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- Yoklama ve açılış.

1- Mayıs ayı toplantısının 05.05.2018 günlü 5.birleşim tutanak özetinin okunması.

2- Sokak hayvanları denilen kedi ve köpekler insanlar tarafından sahiplenilip, evcilleştirilerek 
insanlarla birlikte aynı ortamda yaşamaktadırlar. Maalesef insanlar bu canlıları kendilerine 
mahkum etmekle birlikte birde bu hayvanları sokaklara terk ederek bu hayvanlara tahammül 
gösteremez olmuşlardır. Bu durumların önüne geçilebilmesi için neler yapılabilinir. Konu 
hakkında araştırılarak çalışma yapılması için 02.05.2019 tarihli yazılı önerge hakkında hazırlanan 
Çevre ve Sağlık komisyonu raporunu görüşülmesi.

3- İlimizin bazı yerlerinde HES enerji üretim tesisleri kurulmuş ve faaliyetleri devam etmektedir. Bu 
yerlerin artısı ve eksisinin ne olduğu hakkmdaki 04.05.2019 tarihli yazılı önerge hakkında 
hazırlanan AR-GE (Araştırma ve Geliştirme ) komisyonu raporunu görüşülmesi.

4- İl Özel İdaresince özellikle gurup yollarının yapımı için sıcak asfalt yapılması yönünde kanaat 
oluşmuş, İdaresince sıcak asfalt pildendi kazandırılmıştır. İthal ürünlerdeki fiyat artışı nedeni ile 
sıcak asfalt maliyetleri öngörülen rakamların üzerine çıkmıştır. İkinci alternatif olarak artan petrol 
fiyatları nedeniyle beton esnek üst yapılarla rekabet edebilir duruma gelmiştir. Özel İdaresinin 
Mobil Beton Santrali kavuşturulması için yaklaşık maliyetinin tespiti ve kredi hibe gibi finansman 
kaynaklarının araştırılması ve bütçe imkanları yönünden incelemesi konulu 05.05.2019 tarihli yazlı 
önerge hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.

5- İl Özel İdaresince yapılan çalışmalar sonucunda bütün köylerimiz için köy yerleşik alan tespitleri 
yapılmıştır. Köy yerleşik alan içerisinde kalan yerler için kurum görüşü istenmeden ruhsat verilme 
imkânı var mıdır? veya ruhsat verme prosedürlerini azaltmak için neler yapılabilir konulu 
05.05.2019 tarihli yazılı önerge hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun 
görüşülmesi.

6- İlimiz Merkez İlçesi Çakıllı Köyünün'Köy Yerleşik Alan' çalışması İl Genel Meclisinin 
06.04.2016 gün 261 sayılı kararı ile onaylanmış, olup; Köy muhtarının ilgi sayılı 
dilekçesinde özetle, Damgacı mahallesine içme suyu temin eden su deposunun yerleşik alan 
çalışmaları esnasında unutulduğu belirtilerek, yerleşik alan çalışmasının yenilenmesi hakkmdaki 
İl Özel İdaresinin 13 /05 /2019 gün ve 6147 sayılı teklifinin görüşülmesi.

7- İlimiz Bozkurt İlçesi, Beldeğirmeni Köyü'ne ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı hakkında İl Özel 
İdaresi teknik personeli tarafından hazırlanan teknik rapor, teklif edilen imar plan değişikliği İl 
Özel İdaresinin 13/05 /2019 gün ve 6183 sayılı teklifinin görüşülmesi.

8- İlimiz Bozkurt İlçesi, Beldeğirmeni Köyü'ne ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında 
İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından hazırlanan teknik rapor, teklif edilen imar plan 
değişikliği İl Özel İdaresinin 13/05 /2019 gün ve 6184 sayılı teklifinin görüşülmesi.

9- Merkez İlçe Burhanlı Köyü Merkez- Caferli ve Hamzalı Mahallelerinin sıhhi ve yeterli içme suyuna 
kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan ihtilafsız tahsis kararları alınması hakkmdaki İl Özel 
İdaresinin 17/05/2019 gün ve 6463 sayılı teklifinin görüşülmesi.

10- Daday İlçesi Bezirgan Köyü Maden ve Mendi (Kiret) Mahallelerinin sıhhi ve yeterli içme suyuna 
kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan membaların ihtilaflı tahsis kararlarının alınması ile 
ilgili İl Özel İdaresinin 02.05.2019 gün ve 5635 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Köylere Yönelik 
Hizmetler komisyon raporunun görüşülmesi.
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