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İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
İl Genel Meclisinin 09.04.2010 tarihinde yapılan 5’inci birleşiminde alınan 2010/055 sayılı kararı ile 

“İlimizde süt üreticilerinin yaşadığı sorunların ve sıkıntıların araştırılarak, çözüm yollarının belirlenmesi” 

hususundaki yazılı önergenin incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere komisyonumuza havale 

edilmiştir. 

Komisyonumuz hayvancılığın geliştirilmesi ve süt birliklerinin, hayvan üreticilerinin sorunlarının 

araştırılması ile ilgili olarak, “Yenipazar-Gölpazarı (Beşevler), Pazaryeri-Bozüyük (Kandilli), Osmaneli 

(Soğucakpınar-Düzmeşe)” bölgelerinde bulunan Birlik-Kooperatif ve Ziraat odalarında inceleme ve 

araştırmalarda bulunmuştur. 

Araştırma ve incelemeler neticesinde köylerimizde toplanan sütlerin bazı bölgeler dışında hala eskisi 

gibi gelişi güzel toplandığı, bunun neticesinde sütün kalitesinin düştüğü, pazarlamanın zorlaştığı, üreticinin 

fiyat konusunda mağdur olduğu anlaşılmıştır. 

Gezilen bölgeler ve yapılan araştırmalar neticesinde komisyonumuzun önerileri ve yapılmasının 

üreticiye direkt katkı sağlayacağını düşündüğü hususlar şunlardır: 

 

1- Birlik ve kooperatiflerle işbirliği yapılarak, finansmanı idaremizce desteklenerek her bölgeden belirli 

grup üreticimizin bu işin modern, bilinçli, düzenli olarak yapıldığı yerlerde (Karacabey Sütaş gibi) 

bilgilendirilmesi, eğitilmesi, yapılacakların yerinde gösterilmesi katkı sağlayacaktır. 

2- Hayvancılık ile ilgili projelerde devlet ile birlik ve kooperatifler istişare içinde olmalıdır. 

3- Hayvancılığın bol olduğu bölgelerde kaba yem diye tabir edilen yem bitkilerinin (yonca, fiy, mısır) 

yörenin iklimine göre dağıtılması ve tohum desteğinin çoğaltılmasının yarar sağlayacağı 

düşünülmüştür. 

4- Sütün daha iyi pazarlanması için bol süt toplana bölgelerde süt soğutma tanklarının kurulması 

üreticinin litre başına 0,50 kuruş ile 1,50 kuruş arasında daha fazla para kazanmasını sağlayacaktır. 

5- Çeşitli bölgelerimizde bulunan Kalkınma ve Sulama Kooperatiflerinin hayvancılıktan yararlanmak 

istedikleri kooperatiflerin tüzük değişikliği için Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirilmesinin işi 

hızlandıracağı ve yeni bir kooperatif kurmadan mevcut kooperatiflerle hayvancılığın 

geliştirilmesinin sağlanacağı düşünülmüştür. 

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuzun hayvancılıkla ilgili görüş ve değerlendirmeleri yukarıda 

anlatılmıştır. 
 

   Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
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 Rapor No:002                                                                                                      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:003                                                                                                            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 “İl Özel İdaresi 2011 Yılı Yatırım Programı tekliflerinin görüşülmesi” talebinin gerekli inceleme ve 

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

Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz 19-20-21-22-23 Temmuz 2010 tarihlerinde saat 10.30’da İl Genel 

Meclisi Toplantı Salonunda çalışmalarına başlamıştır. Konu üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

sonucu; 

 

Maddi olanaklar çok yetersiz.  

2011 Yılında Eklenmesi İstenen Projeler; 

 

1) Meyveciliği geliştirme projesi 

a- Badem fidesi 

b- Kiraz fidesi 

c- Zeytin fidesi 

d- Erik, şeftali, ayva  

 

2) Yem bitkisi tohumu alımı 

a- Yonca 

b- Fiy 

c- Diğerleri  

 

3) Seracılığı geliştirme projesi  

 

4) Hayvancılığı geliştirme projesi 

a- Saanen keçisi alımı 

b- Romonov koyunu 

c- Diğerleri  

 

5) Hayvan hastalıkları ile mücadele  

 

6) Şerbetçi otu desteklemesi  

 

7) Toprak analiz ve tahlilleri  

  

8) Tarım ekipmanları desteklemesi 

 

9) Orman görünüp fakat üzerinde ağaç olmayan yerlerin tarıma kazandırılması 

 

10) Tarımsal sulamalarda aciliyet planına göre hareket edilmesi 

 

11) Tarımsal havzalarda (yer altı sulaması) elektrikli tarımsal sulamalar teşvik edilmeli 

 

12) Tarımsal amaçlı kooperatif ile işbirliği yapılıp desteklenmeli görüşüne varılmıştır. 

 
 

   Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

Hayati KABA Hüseyin ÜNAL Nail DAĞLI Osman GÜNDÜZ Osman VAROLU 
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