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KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI

İL GENEL MECLİSİ’NİN ŞUBAT 2020 AYI TOPLANTI GÜNDEMİ 
(03.02.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 15.00)

- Yoklama ve açılış.

1. Ocak ayı toplantısının 10 / 01/ 2020 günlü 5.birleşim tutanak özetinin okunması.

2. İnebolu ve Bozkurt ilçelerinin arasında kalan turizm açısından önemli bir yere sahip olan 
Bozkurt-Beldeğirmeni Çınaraltı’na iskele yapılması önem arz etmektedir; aynı zamanda 
Çınaraltı giriş-çıkışında yol sorunu vardır. İşbu hususlar için gerekli çalışmaların yapılması 
hakkındaki 09.01.2020 tarihli yazılı önerge hakkında hazırlanan Gençlik Spor ve Turizm 
Komisyon raporunun görüşülmesi.

3. İlimiz sahil ilçelerinde yetişmekte olan kestane ağaçlarımızın daha çok ve daha verimli olması 
hususunda gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki 09.01.2020 tarihli yazılı önerge 
hakkında hazırlanan Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon raporunun görüşülmesi.

4. Ağlı İlçesi girişinde bulunan kavşakta 2014-2019 yolları arasında 13 adet kaza oluşmuştur. 
Bu kazalarda 33 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu kazaların önüne geçilmesi için araştırma 
yapılarak gerekli tedbirlerin alınması hususunun araştırılması konulu 09.01.2020 tarihli yazılı 
önerge hakkında hazırlanan Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Komisyonu raporunun 
görüşülmesi.

5. Kastamonu İli Doğanyurt İlçesi Belyaka Mevkii ile Kastamonu İli Abana İlçesinde yer alan 
Yeşilyuva Mevkiinde balık üreme yatakları mevcut olup; Ortasu ve Dip Trolü avcılık 
türlerinin neden olduğu aşırı avcılıktan dolayı balık popülasyonlarında ciddi düşüş olmakta ve 
geleneksel kıyı balıkçılığı yapan balıkçılarımızın mağdur olduğunu yazılı ve sözlü olarak dile 
getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ne gibi çözümler üretilebileceğinin araştırılması amacıyla 
ilgili komisyon tarafından çalışma yapılması konulu 10.01.2020 tarihli yazılı önerge hakkında 
hazırlanan Hukuk İşleri Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6. Kastamonu İli Araç İlçesi İğdir Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar planı önceki dönem İl Genel Meclisimiz tarafından onaylanmıştır. Köyümüz 
için daha uygun yapılaşma amacı ile yapılan imar planının plan hazırlama aşamasında gözden 
kaçan bazı tespitler nedeni ile uygulanamaz hale geldiği yönünde itiraz ve bu İmar planının 
revize edilmesi yönünde talepler artarak tarafımıza ulaşmaktadır.Kastamonu İli Araç İlçesi 
İğdir Köyü Uygulama İmar planının bir revizyon ihtiyacı var mıdır. Bir revizyon ihtiyacı 
varsa bu revizyon çalışması kurumumuzca yapılabilir mi. Böyle bir revizyon çalışmasının 
maliyeti ne olur konulu 10.01. 2020 tarihli yazılı önerge hakkında hazırlanan İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların ekli tabloda gösterilen 2020 
yılı ücret tarifeleri üzerinden kurum ile yapılacak sözleşme esasları ve ekli kiraya vermede 
uyulacak hususlara uygun olarak iş makinelerinde en az günde 5 saat, kamyon, treyler ve 
öncü hizmetlerinde en az günde 50 km çalıştırılması kaydı ile kiraya verilebilmesi için 2020 
yılı ücret tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki İl Özel İdaresinin 26.12.2019 gün ve 18065 
sayılı teklifi hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
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8. 07.07.2005 Tarih ve 25868 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5378 sayılı Engelliler hakkındaki 
kanunun geçici 2. Maddesinde Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına ait Resmi yapılan ve umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar Engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilir 
denilmektedir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından; a- 
17.12.2009 tarih ve 2009/90 sayılı, b-19.10.2001 tarih ve 2011/56 sayılı genelgeler 
yayınlandı. Bu genelgelere göre Okul bina girişlerine rampalar inşa edilecek, fiziksel engelli 
asansörü yapılacak, okul bahçelerinde engellilerin okula girişlerini engelleyen otopark 
girişleri olmayacak. Söz konusu kanun ve genelgeler doğrultusunda ilimiz okullarında neler 
yapıldığının, yapılması gerekenlerin incelenmesi hakkındaki 09.01.2020 tarihli yazılı önerge 
hakkında hazırlanan Eğitim,Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon raporunun görüşülmesi.

9. İlimiz Cide-Derebucağı Köyü Merkez Mahallesi, Cide-Kum Köyü Hamzalı ve Talha 
Mahallesi, Tosya-Yağcılar Köyü Göl Mahalleleri sıhhi ve yeterli içme suyuna 
kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan ihtilafsız tahsis kararları alınması hakkındaki İl 
Özel İdaresinin 08.12.2019 gün ve 16981 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık 
komisyon raporunun görüşülmesi.

10. İlimiz Azdavay-Hıdırlar Köyü Merkez Mahallesi, Azdavay Başören Köyü Merkez Mahallesi, 
Çatalzeytin-Celaller Köyü Çukurca Mahallesi, Daday-Kapaklı Köyü Merkez Mahalle Bağlısı 
Ören Parçası, İnebolu-Uluyol Köyü Merkez Mahallesi, İnebolu-Özbaşı Köyü Merkez- 
Kayaaltı Mahalleleri, İnebolu-Doğanören Köyü Merkez Mahallesi sıhhi ve yeterli içme 
suyuna kavuşturabilmek amacıyla isale edilecek olan ihtilafsız tahsis kararları alınması 
hakkındaki İl Özel İdaresinin 05.01.2020 gün ve 182 sayılı teklifi hakkında hazırlanan 
Köylere Yönelik Hizmetler Komisyon raporunun görüşülmesi.

11. Araç-Okluk Köyü Kışla-Mamatlar-Bakılacak Mh. Tosya-Çaybaşı Köyü Camili Mah, Tosya- 
Çakırlar Köyü Kıran Mahalleleri sıhhi ve yeterli içme suyuna kavuşturabilmek amacıyla isale 
edilecek olan ihtilafsız tahsis kararları alınması hakkındaki İl Özel İdaresinin 05.01.2020 gün 
ve 185 sayılı teklifi hakkında hazırlanan Esnaf Sanayi ve Ticaret Doğal Kaynak komisyon 
raporunun görüşülmesi.

İ3/Ö İ/2020  
Güray,PAÎl(^AL 
İl Genel Meclisi Başkanı
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