
  

 

  SİVAS İL ENCÜMENİ 

 AĞUSTOS 2019 KARAR ÖZETLERİ 

 

Sıra 

No 

Karar 

Tarih No 
                                    KARARIN ÖZETİ 

1 
06.08.2019 

200 

Kangal İlçesi Alacahan Köyünde eski belediye binası üzerindeki 1 nolu konutun 

kiraya verilmek üzere yapılan açık arttırma ve pazarlık ihalesine talipli 

çıkmadığından, dosyanın işlemden kaldırılması. 

2 
06.08.2019 

201 

Kangal İlçesi Alacahan Köyünde eski belediye binası üzerindeki 2 nolu konutun 

kiraya verilmek üzere yapılan açık arttırma ve pazarlık ihalesine talipli 

çıkmadığından, dosyanın işlemden kaldırılması. 

3 
06.08.2019 

202 

Yıldızeli İlçesi Kiremitli Köyü sınırları içerisinde stok halinde bulunan kalsit 

madenlerinin satılmak üzere yapılan açık arttırma ve pazarlık ihalesine talipli 

çıkmadığından, dosyanın işlemden kaldırılması. 

4 
06.08.2019 

203 

Gürün İlçesi Kaynarca Köyü 109 ada 64 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 

5 
06.08.2019 

204 

İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek 

aktarımı yapılmasına karar verilmiştir. 

6 
20.08.2019 

205 

Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyünde Bilal PİŞGİN isimli şahıs tarafından imar 

mevzuatına aykırı olarak yapılan inşaat için 3194 sayılı Kanun uyarınca imar 

cezası uygulanmıştır. 

7 
20.08.2019 

206 

Gürün İlçesi Tepecik Köyü 176 ada 58 ve 154 nolu parsellerde kayıtlı 

taşınmazlar için hazırlanan tevhid planı uygun görülmüştür. 

8 
20.08.2019 

207 

Merkez İlçe Gülpınar Köyü 159 ada 40 nolu parselden 39 nolu parsel lehine, 41 

nolu parselden ise 39 ve 40 nolu parseller lehine irtifak hakkı tesis edilmesine 

ilişkin Değişiklik Planı uygun görülmüştür. 

9 
20.08.2019 

208 

Merkez İlçe Çaygören Köyü, Kızılırmak Yatağı üzerinde ruhsatsız alandan 

ikinci kez kum-çakıl malzemesi aldığı tespit edilen Eki-taş Tic. San. Ltd. Şti.’ne 

21.997,20 TL İdari Para Cezası verilmiştir. 

10 
20.08.2019 

209 

Gemerek İlçesi, Horuk Mahallesi, Kızılırmak Yatağı üzerinde ruhsatsız alandan 

ikinci kez kum-çakıl malzemesi aldığı tespit edilen Göksu Beton Tic. ve San. 

Ltd. Şti.’ne 28.692,00 TL İdari Para Cezası verilmiştir. 

11 
20.08.2019 

210 

Kangal İlçesi, Çetinkaya Köyünde ruhsatsız işyeri (Kıraathane) işlettiği tespit 

edilen Sefa ASLANTAŞ isimli şahsa 991,00 TL İdari Para Cezası verilmiştir. 

12 
20.08.2019 

211 

İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ambarı kayıtlarında 

bulunan ve makine parkında olmayan araçlara ait malzemelerin kayıtlardan 

düşülmesi ve satılmak üzere ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. 

13 
20.08.2019 

212 

İl Özel İdaresi 2019 yılı gider bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında 

ödenek aktarımı yapılmasına karar verilmiştir. 

14 
20.08.2019 

213 

Merkez Kılavuz mahallesindeki kullanılmayan İMKB okul binasının can ve mal 

güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle yıkılması uygun görülmüştür. 

15 
20.08.2019 

214 

Ulaş İlçesindeki kullanılmayan Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu binasının can ve mal 

güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle yıkılması uygun görülmüştür. 

16 
27.08.2019 

215 

Yıldızeli İlçesi Topulyurt Köyü 139 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz için 

hazırlanan ifraz planı uygun görülmüştür. 



  

17 
27.08.2019 

216 

Yıldızeli İlçesi Dikilitaş Köyü 110 ada 8 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

18 
27.08.2019 

217 

Divriği İlçesi, Eskibeyli Köyü 107 ada 6 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

19 
27.08.2019 

218 

Şarkışla İlçesi, Yahyalı Köyü 137 ada 12 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

20 
27.08.2019 

219 

Şarkışla İlçesi, Yahyalı Köyü 137 ada 11 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

21 
27.08.2019 

220 

Şarkışla İlçesi, Döllük Köyü 104 ada 27 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

22 
27.08.2019 

221 

Koyulhisar İlçesi, Kızılelma Köyü 138 ada 35 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

23 
27.08.2019 

222 

Koyulhisar İlçesi, Gökdere Köyü 123 ada 10 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

24 
27.08.2019 

223 

Zara İlçesi, Derbent Köyü 113 ada 17 nolu parselde kayıtlı olan ve köy yerleşik 

alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması uygun 

görülmüştür. 

25 
27.08.2019 

224 

Suşehri İlçesi, Beydeğirmeni Köyü 111 ada 7 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

26 
27.08.2019 

225 

Suşehri İlçesi, Beydeğirmeni Köyü 111 ada 8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı olan 

ve köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmazlar için cins değişikliği 

yapılması uygun görülmüştür. 

27 
27.08.2019 

226 

Suşehri İlçesi, Beydeğirmeni Köyü 111 ada 6 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

28 
27.08.2019 

227 

Gölova İlçesi, Akçataş Köyü 101 ada 135 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

29 
27.08.2019 

228 

İmranlı İlçesi, Yoncabayır Köyü 159 ada 1 nolu parselde kayıtlı olan ve köy 

yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan taşınmaz için cins değişikliği yapılması 

uygun görülmüştür. 

30 
27.08.2019 

229 

Merkez İlçe Halk Eğitim Merkezi ile Kızılırmak İlkokulunun yeni binalara 

taşınması ve eski binalara ihtiyaç kalmaması nedeniyle yıkılması uygun 

görülmüştür. 
 

 


