
İL GENEL MECLİSİ’NİN EKİM 2019 AYI TOPLANTI GÜNDEMİ 
(01.10.2019 Salı Günü saat: 15:00)

Yoklama ve açılış.

1. Eylül ayı toplantısının 06.09.2019 günlü 5.birleşim tutanak özetinin okunması.

2. İlimiz Taşköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Obrucak HES projesi kapsamında Başkanlar 
Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Obrucak Hidroelektrik Santrali Amaçlı yaptırılan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkmdaki İl Özel İdaresinin 14.08.2019 gün ve 10367 sayılı teklifi 
hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

3. İlimiz Taşköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Obrucak HES projesi kapsamında Başkanlar 
Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Obrucak Hidroelektrik Santrali Amaçlı yaptırılan 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkmdaki İl Özel İdaresinin 14.08.2019 gün ve 10366 sayılı teklifi 
hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kamu İdarelerince hazırlanacak stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere 
uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresinin 2020-2024 Stratejik Planı hakkmdaki İl Özel İdaresinin 
25.08.2019 gün ve 10890 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun 
görüşülmesi.

5. Devrekani İlçesi Pınarözii-Kuz köyleri sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturabilmek amacıyla isale 
edilecek olan Gürleyik Membaı ihtilaflı tahsis kararı alınması hakkmdaki İl Özel İdaresinin 27/08/2019 
gün ve 11024 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Esnaf, Sanayi ve Ticaret, Doğal Kaynaklar komisyonu 
rapo run ıı n görüşülmesi.

6. Taşköprü İlçesi îmamoğlu Köyü Boztepe Mahallesini sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturabilmek 
amacıyla isale edilecek olan Gelençayırı membaı ihtilafsız tahsis kararı alınması hakkmdaki İl Özel 
İdaresinin 25/08/2019 gün ve 10884 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Köylere Yönelik Hizmetler 
komisyonu raporunun görüşülmesi.

7. Tosya İlçesi Ahmetoğlu köyü Merkez Ötegeçe ve Şılılar Mahallesini sıhhi ve yeterli içme suyuna 
kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan Kızsini 1-2 Membaı ihtilafsız tahsis kararı alınması 
hakkmdaki İl Özel İdaresinin 25/ 08 / 2019 gün ve 10883 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Çevre ve 
Sağlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

8. İlimiz Tarım ve Hayvancılık ile geçimini ve iş istihdamını sağlayan illerin başında gelmektedir. 
İlimizde hayvancılık sektörü lokomotif görev ifa etmektedir. Ancak; hayvancılıkla uğraşan halkımızın bu 
emeklerinin zayi olmaması için bazı önlemlerin alınması gerektiğine inanmaktayız. Birçok ülke stratejik 
olarak hayvancılık ve tarım yaparak insanlarını beslemeye ve istihdama katkı sağlamaktadır. Tarım ve 
hayvancılığın maliyetleri ortadadır. Bu alanlarda neden kar edemiyoruz, bu konularda niye önlem 
alınmadı ve neler yapılabilir. Bu bahsedilen durumlardaki sebep ve sonuçların araştırılabilmesi 
hakkmdaki 03.09.2019 tarihli yazılı önerge hakkında hazırlanan Tarım ve Orman Komisyonu raporunun 
görüşülmesi.

9. Hanönti İlçesi Gökbelen-Bağdere köylerinin sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturabilmek amacıyla 
isale edilecek olan Karapınar Membaı ihtilaflı tahsis kararı alınması hakkmdaki Özel İdaresinin 02/09/ 
2019 gün ve 11286 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunun 
görüşülmesi.

10. Taşköprü İlçesi Alamabatak Köyü içerisinde, 10157,50 ırf’lik alanda, 2014/10 ruhsat nolu 1 (a) grubu 
maden sahası süresinin 20.03.2019 tarihinde dolmasından dolayı, Maden Kanunu 1 (a) Grubu Madenleri



ile ilgili Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinde; "l(a) Grubu Madenlerin işletme ruhsat süresi 5 
(beş) yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir." hükmü yer almakta olup, belirtilen yerde l(a) 
grubu Maden(kum-çakıl ve ariyet) ocağı ruhsatına en az 5 (beş) yıl süre uzatımı verilmesi halikındaki İl 
Özel İdaresinin 05/09/2019 tarih ve 11582 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Hukuk İşleri Komisyonu 
rapo r u n u n gö rii ş ti 1 m e s i.

11. Taşköprü İlçesi Hoca Köyü Kıran-Yayla mahallelerinin sıhhi ve yeterli içme suyuna 
kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan Gürleyik Suyu Membaı ihtilaflı tahsis kararı alınması 
halikındaki Özel İdaresinin 05/09/ 2019 gün ve 11579 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Köylere Yönelik 
Hizmetler Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12. Kastamonu ilimiz sınırlarında yer almakla birlikte Karayolları yol ağından bulunan özellikle sahil 
ilçelerimize bağlantı sağlayan yollarımız virajlı ve uzun yokuş olma özelliğine sahiptir. Bu yollarımızın 
bu özellikleri nedeni ile araçların fren kullanma süresi uzamakta ve çoğunlukla ölümle sonuçlanan bir çok 
trafik kazası meydana gelmektedir. Bu yollarımıza kaçış rampası yapılarak hiç yoktan bu kazaların bir 
kısmının önüne geçilebilir mi? Başka hangi önlemler alınabilir? konuları hakkındaki 04.09.2019 tarihli 
yazılı önergenin detaylı araştırılması ve çözümü için çalışma yapmak ve rapor hazırlanması hakkındaki 
AR-GE (Araştırma ve Geliştirme ) komisyonu raporunun görüşülmesi.

13. İlimizde engellilere yönelik eğitimin her kademesinde her engelli grubunun durumuna ve ihtiyacına 
yönelik uygun alt yapı ve teknolojik okulun bulunup bulunmadığı; söz konusu okullarda engelli 
durumuna göre nasıl bir eğitimin verildiği hakkındaki 06.09.2019 tarihli yazılı önerge hakkında 
hazırlanan Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu raporunun görüşülmesi.

14. İlimiz Pınarbaşı İlçesi Çalkaya Mahallesi, 102 ada. 145 parselde kayıtlı 4.289,85 m2 yüzölçümlü, 
vasfı kargir okul binası, lojman, tuvalet ve bahçe olan ve şu anda eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
kullanılmayan taşınmazın (İnönü İlkokulu) sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak amacıyla 
Pınarbaşı Belediyesine tahsis edilmesi hakkındaki İl Özel İdaresinin 17.09.2019 gün ve 12217 sayılı 
teklifinin görüşülmesi.

15. Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl Özel İdaresi bütçesinin Kastamonu Huzurevi 
Binası Proje Giderleri kaleminde bulunan 30.180,00 TL ödeneğin Gayrimenkul Büyük Onarım ödenek 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Merkez Huzurevi Onanını harcama kalemine aktarılması hakkındaki 
İl Özel İdaresinin 17.09.2019 gün ve 2215 sayılı teklifinin görüşülmesi.
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