
T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

Sayı : 12             10/08/2021
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  Plan ve Proje
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

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1–  (1)  Bu  yönetmeliğin  amacı;  Sivas  Belediyesi  Plan  ve  Proje

Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu yönetmelik Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görev,

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE  3–  (1)  Bu  yönetmelik  5393  sayılı  Belediye  Kanunu,  3194  sayılı  İmar

Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4857 sayılı
İş  Kanunu,  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu, 2863  sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2464 sayılı
Belediye  Gelirleri  Kanunu,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  ve  bu  kanunlara  bağlı
yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

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

Şefliklerin sorumlusunu,
g) Personel :Sivas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görevli Müdür,

Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Memur ve diğer personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı, Görev Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı
MADDE 5- (1) Plan ve Proje Müdürlüğü; Müdür, Şeflik, Mimar, Mühendis, Tekniker,

Teknisyen, Memur ve diğer personelden oluşur.
(2) Plan ve Proje Müdürlüğü görevleri 
a) Müdür
b) İdari ve Mali İşleri Şefliği
c) Proje ve İnşaat Kontrol Şefliği
ç) Tesisler Bakım ve Onarım Şefliği tarafından yürütülür.

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Plan ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdadır,
a) Plan ve Proje Müdürlüğü 3194, 5393, 4734, 4735, 5188, 2863, 4857, 5510 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 uygulamakla, 

b)  Sivas  Belediyesinin  ihtiyaçları  doğrultusunda  gerekli  yatırım  projelerinin
hazırlanması  veya  hazırlattırılması,  proje  gereği  ihalelerinin  yapılması,  inşaat,  mimari,
elektrik,  mekanik  tesisat,  zemin  etüd  raporları,  peyzaj  projesi  gibi  işlerin  ihalelerinin
yapılmasını sağlayarak Belediye adına kontrollük işlemlerini yapmak ve yaptırmakla,

c) Belediyenin plan ve proje ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak ve
ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılmakla,

ç) Fikir düzeyinde ön avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak,  yaptırmakla,
d)  Proje  üretme  konusunda  yeni  teknolojileri  öğrenmek,  takip  etmek,  araştırma,

inceleme, teknik geziler ile birim içi ve birim dışı eğitim çalışmaları yapmakla,
e) Müdürlük görev ve sorumluluklarında kalan işlerin ihale dosyalarının hazırlaması

ve sonuçlandırmakla,
f)  Güvenli,  sürdürülebilir  ve  yaşanılır  mekânlar  oluşturulmasını  sağlamak  üzere

programlar yürütmekle,
g) Plan ve Proje Müdürlüğünün yıllık bütçesini hazırlamakla,
ğ) Müdürlüğe ait ayniyat işlemlerini yapmakla,
h) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan, proje uygulama yapmak,

yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmakla,
ı) Belediyeye ait idari ve ek binaların tadilat projelerini ve inşaatlarını yapmak veya

yaptırmakla yetkili ve sorumludur.
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Plan ve Proje Müdürünün Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri ile Devlet

Memurları  Görevde Yükselme yönetmeliği doğrultusunda  en az dört yıllık yükseköğrenim
mezunu Mimar, Mühendis ve Şefler arasından atanır.

(2) Plan ve Proje Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Başkanlığa ve diğer birimlere karşı Müdürlüğü temsil etmek.
b) Müdürlük harcamalarını 5018 sayılı Kanuna 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)  Plan  ve Proje  Müdürlüğü ile  diğer  Müdürlükler  arasında  koordineli  çalışmasını

sağlamak  ve  Başkanlık  makamının  emirleri  ve  ilgili  mevzuat  doğrultusunda  çalışma  ve
uygulama yapmak.

Plan ve Proje 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) Plan ve Proje Müdürlüğü Teknik ve diğer personeli,  Mimar, İnşaat

Mühendisi,  Makine  Mühendisi,  Jeoloji  Mühendisi,  Şehir  Plancısı,  Tekniker,  Teknisyen  ve
Lise mezunu Memurlardan oluşur.

(2) Plan ve Proje Müdürlüğünde görevli Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi,
Jeoloji  Mühendisi,  Şehir  Plancısı,  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)  Müdürlük  kontrol  birimi  tarafından  onaylanan  ve  ilgili  birim  tarafından  tetkik

edilen  ara  ve  kesin  hak  ediş  raporlarının  tahakkuk  müzekkerelerini  düzenleyerek  müdür
onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

h) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
ı)  Elektronik  ortamında  düzenlenmesi  gereken  üçer  aylık  ve  yılsonu  raporlarını

hazırlamak.
i)  Belediye  Başkanlığının  merkez  ayniyat  birimi  ile  müdürlük  arasındaki  ayniyat

işlemlerini yürütmek.
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j) Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanma dosyalarının arşivlemesini yapmak
k) Arşiv evraklarından vatandaşın talep ettiği evrakların kopyalarını vermek

Proje ve İnşaat Kontrol Şefliğinin Görevleri
MADDE 11- (1) Proje ve İnşaat Kontrol Şefliğinin görevleri aşağıdadır.
a)  Sorumlu  olduğu  şefliğin  iş  ve  işleyişlerindeki  organizasyon  ve  koordinasyonu

sağlamak. 
b)Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şefliğin yürütülen faaliyetlerini

yönlendirerek koordine etmek.
c) Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
ç) Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.
d) Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve

ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak.
e) Müdürün görev bölümünden kendisine tevdi ettiği işleri yürütmek.
f) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında

Müdüre yardımcı olmak.
g)  Kendisine  bağlı  personelin  çalışmalarını  denetlemek  mesai  ve  disiplin  işlerinin

takibini yapmak.
ğ) Gelen ve giden evrakın incelenerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
h) Plan ve Proje Müdürlüğü'nün diğer şeflikleri ile koordineli çalışmasını sağlamak

Tesisler Bakım ve Onarım Şefliğinin Görevleri
MADDE 12- (1) Tesisler Bakım ve Onarım Şefliğinin görevleri aşağıdadır;
a)  Sorumlu olduğu şefliğin iş  ve işleyişlerindeki  organizasyon ve koordinasyonunu

sağlamak.
b) Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şefliğin yürütülen faaliyetlerini

yönlendirerek koordine etmek.
c) Verilen görevlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.
ç) Personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak.
d) Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve

ilgili genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlamak.
e) Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütmek.
f) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında

Müdüre yardımcı olmak.
g)  Kendisine  bağlı  personelin  çalışmalarını  denetlemek  mesai  ve  disiplin  işlerinin

takibini yapmak.
ğ) Gelen ve Giden evrakın incelenerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
h) Plan ve Proje Müdürlüğü'nün diğer şeflikleri ile koordineli çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Sorumluluklar, Son Hükümler

Genel Sorumluluklar
MADDE 13- (1) Plan ve Proje 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 mevzuatlara
riayet etmek.
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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 geliştirmek, 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

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.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 14-  (1)  Bu  yönetmelikte  hüküm bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili

mevzuat hükümlerine uyulur. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 15- (1)  Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarih ve 270 sayılı kararı ile kabul

edilen Sivas Belediyesi Plan ve Proje 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 İMAR KOMİSYONU

Sayı : 153                                       10/08/2021
Konu :İmar PlanıTadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  10/03/2021  tarihli  Mart  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talepleri  dahilindeki  konu  Meclis  İmar
Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  Emlak  ve  İstimlak  Müdürlüğü’nün,09.03.2021  tarihli  yazısında
belirtilen Dörteylül Mahallesi, 4625 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu, 6311 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve
10  parsellerde  parselasyon  planına  esas  olacak  şeklinde  çekme  mesafelerinin  yeniden
düzenlenmesi  talebi  komisyonumuzca  değerlendirilmiş  olup,  yapı  yaklaşma  mesafelerinin
talepte belirtilen şekilde düzenlenmesi 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 : 154                          10/08/2021
Konu :İmar PlanıTadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  05/08/2021  tarihli  Ağustos  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talepleri  dahilindeki  konu  Meclis  İmar
Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: Sivas İl Özel İdaresi’nin 27.07.2021 tarihli yazısında belirtilen, İlimiz
Merkez, Yapı Mahallesi, 374 ada 22, 24 ve 26 nolu parsellerdeki rekreasyon alanlarının özel
rekreasyon  alanı  olarak  düzenlenmesi  talebi  komisyonumuzca  değerlendirilmiş  olup,  söz
konusu alana yönelik 03.08.2021 tarih ve 354 sayılı kurul kararında belirtilen hususlar dikkate
alınarak hazırlanan imar planı değişikliğinin1/1000 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 : 155                          10/08/2021
Konu :İmar PlanıTadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  05/08/2021tarihli  Ağustos  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talepleri  dahilindeki  konu  Meclis  İmar
Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün  27.07.2021  tarihli  yazısında
belirtilen  İlimiz  Merkez,  Altuntabak  Mahallesi,  3944  ada  1  parseldeki  maddi  hatanın
düzeltilmesi talebi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, imar planında 5 metre olan çekme
mesafesinin  4.5  metre  olarak  düzenlenmesi  şeklinde  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 : 156                          10/08/2021
Konu : İmar PlanıTadilat Talebi

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  05/08/2021  tarihli  Ağustos  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talepleri  dahilindeki  konu  Meclis  İmar
Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi,
6070 ada 5 parsel çevresinde düzenleme yapılması talebi komisyonumuzca değerlendirilmiş
olup, 6072 ada 1 parselde bulunan resmi kurum alanının daha önce alanda yapılan kavşak
düzenlenmesi ile bütünleşecek şekilde park alanı fonksiyonu ile imar planlarına işlenmesine
yönelik hazırlanan plan değişikliğinin 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.
MECLİS BAŞKANLIĞINA

(KOMİSYON RAPORU)

Sayı : 157                  10/08/2021      

Konu :İmar Planı  Değişiklik Talepleri

    Belediye  Meclisi’nin  05.08.2021  tarihli   Ağustos  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.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün (4 Eylül Sanayi Çevresi) imar planı revizyon talebi,
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün( Erzincan Karayolu- Kılavuz- Şeyhşamil Mahallesi) imar
planı revizyon talebi,
2. Tedaş’ın (Akdeğirmen Mahallesi 2776 ada, 26 parsel) imar planı tadilat talebi,
3. Fadime AYDEMİR’in (Yapı Mahallesi 6242 ada, 1 parsel) imar planı tadilat talebi,
4. Erdal BİRKİYE’nin (Yapı Mahallesi 6242 ada, 1 parsel) imar planı tadilat talebi,
5. Furkan AYDEMİR’in (Yapı Mahallesi 6242 ada, 1 parsel) imar planı tadilat talebi,
 
  Yukarıda  bahsedilen  tadilat  taleplerinin  evrakları  tamamlanacağından,  konuların  gündemde
kalması uygun görülmüştür.

T.C.

SİVAS BELEDİYESİ
Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu

Sayı : 19                                                                                                      10/08/2021

Konu : Sokak Tanımlanması

 MECLİS BAŞKANLIĞI’NA
Komisyon Raporu

             Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarihli Ağustos Ayı birleşiminde havale olan İlimiz
merkez  Danişmentgazi  Mahallesi  ve  Çelebiler  Köyünde  tanımlı  olan  Nuri  Demirağ
Caddesinin  Yazıbaşı  Köyünde  tanımlanması  talebi 5393 sayılı  Belediye  Kanunu’nun  24.
maddesine istinaden Komisyonumuzda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ :Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 
İlimiz merkez Danişmentgazi Mahallesi ve Çelebiler Köyünde tanımlı olan Nuri Demirağ 
Caddesinin Yazıbaşı Köyünde tanımlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Karara bağlanmak üzere Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur.



T.C.

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Sayı    : 11 10/08/2021
Konu : Kredi Kullanılması

MECLİS BAŞKANLIĞINA
( KOMİSYON RAPORU)

Sivas Belediye Meclisimizin 05.08.2021 tarihli  toplantısında komisyonumuza havale edilen
borçlanma izni ve yetkisi verilmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.08.2021 tarih ve 601
sayılı evrakı komisyonumuzca incelenmiş olup;

Sivas Belediyesi 4 Eylül Meydanı Çevre Düzenleme İşi İçin:  15.000.000,00 TL
Sivas Belediyesi Sıcak Çermik Bungalov Evleri Yapım İşi İçin: 14.000.000,00 TL
Sivas Belediyesi İstiklal Caddesi Üzerine Alt Geçit Yapılması İşi İçin:  15.000.000,00 TL
Sivas Belediyesi Yeni İtfaiye Binası Yapım İşi İçin:  10.000.000,00 TL
TOPLAM               54.000.000,00 TL

Borçlanma için izin ve yetki istenilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve
Yetkileri  başlıklı  18’inci  maddesinin (d) bendinde belediye adına borçlanmaya belediye meclisinin
karar vereceği hüküm altına alınmıştır.

Komisyonumuzca  yapılan  inceleme  neticesinde  Sivas  Belediye  Başkanlığının  en  son  yıl
gerçekleşen (2020 Yılı) bütçe geliri  502.405.392,36 kuruş olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı  için
yeniden değerleme oranı ise %9,11 olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre borçlanma limiti olarak
kullanılacak tutar ise 548.174.523,60 kuruş’tur. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 68’inci maddesinin (d) bendinde “Belediye ve bağlı kuruluşları
ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış
borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz.” hükmüne göre belediyenin talep
edilen borç dahil toplam borcu (anapara ve faiz dahil) belirtilen tutarı aşmamakta olup ilgili madde
hükmüne göre borçlanma talebi limitler dahilinde ve mevzuata uygundur.

Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinin (e) bendinde ise“Belediye ve bağlı
kuruluşları  ile  bunların  sermayesinin  yüzde  ellisinden  fazlasına  sahip  oldukları  şirketler,  en  son
kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme
oranıyla  artırılan  miktarının  yılı  içinde  toplam  yüzde  onunu  geçmeyen  iç  borçlanmayı  belediye
meclisinin  kararı;  yüzde  onunu  geçen  iç  borçlanma  için  ise  meclis  üye  tam  sayısının  salt
çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.”hükümleri yer almakta
olup, 2021 yılı için bu tutar 548.174.523,60 kuruşun  %10’u olan 54.817.452,36 kuruştur, bu tutarı
aşan  borçlanmalar  için  ilgili  madde  uyarınca  Belediye  Meclis  kararı  ve  Çevre  ve  Şehircilik
Bakanlığının onayı gerekmektedir.

Yapılan  inceleme  neticesinde  bahse  konu  projeler  için  talep  edilen  54.000.000,00  TL
borçlanma izni mevzuatın öngördüğü limitler ve belediye meclisinin kararıyla borçlanabilecek limitler
dahilinde olduğu görüldüğünden İller Bankasından 54.000.000,00 TL kredi kullanılması ve bu konuda
tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

Konunun görüşülerek karara bağlanmasını Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.   



T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Sayı    : 12 10/08/2021
Konu : Kredi Kullanılması

MECLİS BAŞKANLIĞINA
( KOMİSYON RAPORU)

Sivas Belediye Meclisimizin 05.08.2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale
edilen  borçlanma  izni  ve  yetkisi  verilmesine  ilişkin,  Plan  ve  Proje  Müdürlüğünün
05.08.2021tarih ve 596 sayılı evrakı komisyonumuzca incelenmiş olup;

Sivas Belediyesi Çay boyu Mahallesi 2 MVA GES Yapım İşi İçin :    15.000.000,00 TL
Sivas Belediyesi Saha Tesisleri Yapım İşi İçin:      40.000.000,00 TL
TOPLAM      55.000.000,00TL

Borçlanma için izin ve yetki istenilmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinin (e) bendinde “Belediye ve bağlı

kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en
son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden
değerleme  oranıyla  artırılan  miktarının  yılı  içinde  toplam  yüzde  onunu  geçmeyen  iç
borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye
tam  sayısının  salt  çoğunluğunun  kararı  ve  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  onayı  ile
yapabilir.”hükümleri yer almakta olup, 2021 yılı için bu tutar 548.174.523,60 kuruşun %10’u
olan 54.817.452,36 kuruştur, bu tutarı aşan borçlanmalar için ilgili madde uyarınca Belediye
Meclis  kararı  ve  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  onayı  gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde bahse konu projeler için talep edilen 55.000.000,00 TL
borçlanma  izni  yılı  içerisinde  öngörülen  % 10’luk  limiti  aştığı  için  5393  sayılı  Belediye
Kanununun 68. maddesinin e bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmak
kaydıyla İller Bankasından 55.000.000,00 TL kredi kullanılması ve bu konuda tüm işlemlerin
yürütülmesinde Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

Konunun görüşülerek karara bağlanmasını Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 


