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Dönem      : 2020 Oturum              : 1 

Toplantı    : 1 Toplantı Tarihi  : 08.01.2021 

Birleşim    : 5 Karar No            : 10 

KONU   : PETA Konağının kullanımıyla ilgili İl Özel İdaresi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar 

Derneği (ÇAYASAD) arasında düzenlenen protokolün sona erdirilmesi ve söz konusu taşınmazın 

talep doğrultusunda 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi. 

K A R A R 

              İl Genel Meclisi 08/01/2021 Cuma günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa ÇIBIK’ın 

başkanlığında 27 üyeli meclisimizin tamamının iştirakleriyle toplandı. 

             İl PETA Konağının kullanımıyla ilgili İl Özel İdaresi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar 

Derneği (ÇAYASAD) arasında düzenlenen protokolün sona erdirilmesi ve söz konusu taşınmazın 

talep doğrultusunda 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesine dair, İl Özel 

İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05.01.2020 tarih ve 48 sayılı teklif yazısı okunarak 

incelendi. 

             VERİLEN KARAR: 

 Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez Cumhuriyet mahallesi, Mektepler mevkii Şehit 

Nurettin Cinsoy Sokağı 64 ada 8 parselde bulunan 142.00 m² yüzölçümlü tarihi ve mimari özellik 

taşıyan PETA Konağı, İl Özel İdaresi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) 

arasında düzenlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin, kültürel ve sanatsal 

aktiviteler organize etmek amacıyla' 'Ortak Hizmet Projesi'' kapsamında İl Genel Meclisinin 

10.01.2013 tarih ve 9 nolu kararı ile belirlenen koşullarda hizmet etmek üzere söz konusu taşınmazın 

kullanımı için 14.02.2013 tarihinde protokol imzalanmıştır.  Protokolün 9. maddesinin (a) fıkrasında; 

''Bu protokol, imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.'' denilmekte, aynı maddenin (b) fıkrasında 

ise ''İş bu protokol, ilk belirlenen sürenin bitiminden sonra aksine bir karar İl Genel Meclisince 

alınmadıkça ve yargı yerince iptal edilmedikçe ilk protokol imza tarihindeki süre kadar yürürlükte kalır.'' 

denilmektedir. İl Genel Meclisi tarafından protokol hükümlerinin aksine bir karar alınmadığı için 

protokolün geçerliliği devam etmekte olup, süresi 10.01.2023 tarihinde sona erecektir. 

             PETA Konağının kullanımıyla ilgili İl Özel İdaresi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği 

(ÇAYASAD) arasında düzenlenen 14.02.2013 tarihli  protokolde belirtilen faaliyetlerin yeterince 

yerine getirilmediği, sanat evi olarak haftanın yedi günü açık bulundurulması gerekirken çoğu zaman 

kapalı durumda bulundurulduğu dolayısıyla protokole uygun olarak yeterince verimli kullanılmadığı 

görülmektedir. Bu sebeplerle ilgili protokolün sona erdirilmesine ve söz konusu taşınmazın talep 

olması halinde 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesine gereği için İl Özel 

İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne karar örneğinden bir adedinin gönderilmesine 

08.01.2021 tarihli toplantıda mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 
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