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İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.11,2016 tarihinde yapmış olduğu
toplantısında, Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazm ve 'tll000 Uygulama İmar Planı yapımı,
dosyası incelendi yapılan göri§meler sonunda;

Söz konusu Civli Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 96
sayılı karanyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili «urum ve Kuruluşlardaıı gör§ alınması ve İmar
planına esas jeolojik-jeoteknik etiid yapılması kaydıyl4 onaylanmıştr. Belediye Meclisimizin
03.|2.2013 tarin, 507 sayıh kararıyla da yol alanlan, ilköğetim tesisleri, ibadet yeri alanlan, resmi
kurum alan-lan, Sağlık Tesisleri alan, sosyo-kültiirel tesis alanlan, belediye hizırıet alan-lan, aktif
yeşil alaıılar ve meskun konut bölgesinde bitişik ıızam,3 kat ve gelişme konut bölgesinde aynk
nizam konut alarıtan(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasma yönelik 1/1000
Uygulama İmar Plaru; İlgili «urum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik,
jeoteknik etiid yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar Planlan ve Uygulama
İmar Planlan hazırlanıp askı işlemi tamamlanmadığından söz konusu planlar yiiriirlüğe girmemiştir.

Civti Mahallesi İmar Planı yaprmı konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş göri§leri, ilgili
dökiimanlar, miiracaatlar, bilgi ve belgeler etiid edilerek plan yapımı çahşmasında
değerlendiıilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etiidler yaptınlmış olup yerleşime uygun
olmayan alanlara rastlanrlmamrştır.

Planlama a|anı 212.299 m2 ve öngörülen nüfus 2.590 kişidir. Mahallenin halihazırda
yapılann yoğun bulunduğu b<ilgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız)
olarak belirlenerek, Konut ve Ticaret+Konut bölgelerinde Aynk Nizam (T.A.K.S:0.25,
K.A.K.S:1.05,4 kat), Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.50. K.A.K.S:2.00 Yençok: l6.50m 4 kat,
Serbest Nizam), Sağhk Tesisi Alanlan (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.OO Yençok:16.50m 4 kat, Serbest
Nizam), İbadet Yeri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Mezarlık Alanı,
Yol alanlan, pasif yeşil alan, ağaçlandırılacak alan v.b lejandlı sahalar diizenlenmesi, 18. Madde
Imar uygulaması yapılacak alanlann belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlanndan gelen
görüŞlerin pları notlarına aktanlması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Civli Mahallesine ait
l/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planr uygun görülmüş olup,
3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi oya.ro". oouyl"nmasr hususunu, 
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Bi lgi lerinize arz ederiz.

Azime NurAK
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