
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

T.C 
ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

 İL GENEL MECLİSİ GÜNDEMİ 
2016 YILI 12. TOPLANTI 

05.12.2016 - 09.12.2016 
Toplantı Saati  : 10.30 
Toplantı Yeri   : İl Genel Meclisi Salonu 

 
1.Birleşim 05.12.2016 PAZARTESİ 

1- Açılış ve Yoklama 
2- İlimizde Hükümet konağı yapılmak üzere tahsis edilen Askeri arazi üzerinde  bulunan Topçu  Taburu 2. 
Batarya er Gazinosu binası yıkılmıştır.Yıkılan binanın yerine yapılacak olan yeni bina ödeneğinin İl Özel 
İdaresi tarafından karşılanması ve  hazırlanacak protokolün imzalanması için  İlimiz Valisine yetki verilmesi 
konusunun  görüşülmesi. 

2.Birleşim 06.12.2016 SALI 
1- Açılış ve yoklama. 
2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çavundur Yapı Turizm San. ve Tic. A.Ş. firmasının 14.10.2016 tarih ve 2016-
09 sayılı dilekçelerinde; Kurşunlu ilçesi Çavundur Köyü Hamamönü mevkiinde 101 ada 127 ve 128 nolu 
(toplam 91.479,45 m2 yüzölçümlü) arsa vasıflı taşınmazların, 28.06.2016 ve 28.09.2016 tarihlerinde 
ödenmesi gereken taksitlerinin mücbir sebeplerle ödenemediği, 29.12.2015 tarihli taksitli satış sözleşmesinin 
4.maddesinin 2-3-4-5-6. taksitlerinin, ödeme tarihlerinin yıllık % 9  faiziyle birlikte yeniden düzenlenmesini 
ve ihale tarihi 26.11.2015 ile 1. taksit  tarihi olan 28.03.2016 tarihi arasında 4 aylık süre olduğu nazara 
alınarak, ilk taksitin vadesinin 4 ay sonraki tarih olarak belirlenmesini ve müteakip ödemelerin aralarında 3 
er aylık sürenin muhafaza edilmesini ve termal suların 2.taksit ödemelerinin de mücbir sebeplerden dolayı 
dört ay süreyle ertelenmesi talep edilmiştir.Çavundur Yapı Turizm San. Tic. A.Ş. firmasının taleplerinin 
değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. 

3.Birleşim 07.12.2016 ÇARŞAMBA 
1- Açılış ve yoklama.   
2- İl Özel İdaresi personeline ait ekli I sayılı kadro cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası, ek II sayılı 
cetvelde belirtilen kadroların istihdam edilmek üzere 2 adet İnşaat Mühendisi çalıştırılmasına ihtiyaç 
bulunmakta olup, net ücret tavanının tespit edilmesi. 
3-Şabanözü ilçesi grup yollarının  dolgu maddesi ile doldurularak yolun hazır hale getirilmesi için araç 
kiralanması, futbol sahası, soyunma odası ve portatif tribünlü kapalı halı sahanın eksikliklerinin giderilmesi 
ve grup yollarının iş artışı işlerin, Şabanözü İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği marifetiyle yaptırılmasına, 
işlerin yapılabilmesi için Hizmet Birliği ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere 
İlimiz Valisine Yetki verilmesine; Ve Şabanözü ilçesinin (Hizmet Alımı Gideri) harcama kalemine 20.000,00-
TL. (Şabanözü Köylere Hizmet Götürme Birliği) harcama kalemine 10.000,00-TL. (Yol Yapım Gideri) harcama 
kalemine 43.000,00-TL.ödeneğin aktarılması ve ilçeye gönderilmesi konusunun görüşülmesi. 

 
4.Birleşim 08.12.2016 PERŞEMBE 

1- Açılış ve yoklama.   
2- İlimiz Çerkeş İlçesi Karga Köyü 102 ada, 44 parselde Filiz Grup Tarım ve Hayvancılık Gıda Ticaret Limited 
Şirketi adına kayıtlı taşınmaz üzerine güneş enerji sistemi kurma amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İl Genel Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 137 sayılı kararı ile 
onaylanarak Çerkeş Kaymakamlığı ve Karga köyü muhtarlığında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.Karga köyü 
Muhtarlığı tarafından, Nazım ve Uygulama imar planına askı süresi içerisinde  itiraz edilmiş olup, itiraz 
dilekçesinin görüşülmesi. 

5.Birleşim 09.12.2016 CUMA 

1-Açılış ve yoklama. 

2-Valilik Binası makam katında yapılacak olan bakım ve onarımın, Merkez ilçesi Köylere Hizmet götürme 

Birliği marifetiyle yaptırılmasına, işin yapılabilmesi için Hizmet Birliği ile İl Özel İdaresi arasında 

düzenlenecek protokolü imzalamak üzere İlimiz Valisine yetki verilmesine ve onarımının tamamlandıktan 

sonra ihtiyaç duyulan ödeneğin (Hükümet konağı onarım) harcama kaleminden Merkez Köylere Hizmet 

Götürme Birliğine gönderilmesi konusunun görüşülmesi. 

3-Gelecek toplantı gününün belirlenmesi. 

4-Dilek ve temenniler-kapanış. 

 
 

        Ruhi ŞEKER 
        İl Genel Meclisi Başkanı 

 
 


