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Karadağ, İskilipli Muhtarların Sorunlarını Dinledi
AK Parti Çorum İl Başkanı Avukat Mehmet Karadağ İskilip İlçesi’ne bağlı merkez 14
mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Ziyarette 23.24 ve 26.Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık da eşlik
etti.
AK Parti Çorum İl Binası&#8216;nda gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar
mahallelerinde ki sorunlar ve istekleri İl Başkanı Karadağ’a ilettiler.
İskilipli muhtarlar sırasıyla söz alarak eğitimden sağlığa her konuda taleplerini ve
sorunlarını dile getirdi.
Muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve sorunları tek tek dinleyen İl Başkanı Karadağ,
sorunların giderilmesine ilişkin muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Vatandaşların sorunlarının hemen çözülmesi konusunda gösterdiği hassasiyeti herkes
tarafından bilinen Karadağ, muhtarlar tarafından kendisine iletilen sorunların ilgili
kurum müdürlerini arayarak, en kısa zamanda çözüme kavuşturulması istedi.
DOĞALGAZ
İlçenin doğalgaz ile ilgili sıkıntıların çözülmesi konusunda Çorumgaz Genel Müdürü
Kasım Kahraman’ı aranılarak bilgi verildi. İlçenin Devlet Hastanesinin doktor ve genel
cerrah talepleri alınarak Milletvekillerine iletildi.
SULAMA SORUNU
Uludere ve Kireçdere mevkiinde ki sulama probleminin giderilmesi için meydan
çayından su çekilmesi isteği ilgili kamu müdürü aranılarak çözülmesi istendi.
İSKİLİP MESLEK YÜKSEK OKULU
İskilip Meslek Yüksekokulunun en kısa zamanda tamamlanması isteği ile ilgili Çorum

Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ile görüşüldü.
SAKARYA İLKOKULU
Muhtarların İskilip ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan İlkokulun, ortaokul çevrilmesi
konusunda ki istekleri İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile paylaşıldı.
KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
Atıf Hoca türbesinin bakımsızlığından yakınan muhtarlar, türbeye bakım yapılmasını ve
Ulaştepe Mahallesine Kadın Kültür Merkezi yapılması talebinde bulundular.
YOL ONARIMI
Kargın Köyü’nde bulunan göletin dolduğunu belirten muhtarlar, sulama kanalı
ihalesinin yapılması ve gölete giden yolun onarılmasını istediler.
Muhtarlar tarafından kendilerine iletilen sorunların ve taleplerin hepsini dinlediklerini
hatırlatan Karadağ, kısa vadede çözülebilecekleri çözdüklerini, uzun vadede çözülmesi
gerekenlerin de planlamasının yapıldığını söyledi.

İl Başkanı Karadağ’ın kendilerine gösterdiği ilgiden son derece mutlu olan muhtarlar,
sorunlarının hemen çözülmesi konusunda gösterilen duyarlılıktan oldukça memnun
kaldılar.

