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Rapor No:01                                                                                                               Rapor Tarihi: 14.03.2011 

 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 04.03.2011 tarihinde yapılan toplantısının 4’üncü birleşimde alınan 2011/41 sayılı 

kararı ile  “Köy yollarımızın standardını yükseltmek için İl Özel İdaresi 2011 Yılı Yatırım Programına alınan 

grup köy yollarımızın yerinde incelenerek; çevreye, tarıma, sanayiye ve ekonomiye olan katkısının 

Komisyonlarca incelenmesi” ; “Kütahya – Bilecik il sınırında yer alan Kütahya Merkez ilçeye bağlı 

Sünnetyenice köyü ile İlimiz Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolun 3 

kilometresinin Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı, Bilecik il sınırları içerisinde kalan 1 kilometrelik 

kısmının ise Bilecik İl Özel İdaresi tarafından yapılması” ; “Gölpazarı ilçesi - Taraklı Devlet Karayolu – 

Karaahmetler – Gökçeözü arası 14 kilometrelik yolun stabilize hale getirilmesi için İl Özel İdaresi 2011 Yılı 

Yatırım Programına alınması” ve  “Belkese – Batıbelenören köyleri arası 1 kilometrelik yolun stabilizesinin 

yapılabilmesi için İl Özel İdaresi 2011 Yılı Yatırım Programına alınması” talebleri incelenerek İl Genel 

Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Sanayi ve Ticaret Komisyonumuz,  08-09-10-11-14 Mart 2011 tarihlerinde havale edilen konularda 

çalışma yapmak üzere toplanmıştır. 

 

Adı geçen grup köy yollarının gerekli muvafakatlar alındıktan sonra yapılmasının ilimizdeki 

sanayimiz açısından olumlu olacağı, sanayicilerimizin ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacağı kanaati 

oluşmuştur. Bu nedenle grup köy yollarının yapılması, 

 

Kütahya – Bilecik il sınırında yer alan Kütahya Merkez ilçeye bağlı Sünnetyenice köyü ile İlimiz 

Bozüyük ilçesine bağlı Osmaniye köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolun 3 kilometresinin Kütahya İl Özel 

İdaresi tarafından yapıldığı, Bilecik il sınırları içerisinde kalan 1 kilometrelik kısmının ise Bilecik İl Özel İdaresi 

tarafından yapılması, 

 

Gölpazarı ilçesi - Taraklı Devlet Karayolu – Karaahmetler – Gökçeözü arası 14 kilometrelik yolun 

stabilize hale getirilmesi için İl Özel İdaresi 2011 Yılı Yatırım Programına alınması, 

 

Belkese – Batıbelenören köyleri arası 1 kilometrelik yolun stabilizesinin yapılabilmesi için İl Özel 

İdaresi 2011 Yılı Yatırım Programına alınması Komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. 

 

 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 
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Rapor No:02                                                                                                                                  Rapor Tarihi: 15.07.2011 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Sanayi ve Ticaret Komisyonumuz İl Genel Meclisimizin 04.07.2011 tarih ve 2011/105 sayılı kararı doğrultusunda 

11-12-13-14-15 Temmuz 2011 tarihlerinde toplanmıştır. 

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile; 

 

“İlimiz İl Özel İdaresi ve Yatırımcı müdürlüklerinin 2012 yılı yatırım programları tekliflerinin; 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği  incelenerek İl 

Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzun çalışma süresi içerisinde ilimizin sanayii ve sanayi bölgelerimiz ile ilgili yerinde görerek 

yaptığımız çalışma sonucunda; 

 

İlimizde altı tane organize sanayi bölgemiz, bunların da beş tanesinin İl Özel İdaremizce kurulmuş Organize 

Sanayi Bölgelerimiz olduğunu, 

 

Merkez ilçe 2. OSB, Bozüyük OSB, ve Osmaneli OSB karayolları kıyısında olduğundan İdaremizin yol ağında 

olmadığını, OSB içindeki yollarının müteşebbis ve yönetim kurulu kararları ile yapılmakta olduğunu gördük. 

 

 Söğüt OSB ve Pazaryeri OSB kenarındaki yollar İdaremizin yol ağında olduğundan komisyon üyeleri olarak bu 

iki yol ağını inceledik ve şu kanaate vardık; 

 

Söğüt OSB: Küre yol kavşağından Organize Sanayi Bölgemizin girişine kadar olan bölümünün güzergahının 

yeterli olduğu ve yolun aşırı tozlandığından yol kenarındaki meyve ve sebze üretimine zarar verdiğini gözlemledik.  

Mümkün olduğu takdirde 2011 Yılı Yatırım Programının Asfaltlama Programına alınıp yapılmasının uygun olacağına, 

mümkün değil ise Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2012 Yılı Yatırım Programının Asfaltlama Programına 

alınmasına,  

 

OSB içinden geçen yolun devamının ise OSB’miz parselleme çalışması bittikten sonra asfaltlanmasına, 

 

Söğüt OSB’de bir işletme faaliyet gösterdiğini, diğer parsellere hiçbir müracaat olmadığı gibi kamulaştırılan 

tarlaların da bomboş olduğunu gözlemledik. OSB’miz oluştuktan sonra hemen bitişiğine Kızıldamlar Göleti inşa 

edilmiş ve çevresindeki araziler sulu tarıma geçmektedir. OSB müteşebbis ve yönetim kurulunca bu durumun da 

değerlendirilmesine, 

 

Pazaryeri OSB: Ahmetler-Şükraniye köy yolunun Pazaryeri OSB’nin önünden geçen bölümünde ağır iş 

makinası ve kamyonların tahribatı sonucu ara ara çökmeler görüldüğünden; 

 

Organize Sanayi Bölgesi girişi karayolu köşesinden OSB yol sonuna kadar olan bölümünün hem OSB nin yolu 

hem de grup köyyolu olarak kullanılacağından onarım (genişletme) ve sanat yapıları çalışması yapılması ve 

asfaltlanması gerektiğinden bu çalışmaların da Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2012 Yılı Yatırım Programının 

Asfaltlama Programına alınmasına, 

 

Bilecik Merkez İlçe 2. OSB’miz de sanayi parseli azaldığından yeni sanayi alanları oluşturmak gerektiğinden, 

önceki yıllarda çalışması başlatılan Dereşemsettin-Kepirler ve Bursa yolu arasındaki alanda gerekli çalışma yapılarak 

sanayi parseli olabilmesi için gerekli çalışmanın başlatılmasının uygun olacağına, 

 

Son yıllarda ilimize olan sanayi parseli talebini karşılamak için Gölpazarı ilçemizde de sanayi parseli üretilmesi 

çalışmasının yapılmasına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 

 

H.Hüseyin ÇELİK İbrahim POLAT Nuri ARSLAN Hüseyin ELMAS İbrahim GÖGERCİN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 

 


