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2ÝSKÝLÝP GAZETESÝ

20 Mart 2023 Pazartesi          Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

Baharatlý Dolma, Bayat Belediyesi’ni 
komik duruma düþürdüB

ayat Belediyesi'nin Ýskilip kamuoyu ta-
rafýndan komik karþýlanan ve sosyal
medyada alaya alýnan "Baharatlý Bayat

Dolmasý" çýkýþý gündemi halen meþgul etmek-
tedir. 500 Yýllýk tarihi geçmiþe sahip Ýskilip
Dolmasý ile (Baharatlý Bayat Dolmasý!) aslýnda
ayný yemektir. Yapýmýndan sunumuna kadar Ýs-
kilip adýna tescil edilmiþtir. Bayat'ýn dolma us-
talarý da Ýskilipli ustalarýn yetiþtirdiði eleman-
lardýr. 3’TE

Ýskilip Halk-Et hizmete açýldý
Ý

skilip Bele-
diyesi tara-
fýndan baþta

Mübarek Ra-
mazan Ayý ol-
mak üzere Ýski-
lip halkýnýn
makul fiyatlar-
la et ve et ürün-
leri satýn alabil-
meleri amacýy-
la kurulan
Halk-Et satýþ
noktasý hizme-
te girdi. 2’DE

Çanakkale Zaferi’nin 108. yýlý kutlandý
Ç

anakkale Zaferinin 108. Yýlý düzenle-
nen programla anýldý. Anma programý
Hükümet Konaðý önünde bulunan

Atatürk anýtýna çelenk sunulmasý, saygý du-

ruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýyla
baþladý. Günün anlam ve önemini belirten
konuþmayý Tarih Öðretmeni Ýsa Bardakçý
yaptý. 5’TE

Ýstiklal Marþý kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u anma programý düzenlendi

Ý
stiklal Marþýmýzýn Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafýndan kabul edili-
þinin 102. yýl dönümü ile Milli Þairi-

miz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
dolayýsýyla Ýskilip Erenler Ortaokulu kon-
ferans salonunda program düzenlendi.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okun-

masýnýn ardýndan Ýskilip Erenler Ortaoku-
lu Müdürü Fatih Gökþen tarafýndan günün
anlam ve önemini belirten konuþma yapýl-
dý. Erenler Ortaokulu öðrencileri tarafýn-
dan hazýrlanan Ýstiklal Marþý Oratoryosu,
Tiyatro gösterisi, Marþlar ve þiirler okun-
du. 4’TE

Deprem afetinde çalýþan 
belediye personellerine 

baþarý belgesi

Ý
skilip Belediyesi tarafýndan asrýn depremi-
nin hemen ardýndan Ýskilip'teki yardýmlaþ-
ma faaliyeti, deprem bölgesinde hasar tespit

çalýþmalarý ve Kahramanmaraþ-Afþin'de dep-
remzedelere Ýskilip Dolmasý ikramýnda gayret-
le çalýþan Belediye çalýþanlarýna baþarý belgesi
verildi. Baþarý belgeleri Belediye Baþkaný Ali
Sülük, Belediye Meclis Üyeleri Murat Kiraz,
Hatun Çam ve Fatma Selvi tarafýndan takdim
edildi. 6’DA

Miniklerin sergisine 
yoðun ilgi

Ý
skilip Anaokulu öðrencileri tarafýndan dü-
zenlenen sergi yoðun ilgi gördü. Sergide
eðitim öðretim yýlýnýn baþlangýcýndan bu

güne çocuklar tarafýndan hazýrlanan ürünler
sergilendi. 8’DE

Ýskilip Anaokulu’ndan Ýtfaiye
Müdürlüðü’ne ziyaret

Ý
skilip Anaokulu öðrencileri Okul Müdürü
Rumeyse Düþün ve öðretmenler nezaretin-
de Ýskilip Belediyesi  Ýtfaiye Müdürlüðü'nü

ziyaret ederek, itfaiyenin görevleri hakkýnda
bilgilendirildiler. 5-6 yaþ grubu arasýndaki öð-
renciler, Ýtfaiye Müdürü Abdurrahman Öncü ve
Ýtfaiye eri Ramazan Akkulak tarafýndan yapý-
lan bilgilendirmeyi dikkatlice dinlediler. 7’DE

Öðretmen Emre Erden Hatay’da 
eðitim kurslarýna katýldý

Ý
skilip Azmimilli Ortaokulu Öðretmeni Em-
re Erden'den Hatay'da destekleme ve yetiþ-
tirme kurslarýna katýldý. Edinilen bilgiye gö-

re; Çorum Ýl Milli Eðitimi 22 öðretmen ve 2
destek personeli ile 5-11 Mart 2023 tarihlerin-
de deprem bölgesinde eðitim çalýþmalarýna
destek oldu. 6’DA
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Yerel Süreli Yayýn Haftada 1 Gün

Ýmtiyaz Sahibi
Ömer DOÐAN

Yazý Ýþleri Müdürü
Tuðba GÜL

Muhabirler
Ali ÝNAÇ

Sayfa Editörü
Gülen Uysal

Yönetim Yeri
Bahabey Mah. Hasýrcý Sk.
Belediye Sosyal Tes. B Blok
Kat:2 No:39
ÝSKÝLÝP

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

Baský:
Ýlkadým Basýmevi
Gülabibey Mah. Milönü Cad.
Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum
Kat No:4 ÇORUM
Tel:
0541 620 59 54
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Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

20 MART 2023 
Pazartesi

Yýl: 14 Sayý: 942

Özel ilan-reklam 
(sütun/cm)

3 TL

Vefat, teþekkür, 
baþsaðlýðý vb. mesajlar

(4 sütun 10 cm 
maktu olarak)

90 TL

Toplantý ilanlarý 
(maktu)

90 TL

Birinci sayfa 
(3 Sütun/7 cm. maktu)

150 TL

Satýlýk - Yitik - Eleman
Arama vb. ilanlarý (2

sütun/5 cm.)
30 TL

Tüzük (maktu olarak)
375 TL

Tam sayfa 
ilan - reklam

750 TL

Abonelik Þartlarý
1 Yýl: 100 TL

Ýl Dýþý: 200 TL

www.iskilipgazetesi.com

Kuruluþ Tarihi: 
28 Þubat 2008
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Ýskilip Belediyesi ta-
rafýndan baþta Mübarek
Ramazan Ayý olmak

üzere Ýskilip halkýnýn
makul fiyatlarla et ve et
ürünleri satýn alabilme-

leri amacýyla kurulan
Halk-Et satýþ noktasý
hizmete girdi. 

Belediye Halk-Et
Satýþýný bünyesinde bu-
lunan Bahçeli Turizm,
Ýnþaat Gýda Sanayi Tica-
ret Limited. Þirketi üze-
rinden gerçekleþtiriyor. 

Halk-Et Satýþ Nokta-
sý Ýskilip Bahabey Ma-
hallesi, Dr. Devlet Bah-
çeli Caddesi Üzerinde
eski emek taksinin bu-
lunduðu ve þimdi oto-
park olarak kullanýlan
alana yapýldý. 

Ýskilip Belediyesinin
kurduðu Halk-Et satýþ
noktasý memnuniyetle
karþýlanýrken vatandaþ-
lar Mübarek Ramazan
ayýnda yapýlan bu hayýr-
lý hizmetten dolayý Bele-
diye Baþkaný Ali Sülük'e
teþekkür ettiler. 
(Ali Ýnaç)

Ýlçede teþkilatý bulu-
nan Saadet Partisi'nin
Baþkaný Yavuz Katýrcý ve
SP yönetiminden toplantý-
ya katýlanýn olmamasý da
dikkatlerden kaçmadý.

Ýskilip'te Millet Ýttifa-
kýný temsil eden partilerin
baþkan ve yöneticileri
Cumhuriyet Halk Partisi
Ýlçe Baþkaný Yusuf Var'ýn
daveti üzerine parti bina-
sýnda bir araya geldiler.
Ýyi Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ömer Sardonat ve Deva
Partisi Ýlçe Baþkaný Mustafa Gökmen yönetimleri ile
beraber toplantýya katýldýlar.

SAADET PARTÝSÝ ÝTTÝFAK 
TOPLANTISINA KATILMADI
Toplantýda Ýlçede teþkilatlanmýþ Millet Ýttifakýný

oluþturan partilerin baþkan ve yöneticileri karþýlýklý gö-
rüþ alýþ veriþinde bulundular. Yine Ýlçede teþkilatý bu-
lunan Saadet Partisi'nin Baþkaný Yavuz Katýrcý veya
SP yönetiminden toplantýya katýlanýn olmamasý da
dikkatlerden kaçmadý. SP'li Katýrcý yoðun iþlerinden
dolayý programa katýlamadýðýný söyledi. (Ali Ýnaç)

Belediye Baþkaný Ali Sülük geçtiðimiz ay Ýskilip
Ýlçe Müftülüðüne atanan Þuayip Güllü'ye hayýrlý ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Baþkan ziyaretle ilgili olarak yaptýðý açýklama-

da; "Ýskilip Ýlçe Müftülüðü görevine atanan Þuayip
Güllü beye hayýrlý olsun ziyaretinde bulunduk.
Müftümüze yeni görevinde baþarýlar dilerim" dedi..
(Ali Ýnaç)

Millet Ýttifaký CHP’de biraraya geldi

Müftü Güllü’ye hayýrlý olsun ziyareti

Ýskilip Halk-Et hizmete açýldý

Ýskilip'e baðlý Çukurköy'de
Yaðmur ve Þükür duasý yapýl-
dý. Programa Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Belediye
Meclis Üyesi Murat Kiraz, Çu-
kurköy ve çevre köylerde ika-
met edenler ile davetliler katýl-
dý.

ALÝ SÜLÜK; "ÇOK 
ÞÜKÜR, DUAMIZ 
ÞÜKÜR DUASI OLDU"
Hafta sonu itibarýyla da Ýs-

kilip'te saðanak yaðýþ etkili ol-
maya devam ediyor. Yaðmur
ve Þükür duasýna katýlan Bele-
diye Baþkaný Ali Sülük; "Mec-
lis üyem Murat Kiraz ile birlik-
te Çukurköy Yaðmur duasýna
katýlým saðladýk. Çok þükür
duamýz þükür duasý oldu. Biz-
leri misafir eden Çukurköy sa-
kinlerine teþekkür ederim" de-
di. (Ali Ýnaç)

Çukurköy’de yaðmur ve þükür duasý
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Bayat Belediyesi'nin
Ýskilip kamuoyu tarafýn-
dan komik karþýlanan ve
sosyal medyada alaya
alýnan "Baharatlý Bayat
Dolmasý" çýkýþý gündemi
halen meþgul etmektedir.

BAHARATLI 
BAYAT DOLMASI 
YOKTUR, 
TESCÝLLÝ 
ÝSKÝLÝP
DOLMASI 
VARDIR
500 Yýllýk tarihi geç-

miþe sahip Ýskilip Dol-
masý ile (Baharatlý Bayat
Dolmasý!) aslýnda ayný
yemektir. Yapýmýndan
sunumuna kadar Ýskilip
adýna tescil edilmiþtir.
Bayat'ýn dolma ustalarý
da Ýskilipli ustalarýn ye-
tiþtirdiði elemanlardýr.

TANITIMIN ÝYÝSÝ 
KÖTÜSÜ OLMAZ 
MANTIÐI 
YANLIÞTIR
Tanýtýmýn iyisi kötü-

sü olmaz mantýðý yanlýþ
bir mantýktýr.  Bayat'ýn
Ýskilip Dolmasýnýn adýný
deðiþtireceðine sunumu
doðrudan "Ýskilip Dol-
masý" olarak kamuoyuna
yansýtmasý Bayat Beledi-
yesi'nin tanýtýmýna daha
güzel katký sunardý.

ÝSKÝLÝP
BELEDÝYESÝ 
AÇIKLAMADA
BULUNDU
Ýskilip Belediyesi Os-

manlý'dan günümüze
ulaþan Ýskilip Dolma-
sý'nýn coðrafi iþaret ve
tescil belgesini kamuoyu
ile paylaþarak konu ile il-
gili açýklamada bulundu.
Ýskilip Belediyesi'nden
yapýlan açýklamada þu
ifadelere yer verildi.

"Bilindiði üzere
14.02.2005 tarihinde ko-
ruma altýna alýnan Baþ-
vuru numarasý C
2025/003 olan "Ýskilip
Dolmasý" 19.04.2010 ta-
rihinde Ýskilip adýna
Coðrafi Ýþaretli ürün ola-
rak tescillenmiþtir. 
(Ali Ýnaç)

Baharatlý Dolma, Bayat Belediyesi’ni 
komik duruma düþürdü

ÇATALKARA RESTORAN

Rezervasyon Tel: 0364 511 66 13

Yöresel yemeklerin adresi

GÜNÜN HER SAATÝ 
ÝSKÝLÝP DOLMASI

Eþsiz 
lezzetlerle 

hizmetinizdeyiz...
Ýsteðe göre 

menü 
hazýrlanýr
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Ýstiklal Marþýmýzýn Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi
tarafýndan kabul ediliþinin
102. yýl dönümü ile Milli
Þairimiz Mehmet Akif Er-
soy'u Anma Günü dolayýsýy-
la Ýskilip Erenler Ortaokulu
konferans salonunda prog-
ram düzenlendi.

Programa Ýskilip Beledi-
ye Baþkaný Ali Sülük, Ak
Parti Ýskilip ilçe Baþkaný Yu-
suf Kaya  Ýskilip Ýlçe Emni-
yet Müdürü Önder Ýstanbul,
Ýskilip  Ýlçe Jandarma Ko-
mutaný J. Teðmen  Hakan
Güven, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Murat Acer ve Þube
müdürleri Mehmet Fidan,
Süleyman Gökoðlu,  Musta-
fa Çýkrýkçý, Ýskilip Kayma-
kamlýðý Yazý iþleri Müdürü
Hülya Akbulut,  okul mü-
dürleri, daire amirleri, ile
öðrenciler katýldý.

Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Ýskilip Erenler Ortaokulu Müdürü Fatih
Gökþen tarafýndan günün anlam ve önemini belirten konuþma yapýldý.

ÖÐRENCÝLERÝN ETKÝNLÝKLERÝ ÝLGÝ ÝLE ÝZLENDÝ
Erenler Ortaokulu i öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Marþý

Oratoryosu, Tiyatro gösterisi, Marþlar ve þiirler okundu.
Daha sonra þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren ilko-

kul, ortaokul ve lise öðrencilerine protokol üyeleri tarafýndan hediyeler
verilerek program sona erdi.

'ALLAH BÝR DAHA BU MÝLLETE 

ÝSTÝKLAL MARÞI YAZDIRMASIN!'
Program sonrasý çocuklarla ayrý ayrý ilgilenerek tebrik eden Ýskilip

Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada; "Merhum Mehmet
Akif'in dediði gibi, 'Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrma-
sýn!' Bu duygularla Ýstiklal Marþýmýzýn TBMM'de kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy'u anma gününde, baþta Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaþlarýný, vatan þairi Mehmet Akif Ersoy'u ve aziz þe-
hitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anýyor, bütün
hemþehrilerime saygý ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. (Ali Ýnaç)

TRT Televizyonu TRT
Belgesel kanalýnda yayýnla-
nan "Yiyeceðin Serüveni"
adlý belgesel çekimlerini Ýs-
kilip Çatalkara Restoranda
gerçekleþtirdi.

TRT, ÇORUM 
BELEDÝYESÝ VE 
EMEÐÝ 
GEÇENLERE 
TEÞEKKÜR 
EDERÝZ
Belediye Baþkaný Ali

Sülük; "TRT Belgesel Tele-
vizyon kanalýnda yayýnla-
nan "Yiyeceðin Serüveni"
isimli programý yapýmcýlarý
tarafýndan, Çatalkara Resto-
randa belgesel mahiyetinde
video çekimleri gerçekleþti-
rildi. Emeði geçenlere te-
þekkür ederiz" dedi.
(Ali Ýnaç)

Ýstiklal Marþý kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u anma programý düzenlendi

TRT’den Ýskilip’te “Yiyeceðin Serüveni” belgeseli
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18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale De-
niz Zaferi'nin 108. yýl dönümü etkinlikleri kapsamýn-
da Ebussuud Efendi Erkek Kuran Kursu Konferans
Salonunda, Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan organize
edilen "Destanlaþan Çanakkale" konulu konferans
gerçekleþtirildi.

Tarihçi Yazar Mustafa Turan'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý programa Ýlçe Müftüsü Þuayip Güllü ve din
görevlileri katýldý.

Programýn sonunda konuþmacý Mustafa Turan'a
teþekkür eden Ýlçe Müftüsü Þuayip Güllü; "Çanakka-
le Zaferi sadece 18 Martta anýlan bir zaferden öte, ül-
kemizin bugünlere nasýl geldiðini anlamak için dü-
þünmemiz gereken bir zaferdir. Bu vesile ile tüm þe-
hitlerimizi rahmetle yâd ediyor, emeði geçen herkese
teþekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandý. 
(Ali Ýnaç)

Çanakkale Zaferi-
nin 108. Yýlý düzenle-
nen programla anýldý.
Programa, Kayma-
kam Vekili Yunus
Emre Bozkurtoðlu,
Belediye Baþkan Ve-
kili Hatun Çam, Ýlçe
Garnizon Komutaný
Cem Sever, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Mu-
rat Acer, Emniyet
Müdürü Önder Ýstan-
bul, ilçe Jandarma
Komutaný Hakan Gü-
ven, Ýlçe Müftüsü
Þuayip Güllü, daire
amirleri, öðretmen,
öðrenciler ve þehit
yakýnlarý ile Ýskilipli-
ler katýldý.

Anma programý
Hükümet Konaðý
önünde bulunan Ata-
türk anýtýna çelenk
sunulmasý, saygý du-
ruþu ve Ýstiklal Mar-
þýmýzýn okunmasýyla
baþladý. Günün anlam
ve önemini belirten
konuþmayý Tarih Öð-
retmeni Ýsa Bardakçý
yaptý.

Buradaki progra-
mýn ardýndan Ýskilip
Hacý Karani Mezarlý-
ðýnda bulunan þehit
mezarlarý ziyaret edi-
lerek dualar okundu. 

Öðretmenevi top-
lantý salonunda Ýski-
lip Akþemseddin
Anadolu Lisesi öð-
rencileri tarafýndan
hazýrlanan “ Çanak-
kale Zaferi” adlý ti-
yatro oyunu sergilen-
di. 

Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük
Çanakkale Zaferinin
108. Yýldönümü do-
layýsýyla yayýnladýðý
mesajýnda; “18 Mart
Çanakkale Zaferi ve
Þehitlerimizi Anma
Günü, Zafer’in 108.
Yýlýnda hükümet ko-
naðý önünde düzenle-
nen törenle anýldý. 

Kaymakam Veki-
limiz Yunus Emre
Bozkurtoðlu, Beledi-
ye Baþkan Vekilim
Hatun Çam, Siyasi
Parti temsilcileri,
STK’lar, Daire Amir-
leri ve vatandaþlarý-
mýz ile birlikte Þehit
kabirleri ziyaret edil-
di, dualar okundu.
Anma etkinlikleri
Öðretmenevi Konfe-
rans Salonunda öð-
rencilerimiz tarafýn-
dan hazýrlanan prog-
ramla son buldu. 

18 Mart Çanakka-
le Zaferi’nin 108. Yýl
dönümünde baþta
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere
Tüm Þehit ve Gazile-
rimizi rahmet ve min-
netle anýyorum” dedi.
(Ali Ýnaç)

Çanakkale Zaferi’nin 108. yýlý kutlandý

“Destanlaþan Çanakkale” konulu konferans
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Ýskilip Belediyesi

tarafýndan asrýn dep-

reminin hemen ardýn-

dan Ýskilip'teki yar-

dýmlaþma faaliyeti,

deprem bölgesinde

hasar tespit çalýþma-

larý ve Kahramanma-

raþ-Afþin'de deprem-

zedelere Ýskilip Dol-

masý ikramýnda gay-

retle çalýþan Belediye

çalýþanlarýna baþarý

belgesi verildi. Baþarý

belgeleri Belediye

Baþkaný Ali Sülük,

Belediye Meclis

Üyeleri Murat Kiraz,

Hatun Çam ve Fatma

Selvi tarafýndan tak-

dim edildi. 

Yaralarýn sarýlma-

sý için çalýþmalarýn

devam ettiðini söyle-

yen Ali Sülük yaptýðý

açýklamada; "Dep-

rem Felaketinin ilk

gününden itibaren;

deprem bölgesinde

ve ilçemizde yarala-

rýn sarýlmasýyla ilgili

çalýþmalarda bulunan

personellerimize,

Meclis üyelerimiz

Hatun Çam, Murat

Kiraz ve Fatma Selvi

ile birlikte baþarý bel-

gesi takdim ettik. Ýl-

çem adýna yardýmda

bulunan herkese çok

teþekkür ederim" de-

di. (Ali Ýnaç)

Þanlýurfa ve Adýyaman'daki sel felaketinde hayatýný
kaybedenlerin sayýsý 18'e yükseldi.

Þanlýurfa'da yaþanan sel felaketinin ardýndan bodrum
katýný su basan alýþveriþ merkezinde 1 kiþinin cansýz be-
deni bulundu, kentte sel sonucu can kaybý 18'e çýktý.

Þiddetli saðanaðýn ardýndan derelerin taþmasý sonucu
yaþanan sel sonrasý yürütülen arama çalýþmalarý sürüyor.

CANSIZ BEDENÝNE ULAÞILDI
Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel so-

nucu bodrum katý suyla dolan bir alýþveriþ merkezinde 1

kiþinin cansýz bedenini buldu.
Cesedin, kayýp olduðu bildirilen temizlik görevlisi

Ömer Zaman'a ait olduðu deðerlendiriliyor.
Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybý 18'e yük-

seldi.
ADIYAMAN'DA 2 KÝÞÝ 
HAYATINI KAYBETMÝÞTÝ
Yaþanan sel felaketi nedeniyle Adýyaman'da da 2 kiþi

hayatýný kaybetmiþti. Böylece sel felaketinde hayatýný
kaybeden kiþi sayýsý toplamda 18'e yükselmiþ oldu.

Deprem afetinde çalýþan belediye 
personellerine baþarý belgesi

Adýyaman ve Þanýurfa’da sel felaketi

Ýskilip Azmimilli Or-
taokulu Öðretmeni Emre
Erden'den Hatay'da des-
tekleme ve yetiþtirme
kurslarýna katýldý.

Edinilen bilgiye göre;
Çorum Ýl Milli Eðitimi 22
öðretmen ve 2 destek per-
soneli ile 5-11 Mart 2023
tarihlerinde deprem böl-
gesinde eðitim çalýþmala-
rýna destek oldu.

Öðretmenler Hatay'ýn
çeþitli noktalarýnda oluþ-
turulan Destekleme ve
Yetiþtirme Kurslarýnda
8.ve 12. sýnýflara yönelik
merkezi sýnavlara hazýrlýk
kursu verdi. Ayrýca bölge-
nin eðitim altyapýsýnýn ye-
niden kurulma çalýþmala-
rýna katýldý.

Yapýlan çalýþmada il-
çemizden Azmimilli Ortaokulu Fen Bilgisi Öðretmeni
Emre Erden de yer aldý. Hatay Altýnözü ilçesinde 5

Mart tarihinde 12 öðrencinin katýlýmý ile açýlan kurs,
kýsa sürede öðrencilerden yoðun ilgi gördü ve katýlým
83 öðrenciye ulaþtý. (Ali Ýnaç)

Öðretmen Emre Erden Hatay’da 
eðitim kurslarýna katýldý



Ýçiþleri Bakanlýðý, 81 il valiliðine 'Ýçiþleri Bakanlýðý,
Merkez/Taþra Teþkilatý Planlamasý', 'Oy Verme Günü Alýna-
cak Tedbirler', 'Oy Verme Günü ve Sonrasýnda Alýnmasý Ge-
reken Tedbirler' ve 'Diðer Hususlar' konu baþlýklarýný içeren
toplam 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekili Genel Se-
çimlerinin yenilenmesine iliþkin Cumhurbaþkaný Kararýna
istinaden Yüksek Seçim Kurulunun kararýnýn; Cumhurbaþ-
kanlýðý ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin
14 Mayýs 2023 Pazar günü, Cumhurbaþkaný Seçiminin ikin-
ci oylamaya kalmasý durumunda 28 Mayýs 2023 Pazar günü
yapýlmasý yönünde olduðu belirtildi.

Bu kapsamda seçimlerin huzur ve güven ortamý içerisin-
de gerçekleþmesi için alýnan tedbirlerin gözden geçirilmesi
ve mahallin þartlarýna göre ilave tedbirlerin alýnmasýnýn bü-
yük önem arz ettiði ifade edilerek, oy verme günü öncesin-
de, sýrasýnda ve sonrasýnda alýnan tedbirler þu þekilde sýra-
landý:

"Seçim Koordinasyon Komisyonu oluþturuldu
Görevli kurumlar arasýnda koordinasyon ve iþ birliðinin

saðlanmasý, ülke çapýnda seçimle ilgili her türlü tedbirin
gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olaylarýn anlýk
paylaþýmý, seçim takvimi süresince istihbar edilen olaylara
iliþkin proaktif bir þekilde tedbirler geliþtirilmesi amacýyla
Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde Seçim Koordinasyon Komis-
yonu oluþturuldu.

Ayrýca tüm illerde vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda ve vali-
lerce belirlenecek sayýda üyeden oluþan 'Seçim Koordinas-
yon Merkezi' kuruldu. Bu merkezler Bakanlýk Seçim Koor-
dinasyon Komisyonu ile sürekli iletiþim halinde bulunacak.
Meydana gelen olaylarýn anlýk takip ve koordine edilmesi
amacýyla Ýçiþleri Bakanlýðý Güvenlik ve Acil Durumlar Ko-
ordinasyon Merkezi (GAMER) ile 81 ilde bulunan GA-

MER'ler 7/24 esasýna göre faaliyet gösterecek.
Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý baþkanlýðýnda Adana, Ankara,

Antalya, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul, Ýzmir, Trabzon ille-
rimizde 81 ilimizi kapsayacak þekilde Seçim Güvenliði Böl-
ge Toplantýlarý düzenlenecek.

Valiler tarafýndan güvenlik birim amirleri ve diðer yetki-
lilerin katýlýmýyla illerde seçim güvenliði toplantýlarý yapýla-
cak, önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde
bulundurularak risk analizleri çerçevesinde Ýl Seçim Güven-
lik Planlarý hazýrlanacak. Bu plan kapsamýnda tüm kolluk
birimleri tam bir iþbirliði ve entegrasyon içerisinde bulunu-
larak alýnan güvenlik tedbirlerinin daha geniþ kitlelere iletil-
mesini saðlamak amacýyla yerel basýn mensuplarýyla basýn
toplantýlarý düzenlenecek.

Seçim güvenliði kapsamýnda 
601 bin 251 personel görevlendirildi
Seçim güvenliði kapsamýnda; 326 bin 387 Emniyet Ge-

nel Müdürlüðü, 196 bin 197 Jandarma Genel Komutanlýðý,
2 bin 800 Sahil Güvenlik Komutanlýðý ve 58 bin 658 güven-
lik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu ol-
mak üzere 601 bin 251 personeli görevlendirildi. Ayrýca kol-
luk birimlerine ait 73 Helikopter, 8 Uçak, 61 ÝHA/ÝKU, 6
bin 708 ZMA, 754 TOMAAracý, 244 bot/gemi göreve hazýr
vaziyette bulunacak. Cumhurbaþkaný ve Cumhurbaþkaný
adaylarý, bakanlar ile siyasi partilerin genel baþkanlarýnýn
katýldýklarý seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin
saðlanmasý için gerekli tedbirler en üst seviyede alýnarak, ti-
tizlikle uygulanacak.

Oy pusulalarýnýn taþýnmasýnda güvenlik 
önlemleri üst seviyeye çýkarýlacak
Sandýk seçmen listelerinin bulunduðu yerlerde, oy pusu-

lalarýnýn basýldýðý yerlerde ve basýmý yapýlacak pusulalarýn
seçim kurullarýna intikali sýrasýnda gerekli güvenlik önlem-

leri alýnacak. Baþta güvenlik güçleri olmak üzere seçim-
lerde görev alacak personelin seçimlerle ilgili mevzuat,
Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararlarý ve uygulamaya
iliþkin diðer hususlarý kapsayacak þekilde hizmet içi eðiti-
me tabi tutulacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü
ve sonrasýnda kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idare-
nin tarafsýzlýðýný zedeleyici tutum ve davranýþlardan kaçý-
nýlacak.

Kamu binalarý, siyasi parti binalarý, mabetler, yabancý
ülke temsilcilikleri, uluslararasý kuruluþlarýn ülkemizdeki
temsilcilikleri, seçim bürolarý ve benzeri hassas noktalara
yönelik alýnan koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek ih-
tiyaç halinde ilave diðer tedbirler alýnacak.

Metropol þehirler, turizm bölgeleri ve ormanlýk alanlar
baþta olmak üzere vatandaþlarýn yoðun olarak bulunduðu
umuma açýk yerler, turistik bölgeler, havaalaný, deniz li-
maný, otobüs terminali, tren istasyonu, çarþý, alýþveriþ mer-
kezi, pazar, metro, vb. yerlerde alýnan güvenlik tedbirleri
gözden geçirilerek artýrýlacak.

ÝLAN
ÝSKÝLÝP ASLÝYE HUKUK 

MAHKEMESÝ’NDEN
Mahkememizin 2023/1E-2023/15K sayýlý kararý ile,
Ýskilip nf. kayýtlý Ahmet kýzý, 2001 d.lu, Güllü EK-
ÞÝ'nin isminin SILA olarak deðiþtirilmek suretiyle
nüfusa kayýt ve tesciline karar verilmiþ olup, adýn
deðiþtirilmesinden zarar gören kimse, bunu öðren-
diði günden baþlayarak bir yýl içinde deðiþtirme ka-
rarýnýn kaldýrýlmasýný dava edebileceði hususu ilan
ve ihtar olunur.
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Ýskilip Anaokulu öð-
rencileri Okul Müdürü
Rumeyse Düþün ve öðret-
menler nezaretinde Ýskilip
Belediyesi  Ýtfaiye Mü-
dürlüðü'nü ziyaret ederek,
itfaiyenin görevleri hak-
kýnda bilgilendirildiler.

5-6 yaþ grubu arasýn-
daki öðrenciler, Ýtfaiye
Müdürü Abdurrahman
Öncü ve Ýtfaiye eri Rama-
zan Akkulak tarafýndan
yapýlan bilgilendirmeyi
dikkatlice dinlediler.

Okul Müdürü Rumey-
se Düþün, "Okul öncesi
eðitimin amaçlarýndan bi-
risinin de öðrencilerin
sosyalleþmelerini saðla-
maktýr. Öðrencilerimizle
birlikte Ýskilip Belediyesi
Ýtfaiye Müdürlüðü'nü zi-
yaret ettik. Ziyaretimizde
öðrencilerimiz yangýna
yol açmamak için tehlike-
li durumlardan uzak kal-
malarý gerektiðini ve yan-
gýn halinde 112 numaralý
telefon numarasýný arama-
larý gerektiðini öðrendiler.
Ýtfaiye Müdürlüðü'nde
personellerin düzenledik-
leri tatbikatý izledik. Öð-
rencilerimizin hayatý taný-
malarý ve sosyalleþmeleri
amacýyla sýk sýk böyle ge-
ziler düzenliyoruz" dedi.
(Ali Ýnaç)

Ýskilip Anaokulu’ndan Ýtfaiye Müdürlüðü’ne ziyaret

81 il valiliðine 'Seçim Tedbirleri Genelgesi'
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Ýskilip Anaokulu öð-
rencileri tarafýndan dü-
zenlenen sergi yoðun il-
gi gördü. Sergide eðitim
öðretim yýlýnýn baþlan-
gýcýndan bu güne ço-
cuklar tarafýndan hazýr-
lanan ürünler sergilendi.

Belediye Baþkaný
Ali Sülük, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Murat
Ecer, okul müdürleri,
davetliler ile veliler ka-
týldý.

Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük yap-
týðý açýklamada; "Okul
öncesi yavrularýmýz ta-
rafýndan hazýrlanan ma-
teryallerin görücüye
çýktýðý, Ýskilip Anaokulu
sergi programýna katý-
lým saðladýk. Minik öð-
rencilerimizin hazýrladý-
ðý el emeði göz nuru ça-
lýþmalardan ayrý bir gu-
rur duyuyorum. Sergi-
nin hazýrlanmasýnda
emeði geçen idareci,
öðretmen, öðrencilere
ve velilerimize teþekkür
ederim. (Ali Ýnaç)

Miniklerin sergisine yoðun ilgi


