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MECLİS KARARI
İMAR KOMİSYONU KARARI
TEKLİFTE BULUNAN MÜDÜRLÜK : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF YAZISININ TARİH VE NO.SU: 30.11.2021 – 5043
MECLİS HAVALE TARİH VE NO.SU : 05.01.2021 – 27
TEKLİF KONUSU: İçişleri Bakanlığı'na Bağlı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü (NV)
tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAV) ile ilişkili Adres Kayıt
Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde İlçemizin de bulunduğu
İzmir Büyük Şehir Belediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilçenin tamamında (1295 mahalle) yine adresin
bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Sistemi (MAKS) uygulamasına geçilmiştir.
Bundan sonraki tüm numarataj işlemlerini kapsayan; yapı ruhsat belgesi / yapı kullanım izin belgesi /
yanan ve yıkılan yapı formunun bu sistem üzerinde kaydedilmesi, numara alınması onaylanması ile
yollara isim verilmesi / değiştirilmesi işleri ve buna bağlı bilgi sistemleri çalışmalarında kullanılacak
konuma dayalı adres verileri bu sistem üzerinde alınacak bilgilerle yürütülecektir. MAKS projesi
kapsamında, bir adres bileşeni olan mevcut İlçe ve mahalle sınırlarının, konuma dayalı (TUREF
sisteminde – koordinatlı) ve onaylı bir veriye dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; Bornova
İlçe Sınırları İçerisinde bulunan ve İlçe sınırlarına dayanmayan iç mahallelerde mahalle sınır
değişiklikleri çalışması, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı'nın
koordinatörlüğünde, belediyemizin de içerisinde bulunduğu ve tüm ilçelerin katıldığı bir çalışma
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın mahalle ile ilgili olanları 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında çıkarılan
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ve
krokisi bulunan ilçemiz; Birlik, Çiçekli, Doğanlar, Egemenlik, Ergene, Erzene, Evka3, Evka 4, Işıklar,
İnönü, Karacaoğlan, Karaçam, Kızılay, Koşukavak, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafet paşa, Serintepe,
Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer olmak üzere toplam 24 adet mahallemize ait sınırlarımızla
ilgili çalışmanın Meclisimizde karara bağlanması hususunda gereğini arz ederim, denilmekte olup;
KOMİSYONU KARARI: Bornova ilçe sınırlan içinde yer alan 24 mahallenin sınırlarının yeniden
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, dosyasında bulunan bilgi, belge ve paftalar ile sunulan teknik
rapor doğrultusunda incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede, Bornova ilçe sınırlan içinde yer alan Birlik,
Çiçekli, Doğanlar, Egemenlik, Ergene, Erzene, Evka3, Evka4, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Karaçam,
Kızılay, Koşukavak, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova,
Yunus Emre ve Zafer Mahallesi sınırlarının, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında tanımsız alanlar
oluşturmayacak şekilde, mülkiyet ve fiziki sınırlamalar da dikkate alınarak yeniden belirlenmesine ilişkin
hazırlanan çalışma Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup kararın onayı için Belediye
Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu kararı mecliste görüşülerek, komisyondan geldiği şekliyle
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Dr.Mustafa İDUĞ
BAŞKAN

Taner DOĞAN
KATİP

Cem ARIKAN
KATİP

Cihan DAĞLIER
KATİP

