EK-4

MüCAViR ALAN DEĞERLENDiR_NIE TABLOSU
(öNERiLEN MücAviR ALAN iLE
l

2+

iı,ciıi;

Teklif edilen alanın hektar cinsinden büyii&lüğü,

Teklif edilen alanm diğer bir belediyenin mücavir alanrnda veya
2

gelişme alanırıda olup olmadığı, (Valilik

tarafından

cevaplandınlacaktır.)

Teklif edilen alandaki hiznıetlerin (içme ve kullanma

3

4

5

6
7
8

9

suyu,

kanalizasyon, antma, ulaşım, çöp toplama vb.) hangi idare tarafından
yapıldığı.
Teklif edilen alanın belediye ve bağlı olduğu il merkezine km olarak
uzakhğı,
Teklif edilen alanın, arazi kullanmı, mülkiyet yapısı, özel statülü (sit,
tabiatı koruma ve milli park ve benzeri) alan gibi niteliklerine ilişkin
bilgiler

Teklif edilen alaııın doğal, tarihi ve ekonomik değerleri
Alanda köy, mahalle olup olmadığı var ise, köy ihtiyar heyeti karannın
bulunup bulunmadığı
Teklif edilen alan paftasında bulunarı veya yeni kurulan diğeı
belediyelerin sınırlannın işlenip işlenmediği

Teklif edilen aları içersinde onaylı imar planı bulunup bulunmadığı,
var ise sınırlannın işaıetlenip işaretlenmediği

DEĞERLENDİRME FORMUNA İLiŞKİN,
BELEDİYE ONAYI VE TARiHi

(iMZA, MÜHÜR, KAŞE)

DEĞERLENDİRME FORMUNA iLişKiN,

VALİLİK ONAYI VE TARiHi

(iMZA, MüHüR, KAŞE)

* Formlar doldurulurken gerekli alanlarda TUİK verilerinden yararlanılacaktır.
** Açrklama kısımları istenilen genişlikte yapılabilir.
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EK-3

MÜCAViR ALAN DEĞERLENDiRME TABLOSU İ*

1nnın»ivo iı-B iı_,ciı-i)
1

Adı

2

Belediyenin kuruluş tarihi ve statüsü,

J

Belediyenin son resmi nüfus sayımına göre tespit edilen nüfusu

4
5

6
7
8

Belediye alanı

büyüklükleri,

ile var ise

mücavir alanın hektar cinsinden

Kentsel yerleşim alanı nüfus yoğunluğu,

Belediyenin bütçesi. gelir ve gideri ve toplam borcunun yıllık gelire
oranl.

Belediyenin teknik ve idari personel sayıları ile araç ve gereç sayısı,
bunların nüfusa oranları
Su ve kanalizasyon şebekesi, katı atık toplama ve kentsel ulaşım
hizmeti verilen nüfus sayısı,

9

Belediyenin imar planının bulunup bulunmadığı, var ise onay tarihi,

10

İmar planı var ise, nüfus kapasitesi ve yoğunluğu,

1i

Planlı alanın ve plansız ge[işen alanın hektar cinsinden biiyüklükleri,

12

Bir yıl içinde yapılan toplam plan tadil6tı ve değişiklik sayısı.

13

Planlı alanda bulunan yapılaşmrş alanlann toplam planlı alana oranı,

14

Mücavir alan isteme gerekçesi; Koruma, gelişme veya başka amaçla
mı istendiği ve bu amacı gerçekleştirecek tedbirler

DEĞERLENDiRME FORMUNa İıiŞriış;
BELEDiYE ONAYI VE TARİHi

0MZA,MUHUR,KAŞE)

DEĞERLENDİRME FoRMUNa iı,İŞrİN;

VALiLiK oNAYl VE TARiHi
(iMZA,MUHUR,KAŞE)
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