
                                                                        T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :90 06/04/2021
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  04/03/2021  tarihli  Mart  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 Uygulama İmar
Planı Plan notlarının 28 . ve 29 . Maddesinde anılan Rekreasyon alanları ve Özel Rekreasyon
Alanları  başlıklı  kısımlarında  değişiklik  yapılması  konusundaki  talebi  Komisyonumuzca
İncelenmiş olup,

”MADDE 28 – Rekreasyon Alanları
(1) Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik

kullanıma  yönelik  ve  imar  planı  kararı  ile  belirlenmiş;  eğlence,  dinlenme,  piknik
ihtiyaçlarının  karşılanabileceği  lokanta,  gazino,  kahvehane,  çay bahçesi,  büfe,  otopark
gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer
alabileceği alanlardır. 

(2) Bu alanda yapılacak yapıların Emsali (0.05) i, kat adedi 2’yi, asma katlı yapılarda bina
yüksekliği(9.30)  metreyi,  asma  katsız  yapılarda  ise  bina  yüksekliği  (8.30)  metreyi
geçemez. 

(3) En az imar parseli büyüklüğü 10.000 m² olup ada bazı uygulamalarda parsel büyüklüğü
ve  cephe  şartı  aranmaz. Ancak,  ilk  imar  uygulaması  aşamasında,  yeni  hisseli  parsel
oluşturulmaması amacıyla;parsel şekli belediyesince belirlenmek kaydıyla  ve büyüklük
şartı aranmaksızın parsel mevcut büyüklüğü ile tescil edilebilir.

MADDE 29 – Özel Rekreasyon Alanları
(1) Kentin açık ve yeşil  alan ihtiyacı  başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü

birlik  kullanıma  yönelik  ve imar  planı  kararı  ile  belirlenmiş;  düğün salonu eğlence,
dinlenme,  piknik  ihtiyaçlarının  karşılanabileceği  lokanta,  gazino,  kahvehane,  çay
bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür
sportif faaliyetlerin yer alabileceği ve özel mülkiyete konu olabilecek alanlardır

(2) Bu alanda yapılacak yapıların Emsali (0.10) u, kat adedi 2’yi, asma katlı yapılarda bina
yüksekliği(9.30)  metreyi,  asma  katsız  yapılarda  ise  bina  yüksekliği  (8.30)  metreyi
geçemez.

(3) En az imar parseli büyüklüğü 5000 m² olup ada bazı uygulamalarda parsel büyüklüğü
ve cephe şartı  aranmaz. Ancak,  ilk  imar  uygulaması  aşamasında,  yeni  hisseli  parsel
oluşturulmaması amacıyla; parsel şekli belediyesince belirlenmek kaydıyla ve büyüklük
şartı aranmaksızın parsel mevcut büyüklüğü ile tescil edilebilir.”
Şeklinde düzenlenmesi Komisyonumuza uygun bulunmuştur.

Bu   çerçevede  hazırlanan  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  plan  notu  değişikliği,
UİP58390160pin işlem numarası ile , 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 :91 06/04/2021
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  01/04/2021  tarihli  Nisan  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talepleri  dahilindeki  konu  Meclis  İmar
Komisyonunda görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, İlimiz Merkez Esentepe Ve Yunus
Emre mahallesi dahilindeki dönüşüm alanlarında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının oluruyla
yürürlüğe alınan İmar planları çerçevesinde söz konusu bölgenin İmar planlarına işlenmesi
hususundaki konu komisyonumuzca uygun görülmüştür, bu çerçevede hazırlanan 1/5000 ve
1/  1000 ölçekli  İmar  Planlarının  Bakanlıkça  belirlenen  NİP-58877877 ve  UİP-  58225207
numaraları  ile  Planlara  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 :92 06/04/2021
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 10.03.2021 tarihli Mart 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. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (192 ada, 99 parsel) imar planı tadilat talebi,
2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (199 ada, 23,25,84,110,116,118,119 parsel- 880 ada,

8,9,10,11,12,13,14,49,50,51,52,53,63,65,66,76,77,78,87,88,89,91,92,94,96,97,98,100,
102,103,107,108,109,110,111,112,113,136,143,148,154,194,195  ve  196  parseller)
imar planı tadilat talebi,

3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (5907 ada, 4 parsel) imar planı tadilat talebi,
4. Çedaş (Trafo) imar planı tadilat talebi,
5. Hukuk İşleri Müdürlüğü (1539 ada,4 parsel) imar planı tadilat talebi,
6. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Köy yerleşik Alanı 
7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Gar Binası) imar planı tadilatı,
8. Fulin Grup Yapı (Esenyurt Mahallesi 6452 ada, 1,2,3, parseller) imar planı tadilatı,
9. İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü (Çayboyu  Mahallesi  5576 – 5577 ada çevresi)  imar

planı tadilatı,
10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Akdeğirmen Mahallesi bağlantı yolu ve civarı) imar

planı tadilatı,
11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çayboyu Mahallesi revize plan talebi

Yukarıda  bahsedilen  tadilat  taleplerinin  evrakları  tamamlanacağından,  konuların

gündemde kalması uygun görülmüştür.



T.C.
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Sayı :4 06/04/2021
Konu : Otopark alanı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
( KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisinin Nisan ayı Toplantısı 01/04/2021 tarihli birleşiminde, Meclis Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale olunan Sivas Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma
Derneğince İlimiz merkez Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte olan "Sivas Merkez
Camii ve Külliyesi" bodrum katındaki otopark alanının Belediyemize devredilmesi hususu
Komisyonumuzca görüşülmüştür.

5393 sayılı  Belediye  Kanununun 18.maddesinin  e  bendine  istinaden İlimiz  merkez
Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte olan "Sivas Merkez Camii ve Külliyesi" bodrum
katındaki otopark alanının 2021 yılında ödenmek kaydıyla 10.000.000,00 TL (on milyon Türk
lirası)'  ye  kullanım  hakkının  Belediyemizce  devir  alınması  komisyonumuzca  uygun
görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU

Sayı :4              06/04/2021
Konu : Otopark alanı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

                        

Belediye  Meclisinin  Nisan  ayı  Toplantısı  01/04/2021  tarihli  birleşiminde,  Meclis
Hukuk ve Mevzuat Komisyonuna havale olunan Sivas Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma
ve Yaşatma Derneğince İlimiz merkez Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte olan "Sivas
Merkez Camii ve Külliyesi" bodrum katındaki otopark alanının Belediyemize devredilmesi
hususu Komisyonumuzca görüşülmüştür.

5393 sayılı  Belediye  Kanununun 18.maddesinin  e  bendine  istinaden İlimiz  merkez
Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte olan "Sivas Merkez Camii ve Külliyesi" bodrum
katındaki otopark alanının 2021 yılında ödenmek kaydıyla 10.000.000,00 TL (on milyon Türk
lirası)'  ye  kullanım  hakkının  Belediyemizce  devir  alınması  komisyonumuzca  uygun
görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS ÇEVRE SAĞLIK VE ULAŞIM KOMİSYONU

Sayı :4              06/04/2021
Konu : Otopark alanı

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

                        

Belediye  Meclisinin  Nisan  ayı  Toplantısı  01/04/2021  tarihli  birleşiminde,  Meclis
Çevre  Sağlık  ve  Ulaşım  Komisyonuna  havale  olunan  Sivas  Merkez  Camii  ve  Külliyesi
Yaptırma ve Yaşatma Derneğince İlimiz merkez Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte
olan "Sivas Merkez Camii  ve Külliyesi" bodrum katındaki otopark alanının Belediyemize
devredilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülmüştür.

5393 sayılı  Belediye  Kanununun 18.maddesinin  e  bendine  istinaden İlimiz  merkez
Mehmet Paşa Mahallesinde inşa edilmekte olan "Sivas Merkez Camii ve Külliyesi" bodrum
katındaki otopark alanının 2021 yılında ödenmek kaydıyla 10.000.000,00 TL (on milyon Türk
lirası)'  ye  kullanım  hakkının  Belediyemizce  devir  alınması  komisyonumuzca  uygun
görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 


