol-
mak üzere, toplam 369 054 belgeli
kuyu bulunmaktadır” açıklaması yapı-
lan Rapor’da, “Ülkemizde işletmeye
alınan yeraltı suyu rezervleri son yir-
mi yılda DSİ tarafından artırılmakta-
dır. Ancak bu artış, yeraltı suyu kap-
asitesinin artırılması değil, var olan
rezervlerin daha fazla miktarda kulla-
nılması anlamına gelmektedir. Son
olarak emniyetli işletme rezervi 17,81
milyar m3 olarak açıklanmıştır. 2019
yılı itibariyle tahsisi edilen toplam
miktar ise 16,62 milyar m3 olmuştur.
Bu veriler genel bir durumu ifade et-
mekten öteye gitmemektedir. Çünkü
tahsisler ile fiili, yani gerçekleşen çe-
kimler aynı değildir. Ayrıca, havza
veya akifer ölçeğinde yeraltı suyu po-
tansiyeli ve sürdürülebilir şekilde çe-
kilebilecek su miktarının tespiti, ayrı-
ca kurak ve yağışlı yıllardaki değiş-
kenliğinin belirlenmesi, en önemlisi
de hesaplanan miktarların ne derecede
gerçekçi olduğunun iyi bir gözlem ağı
ile test edilmesi gerekir. Bazı havza-
larda ise kaçak kullanımlarla birlikte
fiili çekimler aşırı bir hal almış, yeraltı
suyu sistemi olumsuz etkilenmiştir.
Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tara-
fından 2019 yılında hazırlanan, Kü-
çük Menderes Nehir Havzası Yöne-
tim Planı’na göre, Küçük Menderes
Havzası ve alt havzalarında toplam
yeraltı suyu beslenimi 716,5 milyon

m3 iken, toplam fiili çekim 1 milyar
145 milyon 500 bin m3 tür. Bu verile-
re göre, su kuyularından, yeraltı sula-
rının beslenim miktarından daha çok
su çekilmekte ve yeraltı su seviyesi
sürekli olarak düşmektedir” denil-
mektedir.

NASA haritalarının yorumlandığı
Rapor’a göre; “NASA tarafından ser-
vis edilen bu haritalar, birçok çevrede
2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu
bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandı-
ğı, yeraltı suyu seviyelerimizin nor-
mal seviyenin altına düştüğü şeklinde
yorumlanmıştır. Öncelikle şunu kabul
etmek gerekir ki, bu toprak nemi ve
yeraltı suyu haritaları, uzaktan algıla-
ma yöntemleri ile uydu görüntülerin-
den oluşturulmuştur. Alındığı döneme
ait çok genel bir durumu yansıtmakta-
dır. Her şeyden önce anlık bir durumu
temsil etmektedir. Bu nedenle genel
bir durum değerlendirilmesi olarak
kabul edilmesinin daha uygun olacağı
ve bu konuda daha detaylı bir analizin
mevcut gözlem kuyularından alın-
makta olan verilerle çok daha sağlıklı
bir şekilde yapılabileceği unutulma-
malıdır. NASA’nınkine benzer çalış-
malar küresel ve bölgesel durumun
topluca görülmesi yönünden önemli
ve değerlidir, ancak yeraltı suları ile
ilgili bilgilerin yerinde ölçümlerle
elde edilmesi, verilerin havza ve ülke
ölçeğinde birleştirilerek yorumlaması
gerekir. Çünkü her havzanın yeraltı
suyu yönünden durumu, kuraklık ve
çekimlere olan tepkisi, seviye düşüm-
lerinin kalıcı veya geri dönüşümlü
olup olmadığı, kuraklığın etkisi, kul-
lanımların etkisi, yerüstü depolamala-
rının etkisi vb. ayrı ayrı araştırılması
gereken ve buna göre değerlendirme
yapılması gereken bir konudur.”

Rapor’da şu önerilere yer verilmiş-
tir:

“Sonuç olarak, yeraltı sularımız
gelecek için stratejik yedek su rezerv-
lerimiz olup korunması ve kullanılma-
sı büyük önem taşımaktadır. Bu kap-
samda aşağıdaki önerilerimizi sunu-
yoruz:

1. Yer altı sularından kullanımın,
yani kuyularla çekim normal yıllık
yenilenme miktarını aşmamalıdır. Üs-
telik beslenme miktarı iklim koşulları-
nın değişmesine bağlı olarak azalıp
çoğaldığından, kurak dönemlerde kı-
sıtlama uygulanmalıdır.

2. Yeraltı sularının kayıt dışı, aşırı
ve bilinçsiz kullanımı önlenmeli, bu-
nun için kaça sondajcılara caydırıcı

cezaları içeren mevzuat değişikliği
başta olmak üzere yeni düzenlemeler
yapılmalıdır.

3. Yeraltı suyu gözlem ağı (yeraltı
suyu seviyesi, kalitesi ve kaynak debi-
leri) genişletilmeli, veriler otomatik
kaydedicilerle anlık olarak alınıp bir
merkezde toplanarak uzaktan izlene-
bilecek hale getirilmelidir.

4. Gözlem ağının yaygınlaştırılma-
sı ve yeterli sıklıkta alınan verilerin
topluca değerlendirilmesi ile ülke öl-
çeğinde yeraltı sularının durumu, geç-
mişle karşılaştırılması ve gelecekle il-
gili planların yapılması ve bunun top-
lumla paylaşılması gerekir.

5. İmar planları ve kentsel gelişme
planlarında yeraltı sularının korunma-
sına azami özen gösterilmelidir.

Rapor’da etkin ve verimli yeraltı
suyu kullanımı için aşağıdaki önlem-
lerin alınmasının uygun olacağı vur-
gulanmıştır:

“1. Sanayide yeraltı suyu kullanımı
sınırlı tutulmalı ve aşırı çekimi tarife
ile caydırılmalıdır.

2. Yerleşim bölgelerinin çöplükle-
rinin yerlerini belirlerken yeraltı sula-
rının bulunduğu bölgelerden uzak ol-
masına özen gösterilmelidir.

3. Yağmurlama ve damlama sula-
ma teşvik edilmelidir.

4. Büyük çapta su kullanan sanayi
ve belediyelere, atık suyu tarımsal su-
lamaya uygun hale getirecek arıtma
tesisi ve dezenfeksiyon tesisi kurma
zorunluluğu getirilmelidir.

5. Yeraltı sularının yapay yolla bes-
leme projeleri yaygınlaştırılmalıdır.

6. Sulama kooperatiflerinden bek-
lenen faydaların gerçekleştirilebilmesi
için mevcut yapısal sorunlarının çö-
zümlenmesi ve kooperatiflere ekono-
mik aktiviteler sağlayacak bazı düzen-
lemelerin yapılması gerekmektedir.”

Yeraltı Sularımızın Durumu Gözler Önüne Serildi

Hollanda, geçen yıl gerçekleştirdi-
ği 116 milyar dolarlık tarımsal ürün
ihracatıyla ikinci sırada gelirken,
Türkiye 19,4 milyar dolarla 23’üncü
sırada yer aldı. Dışa bağımlılığımız
hızla artarken, tarım ihracatından al-
dığımız pay yüzde 1’e düştü.

41 bin kilometrekarelik yüzölçü-
müyle Konya'dan sadece 3 bin kilo-
metrekare büyük olan Hollanda, bir
zamanlar kendi kendine yeten nadir
ülkelerden olan Türkiye'ye tarım üre-
timinde ve ihracatında fark atmaya
devam ediyor. Hollanda, geçen yıl
yaklaşık 116 milyar dolarlık tarımsal
ürün ihracatıyla ABD'nin ardından
yine ikinci sırada gelirken, Türkiye
19,4 milyar dolarla 23'üncü sırada
yer aldı.

Türkiye'nin dünya tarımsal ürün-
ler ihracatından sadece yüzde 1 pay
aldığını da vurgulayan CHP Bursa
Milletvekili ve Tarım Politikaların-

dan Sorumlu Genel Başkan Başda-
nışmanı Orhan Sarıbal, “Tarım Baka-
nı Bekir Pakdemirli, her seferinde
‘Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci,
dünyada ilk 10'da yer alıyoruz' diyor.
Evet, bu rakamlar doğru ancak tarım
dış ticaretimize yansımıyor. Dünya
tarımsal ürünler ihracatında ülkemiz

Avrupa ülkeleri arasında 8'inci, dün-
yada 23'üncü sırada. Dünya Gıda
Teşkilatı verilerine göre, Hollanda
2003-2019 döneminde 1,3 trilyon do-
larlık tarımsal ihracat yaparken, aynı
dönemde ülkemiz sadece 211 milyar
dolarlık ihracat yapabildi” diye ko-
nuştu.

Sarıbal, hububattan baklagile,
yağlı tohumlardan endüstri bitkileri-
ne kadar tarımda dışa bağımlılığımı-
zın giderek arttığına dikkat çekti.
Türkiye'nin üretmek yerine ithalatı
tercih etmesi nedeniyle tarım dış tica-
retinin her yıl açık verdiğini belirten
Sarıbal, “Ülkemizde yetişmesi müm-
kün olan tarım ürünleri yeterli üretil-
mediği ve çiftçiye destek verilmediği
için buğday, arpa, mısır, nohut, mer-
cimek, fasulye, ayçiçeği, pamuk, tü-
tün gibi birçok ürünü dışarıdan alıyo-
ruz” dedi.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi)

Tarım +hracatında Dünyada 23. Sıradayız

Nüfus artışı ve tüketici taleplerinin gide-
rek artmasıyla pek çok sebze ve meyve,
mevsimi dışında, halk arasında sera olarak
bilinen topraksız tarım ve örtü altı yetiştiri-
cilik uygulamalarıyla üretiliyor.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölü-
mü Dr. Öğr. Üy. Füsun Zehra Özkan, örtü
altı yetiştiriciliğin, hem birim alandan daha
yüksek verim alınması hem de iklim kont-
rollü alanlarda her mevsim yetiştiriciliğe
imkân vermesi nedeniyle yapıldığını söyle-
di. Tarımsal ürünlerin mevsimi dışında ye-
tiştirilmesiyle tüketici taleplerinin karşılan-
dığını ve her mevsim taze sebze ve meyveye
erişilebilirliğin sağlandığını belirten Özkan,
seracılıkta kullanılan bitki koruma ürünleri
ve tarımsal ilaçların hem miktar hem de çe-
şit olarak kontrollü uygulanması gerektiğini
aksi halde insan sağlığı ve çevre açısından
ciddi riskler yaratacağına dikkat çekti.

Seralarda yetiştirilen ürünlere bakıldığın-
da, ana grupta sebzeler, meyveler, kesme çi-

çekler ve süs bitkilerinin yer aldığını belir-
ten Özkan, “Miktar olarak baktığımızda örtü
altı tarımda %93 sebze, %7 meyve ve
%1'inde ise süs bitkileri yetiştirilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 verilerine
göre örtü altındaki bitkisel üretim değeri 15
milyar TL civarında” açıklamasını yaptı.

Örtü altı tarımda bitki koruma kimyasal-
ları ve hasat edilen ürünlerde pestisit kalıntı-
sının insan sağlığı açısından en büyük risk-
lerden olduğunu belirten Özkan, şunları
söyledi: “Uygun olmayan nem, ısı vb. ko-
şullar, özellikle plastik sera ve tünellerde ye-
tiştirilen ürünlerde hastalıkların ortaya çıkı-
şını hızlandırırken bu hastalık ve zararlılarla
mücadelede de kimyasallar kullanılıyor. An-
cak seralar dahil örtü altı yetiştiricilikte,
kimyasal kullanımını kontrollü hale getir-
mek, gereğinden fazla veya uygun olmayan
gübre ve pestisit kullanımından kaçınmak
ve miktar-tip olarak kimyasal kullanımının
kontrollü şartlar altında yürütülmesi, bu

alandaki risklerin önlenmesini
sağlamaktadır. Gerek miktar ge-
rekse çeşit olarak uygun olma-
yan kimyasal kullanımı, sağlık
risklerinin yanı sıra çevre kirlili-
ği açısından da risk yaratmakta-
dır.”

Tarımsal belgelendirme
programları uygulamalarının
teşvik edilerek yaygınlaştırılma-
sı ve hatta bu belgelere zorunlu-
luk getirilmesi gerektiğini söyle-
yen Özkan, “Mevsim dışı üretimde risk
oluşturan kimyasal kullanımının kontrol al-
tına alınması ve yetiştiriciliğin bir sistem da-
hilinde yapılarak, denetim mekanizmasının
etkin olarak işletimi büyük yarar sağlaya-
caktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
verilen destekler de üreticileri, kimyasalla-
rın kullanımı hakkında bilinçlendirmeye ve
kullanım miktarlarını daha da düşürmeye
yönelik önemli bir faktördür” açıklamasını

yaptı.
Belgelendirilmiş tarımla üretilen örtü altı

ürünlerin mevsim ürünlerine göre daha yük-
sek fiyatlara mal olduğuna da dikkat çeken
Özkan, oluşan fiyat farkının, bu riskler ko-
nusunda farkındalık sahibi olan tüketiciler
için bile caydırıcı olabildiğini belirterek bu
sertifikasyon sistemlerinden çıkmış ürünlere
daha makul ücretlerle erişimin de desteklen-
mesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Kı- Çile*i, Pahalıya Patlamasın”


