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Sn : …………….……………………….. 

Demircilerardı Mah. Eski sanayi sitesi 2000 li yılların başında Sivas Belediye Meclisinin almış 

olduğu kararla bölgenin sanayi vasfını yitirmiş olması sebebiyle yapılaşma şartları değiştirilerek konut 

alanı olarak planlanmıştır. İlgili meclis kararına istinaden yapılan imar planı değişikliği ile Atatürk 

Caddesine cepheli parsellerin imar planları bitişik nizam 5 kat ticaret + konut, arkasındaki parseller 

ise blok nizam 12 kat  ( K.A.K.S 2.4 ) , aksu parkına cepheli parseller ise kitle nizam 7 ve 8 kat konut 

parselleri olacak şekilde planlanmıştır. 2003 yılında bu imar planına uygun olacak şekilde 3194/18. 

Madde uygulaması işlemleri başlatılarak 2007 yılında tescil edilmiştir.  

2012 yılında Eski Sanayi bölgesi 5373 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine istinaden Sivas 

Belediye Meclisince Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında yapılan imar 

planı ile bölge Ö.P.A ( Özel Proje Alanı ) olarak planlanarak; geliştirilen ‘’ Turkuaz Projesi ‘’  

üzerinden hak sahipleri ile anlaşmalara başlanmıştır. Yapılan proje ve anlaşmalar mülk sahipleri 

tarafından açılan davalar sonucunda yargı kararları ile iptal edilerek projeye ilişkin çalışmalar 

sonlandırılmıştır. 

2017 yılında alınan 2017 tarih ve 10215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge 6306 SAYILI 

KANUN ile Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiştir. 2018 yılının Şubat ayında bölgedeki imar planına 

uygun olarak hazırlanan ‘’ Sivas Sembol ‘’ projesi hak sahiplerinin beğenisine sunularak anlaşmalar 

başlamıştır. Anlaşmalar esnasında projeye ilişkin açılan davalar neticesinde yargı kararları ile 

bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları yargı kararları ile 

iptal edilmiştir. Söz konusu yargı kararlarında imar planlarının iptal edilmesi ve yeniden planlanması 

gerekçesiyle yapılan bütün hesap ve projelerin değişmesi gerektiği de belirtilmiştir. Gelinen noktada 

bölge plansız alan konumuna düşmüş ve yapılan proje ve anlaşmalar iptal olmuştur.  

Gayrimenkulünüzün de içerisinde bulunduğu İlimiz Merkez Demircilerardı Mahallesi Eski 

Sanayi Bölgesi 2017/10215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Dönüşüm Alanı ilanı edilmiş ve 

01/06/2017 tarih 30083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar 

Kurulu Kararı geçerliliğini korumaktadır. 

Sivas belediyesi olarak yeni oluşturulacak kentsel dönüşüm projesi ve imar planlarını; siz 

değerli hak sahiplerinin görüş, talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda, ortak akıl ile oluşturmanın, 

yasa ve yönetmeliklerin Sivas Belediyesine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklarını yerine getirmenin 

bir gereği olarak görmekteyiz. 

Bu süreçte siz değerli hak sahiplerinin görüş ve taleplerini bizlere doğrudan iletebilmeniz için 

hazırlamış olduğumuz ‘’ Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Bölgesi Ortak Akıl Anket Formunu’’ 

doldurarak kentsel dönüşüm müdürlüğümüze ulaştırmanızın, yapılacak projeye doğrudan etki 

edeceğinden dolayı çok önemli olduğunu belirtmek isteriz.  

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.  
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Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Bölgesi  ‘’ORTAK AKIL’’ Anket Formu 

Kimlik Bilgileri Mülkiyet Bilgileri 

Adı Soyadı Ada No Parsel No Hisse alanı (m²) 

     

 

1.BÖLÜM : Hak Sahibinin kentsel dönüşüm hakkındaki düşünceleri  

 

 Proje tamamıyla belediye tarafından organize edilmelidir.(İmar Planı, Proje, Sözleşmeler, Anahtar 

Teslimi) 

 İmar planı ve proje kısmı belediye tarafından organize edilmeli fakat uygulaması mülk sahiplerine 

bırakılmalıdır.  

 İmar planı belediye tarafından organize edilmeli fakat proje ve uygulama kısmı mülk sahiplerine 

bırakılmalıdır. 

 Taşınmazımın belediye tarafından kamulaştırılmasını talep ediyorum. 

 

2.BÖLÜM : Projeye ilişkin hak sahibinin talepleri 
 

 Bölgenin tamamının dönüşüm sonrası kullanım amacının;   

 Konut altı ticaret alanı        Ticaret alanı       Karma kullanım (ticaret konut ve turizm alanları ) 

Olmasını İstiyorum. 

 Kullanılması gereken kentsel dönüşüm yöntemi sizce ne olmalıdır?   

Kat karşılığı            Değer esaslı yöntem  

 Kat karşılığı olmasını düşünüyorsanız, siz yatırımcı olsanız burası % kaç ile yapılabilirdi? 

%……… 

 Konut edinmek isterseniz kaç adet / m² sizin için yeterli olur?…………..adet  ………………… m² 

 Konut edinmek isterseniz hangi konut tipi sizin için yeterli olur?  

                 1+1        2+1        3+1        4+1 

    Ticarethane edinmek isterseniz kaç m² sizin için yeterli olur? 

 0-30        30-60       60-100       100-200         200 den fazla 

  Bölgede hangi sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyulacağını düşünüyorsunuz? 

                Eğitim Alanı        İbadethane         Kreş       Sağlık Ocağı 

   Mevcut işletmenizin sektöründe değişiklik yapmak ister misiniz?  Evet        Hayır 

 Cevabınız hayır ise şu anda hangi ticari faaliyeti yürütmekte olduğunuzu birkaç kelime ile       

               açıklayınız …………………………………………………………………………………………………… 

 Bölgede kentsel dönüşüm sonrasında hangi ticari faaliyetler yürütülmeli 

                Turizm         Gıda       Giyim       Yapı Marketi       Oto Sanayi        Market         Ofis 

   İhtiyaç duyulması halinde bölgedeki diğer mülk sahiplerinin hisselerinden satın almak ister misiniz? 

Evet          Hayır 

DÜŞÜNCELERİNİZ; 

 

 

             

Tarih:  …/…/…… 

                      İmza        

Not: * Anket formu mülk sahibi tarafından bizzat doldurulup Müdürlüğümüze 

ulaştırılmalıdır. 

** Anketin birinci bölümünde taşınmazının kamulaştırılmasını talep eden mülk 

sahiplerinin diğer sorulara vereceği cevaplar dikkate alınmayacaktır 
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