
İL GENEL MECLİSİ  
HAZİRAN  AYI  TOPLANTI  GÜNDEMİ 

 
S.NO TARİH ve SAATİ     KONUSU            :                                                                                                                                   
 

1- 07.06.2022–10:30    Açılış ve Yoklama; 
 

2-  “ Merkez ilçe Pirahmetler köyüne içme ve kullanma suyu  tahsisi yapılması talebi. 

                                  

3-  “ Mudurnu ilçesi Mangırlar köyü hudutlarında bulunan taşınmazlar için hazırlanan  
                                         tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli  nazım imar ve 1/1000  
                                         ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık  
                                         Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi.  
 

4-  “ Mudurnu ilçesi İğneciler köyü Yukarıgüney mahallesine içme ve kullanma  
                                         suyu tahsisi yapılmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen                                  

                                  raporun görüşülmesi talebi.  

 

5-  “ Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü hudutlarında tapunun 121 ada, 21 ve 22 parsel  

                                  nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/5000  
                                         ölçekli   nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  
                                         onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun  
                                         görüşülmesi  talebi. 
 
6-  “ Mengen ilçesi, Ağalar köyü hudutlarında tapunun 109 ada, 14 parsel nosunda 

                                  nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/5000  
                                          ölçekli   nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebi, 
 

1- 08.06.2022–10:30    Açılış ve Yoklama; 

 
2-  “ Merkez ilçe Ömerler Köyü sınırları içersinde bulunan Q:0.093lt/sn debilik su  

                                  kaynağının kira süresinin tesbitine dair Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen  
                                  raporun görüşülmesi talebi.  

 

3-  “ Mudurnu ilçesi Kilözü köyü hudutlarında bulunan taşınmazlar için hazırlanan  
                                         tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli  nazım imar ve 1/1000  
                                         ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık  
                                         Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi. 
 
1- 09.06.2022–10:30    Açılış ve Yoklama; 

 

2-  “ Göynük ilçesi Tepebaşı köyü hudutlarında bulunan tapunun 149 ada, 26  
                                         parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlana konut alanı amaçlı 1/5000  
                                         ölçekli  nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması ile  
                                         ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi. 
 
3-                     “               Gazipaşa İlkokulunun yenileme çalışmaları süreci ile ilgili Eğitim Kültür ve  
                                         Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi. 
 
1- 10.06.2022–10:30    Açılış ve Yoklama; 

 
     2-  “ Yenicağa Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve  

                                  Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi.  

 

                                            
          Yaşar YÜCEER 
               İl Genel Meclis Başkanı   


