
                                                    
T.C.

SİVAS BELEDİYESİ
                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :117 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  02/06/2022  tarihli  Haziran  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talebi  Meclis  İmar  Komisyonunda
görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  ÇEDAŞ’ın,  13.05.2022  tarihli  yazısında  belirtilen  İlimiz  Merkez,
Yenişehir  Mahallesi  5446  ada  28  parselin  doğusuna  trafo  alanı  işlenmesi  talebi
komisyonumuzca  incelenmiş  olup,  yapılan  değerlendirmede  konuya  ilişkin  hazırlanan
uygulama  imar  planı  değişikliği,  3194  sayılı  İmar  Kanunu’nun  8/b  bendi  ve  5393  sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :118 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  02/06/2022  tarihli  Haziran  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talebi  Meclis  İmar  Komisyonunda
görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  ÇEDAŞ’ın,  13.05.2022  tarihli  yazısında  belirtilen  İlimiz  Merkez,
Yenişehir  Mahallesi  5445  ada  110  parselin  batısına  trafo  alanı  işlenmesi  talebi
komisyonumuzca  incelenmiş  olup,  yapılan  değerlendirmede  konuya  ilişkin  hazırlanan
uygulama  imar  planı  değişikliği,  3194  sayılı  İmar  Kanunu’nun  8/b  bendi  ve  5393  sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :119 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  04/08/2022  tarihli  Ağustos  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talebi  Meclis  İmar  Komisyonunda
görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlimiz Merkez Çelebiler Köyü,
136 ve 134 adalar muhtelif parsellere yönelik GES imar planı onayı talebi komisyonumuzca
incelenmiş olup, alana ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planları ölçeğindeki planlar,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c
bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :120 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  04/08/2022  tarihli  Ağustos  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talebi  Meclis  İmar  Komisyonunda
görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü’nün,  İlimiz  Merkez  Akdeğirmen
Mahallesi 764 ada 9 parselin yer aldığı bölgede park alanı fonksiyonunun rekreasyon alanı
olarak belirlenmesi talebi komisyonumuzca incelenmiş olup,söz konusu nazım ve uygulama
imar  planlarında  park  alanı  fonksiyonuyla  yer  alan  parselin  halihazır  durum ve  yerleşke
durumu dikkate alınarak rekreasyon alanı fonksiyonuyla planlara işlenmesi,3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin c bendi ile 24.
maddesine istinaden, uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı :121 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye  Meclisi’nin  11/05/2022  tarihli  Mayıs  ayı  toplantısında  Meclis  İmar
Komisyonuna  havale  olunan  imar  planı  tadilat  talebi  Meclis  İmar  Komisyonunda
görüşülmüştür.

GÖRÜŞÜMÜZ:  İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü’nün,  11.05.2022  tarihli  yazısında
belirtilen kuzey çevre yolu bağlantı etkileşimindeki bölgelerin revize edilmesi kapsamındaki
talebi  komisyonumuzca  incelenmiş  olup,  kuzey  çevre  yolunun  doğu  kesiminin  planlara
işlenerek  1.  Etap  düzenleme alanı  olan  Aydoğan  ve  Yapı  bölgesini  kapsayan  revize  imar
planlarının  DOP  dengesi  sağlanarak  uygulanabilir  hale  getirildiği  ve  bağlantı  yollarının
işlerliğinin güçlendirildiği bir form sağlandığı ve imar uygulamalarında çözümleme getirdiği
değerlendirildiğinden bu kapsamda konuya ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı
revizesi,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin c bendi ile 24. maddesine istinaden, uygun görülmüştür.

Tensiplerinize arz olunur. 

T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

                                                 MECLİS İMAR KOMİSYONU

Sayı : 09/08/2022
Konu :

MECLİS BAŞKANLIĞINA
(KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisi’nin 04.08.2022 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.

1. İmar Şehircilik Müdürlüğünün Esenyurt Mahallesi (5644 ada ) imar plan tadilat talebi,
2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çayyurt Mahallesi 2783 ada İmar Planı Değişikliği

talebi,
3. Zeki KUŞÇU’nun, (Emek Mahallesi, 1154 ada 13 parselde) imar plan tadilat talebi,

Yukarıda  bahsedilen  tadilat  taleplerinin  evrakları  tamamlanacağından,  konuların

gündemde kalması uygun görülmüştür.



T.C.
SİVAS BELEDİYESİ

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Sayı    :21 09/08/2022
Konu : Kredi Kullanılması

MECLİS BAŞKANLIĞINA
( KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisimizin  04/08/2022 tarihli Ağustos  ayı toplantısında komisyonumuza
havale olunan, Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu Yapım İşi için, İller Bankasından kredi
kullanılması ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı komisyonumuzca görüşülmüştür.

Çayboyu Köprüsü ve Bağlantı Yolu Yapım İşi için: 20.000.000,00 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 (2021 Yılı) bütçe geliri 678.513.569,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı
için yeniden değerleme oranı ise %36,20 olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre borçlanma
limiti olarak kullanılacak tutar ise 924.135.482,31 TL’ dir. 

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  924.135.482,31 TL’ nin
%10’u  olan  92.413.548,23  TL,  bu  tutarı  aşan  borçlanmalar  için  ilgili  madde  uyarınca
Belediye  Meclis  kararı  ve  Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  Bakanlığının  onayı
gerekmektedir.

Yapılan  inceleme neticesinde bahse konu proje  için  talep edilen  20.000.000,00 TL
borçlanma izni mevzuatın öngördüğü limitler ve belediye meclisinin kararıyla borçlanabilecek
limitler  dahilinde  olduğu  görüldüğünden  İller  Bankasından  20.000.000,00  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 BELEDİYESİ

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

Sayı    :22 09/08/2022
Konu : Kredi Kullanılması

MECLİS BAŞKANLIĞINA
( KOMİSYON RAPORU)

Belediye Meclisimizin  04/08/2022 tarihli Ağustos  ayı toplantısında komisyonumuza
havale olunan, Aksu 4. Etap Dere Düzenlenmesi İşi için İller Bankasından kredi kullanılması
ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı komisyonumuzca görüşülmüştür.

Aksu 4.Etap Dere Düzenlenmesi işi için: 50.000.000,00 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 (2021 Yılı) bütçe geliri 678.513.569,98 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı
için yeniden değerleme oranı ise %36,20 olarak belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre borçlanma
limiti olarak kullanılacak tutar ise 924.135.482,31 TL’ dir. 

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 924.135.482,31 TL’ nin %10’u olan 92.413.548,23 TL, bu tutarı aşan
borçlanmalar  için  ilgili  madde  uyarınca  Belediye  Meclis  kararı  ve  Çevre,  Şehircilik  ve  İklim
Değişikliği Bakanlığının onayı gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde  bahse konu proje  için talep  edilen  50.000.000,00 TL
borçlanma izni  yılı  içerisinde  öngörülen  % 10’luk  limiti  aştığı  için  5393  sayılı  Belediye
Kanununun  68.  maddesinin  e  bendi  gereğince  Çevre,  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği
Bakanlığından izin alınmak kaydıyla İller Bankasından 50.000.000,00 TL kredi kullanılması
ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi
uygun görülmüştür.

Konunun görüşülerek karara bağlanmasını Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.


