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Rapor No:001                                                                                                  Rapor Tarihi: 12.02.2010 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz İl Genel Meclisinin 04 Şubat 2010 tarih ve 2010/015 sayılı Kararı 

doğrultusunda 08 – 09 – 10 – 11 – 12 Şubat 2010 tarihlerinde toplanmıştır. 
 

İl Genel Meclisimize sunulan teklifte; 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31’inci ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönet imi ve Kontrol 

Kanununun 9’uncu maddeleri gereğince hazırlanan ve İl Encümeninin 01.02.2010 tarih ve 2010/006 sayılı 

kararı ile uygun görüş bildirilerek İl Genel Meclisine sunulan, Bilecik İl Özel İdaresi 2010 - 2014 dönemi 

Stratejik Plan taslağının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin “a” bendi gereğince 

karara bağlanması talep edilmiştir.  

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda çevre ve Sağlık 

konusunda aşağıda belirtilen;  

 

1- İçme suyu havzalarının kesinlikle kirletilmemesi ve hiçbir şekilde yatırım izni verilmemesi, 

2- İçme suyu depolarının temizlenmesi için bir takvim belirlenmesi ve tüm içme suyu depolarına 

otomatik klorlama cihazının kurulması, 

3- Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın temiz tutulması için çöp toplama merkezlerinin yapılması, 

imkânlar ölçüsünde çöplerin toplanıp bertaraf edilmesi, 

4- Tarımda zirai mücadelenin yoğun olduğu bölgelerde tanker yıkama ve doldurma 

merkezlerinin oluşturulup atıklarının düzenli toplanması, 

5- Dere yataklarının ıslah edilip gerekli çalışmanın yapılması, 

6- Belediyelerin üye olduğu katı atık bertaraf tesisine İl Özel İdaresinin üye olması gerektiği, 

7- İlimizde sağlık alanında daha iyi hizmet verebilmek için teçhizat ve araç gereç bakımından 

desteklenmesi, 

8- Acil ambulans helikopterlerinin inebilmesi için hastane bahçelerine helikopter pisti yapılması, 

9- Köylerimizde yıkılma tehlikesi bulunan eski ev ve barakaların temizlenmesi ve tehlike arz 

etmemesi için gerekli önlemlerin alınması 

10- İçme suyu tahlillerinin yapılabilmesi için sağlık ile işbirliği yapılıp tahlil laboratuarının ilimize 

kazandırılması, 

11- Okullarda çevre düzenlemesinin yapılıp eğitimde çocuklarımıza anlatılması 

12- İlimizde bulunan su kanallarının bakımının yapılıp hem su kaybının hem de çevreye zararının 

önlenmesi, 

13- Tarımsal amaçlı kullanılan arazi yollarımızın yapılıp heyelan tehlikesi olan yerlerde gerekli 

önlemin alınması, 

14- İnsan ve hayvan sağlığına tehlike arz eden boş hatların kaldırılması veya önlemlerinin alınması, 

15- İnsan sağlığına zarar veren baz istasyonlarının gelişi güzel her yere kurulmasına izin 

verilmemesi, 

16- Kanalizasyon hatlarının merkezi toplama yöntemi ile toplanıp doğal arıtma sisteminin 

uygulanması, 

17- İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarına arıtma filtre sistemlerinin kurulması, 

18- Maden ocaklarının ve fabrikalarının molozları gelişi güzel değil de düzenli bir şekilde 

toplaması, depolaması ve uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması, hususlarının Bilecik İl Özel İdaresi 

2010 - 2014 dönemi Stratejik Planına eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. 
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Rapor No:002                                                                                                  Rapor Tarihi: 24.03.2010 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 
İl Genel Meclisinin 02.03.2010 tarihinde yapılan 2’nci birleşiminde alınan 2010/024 sayılı kararı ile 

“İlimiz Osmaneli İlçesi sınırları içersinde Naşitağa Çiftliği mevkiinde H24 a4 paftasında bulunan 2341,50 

m2'lik alanda kum çakıl ocağı açıp işletmek üzere Doğuş Marmara Mad. İnş. Kum Ocağı İşlt. Nak. ve Dış 

Tic. San. Ltd. Şti. firmasına 3 (Üç) yıldan fazla süreli I (a) grubu maden işletme ruhsatı verilip verilmeyeceği 

hususunda” gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca 22-23-24 Mart 2010 tarihilerinde yapılan inceleme ve 

değerlendirmeler neticesinde;  

 

Ruhsat talep alanı, Çevre ve Salık Komisyonumuz ve ilgili firma tarafından görevlendirilen 

Necmettin BULUT isimli şahsın refakati ve Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

personeli ile birlikte gezildi. Maden mühendisi Serhat ARABACI tarafından ruhsat müracaat koordinat 

noktaları GPS el cihazı ile karşılaştırılarak müracaat alanı gösterildi. 

  

I (a) grubu maden (kum-çakıl ocağı) olarak açılıp işletilmek üzere ruhsat talep edilen alanın; 

Sakarya Nehri içerisinde kaldığı, Ruhsat talep edilen alanın kuzey tarafının tarım alanlarıyla çevrili 

olduğu, alan üzerinde yüzeysel olarak yapılan gözlemlerimizden büyük miktarda kum-çakıl rezervi 

görülmediği, talep edilen alanın 2341,50m²’lik bir alan olduğu, bu alanın ise kum-çakıl ocağı açılıp 

işletilmesi için planlanan alanlar için çok küçük bir alan olarak değerlendirildiği, 3213 Sayılı Maden 

Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen en az 5 yıllık maden ruhsatı verilmesi gerekliliğinin 

göz önünde bulundurulması düşünülürse, çok küçük bir alan için en az 5 yıl gibi uzun bir süreli ruhsat 

verilmesi, ruhsat çevresinde ve tarım alanlarında daha sonra ortaya çıkacak değişik sorunlara neden 

olabileceği, ruhsat talep alanına ulaşılabilecek hali hazırda mevcut ulaşım yolu bulunmadığı, talep 

alanına en yakın tren hemzemin geçidinin 5-10 km uzaklıkta olan ve Bayırköy Beldesi merkezi içerisinde 

bulunduğu, buraya ulaşılarak nakliye yapılması istenmesi halinde ise, arazi yolundan ya da TCDD 

kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan bakımsız yol üzerinden ulaşımın sağlanması gerektiği kanaatine 

varılmıştır. 

 

Tüm bu nedenlerden dolayı; 

 

Belirtilen alan için Doğuş Marmara Mad. İnş. Kum Ocağı İşl. Nak. ve  Dış Tic. San. Ltd. Şti.‘ne, 3 

yıldan fazla süreli kiralama yapılarak (3213 sayılı Maden Kanununda en az süre olarak öngörülen) 5 yıllık 

süreli I (a) grubu maden (kum-çakıl ocağı) işletme ruhsatı verilmesi Komisyonumuzca uygun 

görülmemiştir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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Rapor No:003                                                                                                  Rapor Tarihi: 26.03.2010 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 
İl Genel Meclisinin 02.03.2010 tarihinde yapılan 2’nci birleşiminde alınan 2010/025 sayılı kararı ile 

“İlimiz Osmaneli İlçesi sınırları içersinde Sarmaşık ve Karasu mevkiinde 28 M-3 pafta, 33 no'lu ada 

üzerinde Sakarya nehri içersinde ve Sakarya terki alan üzerinde bulunan, 1.poligon 6634 m2,  2.poligon 

(taksir edilen alan çıkarıldıktan sonra kalan miktar) 2772 m2'lik alanda kum çakıl ocağı açıp işletmek 

üzere Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmasına 3 (Üç) yıldan fazla süreli I 

(a) grubu maden işletme ruhsatı verilip verilmeyeceği hususunda” gerekli inceleme ve araştırmanın 

yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca 25-26 Mart 2010 tarihilerinde yapılan inceleme ve 

değerlendirmeler neticesinde;  

 

Ruhsat talep alanı, Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ve ilgili firma yetkilisi İrfan DÜNYA’nın 

refakatinde ve Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile birlikte gezildi. 

Maden mühendisi Serhat ARABACI tarafından ruhsat müracaat koordinat noktaları GPS el cihazı ile 

karşılaştırılarak müracaat alanı gösterildi. 

 

I (a) grubu maden (kum-çakıl ocağı) olarak açılıp işletilmek üzere ruhsat talep edilen alanın; iki 

poligon halinde bulunduğu ve bir bölümünün Sakarya Nehri içerisinde bir bölümünün ise Sakarya terki 

alan üzerinde kaldığı, yakın çevresinde tarım alanlarının bulunmadığı, ruhsat talep alanının devamında 

aynı şirkete ait 2005/1 no’lu I (a) grubu maden işletme ruhsatının bulunduğu, ruhsat sahası yakın 

çevresinde, ilgili şirkete ait şantiye binaları ve yıkama eleme tesisinin bulunduğu, maden üretimi ve 

sevkiyatı yapmak üzere ruhsat talep alanı ile karayoluna bağlantılı hali hazırda çalışan mevcut ulaşım 

yolu ve demiryolu alt geçiş yolunun bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Bundan dolayı; 

 

Dünyalar Asfalt Yol Yapı Nak. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından müracaat edilerek I (a) 

grubu maden ruhsatı talep edilen (2 poligon halinde) alanlar için 3 (üç) yıldan fazla süreli kiralama 

yapılarak (3213 sayılı Maden Kanununda en az süre olarak öngörülen) en az 5 (beş) yıllık süreli I (a) 

grubu maden (kum-çakıl ocağı) işletme ruhsatı verilmesinde, Komisyonumuzca herhangi bir sakınca 

görülmemektedir. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:004                                                                                                   Rapor Tarihi: 22.04.2010 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

İl Genel Meclisinin 08.04.2010 tarihinde yapılan 4’üncü birleşiminde alınan 2010/050 sayılı kararı ile 

“İlimiz Osmaneli İlçesi Büyükyenice Köyü sınırları içersinde Çaylar mevkiinde Pafta 54 H24 a-17b, 199 ada, 

14 no’lu parsel üzerinde Sakarya terki alan üzerinde bulunan 4659 m2lik alanda kum çakıl ocağı açıp 

işletmek üzere Kar-Çet Madencilik Hafr. Kum Çakıl San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına 3 (Üç) yıldan fazla süreli I 

(a) grubu maden işletme ruhsatı verilip verilmeyeceği hususunda” gerekli inceleme ve araştırmanın 

yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 
 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

neticesinde; 

 

Ruhsat talep alanı, Çevre ve Sağlık Komisyonumuz ve ilgili firma yetkilisi Selami Karaca’nın 

refakatinde ve Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile birlikte gezildi. 

Maden Mühendisi Serhat Arabacı tarafından ruhsat müracaat koordinat noktaları GPS el cihazı ile 

karşılaştırılarak müracaat alanı gösterildi. 

 

I (a) grubu maden (kum-çakıl ocağı) olarak açılıp işletilmek üzere ruhsat talep edilen alanın; 

Sakarya nehri kenarında kaldığı, alanda tarla kumculuğu yapılacağı, alanın yakın çevresinde tarım 

alanlarının bulunmadığı, alanın eski tarihlerde kum-çakıl ocağı olarak kullanıldığı ve yıkama eleme tesisi 

yapısının bulunduğu, maden üretimi ve sevkiyatı yapılmak üzere ruhsat talep alanı ile karayoluna 

bağlantılı hali hazırda çalışan mevcut ulaşım yolunun bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

Bundan dolayı; 

 

Kar-Çet Madencilik Hafr. Kum Çakıl San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından müracaat edilerek I (a) grubu 

maden ruhsatı talep edilen alan için 3 (Üç) yıldan fazla süreli kiralama yapılarak (3213 sayılı Maden 

Kanununda en az süre olarak öngörülen) en az 5 (Beş) yıllık süreli I (a) grubu maden (kum-çakıl ocağı) 

işletme ruhsatı verilmesinde, Komisyonumuzca herhangi bir sakınca görülmemektedir. Meclisimizin 

takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:005                                                                                                   Rapor Tarihi: 06.05.2010 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

İl Genel Meclisinin 05.05.2010 tarihinde yapılan 5’inci toplantısının 3’üncü birleşiminde alınan 

2010/064 sayılı kararı ile Osmaneli İlçesi Ciciler Köyü mevkiinde bulunan tarım arazilerinin, duble yol ve 

hızlı tren çalışmalarından uğradığı zararların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması” talebinin gerekli 

inceleme ve araştırmanın yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale 

edilmiştir. 
 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca 06 Mayıs 2010 tarihinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

neticesinde; 
 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz, Tarım İl Müdürü Abdulkadir AKKAN ve Çevre ve Orman Müdürü 

Adnan KOLAÇ önerge verilen bölgeye gidilip incelemelerde bulunuldu. 

 

Zarara uğrayan köylü vatandaşlarımızın arazilerine yerinde bakıldı. Bu arada bölgede çalışma 

yapan NUH Çimento firmasına ait araçların havalarında ısınmasıyla yolun aşırı tozuması sonucu 

bahçelere zarar verdiği görüldü.Tesis şefi Fikret CİVE ile görüşüldü.Çiftçilerle görüştüğünü amaçlarının 

kimseyi mağdur etmek olmadığını onun için mağdur olan çiftçilerimize malzeme yardımını yapıldığını 

(boru,yağmurlama,akaryakıt..vb.)yolun günde en az 3 defa sulandığını yinede yeterli olmadığını 

bundan sonra ayrı bir güzergahtan çalışacaklarını beyan ettiler. Komisyon olarak aynı şikayetin tekrar 

olması halinde cezai yaptırımın uygulanacağına karar verildi. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:006                                                                                                      Rapor Tarihi: 03.06.2010 

 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 01.06.2010 tarihinde yapılan 6’ncı toplantısının 1’inci birleşiminde 

alınan 2010/077 sayılı kararı ile “Özgün Yapı San. Ve Tic. A.Ş.‘ne,  İlimiz Söğüt İlçesi Zemzemiye 

Köyü sınırları içersinde Sarıbayır mevkiinde ariyet (dolgu) ocağı açıp işletmek üzere, I (a) grubu 

maden işletme ruhsatı verilip verilmeyeceği” hususunda gerekli inceleme ve araştırmanın 

yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz,  İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kemal 

ÇELİK ve İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Levent BURGU ile birlikte mahallinde yapılan 

incelemede, köy muhtarı ve halkı ile yapılan görüşmeler ve İl Tarım Müdürlüğü’nün dosyasında 

bulunan yazışmalarda, ariyet ocağı açmak üzere kiralanmak istenen yerin mera olduğu, bu 

alanın köylüler tarafından hayvanları otlatmak üzere kullanıldığı ve bu bölgenin en büyük, 

büyükbaş hayvan varlığına sahip köy olduğu, ocak açmak üzere kiralanmak istenen sahanın 

yeni yapılan yola paralel olması nedeniyle mera vasfının kaldırılarak başka amaçlarla 

kullanılmak üzere el değiştirme sonucunu doğuracağı ve köyün kullanımından çıkacağı, zaten 

sınırlı olan mera alanının daralacağı ve bundan sonraki mera vasfının kaldırılması taleplerine 

emsal teşkil edeceği, anlaşıldığından, hayvancılık potansiyelinin gelişme gösterdiği bu yerde 

mera vasfının kaldırılarak ariyet ocağı açılmak üzere kiralama ihalesine çıkılması 

komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

 
 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:007                                                                                                      Rapor Tarihi: 16.06.2010 

 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 07.06.2010 tarihinde yapılan 6’ncı toplantısının 5’inci birleşiminde 

alınan 2010/088 sayılı kararı ile “Kavlan Kardeşler Orman Kır Lokantasına (Erol KAVLAN), elektrik 

üretmek amacıyla kullanılmak üzere yasal izin verilip verilemeyeceği, ilgili şahıs tarafından 

belirtilen su kaynağını, elektrik üretmek amaçlı veya başka maksatlı olarak kiralama talebinde 

bulunulması halinde, söz konusu kaynak suyunun kiralama ihalesine çıkarılıp çıkarılamayacağı 

veya 5 (Beş) yıldan fazla süreli kiraya verilip verilemeyeceği” hususunda gerekli inceleme ve 

araştırmanın yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Çevre ve Sağlık Komisyonumuz, 14 Haziran 2010 tarihinde çalışmalarına başlamış, 16 

Haziran 2010 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. 

 
 Söz konusu alanı yerinde görmek üzere; 15 Haziran 2010 tarihinde Komisyonumuz ile 

birlikte İl Özel İdaresi Maden Mühendisi Serhat ARABACI ve Jeoloji Mühendisi Metin CEYHAN 

tarafından mahallinde yapılan incelemede, köy muhtarı ve azalar ile yapılan görüşmeler 

neticesinde; 

 
Köy muhtarının ve azalarının, söz konusu su kaynağını Kavlan Kardeşler Orman Kır 

Lokantasına (Erol KAVLAN), elektrik üretmek amacıyla kullanılmak üzere kiralanmasını 

istemedikleri, ancak teknik elemanlarca yapılan inceleme neticesinde; köyün bu suya 

kullanma, içme ve tarımsal sulama amaçlı olarak ihtiyacının olmadığı, ayrıca kullanılan kaynak 

suyunun tamamının Gürleyik deresine döküldüğü, kiralama işleminin yapılması halinde köye her 

hangi bir zararının da olmayacağı anlaşıldığından; düzenlenecek kiralama sözleşmesine 

“belirtilen su kaynağının ileride içme suyu ihtiyacı doğan köylere projelendirilmesi halinde 

sözleşmenin fesih edilmesine” şartı konularak, elektrik üretimi için 5 (Beş) yıl süre ile kiralama 

ihalesine çıkılması ve bu konuda İl Encümeni’ne yetki verilmesi komisyonumuzca uygun 

görülmüştür. Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:008                                                                                                      Rapor Tarihi: 23.07.2010 

 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 08.07.2010 tarihinde yapılan 8’inci toplantısının 4’üncü birleşiminde alınan 

2010/107 sayılı kararı ile “İlimiz İl Özel İdaresi ve Yatırımcı müdürlüklerinin 2011 yılı yatırım programları 

teklifleri” üzerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz, 19 Temmuz 2010 tarihinde çalışmalarına başlamış, 23 Temmuz 

2010 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. 

 

İl Özel İdaresi 2011 yılı yatırım programı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;  

 

1- Jeotermal kaynak arama ve tesis projesi 

2- Çocuk oyun parkı grubu alımı işi 

3- Mesire alanlarına piknik bankı alım işi  

 

projelerinin uygun görülerek, bu maddelere ilave olarak; 

 

a- Her ilçede 5 köye yangın vanası ve yangın hortumu alınması, 

b- Her ilçemize köylerimizde kullanılmak üzere bir adet vidanjör alınması, faaliyetlerinin de İl Özel 

İdaresi 2011 yılı yatırım programına ilave edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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Rapor No:009                                                                                                      Rapor Tarihi: 23.07.2010 

 

 

 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

İl Genel Meclisinin 06.07.2010 tarihinde yapılan toplantının 2’nci birleşiminde alınan 2010/100 

sayılı kararı ile “Stratex Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İlimiz Bozüyük İlçesi Muratdere Köyü 

civarında bulunan Sicil: 64383 ruhsat numaralı IV. grup maden (bakır, molibden ve altın) sahası ile ilgili 

olarak, sahanın bulunduğu alanın İl Genel Meclisinin 05.04.2010 tarihli ve 2010/39 sayılı kararı ile 

belirlenen koruma alanı içerisinde kaldığı, bu nedenle Stratex Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bu bölgede 

çalışabilmesi için GSM ruhsatının verilmesi için, koruma alanı olarak belirlenen alanın tekrar 

incelenmesi” talebi komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuz, 19 Temmuz 2010 tarihinde çalışmalarına başlamış, 23 Temmuz 

2010 tarihinde çalışmalarını tamamlamıştır. Evrak üzerinde ve mahallinde yapılan inceleme ve 

değerlendirmeler sonucu; 

 

                Stratex Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İlimiz Bozüyük İlçesi Muratdere Köyü civarında 

bulunan Sicil: 64383 ruhsat numaralı IV. grup maden (bakır, molibden ve altın) sahasının çevre ve doğal su 

kaynaklarına zarar vermeyeceği kanaatine varıldığından ruhsat sınırı kadar alanın madencilik faaliyetleri 

açısından kullanılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

 

 Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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