
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

T.C 

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ GÜNDEMİ 

2017 YILI 7. TOPLANTI 

03-07/07/2017 
Toplantı Saati  : 10.30 

Toplantı Yeri   : İl Genel Meclisi Salonu 

 

1.Birleşim 03.07.2017 Pazartesi 

1-Açılış ve Yoklama. 

2-İl Özel İdaresinin hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için zaman içerisinde eskiyen, verimi düşen 

makinelerin yenilenmesi amacıyla ihtiyaç önceliğine göre 3 adet greyder, 2 adet binek araç ve seyyar kaynak 

aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet kamyonet ve köylerin katı atıklarının toplanılmasında kullanılmak 

üzere 1 adet çöp kamyonunun satın alınabilmesi için 2017 Mali Yılı Bütçesinin (Tuz Mağarası Projesi 

Gideri) harcama kaleminden 1.200.000,00-TL ödeneğin alınarak (Taşıt Alımı) harcama kalemine aktarılması 

ve 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince araçların satın alınmasına izin verilmesine ait 

incelemesini tamamlayan  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun sunumu. 

3-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Orta İlçesinin Elmalık ve Kalfat köyleri sınırları dahilinde bulunan, 

ekli listede ada, parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların, Muhammen Bedel Komisyonunca 

belirlenecek bedeller üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif 

Usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkarılması için İl Encümenine yetki verilmesi konusunda incelemesini 

tamamlayan, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunun sunumu. 

 

2.Birleşim 04.07.2017  Salı 

1-Açılış ve yoklama. 

2-İlimiz, Merkez ilçesi, Karaşeyh köyünde bulunan Mülkiyeti Girayhan Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketine ait olan 134 ada 6 parsel üzerine güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemi kurma 

amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait hazırlanan 

teknik raporuna ait incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun sunumu. 

3-İlimiz Ilgaz ilçesi, Kuşçayırı köyü 107 ada 5 parsel üzerine tarım ve hayvancılık alanı ve konut amaçlı 

hazırlanan, İl Genel Meclisince 07.02.2017 tarihli ve 28 sayılı karar ile  mevzuatlara uygun hale getirilmesi 

için iade edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait hazırlanan 

teknik raporuna ait incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun sunumu. 

 

3.Birleşim 05.07.2017 Çarşamba 

1-Açılış ve yoklama.   

2-İl Özel İdaresi ve diğer kamu kurumları için yapılan özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaatları ile ilgili 

proje ve yapım işleri için oluşturulan teknik büroda tam zamanlı sözleşmeli çalıştırılmak üzere 1 adet İnşaat 

mühendisinin, 2017 yılı net ücret tavanının belirlenmesine ait incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere 

Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun sunumu. 

3-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İl ve İlçelerde daha etkin ve yerinde hizmet verebilmek 

amacıyla bitki hastalık zararları ile mücadele, aşılama, küpeleme, çiftçi kayıt sistemi, yem bitkileri projeleri, 

hayvancılık ve bitkisel üretimi geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 6 adet hizmet araçların 237 sayılı 

Taşıt Kanunu'nun 10. maddesi gereğince alınmasına izin verilmesi konusunun görüşülmesi 

4-Dilek ve temenniler. 

4.Birleşim 06.07.2017 Perşembe 

1-Açılış ve yoklama.  

2-İlimiz Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan G31-d2 paftasındaki Acı Çay yatağında Devletin hüküm 

ve tasarrufunda olan ve Şua. İnşaat Madencilik Nakliyat Gıda Turizm Ticaret ve Limited Şirketine ait 

2012/03 ruhsat numaralı, 33.504 m2 yüzölçümlü I (a) grubu kum-çakıl ocağının; 3213 sayılı Maden 

Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak kaydıyla yıllık 

bedel tespitinin yapılması ve belirlenen yıllık bedel üzerinden 23.05.2017 tarihinden itibaren ruhsat süresinin 

5 yıl uzatılması konusuna ait incelemesini tamamlayan  Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun sunumu. 

 

5.Birleşim 07.07.2017 Cuma 

1- Açılış ve yoklama.   

2-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi ile, İGM Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi 

gereğince, İl Genel Meclisinin 1 aylık tatil ayının  belirlenmesi. 

3-Gelecek toplantı gününün belirlenmesi.    

4-Dilek ve temenniler-kapanış.                                                                          Ruhi ŞEKER  

                                                                                                                  İl Genel Meclis Başkanı 
 


