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KINIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021

ranİrırİ ropraNrısıNa, aİr xını,n

Tarihi: 0l .09.2021

Belediye Meclisi Belediye ve Meclis Başkanı Dr.Sadık DOĞRUER başkanlığında:

Meclis Üyelerinden: Behire TANIR, Mahmut ŞAHAN, İlhan AVCI , Emrullah KARTAL ,

Mehmet KAVAKLI, ZekiÖZÇalıl, Hasan ATEŞ, Tuncay KALIN , Ahmet İNeN1-1, Mustafa

GÖL, OzaIPAMUKÇU, Sadık ARAZ, katılımıyla toplandı.

KoNU: KARAR ÖzgrıERi

l-Yapılan oylama sonucunda;

Poyracık mahallesi l09 ada 13 parsel ve Osmaniye Mahallesi 280 ada l parsel plan

değişikliğinin imar komisyonuna havalesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul

edilmiştir.

2-Yapılan oylama §onucunda;

İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 06.05.202| taihve 1335l40 nolu yazı|arına istinaden

aşağıda adı ve soyadı yazılı bulunan bilir kişilerin:

Kınık İlçesi Aşağı Mahalle

TC no Adı ve soyadı

5035922557 6

386086475 1 8

49567282160
18797307 530

28321 990060

385 l 2650796

Yusuf Bıçak
osman karaman
sezai yıldırım

İlker Nazlı
Ercan Önem
Ethem Tetik

Kınık İlçesi Yeni Mahalle
257 51 075800 Mustafa Baysun
327|7066888 Tevfik Sert

2|824206690 Nazif Yörük
230|5|66936 Süleyman Kurtuluş
270070302|2 Mehmet Hanifi Düzce
20579248108 Necati Bulut

Yapılan oylama sonucu Kadastro bilir kişi seçimi oybirliği ile kabul edilmiştir.
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3-Yapılan oylama sonucunda;

Belediye meclisimizin 07.07.2021 tarih ve 7l39 sayılı kararı ile İmar komisyonumuza
havale edilmiş olan ilçemiz Türkcedit Mahallesi l7l adave296 ada arasında kalan alanda trafo
alanı l/l000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair imar planı değişikliği öneri dosyası
ekindeki, İmar planı değişikliği plan açıklama raporu, önerilen imar planı ve yürürlükteki imar
planı komisyonumuzca incelenmiştir, bölgede yapılan plan değişikliği yoğunluk arttırmaveya
kat arttırışı gibi önerileri içermediğinden zemin etüt raponrna ve l 5.09.2020 tarih ve 3 1245
sayılı resmi gazetede yayınlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında
Yönetmeliğin 7.maddesinin S.fikrasında geçen "Yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamak,
düzenleme ortaklık payı olarak ayrılan alanlardanaza|maya neden olmamak kaydı ile ada veya
parsel bazındayol düzenlemelerine, cephe hattı düzeltmelerine, imar hattı düzenlemesine konu
plan değişikliklerinden değer artış payı a|ınmaz." ibaresi gereği gerek görülmemiştir. Tüm bu
hususlar çerçevesinde detaylı olarak incelenen plan değişikliği önerisi ile ilgili olarak;

Plan değişikliği önerilen bölge hem yerinde hem de plan ve mülkiyet durumu açısından

incelenmiş olup, söz konusu alan tescil dışı alanda kaldığı görülmüştür. Alan İlçemizin değişen

ve gelişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 05.12.20|3 tarihinde onaylanan l/l000
ölçekli Kınık Revizyon İmar Planı "park ve genel otopark alanı" olarak planlanmıştır.

Komisyonumuzca incelenen plan değişikliği ile söz konusu Türkcedit Mahallesi |7| ve 296

adalar arasında kalan tescil dışı alanın bir kısmı trafo alanı yapılması teklif edilmiştir. Öneri

Plan değişikliği sınırı içerisinde yer alan fonksiyonların dağılımları komisyonumuzca

incelenmiş olup;

o Mevcut planda olan "Genel Otopark Alanı" 731,74 m2 iken bu fonksiyon 7l7,14 m2

teklif edilmiştir.
o Mevcut planda olan "Park Alanı" |29,82 m2 iken bu fonksiyon 130,48 m2 teklif

edilmiştir.
o Mevcuffa bulunmayan"Trafo Alanı" ise 13,92 m2 olarak teklif edilmiştir.

Tüm bu veriler incelendiğinde öneri plan değişikliği ile mevcut ulaşım bağlantılarının

korunarak bütüncül plan kararı oluşturması neticesinde komisyonumuzca uygun görülmüŞtür.

yukarıda metni yazılmış rapor başkanlıkça okutularak görüşülmüş olup söz konusu raPonın

İmar komisyonumuzdan geldiği şekli ile meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-Yapılan oylama sonucunda;

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ)
tarafından adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile iliŞkili Adres
Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 20lrg tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde İtçemizin
de bulunduğu lzmir Büyükşehir Betediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilçenin tamamında (1295

mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi
(MAKS) uygulamasrna geçilmiştir.
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Bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle sınırlarının, MAKS projesi kapsamında

konuma dayalı ve onaylı bir veriye dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda, MAKS
projesinin yetki a|anımızda uygulanmasına ilişkin olarak |zmir Büyükşehir Belediyesinin
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne karşı tek yetkili idare olması hakkında alınan
|3.02.2017 taih ve 05.1l8 sayılı Meclis Kararında belirtildiği gibi "Mekansal Adres Kayıt
Sistemi Projesinin (MAKS) İzmir bütününde sağlıklı yürütülebilmesi, anılan proje bazında
yapılacak değişikliklerin tek yerden sisteme entegre edilmesi, proje süresi ve sonrosında sorun
yoşonmaması ve bu projenin sürdürülebilmesi... " İfadesine uygun olarak İzmir Büyükşehir
Belediyesinin koordinatörlüğünde tüm ilçe belediyelerinden yetkililerin katıldığı bir çalışma
grubu tarafindan ilçe ve mahalle sınırlarının sayısallaştırılması çalışmaları başlatılmıştır.

Bu defa, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 52l6 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak izere,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve yönetmelikler
ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkarılan Adres ve Numara|amayaİliştin
Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özet cetveli ile krokisi bulunan,
kuzeyde İzmir-Manisa il sınırı olan | (Y:537655.38 X:4336882.09) nolu noktadan başlayıp
kuzeyden güneye doğru giderken Cumalı Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Bölcek
Mahalle sınırı, Fatih Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Bölcek ve Kadıköy Mahalleleri
sınırı, Yeni Müallemiz ile Bergama İlçesi Kadıköy Mahalle sınırı, Osmaniye Mahallemiz ile
Bergama İlçesi Kadıköy ve Ayaskent Mahalleleri sınırı, Poyracık Mah a|lemiz ile Bergama
İlçesi Ayaskent, Feriz|er ve Dağıstan Mahalleleri sınırı, Dündarlı Mahallemiz ile Bergama
İlçesi Dağıstan Mahalle sınırı, Yayakent Mahallemiz ile Bergama İlçesi Dağıstan,
Ahmetbeyler, Kurtuluş ve İslamsaray Mahalleleri sınırı, Sucahlı Mahall emizile Bergama İlçesi
İslamsaray ve Kaşıkçı Mahalleleri sınırı, Balaban Mahallemiz ile Bergama İlçesi Kaşıkçı
Mahalle sınırı, Musacalı Mahall emiz ile Bergama İlçesi Kaşıkçı ve Maruflar Mahalleleri sınırı,
İbrahimağa Mahallemiz ile Bergama İlçesi Maruflar, Hacılar (İsmailli Bucağı) ve Öksüzler
Mahalleleri stnırı, Bademalan Mahallemiz ile Bergama İlçesi Öksüzler, Tavukçukuru ve
Kocaköy Mahalleleri sınırı, Örtülü Mahallemiz ile komşu olan Bergama İlçesi Kocaköy ve
Rahmanlar Mahalleleri sıntn ile güneyde İzmir-Manisa İl sınırında sonlanan 881 (Y:529910.57
Y:43 |2898.77) nolu noktada son bulan yaklaşık 67435 metrelik kısım ilçemiz ile Bergama
İlçesi arasındaki sınırımız olarak belirlenmiş olup, belirlenen bu sınır çalışmasının
meclisimizde oy birliği ile kabul edilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine
karar verilmiştir.

S-Yapılan oylama sonucunda;

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ)
tarafindan adresin sözel olarak tutulduğu, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile ilişkili Adres
Kayıt Sistemi (AKS) Temmuz 2019 tarihi itibari ile kullanıma kapatılarak, içerisinde İlçemizin
de bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanını oluşturan 30 ilçenin tamamında (|295
mahalle) yine adresin bu defa konuma dayalı olarak tutulduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi
(MAKS) uygulamastna geçilmiştir.

Bundan sonraki tüm numarataj işlemlerini kapsayan; yapı ruhsat belgesi/yapı kullanma
izin belgesi/yanan ve yıkılan yapı formunun bu sistem üzerinden kaydedilmesi, numara alması,
onaylanması ile yollara isim verilmesi/değiştirilmesi işleri ve buna bağlı bilgi sistemleri
çalışmalarında kullanılacak konuma dayalı adres verileri bu sistem üzerinden alınacak bilgilerle
yürütülecektir. MAKS pğesi kapsamında, bir adres bileşeni olan mevcut ilçe ve mahalle
sınırlarının, konuma dayalı (TUREF sisteminde-koordinatlı) ve onaylı bir veriye
dönüştürülmesine ihtiyaç duyulmuştur.
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Bu amaçla; İzmir Büyükşehir 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 kapsamında, komşu ilçelerle olan sınırlarda ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak izere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve
yönetmelikler ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında çıkanlan Adres ve
Numaralamaya İlişl<in Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ve ekte koordinat özetcetveli ve
krokisi bulunan ilçemiz; Arpadere, Arpaseki, Aşağı, Azıziye, Bağalan, Büyükoba, Çaltı,
Çanköy, Çifttiköy, Değirmencieli, Elmadere, Hamzahocalı, Işıklar, Kalemköy,
Karadere, Karatekeli, Kocaömer, Kodukburun, Köseler, Mıstıklar, Taştepe, Türkcedit,
Yaylaköy, Yukarı olmak izere toplam 24 adet mahallemize ait sınırlarımızla ilgili çalışmanın
meclisimizde oy birliği ile kabul edilmiş olup, Izmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine
karar verilmiştir.

6-Yapılan oylama sonucunda;

Fatih mahallesi 209 ada 146 parsel ve çevresinde ki imar planımız dışında kalan
taşınmazlar üzerinde yaşayan vatandaşların yeni kana|izasyon hattı taleplerinin; kanunen yetki
ve sonrmtuluğu İZSU idaresinde bulunan yeni kana\izasyon hattı yaptmı için, halk sağlığı ve

çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, biran önce hayata geçirilmesi için gerekli

çalışmaların başlatılması, |zmir Büyükşehir Betediyesi yetki ve sorumluluğunda olan imar planı

çalışmalarırun tamamlandıktan sonra belediyemiz meclisince gerekli kararların alınacağını,
konunun belediyemiz Hukuk Birimince incelenmesine, yapılacak olan çalışmaların ivedilikle
tamamlanmasını oy birliği ile temenni ediyoruz.

.S DoĞnu Behi IR
Meclis ve Belediye

Mahmut İlhan AVCI Emrullah KARTAL
Mecl Meclis yesi Meclis Üy

Zeki Özçırvı
Meclis Üyesi

Hakan ERTANE
Meclis Üyesi
(İzinli)

Mustafa CÖr
Meclis Üyesi

Bayram Y|LMAZ
Meclis Üyesi
(zinli)

Tuncay KALIN
Meclis Üyesi

RamazanY|LD|Z
Meclis Üyesi
(İzinli)

ehmet KAVAKLI
/

Ahın6t tN
Mec

Ozan PAMUKÇU
Meclis Üyesi

Meclis

Sadık ARAZ
Meclis Üyesi
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