
T.C. 

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL GENEL MECLİSİ 

 

Dönem      : 2021 Oturum              : 1 

Toplantı    : 2 Toplantı Tarihi  : 03.02.2021 

Birleşim    : 3 Karar No            : 15 

KONU      : Güven Çayır Turizm Taşımacılık ve Otelcilik Tic. Ltd. Şti. 10.12.2020 

tarihli dilekçesinde; otelle ilgili olarak teslim tutanağında belirtilen 8 kalem kusurlu 

imalatın belirtildiği halde binayı yapan müstecir tarafından giderilmemesi nedeniyle 

kusurlu imalatların firma tarafından giderildiği, korona virüs tedbirleri 

kapsamındaki salgın nedeniyle kapalı olan süreyi göz önünde tutularak; tadilat ve 

tefrişata karşılık 5 yıl ücretsiz olan kira müddetinin 2 yıl uzatılması konusunun 

komisyona havalesi. 

K A R A R 
        İl Genel Meclisi 03/02/2021 Çarşamba günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa 

ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizin tamamının iştirakiyle toplandı. 

        İlimiz Ilgaz ilçesi Kadınçayırı-Yıldıztepe mevkiinde İl Özel İdaresi tasarrufundaki 

tesisin halen müsteciri durumundaki Güven Çayır Turizm Taşımacılık ve Otelcilik Tic. 

Ltd. Şti. 10.12.2020 tarihli dilekçesinde; otelle ilgili olarak teslim tutanağında 

belirtilen 8 kalem kusurlu imalatın belirtildiği halde binayı yapan müstecir tarafından 

giderilmemesi nedeniyle kusurlu imalatların firma tarafından giderildiği, korona 

virüs tedbirleri kapsamındaki salgın nedeniyle kapalı olan süreyi göz önünde 

tutularak; tadilat ve tefrişata karşılık 5 yıl ücretsiz olan kira müddetinin 2 yıl 

uzatılmasına dair İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 25.01.2021 tarih 

ve 527 sayılı teklif yazısı okunarak incelendi. 

        VERİLEN KARAR:   

        İlimiz Ilgaz ilçesi Kadınçayırı-Yıldıztepe mevkiinde İl Özel İdaresi tasarrufundaki 

tesisin halen müsteciri durumundaki Güven Çayır Turizm Taşımacılık ve Otelcilik Tic. 

Ltd. Şti. 10.12.2020 tarihli dilekçesinde; otelle ilgili olarak teslim tutanağında 

belirtilen 8 kalem kusurlu imalatın belirtildiği halde binayı yapan müstecir tarafından 

giderilmemesi nedeniyle kusurlu imalatların firma tarafından giderildiği, korona 

virüs tedbirleri kapsamındaki salgın nedeniyle kapalı olan süreyi göz önünde 

tutularak; tadilat ve tefrişata karşılık 5 yıl ücretsiz olan kira müddetinin 2 yıl 

uzatılması konusunun incelenip değerlendirilmek üzere; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve komisyon çalışmasını 

tamamladıktan sonra hazırlanan raporun İl Genel Meclisine sunulmasına 03.02.2021 tarihli 

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

 

 

 

 

         Mustafa ÇIBIK                             Harun TOSYALIOĞLU                      Bekir KALE 
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      Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

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

      İmzası                              :…………………… 
 

 


