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Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

    

 

  

Rapor No: 01                                                                                                  Rapor Tarihi: 18 / 04 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 11/04/2014 tarihli 2014/77 sayılı 

kararı doğrultusunda 14-18/04/2014 tarihleri arasında toplanmıştır. İlk toplantıda görev bölümü yaparak, 

Komisyon Başkanlığına Ali ŞENEL, Başkan Vekilliğine Mayir KÜÇÜK, Üyeliklere Nihal ARSLAN, 

Osman VAROLU ve Orhan UĞUR seçilmiştir 

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“  Eyüp Ocak tarafından İdaremize müracaat edilerek, İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü 

H24a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 10.375,35 m2 alanda kum-çakıl ocağı 

açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı talebinde bulunmuş olup, konu ile ilgili Bilecik İl 

Genel Meclisi'nin 06/05/2014 tarih ve 2013/72 sayılı ile 06/02/2014 tarih ve 2014/032 sayılı kararları 

bulunmaktadır. Söz konusu kararlarda söz konusu bölgede seracılık faaliyetlerinin ve tarım arazilerinin 

bulunduğu ve maden sevkiyatı için kullanılabilecek herhangi bir yolun bulunmamasından dolayı ruhsat 

verilmesine uygun olmadığına karar verilmiştir. Ancak ; Eyüp Ocak 25/02/2014 tarihli dilekçesi ve 

dilekçe eki harita ile idaremize yeniden müracaat ederek, kum ocağı açılacak alanda ve çevresinde 

seracılık yapılmadığı, Sakarya Nehri içinde çalışacağından tarım arazilerine zarar verilmeyeceği, 

kadastrodan alınan halihazır haritada yapılacak maden sevkiyatları için yolun bulunduğu, ayrıca ruhsat 

talep alanının yaklaşık 150 mt. Kuzeyinde bulunan ve faal olan kum ocağının da emsal teşkil ettiğini 

belirterek ruhsat müracaatının yeniden değerlendirmeye alınmasını talep etmiştir. Konu İl Encümenince 

değerlendirilmiş, İl Genel Meclisinde görüşülmesi kararı alınmıştır. Konunun tekrar görüşülmesi ” ile 

ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  yerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda; 

 

 

Eyüp OCAK’ın İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü H24a4 paftasında Devletin hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan 10.375,35 m2 alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden 

işletme ruhsatı talebi ile ilgili olarak söz konusu bölgede bulunan tarım arazilerinin zarar göreceği, 

2013-2014 kış mevsiminde yağışların az olması nedeniyle Sakarya nehrinin debisinin azlığı, HİS 

göletlerine salınan suyun azlığı ve bölgede tarımsal amaçlı kullanılan su pompalarının kullanılmaz hale 

geleceği nedenlerinden dolayı söz konusu alana I (a) grubu maden işletme ruhsatı verilmesi 

Komisyonumuzca uygun görülmemektedir. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  
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Rapor No: 02                                                                                                  Rapor Tarihi: 24 / 01 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 10/01/2014 tarihli 2014/012 sayılı kararı 

doğrultusunda 20-24/01/2014 tarihleri arasında toplanmıştır. 

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte; 

 

Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti'ne, İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye 

Köyü Kavakderesi mevkii H24 a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 46.390,72 m2 

alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı işletme ruhsatı verilip 

verilmemesi" ile ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale 

edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  yerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda; 

 

Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti'ne, İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye 

Köyü Kavakderesi mevkii H24 a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 46.390,72 m2 

alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı söz konusu bölgede bulunan 

tarım arazilerinin ve seracılık faaliyetlerinin zarar göreceğinden dolayı I (a) grubu maden işletme ruhsatı 

verilmesi komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 
 

  Hayati KABA            Nuri ARSLAN      İbrahim POLAT      Hikmet TURHAN      Osman VAROLU 

Komisyon Başkanı       Başkan Vekili             Üye                           Üye                              Üye 
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Rapor No: 01                                                                                                  Rapor Tarihi: 18 / 04 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 11/04/2014 tarihli 2014/77 sayılı 

kararı doğrultusunda 14-18/04/2014 tarihleri arasında toplanmıştır. İlk toplantıda görev bölümü yaparak, 

Komisyon Başkanlığına Ali ŞENEL, Başkan Vekilliğine Mayir KÜÇÜK, Üyeliklere Nihal ARSLAN, 

Osman VAROLU ve Orhan UĞUR seçilmiştir 

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“  Eyüp Ocak tarafından İdaremize müracaat edilerek, İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü 

H24a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 10.375,35 m2 alanda kum-çakıl ocağı 

açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı talebinde bulunmuş olup, konu ile ilgili Bilecik İl 

Genel Meclisi'nin 06/05/2014 tarih ve 2013/72 sayılı ile 06/02/2014 tarih ve 2014/032 sayılı kararları 

bulunmaktadır. Söz konusu kararlarda söz konusu bölgede seracılık faaliyetlerinin ve tarım arazilerinin 

bulunduğu ve maden sevkiyatı için kullanılabilecek herhangi bir yolun bulunmamasından dolayı ruhsat 

verilmesine uygun olmadığına karar verilmiştir. Ancak ; Eyüp Ocak 25/02/2014 tarihli dilekçesi ve 

dilekçe eki harita ile idaremize yeniden müracaat ederek, kum ocağı açılacak alanda ve çevresinde 

seracılık yapılmadığı, Sakarya Nehri içinde çalışacağından tarım arazilerine zarar verilmeyeceği, 

kadastrodan alınan halihazır haritada yapılacak maden sevkiyatları için yolun bulunduğu, ayrıca ruhsat 

talep alanının yaklaşık 150 mt. Kuzeyinde bulunan ve faal olan kum ocağının da emsal teşkil ettiğini 

belirterek ruhsat müracaatının yeniden değerlendirmeye alınmasını talep etmiştir. Konu İl Encümenince 

değerlendirilmiş, İl Genel Meclisinde görüşülmesi kararı alınmıştır. Konunun tekrar görüşülmesi ” ile 

ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  yerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda; 

 

 

        Eyüp OCAK’ın İlimiz Osmaneli İlçesi Selimiye Köyü H24a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan 10.375,35 m2 alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme 

ruhsatı talebi ile ilgili olarak;  

1) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu hükümleri gereğince kıyı kenar tespiti ihaleyi kazanan firma/şahıs 

tarafından yaptırılacaktır. 

2)  3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği kapsamında 

alınması gereken Kurum görüşleri İdare tarafından ilgili kurumlardan alınacaktır. Alınacak kurum 

görüşleriyle ilgili gerekli haritalar müracaat sahibi tarafından hazırlanacaktır. Alınan görüşlerin 

uygun olması halinde İhale süreci başlatılacaktır.   

3)  14.03.2013 tarih ve 145374 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 

görüş yazısı doğrultusunda malzeme alımı Sakarya nehri kıyısından itibaren 10 mt. lik şerit 

içerisinde ve ortalama 97,50 mt. olan talveg kotundan 1.5 mt. derine inilecek şekilde yapılacaktır. 

4) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak izinlerin alınması ihaleyi alan 

firma/kişiye aittir. 

5)  İhale sahası ile Osmaneli-Gölpazarı yoluna ulaşımı sağlamak için Göynük Çayı üzerine minimum 

50 tonu taşıyacak şekilde, Karayolları standartlarına uygun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 

uygun bulacağı yere, projesi İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce onaylanmış köprü 

İhaleyi kazanan firma/kişi tarafından yapılacaktır. 

 



T.C. 
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Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

   

   

6)  Osmaneli-Gölpazarı yolundan itibaren köprü ve ihale sahası boyunca Kadastral yol ihaleyi alan 

firma/kişi tarafından yapılacaktır. Kadastro yolunun sağına ve soluna olmak üzere 5 mt. lik 

koruma bandı konulacaktır. 

7) Osmaneli-Gölpazarı yolu, kadastra yolu ile köprünün birleştirilerek ulaşımı sağlayacak sanat 

yapılarının yapılması ihaleyi alan firma/kişiye aittir.  

8) Yapılacak çalışmalar esnasında tarım arazilerine ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde 

gerekli tedbirlerin alınması ihaleyi kazanan firma/kişiye aittir.  

9) ÇED onayından sonra Maden Ruhsatı verilecek, diğer şartlar yerine getirilmeden İşletme Ruhsatı 

verilmeyecektir. 

10) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya Nehri ile ilgili master plan çalışmaları yapılmakta olup, 

plan sonucu ocakların kapatılma durumunun ortaya çıkması halinde ruhsat sahibince hiçbir hak 

talep edilmeden ruhsat iptal edilecektir. 

11) Kum ocağı girişi ile Osmaneli- Medetli köy yoluna kadar asfalt yapılması asfaltın yapım işi ihaleyi 

kazanan firma/kişiye aittir. 

 

         Yukarıda belirtilen 11 maddelik şartın yerine getirilmesi şartı ile Komisyonumuzca İhale sürecinin 

başlatılması oy birliği ile uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  
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Rapor No: 02                                                                                                  Rapor Tarihi: 18 / 04 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 11/04/2014 tarihli 2014/77 sayılı 

kararı doğrultusunda 14-18/04/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“  Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. İlimiz Osmaneli İlçesi, 

Selimiye Köyü, Kavakderesi Mevkii H24a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

46.390,72 m
2
 alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı talebinde 

bulunmuştur. İl Genel Meclisi'nin ilgi tarihli kararı ile söz konusu yere I (a) grubu maden işletme ruhsatı 

verilmemesine karar verilmiştir. İlgi tarihli dilekçe ile Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. 

ve San. Ltd. Şti. Sakarya Irmağı terkinde bulunan 6714,68 m
2
'lik alanı müracaat edilen ruhsat alanına 

ulaşım yolu olarak kullanılacağını belirtmiş olup tekrar ruhsat müracaatında bulunmuştur. Bahse konu 

müracaatın görüşülmesi” ile ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  yerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda; 

Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. İlimiz Osmaneli İlçesi, Selimiye 

Köyü, Kavakderesi Mevkii H24a4 paftasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 46.390,72 m
2
 

alanda kum-çakıl ocağı açıp işletmek üzere I (a) grubu maden işletme ruhsatı talebi ile ilgili olarak; 

1) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu hükümleri gereğince kıyı kenar tespiti ihaleyi kazanan firma/şahıs 

tarafından yaptırılacaktır. 

2) 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği 

kapsamında alınması gereken Kurum görüşleri İdare tarafından ilgili kurumlardan alınacaktır. 

Alınacak kurum görüşleriyle ilgili gerekli haritalar müracaat sahibi tarafından hazırlanacaktır. 

Alınan görüşlerin uygun olması halinde İhale süreci başlatılacaktır.   

3) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak izinlerin alınması ihaleyi 

alan firma/kişiye aittir. 

4) Yapılacak çalışmalar esnasında tarım arazilerine ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek 

şekilde gerekli tedbirlerin alınması ihaleyi kazanan firma/kişiye aittir.  

5) ÇED onayından sonra Maden Ruhsatı verilecek, diğer şartlar yerine getirilmeden İşletme 

Ruhsatı verilmeyecektir. 

6) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya Nehri ile ilgili master plan çalışmaları yapılmakta 

olup, plan sonucu ocakların kapatılma durumunun ortaya çıkması halinde ruhsat sahibince 

hiçbir hak talep edilmeden ruhsat iptal edilecektir. 

7) Tarlaların önü ile Sakarya Nehri arasından yeni yapılacak ulaşım yolunun asfaltı ihaleyi 

kazanan firma/şahıs tarafından yaptırılacaktır. 

 

           Yukarıda belirtilen 7 maddelik şartın yerine getirilmesi şartı ile Komisyonumuzca İhale sürecinin 

başlatılması oy birliği ile uygun görülmüştür. 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  
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Rapor No: 03                                                                                                  Rapor Tarihi: 16 / 05 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 08/05/2014 tarihli 2014/84 sayılı 

kararı doğrultusunda 12-16/05/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“  Merkez Deresakarı ve Selbükü köyleri arazilerinde buluna HES alanının tarıma ve sulamaya 

etkilerinin komisyon marifetiyle incelenip ve araştırılarak meclisimize bilgi verilmesi” ile ilgili talebi 

incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  konu üzerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar 

sonucunda çiftçilerimizin sorunları yerinde görülmüştür; 

 

Konu ile ilgili olarak komisyonumuz aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur; 

8) Daha önce yapılan açık kanal sisteminin ekonomik olmadığından çalıştırılamadığı. 

9) Sakarya nehri üzerinde yapılan HES’ ten dolayı nehir yatağının aşağıya düştüğü, sulama 

kanalındaki seviyenin aşağıya düştüğü görülmüştür. Bu durumun çiftçilerimize ek masraflar 

getirdiği tespit edilmiştir. 

 

Tespitlerimiz sonunda; 

 

1) Toplama havuzu yapılarak kapalı sulama sistemiyle araziye dağıtılması. 

2) HES projesi kapsamında derinleştirilen nehir yatağının kenarlarından dik şevler oluşmuştur. 

Erozyona sebep olacağı gözükmektedir. HES alt katlarından derinliğine yapılan kısımlardan 

sağ ve sol sahillerde dere havza ıslahının acilen yapılması gerekmektedir. 

3) Bölgede proje aşamasında olan Demirhanlar sulama barajının hızlandırılması, sulama alanına 

söz konusu arazilerin dâhil edilmesi gerekmektedir. 

4) Komisyonumuzca tespit edilen hususların meclisimiz vasıtasıyla DSİ’ ye aktarılması uygun 

görülmüştür. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  
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Rapor No: 04                                                                                                  Rapor Tarihi: 16 / 05 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 08/05/2014 tarihli 2014/85 sayılı 

kararı doğrultusunda 12-16/05/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“  İlimiz merkez ilçe Çavuşköy sulama Göleti, Çavuşköy, Karaağaç ve Alpagut köyü arazileri açık 

kanalla sulanırken, kurumuzca kapalı şebeke damlama tesisi yapıldı. 2013- 2014 sulama döneminde 

mevcut gölet suyunun yetmeyeceği ve köyler arasında tesisi büyütme amaçlı çiftçilerimiz arasında 

anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla konunun komisyon marifetiyle 

incelenerek meclisimize bilgi verilmesi” ile ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak 

üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun,  Çavuşköy Sulama Göletini ve arazisini, Karaağaç ve 

Alpagut köylerinin arazilerini gezerek konu üzerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda 

çiftçilerimizle görüşmelerde bulunmuştur; 

 

Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca gölet suyunun yeterli olduğu yıllarda komşu köylere 

sulama amacıyla bedeliyle verilmediği tespit edilmiştir. 

 

           Komisyonumuzca Valilik ve Özel İdaremiz Marifetiyle sorumlu kişilerle toplanılarak, uzlaşma 

yoluyla sorunun çözülebileceği kanaatine varılmıştır. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  
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Rapor No: 05                                                                                                                 Rapor Tarihi: 17 / 06 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

           

         Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 04/06/2014 tarihli 2014/98 sayılı kararı 

doğrultusunda 11-17/05/2014 tarihleri arasında Ali ŞENEL Başkanlığında, Mahir KÜÇÜK, Nihal ARSLAN, 

Osman VAROL ve Orhan UĞUR’un iştirakiyle toplandı. 

  

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

İlimiz İnhisar ve Yenipazar ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen afet olaylarının komisyon 

marifetiyle incelenmesi, gerekli tedbir ve yatırımların yapılması” ile ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine 

rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

              İnhisar İlçemizde don ve selden kayda değer zarar meydana gelmediği, kiraz üreticilerimizin meyvedeki 

çatlamadan zarar gördüğü, hububat da verim beklentisinin iyi olduğu, İlçemizde ağırlıkta olan küçükbaş 

hayvancılık da sıkıntı olmadığı yerinde görüldü. İlçemizde sera ve ürün paketleme tesisine ihtiyaç olduğu, 

çiftçilerimizin TARSİM’e ilgi göstermediği tespit edildi. 

             Yenipazar İlçemizde; don ve aşırı yağışlardan dolayı kiraz ve vişne üretiminde toplamda dokuz 

köyümüzde ciddi kayıplar meydana gelmiştir. İlçemiz genelinde hububatta  %20 zarar olduğu, yem bitkilerinde 

zarar oluşmadığı, cevizde verimin hiç olmadığı görülmüştür. İlçemizdeki 760 çiftçinin %50’sinin TARSİM 

kapsamında olduğu, İlçe Hasar Tespit Komisyonunca kesin rakamlarla ilgili cetvellerin İl Tarım Müdürlüğüne 

verildiği tespit edildi. 

              İlçemiz tarımında hayvancılık, yem bitkileri ve meyvecilik ön plandadır. Üreticilerimizin hal binası ve 

paketleme tesisi talepleri vardır. 

              Osmaneli İlçemiz Soğucakpınar Köyünde1000 dönümlük arazide sebze üretimi ve ekipmanda selden 

oluşan zararın  %50’yi geçtiği, hububat üretiminde sıkıntı olmadığı yerinde görüldü. Konunun İlçe Hasar Tespit 

Komisyonunca tespit edildiği anlaşıldı. Köydeki 100 çiftçimiz değişik borçlarından dolayı 2090 sayılı kanundan 

yararlanamayacakları kendi ifadelerinden anlaşıldı. Köyümüzde sebze üretiminin ön planda olduğundan dolayı 

Soğucakpınar sulama göletinin biran önce yapılması, sele sebep olan Göynük çayında acilen ıslah çalışması 

yapılması gibi çiftçilerimizin isteği olduğu tespit edildi. 

              Gölpazarı ilçemizde don, dolu ve aşırı yağmurdan dolayı bütün çiftçilerimiz etkilenmiştir. İlçe Tarım 

Müdürlüğünce 16 köy ve şahsi müracaatlarda hasar tespiti yapılmıştır. Zararın daha çok meyvede %70 gibi 

olduğu, 1 köyümüzde selden dolayı zarar olduğu, İlçemizde hububat ve ayçiçeği üretiminde zarar olmadığı 

görüldü. 300’yakın çiftçimizin TARSİM kapsamında olduğu, Hasar Tespit Komisyonunun çalışmalarının devam 

ettiği ifade edilmiştir. İlçe Çiftçilerinin dere ıslahı, örtü altı bahçecilik gibi istekleri olduğu, ürün satış ve 

pazarlamasında sıkıntılar olduğu tespit edildi. 

                Sonuç ve Öneriler: Doğal afetler tarih boyunca insan ve çevreyi etkilemiştir. Günümüz teknolojisi 

afetleri ortadan kaldırmamış, afetlerden korunma ve afetler sonrası girişimler konusunda kolaylaştırıcı etkisi 

olmuştur. Dikkat edilmesi gereken doğal afetlerin bir kısmı bizzat insanların neden olduğu yanlış uygulamalar 

nedeniyle meydana geldiğidir. 

               Doğal afet durumunda ve sonrasında yapılması gerekenle ilgili ülkemizde yasal mevzuatlar 

bulunmaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklerin belirttiği şekilde İlimizde çalışmalar yapılmış ve 

yapılmaktadır.2090 sayılı kanunda afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar belirlenmiştir. Bundan 

önemlisi 6353 sayılı tarım sigortaları kanunu yürürlüktedir. Sigorta pirimi yarı yarıya devlet tarafından 

desteklenmektedir. 

             TARSİM konusunda çiftçilerimizin eğitilmesi, örtü altı sebze ve meyve üretiminin teşviki, arazi 

toplulaştırması ve ıslahı, konumuz olan sel afetinden önce riskli tarım alanları ve yerleşim yerlerinde DSİ ve İl 

Özel İdaresinin acil çalışma yapması, Afetlere hızlı müdahale ve afet de zarar gören köylerimize ve arazi yollarına 

yardımcı olunması önem arz etmektedir. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

   

   

Rapor No: 06                                                                                                                 Rapor Tarihi: 18 / 07 /2014 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

           

         Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 01/07/2014 tarihli 2014/114 sayılı kararı 

doğrultusunda 14-18/07/2014 tarihleri arasında Ali ŞENEL Başkanlığında, Mahir KÜÇÜK, Nihal ARSLAN, 

Osman VAROL ve Orhan UĞUR’un iştirakiyle toplandı. 

  

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

        “Bilecik Osmaneli Çerkeşli     Sulama  Göleti inşaatı 1983 yılında tamamlanarak sulamaya 

açılmıştır. 2600 Ha. alanın sulanmasına ait proje ise 1983-2009 yılları arasında açık kanallarla sulama 

şeklinde tamamlanmıştır. Osmaneli Çerkeşli Sulama Göletinden İznik köyleri de dahil olmak üzere 12 

köy faydalanmaktadır. Ancak Sulama şebekesinin, gölet vana odası ve vanalarının yıpranması nedeniyle 

su kayıpları meydana gelmekte ve bu kayıplarda küresel ısınmanın arttığı son yıllarda sorun halinde 

gelmektedir. Bu nedenle son yıllardaki yağışların yetersizliği, mevcut göletlerin yeterli doluluğa 

ulaşmaması da dikkate alındığında su kayıplarının kapalı boru sulama sistemi ile önlenmesi bölge 

halkının geleceği için büyük önem arz etmektedir. Konu ile ilgili olarak Çerkeşli Sulama Kooperatifince 

İdaremize verilen dilekçe ile Sulama Göletinden açık kanallarla sulaması yapılan 2600 Ha. tarım 

alanının sulama şeklinin kapalı ve basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi ile ilgili talebi,  personel ve 

bütçe yetersizliği nedeniyle İdaremizce gerçekleştiremediğinden, ilgili yazılar ile Devlet Su İşleri 3. 

Bölge Müdürlüğü tarafından projenin değerlendirilmesi talep edilmiştir. Devlet Su İşleri 3. Bölge 

Müdürlüğünün yazısı ile Çerkeşli Sulama Göletinin ve sulamasının Devlet Su İşleri envanterinde 

bulunmadığından; bakım, onarım ve rehabilitasyon çalışmasının yapılamayacağı; ancak İdaremiz ile 

düzenlenecek Devir Sözleşmesine müteakip ihtiyaç duyulan proje çalışmalarının yapılarak, yatırım 

programına teklif edilmesi ve ödenek tefriki işlemlerinin yapılacağı belirtilmektedir. Bahse konu sulama 

göleti, sulama kanalları ve isale hatlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devrinin yapılmasının 

uygunluğu ile uygun görülmesi halinde tapu devir ve protokollerinin yapılabilmesi için İdaremize yetki 

verilmesinin” talebi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği incelenerek rapor tanzim edilmek üzere Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonumuza havale edilmesi talep edilmiştir. 

 

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışma neticesinde; 

1. Gölet vana ve vana odalarının yıprandığı, 

2. Açık kanalların yağmur suyu ve sellerden çabuk dolduğundan dolayı damlama 

borularının kullanılamadığı, 

3. Sulama kanallarının eski ve yıpranmış olduğu bunun da su kaybına, dolaysıyla elektrik 

maliyetini artırdığı, 

4. Göletten faydalanması gereken 12 köyden yarısının sulamadan yararlanamadığı 

anlaşılmıştır. 

                 Gölet sulama kanallarının 58 km’ye yakın olduğundan, kapalı sistem yapım maliyetinin çok 

yüksek olmasından İl Özel İdaresince yapılamayacağı, Göletin sulama kanalları ve isale hattının DSİ 

Genel Müdürlüğüne devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 
 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 
Rapor No: 07                                                                                                                Rapor Tarihi: 18 / 07 /2014 

 

İl Genel Meclisinin 01.07.2014 tarihinde yapılan toplantısının 1’inci birleşimde alınan 2014/113 

sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen “İlimiz İl Özel İdaresi ve Yatırımcı Müdürlüklerinin 2015 

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 yaptığı çalışmalar neticesinde; 

1) İl Özel İdaresi 2015 Yılı Yatırım Programı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adı 

altında bulunan; 

 

a- Onarım (yeni işler) 

 MERKEZ Selöz –Ulupınar yolu 

 MERKEZ Deresakarı yolu 

 BOZÜYÜK Yeni Dodurga yol ayrımı Göynücek- Dombayçayırı yolu 

 BOZÜYÜK Çaydere – Saraycık yolu 

 BOZÜYÜK Cihangazi- Yeşilçukurca yolu 

 GÖLPAZARI Karaahmetler- Kükürt (Yenipazar) Grup  yolu 

 OSMANELİ Düzmeşe- Çiftlik yolu 

 YENİPAZAR Karahasanlar yolu 

 İNHİSAR Samrı öğrenci yolu 

 İNHİSAR Hisarcık -Samrı yolu 

b- Stabilize kaplama (yeni işler) başlığı altında bulunan tekliflere; 

 SÖĞÜT Tuzaklı- Kayabeli 

 SÖĞÜT Gündüzbey köy yolu 

 YENİPAZAR Danişment – Selim yolu 

 GÖLPAZARI Kümbet -Dumanlar yolu 

 OSMANELİ Borcak- Sekiharman yolu 

 OSMANELİ Bereket- Avdan yolu 

2)  İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım programı, Su ve Kanal Hizmetler Müdürlüğü adı 

altında bulunan tekliflere; 

a. Göletten Sulama Tesis Yapım İşlerine 

   Söğüt İlçesi Hamitabat ve Tuzaklı Köyleri Tarımsal Enerji Hattının  

b. Yeni Sondaj İşleri 

 OSMANELİ Belenalan köyü 

 OSMANELİ Boyun köyü 

c. Kanalizasyon Yapım İşleri 

 İNHİSAR Tarpak Kanalizasyon işi 

 

3) İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım programı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü adı 

altında bulunan tekliflere 

a. Köylere Servis Durağı Yapımı 

İşlerinin eklenmesi, 

4) İl Özel İdaresi 2015 yılı yatırım programında yer alan diğer projelerin yapım işinin kabul 

edilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir. 

 

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 
   

   

 
   

   

 

Rapor No: 08                                                                                                  Rapor Tarihi: 22 / 08 /2014 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 05/08/2014 tarihli 2014/133 sayılı 

kararı doğrultusunda 18-22/08/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“Küçükelmalı göleti sulama sisteminin komisyon maarifetiyle incelenmesi” ile ilgili talebi İl 

Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

            Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar neticesinde; 

 

            Küçükelmalı Sulama Göleti komisyonumuzca 18-22.08.2014 tarihlerinde yerinde incelendi. 

 

            Mevcut göletin, sulama kanallarının eski olduğundan dolayı sulama amaçlı kullanılamadığı 

görüldü.  

            Çok kısa olan sulama kanallarının yıpranmış olmasından dolayı etrafındaki arazide tarımsal 

faaliyet yapılamamaktadır. 

           Sulama kanallarının güncel projede maliyetinin 1.500.000,00 TL olduğu, yeni projeyle sulama 

alanının genişleyeceği tespit edildi. 

           Proje maliyetin yüksekliğinden dolayı söz konusu kanalların İl Özel İdaremiz imkânlarıyla 

yapılaması mümkün olmadığından; komisyonumuzca Küçükelmalı Sulama göletinin DSİ’ne 

devredilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

           

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 
 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

   

   

Rapor No: 09                                                                                                                Rapor Tarihi: 22 / 08 /2014 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 07/08/2014 tarihli 2014/137 sayılı 

kararı doğrultusunda 18-22/08/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“İlimiz İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde bulunan termal suyun incelenmesi” ile ilgili talebi 

incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

 

            Komisyonumuzca İnhisar İlçesi koyunlu Köyünde termal suyun bulunduğu bölgede 18-

22.08.2014 tarihlerinde çalışma yapılmıştır. 

 

1. Suyun güncel sıcaklığının 28-29˚ C olduğu, 

2. Sıcaklık yönünden seralarda kullanımının fayda sağlamayacağı, 

3. Bölgedeki dere suyuyla birlikte, tarımda kullanılabileceği görülmüştür, 

4. Bölgedeki mevcut su arklarının acil bakıma alınması gerektiği komisyonumuzca 

görülmüştür. 

           

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

   

   

Rapor No: 10                                                                                                                Rapor Tarihi: 19 / 09 /2014 

 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz, İl Genel Meclisimizin 02/09/2014 tarihli 2014/151 sayılı 

kararı doğrultusunda 15-19/09/2014 tarihleri arasında toplanmıştır.  

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile 

 

“Osmaneli ilçemizde Sakarya Nehri üzerinde bulunan kum ocaklarının hali hazırda çalışma 

durumlarının incelenmesi” ile ilgili talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

            İlimizde Sakarya Nehri üzerinde bulunan kum ocaklarının çerçeveye zarar verdiği yönünde 

zaman zaman şikâyetler olmaktadır. Bu kapsamda verilen önerge gereği Osmaneli İlçemizde ruhsatlı 7 

kum ocağında incelemeler ve araştırmalar yapılmıştır. 

 

           1(a) Grubu madenlerle ilgili ruhsatlandırmaların İl Özel İdaresince verildiği, bu 

ruhsatlandırmalar yapılırken ilgili kurumlardan görüş alındığı, görüşlerin olumlu olması durumunda 

ruhsatlandırmaların yapıldığı bilinmektedir. 

 

          Ancak ruhsatlandırma sahalarında kanun ve mevzuatlar dışında yapılan işlere idari para cezası 

kesildiği ve uygulamaya konulduğu ifade edilmiştir. 

 

         Ayrıca kurumların yetkisi dışında olan şahıslara ait tarım arazilerine verilen zararlar için 

vatandaşlar tarafından talep edilmesi durumunda Tarım İl ve ilçe Müdürlüklerince zarar tespitinin 

yapıldığı, zararın mahkemeler yoluyla tazmin edileceği bilinmektedir. 

           

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 
 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

   

   

Rapor No: 11                                                                                                                Rapor Tarihi: 26 / 11 /2014 

 

İl Genel Meclisinin 13 Kasım 2014 tarihinde yapılan 9’uncu birleşiminde alınan 2014/193 

sayılı kararı ile “İl Genel Meclisince onaylanacak olan 2015-2019 Stratejik Planının 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 10.maddesi gereği görüşülmesi talebi” incelenerek İl Genel Meclisine rapor 

sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde; 

 

1. C. DURUM ANALİZİ  

3.GZFT ANALİZİ 

 B.ZAYIF YÖNLERİMİZ’e 

- Miras Hukuku ve Coğrafi Şartlar sonucunda tarım arazilerimizin küçük 

parçalar halinde olması, 

2.  C. DURUM ANALİZİ  

3.GZFT ANALİZİ 

 C.FIRSATLARIMIZ’a 

- Arazi toplulaştırmasındaki çıkan kanunlar 

- Tüm köylerimizde çöp toplama hizmetinin talep ediliyor olması 

- İdaremizce gerek hibe gerekse teşvik amaçlı projelerin takiplerinin 

yapılması, 

3. E. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

    H. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

          Stratejik Amaç 4. Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulmasını sağlamak 

Hedef ve faaliyetlere; 

- Tüm köylerimizde 2015 - 2019 planlama döneminde çöp toplama 

işinin başlatılması 

- Çöp toplama hizmetinin yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

hibelerinden, ilçelerin K.H.G.B.'den ve köy katkılarından azami 

ölçüde yararlanılacaktır. 

 

         maddelerinin eklenmesi ve İl Encümenince kabul edilen diğer maddelerin kabulü 

komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

. 

           

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 
 

   Ali ŞENEL              Mayir KÜÇÜK    Nihal ARSLAN     Osman VAROLU      Orhan UĞUR  
Komisyon Başkanı       Başkan Vekili               Üye                             Üye                       Üye  



T.C. 

Bilecik İl Genel Meclisi 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

 

    

   

Rapor No: 12                                                                                                                Rapor Tarihi: 26 / 11 /2014 

 

İl Genel Meclisinin 25 Kasım 2014 tarihinde yapılan 17’nci birleşiminde alınan 2014/207 

sayılı kararı ile “Pelitözü Göletinde belediyecilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve bu alanda yeni 

yatırımların yapılabilmesi amacı ile bu alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle 

birlikte Bilecik Belediyesine devri talebi” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 

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

maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Komisyonumuzun konu üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde; 

 

1. Pelitözü Göleti mesire alanının Bilecik Belediyesi mücavir alanında kaldığı ve her türlü 

imar yetkisinin Bilecik Belediyesine ait olduğu, 

2. Mülkiyeti İl Özel İdaresine, Orman ve Hazineye ait bulunan mesire alanının alt ve üst 

yapı hizmetlerinin İl Özel İdaresi tarafından özellikle BEBKA kaynakları kullanılarak 

yapıldığı, 

3. İl Özel İdaresince yapılan alt ve üst yapı hizmetlerinin Bilecik halkı tarafından ilgi 

gördüğü ve yaz döneminde yoğun bir kullanım talebi olduğu, 

4. Mevcut haliyle yeterli olmakla birlikte, ilave tesis ve sürdürülebilir çevre, altyapı, 

temizlik, güvenlik ve denetim hizmetine sürekli ihtiyaç duyulduğu, 

5. Özellikle çevrenin yeşillendirilmesi ve peyzajın yaptırılması ile sürekli bakımlı tutulması 

ihtiyacının halk tarafından talep edildiği, 

6. Gölpark kullanım alanının sürekli temizlenmesi ve çöpünün alınması gerektiği, 

7. Yoğun talep gören alanın yedi yirmidört saat güvenliğinin korunması gerektiği gibi yeme 

içme alanlarında ilgili mevzuatı gereği zabıta marifetiyle sürekli denetlenmesinin 

zorunluluk arz ettiği, 

8. Yukarıda sunulan bu hizmetlerin İl Özel İdaresince yerine getirilmesi için çaba 

harcamakta olmasına rağmen memnun edici düzeyde olmadığı, sürekli Belediye ile 

işbirliğinin zorunluluk arz ettiği, 

9. Bu zorunlu hizmetlerin İl Özel İdaresi bütçesine ek yük getirmekle birlikte halkın ve 

mevcut işletmelerin memnuniyetinin az olduğu, 

Hususları tespit edilmiş olup, Bilecik halkının daha iyi hizmet alabilmesi ve 

sürdürülebilir şekilde park, bahçe, çevre temizlik ve denetim hizmetlerinin 

yürütülebilmesi için Pelitözü Gölpark mesire alanının mülkiyeti devredilmeksizin Bilecik 

Belediyesine tahsisinin uygun olduğu, 

Gölpark mesire alanında halen Bilecik İl Özel İdaresinin yürütmekte olduğu iki adet BEBKA destekli 

projenin de uygulanmaya devam edilmesi ve BEBKA'dan tahsis devri ile ilgili gerekli onayların 

alınması, Turizm Tanıtım Ofisi Binasının devir ve tahsis işleminin dışında bırakılması kayıtlarıyla 

Bilecik Belediyesine gerekli tahsis işleminin yapılmasının uygunluğuna Komisyonumuzca karar 

verilmiştir. 

           

           Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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