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Dönem      : 2021 Oturum              : 1 

Toplantı    : 4 Toplantı Tarihi  : 09.04.2021 

Birleşim    : 5 Karar No            : 49 

KONU      : İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerin İl Özel İdaresi yol ağında bulunan 

yolların ve köprülerin işaretleme levhaları, korkuluk durumlarında inceleme yapılarak 

eksikliklerin tespit edilerek meclisimize bilgi verilmesi. 

K A R A R 

           İl Genel Meclisi 09/04/2021 Cuma günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa ÇIBIK’ın 

başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin iştirakleriyle toplandı. 

           İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerin İl Özel İdaresi yol ağında bulunan yolların ve 

köprülerin işaretleme levhaları, korkuluk durumlarında inceleme yapılarak eksikliklerin tespit 

edilmesi konusu incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile 

Plân ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Köylere 

Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmiş olup, incelemesini 

tamamlayan Komisyonlarca hazırlanan 12.03.2021 tarih ve 2 nolu raporu okundu. 

               VERİLEN KARAR;      

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.03.2021 tarih ve 2 sayılı komisyon raporunda 

belirtildiği üzere; 

   İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerin İl Özel İdaresi yol ağında bulunan yolların 

ve köprülerin işaretleme levhaları, korkuluk durumlarında inceleme yapılarak eksikliklerin 

tespit edilerek meclisimize bilgi verilmesi istenilmektedir. 

İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık 

ile Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler komisyonları olarak mahallinde yapılan incelemelerde;   

MERKEZ 

1-Kırovacık Grup Yolu: Alaçat, Altınlı, Ünür, Çağabey, Ağzıbüyük, Satıyüzü, Beştut, İncik ve 

Gürmeç Köylerinin kullandığı yolun güzegahında işaret levhalarının düzenlenmesi sık sık kaza 

olan bölümlerinde korkuluklar yapılması, muhtarların güzergah değişikliği taleplerinin teknik 

olarak değerlendirilmesi. 

2-Ağzıbüyük köyü köprüsünün genişletilmesi. 

3-Akören köyü Terme Mahallesine geçiş köprüsünün ve köy içindeki köprünün korkulukları 

yoktur. Zafer mah. yol ayrımında tabela yoktur. 

4-Balıbağı köyü köprüsünün bakım ve onarımı talepleri vardır. 

5-Başeğmez köyü köy içindeki köprünün onarımı talebi vardır. 

6-Karaşeyh köyü bahçelere geçiş köprüsü talebi vardır. 

7-Tüney köyü giriş köprüsü bakımı ve korkuluklarının yapılması. Tüney köyünün her iki 

yolundaki köprü korkulukları ve köprülerin bakımı. 

8-Aşağıçavuş, Yukarıçavuş,ve Paşa ve Handırı köyleri grup yolunda levha ihtiyaçları vardır. 

9-Paşa köyündeki köprüde korkuluk ihtiyacı vardır. 

10-Ovacık köyü yolundan dönüşte Tuzlu köy yolu ayrımında tabela ihtiyacı vardır. 

11-Akçavakıf köyü köprülerinde korkuluk ihtiyacı ve köye giriş levhası yoktur. 

12-İçyenice köyüne fidanlık dönüşünde köy levhası yoktur. 

13-Dutağaç köyü köprüsünün korkulukları yoktur. 

14-Dutağaç ve Değim köyleri için girişlere köy adı levhası gereklidir. 

15-Yukarıpelitözü köyü Altınova mah. köprüsünün korkulukları yoktur. 

16-Süleymanlı köyünün ana yoldan köye dönüş ve aynı yoldan karakışla mahallesi girişte tabela 

yoktur. 

17-Alıca Karadayı girişine korkuluk ve levha Karadayı mezarlık sol tarafına Alıca  sağ taraf 

Çatalelma levhaları gereklidir. Alıca Köyü çıkışına Yukarı Alegöz köyü levhası gereklidir. 

18-Handırı köyü köprü korkulukları 

19-Başeğmez menfezlerin korkulukları 

20-Ahlat yolu üzerindeki köprü korkuluğu 

21-Esentepe’den Doağantepe’ye geçişteki yol ayrımı tabelası 

22-Karayollarından Yukarı Pelitözü, Elmacı ve Akbulut tabelalarının düzeltilmesi 
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23-Karadayı, Çatalelma ve Alıca yol ayrım tabelası 

24-Çatalelma Çankırı yön tabelası 

 

ATKARACALAR 

1-Budakpınar, Eyüpözü, yakalı köyleri grup yolu D-100 karayolu ayrımına iki adet tabela. 

2-Eyüpözü Yakalı yol ayrımına bir adet talebi 

3-Yakalı Köyü, Kadıgil mah., Orta mah, Dere Mah, ve Bayramören tabelası 2 adet 

Kükürt köyü, Demirciler mah. Üçgazi köprüsü tabelası. 

 

BAYRAMÖREN 

1-Üçgazi köprüsü işaret ve yan giriş korkuluğu 

2-Ekinci mah. Okunmuyor. 

3-Oluklu-Topçu-İncekaya-Kavak köy isimleri silik 

4-Köy Hizmetleri girişinde bulunan tabela okunmuyor. (Oymaağaç-Karataş-Boğazkaya-Koçlu) 

5-Ova-Kışla-Ovacık-Karabük 

6-İncekaya-Oluklu-Topçu 

7-Kavak-İncekaya 

8-Ova Karabük mah. Köprü korkuluğu yok 

9-Kışla-Kıyan tabelası yok 

 

ÇERKEŞ 

1-Yakuplar köyü, Elpirek mah. Ve küçük mahallenin köy levhaları yok 

2-Karga köyü girişindeki (3 giriş) köy levhaları yok. 

3-Gelikovacık köy levhaları yok 

4- Yeniköy köy levhası yok. 

5-Göynükçukuru, Bölükören, Dağlı ve Yeşilören köy ve mahallelerinin levhaları yok. 

(Değişmesi gerekiyor) 

6-Kabak köprüsü, akbaş köprüsü ve Kışla köprü korkuluklarının bakım ve boyanması 

gerekmekte. 

7-Karacahöyük-Dodurga yol ayrımındaki levhanın değişmesi gerekmekte. 

8-Kadıözü köyü, Yumaklı köyü köy levhası yok (değişecek) 

9-Çördük köyü ve Kuzdere köyü köy levhalarının değişmesi gerekmekte. 

10-Örenköy köy levhası değişecek 

11-Türbaşı köy levhası yok 

12-Uluköy köy levhası yok 

13-Saraycık köyü ve Boyuncak mahallesi köy levhası yok. 

14-Genellikle levhalar küçük, yıpranmış, boyaları silinmiş durumda bazılarında yol 

ayrımından köyün kaç km olduğu yazılmamış olduğu görülmüştür. 

 

ELDİVAN 

 İlçemiz Gölezkayı, Gölez, Alva, Elmacı, Küçük Hacıbey, Büyük Hacıbey, Hisarcık, 

Hisarcıkkayı, Saray, Çukuröz, Sarıtarla, Akçalı, Seydi Köyü, Yukarı Yanlar, Akbulut 

köylerinde yön levhaları, köylerin isimleri ve merkeze uzaklığını gösterir levha bulunmamakta 

veya eskimiş durumda. 

 Köprü ve menfezlerin tamamının korkuluğu bulunmamakta, yol geçişlerinde tehlike arz 

etmektedir. 

 

ILGAZ 

1-Aşağı Bozan köyü köprü korkuluğu 

2-Keseköy köprü korkuluğu 

3-Ödemiş köyü köprü korkuluğu 

4-Hacıhasan köprü korkuluğu 

5-Süleymanhacılar köyü köprü korkuluğu 

6-Kırışlar köyü köprü korkuluğu 

7-Gökçeyazı köyü köprü korkuluğu 

8-Çatak köyü köprü korkuluğu 
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9-Köylerin köprü korkuluklarında eksik ve yıpranmalar görülmüş olup, tüm köylerin köprü 

korkulukları boya istemektedir ve çoğu küflenmiştir. 

10-Bohadun Mah. Levhası 

11-Donayşe mah. Levhası 

12- Ödemiş-okçular arasındaki levha ve diğer köylerin levhalarında eksiklik var, yıpranmalar 

mevcut. 

 

KIZILIRMAK 

1-Saraycık, Karallı ve Hallaçlı köyü grup yolu üzerindeki köprü korkulukları olmadığı sıcak 

asfalt yolda işaret ve levhaların yetersiz olduğu 

2-Hallaçlı köyü köprüsünde korkuluklar olmadığı, menfez korkulukları olmadığı 

3-Karallı köyü girişindeki köprü başlıkları ve korkulukların olmadığı, menfez üzerinde 

korkulukların olmadığı 

4-Kemallı köyü girişindeki köprü başlıkları çatladığı, yıkıldığı ve korkulukları olmadığı 

5-Kavaklı, Sakarca, Karamürsel ve Cacıklar köyleri grup yolu üzerinde işaret ve levhaların 

yetersiz olduğu, Sakarca köyü çıkışındaki kanal üzerindeki köprü korkulukları olmadığı, kilitli 

parke yolunda yer yer bozulmalar olduğu 

6-Sakarca ve Kavlaklı köyü Kızılırmak üzerindeki köprü üzeri betonların döküldüğü ve 

başlarının doldurulması. 

7-Karaömer köyü girişindeki sulama kanalı üzerindeki köprünün levha ve işaretlerin olmasığı. 

8-Kahyalı köyü sulama kanalı üzerindeki köprünün korkuluklarının olmadığı ve görüş alanı 

olmadığı her iki tarafında doldurulması, işaret ve levhaların olmadığı 

9-İlçemiz köy bağlantı yollarındaki köprü başlarında dolgu olmadığı, korkulukların olmadığı, 

işaret ve levhaların olmadığı  

 

KORGUN 

1-Alpsarı Çevrik den başlayan yol güzergah levhaları. 2 tane köyün giriş ve çıkış Yaya geçiş 

levhası, 2 tane hız sınırı azami 30 yazan, 2 tane viraj işareti levhası,  ki tane inek çıkış levhası, 1 

tane köy isim levhası. 

2-Korgun Başlangıç Buğay  köy giriş levhaları 

3-Hıcıp, Kayıçivi, Ildızım, Çukurören, Maruf  giriş levhaları. Bazı işaretler eksik veya yerinde 

bulunmamaktadır. 

4-Dikenli köy yolu hız sınır levhası yol giriş levhası eksiktir. 

5-Korgun girişi Buğay dan marufa kadar olan yolda muhtelif eksik levhalar. 

6-Hıcıp hayvan levhası ve muhtelif levhalar. 

7-Alpsarı köyünde hiç levha yoktur. (Hayvan levhası giriş çıkış, hız sınırı dönüş levhaları 

yoktur.) 

 

 

KURŞUNLU 

1-Köpürlü köyü tabelası yok, Köprü korkulukları boyanacak. 

2-Kızılca köy köprü korkulukları bozuk düzeltilmesi ve boyanması bozuk olan tabelaların 

yenilenmesi ve 4 adet köy tabelası ve işaret levhasına ihtiyaç vardır. 

3-Yeşilöz köyü 2 adet köprü korkulukları yok köy levhası ve işaret tabelası yok. 

4-Yeşilören köyü Korgun-Kurşunlu yolundan girişte köy giriş tabelası ve işaret levhası yok. 

5-Çatkese köyü 2 adet köprü korkulukları yok köy tabelası eskimiştir. 

6-İğdir köyü köy girişinde ve köy içinde bulunan 2 adet köprüde köy tabelası ve yönlendirme 

levhası yoktur. 

7-Kapaklı köyü köy içi köprüsü demir korkulukları yok kapaklı – Hocahasan arası yeni açılan 

yolun köy tabelası ve işaret levhaları yoktur. 

8-Bereket köyü giriş- çıkış tabelaları yoktur. 

9-Sünürlü köyü tabela yapılmış ama montaj için vinç’ e ihtiyaç vardır. Tabela monte 

edilememiştir. 

10-Sarıalan köyü köprü korkulukları yoktur. 

11-Sumucak köyüne E80 karayolu giriş tabelası çok küçüktür. 
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ORTA 

1- Dodurga:  

a) Dodurga çıkışı Bayındırlar yolu üzeri köprü genişletilmesi 

b) Köy içi köprüsünün bakım ve tadilatı 

2- Kısaç:  

a) Kısaç- Buğurören yolu köprünün bakım ve tadilatı, trafik levhası yapımı ve 

korkuluk yapımı 

b) Köy içi köprünün bakım ve onarımı 

3- Elden: 

a) Elden köye giriş köprüsünün 6 metrelik demiri yapımı ve trafik levhası yapımı 

4- Buğurören:  

a)  Trafik levhası yapımı 

b) Arazi yolu köprünün bakımı 
5- Kırsakal: 

a) Kazadan dolayı demir korkulukların kırılması köprünün genişletilmesi trafik 

levhası bakım onarım 

6- Sancar:   

a) Köy meydanında ki köprünün trafik levhası bakım onarımı 

b) Mahalle arası köprünün bakım onarımı 

7- Sakarcaören: 

a) Sakarcaören köyüne giriş köprüsünün genişletilmesi 

b) 500 metre ilerdeki menfezin genişletilmesi bakım onarım 

8- Karaağaç:  

a) Karaağaç köyü giriş köprüsünün bakım onarım 

b) Arazi yolu üzerindeki köprü demirinin tamiratı 

9- Hüyük:  

a) Köye giriş köprülerinin trafik levhası ve bakım onarım 

10- Elmalık:  

a) Köye giriş köprüsünün demir korkulukları ve trafik levhaları yapımı 

b) İki adet menfez köprüsü göçmüş bakım ve onarım 

11- Özlü: 

a) Yukarı kayı çıkışı köprünün genişletilmesi trafik levhası 

b) Köy içi köprüsünün demirleri yok 

c) Aydos çıkışı köprünün demirleri e levhaları yok 

12- Gökçeören: 

a) Gökçeören büyük köprünün genişletilmesi ve demir korkuluklarının kazadan 

kırılması nedeniyle tamir ve bakımı 

b) Mahalle içi 4 adet köprünün demir korkulukları ve su yollarının açılımı bakım 

onarımı 

13- Büğdüz: 

a) Büğdüz çıkışı Hasanhacı yolu üzeri köprünün genişletilmesi ve demir korkulukları 

ve trafik levhası yapımı 

b) Mahalle arası köprünün demir korkulukları 

14- İncecik: 

a) İncecik köprüsünün bakım onarım ve trafik levhası 

b) İki adet logar kapağı 

15- Derebayındır: 

a) Derebayındır Ortabayındır arası köprünün genişletilmesi trafik levhaları 

b) Köye giriş köprüsünün bakımı 

16- Ortabayındır:  

a) Köye giş köprüsünün trafik levhası 

17- Tutmaççıbayındır:  

a) Köye giriş köprüsünün tutmaççıbayındır yazan levhası yok 

b) Karga giriş köprüsünün demir korkulukları, köprü su giderinin açılması 
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18- Yenice: 

a) Köye giriş köprüsünün trafik levhaları bakım onarım 

19- Sakaeli:  

a) Sakaeli-Kırsasala geçiş köprüsünün demir korkuluklarının tamiratı  

 
ŞABANÖZÜ 

1-Bulgurcu yön levhası iki yönlü 

2-Çankırı- Şabanözü İstikameti –Bakırlı –Karakoçaş-Mart –Yön levhası 

3-Göldağı –Yön levhası-iki yönlü 

4-Karamusa-Yeni köprü yön levhası-iki yönlü 

5-Karahacı-Gündoğmuş İstikameti- Sırıklı mah.levhası- Ödek köyü levhası-Yol çizgileri sarı 

olacak. 

6-Ödek-Demirsahan İstikameti-Demirsahan mahallesi- iki yönlü 

7-Mart köyü-Yön levhası 

8-Karakoçaş köyü-Yön levhası 

9-Kamış –Deprem evleri köprü –köy çıkışı korkuluk 

10-Çerçi köyü Yön levhası-iki yönlü 

11-Köy yolları Viraj levhaları kontrolü 

12-Küçükyakalı köy içi köprü korkuluğunun yapımı. 

 

YAPRAKLI 

1-Yapraklı köylerine ait bazı isim levhalarının yıpranmış ve boyalarının kalktığı görüldü. 

2-Aşağıöz, Yukarıöz yol kenarlarındaki kedigözlerinin yetersiz olduğu görüldü. 

3-İkizören yol ayrımı Topuzsaray   yolu üzerindeki kedi gözleri yetersiz. 

4-Bademçay köprüsü ve giriş ve çıkışlarındaki hız düşürücülerinden önceki uyarı işaretlerin az 

olduğu, 

5-Çakırlar köprüsü giriş ve çıkışlarına  hız düşürücü uyarıların yapılması gerekmektedir. 

6-Yol ayrımındaki grup köylerini gösteren levhaların tek levha üzerinde toplanması. 

7-Yukarıöz yolu üzerindeki köprüde korkuluk eksikliklerinin giderilmesi. 

   İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerin İl Özel İdaresi yol ağında bulunan yolların ve 

köprülerin işaretleme levhaları, korkuluk durumlarında inceleme yapılarak eksikliklerin tespit 

edilmesine dair 12.03.2021 tarihli komisyon raporunun kabulüne, gereği için İl Özel İdaresi 

Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğüne karar örneğinden birer adedinin gönderilmesine 

09.04.2021 tarihli toplantıda mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 

 

 

 

 

         Mustafa ÇIBIK                                 Tuğrul KAYA                      Bekir KALE 

  İl Genel Meclisi Başkanı                             Katip Üye                            Katip Üye 

                                                                                                            

         

 

 

 

 

 

 

      Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

      Teslim Alan                    :……………………. 

      İmzası                              :…………………… 

 

 


