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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Sungurlu İlçesi, Alembeyli Köyü, 1940 parsel nolu 

taşınmaz üzerinde yapılacak güneş enerjisi santraline ilişkin yürürlükteki uygulama imar 

planında çekme mesafelerinin değiştirilmesine yönelik plan müellifince hazırlanan 1/1.000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Açıklama Raporu ile ilgili olarak İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, İdaremize sunulan plan değişikliği 

teklifi ve dosyasında yapılan incelemede, teklif plan değişikliğinin; Sungurlu İlçesi Alembeyli 

Köyü 1940 parselde İl Genel Meclisi'nin 04/02/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan 

imar planındaki yapı çekme mesafelerinin 15 metreden 5 metreye düşürülmesi yönünde 

hazırlandığı görülmüştür. Yürürlükteki imar planında belirtilen 15 metre yapı çekme 

mesafelerinin Toprak Koruma Projesinin sonuç bölümünde belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

 Söz konusu Toprak Koruma Projesinde belirtilen 15 metre olan yapı çekme 

mesafesinin 5 metreye düşürülmesinde herhangi bir sakınca olmadığı İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü'nün 24/07/2017 tarih ve 13559 sayılı yazısı ile bildirildiği ve bahse 

konu Toprak Koruma Projesinin bu yönde revize edilerek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü'nce onaylandığı görülmüştür. 

 

 Söz konusu taşınmaz üzerinde Kundalini, Çakra, Dese, Nefes ve Sunerji Enerji 

Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı 5 adet şirketin toplam 5 Mw GES projesi yapacakları tespit 

edilmiştir. 

 

 Genel Sekreterlik Makamının 03/01/2017 tarih ve E.95 Sayılı Makan Olur'u gereği, 

söz konusu taşınmaz üzerinde faaliyette bulunacak Kundalini, Çakra, Dese, Nefes ve Sunerji 

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin hissedarlarının FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı ya da 

irtibatlı olup olmadıkları İl Olağanüstü Hal Bürosuna 12/07/2017 tarih ve 8670 sayılı yazı ile 

sorulmuş, 21/07/2017 tarih ve 10849 sayılı cevabi yazıda söz konusu şirketlerin hissedarı olan 

Ramazan EVREN (T.C. No:27886098570) isimli şahısın FETÖ/PDY Terör Örgütü ile 

iltisaklı Bank Asya hesap kaydının olduğu belirtilmiştir. 

 

 Bu kapsamda hazırlatılan imar planı değişikliği, Valilik Makamı'nın 31/07/2017 tarih 

ve 9445 sayılı Olur yazısına istinaden yukarıda belirtilen hususlar belirtilmek suretiyle İl 

Genel Meclisi'ne havale edilmiş ve söz konusu plan değişikliği teklifi İl Genel Meclisi'nin 

06/09/2017 tarih ve 284 sayılı kararı ile faaliyette bulunacak firmaların hissedarlarından 

birinin FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. 

 

 Konuya ilişkin İdaremize gönderilen İl Olağanüstü Hal Bürosunun 01/12/2017 tarih ve 

20333 sayılı yazısında, "...ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Ramazan EVREN isimli şahsın Bank 

Asya Hesap kaydını bulunduğu bildirilmiş ise de; bu kapsamda İl Olağanüstü Hal Bürosu 

inceleme alt komisyonu tarafından 01/12/2017 tarihinde yapılan incelemede; ilgi (a) sayılı 

yazınızda bilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, terör örgütleri ile iltisakı veya irtibatının 

bulunmadığı değerlendirilmiştir." denilmektedir. 
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 Yukarıda yer alan tespitler ve mevzuat hükümleri ile İl Olağanüstü Hal Bürosunun 

01/12/2017 tarih ve 20333 sayılı yazısı kapsamında yapılan değerlendirmede, söz konusu 

taşınmaz üzerinde; İl Genel Meclisi'nin 04/02/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanan 

Güneş Enerjisi Santrali olarak işaretlenen imar planındaki yapı çekme mesafelerinin 15 

metreden 5 metreye düşürülmesi yönünde plan müellifince hazırlanan 1/1000 Ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi (b) bendi 

ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi (c) bendi gereği onaylanmasına karar 

verilmiştir.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 376 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Köylerdeki yapılan yerleşik alan sınır tespitinde köy 

muhtarlarınca genişletilmek istenen yerler genişletilebilir mi? Aranan şartlar nelerdir? Sınır 

tespiti genişletildiğinde köylü lehine birçok avantaj sağlamaktadır. Köylerimizin 

mağduriyetinin giderilmesi konusunda araştırılma yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre; Köy 

yerleşik alanları; köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna 

kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut 

binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan yerlerdir.  

 

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, Madde 4/4 ve 43’te yer alan esaslara göre köy 

yerleşik alan tespiti şu şekilde yapılır. 

Madde 4/4- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 

kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy 

ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde 

yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak 

bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin 

içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, 

valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy 

yerleşik alanı civarını tanımlar. 

 

Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan 

köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir. 

Madde 43- (Değişik: 2.9.1999 – 23804 s. R.G) Köy ve mezraların yerleşik alanı ve 

civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon 

tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli hâlihazır haritalar veya kadastro paftaları 

üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır. 

(Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde köy yerleşik alanı tespitlerinin 

Valiliklerde İl İdare Kurulu kararı ile onaylanacağı belirtilmişse de,  5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan kanun hükümleri çerçevesinde bu 

yetkinin İl Genel Meclisince kullanılması gerekmektedir.) 

 

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının 

dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti 

yapılamaz. 

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy 

yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. 
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Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere 

yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez. 

Yukarıda bahsettiğimiz mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere köy yerleşik alanı 

sınır tespitinin usulleri belirlenmiştir. Bu usullere göre köy muhtarlarına bir yetki 

tanınmamaktadır. Dolayısıyla köy muhtarlığınca yerleşik alan sınırlarının genişletilme 

mümkün değildir.  

Öte yandan köy yerleşik alan tespitinin bir defaya mahsus yapılabileceği belirtilmiştir. 

İlimize bağlı köylerin tamamına yakınında köy yerleşik alanı tespiti yapılmıştır.    

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 2 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe Atçalı Köyünde bulunan, mülkiyeti hazineye 

ait 420 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmazın, Çorum Belediyesi Mücavir Alan Sınırı 

dışında kalan kısmı üzerinde plan müellifince hazırlanan imar planları ile ilgili olarak İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek, İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 02/10/2017 tarih ve 6938 sayılı 

yazısı ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Atçalı Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye 

ait 420 parsel nolu taşınmazın İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının 

talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğümüzce 11/10/2017 tarih ve 12320 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuştur.  

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 05/12/2017 tarih ve 3097783 sayılı 

yazısı ile tarım dışı kullanım izni aldığı,  BOTAŞ, Ankara 2 Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve TEİAŞ 10. İletim Grup 

Müdürlüğünden uygun görüşlerin alındığı tespit edilmiştir. 
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Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18/10/2017 tarih ve 4954 sayılı yazısı ve ekindeki 

Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/07/2017 tarih ve 

12861 sayılı yazısında, "...tarımsal verimliliğin korunması, verimli tarım alanlarında 

yapılaşma baskısı oluşturulmaması, kentsel hizmetlerin maliyet etkin sağlanabilmesi, kentsel 

yapılaşmanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi, ikinci konut kullanımının özendirilmemesi ve 

nüfusun tarımsal rekreasyon ihtiyacının giderilebilmesi için amacıyla anılan taşınmazlar 

üzerinde Çevre Düzeni Planı'nın 1.5.17 "Tarım Alanları" başlığı altında yer alan hükümler 

uyarınca hobi bahçeleri yapılabileceği..." belirtilmiştir. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik 

Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 18/12/2017 tarihinde onaylandığı ve 

Ö.A-2.1 ve U.A olarak işaretlendiği tespit edilmiştir. 

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, Merkez İlçe Atçalı 

Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 420 parsel nolu taşınmazın, İlimizdeki hobi 

bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin 

bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine 

taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ 

parseli olarak hazırlanarak "Tarımsal Rekreasyon Alanı" olarak işaretlenen imar planı 

teklifinin onaylanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

              Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                 Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 3 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe Çanakçı köyünde bulunan, mülkiyeti 

hazineye ait 210 ada, 1 parsel nolu ham toprak vasıflı taşınmazın yaklaşık 13,30 ha’lık alan 

üzerinde plan müellifince hazırlanan imar Planı ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı.  

 

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Valiliğimiz İl Yazı İşleri 

Müdürlüğü'nün dağıtımlı 08/06/2017 tarih ve 8203 sayılı talimat yazılarında özetle, 

ülkemizde nüfus hareketlerindeki değişmelerin çarpık kentleşme sorununu beraberinde 

getirdiği, hükümetimizin çarpık kentleşmeyi azaltabilmek amacıyla kentsel dönüşüm 

projelerini uygulamaya koyduğu, insanların refah seviyesinin artmasıyla beraber, kentlere 

mücavir alanlarda yazlık hobi evi veya bahçesi adı altında kendilerine konut yaparak, şehir 

dışında yaşam şansı arama istekleri olduğu, şehirlerde yaşayanların hafta sonları veya 

mesaiden artan zamanlarda tabiatla iç içe, temiz havaya sahip, sakin ve gürültüsüz bir ortamda 

yaşamaya çalıştıkları ve bunun için çareler aradıkları, konuyla ilgili olarak Valiliğimizce 

kesin bir iradeyle kırsal alanda çarpık yapılaşmaya müsaade edilmediği, ancak var olan 

talebin de bir şekilde karşılanması gerektiği belirtilerek,  İlimiz mücavir alan sınırı dışında 

yerleşmeye müsait orman veya mera olmayan tapulama harici alan statüsündeki alanların İl 

Defterdarlığı tarafından tespit edilerek, Kadastro Müdürlüğü'nden tescil edileceği, tescili 

yapılan alanların İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kadastro Müdürlüğü mühendisleri eliyle 

süratle imar planlarının hazırlanarak İl Genel Meclisi'nin onayına sunulacağı, onaylanan imar 

planları sonucu oluşan parsellerin hazine adına tescil edildikten sonra Milli Emlak Müdürlüğü 

tarafından mevzuata uygun olarak satışa çıkarılacağı ve bu işlemlerin tam bir koordine 

halinde yapılması gerektiği ve gecikmeye müsaade edilmeyeceği bildirildiği tespit edilmiştir. 

 

 Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/08/2017 tarih ve 5788 sayılı 

yazısı ile yukarıda bahsedilen talimatlar çerçevesinde yapılan araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilen, İlimiz Merkez İlçe Çanakçı Köyünde bulunan mülkiyeti 

Hazineye ait 210 ada 1 parsel nolu taşınmazın yaklaşık 13,30 ha'lık kısmının, İlimizdeki 

hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin karşılanması, bunun yanı sıra tarım 

arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi ve 

Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından konut yapımı amaçlı hobi 

bahçesi ve bağ parseli olarak imar planı hazırlanmasının talep edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Yukarıda yer alan talimat ve talep yazılarına istinaden konuya ilişkin İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğümüzce 30/10/2017 tarih ve 13129 sayılı yazı ile ilgili Kurum ve 

Kuruluşlara görüş sorulmuştur.  

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 08/12/2017 tarih ve 3098387 sayılı 

yazısı ile tarım dışı kullanım izni aldığı, BOTAŞ, YEDAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel 

İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Orman İşletme 

Müdürlüğü'nden uygun kurum görüşlerinin alındığı,  TEİAŞ 10. İletim Grup Müdürlüğünün 

17/11/2017 tarih ve 442697 sayılı yazısında plana konu araziden 154 kv'lik Çorum-Çankırı 

EİH isabet ettiği belirtilerek gerekli önlemlerin alınması ve askı süresi içerisinde planın bir 
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örneğinin incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, söz konusu EİH'nın irtifak 

koridoru ile beraber plana yansıtıldığı ve o bölgenin park olarak işaretlendiği tespit edilmiştir. 

  

 Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 06/11/2017 tarih ve 5292 sayılı yazısı ve ekindeki 

Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/07/2017 tarih ve 

12861 sayılı yazısında, "...tarımsal verimliliğin korunması, verimli tarım alanlarında 

yapılaşma baskısı oluşturulmaması, kentsel hizmetlerin maliyet etkin sağlanabilmesi, kentsel 

yapılaşmanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi, ikinci konut kullanımının özendirilmemesi ve 

nüfusun tarımsal rekreasyon ihtiyacının giderilebilmesi için amacıyla anılan taşınmazlar 

üzerinde Çevre Düzeni Planı'nın 1.5.17 "Tarım Alanları" başlığı altında yer alan hükümler 

uyarınca hobi bahçeleri yapılabileceği..." belirtilmiştir. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik 

Etüt Raporunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 02/01/2018 tarihinde onaylandığı ve 

Ö.A-2.4 olarak işaretlendiği tespit edilmiştir. 

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, Merkez İlçe Çanakçı 

Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 210 ada 1 parsel nolu taşınmazın yaklaşık 

13,30 ha'lık kısmının, İlimizdeki hobi bahçesi ve bağ parseli ihtiyaç ve talebinin 

karşılanması, bunun yanı sıra tarım arazilerinin bölünüp parçalanmasının ve tarım dışı amaçla 

kullanılmasının önüne geçilmesi ve Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması 

açısından konut yapımı amaçlı hobi bahçesi ve bağ parseli olarak hazırlanarak "Tarımsal 

Rekreasyon Alanı" olarak işaretlenen imar planı teklifinin onaylanması Komisyonumuzca 

uygun görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ali Sami ODABAŞ                  Mustafa YILDIZ               Hacı Mustafa ŞİMŞEK          

             Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                         Üye 

 

 

                  

          Hacı BOLAT          Mesut TUĞREL         Mehmet YÜCEL        Satılmış KÖKCÜ     

                  Üye                           Üye                             Üye                              Üye  
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- RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 377 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen;  Ülke ekonomisinin önemli kaynaklarından olan yer altı 

kaynaklarımız İlimizde ne durumdadır? Hangi kaynaklarımız vardır? İlimize katkıları 

nelerdir? Kaç kişi istihdam edilmektedir? Çalışanların sorunları nelerdir? İşletmelerin çevreye 

etkileri ne durumdadır? Bu konuların araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre; İl Özel 

İdaresinden almış olduğumuz bilgiler göre,  ilimizde 210 adet maden ocağının iş yeri açma ve 

çalışma ruhsatı mevcut olup ve faal olmaktadır. Faal olan maden ocaklarından bazılarının 

çalışmalarından almış olduğumuz bilgileri şöyledir. 

 

 Faal durumda olan Dodurga ilçemizde çelikler kömür işletmesi şirketini çevre ve 

sağlık komisyonumuz olarak ziyaret ettik çalışmalarını yerinde gördük ve edinmiş olduğumuz 

bilgiler şöyle oluşmaktadır. 

 

Kömür işletmesi 1942 yılında tutuş köyü muhtarlığının girişimi ile başlamış olup 1962 

yıllarında özel idare ve sonrasında T.K.İ.nın bünyesinde 2002 yılına kadar çalışmış 2002 

yılından itibaren çelikler kömür işletmesi olarak günümüze kadar çalışmaktadır işletmemizde 

çevre illerin ve Karadeniz bölgesinin evsel yakıt ihtiyacını karşılamaktadır üretmiş 

olduğumuz kömürler sanayi fırınları ile sobalarda en verimli şekilde yanan kömürlerden 

oluşmaktadır ülkemizde üretilen yer altı madenlerinin en kaliteli kömürlerdendir kükürt oranı 

kül oranı ve kalorisi  kullanıma en elverişli  çevreye en az zarar veren kömürlerdendir 

işletmemizde 273 personel çalışmakta olup çoğunluğu çorum ili ve ilçelerinde ikamet 

etmektedir bölgede çalışan personel ile birlikte esnaf nakliyeci fabrikacı sanayici ve bununla 

birlikte tedarikçi işletmeler göz önüne alındığında 1500 ile 2000 kişi civarında yöre halkına 

istihdam sağlamaktadır işletmemiz bünyesinde 8 adet ekskavatör 3 adet loder 1 adet grayder  

2 adet dozer 40 adet hafriyat kamyonu ve 20 adet treyler çalışma yapmaktayız ayrıca çorum 

Osmancık ve yakın civarlardan 80 ila 100 araçlık nakliye hizmeti alınmakta olup bunlarında 

tamir ve bakım işlemleri çorum ili ve ilçelerinde yapılmaktadır ayrıca   il ve ilçelerimize 

ekonomisine katkı sağladığımızı düşünmekteyiz işletmemizde çalışmalar çevreye zarar 

vermeyecek şekilde yapılmakta olup kazı alanı biten yerler tarıma elverişli şekle getirilerek 

gelecekte faydalanılacak hale  getirilmektedir. 

 

Yine ilimiz Dodurga ilçemizde 2014 yılında soma faciası sonrası iş veren tarafından 

kapatılan yer altı işletmesi 2017 NİSAN ayında YS MADENCİLİK LTD.ŞTİ tarafından 

çalıştırılmaya başlamış olup yer altı ve eleme –paketleme tesislerinde direkt şirket bünyesinde  

300 personel açık ocak ve doğrudan temin ile dışarıdan alınan hizmetlerde 100 personel 

dolaylı olarak toplam 400 personel doğrudan ve dolaylı olarak sürekli istihdam edilmektedir 

işletmeden 11.ay itibari ile üretimi yapılan linyit kömürü sosyal dayanışma vakıflarına 

gönderilmekte olup bu kömürler Osmancık kooperatifine ve çevre nakliyecilerine taşıtılmakta 

olup direkt bölgeye katma değer kazandırılmaktadır.3 yıldır çalışmayan yer altı işletmesinin 

yeniden faaliyetlere başlatılması için ekipman ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu çorum ilinden 

büyük yer altı ekipman malzemeleri ülkemizin değişik bölgelerinden temin edilerek ülkemiz 
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ekonomisine katma değer sağlamasına katkı yapmaktadır.bugüne kadar YS MADENCİLİK 

olarak ülke içinden temin edilen iş ekipmanları nakliyeci ve çalışanlara 30.000.000 TÜRK 

LİRASI harcanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. 

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda çalışan işçi 

kardeşlerimizin sürekli kontrol altında ve sağlıklı çalışmalar yapılmakta olduklarının 

bilgilerini aldık. 

 

 Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak maden ocaklarında çalışan tüm kardeşlerimize 

kazasız ve belasız çalışmalarını rabbimizden diler, sizlerin tüm Müslüman din kardeşlerimizin 

ve Müslüman aleminin yeni yılınız kutlu yuvalarınız mutlu aşlarınız tatlı keyifleriniz kırk 

katlı vücutlarınız sağlık sıhhatli olsun diyor hepinize saygılar sunuyorum. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

             

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

             Ahmet TUNA                 Alaaddin COŞKUN          Ekrem YILDIRIM              

                   Başkan             Başkan V.        Üye 
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-RAPOR-  

(Plan ve Bütçe Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 03/12/2017 tarih ve 368 nolu kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Tepecik (Kale) mahallesi Köpeklik mevkiinde 

bulunan mülkiyeti İdaremize ait, 1215 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 3.696,00 m² yüzölçüme 

sahip taşınmaz üzerine anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili olarak, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerin katılımı 

ile toplandı.      

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

6. maddesinin (a) bendinde yer alan “İlk ve Orta öğretim kurumlarının arsa temini binalarının 

yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla 

görevli ve yetkilidir.” hükmü ile İl Genel Meclisinin görevlerini düzenleyen 20. maddenin (f) 

bendinde yer alan “… Taşınmaz malın tahsisi ve tahsis şeklinin değiştirilmesi” hükmü 

gereğince, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Tepecik (Kale) mahallesi Köpeklik 

mevkiinde bulunan mülkiyeti İdaremize ait, 1215 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 3.696,00 m² 

yüzölçüme sahip taşınmazın anaokulu yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun bulunmuştur.  

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU    

 

                     

             Mustafa ÇELİK                       İkram ŞAHİN                    Aziz SARÜCE                    

          Komisyon Başkanı                Komisyon Başkan V.                    Üye 

 

 

 

      Yusuf KAYA       Mustafa ÇATAR       Celalettin AKSAN        Dilaver YILDIRIM     

             Üye                         Üye                             Üye                                Üye 
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-  RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 371 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde plastik cerrahi çalışmaları ne düzeydedir? Hangi 

şartlarda plastik cerrahi uygulanabilir? Plastik cerrahinin dini açıdan hükmü nedir? Bu 

konuların araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Araştırma 

ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, plastik 

cerrahi çalışmalarını, “Plastik ve Rekonstrüktif” Cerrahi ile “Estetik” Cerrahi şeklinde 2 

bölüm halinde inceleyebiliriz.  

  Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tüm vücut yüzeyinde deri derialtı ve osseöz dokuyu 

etkileyen her türlü defektin onarılmasına için uğraşır. Temel kural hangi dokular hasarlı ya da 

yok olduysa ona benzer dokularla onarım yapmaktır. 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; kongenital veya edinsel anomalilerin, şekil ve 

fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir anabilim 

dalıdır. Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba 

uydurmak" anlamlarına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden 

yapmak" anlamına gelir. 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; vücudun her tarafında oluşan her türlü cerrahi 

problemle ilgilenir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar kongenital, travmatik 

veya edinsel orijinli olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık 

parmak, damarsal kitleler; travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz 

yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak 

doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa 

ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, şekil 

bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb)  yine plastik cerrahi uğraşı alanı 

içindedir. Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, 

endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir. 

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin ilgi alanları: 

·    Yüz şekil bozuklukları - Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları 

·    Yarık dudak-damak 

·    Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil 

bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri 

·    Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları) 

·    Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar  

·    Burun defektleri, tümörleri, kopmaları 

·    Tükrük bezi problemleri 

·    Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar 
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·    Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları 

·    Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-

kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi 

·    Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları  

·    Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu 

·    Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu 

·    Jinekomasti (Erkekte büyük meme) 

·    Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb) 

·    Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu,  

·    Göğüs ve karın duvarı defektleri 

·    El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb) 

·    El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları 

·    Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler) 

·    Deri ve yumuşak doku tümörleri 

·    Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve 

kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar 

·    Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar 

·    Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi) 

Plastik Cerrahide onarım için kural önce en basit ve en az zarar verecek yöntemin 

seçilmesidir. Bir yaranın öncelikle primer onarılması (sütüre etmek gibi) düşünülür, eğer bir 

doku kaybı varsa greft (deri yaması) uygulaması gündeme gelir. Bu yöntemin de uygun 

olmadığı durumlarda (derin ve kompleks doku kayıpları, açık kemik ve tendon yaralanmaları 

gibi) flepler kullanılmaldır. Flepler doku defektinin durumuna ve yerine göre lokal basit 

fleplerden (örneğin deri flepleri) kompozit fleplere (birden fazla dokuyu içeren) doğru bir akış 

şeması içinde düşünülerek planlanır. Plastik cerrahide temel kural kaybolan dokulara en yakın 

dokuların kullanılarak onarım yapılmasıdır. Gerek plastik cerrahide ve gerekse estetik 

cerrahide öncelikle otolog dokular (kişinin kendinden alınan) kullanılması uygundur. Fakat 

otolog dokular için donör alanlar veya hasta uygun değilse diğer kaynaklara başvurulabilir 

(Homogreftler, heterogreftler ve alloplastik materyaller). Örneğin geniş yanıklarda öncelikle 

hastanın sağlam bölgelerinden alınan deri greftleri (deri yamaları) tercih edilir. Bu alanlar 

yetersizse diğer insanlardan, kadavralardan alınan deriler (homogreft) ve hatta hayvanlardan 

elde edilen deriler (heterogreft) kullanılabilir. Otogreftler dışındakiler insanda geçici biyolojik 

örtü olarak kullanılırlar, yarada tutmaları söz konusu değildir. Başka bir örnek kemik 

kayıpları için verilebilir. Yüz kemik kayıplarında öncelikle diğer vücut bölgelerinden kemik 

alınıp defekt olan bölgeye uygulanır. Ancak bu kaynak yetersiz veya kullanılamıyorsa 

alloplastik materyaller (poröz polietilen, hidroksiapatit, titanyum vb) kullanılabilir. 

Estetik Cerrahi (Kozmetik Cerrahi) 

            Plastik cerrahi içinde bir yan daldır. Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının 

daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle 

uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok estetik problemler vardır. Medyada, plastik 

cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla yer almakta ve belki de bu nedenle halk 

plastik cerrahları sadece estetik cerrahi yapan kişiler olarak algılamaktadırlar. Oysa plastik 

cerrahlar kliniklerde daha büyük oranda onarım cerrahisi (rekonstrüktif cerrahi) ile 

uğraşmaktadırlar. 
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           Tüm plastik cerrahlar uzmanlık eğitimleri sırasında aynı zamanda estetik cerrahi 

eğitimi görürler ve bu operasyonları yapmakta tek yetkili cerrahlardır. Estetik cerrahi uzun bir 

eğitim ve deneyim gerektirir. Bu tür operasyonlar hem cerrahi hem de artistik yetenek 

gerektirir. Estetik cerrahide her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. 

Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin (gigantomasti) 

cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir. Bir 

organın estetik düzeltilmesi yanında fonksiyonu da son derece önemlidir. Örneğin: estetik 

burun cerrahisinde (Rinoplasti) şekil ve nefes alma problemleri birlikte düzeltilmelidir.  

           Ülkemizde meme estetik cerrahisi (büyütme-küçültme-dikleştirme), burun estetik 

cerrahisi (rinoplasti), vücut kontur cerrahisi (liposakşın, lipektomi, abdominoplasti), yüz 

germe-yenileme, göz kapağı cerrahisi (blefaroplasti), kulak kepçesi düzeltilmesi (kepçe kulak) 

sıklıkla yapılan estetik operasyonlar arasındadır. 

          Estetik cerrahi operasyonları için uzman plastik cerrahlara başvurmak gerekir. Diğer 

alanlardaki doktorların estetik cerrahi yapmaya çalışmaları tıbbi, etik ve adli birçok problem 

yaratmaktadır ve ehil olmayan ellerdeki hastalar düzeltilmesi çok güç komplikasyonlarla 

karşılaşmaktadır. Bu yüzden hastaların yukarıdaki problemlerle ilgili olarak cerrah seçerken 

mutlaka “Plastik ve Estetik Cerrahlara” başvurmaları kendi yararlarına olacaktır. 

 

Estetik Cerrahi Uğraşı alanları 

·    Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti) 

·    Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların 

tedavisi) 

·    Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması 

·    Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) 

·    Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi , 

·    Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti), 

·    Deride skar (yara izi) ve düzensizliklerin giderilmesi,  

·    Saç ekimleri- replasmanları 

·    Lazer uygulamaları (Yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi 

·    Estetik meme operasyonları: Büyütme, küçültme ve dikleştirme 

·    Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- 

lipektomi) 

·    Karın germe (Abdominoplasti) 

·    Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile)  

·    İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk 

implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)  

·    Cilt bakımları ve girişimleri  

Estetik cerrahide amaca ulaşmak için operatif ve operatif olmayan yöntemlere birlikte veya 

ayrı ayrı başvurulabilir. Örneğin yüz gençleştirmede önce yüz germe (ritidektomi= face lift) 

yapılır daha sonra ince çizgiler ve lekeler için kimyasal soyma (peeling) ve dolgu maddesi 

enjeksiyonu yapılabilir. Operasyon gerektiren estetik problemlerin (sarkmış bir deri, bölgesel 

yağ toplanmaları, hipertrofik bir meme gibi) ancak operatif yöntemlerle giderilebileceği 

unutulmamalıdır. Operasyon yerine hastalara henüz bilimselliği kanıtlanmamış ve genellikle 

plastik cerrahlar dışındaki kişilerce uygulanan bazı yöntemler (mezoterapi, karboksiterapi vb) 
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belirgin bir yarar sağlamamaktadır.  

            Estetik cerrahide yukarıda listelenen temel operasyonlar dışında, lekeler, ince 

kırışıklar, akne veya eski yara izleri için cilt soyma yöntemleri (lazerle, kimyasal veya 

mekanik peeling); çukurluk ve kontur bozuklukları için yağ enjeksiyonları (lipofilling); 

deprese skarlar ve kırışıklıklar için dolgu maddeleri (kollajen, hyaluronik asit gibi); alın ve 

göz kenarı çizgileri için uygulamalar, dudak kalınlaştırma için yağ ve çeşitli dolgu maddeleri 

enjeksiyonu gibi yardımcı yöntemler uygulanmaktadır. 

            Türk Plastik Cerrahisi gerek bilimsel, gerekse cerrahi yetenek olarak dünyada çok iyi 

bir yere sahiptir. Dünyada yapılan tüm plastik ve estetik cerrahi operasyonlar ülkemizde aynı 

kalitede yapılabilmekte, birçok yabancı uyruklu hasta ülkemize gelerek ameliyat olmaktadır. 

 

Plastik cerrahinin dini açıdan hükmü ise şöyledir; Kuran-ı Kerim’de insanın, 

yeryüzünde halife olmak üzere en güzel bir biçimde, ölçülü ve dengeli bir şekilde yaratıldığı, 

çeşitli nimetler, imkanlar ve güzelliklerle donatıldığı bildirilmiştir. (Bakara 2/30, Nahl 16/8, 

Hac 22/65, Lokman 31/20, Mülk 67/23, Beled 90/4, 8-10, Tin 95/4) 

İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, onun makul ve mutedil ölçüler içerisinde 

süslenmesine, güzel görünmesine ve güzelliklerini korumasına da izin vermiştir. (A’raf, 7-32) 

Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve 

şekillerin değiştirilmesi İslam dininde fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. (Nisa 

4/119, Rum 30/30) Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) süslenmek maksadıyla vücuda dövme 

yapmayı, dişleri incelterek seyrekleştirmeyi, kaş aldırmayı, yaratılışı değiştirmek, fıtratı 

bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanları ve yaptıranları kınamıştır. (Buhari, 

Libas, 83-87, Müslim, Libas, 33) 

Buna karşılık vücudun herhangi bir organında, diğer insanlar tarafından aşırı derecede 

yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olan bir anormallik veya fazlalık 

bulunursa, bunun ameliyatla düzeltilmesini fıtratı bozmak değil, bir tedavi normalleştirme 

işlemi olarak görmek daha doğrudur. Tedavi amaçlı olarak yapılan estetik müdahalelere 

dinimizde izin verilmiştir. Nitekim Arfece adlı sahabi, bir savaşta burnu kopunca, gümüşten 

bir burun protezi yaptırmış, bunun koku yapması üzerine, altından bir burun protezi 

yaptırılmasına Hz. Peygamber (s.a.s) izin vermiştir. (Ebu Davud, Hatem, 7. Tirmizi, Libas, 

31) Buna göre hastalık sebebiyle veya kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını 

kaybedenler veya vücudunda doğuştan ya da sonradan meydana gelen şekil bozuklukları 

bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında 

değerlendirilemez. Din işleri Yüksek Kurulunun 28.11.2002 tarihinde estetik ameliyatla ilgili 

aldığı karar da bu istikamettedir.  

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

        Abdurrahman KARAGÖZ           Ekrem YILDIRIM                  İsmail VURAL 

              Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 
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- RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 375 nolu kararı ile inde Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, yaban hayatı destekleme ve zenginleştirme kapsamında ne gibi 

çalışmalar yapılıyor? Doğaya kanatlı hayvanlar bırakılıyor mu? Hangi hayvan türü tercih 

ediliyor? Avlanmalar kontrol ediliyor mu? Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu 

konuların araştırılması ile ilgili olarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, Çorum Şube Müdürlüğümüz tarafından doğada sayısı azalmış veya tükenmiş 

olan türlerin sayısını çoğaltmak amacıyla doğaya yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları 

yapılmakta olup, bu kapsamda ilimizde doğaya Sülün, Kınalı keklik ve Kızıl Geyik 

yerleştirmesi yapılmıştır. 

2003 yılından itibaren bu güne kadar ilimizde doğaya bırakılan hayvan sayıları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Sülün               : 13000 Adet 

Kınalı Keklik   : 8935 Adet 

Kızıl Geyik      : 57 Adet 

 

Doğaya Yem Bırakma Çalışmaları 

Şube Müdürlüğümüz tarafından hava sıcaklıklarının düşmesi, yoğun kar yağışları ve 

dondan etkilenen yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla kış 

boyunca yemleme çalışmaları yapılmaktadır. 

2003 yılından itibaren bu güne kadar ilimizde 187162 kg yem doğaya bırakılmıştır. 

 

Av Koruma Kontrol Çalışmaları 

Şube Müdürlüğümüz Av Koruma Kontrol Ekipleri il genelinde yaban hayvanlarının 

yoğun kullandığı ormanlık alanlar, göl ve nehir kenarları gibi yerlerde gece gündüz 24 

saat çalışma esasına dayalı olarak koruma kontrol ve denetim faaliyetlerini 

yapmaktadır. 

 2003 yılından itibaren bu güne kadar ilimizde 13897 adet avcı kontrol edilmiştir. 

 

       Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Projesi Çalışması 

Şube Müdürlüğümüzce Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi 

projesi kapsamında Kargı Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası etki alanında 

bulunan 4 ha' lık alanda yem bitkisi ekimi, 2,7 ha'lık alanda ise yabani meyveli 

bitkilerden ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. 

 

      Yaban Hayvanlarının Tedavi Edilmesi Çalışması 

Şube Müdürlüğümüz ile Çorum Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri ortaklaşa 

çalışılarak doğada yaralı şekilde bulunan yaban hayvanları tedavisi yapıp ve tekrar 

doğaya salmak salımı yapılmaktadır. 

2015 yılından itibaren bu güne kadar 46 adet yaban hayvanı tedavi edilmiştir. 
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Yaban Hayatın İzlenmesi Çalışması 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel 

Müdürlüğü, Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla yaban hayvanlarını 

izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü 

tabiata yerleştirdiği fotokapanlar ile yaban hayatını kayıt altına alıyor. 

 

Ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme 

çalışmaları, DKMP Genel Müdürlüğünce oldukça önemsenen bir husustur. Ülkemiz 

tabiatındaki çeşitli yerlere yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok 

bilgiye ulaşabiliyor. Yerleştirilen fotokapanlar büyük memeli popülasyonlarının 

izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban hayvanı 

çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli 

alanlarda varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer 

alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanlarınca kullanılma sıklığının tespiti gibi 

hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor. 

 

Şube Müdürlüğümüz fotokapan sayısı 49 a çıkarılmış olup araziye yerleştirilen 

fotokapanlarla günümüze kadar pek çok yaban hayvanı görüntülenmiştir. Bunlardan 

bazıları; kızıl geyik, karaya, yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, vaşak, porsuk, yaban 

tavşanı, sansardır.  

 

Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Çalışması 

İlimizin biyolojik çeşitlilik envanterinin oluşturulması maksadıyla Şube 

Müdürlüğümüz, Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile 

DOKAY ile ortaklaşa  “Çorum İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik 

Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalarda; 

 Memeliler türünde 30 adet Literatür, 18 adet Yeni kayıt, 1 adet Endemik tür, 

 Kuş türünde 222 adet Literatür, 8 adet Yeni kayıt, 

 Sürüngen türünde 8 adet Literatür, 8 adet Yeni kayıt tespit edilmiştir.  

Proje tamamlandıktan sonra Yaban Hayvanı alanları haritası (yaban hayvanlarının 

yuvalama yerleri, kışlak alanlar, göç yerleri, kritik beslenme/barınma yerleri v.b. gibi 

özellikleri içeren detaylı tematik alan haritası) oluşturulacaktır. 

 

            Karayollarına Yaban Hayvanı İkaz Tabelaları Yerleştirme Çalışması 

Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan karayollarına, Doğal alanlarda 

yaban hayvanlarının su içmek, yiyecek aramak, barınmak ve üremek için, sürekli 

hareket halinde oldukları ve karşıdan karşıya geçmek için karayolunu kullanmak 

zorunda kaldıkları için geçiş sırasındaki oluşabilecek kazaları önlemek maksadıyla 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şube Şeflikleri ile ortaklaşa çalışılarak 

karayolu uyarı levhaları çeşitli noktalara yerleştirilmiştir. 

 

Fauna Tanıtım Alanı  

Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Sıklık Tabiat Parkı içerisindeki 

Fauna Tanıtım Alanı yaban hayvanlarını yakından görerek tanımak, toplumda hayvan 

sevgisini artırmak, tabiatta yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavisi ile bir 

süre bu alanda rehabilitasyona yardımcı olmak gibi birçok fonksiyonu yerine 

getirmektedir.  
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Fauna Tanım Alanı içerisinde; 13 adet Kızıl Geyik, 8 adet Yaban Keçisi, 5 adet 

Ceylan, 6 adet Karaca ve 3 adet Yaban Tavşanı bulunmaktadır.  

 

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Çalışması 

İlimizde, biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına 

alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi maksadıyla Biyolojik 

Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi ülke 

genelinde 6 ilde pilot proje kapsamında devam etmektedir. İlimiz de 7. il olarak pilot 

projeye dahil edilmiş olup ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

 

Proje kapsamında; sağlık (halk ilacı veya şifa amaçlı BGB içeren uygulamalar), 

beslenme (gıda, baharat, içecek, maya, vb), endüstriyel (boya, tekstil, yapı malzemesi, 

yakıt, el sanatları vb), tarım- hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımları içeren 

verilerin toplanarak kayıt altına alınması ve ekonomiye kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

            Ömer ÇATALPELİT                 Erdoğan KÖROĞLU               Nurettin KARACA 

                  Komisyon Bşk                        Komisyon Bşk. V.                            Üye 
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- RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 02/12/2017 tarih ve 362 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen,  İlimizde tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaşları ile gündemde 

tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile ilgilenenlerin dikkatlerini 

Oğuzlar İlçemize çekmek, Oğuzlar İlçemize gelecek turist artışına katkıda bulunmak 

amacıyla, meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili olarak Turizm 

Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Güneyi Obruk 

barajı kuzeyi, doğusu ve batısı yüksek dağlarla çevrili Oğuzlar (Karaviran) eski bir yerleşim 

olmakla birlikte 1990 yılında ilçe olmuştur. Oğuzlar ve çevresi genel olarak Karadeniz İklimi 

ile İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahip iken Obruk barajının 

yapılmasıyla birlikte daha ılıman bir iklim yapısına doğru farklılaşmalar oluşmuştur. 

 

İlçe topraklarının büyük kısmı dağlık ve kayalık olması nedeni ile tarım ve hayvancılık 

yapmaya uygun alanlar yok denecek kadar azdır. Ancak ülke genelinde bilinen ve ilçe 

ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Oğuzlar cevizi ilçede ciddi bir geçim 

kaynağıdır. İlçe turizminin markalaşması açısından da öneme sahip Oğuzlar 77 olarak bilinen 

bu ceviz, kendine has aroması ve tadı, ince kabuğu, dolgun iç kısmı, kolayca ayıklanabilir 

olması, yüksek verimi, beyaz iç yapısı gibi özellikleriyle ön plana çıkan, bu özellikleri 

nedeniyle de diğer ceviz türlerine nazaran daha yüksek fiyata alıcı bulan bir ceviz türüdür.  

 

Ürünlerin iç ceviz olarak işlenmesi de Oğuzlarda ciddi istihdam sağlayan bir sektör 

haline gelmiştir. Hasat edilen cevizler, fabrika ve evlerde iç ceviz olarak işlenmekte, diğer 

illerden işlenmek üzere gelen kabuklu cevizler kırılıp temizlendikten sonra paketlenerek satışa 

hazır hale getirilmektedir.  

 

Bölgeye gelen turistler için organik ceviz üretim aşamalarında yapılan çalışmaların 

yerinde ziyaret edilmesi ilginç bir eko turizm faaliyeti olarak planlanabilir. Ziyaretçilerin 

üretim aşamasında, gönüllü olarak çalışmaları, yerinde gördükleri ürünleri satın almaları 

sağlanabilir. İlçenin ceviz üretim kapasitesi arttırılması halinde bu şekilde yeni pazarlama 

imkanları oluşturulması mümkündür. 

 

Oğuzlar İlçesinin cevizden sonra turizm açısından değerlendirebilecek en önemli 

potansiyelini Obruk baraj gölü oluşturmaktadır. İlçenin dağlık ve ormanlık yapısı ile ilçe 

sınırlarını bir gerdanlık gibi çevreleyen Obruk barajı, yeşil ile maviyi buluşturan bir turizm 

potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 
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İlçenin dağlık ve ormanlık alanlarında doğa turizmi faaliyetleri ve baraj gölünde de su 

sporları faaliyetleri birlikte düşünüldüğünde bölgeye turist çekebilecek bir destinasyonun 

planlanması sağlanabilir. Öncelikle baraj gölü çevresinde yer alan yeme-içme-dinlence 

tesislerinin bahar-yaz dönemi meydana çıkabilecek yoğun talebi karşılayabilecek kapasiteye 

kavuşması gerekmektedir. 

 

İlçe turizmi açısından önemli bir eksiklikte ilçede konaklama imkânı sağlayacak otel-

motel-pansiyon türü tesis olmamasıdır. Gerek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 

verilen Turizm altyapı destekleri gerekse Kırsal Bölgelerde yapılacak küçük kapasiteli turistik 

tesislere proje tutarının %50’sine kadar hibe sağlayan Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma 

Desteklerinden faydalanılarak bölgenin konaklama altyapısı sorunu özel müteşebbisler veya 

yerel yönetimler tarafından çözümlenebilir.  

  

Kayda değer bir tarihi yapı veya eski eser bulunmayan ilçede, Obruk barajı 

manzarasına hakim yamaçlarda, bölgenin orman ve bitki yapısı korunarak yapılacak 

Bungolow türü evlerden oluşacak tatil köyleri ilçeyi önemli bir çekim merkezi yapabilir.  

 

Obruk barajında balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için bölge halkına dönük 

projeler ve eğitim faaliyetleri ile yatırımlar yapılması da ilçenin ekonomisine ve turizmine 

katkı sağlayabilecektir.  

 

Obruk barajı göletinde sürat motoru, jet ski, motorlu kayık, deniz bisikleti, kano, 

rüzgar sörfü, banana, greapmable gibi su sporlarının yaygınlaşması için çalışmalar 

yürütülebilir.  

 

Birçok kuş türüne mesken olan ve birçoğunun da göç yolları üzerinde bulunan 

Kızılırmak havzası içerisinde yer alan bölge kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından da 

değerlendirilebilir. 

 

Oğuzlar’da turizm faaliyetlerine dönük gerekli altyapı eksiklikleri giderildiği, eko 

turizm, doğa turizmi ve su sporları turizmi potansiyeli bir bütün olarak geliştirildiği takdirde 

turizm ilçe ekonomisine olumlu katsı sağlayan bir sektör halini alabilecektir. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

İkram ŞAHİN                       Arif ÇAMİÇİ                           Mehmet YÜCEL 

             Komisyon Bşk.                    Komisyon Bşk. V.                                Üye 
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- RAPOR-  

(Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 375 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimizde spastik engellilerin eğitimleri ve uyumları 

nasıl sağlanmaktadır? Basın yayın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile halkımızın 

bilinçlendirilmesi spastik bireyler için çok önemlidir. Spastik Engelliler Derneğinin 

Çalışmaları hakkında meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirici çalışma yapılması ile ilgili 

olarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Spastik Çocuk Nedir?  

Spastik çocuk, beyninde doğum öncesi, doğum veya doğum sonrası yaşamın ilk 

yıllarında kalıcı hasar meydana gelmiş, buna bağlı olarak başta hareket güçlüğü ve kaslarda 

spastisite dediğimiz sertlik görülen çocuklardır. Uluslararası dilde bu tablo “Cerebral 

Palsy”olarak isimlendirilir. Sara (epilepsi) zeka problemleri ve zaman içerisinde iskelet 

problemleri sıklıkta tabloya eşlik eder. 

Spastisite kelimesinin kökeni yunanca spastikos (çekmek) kelimesinden gelir. Pasif 

kas gerilmesine direncin arttığı bir kas kıvamı sorunudur. Sanıldığının aksine çok yaygın bir 

hastalıktır ve şimdiye kadar çeşitli branşlarca, çoğunlukla başarısız bir şekilde, tedavi 

edilmeye çalışılmıştır. Çağdaş tıbbın gelişmesi bu konuda da birçok yeniliğe olanak sağlamış 

ve beyin cerrahisi uzmanları her geçen gün bu hastalığın tedavisinde daha etkin olmaya 

başlamışlardır. Ülkemizde spastik oranı nüfusa göre %0,8 dir. 

 

Spastik Çocukların Tedavi ve Eğitimi: 

Spastik çocukların büyük çoğunluğunda zeka sorunu yoktur. 

Hastanın zeka düzeyiyle ilgili olmayan bu hastalık beyinde vücuda giden sinyalleri 

tam olmaması nedeniyle istem dışı hareketler ortaya çıkar. Konuşurken kasılırlar, kekelerler. 

Yüzleri çeşitli ifadelere bürünür. Dışarıdan görenler zihinsel engelli zannedebilirler. 

Spastik çocuklar için erken teşhis çok önemlidir. Teşhis yapıldıktan sonra uzun yıllar 

süren tedavi gerekir. Bunun için özel eğitim gerekmektedir. 

Spastik Çocuklar başlıca üç çeşittir. 

1-Klasik Spastik tip; bunlarda kollar ve bacaklar çeşitli derecede tutuktur, hareketleri 

kısıtlıdır. 

2-Hafif formdaki hastalar; bunların sadece bacakları etkilenir. Bu çocuklar geç yürür, 

yürürken ayak uçlarına basarlar, kolları serbesttir. 

3-Ağır spastikler; çocuk tamamen yatağa bağlıdır. Oturması ve dönmesi dahi mümkün 

olmaz. 

Spastik çocuklarda eğitim çok önemlidir. Çünkü bunların tedavisi eğitim yoluyla 

yapılmaktadır. Ayrıca hastanın durumuna göre ortopedik ve cerrahi tedaviler yapılmaktadır. 

Bu tedaviler de doktorlar uygun zaman ve tedavi şeklini belirlerler.  
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Spastik çocukların tedavisi bazen ömür boyu sürer. Bu tedavi rehabilitasyon 

merkezlerinde ve okullarda da devam eder. Bu tedaviler sonucu hastalar belirli oranda iyileşir,  

kendi işlerini kendileri görür, hatta belirli bir meslek sahibi olabilirler. 

Spastik Çocukların Eğitimi: 

İlimizde sadece spastik çocuklara yönelik bağımsız bir okul yoktur. Ancak bu 

öğrenciler durumlarına göre çeşitli özel ve engelli okullarda eğitim görmektedirler. 

Spastik ve zihinsel engelli olanlar ilkokullarda tam zamanlı kaynaştırma eğitimi 

alırlar. 

Rehberlik Araştırma Merkezi (Ram) tarafından incelenen öğrenciler, kendilerine yakın 

Özel Eğitim sınıflarına, Özel Rehabilitasyon Merkezlerine ve Özel Eğitim okullarına 

yönlendirilmektedir. 

İlimizde 26 okulda özel eğitim sınıfı, 10 adet özel rehabilitasyon merkezi, 18 adet 

Resmi Özel Eğitim okulu bulunmaktadır. 

Ayrıca 140 adet okulda Destek Eğitim odaları açılmıştır. Gerek zihinsel, gerek spastik 

özürlü öğrenciler normal dersleri bu özel odada bir öğretmen taraf ından verilmektedir. Bu 

okullarda bir öğretmen bir veya iki öğrenciye ders verilmektedir. 

Spastik öğrenciler, ilkokullarda kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıflarında uygun 

olanlar bu sınıflarda eğitim alıyorlar. Bir kısmı özel rehabilitasyon merkezlerine haftada 2 ila 

4 saat gidiyorlar. Bir kısmı ise resmi özel eğitim kurumlarına gidiyorlar (Kale Zübeyde 

Hanım) lise çağındakiler Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okuluna devam ediyor. Spastik 

çocuklarda hareket çok önemli olduğu için okullarda özel hareket alanları ve su havuzu büyük 

önem taşıyor. Özel eğitim kurumlarında hareket aletleri var, ancak su havuzu olan yok. 

Zübeyde Hanım özel eğitim okulunun binası eski olduğu için başka bir yere yeni bina 

yapılmaktadır. Burada su havuzu ve at bahçesi de olacaktır. Spastik öğrenciler lise çağında 

Zübeyde Hanım özel eğitim okulu ile Anadolu özel mesleki eğitim merkezine devam 

etmektedirler. Lise eğitimi 23 yaşına kadar devam etmektedir. 23 yaşından sonraki zamanda 

ise spastik kişiler özel rehabilitasyon merkezine ve her yaştan her türlü engelliye hizmet veren 

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine devam etmektedirler. 

İlimiz engelli oluşmasında Türkiye’de ilk on il arasındadır. İlk, orta ve lise engelli 

okullaşması iyi durumdadır. Ancak bir okul öncesi özel eğitim anaokuluna ihtiyaç vardır. 

İlimizde spastik ve zihinsel engelliler derneği faaliyet göstermektedir. Dernek özellikle 

spastik çocukların eğitimi ile ilgilenmekte, onlara yüzme ve spor faaliyetleri yaptırmakta, 

ayrıca gezi, eğitim istihdam konularında yardımcı olmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

          Süleyman ŞENER                  Üzeyir ESENKAYA         Ramazan KELEPİRCİOĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                Üye            
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- RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 370 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen,   İl genelinde başarıyı yakalamış engelli sporcumuz var mıdır? 

Engelli sporcular için sağlanan olanaklar yeterli midir? Aile ve Sosyal Politikalar 

Müdürlüğümüzün engelli gençleri ve aileleri özendirici ve tanıtıcı çalışmaları var mıdır? 

Projeleri nelerdir? Bu konuların araştırılması ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, Engelli 

sporcularımız Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde zihinsel, bedensel, 

işitme ve görme engelli branşlarında antrenörlerimiz gözetiminde yıl boyu ve il spor 

merkezlerinde çalışmalarını sürdürmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde 

edilmektedirler. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tesisleri ve antrenörleri ile bütün 

imkanlarımız engelli sporcularımıza sunulmaktadır. Başarılı olan engelli sporcularımız 

şöyledir; 

ADI VE SOYADI :       BRANŞI VE DERECESİ   : 

1- Merve PEKER       Özel Sporcu Masa Tenisi 1.si Karadeniz Bölge Şampiyonası  

2- Gamze ÇALIŞKAN    Özel Sporcu Masa Tenisi 2.si Karadeniz Bölge Şampiyonası   

3- Sacit BAL        Bedensel Engelli Yüzme  3. si Yarıfinal Müsabakaları   

4- Melike UYSAL       Bedensel Engelli Yüzme  1. si Yarıfinal Müsabakaları   

5- Arif YALVAÇER       Bedensel Engelli Yüzme  3. si Yarıfinal Müsabakaları   

6- Halit Yasin AKTAŞ    Bedensel Engelli Yüzme  3. si Yarıfinal Müsabakaları 

7- Sena Nur KUPEN       Bedensel Engelli Yüzme  1. si Yarıfinal Müsabakaları 

8- Samet TAŞÇI       Bedensel Engelli Yüzme  2. si Yarıfinal Müsabakaları 

9- İrem YEMEKCİ       Bedensel Engelli Yüzme  1. si Yarıfinal Müsabakaları 

10-Buket BAL       Bedensel Engelli Yüzme  2. si Yarıfinal Müsabakaları 

11-Elmas ELİAÇIK       Bedensel Engelli Yüzme  1. si Yarıfinal Müsabakaları 

12-Çağla ÖZDEMİR       İşitme Engelli Yüzme 1. si Türkiye Şampiyonası 

13-Murat KIRIKOĞLU   İşitme Engelli Güreş 3. sü Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 

14-Ali TORLUNOĞLU  İşitme Engelli Güreş 2. si Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 

15-Ali Osman KAVAK   İşitme Engelli Güreş 3. sü Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası 

16-Mahmut Behram SAB  Görme Engelli Yüzme 2. si Milli Takım Seçmeleri 

17-Sercan DOĞRUSÖZ   Özel Sporcu Kayak 1. Si Türkiye Şampiyonası   

18-Fatih ALTUNTAŞ      Özel Sporcu Atletizm 1. si Birinci Bölge Şampiyonası  

19-Talha EKİNCİ        Özel Sporcu Atletizm 1. si Birinci Bölge Şampiyonası  

20-Sümeyra TÜRK       Özel Sporcu Masa Tenisi 1. si Birinci Bölge Şampiyonası 

21-Büşra BALLI       Özel Sporcu Masa Tenisi 3. sü Birinci Bölge Şampiyonası  

22-Elvan Furkan KESE   Özel Sporcu Kayak 2. si  Türkiye Şampiyonası 

23-Taylan Mert AKÇA    Özel Sporcu Kayak 2. si  Türkiye Şampiyonası 

24-Kübra KOVANKAYA Özel Sporcu Kayak 3. si Türkiye Şampiyonası 
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25-Arda ALPER        Bedensel Engelliler Yüzme 1. si Türkiye Şampiyonası 

26-Samet TAŞÇI       Bedensel Engelliler Yüzme 1. si  Türkiye Şampiyonası 

27-Nagehan GÖÇMEN     Bedensel Engelliler Yüzme 2. si Türkiye Şampiyonası 

 

BRANŞI  : SPORCU SAYISI : 

Bedensel Engelliler  29 

Görme Engelliler   2 

Özel Sporcular   174 

     İşitme Engelliler   119 

 

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgiler ise şu şekildedir; 

İl Geneli Yarışmalar; 

Çorum Geneli Cumhuriyet Kupası Çorum İl Birinciliği Yarışları  

-300 Mt koşu 1. lik Fadime ÖZTÜRK, 300 Mt koşu 2. lik Fadile ÜLGÜR, 300 Mt koşu 3. lük 

Özlem ÇAVDAR 

Türkiye Geneli Yarışmalar; 

Pamukkale Üniversitesi Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları/DENİZLİ 

- Atletizm 100m Koşu 2 lik Salih KÖSE, Durarak Uzun Atlama 3. lik Salih KÖSE,  Atletizm 

100m Koşu 2. lik Serdal KÖSE, Durarak Uzun Atlama 1. lik Serdal KÖSE, Bocce 3. Lük 

Umut ALTUNTAŞ, Atletizm 50mt Koşu1. lik Mehmet Can DÜZ, Bocce 3. Lük Hasan 

KILIÇ, 

Lisanslı Sporcular; 

Atletizm  :  2 kişi 

Bowling  :   2 kişi 

Bocce     :   4 kişi 

 Engelli Sporcular İçin Olanaklar; 

Kuruluşumuzda spor imkânları oldukça kısıtlıdır. 10*5 metre büyüklüğünde futbol 

sahası bulunmaktadır. Kurumsal imkânlarla yapılmıştır.  Kuruluş bünyesinde 4*3 metre 

büyüklüğünde bir alan engellilerimizin spor yapması için düzenlenmiş olup; 1(bir) adet koşu 

bandı, 3 (üç) tane bisiklet bulunmaktadır. Tüketime yönelik malzeme olarak alınan spor 

malzemeleri yeterli olup; uygulama alanı kuruluşumuzda kısıtlıdır.  

Bakanlığımızın düzenlediği Özel Sporcularımıza yönelik turnuva ve etkinlikler 

yapılmakta olup; Lisanslı ve lisansız sporcularımız ile bu müsabakalara katılarak 

engellilerimizin; sosyal ve sportif becerilerinin arttırılması planlanmaktadır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                       Ömer ÇATALPELİT          Mesut TUĞREL                          

           Komisyon Başkanı     Komisyon Başkan V.             Üye 
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- RAPOR-  

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 04/12/2017 tarih ve 372 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri nelerdir? 

İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? Denetleme usul ve esasları nelerdir? Bu 

konuların araştırılıp meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Gençlik ve 

Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;                 

İnternet toplu kullanım sağlayıcı; kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı 

kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. Bu bağlamda, kişilere bu 

olanağı sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yer alan İnternet toplu kullanım 

sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. 

  

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı ise, internet salonu ve benzeri umuma 

açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya 

bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki 

oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. 

  

Yükümlülükler ve Sorumluluklar 

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri;  

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik 

filtreleme sistemini kullanmak; 

            b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre 

ile saklamak; 

            c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa 

mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak; 

zorundadır. 

güvenli internet hizmeti sunmak zorundadır. 

           Bunun yanında; İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere 

erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir 

olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler. 

  

          Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri  Yönetmelik’te 

daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu yükümlülükler kapsamında; izin belgesi almak, 

ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri 

almak, kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak gibi Ticarî 

amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri getirilmiştir. 

  

        Bunun yanında ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının işyeri açılması 

hususunda şartlar da Yönetmelik’te düzenlenmiştir.  

  

  Denetleme ve Cezalar 

Yönetmeliğin üçüncü bölümünde Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların 

denetleme ve cezalara ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Denetleme komisyonu tarafından 

gerçekleşen denetleme ile yükümlülüklere aykırı hareket eden ticari amaçla internet toplu 

kullanım sağlayıcılara uyarma, kapatma ve idarî para cezası verebileceğini düzenlenmiştir. 
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İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve 

ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları 

ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 

b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini, 

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı 

kazanılmasını, 

ç) Erişim sağlayıcı: İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan 

kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya 

tüzel kişileri, 

d) Filtreleme sistemi: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve 

benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları ve donanımları, 

e) Erişim kayıtları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma 

başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz 

numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP 

adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet 

erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerini, 

f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri 

dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, 

g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre 

internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, 

ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri, 

h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki 

işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, 

ı) Kanun: 5651 sayılı Kanunu, 

i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar 

dahil ilçelerde kaymakamı, 

j) Sabit IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri 

yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi 

tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini, 

k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda 

onun yerine yetkili olan kişiyi, 

l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri 

umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı 

hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka 

geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri, 
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m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, 

n) Denetim komisyonu: Mülki idare amirinin onayı ile valilik veya 

kaymakamlıklarda bilgi işlem şube müdürlüğü, şefliği veya bu birimlerin bulunmadığı 

ilçelerde yazı işleri müdürlüğü başkanlığında sorumluluk bölgelerine göre emniyet veya 

jandarma, belediye başkanlığı veya il özel idaresi, milli eğitim müdürlüğü, sağlık 

müdürlüğü temsilcilerinden oluşan beş üyeli komisyonu, ifade eder. 

 

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri 
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır: 

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik 

filtreleme sistemini kullanmak. 

b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl 

süre ile saklamak. 

c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, 

kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri 

kurmak. 

(2) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi 

önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir 

olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler. 

 

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri 
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının 

yükümlülükleri şunlardır: 

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak, 

b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi 

önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet 

hizmetini kullanmak, 

c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, 

herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek, 

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP 

değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek, 

d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl 

süre ile saklamak, 

e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, 

bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek 

ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak, 

f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin 

kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek 

ve izin belgesini teslim etmek. 

 

İşyerlerinin açılması 
MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet 

göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra 

mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur. 

(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de 

yer alan izin belgesi verilir. 

(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından 

on beş gün içinde sonuçlandırılır. 
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İzin alınmadan açılan işyerleri 
MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerinden izin alınmadan açıldığı tespit edilen 

işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve 

mühürlenmek suretiyle resen kapatılır. 

 

İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür 
MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare 

etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu 

müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin 

belgesinde belirtilir. 

(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda en 

az bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kurumun görüşü 

alınarak belirlenir. 

(3) Bilgilendirme eğitimi valilik ve kaymakamlıkların bilgi işlem şube 

müdürlükleri, şeflikleri veya olmayan yerlerde yazı işleri müdürlüğü bünyesinde 

yürütülür. 

 

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar 
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır: 

a) 12 yaşından küçükler, ancak  yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine 

girebilirler. 

b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den 

sonra işyerlerine alınmazlar. 

c) İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. 

Hükme aykırılığın tespiti halinde ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı 

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uygulanır. 

ç) İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 

Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez. 

d) İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 

Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya 

sunulması yasaktır. 

e) İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. 

f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz. 

g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, 

intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü 

alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine 

olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz. 

ğ) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek 

çözünürlüklü (en az 3 mega piksel)  ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. 

Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar 

yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez. 

 

Denetleme usul ve esasları 
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar; 

a) Mülki idare amirlikleri bünyesinde oluşturulan denetleme komisyonu tarafından, 

5 ve 9 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. Denetim 

yapılırken komisyonda bulunan görevlilerden en az üç üye hazır bulunur. Denetim 

sonucunda tutanak düzenlenerek hazır bulunanlar tarafından yerinde imza altına alınır. 
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Tutanağın bir sureti denetlenen işyerinin sahibi veya sorumlu müdürüne imza 

karşılığında verilir. 

b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen 

hususlar gereği yapılmak üzere mülki idare amirliklerine bildirilir. 

 

İdari yaptırımlar 
MADDE 11 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı 

hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare 

amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç güne kadar 

kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

(2) 9 uncu maddeye aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından, 4/7/1934 tarihli 

ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendi uyarınca idari para cezası verilir. 

(3) İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 

belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır. 

 

İdari para cezasının tespitinde göz önünde bulundurulacak ölçütler ve 

cezanın hesaplanması 
MADDE 12 – (1) İdari para cezasının miktarı aşağıda sayılan ağırlaştırıcı ve 

hafifletici nedenlerin varlığı ve etkisi göz önünde bulundurularak tespit edilir. 

(2) Ağırlaştırıcı nedenler şunlardır: 

a) İhlal sonucunda elde edilen ekonomik kazancın büyüklüğü, 

b) İhlalin devam etmesi, 

c) Tekerrürün varlığı. 

(3) Hafifletici nedenler şunlardır: 

a) İhlal sonucunda herhangi bir ekonomik kazanç elde edilmemiş olması veya elde 

edilmişse önem derecesinin düşüklüğü, 

b) İşyerinin kurallarına uymada geçmiş dönemde gösterdiği olumlu tutum 

 

Uygulamaya ilişkin işlemler 
MADDE 13 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin 

belgelerine ilişkin işlemler; valiliklerde bilgi işlem şube müdürlükleri, kaymakamlıklarda 

bilgi işlem şeflikleri, bilgi işlem şefliği bulunmayan ilçelerde yazı işleri müdürlükleri 

bünyesinde yürütülür. 

(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Kuruma elektronik 

ortamda veya yazılı olarak bildirilir. 

(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir 

şekilde sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Kuruma 

elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.     

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

          Mustafa ALAGÖZ           Ramazan KELEPİRCİOĞLU           Üzeyir ESENKAYA   

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                                 Üye 
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