
T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

Sayı : 10  04/08/2021
Konu :Yönetmelik

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  Haziran  ayı  toplantısı  09/06/2021  tarihli  birleşiminde  Meclis  Hukuk  ve
Mevzuat Komisyonuna havale olunan Sivas Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederiz.

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1–  (1) Bu yönetmeliğin amacı;  Sivas Belediyesi  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu yönetmelik Sivas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev, yetki

ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu yönetmelik 
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
b) 3194 sayılı İmar Kanunu, 
c) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
ç) 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
d) 4721 sayılı Medeni Kanun,
e) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
f) 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Kanun,
g) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
ğ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 
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h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
ı) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve bu kanunlara bağlı yönetmelik hükümlerince hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Sivas Belediye Başkanlığını,
b) Başkan  : Sivas Belediye Başkanını,
c) Meclis    : Sivas Belediyesi Meclisini,
ç) Encümen : Sivas Belediyesi Encümenini,
d) Müdürlük : Sivas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,
e) Müdür : Sivas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürünü,
f) Şef :Sivas Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesindeki Şefliklerinin

sorumlusunu,
g) Personel :  Sivas  Belediyesi  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğünün  görevli  Müdür,

Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Memur ve diğer personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı, Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı
MADDE  5- (1) Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü;  Müdür,  Şeflik,  Harita  Mühendis,  Tekniker,

Teknisyen, Memur ve diğer personelden oluşur.
(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevleri; 
a) Müdür
b) İdari ve Mali İşleri Şefliği
c) İmar Uygulama Şefliği
ç) Kamulaştırma Şefliği
d) Arazi Uygulama Şefliği tarafından yürütülür.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 6- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdadır.
a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 3194, 5393, 775, 2981, 2863, 4721 ve 5018 sayılı Kanunlar ile

bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri; Sivas Belediye Meclis kararları, Sivas ili 1/5000 ölçekli Nazım
İmar  Planı,  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  ile  İlgili  Bakanlıkların  yayınladığı  genelgeleri
uygulamak.

b)  Sivas  Belediyesi  adına  kayıtlı  olan  gayrimenkullerin  takip  ve  tesciline  dair  işlemlerin
yürütülmesi,

c) Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarını
vermek,

ç) Diğer Kamu Kurumları adına kayıtlı olan taşınmazların, İmar Planındaki amacına uygun olarak
yasalar doğrultusunda Belediyemiz adına tahsis, devir, terkin ve satış işlemlerinin yapmak,

d) 3194 sayılı İmar Kanununun 15-16-17 ve 18. maddesinin uygulanması neticesinde Belediyenin
hissedar olduğu parseller ile Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel veya tüzel kişilere
kanunlar çerçevesinde satmak,

e) Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması.
f)  Belediyenin  ihtiyacı  durumunda  özel  ve  tüzel  kişilerden  gayrimenkul  kiralanması,  trampa

yapılması intifa ve irtifak tesisi yapmak,
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g)  İmar planlarında meydan,  yol,  otopark,  park gibi  kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin;  4650
sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince program dâhilinde istimlakını yapmak
ayrıca;  vatandaşların  direkt  olarak  müdürlüğümüze dilekçe  ile  başvurmaları  halinde  aynı  kanunun 8.
maddesi veya Belediye Kanunu uyarınca, Belediye Encümenince uygun görülen parsellerin pazarlıkla
satın alınması işlemlerinin sonuçlandırmak,

ğ) 3194 sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 18. maddelerine göre İmar uygulaması yapmak veya
yaptırmak,

h) Hâlihazır haritaları yapmak veya yaptırmak,
ı)  Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda gerekli  olan hallerde diğer Kurum ve kişilerle

Belediyemiz arasında Başkanlık onayına sunulmak üzere protokol tanzim etmek,
i)  Müdürlüğün  görev  alanına  giren  konularda  Belediyemiz  iç  yazışmaları  ile  tüm  Kamu

Kuruluşları  ve  vatandaşlar  arasındaki  yazışmaların  yapılmasını  sağlamak,  gelen  ve  giden  evrakların
kaydını yapmak, ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arşivlemek ve diğer işleri yapmak,

j) Kentsel dönüşüm müdürlüğünce tanzim edilen Kamulaştırma işlemlerine dair Akit evraklarının
imzalanması ve Ödeme Emrinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdi edilmesini sağlamak.

k) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili Plan ve Projeler hazırlamak ve hazırlatmak,
l) Müdürlüğe ilişkin yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
m) Mesleki bilgi ve becerileri artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek.

Emlak ve İstimlak Müdürünün Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 7- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İlgili Maddeleri ile Devlet Memurları

Görevde  Yükselme  yönetmeliği  doğrultusunda  en  az  dört  yıllık  yükseköğrenim  mezunu,  Harita
Mühendisi ve Şefler arasından atanır.

(2) Emlak ve İstimlak Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Başkanlığa ve diğer birimlere karşı Müdürlüğü temsil etmek.
b) Müdürlük harcamalarını 5018 sayılı kanun göre yapmak.
c) Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiri görevini yerine getirmek.
ç) Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmek.
d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmasını sağlamak.

ve Başkanlık makamının emirleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda çalışma ve uygulama yapmak.
e) Müdürlüğe tahsisli hizmet araçlarını, mücavir alan sınırları içerisinde yazılı veya sözlü olarak

görevlendirme,   araç  şoförünün  bulunmadığı  durumlarda  ehliyeti  bulunan  birim  personelinin  araç
kullanımına izin vermek.

f) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde, eğitim faaliyetleri
veya ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı
kanalıyla Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Şeflerinin Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Şefliklere en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu Sivas Belediyesinde en az beş

yıl hizmeti olan personel arasından Başkanlık olur ile atama yapılır.
(2) Şefler birimlerindeki işlerin zamanında, gereği ve takibini yaparak, evrakları kanunlar ve ilgili

yönetmelikler  çerçevesinde  eksiksiz  olarak  kontrol  etmekle  görevli  ve  sorumlu  olup  ilgili  mevzuat
dâhilinde görevlerini yerine getirmek.

Memurların Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9-   (1)  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü  Teknik  ve  diğer  personeli,Harita  Mühendisi,

Tekniker, Teknisyen ve Lise mezunu Memurlardan oluşur.
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(2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli Harita Mühendisi, Tekniker, Teknisyen ve Memurlar,
görevlerini  yasalar,  yönetmelikler,  genelgeler,  yönergeler  ve  amirlerinin  direktifleri  doğrultusunda
eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla sorumlu ve yükümlüdürler.

İdari ve Mali İşleri Şefliğinin Görevleri
MADDE 10- (1) İdari ve Mali İşleri Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a) Müdürlüğe gelen giden evrak kayıtlarını tutmak.
b) Giden evrakın posta işlemlerini yapmak.
c) Müdürlüğün daire içi ve dışı tüm yazışmalarını yapmak.
ç) Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.
d) Evrak arşivlerini oluşturup takibini yapmak.
e) Encümen ve Meclis yazışmalarını yapmak.
f) Müdürlük ihtiyaçlarının karşılanması için evrak düzenlemek ve takibini yapmak.
g) Müdürlük bütçe evraklarını hazırlamak.
ğ) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
h) UKBS ortamında düzenlenmesi gereken üçer aylık ve yılsonu raporlarını hazırlamak.
ı) Dosyalarının arşivlemesini yapmak
i) Arşiv evraklarından Ekspertiz ve vatandaşın talep ettiği evrakların kopyalarını vermek

İmar Uygulama Şefliğinin Görevleri
MADDE 11- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a) Her türlü parselasyon planlarını yasal mevzuat çerçevesinde yapmak 
b) Serbest çalışan harita büroları veya kamu kurumlarınca tanzim edilen parselasyon planı, tevhit,

ifraz,  yola  terk,  yoldan  ihdas,  irtifak  hakkı  tesisi  gibi  v.b.  işlemlerin  teknik  kontrollerini  ve  arazi
ölçümlerini yapmak.

c)  Uygulamaları  encümenin  onayına sunmak,  askıya  asmak,  gerektiğinde ilgililerine tebligatta
bulunmak, vatandaşlara yazılı bilgi vermek ve dosyayı Kadastro Müdürlüğüne sevk etmek,

ç) Hâlihazır haritalar yapmak.
d) Gerektiğinde imar uygulamaları,  hâlihazır  haritaları,  arazi değerlemeleri  gibi işlemleri  ihale

yoluyla yaptırmak,
e) Yapılan işlemli dosyaların birer suretini arşivlemek.
f) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün diğer şeflikleri ile koordineli çalışmak.

Kamulaştırma Şefliğinin Görevleri
MADDE 12- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kamulaştırma Şefliğinin Görevleri aşağıdadır.
a) Beş yıllık program dâhilinde bulunan veya ihtiyaç duyulan,  İmar Planlarında yol, meydan,

park,  otopark,  çocuk bahçesi,  yeşil  alanı vb. yerlerin;  Mahallî  müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi  amacıyla,  belediye  ve  mücavir  alan  sınırları  içerisinde  taşınmaz  almak,  kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde; istimlak işlemlerini
yürütmek,  sınırlı  aynî  hak  tesis  etmek.  İmar  durumu,  yol  kotu  belgesi-kanal  kotu  gibi  belgeleri
inceleyerek imar yönetmeliğine göre, mimari, statik, makine ve asansör projeleri ile jeolojik ve jeoteknik
etüt raporlarını kontrol ve tasdik etmek.

b) Hisseli veya plan kararı gereği şuyulu bulunan Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek,

c) Belediyenin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın almak,
ç) 3194 sayılı Kanunun 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; meydan, yol, park, yeşil

saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye
Hazinesine veya Özel İdareye ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamakla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
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d)  Belediye sınırları veya mücavir alan içinde kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle
ilgili  yasa  ve  yönetmelikler  çerçevesinde  ihdas,  devir,  temlik,  intifa  hakkı,  irtifak  hakkı  ve  benzeri
gayrimenkul  mükellefiyet  ve hakların  tesislerini  kurmak,  alım,  satım,  trampa veya  tahsis  işlemlerine
ilişkin  başkanlık  makamının  olurları  doğrultusunda  gerekli  işlemleri  yapmak,  sözleşme,  kontrat,
protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,

e)  Yasalar  çerçevesinde  taşınmazlara  ilişkin  kıymet  takdirlerinin  yapılması  için  Uzlaşma
Komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu oluşumuna Başkanlık Onayı almak.

f)  Kamulaştırma  Kanunun  8.  Maddesi  uyarınca  mülk  sahipleri  ile  rızaen  anlaşma  olmaması
halinde  Kamulaştırma  dosyasının  hazırlanarak  aynı  kanunun  10.  Maddesinde  belirtilen  işlemleri
yürütmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek,

ğ)  Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca resen bedel tespiti ve tescil davası açıldıktan
sonra mahkeme kararı  ve ek kararda belirlenen kamulaştırma bedelleri  müdürlüğümüze bildirildikten
sonra Encümen kararı alınarak ödeme evrakı düzenleyip Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

h) Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet ihale kanunu kapsamında yapılan satışlarının
Tapu devir işlemlerine yürütmek 

ı) Belediyemizin de lehtar olduğu, yürütülmekte olan Kamulaştırma, Satış, Takas, Trampa, İhdas,
Tahsis,  Bağış,  Terk,  Kat  Karşılığı  Sözleşme  Yapılması,  Devir,  Şerh  ve  Beyan  Terki  gibi  ve  sayir
hususlarda,  Belediye Başkanı Olur Yetkisi ile Belediye Başkanını temsilen Tapu Müdürlüğünde imza
işlemlerini yürütmek.

i) Gerekli durumlarda Belediye Encümenine evrak hazırlamak.
j) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün diğer şeflikleri ile koordineli çalışmak.

Arazi Uygulama Şefliğinin Görevleri
MADDE 13- (1) Arazi Uygulama Şefliğinin Görevleri aşağıdadır.
a)  Özel  Harita  Bürolarınca  hazırlanan;  Halihazır  Harita,  Plankoteler,  Vaziyet  Planı,  Teşekkül

Krokisi, Röperli ve Çaplı Krokileri vb yerinde ölçümlerinin yapılarak kontrol ve onaylarını yapmak.
b)  Gerek  duyulduğunda  ilgili  amirlerin  emri  doğrultusunda  Belediyemiz  bünyesindeki  diğer

birimlere  ve  Emniyet  Müdürlüğü,İl  Sağlık  Müdürlüğü,  Müftülük,  Milli  Eğitim  İl  Müdürlüğü  vs
kurumlara ilişkin talep edilen arazi ölçümlerinde faaliyetlerini yapmak.

c) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün diğer şeflikleri ile koordineli çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Sorumluluklar, Son Hükümler

Genel Sorumluluklar
MADDE 14- (1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışan tüm personel;
a) Yürürlükteki 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1000’lik Uygulama İmar planı, kanun, tüzük,

yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuatlar riayet etmek.
b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek.
c) Her vatandaşa hiçbir fark gözetmeden eşit davranmak.
ç)  Beceri  ve  mesleki  bilgi  açısından  kendini  geliştirir,  bu  amaçlı  etkinliklere  istekli  olarak

katılmak.
d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak.
e) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak.
f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek.
g)  Kendisinin  verimli  ve  etkin  çalışmasına  yardım edecek  bütün  konularda  bilgisini  devamlı

artırmak.
ğ) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak.
h) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
ı) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek.
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i)  Başkanlığa  ilişkin  bilgilerin  dışarı  sızmaması  hususunda  azami  itina  ve  dikkati  gösterir,
yaptıkları,  yapacakları  işleri  gizli  tutar,  bu  konuda  yetkili  ve  ilgililerden  başkasına  açıklamalarda
bulunmaz.

j)  Herhangi bir  nedenle görevinden ayrılan personel,  korumak ve saklamakla yükümlü olduğu
evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim etmek.

k) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki
ahengin sağlanması için gayret göstermek.

l)  Yürütülen çalışmalar  gereği  koordineli  çalışılması  gereken müdürlüklerle  uyumlu çalışmalar
yapmak.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 15- (1) Belediye Meclisinin 05/11/2015 tarih ve 972 sayılı kararı ile kabul edilen Sivas

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16-(1) Bu Yönetmelik Sivas Belediye Meclisinin kabulünden sonra ilanını takip eden

günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.
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T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU
Sayı : 11                04/08/2021
Konu :Yönetmelik

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı 01/07/2021 tarihli birleşiminde  Meclis Hukuk ve
Mevzuat Komisyonuna havale olunan Sivas Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz ederiz.

T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1)  Bu yönetmelik  Sivas  Belediye  Başkanlığı  Kentsel  Dönüşüm Müdürlüğü’nün

görevleri  ile  müdür ve diğer  personelin görev,  yetki  ve sorumlulukları  ile  çalışma usul  ve esaslarını
düzenler.

Kapsam
MADDE  2– (1)  Bu  yönetmelik  Sivas  Belediyesi  Kentsel  Dönüşüm  Müdürlüğü’nün  hizmet,

faaliyet ve çalışmalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1)  Bu  yönetmelik,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları

Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Sivas Belediye Başkanlığını,
b) Başkan  : Sivas Belediye Başkanını,
c) Meclis    : Sivas Belediyesi Meclisini,
ç) Encümen : Sivas Belediyesi Encümenini,
d) Müdürlük : Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü,
e) Müdür : Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürünü,
f) Şef :Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesindeki Şefliklerinin
sorumlusunu,
g) Personel :  Sivas  Belediyesi  Kentsel  Dönüşüm  Müdürlüğü’nde  görevli,  Mimar,
Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Memur ve diğer personelini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları Personelin Unvan ve Nitelikleri
MADDE 5- (1) Müdürlükte Sivas Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve sayıda

memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.
(2)  Kentsel  Dönüşüm  Müdürü:  657  Sayılı  Kanunun  atamaya  ilişkin  maddelerinde  öngörülen

ilkeler ve hükümleri doğrultusunda atanır. 
(3)  Şef:  657  Sayılı  Kanunun  atamaya  ilişkin  maddelerinde  öngörülen  ilkeler  ve  hükümleri

doğrultusunda atanır. 
(4) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve

sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.  
(5) Memurlar: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda

atanır.
(6) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevleri
a) Müdür
b) İdari ve Mali İşleri Şefliği
c) Kentsel Dönüşüm Şefliği
ç) Kentsel Tasarım Şefliği tarafından yürütülür.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir. 
a) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi

içerisinde yerine getirmek. 
b)  Müdürlüğün  diğer  idareler  nezdinde  takibi  gereken  iş  ve  işlemlerini  yürütmek  ve

sonuçlandırmak. 
c) Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun

olarak çalışmalarını yürütmek. 
ç) Sivas Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi  için

gerekli çalışmaları yapmak. 
d) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 
e) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. 
f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı,

hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. 
g) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek,

amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 
ğ)  Müdürlükçe  yapılan  işlemlerin  kayıtlarının  tutulmasını  sağlamak.  Gerektiğinde  bunların

arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. 
h)  Gerektiğinde  Belediyenin  diğer  birimleriyle,  resmi  kurum  ve  kuruluşlarla,  ilgili  meslek

odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. 
ı) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gerekli veri akışını sağlamak. 
i) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ve 5393 sayılı

Belediye  Kanununun  Kentsel  Dönüşüm  ve  Gelişim  Alanı  başlıklı  73.  maddesi  kapsamındaki  iş  ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

Kentsel Dönüşüm Müdürünün Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1)  Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.
a)  Müdürlük  çalışmalarını  yasal  mevzuata  uygun  olarak  yürütmek,  her  türlü  yasal  mevzuat

değişikliklerinde  müdürlük  çalışmalarını  yeniden  düzenlemek  ve  çalışanların  yasal  mevzuata  ve
değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek. 
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b) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak. 
c)  Müdürlük  çalışmalarıyla  ilgili  gerek  duyulduğu  takdirde;  yönetmelikler  ve  yönergeler

hazırlayarak uygulamaya koymak. 
ç) Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi

ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 
d) Müdürlüğün çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun

olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve faaliyetlerin  denetlenmesinde İş  Sağlığı ve Güvenliği İşveren
Vekili sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak. 

e) Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin
hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

f)  Müdürlüğün  çalışmalarının  stratejik  plan  ve  performans  programındaki  hedeflerine  uygun
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. 

g) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
ğ) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak. 
h) Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak. 
ı)  Müdürlüğün  yazışmalarının  yazışma  kurallarına  uygun,  süresi  içinde  ve  doğru  bir  şekilde

yapılmasını sağlamak ve 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak. 
i) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde müdürlüğün

çalışmaları  hakkında  bilgi  ve  belge  vermek,  teftiş  ve  denetim  raporlarının  gereğinin  yapılmasını
sağlayarak cevaplandırmak. 

j) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını
ve cevaplandırılmasını sağlamak. 

k) Yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanı ve/veya ilgili başkan yardımcısına rapor vermek.
l) Başkanlık makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.  

m) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili
talepleri  ve  şikâyetleri  değerlendirmek,  süresi  içinde  gereğinin  yapılmasını  ve  cevaplandırılmasını
sağlamak. 

n) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek. 
o) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak. 
ö)  Disiplin  amiri  sıfatıyla  müdürlük  personelinin  disiplinle  ilgili  işlemlerinin  yapılmasını

sağlamak. 
p) Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak. 
r)  Yönetimindeki  personele görev vermek,  yaptıkları  işleri  denetlemek,  gerektiğinde uyarmak,

bilgi ve rapor istemek. 
s) Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek ve birim

içi çalışma akışını kontrol etmek. 
ş)  Astlarından  gelen  teklif,  talep  ve  şikâyetleri  değerlendirerek  gerekli  gördüğü  hususlarda

düzenlemeler ve işlemler yapmak. 

Müdürün Yetkileri 
MADDE 8 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir. 
a) Müdürlüğü; 
1)  Başkanlık  makamına,  belediyenin  diğer  müdürlüklerine,  müdürlüğün  alt  birimlerine  ve

personeline karşı doğrudan; 
2)  Belediyenin  karar  organlarına,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına,  meslek  kuruluşlarına  ve

gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya  da
evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye, 

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 
c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye, 
ç) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 
d) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,
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e) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,
f)  Başkanlık  makamına;  yeni  alt  birimler  kurma,  alt  birimleri  ayırma  ya  da  birleştirme,  alt

birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye, 
g) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya, 
ğ) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi

istemeye, 
h) Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya, 
ı) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 
i)  Görevlerini  yerine  getirmeyen  ve  talimatlara  uymayan  personel  hakkında  disiplin  sürecini

başlatmaya, 
j) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla

personele fazla mesai yaptırmaya, 
k) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, 
l)  Yasal  ve  diğer  şartlara  bağlı  olarak  müdürlüğün  görev  alanına  giren  çalışmalarda  hizmeti

durdurmaya yetkilidir. 

Müdürün Sorumlulukları 
MADDE 9 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği

gibidir. 
a) Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve

belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 
1) Belediye başkanına ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısına, 
2) Başkanın bilgisi dâhilinde belediye meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 
3) Gerektiğinde belediye encümenine, 
4)  Kollektif  çalışma gerektiren  konularda;  çalışmanın  öznesi  durumundaki  müdürlüklere  veya

müdürlere ya da kurullara karşı sorumludur. 
b) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin

hukuka  ve  belediye  mevzuatına  uygunluğunun  denetlenmesi  sürecinde,  başkanlık  makamını
bilgilendirmek kaydıyla; 

1) Sayıştay’a, 
2) İlgili bakanlıkların denetim organlarına, 
3) Belediye meclisinin denetim komisyonuna, 
4) İç denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla

sorumludur. 
c)  Başkanlık  makamını  bilgilendirmek  kaydıyla;  adli  ya  da  idari  inceleme  ve  soruşturma

aşamasında,  adli  ya  da  idari  inceleme  ve  soruşturmayı  yürüten  organlara  gerekli  bilgi  ve  belgeleri
zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şeflerinin Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan Şef’in görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.  
a) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi

almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak. 
b) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek. 
c) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak. 
ç) Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek. 
d) Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirmek. 
e) Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi

vermek. 
f) Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak işlemlerin yapılmasını sağlamak. 
g) Birimler arası koordinasyonu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek. 
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h) Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, üstleriyle irtibat kurarak
çözüme kavuşturmak. 

ı) Gerektiğinde müdürün yerine vekalet etmek. 
i) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi

ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak. 
j)  Kanun,  tüzük,  yönetmelik  ve  yetkili  organlarca  belirlenen görevleri  zamanında ve  eksiksiz

olarak yapmak ve yaptırmak. 
k)  Harcama  birimlerinin  ihtiyaç  duyduğu  mal,  hizmet  ve  yapılışlarına  ilişkin  işlemleri,  ilgili

kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak. 
l) Şefliğinde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlamayı

yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 

İdari ve Mali İşleri Şefliğinin Görevleri
MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşleri Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a) Müdürlüğe gelen giden evrak kayıtlarını tutmak.
b) Giden evrakın posta işlemlerini yapmak.
c) Müdürlüğün daire içi ve dışı tüm yazışmalarını yapmak.
ç) Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.
d) Evrak arşivlerini oluşturup takibini yapmak.
e) Encümen ve Meclis yazışmalarını yapmak.
f) Müdürlük ihtiyaçlarının karşılanması için evrak düzenlemek ve takibini yapmak.
g) Müdürlük bütçe evraklarını hazırlamak.
ğ) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
h) Dosyalarının arşivlemesini yapmak.

Kentsel Dönüşüm Şefliğinin Görevleri
MADDE 12- (1) Kentsel Dönüşüm Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a) Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve

kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü
arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına
uygun olarak iyileştirilmesi için uygulama ve programlar yapmak veya yaptırmak.

b) Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen yerlerde yapıların yıkım,tahliye vb.  işleri  ile kira
yardımı,taşınma yardımı vb. işlerinin organizasyonu yapmak veya yaptırmak.

c)  Kentsel  Dönüşüm Alanı  olarak  belirlenen  bölgelerdeki  bina  sahiplerinin  üretilen  konutlara
taşınmaları için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

ç) Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunları tespit etmek, mülkiyet haklarının tanımlanmasını ve
alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlamak.

d) Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, 
Kentsel Dönüşüm alanlarına ait  hazırlanan projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım
modelini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.

e)  Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin
yapılmasını  ve  Arazi  Kullanım  Paftası  ile  Kentsel  Kurgusal  Tasarım  Projelerinin  hazırlanmasını  ve
gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.

f)  Deprem tehlikesi  ve  bölgenin  diğer  doğal  riskleri  sonucu  kentsel  dönüşümü zorunlu  kılan
nedenler için çözüme yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

g) Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve
arazi  düzenlemesi,  yapım  işlerinin  gerçekleştirilmesi,  toplu  ortaklık  ve  proje  ortaklıkları  kurulması,
finansal  destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model  araştırması,  yerli  yabancı  uzman ve
destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa
ve mülkiyetin  el  değiştirilmesi  de dâhil  olmak üzere  bu konuda yapılacak her  türlü  iş  ve  işlemlerin
yapılmasını sağlamak.
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ğ)  İhtiyaç  duyulması  halinde  Kentsel  Dönüşüm  modelleri  ve  stratejilerinin  belirlenmesi
konusunda çalışmalar yapmak amacıyla Kentsel Dönüşüm Master Plan/Strateji Belgesi hazırlamak veya
hazırlatmak. 

h) İlgili Kanunlar kapsamında yürütülen çalışma alanlarına yönelik hak sahipliği ve değerleme
tespitlerini yapmak veya yaptırmak. 

ı) İlgili Kanunlar çerçevesinde “Riskli Alan” ve “Rezerv Konut Alanı” dosyalarını hazırlamak ve
Bakanlığa sunmak.

i)  Müdürlük çalışmaları  için  Belediyenin  ihtiyaç  duyacağı  fon hibe  destek  kredileri  için  ilgili
mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturmak ve takibini yapmak
veya yaptırmak.

j)  Kentsel  Dönüşümü  özendirmek  ve  toplumu bilgilendirmek  için  kitap,  kitapçık,  broşür,  vb.
bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak veya yaptırmak. 

k) Kentsel Dönüşüm faaliyetleri kapsamında kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım hizmetlerinin
daha verimli ve etkin sunulması yönünde (AR-GE) araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, projeler
geliştirmek ve uygulamak.

Kentsel Tasarım Şefliğinin Görevleri
MADDE 13- (1) Kentsel Tasarım Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a)  Kentsel  Dönüşüm  Alanı  olarak  belirlenen  bölgelerdeki  İmar  Planlarını  hazırlayarak  ve

hazırlatarak plan onay merciine sunmak.
b)  Jeolojik-geoteknik  etütler  yaptırmak,mevcut  durum analizi,fizibilite  çalışmaları  vb.  yapmak

veya yaptırmak.
c)  Belediyenin  kentsel  dönüşüm alanlarında  ki  tüm yapım faaliyetleri  (üstyapı,rekreasyon) ile

ilgili avan,kesin ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.
ç) Kentsel Dönüşüm Alanlarında uzun dönemli kentsel tasarım proje ve programları hazırlamak.

Tespit  edilmiş  strateji,  hedef  ve  politikalar  doğrultusunda  uygulamak  ve  aksayan  yönlerine  yönelik
çözümler üretilmesini sağlamak.

d) Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerdeki Sivas Belediyesi tarafından yürütülecek
yapım faaliyetlerinde İnşaat uygulama projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve Yapılacak olan İnşaatların
kontrollüğünü yapmak/yaptırmak.

e) Görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme işlerini yapmak veya yaptırmak.
f) Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.
g)  Kentsel Dönüşüm Alanlarında her türlü kentsel tasarım projelerinin uygulamalarını yapmak,

ihale etmek, kontrollük hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
ğ) Kentsel donatı elemanları ile kentimizin fiziksel kalitesini artıracak, kent estetik çalışmalarına

yönelik kentsel tasarım projeleri ve hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
h)  Öncelikli  ve  acil  proje  geliştirme  alanlarını  saptamak,  geliştirilmesi  veya  kentsel  tasarımı

öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş-zamanlı plan/ proje/ detay ve uygulama çalışmalarını
belediye  yetkisini  kullanarak  hazırlamak  veya  hazırlatmak,  hayata  geçinceye  kadar  takip  etmek  ve
neticelendirmek.

ı) Kentsel tasarım rehberi hazırlamak/hazırlatmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Sorumluluklar, Son Hükümler

Genel Sorumluluklar
MADDE 14- (1) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde çalışan tüm personelin genel sorumlulukları

aşağıda ki gibidir;
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a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki
mevzuatlara riayet etmek.

b) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek.
c) Her vatandaşa hiçbir fark gözetmeden eşit davranmak.
ç)  Beceri  ve  mesleki  bilgi  açısından  kendini  geliştirir,  bu  amaçlı  etkinliklere  istekli  olarak

katılmak.
d) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koymak.
e) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak.
f) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek.
g)  Kendisinin  verimli  ve  etkin  çalışmasına  yardım edecek  bütün  konularda  bilgisini  devamlı

artırmak.
ğ) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamak.
h) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
ı) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol etmek.
i) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itina ve dikkati göstermek.
j)  Herhangi bir  nedenle görevinden ayrılan personel,  korumak ve saklamakla yükümlü olduğu

evrakı, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.
k) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki

ahengin sağlanması için gayret göstermek.
l)  Yürütülen çalışmalar  gereği  koordineli  çalışılması  gereken müdürlüklerle  uyumlu çalışmalar

yapmak.

Uygulama Usul ve Esasları İşbirliği ve Koordinasyon 
MADDE 15 – (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır. 
a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. 
c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder. 
ç)  Bu  Yönetmelikte  adı  geçen  görevlilerin  ölüm  hariç  her  hangi  bir  nedenle  görevlerinden

ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti
altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.
Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

d)  Çalışanın  ölümü  halinde,  kendisine  verilen  yazı,  belge  ve  diğer  eşyalar  birim  amirinin
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

(2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır. 
a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. 
(3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır. 
a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer

şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının
veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından ilgili
birime havale edilir. 

c) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata uygun
olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu
yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık
veya eksiklik söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. 

ç)  İmza  karşılığı  alınan  veya  elektronik  ortamda  evrak  kayıt  sistemi  üzerinden  müdürlüğe
aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif
edilerek havalesi  için müdüre  sunulur.  Müdür tarafından ilgilisine havalesi  yapılır.  İlgilisi  tarafından,
teslim alınan evraka yasal süresi içinde gereği yapılır. 
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d) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara verildikten
sonra  ilgili  yerlere  gönderilmek  üzere  zimmet  defterine  kaydı  yapılarak  veya  elektronik  ortamda
ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir. 

e) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti konusuna göre
dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim arşivinde saklandıktan sonra kurum
arşivine devredilir. 

f)  Yazışmalarda,  Belediye  Başkanı  veya  müdürlüğün  bağlı  bulunduğu  Başkan  Yardımcısının
denetim ve gözetiminde, Sivas Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile
ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 
MADDE 16- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 17- (1) Belediye Meclisinin 05/02/2015 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabul edilen Kentsel

Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17-(1) Bu Yönetmelik Sivas Belediye Meclisinin kabulünden sonra ilanını takip eden

günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.
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T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 122  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 04/03/2021 tarihli Mart ayı toplantısında Meclis İmar Komisyonuna havale
olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Şeref  ÇAPAR  ‘ın03/03/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Kızılırmak Mahallesi  6269 ada  4’nolu  parsele  yönelik  imar  planı  değişikliği  talebi  komisyonumuzca
incelenmiş  olup,  plan  değişikliği  talebinin  İmar  Kanununun  parsel  bazında  plan  değişikliği
yapılamayacağı yönündeki hükümleri ve bölgesel olarak 36.50 plan kararının bütünlüğünün bozulacağı
görüldüğünden  söz  konusu  talep,  3194  sayılı  İmar  Kanunu’nun  8/b  bendi  ve  5393  sayılı  Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 

 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 123  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Hüseyin HINIZ’ın14/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez İşhan
Köyü 122 ada 69’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu
parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin bölgesel
olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



 
T.C.

SİVAS BELEDİYESİ
MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 124  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Zekeriya  GÜZEL’in  17/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Eğriköprü Mahallesi  5486 ada 34’nolu parsele yönelik imar planı itirazı  komisyonumuzca incelenmiş
olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  
         

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 125  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Fahrettin  Kerim  SEPET’in  18/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz
merkez İşhanKöyü123 ada 91’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 126  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Saadettin KARTAL’ın 18/06/2021 tarihli  dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez
İşhan Köyü 123 ada 91’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz
konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin
bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak oluşturulduğu ve imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 127  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Zafer YURT’un 18/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez İşhan
Köyü 123 ada 91’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu
parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin bölgesel
olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 128  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Aziz  DOĞAN’ın  25/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Kardeşler Mahallesi 5486 ada 5’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 129         04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Cengiz TAŞDEMİRCANAN’ın 25/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz
merkez İşhan Köyü 123 ada 8’nolu 123 ada 87’nolu parsellere yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca
incelenmiş olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları
ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 130  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Hüsnü  EKEN’in  25/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Kardeşler Mahallesi 5489 ada 2’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 131  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Mahmut EKEN’in 25/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez İşhan
Köyü 123 ada 16’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu
parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin bölgesel
olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 132  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Mahmut  EKEN’in  25/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Kardeşler  Mahallesi  5494  ada  17  ve  18’nolu  parsellere  yönelik  imar  planı  itirazı  komisyonumuzca
incelenmiş olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları
ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 133  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Mustafa  KARAOĞLU’nun  25/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz
merkez  İşhan  Köyü  122  ada  67  ve  68’nolu  parsellere  yönelik  imar  planı  itirazı  komisyonumuzca
incelenmiş olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları
ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 134  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: A.Turan OVA’nın 28/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez İşhan
Köyü 123 ada  7-1-2-5-6 ve 123 ada  130 nolu parsellere  yönelik imar planı  itirazı  komisyonumuzca
incelenmiş olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları
ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 135  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Ahmet  Turan  ARSLAN’ın  28/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz
merkez İşhan Köyü 123 ada 61 nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 136  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Av. Fatih KAPLAN’ın 29/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez
İşhan Köyü 122 ada 69’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz
konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin
bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak oluşturulduğu ve imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 137  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Mahmut HINIZ’ın 29/06/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez İşhan
Köyü 5494 ada 17 nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu
parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin bölgesel
olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar
uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 138  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Necmettin SARAÇ’ın 29/06/2021 tarihli  dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez
Kardeşler Mahallesi 5490 ada 3’nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal
değerlerin  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 139  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  07/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Duygu  OVA,  Burcu  OVA,  Rukiye  OVA,  Elife  OVA’nın  01/07/2021  tarihli
dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez  İşhan  Köyü  123  ada  7  nolu  parsele  yönelik  imar  planı  itirazı
komisyonumuzca  incelenmiş  olup,  söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği
oluşturulan konut alanları ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu
yoğunluğa bağlı olarak oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz
konusu plan itirazı,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 140  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  07/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Gülden  AKIN,  Celal  KAYA,  Münüre  BİLİCİ,  Feridun  BOZYİĞİT,  Kudret
KURT,  H.  Seyit  ÖZKAYNAKÇI,  Mesut  ŞEN,  Murat  ŞAHİN’nin  02/07/2021  tarihli  dilekçesinde
belirtilen İlimiz merkez İşhan Köyü 5491 ada 29 nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca
incelenmiş olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan konut alanları
ve emsal değerlerin bölgesel olarak plana yansıtıldığı ve donatı alanlarının bu yoğunluğa bağlı olarak
oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 141  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  07/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Yeni Selçuklu Oto’nun 02/07/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez
İşhan Köyü 121 ada 13, 122 ada 108, 122 ada 65, 122 ada 41, 123 ada 104, 123 ada 109, 123 ada 3’nolu
parsellere yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu parsellerin bulunduğu
bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  konut  alanları  ve  emsal  değerlerin  bölgesel  olarak  plana
yansıtıldığı  ve  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar  uygulamaları  ile
çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve
5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  18.  maddesinin  c  bendi  ile  24.  maddesine  istinaden,  uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 142  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 07/07/2021 tarihli  Temmuz  ayı  toplantısında Meclis  İmar Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Doğan  ÜRGÜP’ün  02/07/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Kardeşler Mahallesi revizyon imar planına itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, söz konusu bölgenin
revizyon plan çalışmaları daha önce meri planda yer alan yoğunluk ve donatı bütünü dikkate alınarak
yeniden  planlanmıştır.  Revizyon  plan  olması  sebebiyle  belirlenen  nüfus  projeksiyonu  çerçevesinde
mevzuat gereği yer alması gereken donatı alanları bırakılarak düzenlenmiştir.  Daha önce alana ilişkin
yargı kararlarında belirtilen donatı dengesi sağlandığından planlanan alan  nüfus yoğunluğu  karşılığında
yeterli  görülmektedir.  Hazırlanan  revizyon  planda  mekânsal  planlar  yapım  yönetmeliğinin  içeriği
sağlanmıştır. 
Fonksiyon değişikliklerine yönelik itiraz hususunda yapılan değerlendirmede ise imar uygulamaları ile
çözüm  sağlanabileceği  görülmüş  ve  meri  planda  uygulama  imkanı  bulunmayan  plan  bölgeleri  bu
kapsamda düzenlenmiştir. 

Söz  konusu  revizyon  plan  1/5000  ve  1/1000  Nazım ve  Uygulama  Ölçeğinde  uyumlu  olarak
hazırlandığından hiyerarşik olarak mevzuata uygun görülmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan bu değerlendirmeler kapsamında revizyon plan gereği oluşturulan yol
güzergahları ve tahsise konu fonksiyonların bölgesel olarak plana yansıtıldığı, ayrıca donatı alanlarının bu
yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar  uygulamaları  ile  genel  çözüm  sağlanabileceği
görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 143  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  07/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Fehmi TAŞTAN, Nedim KANGAL, Bahri IŞIK, Yüksel YİĞİT, Seyit YALÇIN,
Bilal  VESKE,  Erhan  ACAR’ın  01/07/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez  Kardeşler
Mahallesi revizyon imar planına itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup, 
söz konusu bölgenin revizyon plan çalışmaları daha önce meri planda yer alan yoğunluk ve donatı bütünü
dikkate alınarak yeniden planlanmıştır.  Revizyon plan olması sebebiyle belirlenen nüfus projeksiyonu
çerçevesinde mevzuat gereği yer alması gereken donatı alanları bırakılarak düzenlenmiştir.  Daha önce
alana ilişkin yargı kararlarında belirtilen donatı dengesi sağlandığından planlanan alan  nüfus yoğunluğu
karşılığında  yeterli  görülmektedir.  Planda  emsal,  yoğunluk  değerleri  meri  plandaki  yoğunluk
bölgelemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.  Revizyon planda mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin
içeriği sağlanmıştır. 
Fonksiyon değişikliklerine yönelik itiraz hususunda yapılan değerlendirmede ise imar uygulamaları ile
çözüm  sağlanabileceği  görülmüş  ve  meri  planda  uygulama  imkanı  bulunmayan  plan  bölgeleri  bu
kapsamda düzenlenmiştir. 
Söz  konusu  revizyon  plan  1/5000  ve  1/1000  Nazım  ve  Uygulama  Ölçeğinde  uyumlu  olarak
hazırlandığından hiyerarşik olarak mevzuata uygun görülmektedir. 
Komisyonumuzca  yapılan  bu  değerlendirmeler  kapsamında  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  yol
güzergahları ve tahsise konu fonksiyonların bölgesel olarak plana yansıtıldığı, ayrıca donatı alanlarının bu
yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar  uygulamaları  ile  genel  çözüm  sağlanabileceği
görüldüğünden, söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 144  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  09/06/2021  tarihli  Haziran  ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Şerif  KARATAŞ’ın  08/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Çayboyu Mahallesi 5574 ada 95 ’nolu parsellere yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş
olup, söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan yol güzergahları ve tahsise
konu  fonksiyonların  bölgesel  olarak  plana  yansıtıldığı,  ayrıca  donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı
olarak oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile itirazın çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan
itirazı,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c
bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 145  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 01/07/2021 tarihli  Temmuz  ayı  toplantısında Meclis  İmar Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Ahmet  Karataş’ın  18/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  İlimiz  merkez
Çayboyu Mahallesi 5574 ada 94 nolu parsele yönelik imar planı itirazı komisyonumuzca incelenmiş olup,
söz konusu parselin bulunduğu bölgede revizyon plan gereği oluşturulan yol güzergahları ve tahsise konu
fonksiyonların  bölgesel  olarak plana yansıtıldığı,  ayrıca donatı  alanlarının bu yoğunluğa bağlı  olarak
oluşturulduğu  ve  imar  uygulamaları  ile  itirazın  çözümlenebileceği  görüldüğünden,  söz  konusu  plan
itirazı,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c
bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 146  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 07/07/2021 tarihli  Temmuz  ayı  toplantısında Meclis  İmar Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Muttalip  DAL ve  müşterekleri’nin  02/07/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen
İlimiz  merkez  Çayboyu  Mahallesi  5575  ada  13  ve  14  nolu  parsellere  yönelik  imar  planı  itirazı
komisyonumuzca  incelenmiş  olup,  söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği
oluşturulan  yol  güzergahları  ve tahsise konu fonksiyonların bölgesel  olarak  plana yansıtıldığı,  ayrıca
donatı  alanlarının  bu  yoğunluğa  bağlı  olarak  oluşturulduğu  ve  imar  uygulamaları  ile  itirazın
çözümlenebileceği görüldüğünden, söz konusu plan itirazı,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve
5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  18.  maddesinin  c  bendi  ile  24.  maddesine  istinaden,  uygun
görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 147  04/08/2021
Konu : İmar Planı İtirazı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  07/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı itirazı dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Ö. Faruk YILMAZ’ın 02/07/2021 tarihli dilekçesinde belirtilen İlimiz merkez
Çayboyu  Mahallesi  5575  ada  13  ve  14  nolu  parsellere  yönelik  imar  planı  itirazı  komisyonumuzca
incelenmiş  olup,  söz  konusu  parselin  bulunduğu  bölgede  revizyon  plan  gereği  oluşturulan  yol
güzergahları ve tahsise konu fonksiyonların bölgesel olarak plana yansıtıldığı, ayrıca donatı alanlarının bu
yoğunluğa bağlı olarak oluşturulduğu ve imar uygulamaları ile itirazın çözümlenebileceği görüldüğünden,
söz konusu plan itirazı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmemiştir.

Tensiplerinize arz olunur.  



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 148  04/08/2021
Konu : İmar Planı Tadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı tadilat talepleri dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Erol  ÇAŞKURLU,  Rahmi  TAŞTAN,  Rasim  KILAVUZ,  Erdal  ÖZDUMAN,
Metin  GÜREL,  Teoman  ÖZDEMİR,  Numan  ÖZDEMİR,  Osman  EKİCİ’nin,  29/06/2021  tarihli
dilekçesinde  belirtilen  Çayboyu  Mahallesi  5576  ada  6-7-8-9  parsellere  yönelik  İmar  planı  itirazı
komisyonumuzca değerlendirilmiş  olup,  söz konusu parselleri  kapsayan kesimin mer’i  imar  planında
belirlenen yapılaşma düzenini bozmayacak şekilde kat rejiminin de bütünlüğünün sağlanması bakımından
yeniden düzenlenmesine yönelik plan kararının  1/5000  Ölçekli Nazım  ve  1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar planlarına işlenmesi, 3194 sayılı imar Kanununun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/
c bendi ile 24.maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 149  04/08/2021
Konu : İmar Planı Tadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı tadilat talepleri dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Bekir  Sıtkı  HEPER’in  16/06/2021  tarihli  dilekçesinde  belirtilen  Çayboyu
Mahallesi  5576 ada 2-3-12 parsellere yönelik İmar planı itirazı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,
söz konusu parselleri kapsayan kesimin Ticaret Alanı fonksiyonunun bölgede 40 metrelik yol aksında
yeterli düzeyde yer aldığı görüldüğünden tahsise konu Konut Alanı fonksiyonuyla planda yer almasına
yönelik plan kararının  1/5000  Ölçekli Nazım  ve  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarına işlenmesi,
3194 sayılı imar Kanununun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c bendi ile 24.maddesi
uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur.



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 150  04/08/2021
Konu : İmar Planı Tadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021  tarihli  Temmuz ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı tadilat talepleri dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: ÇEDAŞ’ın, 22/06/2021 tarih E-16204 sayılı yazısında belirtilen, İlimiz Merkez,
Aydoğan Mahallesi 2858 ada 9 parselin kuzeyindeki yeşil alana trafo  işlenmesi talebi komisyonumuzca
değerlendirilmiş  olup,  söz  konusu  park  alanına  hazırlanan  imar  planı  değişikliğinin  1/1000  Ölçekli
Uygulama  İmar  planına  işlenmesi,  3194  sayılı  imar  Kanununun  8/b  bendi  ve  5393  sayılı  Belediye
Kanununun 18/c bendi ile 24.maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur.  

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 151  04/08/2021
Konu : İmar Planı Tadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/07/2021tarihli  Temmuz  ayı  toplantısında  Meclis  İmar  Komisyonuna
havale olunan imar planı tadilat talepleri dahilindeki konu Meclis İmar Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Çedaş’ın, 22/06/2021 tarih E-16200 sayılı yazısında belirtilen, İlimiz Merkez,
Altuntabak  Mahallesi  581  ada  453  parselde  trafo  alanının  plana  işlenmesi  talebi  komisyonumuzca
değerlendirilmiş olup, söz konusu parselde hazırlanan imar planı değişikliğinin 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar planına işlenmesi, 3194 sayılı imar Kanununun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c
bendi ile 24.maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
MECLİS BAŞKANLIĞINA

(KOMİSYON RAPORU)

Sayı : 152                                   04/08/2021               
Konu : Tadilat Talepleri

Belediye  Meclisi’nin  07.07.2021  tarihli   Temmuz  ayı  ve  önceki  toplantılarda  Meclis  İmar
Komisyonumuza havale olunan İmar Planı itirazları ve değişiklik taleplerinden aşağıdaki konular 3194
sayılı İmar Kanununun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c bendi ile 24.maddesi uyarınca
görüşülmüş olup, komisyonumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün (Yüceyurt Mahallesi 29 ada, 7,31,32 parseller) imar planı
tadilat talebi,

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün (Mehmetpaşa Mahallesi 67 ada, 19 parsel ) imar planı tadilat
talebi,

3- Tamer FİLİZ – Kemal MERCAN’ın (Serpincik 110 ada, 5 parsel) imar planı tadilat talebi,



T.C.
  SİVAS BELEDİYESİ

      MECLİS EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KOMİSYONU

Sayı : 17                                                                                                                   12/07/2021
Konu : Cadde-Sokak Tipinin Değiştirilmesi

 MECLİS BAŞKANLIĞI’NA
Komisyon Raporu

             Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli Mayıs ayı birleşiminde komisyonumuza havale olan 30
adet  adres  bileşeninin  cadde-sokak tipinin  değiştirilmesi  talebi  5393 sayılı  Belediye  Kanunu’nun 24.
maddesine istinaden Komisyonumuzda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:
Komisyonumuzca  yapılan  inceleme  ve  değerlendirmeler  sonucunda;  Mekânsal  Adres  Kayıt

Sistemi çalışmaları sırasında entegrasyon işlemleri yapılırken hata alınan veya tipleri ile arazideki fiili
durumu uyuşmayan  ekli  listedeki  kalın  puntolar  ile  yazılmış  10  adet  adres  bileşeninin  tiplerinin
değiştirilmesi, geriye kalanların ise mevcut haliyle davam etmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karara bağlanmak üzere Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.

T.C.
  SİVAS BELEDİYESİ

      MECLİS ÇEVRE SAĞLIK VE ULAŞIM KOMİSYONU

Sayı :  9                                                                                                                  03/08/2021        
Konu : Cadde-Sokak Tipinin Değiştirilmesi

 MECLİS BAŞKANLIĞI’NA
Komisyon Raporu

             Belediye Meclisinin  24.05.2021 tarihli  Mayıs Ayı birleşiminde komisyonumuza havale olan
30  adet  adres  bileşeninin  cadde-sokak  tipinin  değiştirilmesi  talebi  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun
24. maddesine istinaden Komisyonumuzda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:
Komisyonumuzca  yapılan  inceleme  ve  değerlendirmeler  sonucunda;  Mekânsal  Adres  Kayıt

Sistemi çalışmaları sırasında entegrasyon işlemleri yapılırken hata alınan veya tipleri ile arazideki fiili
durumu uyuşmayan  ekli  listedeki  kalın  puntolar  ile  yazılmış  10  adet  adres  bileşeninin  tiplerinin
değiştirilmesi, geriye kalanların ise mevcut haliyle davam etmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Karara bağlanmak üzere Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. 



TİPİ DEĞİŞECEK OLAN ADRES BİLEŞENLERİ

ADI VE MEVCUT TİPİ YENİ TİPİ

Pulur Caddesi Pulur Caddesi

Mehmetcik Sokak Mehmetcik Caddesi

Çarşıbaşı Caddesi Çarşıbaşı Caddesi

Turgut Özal Cad. Turgut Özal Bulvarı

Kemaleddin İbni Hümam Cad Kemaleddin İbni Hümam Bulvarı

A. Rauf Sarısözen Cad. A. Rauf Sarısözen Cad.

Bekir Sami Kunduk Cad. Bekir Sami Kunduk Cad.

Tarhana Cad. Tarhana Cad.

Pulur Cad. Pulur Cad.

Moralibaba Cad. Moralibaba Cad.

Kazım Karabekir Cad. Kazım Karabekir Bulvarı

Aslparslan Türkeş Cad. Aslparslan Türkeş Bulvarı

Necmettin Erbakan Cad. Necmettin Erbakan Bulvarı

Kayseri Cad. Kayseri Bulvarı

Hayri Sığırcı Cad. Hayri Sığırcı Bulvarı

Demirciler Cad. Demirciler Cad.

Rüzgarlı Sokak Rüzgarlı Caddesi

Kurtcebe Noyan Cad. Kurtcebe Noyan Cad.

Bankalar Cad. Bankalar Cad.

İbni Sina Cad. İbni Sina Cad.

Paşabostan Cad Paşabostan Cad

Öğretmenler Cad. Öğretmenler Cad.

Bezirci Cad. Bezirci Cad.

Sıla Cad. Sıla Cad.

Selimiye Cad. Selimiye Cad.

Bağdat Cad.(Eğriköprü Mah.)
Bağdat cad. (Eğriköprü
Mahallesinde tanımlanması)

Doğukent Cad. Doğukent Cad.

Barbaros Cad. Barbaros Cad.

Sultanşehir Bulvarı (Beypınarı Köyü)
Sultanşehir Bulvarı
(Beypınarı Köyünde tanımlanması)

Başkent Cad. Başkent Cad.



T.C.

  SİVAS BELEDİYESİ

      MECLİS EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KOMİSYONU

Sayı :  18                                                                                                                  12/07/2021

Konu : Sokak İsmi Değiştirilmesi

 MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Komisyon Raporu

             Belediye Meclisinin  24.05.2021 tarihli  Mayıs ayı birleşiminde havale olan Kangal Ağası

Konağının yan tarafında bulunan Çarşıbaşı Mahallesi,12-3.  sokak isminin  Abdurrahman Paşa Sokağı

olarak değiştirilmesi talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden Komisyonumuzda

görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:

Komisyonumuzca  yapılan  inceleme  ve  değerlendirmeler  ile  yapılan  görüşmeler  sonucunda;

Mekânsal  Adres  Kayıt  Sistemi  çalışmalarında,  entegrasyon  işlemlerinin  yapıldığından  dolayı  talebin

gündemden kaldırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karara bağlanmak üzere Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.
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