
T.C. 

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL GENEL MECLİSİ 

 

Dönem      : 2022 Oturum              : 1 

Toplantı    : 1 Toplantı Tarihi  : 06.01.2022 

Birleşim    : 4 Karar No            : 9 

KONU     : İl Özel İdaresi yatırım programları kapsamında asfalt kaplama, 

stabilize, malzemeli bakım, sulama ve içme suyu işlerinin aksatılmadan 

yürütülebilmesi için temin edilen maddi imkanlar dahilinde ihtiyaç önceliğine göre 

bir adet ekskavatör ve iki adet damperli kamyon alımı konusundaki komisyon 

raporunun kabulü. 

 

K A R A R 

 

          İl Genel Meclisi 06/01/2022 Perşembe günü saat 10.30’da Meclis Başkanı 

Mustafa ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizin tamamının iştirakiyle 

toplandı. 

          İl Özel İdaresi yatırım programları kapsamında asfalt kaplama, stabilize, 

malzemeli bakım, sulama ve içme suyu işlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 

temin edilen maddi imkanlar dahilinde ihtiyaç önceliğine göre bir adet ekskavatör 

ve iki adet damperli kamyon alımı konusu incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 

06.12.2021 tarih ve 163 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonca hazırlanan 14.12.2021 tarih 

ve 9 nolu rapor okundu. 

 

          VERİLEN KARAR      

          Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 14.12.2021 tarih ve 9 sayılı 

komisyon raporunda belirtildiği üzere;    

          Çankırı İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün İl Genel 

Meclisi Başkanlığına sunduğu 22.11.2021 tarih ve 7745 sayılı teklif yazıları ve İl 

Genel Meclisi Başkanlığının 06.12.2021 tarih ve 163 sayılı kararı ile Plan Bütçe 

komisyonuna havale edilen dosyada; 
İl Özel İdaresi yatırım programları kapsamında asfalt kaplama, stabilize, 

malzemeli bakım, sulama ve içme suyu işlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 

temin edilen maddi imkanlar dahilinde ihtiyaç önceliğine göre bir adet ekskavatör 

ve iki adet damperli kamyon alımına ait konunun incelenmesi istenilmektedir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu olarak dosya üzerinde yapılan incelemede;   

İl Özel İdaresi yatırım programları kapsamında asfalt kaplama, stabilize, 

malzemeli bakım, sulama ve içme suyu işlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 

temin edilen maddi imkanlar dahilinde ihtiyaç önceliğine göre bir adet ekskavatör 

ve iki adet damperli kamyon alımı konusunda yapılan incelemede İl Özel İdaresi  
 

 

 



 2 

bütçesinde araç alımı için 1 milyon lira olduğu ve İller Bankasından ise 

750.000,00-TL ödenek temin edildiği görülmüştür. 

pTahsis edilen ödenek ve bütçedeki paranın yalnızca ekskavatör alımına 

yeteceğinden bir adet ekskavatörün alınmasına, 2 adet damperli kamyonun da 

ödeneğinin hazır olması durumunda tekrar meclisimizin onayına sunulmasına dair 

14.12.2021 tarihli raporun kabulüne, gereği için İl Özel İdaresi Köye Yönelik 

Hizmetler Müdürlüğüne kararın bir suretinin gönderilmesine 06.01.2022 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                             :…………………… 

 

 
 

 


