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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih 32 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde köy yerleşik alan çalışmaları bitmiş midir? Kaç 

köyümüzde çalışma yapılmıştır? Yerleşik alan çalışması yapılan köylerde oluşan olumlu ve 

olumsuz durumlar nelerdir? Bu konu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerin 

katılımıyla toplandı.  

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, 

Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespitleri İle İlgili Genel Bilgi şu şekildedir, 

2019 yılı Şubat ayı itibarıyla yapımı tamamlanan köy yerleşik alanı ve civarı sınır 

tespiti köy sayısı 743’dür. Kalan köy sayısı 17’dir. 

Köylere ait bağlıların çalışmaları devam etmekte olup, köy ortak yapıları bulunan 

bağlılarda yerleşik alanı ve civarı sınır tespiti çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. 

 Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Tespitleri 3194 sayılı İmar Kanunu'nu kapsamında 

çıkartılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında 

Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar" başlıklı 

Beşinci Bölümü'nün 43'üncü maddesi (Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti 

Madde 43- (Değişik madde ve başlığı: RG-2/9/1999-23804) 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 halihazır haritalar veya kadastro 

paftaları üzerine yapılır, İl İdare kurulunca onaylanır. 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. Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir 

defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük 

olarak birleştirilemez.) gereğince yapılmaktadır. 

 -3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27'nci maddesi: 

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)  

Madde 27 –(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)  

 "Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve 

mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, 

manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı 

tarafından kuru-lan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı 

aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması 

ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun 

olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. 

Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik 

alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen 

tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine 

göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.  

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sınırları 

içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana 

yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince 
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belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın 

kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.  

 Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.  

 Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 

sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.  

 İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, 

köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve 

özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz 

şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il 

genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde 

belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince 

yeniden belirlenebilir.  

 İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik 

olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar 

planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita 

veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama 

projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma 

izni verilir.  

 Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle 

belirlenir." hükmü şeklindedir. 

 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin " Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı 

Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar" başlıklı Beşinci 

Bölümü'nün 45'üncü maddesi; 

 "Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde 

parsel genişlikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. İfraz 

suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere 

ifraz yapılamaz." hükmü şeklindedir. 

 Bu hususlar doğrultusunda Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırı İçerisinde Kalan 

taşınmazlarda; 

 1- Yapı Ruhsatı Alınmadan (etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan 

yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık 

kurallarına uygun olması şartıyla) yapı yapılabilmesi, 

 2- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

hükümleri uygulanmadan işlem yapılması, 

 3- Köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, 

güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaksızın yapı ruhsatı alınarak işlem 

yapılması, 

 4- İfraz işlemi ile 300 m² yüzölçüme sahip (15 metre yola, 20 metre derinliğe sahip) 

parsellerin oluşturulması,  

 5- Parsel alanının %50'sine kadar inşaat izni alabilmesi, sağlanmaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz. 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

                       

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

              Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

                     

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                     Üye                                  Üye                           Üye                               Üye     
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-RAPOR-  

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 34 nolu kararı ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, Laçin İlçesi, köyiçi mevkiinde bulunan, Mülkiyeti idaremize ait 

1365 nolu parselde kayıtlı hisseli 256,417 m² yüzölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazın, itfaiye 

binası olarak, Laçin Belediye Başkanlığı adına tahsisinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili 

olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.   

     

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Laçin İlçesi, Küçüklaçin köyiçi 

mevkiinde bulunan, 1365 nolu parselde kayıtlı, 4.034,03 m
2
’lik arsa vasıflı taşınmazın, 

2.908,00 m
2
’si (308841/428429 hisse) Maliye Hazinesine, 869,61 m

2
’si (184711/865858 

hisse) Laçin Belediyesine ve 256,42 m²’si (54465/856858 hisse) İdaremize aittir. İdaremiz 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce hazırlanan teknik raporda, tahsisi talep edilen 

parsel üzerinde Laçin Belediyesinin inşaatının bulunduğu, Laçin Belediye Başkanlığının 

03/01/2019 tarih ve 364 sayılı tahsis talep yazısında itfaiye garajı yaptığı ve yapı ruhsatının 

alındığı görülmüştür. Bu konuda da İlçe Kaymakamlığının 15/01/2019 tarih ve 93 sayılı 

yazısında söz konusu hisseli taşınmazdaki hissemize düşen payın Laçin Belediye 

Başkanlığınca itfaiye binası yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca söz 

konusu taşınmazdaki Maliye Hazinesi ne ait kısmın Laçin Belediyesine itfaiye ve bakımevi 

yapılmak üzere tahsis yapıldığı Çorum Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 

yazısında anlaşılmış olup, Belediyece yapılan yapının kamu yararına olduğu tespit edilmiştir.  

Laçin İlçesi, Küçüklaçin köyiçi mevkiinde bulunan, 1365 nolu parselde kayıtlı, 

4.034,03 m
2
’lik arsa vasıflı taşınmazdaki, İl Özel İdaresine ait 256,42 m²’lik kısmın 

(54465/856858 hissenin), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (f) bendi 

gereğince, itfaiye binası yapılmak üzere, Laçin Belediye Başkanlığı adına 25 yıl süre ile 

tahsisinin yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 

 

                       

             Ali Sami ODABAŞ        Abdullah METEOĞLU              Yurdanur ÖZZEHİNLİ          

              Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                              Üye 

 

 

                     

        Ömer ÇATALPELİT        Süleyman ŞENER         Hacı BOLAT            Haydar ERDEM      

                      Üye                                 Üye                           Üye                               Üye     
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-RAPOR-  

(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 24 nolu kararı ile Araştırma ve Geliştirme 

Komisyonuna havale edilen, Enerji Kimlik Belgesi nedir? Tasarruf için hangi binaların alması 

zorunludur? Nasıl alınıyor? İlimizde Enerji Kimlik Belgesi alan bina sayısı ne kadardır? Bu 

konular ile ilgili olarak Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu üyelerin katılımı ile 

toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre,  

EKB Nedir? 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji 

Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari 

olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, 

yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren 

belgedir. 

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da 

klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu 

sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G 

sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye 

Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. 

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C 

sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede 

çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. 

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. 

Mevcut binalar halihazırda ki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma 

ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A 

sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. 

 

  EKB Nasıl Alınır? 

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından 

alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz 

mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik 

Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. 

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) 

Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. 

enerjikimlikbelgesi.com, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji 

Danışmanlık bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla 

hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme hizmetleri 

sunmaktadır. 

 

 

 

http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
http://www.enerjikimlikbelgesi.com/
http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
http://www.besenerji.com/
http://www.besenerji.com/
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Mevzuat:  

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 

Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan 

binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak 

değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış 

binaların, yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik 

Belgesini ilgili idareye sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi 

kanunen verilmemektedir. 

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam 

edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı 

tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar 

kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. 

 

 Aşağıda belirtilen yapılar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalır: 

 Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar 

 Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar 

 Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar 

 Seralar 

 Atölyeler 

 Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, 

cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar 

 Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı binaları 

 Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.     

 

Süresi ve Belge Değeri:   

 Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Yeni binalar 

asgari C sınıfı Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olması gerekirken mevcut binalar A~G 

aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip olabilirler. 

  Zorunlu olan husus mantolama yaptırmak değil 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni 

tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerini (EKB) almış olmalarıdır. 

 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 

 

           Nurettin KARACA                   Mesut TUĞREL                  Mustafa YILDIZ  

            Komisyon Başkanı                 Komisyon Başkan V.                        Üye 
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-RAPOR- 

(Turizm Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 28 nolu kararı ile Turizm Komisyonuna 

havale edilen, Çorum merkezde bulunan İsmet Eker Konağı geçmişten günümüze taşınan 

tarihi ve kültürel miraslarımızdan birisidir. Konak ile ilgili bugüne kadar bazı projeler 

yapılmış ancak tam olarak turizme kazandırılmış değildir. Bu konağın turizme kazandırılması 

için Valiliğimiz Proje Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılmaktadır. Proje ve konağımızın 

son durumu hakkında Turizm Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı.       

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği  

 Cumhuriyet Döneminin önemli şahsiyetlerden İsmet EKER’e ait çiftlik ve konak 

1926’da yapılmıştır. Kırsal yaşamın tüm zenginlikleri ve güzelliklerini içeren çiftliğin restore 

edilerek, Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği olarak turizme açılması planlanmıştır. İsmet EKER 

konağı 1. ve 2. avlu olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Konağın sahiplerinden 1. 

avlunun 99 yıllığına, 2. Avlu 49 yıllığına kullanım hakkı İl Özel İdaremize devredilmiştir. 

27.04.2008 tarihinde tapu işlemleri tamamlanarak resmiyet kazanmıştır.  

 

2013 yılında projenin 1. etabına başlanmış 1. avluda bulunan konak ve müştemilatların 

restorasyonu için Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 15.08.2015 tarihinde 

331.283,00 TL sına ihale edilmiştir. Söz konusu bütçenin 190.532.62 TL sı Yeşilırmak 

Havzası Kalkınma Birliğinden, 140.751,08 TL sı ise Kültür Varlıkları Katkı payından 

karşılanmıştır. Birinci avluda bulunan konak ve müştemilatlar restore edilmiş, Cumhuriyet 

dönemini yansıtan ve günlük hayatı canlandıran eşyalarla teşhir ve tanzim edilerek ilk 

çalışmalar tamamlanmıştır. 

 

2015 yılında “İsmet EKER Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi” sinin projelendirilmesi 

için Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfından  (ÇEKÜL) bir heyet davet 

edilmiş ve müzenin mahiyeti ve kapsamını belirleyecek senaryo yazılarak çerçevesi 

belirlenmiştir.  

 

2016 Çiftliğin 2. avlunun taşınmaz sahiplerinden kullanım hakkının alınabilmesi için 

taşınmaz sahiplerinin talebi doğrultusunda kendilerine ait olan ve çiftlik yanında bulunan 

parsel üzerine 76.289,00 TL tutarında olan 140 m² lik depo yapılmıştır.  

 

2017 yılında İl Özel İdaresi, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ve Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen projenin 2. etabı için OKA’ya İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğümüzce “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında proje sunulmuştur. Projenin toplam 

bütçesi 1.905.000,00 TL olup 798.964,00 TL OKA’dan; 1.107.000,00 TL si İl Özel İdaresince 

karşılanmak üzere Haziran 2018’de OKA ile sözleşme imzalanmış, Haziran 2020’de proje 

tamamlanması taahhüt edilmiştir.  
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 Proje hazırlama sürecinde İl Genel Meclisi kararı ile verilen eş finansman taahhüdü, 

projenin hibe almaya hak kazanması ve sözleşme imzalanması sonrası İl Genel Meclisinin 

21.11.2018 tarih ve 289 sayılı kararı ile geri çekilmiş ve bu kararla OKA tarafından verilecek 

olan 798.964,00 TL’nin kullanılma ihtimali kalmadığı gibi bu kararla ilimiz için çok önemli 

bir müzenin yapılma fırsatı kaçırılmıştır.  

 

İl Genel Meclisinin iptal kararı doğrultusunda “İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım 

Çiftliği’ni” hayata geçirebilmek için proje bölümlere ayrılarak farklı destekler yolu ile küçük 

bölümler biçiminde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliği Başkanlığı Karadeniz 

Sınır Ötesi İş Birliği Programına çiftliğin kafeterya bölümü ‘Mutfak Sanatları’ merkezi olarak 

tasarlanarak destek için sunulmuştur. 

 

             İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TURİZM KOMİSYONU 

 

 

   İkram ŞAHİN                         Arif ÇAMİÇİ                           Ekrem YILDIRIM 

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

(Gençlik ve Spor Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

 

İl Genel Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 33 nolu kararı ile Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik 

projelerden hangileri ilimizde uygulanmaktadır? Belediyemizin uyguladığı projelerden olan 

Binicilik Tesisi hizmetlerinden yararlanma ne ölçüde olacaktır? Bu konular ile ilgili olarak 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

Komisyonumuzun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

Çorum Belediyesinden almış olduğumuz bilgilere göre, Çorum Belediyesi tarafından 

Celilkırı mevkiinde yaklaşık 81 bin metrekare alana inşa edilen tesis, sosyal tesis ve at bakım 

alanı olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır. 

Ata sporumuz biniciliği yeni nesillere öğretmek ve bu geleneği devam ettirmek için 

inşa edilen binicilik tesisi tamamlanmıştır. Sporu toplumun her kesimine yaymak için farklı 

farklı projeleri hayata geçirilmektedir. Hemşehrilerimizi binicilik tesisi ile tanıştırmak, at 

sevgisini çocuklarımıza kazandırmak amacıyla bu eseri şehrimize kazandırılmıştır. Binicilik 

tesisi fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunu olan kardeşlerimizin tedavi yöntemlerinden olan 

hippoterapi için de kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştı. Tesis de ayrıca etnospor faaliyetleri 

de yapılacaktır. 

 

            İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 

 

 

 

              Ahmet TUNA                        Mustafa YILDIZ                         Mesut TUĞREL     

          Komisyon Başkanı            Komisyon Başkan V.                               Üye 
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-RAPOR-  

(Çevre ve Sağlık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 22 nolu kararı ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen;  Dünyada ve özellikle ülkemizde kanser vakalarının her geçen 

gün artış gösterdiği bir gerçektir. Bu doğrultuda İlimizde kanser ile mücadele konusunda 

hangi kuruluşlar ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bu konuların araştırılıp kamuoyunun ve 

Meclisimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerin katılımı 

ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

 Türkiye’de 2014 yılında kanser hızı erkeklerde 246,8, kadınlarda ise 173,6’dır 

(100.000 kişide/yaşa göre standardize).  

 2014 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde 96.213 erkeğin ve 67.203 kadının 

kansere yakalandığı tahmin edilmektedir.  

 Erkeklerde en sık akciğer ve prostat kanseri görülmektedir.  

 Erkeklerde tütün ve tütün ürünlerine bağlı kanserler arasında tütün ve tütün ürünlerine 

atfedilen vaka sayısı 27.718 

 Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir ve her 4 kadın kanserinden birisi 

olmaya devam etmektedir.  

 Bir yıl içinde toplam 16.646 kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur.  

 

 Çorum Hitit Üniversitesi Erol OLÇOK Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 

EBUS ve ERCP gibi Ankara’da bile birçok büyük merkezde yapılamayan özellikli girişimsel 

işlem yapılabilmektedir.  

 PET, Radyoterapi, girişimsel radyoloji (usg eşliğinde biyopsi alma vs) gibi 

cihaz/bölümler halen eksik durumdadır. Doktor sayımız talebi karşılamakta zorlanmaktadır. 

 

 Kanserden Korunma 

 Gerçek anlamda %100 korunma mümkün değildir. 

 Yaşlanmaktan korunmak ne kadar mümkünse, kanserden de korunmak o kadar 

mümkündür. 

 

 Koruyucu Sağlık Hizmetleri (Genel) 

 Primer Koruma: Aşılanma, dengeli beslenme, çevre güvenliği, sigara ile mücadele 

 Sekonder Koruma: Erken tanı ve tedavi önlemlerinin kişisel ve toplumsal düzeyde 

alınması 

 Tersiyer Koruma: Hastalık olduktan sonra kalıcı bozuklukları en aza indirmek için 

yapılanlar 

 

 Primer Korunma 

 Sigarasız yaşam bilinci toplumdaki her bireye (okul öncesi dönemden başlayarak)  

kazandırılmalıdır. 

 Sekonder Korunma 
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 Erken tanı ve tedavi önlemlerinin alınması 

 Erken tanı ile uzun sağ kalım mümkündür. 

 

 Ulusal Kanser Tarama Programları (aile hekimlikleri – ketem aracılığı ile)  topluma 

benimsetilip uygulanmalıdır, 

 40-69 yaş kadınlarda 2 yılda bir mammografi,  

 30-65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir hpv veya smear  

 50-70 yaş üzeri herkese 2 yılda bir gaitada gizli kan,  

 50-70 yaş üzeri herkese 10 yılda bir kolonoskopi,  

 Yüksek riskli kişilerde düşük doz tomografi 

 

 Kanıtlanmış olan yöntemler 

 Normal kilolu olmak (VKİ <25 ) 

 Düzenli egzersiz yapmak (günde > 30 dak) 

 Sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak 

 Özel besin ismi önerisi yok! 

 Vitamin takviyesi faydalı değil! 

 

  İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.      

 

                              ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

 

 

             Ünal CEVİZCİ                 Alaaddin COŞKUN              Mustafa ÇATAR              

                    Başkan                Başkan V.            Üye 
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-RAPOR-  

(Aile ve Engelliler Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 07/02/2019 tarih ve 30 nolu kararı ile Aile ve Engelliler 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde kaç tane sevgi evleri bulunmaktadır? Kimler 

yararlanmaktadır? Şartları nelerdir? Personel yeterli midir? Personelde aranan şartlar nelerdir? 

Fiziki şartları yeterli midir? Çocuklarımız sevgi evlerinde günlerini nasıl geçirmekteler? Ne 

gibi etkinlikler yapmaktadırlar? Bu konular ile ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu 

üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İlimizde kaç tane Sevgi Evleri bulunmaktadır?  

12-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi, 0-18 Yaş Arası Çocuk Evleri Sitesi 

 

Kimler Yararlanmaktadır?  

13-18 Yaş Erkek bakıma muhtaç çocuklarımız kalmaktadır (50 kapasiteli) 

0-18 Yaş Çocuk ve Kız bakıma muhtaç çocuklarımız (80 kapasiteli) 

 

Şartları nelerdir?  

Aile içi ve dışı fiziksel istismarı, Aile içi ve dışı cinsel istismarı, Aile içi duygusal 

istismarı, Ailenin çocuğu suça yöneltilmesi Aile dışındaki kişilerin çocuğu suça yöneltmesi, 

Ailenin çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve bilinç yetersizliği, Ailenin terk etmesi,  buluntu 

çocuk olması, Anne ve/veya babanın sürekli hastalığı ya da engelli olması, Anne ve/veya 

babanın madde bağımlısı olması, Anne ve/veya babanın toplumsal normlara uygun olmayan 

yaşam şekli, Anne ve/veya babanın cezaevinde olması, Anne ve babanın boşanması 

(Parçalanmış ailede yaşamanın verdiği ihmal), anne ve babanın çocukların velayeti üzerinde 

anlaşamamaları nedeniyle mahkemenin velayeti devredeceği zamana kadar geçen süreçteki 

çocuklar (velayetin ortada olması) Anne ya da babanın yeniden evlenmesinden sonra üvey 

anne/babanın çocuğu red etmesi, Ailesi tarafından çocuğun engelli olması nedeniyle reddi. 

Çocuğun evlilik dışı birliktelik sonucu dünyaya gelmesi nedeniyle reddi. Çocuğun sık sık 

evden kaçması Ailenin sosyal ekonomik yoksunluk içinde olması, Annenin vefatı, anne ve 

babanın vefatı, çocuğun aileyi reddetmesi, cinsel dokunulmazlık suçu işleme, Mala karşı 

işlenen suçlar, Vücut dokunulmazlığı ihlal suçu, Hürriyete karşı işlenen suçlar, çocuğun 

madde bağımlılığı, çocuğun normal dışı davranış probleleri olması (engellilik dışında 

psikiyatrik kaynaklı) çocuğun sağlık gereksinimlerinin ve tıbbi tedavi ihtiyaçlarının 

karşılanmaması riski, Kişilerarası yasal olmayan yollarla evlat edindirilme, Çocuğun küçük 

yaşta evlendirilmesi, Refakatsiz sığınmacı, can güvenliği, doğal afet, Terör ve töre gibi 

şartları taşıyan mağdur çocuklarımız kalmaktadır. 

 

Personel yeterlimidir? 13-18 YAŞ ÇES (Çocuk Evleri Sitesi) Kuruluşumuzda 

Müdür, Müdür Yardımcısı, 4 Öğretmen, 2 Hemşire, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Psikolog, 1 Beden 

Eğitimi Öğretmeni, Haftanın bir günü 3 Din görevlisi ve 20 Bakım Elemanı olmak üzere 34 

personel görevli olarak çalışmaktadır. 
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0-18 YAŞ ÇES (Çocuk Evler Sitesi) 1 Müdür, 2 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 3 

öğretmen, 1 çocuk gelişimcisi, 1 çocuk eğitimcisi, 1 satın alma memuru, 1 sağlık memuru, 1 

Yurt Yönetim Memuru, 1 Yardımcı Hizmetler, 55 tane 4d Sürekli işçi 4 tane Ek ders Karşılığı 

çalışan personel olmak üzere toplam 72 personel görev yapmaktadır. 

 

Personelde aranan şartlar nelerdir? Kuruluşumuzda Bakıcı Annelerde aradığımız 

şartlar, en az lise mezunu olmak, “Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” 

bölümünden mezun olmak ya da Halk Eğitim Merkezlerinin açmış olduğu en az 1064 saatlik 

Çocuk Bakım sertifikasına sahip olmak ayrıca ön lisans ve lisans mezunlarından Çocuk 

Gelişimi Mezunu olanlar ya da Çocuk Gelişimi bölümü dışında diğer Lisans mezunlarından 

Formasyona sahip olmak. 

Fiziki şartları yeterli midir? (13-18 Yaş ÇES) Kuruluşumuz bünyesinde bulunan 5 adet 

iki katlı evlerimizde çocuklarımızın dinlenme, etüt, banyo ve diğer tüm ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri imkanlar mevcuttur. Kuruluş içerisinde sportif aktiviteler yapacağı küçük 

bir spor sahası ile 2 adet çocukların dinleneceği kamelya bulunmaktadır. 

(0-18 Yaş ÇES) Kuruluşumuz 1 idari bina 8 adet iki katlı evimizde çocuklarımızın 

dinlenme, etüt, banyo ve diğer tüp ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlar mevcuttur. 

 

Çocuklar sevgi evlerinde günlerini nasıl geçirmekteler? 

(12-18 Yaş ÇES) Hafta içi çocuklarımız okullarına gitmektedir. Okul dönüşü kuruluş 

içerisinde etüt (Ders Çalışma) yapılmaktadır. Çocuklarımız kayıtlı olduğu spor kulüplerine 

antrenman için hafta içi ve hafta sonu gitmektedir. Spor kulüplerine kaydı olmayan 

çocuklarımız Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde sportif branşlarda çalışmaktadırlar. 

(0-18 Yaş ÇES) Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar işleyiş 

esaslarımız dahilinde yaş durumlarına göre gruplara ayrılarak her bir grup, eğitim 

personellerinden birinin sorumluluğuna verilir ve gruplardaki çocukların her türlü ihtiyaç ve 

işlemleri grup sorumluları rehberliğinde karşılanır. Eğitim-Öğretim dönemlerinde 

çocuklarımız okullarına devam ederler. Çocuklarımızın bir günlük zamanları kuruluşumuzca 

planlanmış olup, işleyişimiz bu plana göre yürütülür. Çocuklarımız okul zamanında sabah 

kalkarlar ve kahvaltı sonrası okullarına giderler. Okulları yakın olan çocuklar öğlen yemeğine 

kuruluşumuza gelirler. Okul sonrası çocuklar çıkış saatlerine göre kuruluşumuza dönerler ve 

akşam yemeği sonrası ders çalışmaları için etüt yapılmaktadır. Ettle birlikte kapılarımız giriş 

ve çıkışlara kapatılır. Ziyaret ve başka nedenlerle giriş çıkışlar nöbetçi amirin iznine tabidir. 

Etüt sonrası çocukların serbest zaman çalışmaları başlar ve kuruluşta yürütülen çalışmalara 

dahil olan çocuklar belirlenen plan ve günlerde bu çalışmalara katılırlar. Çeşitli sebeplerle 

okula gitmeyen çocuklarımıza ise atölye çalışması yaptırılmaktadır. 

 

Ne gibi etkinlikler yapmaktadırlar? 

(12-18 Yaş ÇES) Çocuklarımız Sosyal Etkinlikler (Oyun, Gezi, Rol Model Buluşması) 

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler (Tiyatro, Sinema, Masal Okuma, Müzik) Spor Etkinlikleri 

(Futbol, Yüzme, Badminton, Voleybol ve Satranç) katılımı sağlanmaktadır. 

(0-19 Yaş ÇES) Yapılan Sosyal ve Sportif Faaliyetler arasında; Huzurevi Dede Torun 

Buluşması gerçekleştirilmiştir. Haftalık Kütüphane Gezisi yapılarak ay içerisinde en çok kitap 

okuyan çocukların ödüllendirilmesi sağlanmaktadır. Her ay düzenli olarak çocukların doğum 

günleri kutlanmaktadır. Belirli gün ve Haftalar Planlanarak. Sigaranın zararları. Yeşilay 

Haftası ve Enerji Tasarrufu Haftası konulu afiş çalışmaları yapılmıştır. Aylık sinema günleri 



13 
 

planlanmış ayda bir kurum içerisinde belirlenen bir filmin izlenmesi sağlanmıştır. Çanakkale 

Şehitlerini Anma Programı Düzenlenerek, Kuruluşumuzda sergilenmiştir. Karne programları 

düzenlenmiştir. Yaz döneminde piknik, çeşitli il içi ve il dışı gezilerle çocukların eğlenceli 

zaman geçirmeleri sağlanmıştır. Okula devam eden çocukların Yaz döneminde plates, futbol, 

kort tenis, jimnastik, okçuluk, yüzme ve Kuran-ı Kerim kurslarına katılım sağlanmıştır. 

İl Genel Meclisimizin bilgisine arz ederiz.  

 

AİLE VE ENGELLİLER KOMİSYONU 

 

 

 

               Arif ÇAMİÇİ                        Celalettin AKSAN                Ekrem YILDIRIM                       

           Komisyon Başkanı             Komisyon Başkan V.               Üye 
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-RAPOR-  

(Tarım ve Hayvancılık Komisyonu) 

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM 

 

İl Genel Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 23 nolu kararı ile Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde meyveciliğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar nelerdir? 

İlimizin meyvecilik haritasının çıkarılarak ne gibi destekler verildiği ile ilgili olarak Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu üyelerin katılımı ile toplandı. 

 

Komisyonumuzca yapılan çalışmalarda elde edilen bilgilere göre,  

İlimiz iklim ve toprak yapısı bakımından meyveciliğe uygun bir coğrafyada 

bulunmaktadır. Genel itibari ile meyvecilik ekonomik önemi bulunmayan, aile içi tüketime 

yönelik yapılmaktadır. İlimizde; 

 Merkez de birkaç tane kapama meyve bahçesi vardır. Merkez ve obruk kenarlarında 

da yoğun kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

 İskilip İlçemizde bağcılık ön plana çıkmaktadır. Üretilen ürün sofralık ve olukluktur. 

İlçemize İl Özel İdaresi tarafından yapılan 20 dönümlük meyve kapama bahçesi olup 

ekonomiye katkı sağlamaktadır. İlçemizde yeni tescillenen ürün ise yivlik 77 ceviz 

ağacı ile çıkmaya hazırlanmaktadır. İlçemizde 307 bin ceviz  ağacı ile üretim 

yapılmaktadır.Ayrıca çilekçilik yapılmaktadır. 

 Alaca İlçemizde İl Özel İdaresi tarafından yapılan meyve kapama bahçesi 

bulunmaktadır. Ekonomik anlamda katkı payı yoktur. İlçemiz de geç donlar 

oluştuğundan meyveciliğe uygun değildir. Sadece bireysel yapılmaktadır. 

 Bayat İlçemizde sadece bireysel meyvecilik vardır. Kapama bahçesi yoktur. 

 Mecitözü İlçemiz hakkında İlçe Tarım Müdürlüğü aranıp bilgi alınamamıştır. 

 Oğuzlar İlçemizde cevizcilik ön plana çıkmaktadır. Oğuzlar 77 adı ile Türkiye iç ve 

dünya piyasasında ilgi görmektedir. İlçemizde 11 bin dekar da üretim yapılmaktadır. 

Üretim yıllara göre 1000 veya 1500 tonlar arasında değişmektedir. İlçemizde ceviz 

haricinde meyvecilik bireysel ihtiyaca karşı yapılmaktadır. 

 Boğazkale İlçemizde sadece 2 adet kapama meyve bahçesi bulunmaktadır. 6’şar 

dönümlük bahçelerdir. 

 Dodurga İlçemizde İl Özel İdaresi tarafından yapılan limon ayva kapama bahçesi 

bulunmaktadır. Köylerinde ise ceviz bahçeleri 37 bin ağaç ile üretim yapmaktadır. 

Yıllara göre üretim 500 ton civarlarında bulunmaktadır.ayrıca çilekçilikte 

yapılmaktadır. 

 Laçin İlçemizde kapama bahçeleri kızılca armudu kiraz bahçeleri bulunmaktadır. 

İlçemizin en önemli özelliği ürünlerin erken olup erken piyasaya sürülmesidir. 

 Uğurludağ İlçemizde meyvecilik ön plandadır. Bireysel meyvecilik yapılmaktadır. 15-

20 dönümlük bağcılık yapılmakta ve olukluktur. 

 Osmancık İlçemizde ekonomik anlamda meyveciliğin gelişmesi için çok fazla 

çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda ekonomik ürünler; 

  20 dönüm ayva, 

 40 dönüm yeni telli bağlı sofralık üzüm, 

 10 dönüm hünnap bahçesi, 

 250 m
2
 salep  

 1 dönü kuşkonmaz 
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 1 dekar kivi bahçesi 

 1 dekar hicaz narı 

 1 dekar Trabzon hurması  

 1 dönümde pembe incir ürünleri yetiştirilmektedir. 

 Sungurlu İlçemizde meyvecilik çok ön planda değildir. Bireysel meyvecilik 

yapılmaktadır. 

 Ortaköy İlçemizde bireysel meyvecilik yapılmaktadır. 

 Kargı İlçemizde bireysel meyvecilik yapılmaktadır. Sadece dere köyü ve yeşil köyde 

kapama bahçesi bulunmaktadır. Trabzon hurması da bireysel olarak yetiştirilmektedir. 

Hacıhamza bölgesinde kirazcılık napolyon ve 0900 cinsi kiraz yetiştiriciliği ekonomik 

olarak yapılmaktadır. Ayrıca bu bölgede deveci armudu yetiştirilmektedir. 

 

Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından her yıl düzenli olarak eğitim 

çalışmaları düzenlemektedir. Fide fidan bahçe tesisi v.b. konularda yeterli talep 

olduğunda projelendirme yapılarak üreticilerimize fide fidan temini, bahçe kurulumu 

konularında her türlü destek verilmeye çalışılmaktadır.2019yılı içerisinde ilimizde 

organik tarımın nasıl yapılacağı ve organik tarımın önemi hakkında eğitimler verilmiş 

ve verilmeye devam etmektedir. 

  Laçin İlçemizin Kuyumcu Köyüne Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 

sertifikalı armut ve kiraz fidanı dağıtımı yapılmıştır ve meyveciliğin gelişmesi, bahçe 

kurulumu ve yetiştiriciliğin sürdürülebilmesi için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. 

   Tarımsal Destekleme Ödemesi tebliğ yayınlanması takiben sertifikalı fide fidan 

kullanım desteği başvuruları alınmaya başlanır. Ağustos ayı sonu itibari ile başvurular 

sonlandırılır. 2018 yılı destekleme ödemesi; standart fideler için 100 lira, sertifikalı 

fide fidanlar için 400 lira olarak belirlenmiştir. İlimiz genelinde 2018 yılı için, 

sertifikalı fidan kullanım desteği 6 çiftçimize 126.948 alan için toplam 25.024,62 TL 

olarak ödemesi yapılmıştır. 

2019 yılı içerisinde gerçekleşecek olan meyvecilik ile ilgili herhangi bir proje 

bulunmamaktadır. 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz. 

 

TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU 

 

 

 

                Mehmet TATLISU           Ramazan KELEPİRCİOĞLU         İsmail VURAL 

                   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 07/02/2019 tarih ve 29 nolu kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Engelli devlet memurları lisans tamamlamada hangi 

şartlarda ve nasıl yararlanıyorlar? Karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Engelli memurlar için 

eğitim alanında yapılan en son kanuni düzenlemeler nelerdir? Bu konular ile ilgili Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelerin katılımıyla toplandı. 

 

Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre;  

01/07/2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı kanunun Eğitim ve Öğretim başlıklı 

15. maddesinde,  
  Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere 

ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve 

özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır. 

Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için 

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, 

özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi 

konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. 

Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esasları, Sağlık 

Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi 

Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. 

İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu 

Başkanlığı tarafından Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve 

uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Özürlülerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, 

elektronik kitap; alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür. 

 
14.07 1965 tarihinde 657 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 02.01.2014 tarih ve 

5780 sayılı Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna 
Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin, EKPSS başlıklı 5. Maddesinde,  

EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun 
veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların 
eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak 
Başkanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih 
işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir. 

(2) EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu 
aracılığıyla yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılır. 

Üniversite sınavlarına kayıt esansında görme engelliler durumlarını raporladıklarında; 

ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine okuyucu, işaretleyici yardımcı temin edilmekte, uygun 

düzenlenmiş sınav mekânları hazırlanmakta, görme engelliler ve az görenler için 30 dakikalık 

ek sınav süresi verilmektedir. Az gören adaylar için talepleri doğrultusunda belirlenen 

puntolarda soru-cevap kâğıdı hazırlanmaktadır. Az gören üniversite öğrencileri okudukları 

yükseköğrenim kurumuna başvurarak sınav sorularını büyük puntolu harflerle yazılmış olarak 

sağlayabilirler. 
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Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için 

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, 

özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi 

konularda Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi tarafından gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Engellilerin Devlet Memuriyetine Alınması 

Engellilerin devlet memuriyetine alınması EKPSS ve kura yöntemi olmak üzere iki 

yol ile gerçekleştirilir. 

EKPSS nedir? 

EKPSS Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim 

durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav demektir. 

Kura yöntemi nedir?  

Kura yöntemi, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya 

okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacı ile noter huzurunda devlet 

memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemdir. 

Engelli memurlar için eğitim alanında yapılan en son kanuni düzenlemeler 

nelerdir? 

Bu konuda çıkarılan yönetmelikte yapılan değişikler. 

Eski Madde 
(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez 

alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt 

altına alınan adaylar başvurabilir. 

Yeni Madde 
MADDE 1- 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna 

Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır. 

(3) Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına 

başvurabilir." 

Eski Madde 
Madde 9 - (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde 

yapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması 

durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. 

Yeni Madde 
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki yıl 

içerisinde yapılacak sınava kadar" ibaresi "dört yıl" şeklinde değiştirilmiştir. 

Eski Madde 
Madde 13 - (1) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS 

sonucu ve kura sonucu yerleştirme yöntemleri kullanılır. 

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına 

yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS 

puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma 

tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik 

tanınır 

Yeni Madde 
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 

ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre 
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yerleştirme yöntemleri uygulanır. 

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına 

yerleştirilmelerinde EKPSS'de alman puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam 

eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en 

yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak 

tercihlerine göre yerleştirilir. ilan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların 

puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı 

olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır." 

Eski Madde 
(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen ancak 

atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz. 

Yeni Madde 
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir 

kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı 

eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz." 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı 

tarihten itibaren dört yıl geçerlidir," 

İl Genel Meclisimizin bilgilerine arz ederiz.    

 

EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 

 

 

             Yusuf KAYA                        Ünal CEVİZCİ                   Erdoğan KÖROĞLU 

         Komisyon Başkanı           Komisyon Başkan V.                  Üye     

 

 

 

  

 


