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Tarımsal kalkınma hamlesi başladı
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Efes Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel’in Baş-
kanlığında toplanan meclise 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri 
ve vatandaşların yanı sıra CHP 
İlçe Örgütü de tam kadro katılım 
gösterdi. 
Olağan gündem maddelerinin görü-
şüldüğü Şubat Ayı Meclis Toplantı-
sı’ndan çıkan kararla köyden mahal-
leye dönüşen Zeytinköy, Barutçu, 
Çamlık, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, 
Gökçealan, Havutçulu, Şirince ile 
belde belediyesi iken mahalleye 
dönüşen Belevi Mahallesi’nin kırsal 
mahalle olarak belirlenmesi ile ilgili 
madde oybirliğiyle kabul edildi.

Süreç ile ilgili meclis üyelerine 
ve kamuoyuna bilgi veren Başkan 
Sengel; “Geçen hafta içerisinde köy 
ve belde muhtarlarımızla bir bil-
gilendirme toplantısında bir araya 
geldik.  Belediye meclisimizden oy 
birliğiyle geçen kararla köylerimiz-
de yaşayan tüm yurttaşlarımıza artı 
bir değer kattık. Bu düzenleme ile 
köylerin tamamen eski niteliğine 
dönmesi söz konusu değil. Ancak 
dediğim gibi bu köylerimiz için bir 
artı değerdir. Eğer bu karar alınma-
saydı köylerde yaşayan vatandaşla-
rımız 2022 yılının ardından Emlak 
Vergisi ve su giderlerinde ciddi bir 
külfet ile karşı karşıya kalacaklardı.  

Bu yüzden bu konuyu direk meclise 
getirdik. Bu anlamda meclis üyele-
rimize bu karardaki oy birliği için 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

2014 yılında yürürlüğe giren 
Bütünşehir Yasası ile Zeytinköy, 
Barutçu, Acarlar, Sultaniye, 
Çamlık, Gökçealan, Havutçu-
lu ve Şirince Köyleri ile Belevi 
Belde Belediyesi Mahalleye 
dönüşmüştü. Hayata geçmesi 

planlanan düzenleme ile kırsal 
mahalle ya da kırsal yerleşim 
alanı olarak belirlenen yerlerde 
Gelir Vergisi’nden muaf olan 
esnaf, kırsal mahalle statüsü 
kazanan köylerde konutu olan 
vatandaşlar,  tarlası olanlar 31 
Aralık 2022’den sonra da emlak 
vergisi ödemeyecekler. Ticari, 
turistik işletmeler de Emlak Ver-
gisini %50 oranında ödeyecek. 
Su ücretlerini de ticari faaliyetler 
yürüten işletmeler de en fazla 
yüzde 50’sini, konutlar da en 
fazla yüzde 25’ini ödeyecek.

Düzenleme tarımdan, evsel üre-
time kadar birçok alanda köyde 
yaşayan vatandaşlar için ka-
zanç sağlayacak. Köyde yaşayan 
vatandaşlar Emlak Vergisi ve 
su faturalarını merkez mahalle 
bazında ödemek zorunda kal-
mayacak. Kırsal Mahalle Statüsü 
ile köyde yaşam desteklenirken, 
tarımsal üretim maliyetinin 
üreticiler için yük olmasının 
önüne bir nebze olsun geçilecek. 
Kararın 90 gün içinde İzmir 
Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nden geçmesini bekleniyor.

Efes Selçuk deni-
lince akla her ne 

kadar tarihi ve tu-
ristik değerler gelse 
de Efes Selçuk aynı 
zamanda bir tarım 
kentidir.  Artemis 
bereketini bırakmış-
tır bu topraklara… 
Narın kırmızısını, 
şeftalinin turuncu-
sunu, ayvanın sarısı-
nı, narenciyelerin 
renklerini ve daha 
nicelerini...
Bu topraklar bu ka-
dar bereketli  olunca 
Efes Selçuk Bele-
diye Başkanı Filiz 

Ceritoğlu Sengel, 
göreve gelir gel-
mez Efes Selçuk’ta 
bir tarım hamlesi 
başlattı.
Şimdi kentimizin ka-
dim tarım geleneğini 
yeniden canladırma-
nın, topraklarımızı 
hak ettiği değerle 
buluşturmanın 
zamanıdır. Atalık 
tohumlarla, Efes 
Tarlasıyla başlayan 
yolculuğumuz Top-
rak Okulu, Tohum 
Merkezi ve Üretici 
Pazarı ile devam 
ediyor...

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel öncülüğünde sürdürülen hazırlık çalışmalarının ardından 
Kırsal Mahalle değişikliği, Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edildi.
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Efes Selçuk Belediye 
Başkanı Filiz Ceritoğlu 

Sengel’in ilk attığı adımlar-
dan biri Selçuk Efes Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ’nin 
kurulmasına destek vermek 
oldu. Kooperatif çatısı altında 

toplanan kadın üreticiler, Efes 
Selçuk’un bereketli toprakla-
rından elde ettikleri ürünlerle 
evlerinde, bahçelerinde yap-
tıkları reçelleri, erişteleri, toz 
biberleri, tarhanaları tüketici-
lerle buluşturuyorlar.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel Kırsal Mahalle 

Düzenlemesi çalışmalar kapsamında diğer 
belediye başkanlarından farklı olarak sü-
rece muhtarları dâhil ederek çalışmalarına 
başladı. Konu ile ilgili olarak görüşlerini 
bizimle paylaşan muhtarlar Kırsal Mahalle 

düzenlemesi ile tamamen köy statüsüne 
geri dönüş sağlanmasa da düzenlemenin 
köylülerin lehine olduğunu belirttiler. 
Pandemi koşullarında düzenlemeyi halka 
anlatma konusunda sıkıntı yaşadıklarını 
belirten muhtarlar yine de Kırsal Mahalle 
düzenlemesinden umutlu.

Üreten Kadınların Adı Var

Muhtarlarımız Kırsal Mahalle 
Düzenlemesini Anlattılar

Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel’in her 

zaman önem verdiği “çö-
züm odaklı belediyecilik” 
uygulamaları kapsamında 
Tek Nokta Hizmet Birimi 
uygulaması hayata geçiyor. 
15 Şubat Pazartesi günü 
Belevi’de olacak Tek Nokta 
Hizmet Birimi Mobil Aracı 

belirlenen gün ve saatlerde 
Efes Selçuk’un mahallele-
rinde ve köylerinde olacak. 
Efes Selçuk Belediyesi “Tek 
Nokta Hizmet Birimi” ile 
hizmeti vatandaşın ayağına 
götürecek, vatandaşın talep 
ve önerilerini yerinde din-
leyecek. Dinlenen sorunlar 
ve talepler çözüm ekipleri 
tarafından yerinde incelene-
rek, ilgili birimlere iletilecek.  

“Tek Nokta”  mobil araç 
hizmet birimi ile ma-
hallelere gidecek olan 
Efes Selçuk Belediye-

si vatandaşlara 
daha yakın 

olacak.

BELEDiYECiLiGi KÖYLERE, 
MAHALLELERE TASIYORUZ 

EFES
SELCUK’TA

KÖYLERİMİZE
ARTI DEĞER KATTIK 

DÜZENLEME NE 
GETİRİYOR

Kırsal Mahalle deği-
şikliliğinin olumlu 
bir gelişme olduğu-
nu belirten Başkan 
Filiz Ceritoğlu 
Sengel, söz konusu 
değişikliğin yanı 
sıra Efes Selçuk’ta 
tarımın, üreticinin 
güçlenmesi adı-
na Efes Selçuk 
Belediyesi’nin 
attığı adım-
ları paylaştı.

Başkan Ceritoğlu Sengel:

Aile Tarımını 
Yaşatacağız!
Kırsal Mahalle deği-
şikliliğinin olumlu 
bir gelişme olduğu-
nu belirten Başkan 
Filiz Ceritoğlu 
Sengel, söz konusu 
değişikliğin yanı 
sıra Efes Selçuk’ta 
tarımın, üreticinin 
güçlenmesi adı-
na Efes Selçuk 
Belediyesi’nin 
attığı adım-
ları paylaştı.
>>2’de

KIRSAL 
MAHALLE 

DUZENLEMESi 
NELER 

GETiRiYOR?
Kırsal Mahalle olarak belirle-
nen köyler ve beldelerde;

    Gelir Vergisi’nden muaf 
olan esnaf Emlak Vergisi 
ödemeyecek. 

    Konut ve tarla sahipleri 
Emlak Vergisi ödemeyecek.

    Kırsal Mahallelerde ticari 
ve turistik faaliyetlerde bulu-
nan işletmeler Emlak Vergi-
si’ni %50 oranla (kent merke-
zine) daha az ödeyecek.

    Bu yerleşim yerlerinde 
inşaat harcı ve imarla ilgili 
harçlar alınmayacak.

    Diğer vergi, harç, harcama 
ve katılma paylarında %50 
indirim uygulanacak.

    İçme ve kullanma suları 
için alınacak ücretler en dü-
şük tarife üzerinden iş yerleri 
için %50, konutlarda %25’i 
geçmeyecek şekilde düzenle-
necek. >>3’te
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tarafından yerinde incelene-
rek, ilgili birimlere iletilecek.  

“Tek Nokta”  mobil araç 
hizmet birimi ile ma-
hallelere gidecek olan 
Efes Selçuk Belediye-

si vatandaşlara 
daha yakın 

olacak.
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EFES SELCUK’TA BiR TARIMSAL
KALKINMA HAMLESi BASLADI
Efes Selçuk denilince akla her ne kadar tarihi ve turistik değerler gelse de Efes Selçuk, aynı zamanda bir tarım kentidir.  Artemis bereketini 
bırakmıştır bu topraklara… Narın kırmızısını, şeftalinin turuncusunu, ayvanın sarısını, narenciyelerin renklerini ve daha nicelerini…

Bu topraklar bu kadar bereketli 
olunca Efes Selçuk Beledi-
ye Başkanı Filiz Ceritoğlu 

Sengel, göreve gelir gelmez Efes 
Selçuk’ta bir tarım hamlesi başlattı.
     
     Atalık Tohumlar
Önce atalık tohumlar toplandı. Bu 
tohumlar Başkan Sengel’in “Tüm 
Türkiye Eksin” çağrısıyla tüm Türki-
ye ile paylaşıldı.  Tüm Türkiye Eksin 
kampanyası ile Efes Selçuk’un fındık 
domates, yedi kardeş acı biberi, 
topan patlıcan gibi Efes Selçuk’un 
atalık tohumları 81 ilde 3 bin 567 
kişiye gönderildi.

     Tohum Merkezi 
Atalık tohumların peşine düştük bir 
kere. Tohum Merkezi’nin hayata geç-
mesiyle sadece Efes Selçuk’un değil 
Türkiye’nin dört bir yanından topla-
nan atalık tohumlar toprağın mirası 
olarak gelecek kuşaklara aktarılacak. 

     Toprak Okulu 
Fiziksel yapısı biten Toprak Okulu’nun 
hayata geçmesiyle Efes Selçuk’taki ta-
rımsal kalkınma hamlesi eğitimle bir-
leşecek. Efes Selçuk’ta tarım yapan, eli 
toprağa değen herkes Toprak Okulu’n-
da iyi tarım uygulamaları ile tanışacak. 

Toprak Okulu en çok da çocuklarımız 
için var. Çocuklarımız geleceğe filiz-
lenirken, toprakla tanışacak. Sürekli 
tüketmenin empoze edildiği bir dün-
yada küçük yaştan itibaren üretmenin 
zevki ile tanışacak. Kısa bir süre sonra 
açılacak olan Toprak Okulu sadece 
Efes Selçuk için değil tüm Türkiye için 
de yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 

     Efes Tarlası
Okulla öğrenen, tarla ile üreten, 
atalık tohumlarını tüm Türkiye ile 
paylaşan bir Efes Selçuk için önce 
Efes Tarlası’na Efes Selçuk’un atalık 
tohumlarını ektik. Domates, biber, 
patlıcan, buğday, ıspanak. Hepsi ata-
lık tohumlardan, hepsi doğal… 
Efes Tarlası’nın bereketini kent içine 
de taşıdık. Efes Tarlası Kent Bosta-
nı’na Efes Selçuk’un efsane “kara 
karpuzu” nu 40 yıl sonra tekrar 
ektik. 

     Kadın olmadan
    üretim olmaz 
Artemis’in bereketini bıraktığı 
topraklarda her zaman kadının izi 
vardı. Toprağın da “Ana” olduğunu 
düşündüğümüzde tarımsal kalkın-
mayı kadınlar olmadan gerçekleştir-
mek mümkün değil. İşte bunun için 
Başkan Sengel, göreve gelir gelmez 

Selçuk Efes Tarımsal Kooperatifi’ni 
kurdu. Efes Selçuk’un üretken kadın-
ları kooperatif çatısı altında evlerinde 
ürettikleri erişte, salça, reçel, sirke, 
toz biber gibi ürünlerin yanı sıra Efes 
Selçuk’lu üreticilerin elinden çıkan 
bal, manda yoğurdu, manda kayma-
ğı, zeytin ve daha pek çok ürün Efes 
Tarlası Bakkalı’nda yerini aldı.
 
     Efes Tarlası Bakkalı
Efes Tarlası Bakkalı, kentin tarım-
sal kalkınma hamlesinde önemli 

bir lokomotif görevi görüyor. 15 Ekim 
2020’de hayata geçen Efes Tarlası 
Bakkalı projesi ile Efes Selçuk’lu 
üreticilerin yanı sıra Türkiye’nin 
dört bir yanından birçok kooperatifin 
ürünü tüketici ile buluştu. Efes Tarlası 
Bakkalı, bir yandan Efes Selçuk’ta 
özellikle kadın üreticileri üretmeye 
teşvik ederken, Küçük Menderes 

Havzası’nda ve Türkiye’nin dört bir 
yanında faaliyet gösteren kooperatif-
leri de destekleyerek kooperatifçiliğe 
katkı sunuyor. 

     Manda Yetiştiriciliği 
     Kadınlarla Canlandı
Tarımsal kalkınma hamlesi kadın 
emeğiyle birleşince Efes Selçuk’ta 50 
yıl sonra manda yetiştiriciliği yeniden 
canlandı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tunç Soyer’in destek ve 
katkıları ile Belevi’li kadınlara hibe 
edilen mandalardan elde edilen manda 
yoğurdu ve manda kaymağı da Efes 
Tarlası Bakkalı’nın yoğun ilgi gören 
ürünleri arasında yer alıyor. 

     Tarımda neleri
    değiştireceğiz?
Efes Selçuk’lu üreticilerle birlikte 
yola çıktığımız tarımsal kalkınma 
hamlesi Efes Selçuk’ta, Efes Selçuk 
tarımında birçok şeyi değiştirecek.
• Efes Selçuk’lu üretici Toprak Okulu 
ile doğru tarım yöntemleriyle tanışa-
cak. 
• Toprak Okulu sadece üreticiler 
için değil her yaştan meraklısı ve 
özellikle de çocuklar için de kapı-
larını açacak. Çocuklarımız erken 
yaşta toprağa dokunacak, tarımla 
uğraşacak. Çocuklarımız üretmenin 
değerini öğrenecek. Küçük yaştan 
itibaren toprakla iç içe olan çocuklar 
bugün ölmeye yüz tutan “aile tarımı” 
kavramını da canlandıracak
• Atalık tohumlarımıza sahip çıkaca-
ğız. En önemli miraslarımızdan olan 
atalık tohumlar gelecek kuşaklara 
aktarılırken, sağlıklı gıda kavramı 
hayatımıza daha fazla yerleşecek. 
• Efes Tarlası; atalık tohumlarımızın 
buluşma noktası, Toprak Okulu’nun 
uygulama noktası olacak.
• Efes Tarlası Bakkalı kadınlarımızı 
üretmeye, kooperatifçiliği destekle-
meye devam edecek.
• Üretici Pazarımız sayesinde üre-
tici ile tüketici aracısız bir şekilde 
buluşacak. 
• Kazanan Efes Selçuk’lu olacak, 
Efes Selçuk’lu üretici olacak.
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BİZİ ANCAK ÜRETMEK, BİRLİKTE ÜRETMEK KURTARIR

Büyükşehir Yasası ile köylerimi-
zin elinden alınan hakların bir 
kısmı, Kırsal Mahalle değişik-

liği ile geri verildi. Elbette biz bu adımı 
köylerimiz için olumlu görüyoruz. 
Hızlıca çalışmalarımıza başladık, Efes 
Selçuk’taki köylerimizi tek tek ele 
aldık, değerlendirdik ve tüm köyleri-
mizin bu değişiklikten faydalanması 
gerektiğine karar verdik.  Belediye-
mizin gelir kaybı yaşayacak olmasına 
rağmen, önceliğimiz köylerimiz ve aile 
tarımı oldu. 
Köylerimizin muhtarlarıyla bir araya 
gelerek, konu hakkında muhtarlarımızı 
bilgilendirdik. 
Ön hazırlıklarımızın tamamlanma-
sının ardından Belediyemizin Şubat 
Ayı Meclis Toplantısına sunduğumuz 
Kırsal Mahalle değişikliği önerimiz, 
tüm Meclis Üyelerimizin oy birliği 
ile kabul edildi. Çalışmalarınıza katkı 
sunan herkese teşekkür ediyoruz. Köy-
lerimizin, Kırsal Mahalle değişikliğin-
den eksiksiz olarak yararlanması için 

süreci yönetmeye devam edeceğiz.
Peki, Kırsal Mahalle değişikliği köyle-
rimizin ve üreticilerimizin sorunlarını 
çözmeye yeter mi?
Köylerimizin elinden alınan hakların 
bir kısmını geri vermek, maalesef köy-
lülerimizin ve üreticilerimizin sorunla-
rını çözmüyor.
Köylerimiz, çiftçilerimiz ağır mali-
yetlere katlanarak üretmeye çalışırken 
ürünlerini değerinde satamıyor.
Gençlerimiz köylerden çıkıp kente, 
büyük şehirlere gitmeye çalışıyor.
Pek çok sorun çözüm bekliyor. Sadece 
yasa değiştirmek, sorunlarımızı çöz-
müyor…
Çözüm için çalışmak, proje üretmek ve 
hayata geçirmek gerekiyor. 
“Halk için Halk ile Birlikte” diyerek 
yola çıktık, şimdi kimseyi bekleme-
den, kimseden bir şey beklemeden hal-
kımızla el ele verip sorunlara çözüm 
üretiyoruz.
Tarım Kenti Efes Selçuk’un aile 
tarımını güçlendirmek için Üretici Pa-

zarı’ndan Tohum Merkezi’ne, Toprak 
Okulu’ndan Tarım Müzesi’ne kadar 
pek çok projeyi planladık, inşa ettik, 
hayata geçiriyoruz.
Söz verdik, Efes Selçuk’un değerlerini 
hak ettiği yere taşıyacağız, dedik. 
Ülkemizde aile tarımı yok olmaya yüz 
tutmuşken, biz ilk adımı attık, Türki-
ye’ye örnek olduk.
Sözümüzü tutuyoruz…
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ufkuyla 
geleceğe bakıyoruz. Ata’mızın, “Milli 
ekonominin temeli tarımdır” sözüne 
sahip çıkıyoruz. İşte bu yüzden biz 
fabrika ayarlarımıza, Cumhuriyetimi-
zin kalkınma yıllarına dönmeliyiz. Bu-
nun yolu tarımdan, üretimden geçiyor. 
Efes Selçuk’un aile tarımını yaşata-
cağız...
Birlikte üreteceğiz, birlikte kaza-
nacağız.

Filiz Ceritoğlu Sengel
Efes Selçuk Belediye Başkanı

Aile Tarımını Yasatacağız!BAŞKAN’ın
Kaleminden
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KIRSAL MAHALLE EFES SELCUK’TA HAYATA GECiYOR
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz 
Ceritoğlu Sengel, başkan yardımcı-
ları Bilgi Keskin ve Cansu Bakıcıol 

ile ilk olarak Efes Selçuk’un mahalleye dö-
nüşen köyleri Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, 
Çamlık, Gökçealan, Havutçulu, Şirince ve 
Belevi Mahallerinin muhtarlarına yöne-
lik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Toplantıda Başkan Sengel ve yardımcıları 
mahalleye dönüşen köylere getirilecek 
Kırsal Mahalle değişikliğinin getirileri 
hakkında muhtarları ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirdi. Başkan Sengel’in sürece 
muhtarları da dahil etmek istediklerini 
belirtti. Muhtarların da vermiş olduğu di-
lekçelerle Belediye Meclisi’ne gelen Kırsal 
Mahalle Statüsü’ne ilişkin madde meclis 
üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.   Efes 
Selçuk Belediye Meclisi’nde kabul edilen 
maddenin 90 gün içinde İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nden geçmesiyle, Efes 

Selçuk’un mahalleye dönüştürülen köyleri 
“Kırsal Mahalle” statüsü kazanacak.
Köylerin “Bütünşehir Yasası” ile oluşan 
kayıplarını tamamen ortadan kaldırmasa 
da Kırsal Mahalle Statüsü önemli bir kaza-
nım olarak kabul ediliyor.

Neden Kırsal Mahalle?
• Kırsal Mahalle Statüsü düzenlemesi,  
Mahalleye dönüşen köy ve beldelerde 
yaşayan vatandaşların 31 Aralık 2022 
tarihinden sonra ödeyecekleri Emlak Ver-
gisi ve su faturası ödemelerinde köylerde 
yaşayan vatandaşlara ayrıcalık sağlanması, 
köylerde yaşayan vatandaşların tarımsal 
üretime daha fazla katılması için hayata 
geçecek bir düzenlemedir.
• Düzenleme, Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, 
Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu, 
Şirince ve Belevi Mahallelerini kapsamak-
tadır. 

Kırsal Mahalle düzenlemesi 
neler getiriyor?
Kırsal Mahalle olarak belirlenen köyler 
ve beldelerde;
• Gelir Vergisi’nden muaf olan esnaf  
ilekonut ve tarla sahipleri Emlak Vergisi 
ödemeyecek. 
• Kırsal Mahallelerde ticari ve turistik 
faaliyetlerde bulunan işletmeler Emlak 
Vergisi’ni 
%50 oranla (kent merkezine) daha az 
ödeyecek.
• Bu yerleşim yerlerinde inşaat harcı ve 
imarla ilgili harçlar alınmayacak.
• Diğer vergi, harç, harcama ve katılma 
paylarında %50 indirim uygulanacak. 
• İçme ve kullanma suları için alınacak 
ücretler en düşük tarife üzerinden iş yer-
leri için %50, konutlarda %25’i geçmeye-
cek şekilde düzenlenecek.

İmtiyaz Sahibi: Selçuk Belediyesi adına Filiz CERİTOĞLU SENGEL Belediye Başkanı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mukadder YAMAN Yönetim Yeri: Selçuk Belediye Binası Selçuk/İZMİR Tel: 0.232.892 69 25 Faks: 0.232.892 82 84
Baskı:Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Metal İşleri Sanayi Sitesi 2. Cd. No: 93 Kısıkköy-Menderes/İZMİR Yıl: 11 Sayı: 108 Basım Tarihi: 12 Şubat 2021

2012 Yılında çıkartılan 6360 Sayılı kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine 6 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. 
Maddesine göre “kırsal mahalle” statüsü kazandırılması olanağı getirildi. Efes Selçuk’un köyleri de artık kırsal mahalle olacak.

KIRSAL MAHALLE 
DÜZENLEMESi iLE
NE DEĞİŞECEK?

Her zaman “köy” olarak kabul ettiğimiz, ma-
halleye dönüştürülen köylerimiz adına Kırsal 
Mahalle Statüsü önemli bir kazanım olacak.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenen yerlerde yaşayan vatandaş-
larımız 2022 yılından sonra evleri ve tarlaları 
için Emlak  Vergisi ödemeyecek.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenen yerlerde    ticari, sınai ve 
turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve 
araziler için Emlak Vergisi %50 indirimli uy-
gulanacak. 

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenen yerlerde   Belediye Gelir-
leri Kanunu uyarınca alınması gereken bina 
inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaya-
cak. 

Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, 
harç ve harcamalara katılma payları %50 
indirimli uygulanacak. 

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için 
alınacak ücret en düşük tarifenin iş yerleri 
için %50’si, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenecek.

Efes Selçuk Belediye 
Başkanı Filiz Ceritoğlu 
Sengel Kırsal Mahalle 
Düzenlemesi çalışmalar 
kapsamında diğer beledi-
ye başkanlarından farklı 
olarak sürece muhtarları 
dâhil ederek çalışmaları-
na başladı. Konu ile ilgili 
olarak görüşlerini bizimle 
paylaşan muhtarlar Kırsal 
Mahalle Düzenlemesi ile 
tamamen köy statüsüne 
geri dönüş sağlanmasa da 
köylülerin lehine oldu-
ğunu belirttiler. Pandemi 
koşullarında düzenlemeyi 
halka anlatma konusun-
da sıkıntı yaşadıklarını 
belirten muhtarlar yine de 
Kırsal Mahalle Düzenle-
mesi’nden umutlu.

Gökçealan Muhtarı
Nazmi TURHAL
Kırsal Mahalle Statüsü 
ile ilgili olarak pandemi 
sebebiyle köylüleri sınırlı 
olsa da bilgilendirdikle-
rini belirten Gökçealan 
Köy Muhtarı Nazmi 
Turhal; “ Korona sebebiy-
le halkı bir araya topla-
yıp konuşamadık. Fakat 
kulaktan kulağa elden ele 
duyurduk. İlk anladıkları 

şey eskisi gibi köy olaca-
ğımız ve kendi kendimizi 
yöneteceğimiz yönünde 
oldu. Fakat biz tekrar 
tekrar anlattık. Emlak 
Vergisi’nden muaf oluna-
cağı ve su faturalarında 
değişim olmayacağından 
dolayı memnun oldukları-
nı ve bu durum gerçekle-
şirse çok sevineceklerini 
söylediler” dedi. 

Havutçulu Muhtarı
Remzi ERYILMAZ
Kırsal Mahalle Statü-
sü’nün hayata geçmesinin 
ardından olumlu yanla-
rının daha iyi anlaşılaca-
ğını belirten Havutçulu 
Muhtarı Remzi Eryılmaz; 
“Cuma günü ilk konu-
şulduğunda konuya vakıf 
olamadım. Daha sonra 
4 Aza ile birlikte katıl-
dık. Anlatmamız daha 
kolay olur diye düşün-
dük. Ulaşabildiklerimiz, 
anlatabildiklerimiz var. 
Fakat anlatamadıklarımız 
da var. Pandemi sebebiyle 
bir araya gelemiyoruz 
biliyorsunuz. Kahveler de 
kapalı. Dolayısıyla zaman 
alıyor. Bana göre durum 
çok ortada. Nötr yani. 

Bize anlatılana göre iyi 
ama yaşamadan göreme-
yiz. Yaşayıp göreceğiz. 
Biz hizmet alamadıktan 
sonra ha İzmir Büyük-
şehir olmuş, ha  Selçuk 
Belediyesi olmuş fark et-
miyor. Malum biz tarımla 
ve hayvancılıkla uğraşı-
yoruz. Bina yapımında, 
harçlar konusunda vs. 
kolaylık sağlayacakmış. 
Ama bizim için nötr. İyi 
tarafı da ve kötü tarafı da. 
Uygulamaya girmeden 
bir şey diyemeyeceğiz” 
dedi.

Belevi Muhtarı
Raykan OLGUN
Geri dönüşlerin olumlu 
olduğunu belirten Muhtar 
Raykan OLGUN; “Köy-
lümüze bilgilendirme 
yaptık. Hala da bilgilen-
dirmeye devam ediyoruz. 
Gelir ve emlak vergisinin 
düşmesinden, su faturala-
rının artmayacak olma-
sından köy halkı olarak 
da ben şahsım olarak da 
memnunuz tabi ki. Geri 
dönüşler olumlu yönde. 
Fakat 90 gün içerisinde 
aktifleşirse daha iyi olur. 
Hemen yürürlüğe girerse 

ve bu süreci bekleyerek 
geçirmezsek daha güzel 
olur” dedi.

Şirince Muhtarı
İsmail YILDIRDI
Kırsal Mahalle düzenle-
mesinin  özellikle maddi 
kazanımlarına değinen 
Şirince Muhtarı İsmail 
Yıldırdı;  “Anlattığım 
herkes çok memnun. Geç-
mesini istiyorlar tabi ki. 
Her gelen olumlu görüşler 
ile geliyor. İnsanlar zaten 
zor günler geçiriyorlar. 
Korona  sebebiyle durum 
daha da zorlaşınca, maddi 
olarak köylümüzü daha 
da zorlamayacak böyle 
gelişmelerin olması çok 
güzel. Dört gözle düzen-
lemenin gerçekleşmesini 
bekliyoruz” dedi.

Çamlık Muhtarı
Talat ÜNLÜ
Düzenlemenin köylülerin 

lehine olduğuna dikkat 
çeken Çamlık Muhtarı 
Talat Ünlü; “ Bütün köy-
lünün haberi var. Tabi ki 
anlattık. Başta ben olmak 
üzere gelen dönüşler ve 
düşünceler olumlu yönde. 
Kırsal köy olduğumuz 
için Emlak vergisi, Konut 
vergisi ve su faturaları 
konusundaki düzenle-
melerin lehimize olması 
bizi çok memnun ediyor. 
Alsancak’ta su kullanan 
biriyle bizim köyde su 
kullanan birinin aynı 
faturayı ödemesi zaten 
haksızlık olurdu. Umarım 
Büyükşehir meclisimiz-
den de geçer de bir an 
önce, eski sistemle ilerle-
yen bu düzen bu şekilde 
devam eder. Böyle olması 
bizi çok mutlu eder” dedi. 

Sultaniye Muhtarı
Selami ÜYÜCÜ
Köylülerin Kırsal Mahal-
le düzenlemesi ile ilgili 
olumlu düşündüklerini 
belirten Muhtar Selami 
ÜYÜCÜ; “ Kırsal mahal-
le olmayı tabi ki istiyo-
ruz. Su kendi kaynak 
suyumuz. Ama kanali-
zasyonumuz yok. Ama 

faturalarımızın içinde  
atık su bedeli de var. Tabi 
ki kırsala dönmeyi ve kal-
kınmamıza sebep olacak 
adımları destekliyoruz. 
Herkes de bu konuda 
olumlu düşünüyor” dedi. 

Barutçu Muhtarı
İbrahim TUTGUN
Konuyla ilgili köylülerin 
aklında soru işaretleri 
olduğunu belirten Muh-
tar: İbrahim TUTGUN; 
“Köylülerin hepsinin 
bilgisi var. İyi olur diye 
bir genel görüş var. Ama 
bazı soruları var. Kırsala 
dönüş yapıldığında Bü-
yükşehir Belediyesinden 
yollar ve araziler konu-
sunda destek alabilecek 
miyiz?  Yoksa yardımları 
kesecekler mi?” dedi.

Acarlar Muhtarı
Ramazan İĞNECİ
Kırsal Mahalle Düzenle-

mesi’ni köylünün lehine 
gördüğünü Muhtar: Ra-
mazan İĞNECİ; “Kırsal 
mahalle düzenlemesi 
menfaatimize olan bir du-
rum. “İstemiyoruz veya 
memnun değiliz”  gibi 
cümleler kurma lüksü-
müz yok. Ama insanları 
biliyorsunuz. Verdikçe 
alası geliyor. Talepleri hiç 
bitmez. İstiyorlar ki yine 
eskisi gibi olsun, hiç vergi 
alınmasın, elektrik ve su 
ücretsiz olsun vs. Köy 
iken nasılsa öyle devam 
etsin istiyorlar” dedi. 

Zeytinköy Muhtarı
Hüseyin KARADAĞ
Zeytinköy için tarımın 
çok önemli bir geçim 
kaynağı olduğunu be-
lirten Muhtar: Hüseyin 
KARADAĞ; “ Benim 
anlattıklarım ve ulaşabil-
diğim halkın yüzde yüzü 
olumlu gördü. Ben de çok 
sevindim. Fakat çok sık 
gelen bir soru var. Malum 
biz tarımla uğraşan ve 
bundan kazanç sağlayan 
bir köyüz. Elektrik fatu-
rası indirimi ve tarımsal 
sulamadan da fayda 
sağlar mıyız? “ dedi.

Muhtarlarımız Kırsal Mahalle Düzenlemesini Anlattılar
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EFES SELCUK’UN URETEN
KADINLARI KONUSTU
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in ilk attığı adımlardan biri Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 
kurulmasına destek vermek oldu. Kooperatif çatısı altında toplanan kadın üreticiler, Efes Selçuk’un bereketli topraklarından elde 
ettikleri ürünlerle evlerinde, bahçelerinde yaptıkları reçelleri, erişteleri, toz biberleri, tarhanaları tüketicilerle buluşturuyorlar. 

Efes Tarlası Bakkalı’nda ürünleri 
satılan kadınlar, kendi bahçele-

rinde ya da Efes Selçuk’un  bereketli 
topraklarında yetişen ürünlere el 
emeğini katarak Selçuk Efes Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi aracılığıy-
la tüketiciye sunuyorlar. Efes Tarlası 
Bakkalı’nda tüketici ile buluşan her 
ürünün üzerinde o ürünü üreten 
kadının adı yazıyor. 
Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Gürsu Özü-
türk’e ve Efes Selçuk’un üretici 
kadınlarından Perihan Hayal, Penbe 
Kul, Pelin Demirezen, Nuray Alan, 
Gülay Dağlı, Fatma Karakoç ve 
Berrin Yakak’a   Efes Tarlası Bak-
kalı ile hayatlarında neler değiştiği 
sorduk. Her birinin deneyimlerinin 
ortak noktasında üretmenin heye-
canı, emeğinin karşılığını almanın 
mutluluğu var. Tabi bir de Başkan 
Sengel’e teşekkür…

Perihan Hayal (56) - Üretici Kadın 
– Efes Selçuk
Efes Tarlası Bakkalı’na Gürsu 
Hanım’ın tavsiyesi ve teşvikleri ile 
ürün vermeye başladım. Salça, tar-
hana, makarna, reçel gibi ürünleri 
üretiyorum. Ürünlerimi doğal mal-
zemelerden yapıyorum. Çok mem-
nunuz. Bir şeyler üretmek, bunları 
satmak çok güzel. Tüm kadınları 
üretmeye davet ediyorum.

Penbe Kul (45) – Üretici Kadın – 
Çamlık
Toprakla uğraşmayı her zaman sevi-
yordum. Her şeyi ekiyorum. Bakka-
la salça, toz biber veriyorum. Kendi 
ürettiğini satmak ve bundan para 
kazanmak çok güzel bir şey. Beni 
gören komşularım da çok hevesli.

Pelin Demirezen (31)
Gökçealan 
Hayatım her zaman toprağın içinde 
geçti.  Aileden çiftçiyiz. Efes Tarlası 
Bakkalı’nda kuru üzüm, kara üzüm 
pekmezi, tarhana, sabun, toz tar-
hana, toz biber, yaprak satıyorum. 
Hepsi kendi üretimim. Bence evin 
direği kadın. Bir kadının kendi 
parasını kazanması , kendi üretmesi 
bambaşka bir şey. Topraklarımız 
çok bereketli.  Biz de bereketli 
topraklardan gelenlerle en güzelini 
yapıyoruz.   Emeğimizin karşılığını 
alıyoruz. 

Nuray Alan (48)- Biberci Teyze – 
Şirince Yolu
Tamamen üretime, çalışmaya 
adadım kendimi. Kendi yerimde 
her şeyi yetiştiriyorum. Narenciye, 
domates, biber, ay çiçeği, su kabağı 
ve aklınıza gelen her şeyi yetişti-
riyorum. Ürünlerimi Türkiye’nin 
dört bir yanına gönderiyorum. Efes 
Tarlası Bakkalı’na bu yıl sadece 
tarhana verdim. Ama dediğim gibi 
Türkiye’nin dört bir yanına salçamı, 
tarhanamı gönderiyorum. Kendi 
ürettiğim ürünlerden yaptıklarımı 
sunuyorum. Selçuk’un yanı sıra 
ürünlerimin namı tüm Türkiye’ye 
ulaştı. Üç yıl önce İlçe Tarım Mü-
dürlüğü’nden Toprağın Kadınları 
Ödülü aldım. 

Fatma Karakoç (48)
Efes Selçuk
Evimde yaptığım reçelleri Efes 
Tarlası Bakkalı’nda satıyorum. Evde 
vaktimi değerlendirirken, hem  üre-

time katılmış ve  hem de bütçeme 
katkıda bulunmuş oluyorum. Bize 
bu olanağı sağlayan herkese teşek-
kür ediyorum.

Berrin Yakak (50)
 Efes Selçuk
Annelerimizden öğrendiğimiz 
yöntemlerle yaptığım reçelleri Efes 
Tarlası Bakkalı’nda satıyorum. İlk 
başlarda nasıl olacak, yapabilecek 
miyim diye düşünüyordum ama işler 
sandığımdan da güzel ve zevkli bir 
şekilde ilerledi. Böyle bir olanağın 
bize sağlanmasından dolayı çok 
memnunum.

Sezen Ceylan (34) 
Gökçealan
Ailecek çiftçiyiz. Elimizin altında 
her zaman bol üzüm vardı. Efes 
Bakkalı sayesinde bunları değerlen-
dirme olanağımız oldu. Ben bakkala 
üzüm pekmezi, kuru üzüm veriyo-
rum. Kendi ürünümüzü değerlen-

direbildiğimiz için çok mutluyum. 
Pandemi bitince her şeyin daha iyi 
olacağını tahmin ediyorum. Biz her 
şeyi doğal ürünlerden elde ediyoruz. 
Keşke insanlar doğal katkısız besin-
lere daha çok yönelseler. Bu hepimiz 
için, sağlığımız için çok iyi olur.

Gülay Dağlı (45)
Gökçealan 
Efes Tarlası Bakkalı’na kuru üzüm 
satıyorum. Köyümüzün zaten üzü-
mü meşhur. Bize böyle bir olanağın 
sunulmasından çok memnumum. 
Başkanımıza, kooperatifimize çok 
teşekkür ediyorum.

Gürsu Özütürk Selçuk Efes 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı
Efes Tarlası Bakkalı için kooperatif 
aracılığıyla kadınlarımızdan ürün 
talep ettiğimizde bize çok çabuk 
dönüş yaptılar. Onların mutluluğu 
bizleri de mutlu ediyor. Zamanla 
üreten kadınlarımızla daha iyi bir 
şekilde yol alacağımızı düşünüyo-
rum. Eğitimle, çevre kooperatifle-
rimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle 
kadınlarımızın daha verimli ve daha 
çok üretim yapmasını, ürettiklerini 
daha geniş bir kitleyle buluşturma-
ları için tüm gücümüzle, Belediye 
Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sen-
gel’in de destekleriyle çalışmaya 
devam edeceğiz.  Üreten, üretmek 
isteyen bütün kadınlarımızı koope-
ratifimizin çatısı altına bekliyorum.

ÜRETEN
KADININ
ADI VAR


