
  

 

 

  SİVAS İL ENCÜMENİ 

 TEMMUZ 2019 KARAR ÖZETLERİ 

 

Sıra 

No 

Karar 

Tarih No 
                                    KARARIN ÖZETİ 

1 
02.07.2019 

152 

Suşehri İlçesi, Yeşilyayla Köyü Köyiçi Mevkiinde bulunan eski sellektör 

binasının Köy Muhtarlığı kullanımına verilmesi uygun görülmüştür 

2 
02.07.2019 

153 

Merkez İlçe Çaygören Köyü eski okul bahçesindeki ekonomik ömrünü 

tamamlamış olan ve tehlike arz eden kavak ağaçlarının, köy muhtarlığınca 

kesilerek köy ihtiyaçlarında kullanılması uygun görülmüştür. 

3 
02.07.2019 

154 

Kangal İlçesi Alacahan Köyü eski belediye binasında bulunan 1 ve 2 nolu 

konutların, 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına karar 

verilmiştir. 

4 
02.07.2019 

155 

Zara İlçesi Yayıközü Köyü 108 ada 197 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

5 
02.07.2019 

156 

Yıldızeli İlçesi Kıvşak Köyü 102 ada 161 nolu parselden 152 nolu parsel lehine 

irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Değişiklik Planı uygun görülmüştür. 

6 
02.07.2019 

157 

Akıncılar İlçesi, Eskibağ Köyü 119 ada 9 nolu parselden 8 nolu parsel lehine 

irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Değişiklik Planı uygun görülmüştür. 

7 
02.07.2019 

158 

Suşehri İlçesi Taşbayır Köyü 180 ada 17, 18 ve 19 nolu parsellerde kayıtlı 

taşınmazlar için hazırlanan tevhid planı uygun görülmüştür. 

8 
02.07.2019 

159 

Yıldızeli İlçesi, Gökkaya Köyünde ruhsatsız işyeri (Mermer İşletme Atölyesi) 

işlettiği tespit edilen Alaattin GÜZEL isimli şahsa 991,00 TL İdari Para Cezası 

verilmiştir. 

9 
02.07.2019 

160 

Merkez İlçe Çaygören Köyü, Kızılırmak Yatağı üzerinde ruhsatsız alandan kum-

çakıl malzemesi aldığı tespit edilen Erler Tic. ve San. Ltd. Şti.‟ne 15.493,70 TL 

İdari Para Cezası verilmiştir. 

10 
02.07.2019 

161 

Yıldızeli İlçesi Kiremitli Köyünde el konulan 9.086,32 ton tüvenan kalsit ile 

2.356,64 ton kırılmış kalsitin  toplam 141.947,00 TL muhammen bedel 

üzerinden satılmak üzere ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

11 
02.07.2019 

162 

İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek 

aktarımı yapılması uygun görülmüştür. 

12 
09.07.2019 

163 

Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınar Köyü, Kelkit Çayı Mevkiinde 58-2012/063 nolu 

ruhsat sahibi kum çakıl ocağı işletmecisi Çelenler İnş. San. Ltd. Şti.‟nin işletme 

ruhsatının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

13 
09.07.2019 

164 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Suşehri İlçesi, Gönüloğlu Mahallesi 71 ada, 51 

nolu parselde kayıtlı iş merkezinde bulunan 11, 12, 13, 14 bağımsız bölüm nolu 

“on bürolu iş yeri” vasıflı 4 adet taşınmazın ayrı ayrı açık arttırma suretiyle 

yapılan satış ihalelerine talipli çıkmadığından ihalelerin pazarlığa bırakılmasına 

karar verilmiştir. 

14 
09.07.2019 

165 

Merkez Karabalçık Köyünde Yılmaz BORA isimli şahsa kaçak yapı nedeniyle 

verilen imar cezasının; gerekli belgeler ibraz edildiğinden, iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 



  

15 
09.07.2019 

166 

Doğanşar İlçesi Avcıçayı Köyü‟nde 106 ada, 507 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

üzerine Hasan DEMİR isimli şahıs tarafından yapılan kaçak yapı nedeniyle 

verilen imar cezasının; gerekli belgeler ibraz edildiğinden, iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

16 
09.07.2019 

167 

Merkez Akpınar Köyü 2200 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan ifraz 

planı uygun görülmüştür. 

17 
09.07.2019 

168 

Zara İlçesi Tuzlagözü Köyü 136 ada 180 nolu parselden 181 nolu parsel lehine 

irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Değişiklik Planı uygun görülmüştür. 

18 
09.07.2019 

169 

İl Özel İdaresi 2019 yılı gider bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında 

ödenek aktarımı yapılmasına karar verilmiştir. 

19 
09.07.2019 

170 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve kira süresi sona eren Kangal İlçesi 

Alacahan Köyü eski belediye binasında bulunan 2 nolu büronun kira süresinin 1 

yıl uzatılmasına karar verilmiştir. 

20 
09.07.2019 

171 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve kira süresi sona eren Kangal İlçesi 

Çetinkaya Köyü‟nde oto terminalinde bulunan 1 nolu dükkanın kira süresinin 1 

yıl uzatılmasına karar verilmiştir. 

21 
09.07.2019 

172 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve kira süresi sona eren Kangal İlçesi 

Çetinkaya Köyü‟nde oto terminalinde bulunan 2 nolu dükkanın kira süresinin 1 

yıl uzatılmasına karar verilmiştir. 

22 
16.07.2019 

173 

Belde Belediyesince İsmail ALTUNDAL isimli şahsa satılan ancak tapu devri 

yapılamayan ve sonradan Battal GÜRBÜZ isimli şahsa devredilen, Kangal İlçesi 

Çetinkaya Köyü Dabanözü Mahallesi 361 ada, 7 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 

ilgili şahsa devredilmesine karar verilmiştir. 

23 
16.07.2019 

174 

Merkez İlçe Kardeşler Ormanı mevkiinden (Cumhuriyet Üniversitesi yeni yurt 

binası arkası) ruhsatsız alandan ariyet malzemesi aldığı tespit edilen Eki-Taş Tic. 

San. Ltd. Şti. ‟ne 16.022,80 TL İdari Para Cezası verilmesine karar verilmiştir. 

24 
16.07.2019 

175 

Yıldızeli İlçesi Yaylagöze Köyü 112 ada 2, 5 ve 8 nolu parsellerde kayıtlı 

taşınmazlar için hazırlanan tevhid planı uygun görülmüştür. 

25 
23.07.2019 

176 

Suşehri İlçesi özel idare iş merkezindeki mülkiyeti idaremize ait 11 bağımsız 

bölüm nolu “on bürolu iş yeri” vasıflı taşınmazın 350.000,00 TL muhammen 

bedel üzerinden Açık Artırma ve Pazarlık suretiyle iki kez yapılan satış 

ihalelerine talipli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılarak ilgili birime 

iadesine karar verilmiştir. 

26 
23.07.2019 

177 

Suşehri İlçesi özel idare iş merkezindeki mülkiyeti idaremize ait 12 bağımsız 

bölüm nolu “on bürolu iş yeri” vasıflı taşınmazın 340.000,00 TL muhammen 

bedel üzerinden Açık Artırma ve Pazarlık suretiyle iki kez yapılan satış 

ihalelerine talipli çıkmadığından dosya işlemden kaldırılarak ilgili birime iade 

edilmiştir. 

27 
23.07.2019 

178 

Suşehri İlçesi özel idare iş merkezindeki mülkiyeti idaremize ait 13 bağımsız 

bölüm nolu “on bürolu iş yeri” vasıflı taşınmazın 330.000,00 TL muhammen 

bedel üzerinden Açık Artırma ve Pazarlık suretiyle iki kez yapılan satış 

ihalelerine talipli çıkmadığından dosya işlemden kaldırılarak ilgili birime iade 

edilmiştir. 

28 
23.07.2019 

179 

Suşehri İlçesi özel idare iş merkezindeki mülkiyeti idaremize ait 14 bağımsız 

bölüm nolu “on bürolu iş yeri” vasıflı taşınmazın 310.000,00 TL muhammen 

bedel üzerinden Açık Artırma ve Pazarlık suretiyle iki kez yapılan satış 

ihalelerine talipli çıkmadığından dosya işlemden kaldırılarak ilgili birime iade 

edilmiştir. 



  

29 
23.07.2019 

180 

Suşehri İlçesi, Esenyaka Köyü 124 ada 74 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

30 
23.07.2019 

181 

Ulaş İlçesi, Yapalı Köyü 143 ada 6 nolu parselde kayıtlı olan ve köy yerleşik 

alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

31 
23.07.2019 

182 

Yıldızeli İlçesi, Belcik Köyü 111 ada 37 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

32 
23.07.2019 

183 

Koyulhisar İlçesi, Aydınlar Köyü 151 ada 10 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

33 
23.07.2019 

184 

Koyulhisar İlçesi, Değirmentaş Köyü 112 ada 1 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan bahçe vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

34 
23.07.2019 

185 

Suşehri İlçesi, Yukarıakören Köyü 127 ada 8 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan tarla vasıflı taşınmaz için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

35 
23.07.2019 

186 

Kangal İlçesi, Tilkihüyük Köyü 126 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

36 
23.07.2019 

187 

Koyulhisar İlçesi, Kızılelma Köyü 127 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

37 
23.07.2019 

188 

Suşehri İlçesi, Bostancık Köyü 116 ada 8 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

38 
23.07.2019 

189 

Zara İlçesi, Şerefiye/Alişir Köyü 281 ada 10 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan ham toprak vasıflı taşınmaz için cins 

değişikliği yapılması uygun görülmüştür. 

39 
23.07.2019 

190 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 

Hibe Teklif Çağrısı kapsamında Sivas İl Özel İdaresi adına „‟Sivas Canlı Hayvan 

Pazarı Projesi‟‟ başlıklı proje başvurusunda bulunulması, kabulü halinde 

uygulanması, imza yetkisi verilmesi ve eş finansman desteği sağlanmasına karar 

verilmiştir. 

40 
23.07.2019 

191 

İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek 

aktarımı yapılmasına karar verilmiştir. 

41 
30.07.2019 

192 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı‟nın Yatırım 

Programında yer alan Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında 

İdaremiz adına “Dünyanın Bilgisi Köylerimizde (10 adet köy okulu 

kütüphanesi yapımı)” başlıklı bir proje başvurusunda bulunulması, kabulü 

halinde uygulanması, imza yetkisi verilmesi ve eş finansman desteği 

sağlanmasına karar verilmiştir. 

42 
30.07.2019 

193 

Kangal İlçesi Alacahan Köyünde eski belediye binası üst katında boş bulunan 

1 nolu konutun, yıllık 1.800,00 TL muhammen bedel üzerinden 3 yıl süreyle 

kiraya verilmesi için Açık Artırma suretiyle yapılan ihaleye talipli 

bulunmadığından işin pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.  



  

43 
30.07.2019 

194 

Kangal İlçesi Alacahan Köyünde eski belediye binası üst katında boş bulunan 

2 nolu konutun, yıllık 1.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 3 yıl süreyle 

kiraya verilmesi için Açık Artırma suretiyle yapılan ihaleye talipli 

bulunmadığından işin pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir. 

44 
30.07.2019 

195 

Yıldızeli İlçesi Kiremitli Köyü sınırları içerisinde stok halinde bulunan kalsit 

madenlerinin 141.947,00 TL muhammen bedel üzerinden satışı için Açık 

Artırma suretiyle yapılan ihaleye talipli bulunmadığından pazarlığa 

bırakılmasına karar verilmiştir. 

45 
30.07.2019 

196 

Hafik İlçesi Karlı Köyü 105 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

46 
30.07.2019 

197 

Hafik İlçesi Çınarlı Köyü 110 ada 12 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

47 
30.07.2019 

198 

Şarkışla İlçesi Ortaköy Köyü 127 ada 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür.  

48 
30.07.2019 

199 

Yıldızeli İlçesi Mumcuçiftliği Köyü 283 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 

için hazırlanan ifraz ve rıza-i taksim planı uygun görülmüştür.  
 

 


