
 

 

T.C. 

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLİS KARARI 
 

 

TOPLANTI DÖNEMİ 2010 / OCAK 

TARİHİ 08.01.2010 

GÜNÜ CUMA 

TOPLANTI 1 

BİRLEŞİM 1 

OTURUM 1 

KARAR NO 5 

MADDE 5 

Teklif Birimi İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

Teklif Tarih ve No 21.12.2009 / 481 

Teklifin Özü Yangın Risk Planı. 

            K  A  R  A  R : 

 Başkan, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanunun 2. Maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde yangın tehlikesine maruz bölgelerin tespiti belediye 

meclisinin görevlerinden olup, bu nitelikte ki alanların Belediye meclisince zaman zaman tespit edilerek 

güncelleştirilmesi ve ayrıca kroki vb. bilgi ve belgelerle uygulanabilir derecesi arttırılması istendiğini, 

İlimiz merkez mücavir alan içerisinde yanıcılık sınıfı, kullanım alanı ve kullanım amacına göre yangın risk 

planları hazırlandığını, bahsi gecen bilgiler doğrultusunda yangın risk alanları 1/25.000 ölçekli haritaya işlendiğini, 

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 

Kanun gereğince İlimiz yangın risk planı bölgelerinin tespitinin gerektiğini belirterek, teklifi oya sunmuştur.  

Yapılan işaretle oylama sonunda; 
ÇORUM BELEDİYESİ 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇORUM MERKEZİ YANGIN RİSK ALANLARI 

 

1A-1B-1C : Sanayii Bölgeleri, Organize Sanayi  

2A-2B-2C : Yerleşim Bölgeleri (Mahalleler) 

3A-3B  : Tarım Alanları, Bağ ve Bahçeler 

 

TEHLİKE RİSK DEĞERLENDİRME MATRİSİ 
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SANAYİİ BÖLGELERİ 
1. AŞAĞI SANAYİİ SİTESİ 

2. YUKARI SANAYİİ SİTESİ 

3.  KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ 

4. ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ 

5. ANKARA YOLU ÜZERİ SANAYİİ BÖLGESİ 

 

1. AŞAĞI SANAYİİ SİTESİ; 

RİSK GRUBU    : 1B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Sanayii sitesi olarak iş yoğunluğu otomotiv tamir bakım servisleri yoğunluktadır. Petrol ve türevi malzemeler yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Hıdırlık mevkiinde yoğun olarak keresteciler mevcut olup yangın riskini artırmaktadır. Sosyal  

Yardımlaşmaya ait kömür deposu mevcut olup yangın riski yüksektir. Bölgede belediye benzinliği, Tuzcular benzinliği ve Kakaç 

petrol olarak 3 adet akaryakıt istasyonu bölgeye yakın olup, meskenlere ve insan yoğunluğunun çok olduğu bölgede olduğundan 

risk faktörü yüksektir. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

 

2. YUKARI SANAYİİ SİTESİ; 

RİSK GRUBU    : 1C 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Sanayii sitesi olarak iş yoğunluğu otomotiv tamir bakım servisleri mevcuttur. İlimizde en az yoğunlukta ki sanayi 

bölgesidir. Risk faktörü diğer sanayi bölgelerine göre düşüktür. Mevcut işyerlerinin eski olması yangın riskini artırmaktadır. 

Meskenlerle işyerleri iç içe girmiş vaziyettedir. Bu da riskimizi artırmaktadır. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

 

3. KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ; 

RİSK GRUBU    : 1A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 8-10 Dakika (ortalama) 

Sanayii sitesi olarak iş yoğunluğu her sektörde mevcuttur. Muhtelif çaplarda üretim tesisleride bulunmaktadır. Petrol ve 

türevi malzemeler yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Mobilyacılar ve marangozlar yoğun olarak mevcut olup yangın riskini 

artırmaktadır. Küçük sanayi sitemiz müdürlüğümüze uzak bölgelerden olup yangına ulaşım süresi uzadığından risk faktörünü 

etkilemektedir. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

 

 

4. ORGANİZE SAYİİ BÖLGESİ; 

RİSK GRUBU    : 1B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 15-20 Dakika (ortalama) 

Organize sanayi bölgesi şehrimizin 25. Km dışında her türlü imalatın yapıldığı fabrikaların bulunduğu sanayi 

bölgemizdir. Yanmaya elverişli maddelerin yoğun olarak kullanıldığı fabrikalar çoktur. Ancak sanayi bölgemizde organize sanayi 

itfaiyesi bulunmaktadır. Müdürlüğümüz olarak gerek yangın yükü gerekse yangına ulaşım süresi olarak riskli gördüğümüz 

alanlardandır.  Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

 

 

5. ANKARA YOLU ÜZERİ SANAYİİ BÖLGESİ; 

RİSK GRUBU    : 1B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 10-15 Dakika (ortalama) 

Çorum-Ankara karayolu güzergâhı üzerinde yaklaşık 15 km ye kadar her iki yönde muhtelif büyüklükte ve türde 

fabrikalar mevcuttur. Ayrıca şeker fabrikamızda bu bölgededir. Bu bölgede 2 adet kâğıt fabrikası ve şehrin en yoğun olduğu 

akaryakıt istasyonları bu bölgede konuşlanmıştır. Yangın riski yüksek bölgelerimizdendir. Ancak; şeker fabrikasına ait itfaiye 

aracı ve müfrezesi mevcuttur.  Müdürlüğümüz olarak gerek yangın yükü gerekse yangına ulaşım süresi ve trafik yoğunluğu olarak 

riskli gördüğümüz alanlardandır.  Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

 

YERLEŞİM BÖLGELERİ 
1. Akkent Mahallesi 

2. Bahçelievler Mahallesi 

3. Buharaevler Mahallesi 

4. Çepni Mahallesi 

5. Çöplü Mahallesi 

6. Gülabibey Mahallesi 

7. Kale Mahallesi 

8. Karakeçili Mahallesi 

9. Kunduzhan Mahallesi 

10. Mimarsinan Mahallesi 

11. Ulukavak Mahallesi 

12. Üçtutlar Mahallesi 

13. Yavruturna Mahallesi 

14. Yeniyol Mahallesi 



 

1. AKKENT MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 10-12 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak yeni kurulmuştur. Mahallede yangında tehlike yaratacak işyerleri mevcut değildir. Ancak doğalgaz kullanımı 

yaygındır. Ayrıca yangın ulaşım planımızda müdürlüğümüze ulaşım olarak uzak düşmektedir.  

2. BAHÇELİEVLER MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak geniş bir alanı kapsamaktadır. Mahallede yangında tehlike yaratacak işyerleri mevcut değildir. Ancak 

doğalgaz kullanımı yaygındır. Mahallede bulunan Devlet hastanesi, dershaneler, kurslar vb toplanma amaçlı binalar mevcuttur. Bu 

binalar yangın riski düşük ancak olası yangınlarda can kaybı riski yüksek binalardır. 

3. BUHARAEVLER MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2C 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 5-7 Dakika (ortalama) 

Mahallede yangında tehlike yaratacak işyerleri mevcut değildir. Ancak doğalgaz kullanımı yaygındır.  

4. ÇEPNİ MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak mesken ve işyeri yoğunluğu fazladır. (mahallede bulunan Aşağı sanayi ayrı bir kategoride ele alınmıştır.) 

mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısımlar dar sokaklar olup, bu dar 

sokaklarda bulunan ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 

5. ÇÖPLÜ MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak mesken ve işyeri yoğunluğu fazladır. Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Bu 

mahallede risk yaratacak kısımlar dar sokaklar olup, bu dar sokaklarda bulunan ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda 

bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı mevcuttur.  

6. GÜLABİBEY MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-8 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak en geniş alan kapsayan mahallemizdir. Mesken ve işyeri mevcuttur. Yukarı sanayi sitesi mevcut olup ayrı bir 

kategoride ele alınmıştır. Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısımlar 

dar sokaklar olup, bu dar sokaklarda bulunan ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi 

zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

7. KALE MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 5-7 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak en küçük alan kapsayan mahallemizdir. Mesken ve işyeri mevcuttur. Mesken kısmı göz önünde alınırsa 

yangın tehlike riski düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısım tarihi çorum kalesinin iç kısımlarıdır. Çünkü kale içerisine itfaiye 

girişi zordur, mevcut ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 

8. KARAKEÇİLİ MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

 

Mahalle olarak en eski yerlerdendir. Mesken ve işyeri mevcuttur. Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski 

düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısım tarihi yerlerin binaların çokluğu ve tek yönlü dar sokakların yoğunluğu fazladır. 

Ayrıca mevcut ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 

 

9. KUNDUZHAN MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak en eski yerlerdendir. Mesken ve işyeri mevcuttur. Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski 

düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısım tarihi yerlerin binaların çokluğu ve tek yönlü dar sokakların yoğunluğu fazladır. 

Ayrıca mevcut ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 

 

10. MİMARSİNAN MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2C 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 7-8 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak yeni yerleşim bölgelerindendir.  Mesken ve işyeri mevcuttur. Mahallede Küçük sanayi sitesi mevcut olup, bu 

site farklı bir kategoride ele alınmıştır.  Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 



11. ULUKAVAK MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 5-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak geniş bir alanı kaplayan yerleşim bölgelerindendir.  Mesken ve işyeri mevcuttur.  Mesken kısmı göz önünde 

alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Ancak gecekondu bölgesi yoğundur. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

12. ÜÇTUTLAR MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4- 6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak geniş yerleşim bölgelerindendir.  Mesken ve işyeri mevcuttur.  Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın 

tehlike riski düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısım tarihi yerlerin binaların çokluğu ve tek yönlü dar sokakların yoğunluğu 

fazladır. Ayrıca mevcut ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı 

mevcuttur. 

13. YAVRUTURNAMAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    : 2B 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak en küçük yerleşim bölgelerindendir.  Mesken ve işyeri mevcuttur.  Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın 

tehlike riski düşüktür. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

14. YENİYOL MAHALLESİ; 

RİSK GRUBU    :  2A 

ITFAIYE ULAŞIM SÜRESİ  : 4-6 Dakika (ortalama) 

Mahalle olarak küçük yerleşim bölgelerindendir.  Mesken ve işyeri mevcuttur.  Şehrimizin işyerleri ve ana cadde dediğimiz 

Gazi caddesini kapsamaktadır. Mesken kısmı göz önünde alınırsa yangın tehlike riski düşüktür. Bu mahallede risk yaratacak kısım 

tarihi yerlerin binaların çokluğu ve tek yönlü dar sokakların yoğunluğu fazladır. Ayrıca mevcut ahşap evlerin yoğunluğu ve bitişik 

nizamda bulunması müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Doğalgaz kullanımı mevcuttur. 

TARIM ALANLARI VE BAĞ-BAHÇELİKLER 

1. BAĞLAR ve BAHÇELER 

RİSK GRUBU     :  3A 

 İlimiz çevresinde bulunan bağlar ve bahçeler yangın riski yönünden düşük risktedir. Ancak yaz aylarında vatandaşlarımız 

bağ ve bahçelerinde küçük meskenler yapıp kullanmakta ve yangın çıkarma riskini artırmaktadır.  

2. TARIM ALANLARI 

RİSK GRUBU     :  3B 

 İlimiz çevresinde bulunan bağlar ve bahçeler yangın riski yönünden düşük risktedir. Şeklinde Meclisçe OY 

BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

Meclis Başkanı 

Belediye Başkanı     Katip          Katip 

Muzaffer KÜLCÜ Bedriye ÇAYIR Ulaş YILDIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


