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KARAR NO:001                                                                  KARAR TARİHİ: 22.05.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 08.05.2009 tarihinde yapılan 10 uncu birleşimde alınan 
2009/066 sayılı kararı ile  “Bozüyük – Mekece arası duble yol çalışmaları ve Ankara – 
İstanbul arası Hızlı Tren güzergahı yapımı çalışmalarında İnsan sağlığına, çevreye ve tarım 
arazilerine verilen zararların ve alınması gereken önlemlerin araştırılması ” talebinin 
incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
16 ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereği 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz 20 Mayıs 2009 tarihinde İl Genel Meclisi Toplantı 

salonunda, 21 – 22 Mayıs 2009 tarihlerinde ise Çevre ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü 
Metin ÖZKAN, Çevre Mühendisi Ömür KURT, İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Davut 
ÖZCAN ve İl Tarım Müdürlüğü Şube Müdürü Cafer AY ile beraber Bozüyük – Mekece arası 
duble yol çalışmaları ve Ankara – İstanbul arası Hızlı Tren güzergahı yapımı 
çalışmalarında İnsan sağlığına, çevreye ve tarım arazilerine verilen zararların yerinde tespit 
edilmesi amacıyla mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu; 

 
Hızlı Tren ve Duble Yol çalışması nedeniyle işi yapan firmaların tarım arazileri ile su 

kaynaklarını kirlettikleri ve çevreye zarar verdikleri, 
 
Selimiye Köyü köy yolu ve kavşağının muallakta kaldığı, geçici olarak tarım 

arazilerinden verilen köy yolunun tarım alanlarına zarar verdiği, insanlarımızın işyerlerine 
ve evlerine gidemediği, alt geçit ve devamındaki yolun aşırı derecede derin açılmasına 
binaen insanlarımıza ve hayvanlarımıza tehlike arz ettiği komisyonumuzca tespit 
edilmiştir. 

 
Sonuç olarak Hızlı Tren ve Duble Yol çalışmalarını yürüten yüklenici firmaların ve 

söz konusu yol çalışmalarında kullanılmak üzere yüklenici firmalara hazır beton sağlayan 
şirketlerinde İnsan sağlığına, çevreye ve tarım arazilerine zarar vermemeleri hususlarında 
hassasiyet göstermeleri ve gerekli önlemleri almaları için uyarılmalarına oy birliği ile karar 
verilmiştir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
 
  

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 
Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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KARAR NO:002                                                                                             25.05.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 08.05.2009 tarihinde yapılan 10 uncu birleşimde alınan 
2009/067 sayılı kararı ile  “ İlimiz ve İlçelerimizde insan sağlığını, tarımı ve ekonomiyi 
tehdit eden Sivrisinek, karasinek ve yürüyen haşerelere karşı alınacak önlemlerin 
araştırılması” talebinin incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci 
maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz 25 Mayıs 2009 tarihinde Çevre ve Orman 

Müdürlüğü Şube Müdürü Metin ÖZKAN, Çevre Mühendisi Ömür KURT, İl Sağlık 
Müdürlüğü Şube Müdürü Davut ÖZCAN ve İl Tarım Müdürlüğü Şube Müdürü Cafer AY ile 
beraber İlimiz ve İlçelerimizde insan sağlığını, tarımı ve ekonomiyi tehdit eden Sivrisinek, 
karasinek ve yürüyen haşerelere karşı alınacak önlemlerin yerinde tespit edilmesi 
amacıyla mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu; 

 
Gölpazarı İlçemizin Beşevler, Kurşunlu, Çımışkı Köylerinde aşırı derecede sineğin 

olduğu, Vadide geçmiş dönemlerde açılmış olan üç adet dere yatağının sineklerin 
üremesinde etkili olduğu, vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için sineklerin larva 
dönemlerinde İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilecek veya satın alınacak 
ilaçlarla İl Tarım Müdürlüğünün kontrolünde köylülerimizle iş birliği yapılarak dört defa 
ilaçlama yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Meclisimizin takdirlerine arz 
ederiz. 

 
 
 
 
  

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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KARAR NO:003                                                                                             24.06.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 04.06.2009 tarihinde yapılan 14 uncu birleşimde alınan 2009/080 sayılı 

kararı ile  “ İlimizde bulunan mermer ocaklarının İl Özel İdaresi yol ağında bulunan köy yollarını 

bozdukları, çevreye gelişigüzel atmış oldukları molozların tarım arazilerine ve çevreye zarar 

verdikleri, verilen bu zararları ortadan kaldırmak veya önlem almak amacıyla uygulanacak 

yaptırımların tespit edilmesi ” talebinin incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci 
maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz 22 – 23 - 24 Haziran 2009 tarihlerinde İl Özel İdaresi Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürü Kemal ÇELİK, İl Özel İdaresi Maden Mühendisi Serhat ARABACI, İl 

Çevre Orman Müdürlüğü Çevre Mühendisi Ömür KURT, İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Sağlık Şube 
Müdürü Davut ÖZCAN ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Adnan KOLAÇ ile 

beraber İlimizde bulunan mermer ocaklarının İl Özel İdaresi yol ağında bulunan köy yollarını 

bozdukları, çevreye gelişigüzel atmış oldukları molozların tarım arazilerine ve çevreye zarar 

verdikleri, verilen bu zararları ortadan kaldırmak veya önlem almak amacıyla uygulanacak 

yaptırımların tespit edilmesi için mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu; 

 
Komisyonumuz Söğüt (Borcak Köyü Gökyar Mermer, Sörmaş Maden), Yenipazar (Kavacık – 

Karahasanlar – Üzümlü), İnhisar (Harmanköy) bölgesinde mermer ve maden ocaklarıyla ilgili 

denetimini 22 – 23 Haziran 2009 tarihlerinde, Bilecik (Gülümbe), Çukurören, İlyasça, Gökpınar, 

Kınık Taşçılar bölgesindeki mermer ve maden ocaklarıyla ilgili denetimini de 24 Haziran 2009 

tarihinde yapmıştır. 
1 – Gezmiş olduğumuz bölgelerde maden ocaklarımızın Köy yollarımızı aşırı tonajdan 

bozduğu, bazı Köy yollarımızda küçük araçların (Taksi gibi) geçmekte bile zorlandığı görülmüştür. 

2 – Her işletmenin kendi bölgesine has sorunlar yarattığı, örneğin; Yenipazar İlçesi Kavacık 

bölgesinde 450 metre ile 1150 metre arası rakımda çalışan Ravin Maden İşletmesi ve Federal 

Madenciliğin çalıştığı bölgenin aşırı yüksek ve uçurum olması, artan molozların gelişi güzel 

dökülerek insan ve hayvan sağlığını tehlikeye attığı kaya parçalarının vatandaşımızın tarlalarına 
zarar verdiği ve vereceği görülmüştür. 

3 – İlimizde yaklaşık 800 tane Maden İşletme Ruhsatının görüldüğü, en küçüğü 25 Hektar 

ile 250 hektar arasında değişen ruhsatların ilimiz açısından üzerinde çok hassas durulması 

gereken bir konu olduğu ciddi denetimlerin yapılması gerektiği yapılmazsa içme suyu, yol ve çevre 

kirliliği gibi konularda çok büyük zarar ve tahribat yapacağı gözlemlenmiştir. 
4 – İl Özel İdaremiz tarafından bir heyet oluşturulup yollarımızı kullanan ve tahrip eden 

firmalarla görüşüp bunların bizlere destek sağlaması malzeme bakımından yardımcı olması, 

gerektiğinde ayrı güzergahlardan yollar açılması gerekmektedir. 
Sonuç itibariyle İlimiz maden ve mermer bakımından çok zengin bir bölgedir. Maden 

mutlaka ülke ekonomisini ciddi katkı sağlayan bir yer altı kaynağımızdır. Fakat çevre, sağlık, su, 

hava, toprak ondan bin kat daha fazla lazım olan kullanılmadan duramayacağımız bir unsurdur. 
Bu nedenle madencilik kanununda İl Özel İdaresi olarak kanunlar elimizi bağlasa da buraları daha 

fazla görerek denetleyerek zararın en az seviyeye indirileceği, çevremizin, havamızın, suyumuzun 

daha az kirletileceği kanaatine varılmıştır. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
 
  

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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KARAR NO:004                                                                                             14.07.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 02.07.2009 tarihinde yapılan 17 nci birleşimde alınan 2009/087 sayılı 

kararı ile  “ Bilecik İli, Vezirhan Beldesi, Çatalçam Mevkii’nde Dinçer Çimento Beton Mad. San. Ve 

Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan “Vezirhan Entegre Çimento Fabrikası” ile ilgili 

Çevresel Etki Değerlendirme Başvurusunun incelenmesi” talebinin incelenerek İl Genel Meclisine 

rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ile İl Genel Meclisi 

Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 
 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu 13 – 14 Temmuz 2009 

tarihlerinde Tarım İl Müdürü Bilgin AYDIN, İl Özel İdaresi Maden Mühendisi Serhat ARABACI, İl 

Çevre Orman Müdürlüğü Çevre Mühendisi Ömür KURT, İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Sağlık Şube 

Müdürü Davut ÖZCAN ile beraber Bilecik İli, Vezirhan Beldesi, Çatalçam Mevkii’nde Dinçer 
Çimento Beton Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan “Vezirhan Entegre 

Çimento Fabrikası” ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme Başvurusunun yerinde tespit edilmesi 

amacıyla mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu; 

 

Bölgede kurulacak olan tesisin sanayi bölgesi içinde olması, tapulu arazilerinin bulunması, 

kullanacakları yolun hali hazırda kullanılan mevcut yol olması sebebiyle bir sıkıntı 
görülmemektedir. Fakat tesisin kullanılması sırasında filtre sisteminin çalıştırılması ve çevreye 

bırakacağı katı atıkların depolanması esnasında önlemlerin alınmamasıyla Çevre ve Sağlık 

açısından bir sıkıntının olabileceği, bununla ilgili çalışmanın Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Çevre 

Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından yapılmasının daha uygun olacağının kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuzca Vezirhan Entegre Çimento Fabrikasının kurulmasında çevre ve sağlık yönünden 
her hangi bir sakınca görülmemiştir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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KARAR NO:005                                                                                             16.07.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 03.07.2009 tarihinde yapılan 17 inci birleşimde alınan 2009/089 sayılı 

kararı ile  “Bursa – Eskişehir Fiber Optik Kablo temin ve tesisi projeleri dâhilinde İlimiz 

sınırlarındaki yollarda kazı çalışması yapılması” talebinin incelenerek İl Genel Meclisine rapor 

sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu 15 – 16 Temmuz 2009 

tarihlerinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erol BANDIRMALIOĞLU ve Çevre Orman Şube 

Müdürü Ömür KURT ile beraber Bursa – Eskişehir Fiber Optik Kablo temin ve tesisi projeleri 

dâhilinde İlimiz sınırlarındaki yollarda kazı çalışması yapılacak olan bölgeyi yerinde tespit edilmesi 

için mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu; 
 

Söz konusu çalışmanın genellikle Orman yollarımızın kenarından geçeceğinden çevreye 

zarar vermeyeceği kanaatine varılmıştır. Fakat yinede yapılan protokolde çevreye ve ormana 

verebileceği her hangi bir zarar göz önünde bulundurularak protokol yapılmasına, işin kontrolünü 

de Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne verilmesi kararı alınmıştır.  Mevcut çalışmanın yapılabilmesi 

için gerekli izinin verilmesinde Komisyonumuzca her hangi bir sakınca görülmemektedir. 
Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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RAPOR NO:006                                                                                            24.09.2009 
 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

İl Genel Meclisinin 07.09.2009 tarihinde yapılan 30’uncu birleşimde alınan 2009/111 sayılı 

kararı ile  “İlimiz Merkez ve Yedi İlçe Köylerimizde bulunan içme suyu depolarının aşırı kirli olduğu, 

içme suyu depolarının çoğunda da klorlamanın yapılmadığı, bu nedenle vatandaşlarımıza sağlıklı 

içme ve kullanma suyunun sağlanamadığı, ayrıca köylerimizde bulunan kanalizasyon şebekelerinin 

kontrolsüz bir şekilde alıcı ortama akıtılması nedeniyle çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği, 

köyde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı içme ve kullanma suyunu kullanmasının temini ve temiz 
bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için alınacak önlemlerin araştırılması” talebinin 

incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz 15 – 16 – 17 – 23 – 24 Eylül 2009 tarihlerinde İlimiz Merkez, 

Pazaryeri, Bozüyük, Söğüt, İnhisar ve Osmaneli İlçelerimize bağlı 25 adet köyümüz gezilerek, 
köylerimizde yapılan görüşmeler ve incelemeler neticesinde; 

 

1-İncelenen köylerimizin çoğunluğunda içme suyu problemlerinin olmadığı, 

2-İçme suyu depolarının temizliği köy muhtarları kontrolünde senede bir defa yapıldığı, 

3-Köylerimizde genellikle klorlama cihazının bulunmadığı, bulunan köylerde ise klorlamanın 

gelişigüzel yapıldığı, 
4-Gezilen köylerimizden kanalizasyonu olmayan köyümüzün sayısının az olduğu, ancak 

çoğu köylerde fosseptik çukuru olmadığı, kanalizasyon giderlerinin köy yakınına veya dere yatakları 

gibi alıcı ortama akıtıldığı, 

5-Fosseptik olan köylerimizde ise fosseptik çukuru girişinde veya çukurlarında problemlerin 

olduğu, 
Komisyonumuzca tespit edilmiş olup, çözüm ve önlem olarak da; 

1-Köylerimizin içme suyu depolarının temizliği için bir takvim oluşturulmalı, gerekli 

kontrollerin ilgili birimlerce/kurumlarca yapılmasının sağlanması, 

2-Köylerimizin içme suyunu karşılayan su kaynağının bulunduğu bölgelerde kanalizasyon 

giderlerinin alıcı ortama atılmasının ve katı atıkların dökülmesinin önlenmesi, 

3-Sudaki hastalık yapıcı organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi için 
Klorlamanın uzman kontrolünde yapılmasının sağlanması, 

4-Kanalizasyon giderlerinin köye en az 500 metrelik bir mesafede alıcı ortama akıtılmasının 

sağlanması, 

5-Kanalizasyon şebekesi olan köylerimizde sağlık koşullarına uygun olarak fosseptik çukuru 

yapılmasının sağlanması,  
6-Fosseptik çukurunda toplanan pis giderlerin, temizlenmesi işinin vidanjör satın alınması 

veya hizmet satın alma yöntemi ile yapılmasının sağlanması, 

7-Köylerimizde katı atıkların döküleceği/atılacağı alanların belirlenmesi ve bu atıkların imha 

edilmesinin sağlanması hususları komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 

 

Temiz bir çevre, solunabilir bir hava ve içilebilir bir su için vatandaş olarak üzerimize düşen 
görevi ve sorumluluğu unutmamalıyız. 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 

Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k
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RAPOR NO:007                                                                                            RAPOR TARİHİ: 13.11.2009 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 
İl Genel Meclisinin 09.11.2009 tarihinde yapılan 42’inci birleşimde alınan 2009/133 sayılı 

kararı ile İlimiz, Merkez, Başköy - Kızıldamlar - Yeniköy Köyleri, Uzunsırt mevkiinde, Bilecik 

Belediyeler Birliği tarafından "Katı Atık Bertaraf Tesisi" yaptırılması amacıyla çizdirilen ve İl 

Genel Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 2009/098 sayılı kararı ile kabul edilen İmar Planına, 3194 

sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi gereğince askı aşamasında, Başköy Köyü ve Kızıldamlar 

Köyü Muhtarlıklarınca yapılan itirazların” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz 12 Kasım 2009 

tarihinde Başköy ve Kızıldamlar Köylerinde yapılan inceleme neticesinde;  

 
Bilecik Belediyeler Birliğinin İlimiz, Merkez, Başköy - Kızıldamlar - Yeniköy Köyleri, Uzunsırt 

mevkiinde yapmayı planladığı “Katı Atık Bertaraf Tesisi"nin çöp ayrıştırma tesisi olduğu, 

çevreye ve tarım arazilerine her hangi bir zararının olmayacağı, hatta toplanan katı atıkların 

düzenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak katı atıkların çevre üzerine olan baskısını 

hafifleteceği, ayrıca katı atık bertaraf tesisinin yer altı suyu ve çevre kirliliğini azaltacağı 

görülmüştür. 

 
Sonuç olarak Bilecik Belediyeler Birliğinin İlimiz, Merkez, Başköy - Kızıldamlar - Yeniköy 

Köyleri, Uzunsırt mevkiinde yapmayı planladığı “Katı Atık Bertaraf Tesisi"nin hayata geçirilerek 

işletilmesi halinde katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması sürecinde çevre, 

tarım arazileri ve insan sağlığına olumsuz bir etkisinin olmayacağı komisyonumuzca tespit 

edilmiştir. 

 
 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

 

 

 
Hayati KABA Nail DAĞLI Hüseyin ÖTEYAKA Süleyman ERBAY Halit GÖLCAN 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 

 
 
 


