
T.C. 

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL GENEL MECLİSİ 

 
Dönem      : 2021 Oturum               : 1 

Toplantı    : 10 Toplantı Tarihi  : 06.10.2021 

Birleşim    : 3 Karar No            : 119 

KONU      : İlimiz Korgun İlçesi, Alpsarı Göleti piknik, mesire, spor alanı ve kapı giriş 

işletmeciliği işi Karadeniz Sc Turz. Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapıldığı, 

Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma ve hafta sonlarının da sürekli kapalı tutulması 

uygulamaları nedeniyle işletme faaliyetlerinin durmasından dolayı ciddi zarar gördüğü ve bu 

mağduriyetlerinin  giderilmesi  için kapalı süreci göz önünde tutularak kira alınmaması ve ek 

süre verilmesi, ayrıca 6 yıldan beri gölet piknik ve mesire alanına giriş ücretinin 10,00-TL. 

alındığı ve piyasa şartlarını göz önünde tutularak bu miktarın iki katına çıkarılması konusunun 

komisyona havalesi. 

K A R A R 

       İl Genel Meclisi 10/09/2021 Çarşamba günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa 

ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin iştirakiyle toplandı. 

        İlimiz Korgun İlçesi, Alpsarı Göleti piknik, mesire, spor alanı ve kapı giriş işletmeciliği işi 

Karadeniz Sc Turz. Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapıldığı, Covid-19 salgını 

nedeniyle tam kapanma ve hafta sonlarının da sürekli kapalı tutulması uygulamaları nedeniyle 

işletme faaliyetlerinin durmasından dolayı ciddi zarar gördüğü ve bu mağduriyetlerinin  

giderilmesi  için kapalı süreci göz önünde tutularak kira alınmaması ve ek süre verilmesi, ayrıca 

6 yıldan beri gölet piknik ve mesire alanına giriş ücretinin 10,00-TL. alındığı ve piyasa şartlarını 

göz önünde tutularak bu miktarın iki katına çıkarılmasına dair, İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğünün 28.09.2021 tarih ve 6251 sayılı teklif yazısı görüşüldü. 

       VERİLEN KARAR;            

       İlimiz Korgun İlçesi, Alpsarı Göleti piknik, mesire, spor alanı ve kapı giriş işletmeciliği işi 

Karadeniz Sc Turz. Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapıldığı, Covid-19 salgını 

nedeniyle tam kapanma ve hafta sonlarının da sürekli kapalı tutulması uygulamaları nedeniyle 

işletme faaliyetlerinin durmasından dolayı ciddi zarar gördüğü ve bu mağduriyetlerinin  

giderilmesi  için kapalı süreci göz önünde tutularak kira alınmaması ve ek süre verilmesi, ayrıca 

6 yıldan beri gölet piknik ve mesire alanına giriş ücretinin 10,00-TL. alındığı ve piyasa şartlarını 

göz önünde tutularak bu miktarın iki katına çıkarılması konusunun incelenip değerlendirilmek 

üzere; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyon 

çalışmasını tamamladıktan sonra hazırlanacak raporun İl Genel Meclisine sunulmasına 

06.10.2021 tarihli toplantıda mevcudun oybirliği ile karar verildi. 
Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 
 

 

 

                     

           Mustafa ÇIBIK                          Adem TÜYSÜZ                     Hüseyin AKTAŞ 

  İl Genel Meclisi Başkanı                          Katip Üye                                Katip Üye                                                                                                            

 
 

 

 

 

      Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

      Teslim Alan                    :……………………. 

      İmzası                             :…………………… 

 


