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2ÝSKÝLÝP GAZETESÝ

1 Mayýs 2023 Pazartesi       Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

UZMANLARINDAN ÝSKÝLÝP HALK-ET 
TANZÝM SATIÞ NOKTASINA TAM NOT

Ramazan ayý girmeden Ýskilip Belediye-
si Halk-Et Tanzim Satýþ Maðazasý açýl-

mýþ vatandaþlardan yoðun ilgi ve talep gör-
müþtü. 

Baþýndan beri Uzman Veteriner Hekimler
tarafýndan her aþamasý kontrol edilerek kesi-
len hayvanlar, bölgenin ruhsatlý tek olma

özelliðine sahip belediye Mezbahasýnda kesi-
lerek, Halk Et Tanzim Satýþ Noktasýnda va-
tandaþlarýn hizmetine sunuldu.

Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Ve-
teriner Hekim ve Gýda Mühendisleri tarafýn-
dan yapýlan rutin denetimlerde Halk Et Tan-
zim Satýþ Noktasý tam not aldý.             3’DE

ÝSKÝLÝP’Ý YASA BOÐAN KAZA!
Çorum'un Ýskilip Ýlçesinde

meydana gelen trafik ka-
zasýnda bir genç yaþamýný yitir-
di. Gencin vefatý ilçeyi yasa
boðdu.

Edinilen bilgilere göre, Ah-
met Eser'in kullandýðý araç, Ýski-
lip istikametinden sanayi yönü-
ne seyir halindeyken hayvan pa-
zarýnýn karþýsýnda kaygan ze-
minde kontrolden çýkarak yol
kenarýndaki aydýnlatma direðine
çarparak savruldu. Yaralanan
Ahmet Eser Ýskilip Devlet Has-
tanesine kaldýrýldý.            4’DE MOTOSÝKLET DEVRÝLDÝ: 1 YARALI

3’DE

ÇELEBÝ'YE YOÐUN ÝLGÝ
Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uz-

maný  Op.Dr. Nurdan Köse Çelebi
geçtiðimiz günlerde Ýskilip Atýf Hoca Dev-
let  hastanedinde görevine baþladý.

Özellikle esnetik kunusunda çok baþarý-
lý olan Çelebiden amaliyat sýrasý almak için
aylar sonrasýna randevu vere biliyor. 2’DE

Hükümet Konaðý önündeki Atatürk Anýtýna
çelenk sunulmasý ile baþlayan 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri
Öðretmenevi toplantý salonunda Misak-ý Milli Ýlk
Öðretim Okulu'nun düzenlediði programla devam
etti. 

Programa Kaymakam Yunus Emre Vural, Be-
lediye Baþkaný Ali Sülük, Milli Eðitim Müdürü
Murat Ecer, protokol mensuplarý, öðretmenler, öð-
renciler ve öðrenci velileri katýldý. Büyüklerin kü-
çüklerin sevincine ortak olduðu program beðeni
ile izlendi. 5’DE

23 NÝSAN ETKÝNLÝKLERÝ ÖÐRETMEN EVÝNDE YAPILDI

ÇORUM, MAÐDURÝYET 
BÖLGESÝ GÝBÝ KALMIÞ!

Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný
Dr. Fatih Erbakan, Çorum'un maðdu-

riyet bölgesi olduðunu söyledi. Çorum'u zi-
yaretinde Saat Kulesi Meydaný'nda vatan-
daþlara seslenen Erbakan, özellikle hýzlý tren
ve yük treninin takipçisi olacaklarýný ifade
etti. Erbakan, "Çorum'un sorunlarýnýn inþal-
lah TBMM'de takipçisi olacaðýz. 

Hitit Üniversitesi kampüsünün halen da-
ha yapýlamamasý, 1996 yýlýnda temeli atýlan
havaalaný inþaatýnýn halen atýl kalmasý üzücü
bir durum’ dedi. 2’DE

MÝSAKIMÝLLÝ ÝLKOKULU TÜRKÝYE 
TURNUVASINA ADINI YAZDIRDI

Misakýmilli Ýlkokulu Akýl ve Zeka
oyunlarý il turnuvasýnda 2 dalda Ýl

birinciliðiyle  Türkiye turnuvasýna katýldý.
Equilibrio Ýl Birincisi : Zeynep Uður, Q-Bitz
Ýl Birincisi: Ahmethan Saðýr, Küre Ýl Üçüncü-
sü: Yiðit Taha Zarif, Mangala Ýl Dördüncüsü:
Emine Serra Kolay, Pentago Ýl Dördüncüsü:
Eymen Ege Göktaþ oldu. 6’DA

ÝSKÝLÝP'TEN 6'LI 
MASAYA OY YOK 

AK Parti Çorum Milletvekili Adayý
Avukat Yusuf Ahlatcý, Ýskilipli'nin te-

rör örgütleri ile masaya oturan 6'lý masaya oy
vermeyeceðini söyledi. AK Parti Çorum Mil-
letvekili adaylarý Oðuzhan Kaya, Zeki Gül,
Çorum belediye baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,
AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Meryem De-
mir, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Kaya ve çok sa-
yýda vatandaþ katýldý. 5’DE

OÐUZHAN KAYA: HEMÞEHRÝLERÝMÝZ YENÝ 
KAVÞAKLA ULAÞIM KONFORU YAÞAYACAK

6’DA
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Yerel Süreli Yayýn Haftada 2 Gün

Ýmtiyaz Sahibi
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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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iskilipgazetesi19@gmail.com
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15152-51667-33711

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87
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Pazartesi

Yýl: 14 Sayý: 952

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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Yeniden Refah Partisi Genel Baþkaný Dr. Fatih
Erbakan, Çorum'un maðduriyet bölgesi olduðunu
söyledi.

Çorum'u ziyaretinde Saat Kulesi Meydaný'nda
vatandaþlara seslenen Erbakan, özellikle hýzlý
tren ve yük treninin takipçisi olacaklarýný ifade et-
ti.

Erbakan, "Çorum'un sorunlarýnýn inþallah
TBMM'de takipçisi olacaðýz. 

Hitit Üniversitesi kampüsünün halen daha ya-
pýlamamasý, 1996 yýlýnda temeli atýlan havaalaný
inþaatýnýn halen atýl kalmasý üzücü bir durum.

Hatta, Çorum'un etrafýndaki bütün þehirlere
tren yolu gelmiþ ve bugün Sivas'a kadar hýzlý tren
gitmiþ, Amaysa ve Tokat gibi illerde havaalaný
yapýlmýþ ama Çorum adeta ortada bir maðduriyet
bölgesi gibi kalmýþ. 

Acilen bu ihmalin ortadan kaldýrýlmasý lazým.
Bu konularýn takipçisi olacaðýmýzýb bilinmesini
istiyorum" dedi. (Ali Ýnaç)

Kulak Burun Boðaz
Hastalýklarý Uzmaný
Op.Dr. Nurdan Köse
Çelebi   geçtiðimiz gün-
lerde Ýskilip Atýf Hoca
Devlet  hastanedinde
görevine baþladý.

özellikle esnetik ku-
nusunda çok baþarýlý
olan Çelebiden amaliyat
sýrasý almak için   aylar
sonrasýna randevu vere
biliyor

Op.Dr. Nurdan Kö-

se Çelebi Eskiþehir Os-
mangazi Üniversitesi
Týp Fakültesi mezunu
olup, Uzmanlýk ihtisasý-
ný Saðlýk Bilimleri Üni-
versitesi Fatih Sultan
Mehmet Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde
tamamlamýþtýr.

Op.Dr. Nurdan Köse
Çelebi  27.01.2023 tari-
hi itibarý ile MHRS ran-
devusu ile hasta kabulü
yapmaktadýr. (Ali Ýnaç)

Eðer sen kale dibinde horoz dö-
ðüþtürmediysen, seyhyavsu da, ka-
rasu oluðunda çimmediysen, Abdul
içinde çayda göl yapýp, patýskadan
týmmanýný Þiþire þiþire yüzmediy-
sen, yaz geceleri sokakta Galesöbe
oynarken, arkadaþýnla gömlekleri
deðiþip, Çanak çömlek çatlatma-
mýþsan, Evde beslenen ineði meyy-
dana sýðýra katmadýysan, Düðünle-
de kamyonlara binip Gelinalmalara
gitmediysen, Geceleri Elinden içi
küllü ve gaz yaðlý Meþalelere Ateþ
yakarak Davulcularýn eþliðinde,
Gnoðmalara gitmediysen, kayma-
kam pýnarýndan þu içmediysen,
Harçlýksýz kalmamak, Baba eline
bakmamak için sokaklarda dondur-
ma satmadýysan, Çalýþan babanýn iþ
yerine, sefer tasýyla yemek götür-
müþsen, yülöðne, yaðmur duasýna
gidip, deve etinden pay almadýysan,
Borucunun Baðýndan üzüm, Bos-
tancýnýn baçasýndan Ayva Armut,
Çalmadýysan, bisikletçi Guburdan,
10 dakikasýna 25 kuruþ verip kirala-
dýðýn bisikletin tekerini patlatma-
dýysan, Berber yaþara gidip, saçlarý-
ný usturaya vurdurmadýysan, kýþýn
geceleri ulaþtepe de taslý yoluna, ka-
lenin yokuþuna, Mutaflarýn bayýrý-
na, hastanenin yoluna, kayýk kay-
mak için helke helke su döküp buz-
landýrmadýysan, Merdivene 10 kiþi
binip þehvetle kayýk kaymadýysan,
yine kýþýn,kurumlanan ve tüten zo-
bayý, bacayý silikmemiþsen,Ekin
bazarýnda, Kuþ lastiðiyle serçe vu-
rup kafasýný koparýp yemediysen,
vurduðun kuþu eve getirip, annen-
den süpürgeyle güzel bir zopa ye-
mediysen, Lise ve Taþ mektebin
bahçesinde top oynayýp Cam kýrýp
kaçmadýysan, Dini bayramlarda
Oyuncakçýdan Mantar tabancasý,
Çat-pat alýp patlatmadýysan,Tarkan
filmi dahil 3 film birden sinemaya
bilet kuyruðuna girerek gitmediy-
sen, Giderken bakkaldan 3 Bardaðý
25 kuruþa, çekirdek ve kýrýk lelbebi-
yi ceketin yan cebine, sýcak sýcak
koymamýþsan, Köçeði, Deli Mom-
momu, Buyrun Efendim Deli mus-

tafayý, Deli Þabaný, Deli yaþarý, bil-
miyorsan, Kasaplardan çemen al-
madýysan, pazar sabahlarý Çakýrýn
fýrýnýnda ýspanaklý kýymalý yaptýr-
madýysan, çarþamba günleri pazar-
dan torbayla yoort alýp, boþ torbayý
tekrar götürmediysen, Iramazanda,
her akþam farklý Camiye terefüye
gitmemiþsen, Camide gülen çocuk-
lar yüzünden büyükler tarafýndan
azarlanmadýysan, terefüden sonra,
temþüde kadar, Bölüðün kavede
tombala oynamadýysan,

Þeer parkýnda, kiralýk Teksas,
tommiks, zagor, kara murat kitapla-
rýný okumadýysan, parkýn havuzu
baþýnda mýknatýsa ip baðlayýp ha-
vuzdan bozuk para çektirmediysen,

Babanla hamama gidip, gözüne
sabun kaçýrýp, sýcak suyla yana ya-
na, Çýrpýna çýrpýna, yunmadýysan,
hamamýn havuzunda bulunan so-
ðuk buz gibi gazozlardan içmediy-
sen, Kütüphanede ders çalýþýp kitap
okumadýysan,Kaleden atýlan Rama-
zan topunu,hevesle izlemediysen,
Küþtürenin baþýna geçip býçak bile-
mediysen, Annenle, karasularda,
çaylarda yün yýkamadýysan, Evlerin
önünde bulunan su kuyularýndan,
þu çekip içmediysen, kýþýn karda,
buzda delik ayakkabýnla ayaðýn sýz-
laya sýzlaya sokakta oynamadýysan,
Üþüyen ellerini, babannenin koynu-
na sokup ýsýtmadýysan, Baaya, baçý-
ya eþekle kemüre taþýmadýysan.
Parktaki sandalyelerden iyi dönsün
diye, topaçýn altýna kabara sökme-
diysen, yazýn sokaklarda katýr üze-
rinde satýlan, üzeri Meþe dallarýyla
örtülü buz gibi, Çaal suyu, ndan bir
bardak su içmemiþsen, 

Sen,Yazýn okul tatillerinde Elin-
de Elüf cüzüyle Rahmetli, Sarý Ýma-
ma, Tavukcu hocaya gidip, kýzýlcýk
deðneði korkusuyla, ilim irfan, ki-
tap kuran öðrenip okumuþsan, 

ve Sen Ýskilipte, Dolu dolu, Ren-
garenk çocukluk yaþayan güzel yü-
rekli bir insan, ve Adamsýndýr, sað-
lýk, Selam ve Selametle.

Ahmet KÖPRÜLÜ

ESKÝ ÝSKÝLÝP GÜNLERÝNDE ÇOCUK OLMAK 
VE ÇOCUKLUÐUNU YAÞAMAK

ÇELEBÝ'YE YOÐUN ÝLGÝ

ÇORUM, MAÐDURÝYET 
BÖLGESÝ GÝBÝ KALMIÞ!
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Ramazan ayý girmeden Ýskilip Belediyesi
Halk-Et Tanzim Satýþ Maðazasý açýlmýþ vatandaþ-
lardan yoðun ilgi ve talep görmüþtü. 

Baþýndan beri Uzman Veteriner Hekimler tara-
fýndan her aþamasý kontrol edilerek kesilen hay-
vanlar, bölgenin ruhsatlý tek olma özelliðine sahip
belediye Mezbahasýnda kesilerek, Halk Et Tan-
zim Satýþ Noktasýnda vatandaþlarýn hizmetine su-
nuldu.

ÇORUM ÝL TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜÐÜ, GIDA
MÜHENDÝSLERÝ ÝNCELEDÝ
Çorum Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü Veteri-

ner Hekim ve Gýda Mühendisleri tarafýndan yapý-
lan rutin denetimlerde Halk Et Tanzim Satýþ Nok-
tasý tam not aldý.

ÜRETKEN BELEDÝYECÝLÝK
Ýskilip Belediyesinin Üretken Belediyecilik

anlayýþýyla kurduðu Halk-Et satýþ maðazasýnda fi-
yatlarýn uygunluðu, vatandaþlarýn saðlýklý, temiz
ve güvenilir gýda ile buluþturulmasý ile yoðun ilgi
gören Halk Et projesi Ýskilip'te büyük bir ihtiyacý
giderdi. (Ali Ýnaç)

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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UZMANLARINDAN ÝSKÝLÝP HALK-ET 
TANZÝM SATIÞ NOKTASINA TAM NOT

Çorum'un Ýskilip
ilçesinde Oðuz Sarý
idaresindeki 19 AAZ
720 plakalý motosik-
let Dr. Devlet Bahçeli
Caddesi Ýmam Hatip
Lisesi önünde refüje
çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sü-
rücü Ýskilip Atýf Hoca
Devlet Hastanesine
kaldýrýldý.Çorum'un
Ýskilip ilçesinde refü-
je çarparak devrilen
motosikletin sürücü-
sü yaralandý. 

Oðuz Sarý idare-
sindeki 19 AAZ 720
plakalý motosiklet,
Dr. Devlet Bahçeli
Caddesi, Ýmam Hatip
Lisesi önünde refüje
çarparak devrildi.

Kazada yaralanan
motosiklet sürücüsü,
saðlýk ekiplerince Ýs-
kilip Atýf Hoca Dev-
let Hastanesi'ne kal-
dýrýldý. (Haber Merk.)

MOTOSÝKLET DEVRÝLDÝ: 1 YARALI
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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili
Adayý Mehmet Tahtasýz, Ýskilip Sanayi Sitesi’nde
esnafý ziyaret ederek sorunlarý sahada tespit etti.

Beraberinde Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Var, Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Burhan Erdem ve önceki dö-
nem parti yöneticilerinden Sedat Genç ile birlikte
Ýskilip Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret eden Tahta-

sýz, 14 Mayýs 2023 Pazar günü yapýlacak seçim-

lerde Cumhurbaþkaný Adayý Kemal Kýlýçdaroðlu

ve Millet Ýttifaký adaylarý için destek istedi.

Yoðun ilgi ile karþýlanan Tahtasýz, Millet Ýttifa-

ký iktidarýnda esnaf ve sanatkar için hayata geçi-

recekleri projeler hakkýnda bilgi verdi. (Ali Ýnaç)

Çorum'un Ýskilip Ýlçesinde meydana gelen trafik ka-
zasýnda bir genç yaþamýný yitirdi. Gencin vefatý ilçeyi ya-
sa boðdu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eser'in kullandýðý
araç, Ýskilip istikametinden sanayi yönüne seyir halin-
deyken hayvan pazarýnýn karþýsýnda kaygan zeminde
kontrolden çýkarak yol kenarýndaki aydýnlatma direðine
çarparak savruldu. 

Yaralanan Ahmet Eser Ýskilip Devlet Hastanesine kal-
dýrýldý.

Eser Kuyumculýk sahibi Abdullah Eser'in oðlu olan
19 yaþýndaki Ahmet Eser tüm müdahalelere raðmen kur-
tarýlamayarak hayatýný kaybetti. 

Ahmet Eser'in vefatý ilçede büyük üzüntü yarattý. 
Kazada can veren Ahmet Eser'e Allah'tan rahmet, ai-

lesi ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (Ali Ýnaç)

ÝSKÝLÝP’Ý YASA BOÐAN KAZA!

Tahtasýz, sanayi esnafýný dinledi

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de  (Basýn: 1821772)

Müdürlüðümüz, Karmýþ Orman Ýþletme Þefliði Amenajman Planý 402 ve Ýskilip Orman Ýþletme Þefliði
Amenajman Planý 62 Nolu bölme içerisinde kalan Elmabeli (Konaklamasýz) Orman Parký Ýþletme Hak-
kýnýn Kiraya Verilmesi  iþi, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ile Orman Parklarý Yönetmeliði'nin 10 -a
maddesi uyarýnca Kapalý teklif (Artýrma) usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðý-
da yer almaktadýr.
1. ÝDARENÝN:
a) Adresi : Meydan Mah. Akþemsettin Cad.No:154 Ýskilip/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý : 0 364 511 61 87/ 0364 511 39 36
c) Elektronik posta adresi : cengizduman@ogm.gov.tr
2. ÝHALEYE KONU MESÝRE YERÝNÝN NÝTELÝÐÝ, YERÝ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

3.ÝHALE KONUSU ÝÞÝN:
a) Ýþin Niteliði, Nev'i ve : 1 Adet Elmabeli Konaklamasýz Orman Parkýnda  yer alan
Miktarý (Fiziki) gelir getirici Tesislerin Ýþletme hakkýnýn 6831 Sayýlý Orman

Kanunu'nun 25 ve Ek 8'inci maddesi  uyarýnca kiraya veril
mesi.

a) Tahmin edilen yýllýk
iþletme hakký kira bedeli : 80.000,00 TL
b) Geçici teminat miktarý : 24.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30'u )
4. ÝHALENÝN:
a) Yapýlacaðý yer : Ýskilip  Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýdare Binasý Toplantý 

Salonu
b) Tarih ve saati : 15/05/2023 - 14:00
5. ÝSTEKLÝLERÝN ÝHALEYE KATILABÝLME ÞARTLARI VE YETERLÝK  KRÝTERLERÝ ÝLE ÝSTENÝ-
LEN BELGELER:
5.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamýnda
sunmalarý gerekir.
5.1.1. Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde T.C. vatandaþý olmak, tüzel kiþi olmasý halinde ise T.C.
kanunlarýna göre Türkiye'de kurulmuþ tüzel kiþiliðe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleþim yeri sahibi olmalarý,
5.1.3 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrýca irtibat için telefon numarasý ve  faks numa-
rasý (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kiþilerin T.C. kimlik numarasýný, tüzel kiþilerin ise vergi kimlik numarasýný bildirmeleri,
5.1.5. Ýhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alýnmak kaydýyla kesinleþmiþ vergi borcu ola-
madýðýna dair, baðlý olduðu vergi dairesinden alýnan belge ( kamu kurumlarý hariç),
5.1.6. Ýhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alýnmak kaydýyla kesinleþmiþ sosyal güven-
lik prim borcu olmadýðýna dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alýnan belge, ( Kamu kurumla-
rýndan istenmeyecek).
5.1.7. Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýl-
dýðýný gösteren makbuzlar,
5.1.8. Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalý  Teklif Usulü Ýhale Þartnamesi  ve eklerinin  (Ýhale dokümanýnýn) satýþ bedelinin öden-
mesini müteakip, idareden alýnacak "Ýhale Dokümaný Satýþ Belgesi",
5.1.10. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin noter tasdikli vekâletnamesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kiþilerinin, yukarýda belirtilen þartlardan ayrý olarak, idare merkezlerinin
bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu ticaret veya sanayi odasýndan yahut
benzeri meslekî kuruluþtan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ sicil kayýt belgesi ile tüzel kiþilik adý-
na ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile tam yetkili olduklarýný gös-
terir noterlikçe tasdik edilmiþ imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kiþilerinin
ise, yukarýdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen þartlardan ayrý olarak tüzel ki-
þilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduðunu be-
lirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, bu Þartname eki örneðe uygun, noter tasdikli, iþ or-
taklýðý beyannamesi, Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve
5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrý ayrý verilmesi zorunludur.
5.2. Ýstekliler, yukarýda sayýlan belgelerin aslýný veya noter tasdikli suretini vermek zorundadýr.
6.ÝHALEYE AÝT ÞARTNAME VE EKLERÝ (ÝHALE DOKÜMANI):
Ýhale Þartnamesi ve ekleri (Ýhale dokümaný) idarenin adresindeki Ýhale Biriminde görülebilir ve
100,00.-TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn, Ýhale Þartname-
si ve eklerini (Ýhale dokümaný) satýn almalarý zorunludur. Ýstekliler, ihale dokümanýnýn satýþ bedeli-
ni, Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðünün veznesine ya da Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü' nün Zi-
raat Bankasý Ýskilip Þubesi'ndeki TR 12 0001 0000 7912 9913 2150 01 ÝBAN numaralý hesabýna ya-
týracaklardýr.
7. TEKLÝFLERÝN SUNULMA ÞEKLÝ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alýndý makbuzu veya banka teminat mek-
tubu ile ihaleye katýlabilme þartý olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dýþ zarf) konularak ka-
patýlýr. Dýþ zarfýn üzerine isteklinin adý ve soyadý veya tüzel kiþi unvaný, tebligata esas olarak gös-
tereceði açýk adresi, teklifin hangi iþe ait olduðu yazýlýr. Zarfýn yapýþtýrýlan yeri istekli tarafýndan im-
zalanýr veya kaþelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler 15/05/2023  Pazartesi günü saat 13:30’a kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda, ida-
renin adresindeki Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna teslim edilir. Alýndý numarasý zarfýn üzerine yazý-
lýr. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açýlmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dýþ zarfýn üzerine komis-
yon baþkanlýðýnýn adresi ile hangi iþe ait olduðu, isteklinin adý ve soyadý ile açýk adresi yazýlýr. Pos-
ta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanýnda belirtilen ihale saatine kadar Ýhale Komisyonu Baþ-
kanlýðýna ulaþmasý þarttýr. Postadaki gecikme nedeniyle iþleme konulmayacak olan tekliflerin alýnýþ
zamaný bir tutanakla tespit edilir ve deðerlendirmeye alýnmaz.
7.4. Ýstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen yýllýk iþletme hakký kira bedeli" üzerinden artýrma yapmak
suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yýllýk iþletme hakký kira bedelinden
aþaðý olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseðidir.
7.5. Komisyon baþkanlýðýna verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alýnamaz ve  deðiþtirilemez.
8. Ýhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Komisyon-
larýn ihaleyi yapmama kararý kesindir.

ÝLAN OLUNUR.

Niteliði

O r m a n
(Devletin
h ü k ü m
ve tasar-
rufu
altýndaki
yer)

Ýli

Çorum

Ýlçesi

Ýskilip

Mahallesi

Kavak

Mevkii

Elmabeli

Yüzölçümü

5,58 Ha.

Muhdesatý

Kýr Lokantasý: Taban Alaný
250m2 

Kýr Kahvesi: Taban alaný
250 m2

Büfe: Taban Alaný 20 m2
Giriþ Kapýsý: Taban Alaný

15 m2 
olacak þekilde yapýlmýþtýr.

Ýþletme
Hakký Kira

Süresi

20 (yirmi) Yýl

ÝSKÝLÝP ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN
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AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Avukat Yu-
suf Ahlatcý, Ýskilipli'nin terör örgütleri ile masaya
oturan 6'lý masaya oy vermeyeceðini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili adaylarý Oðuzhan
Kaya, Zeki Gül, Çorum belediye baþkaný Halil Ýbra-
him Aþgýn, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Mer-
yem Demir, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Yusuf Kaya ve çok
sayýda vatandaþ katýldý.

Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde Ziraat Bankasý
altýnda bulunan seçim bürosunun açýlýþýnda konu-
þan Ahlatcý, Ýskilip’ten teröristlerle kapalý kapýlar ar-
dýnda pazarlýk yapan 6 lý masaya ve Kýlýçdaroðlu'na
oy çýkmayacaðýný kaydetti.

"ÝSKÝLÝP'ÝN HER ZAMAN 
HÝZMETKARI OLACAÐIM"
Coþkulu bir kalabalýk ile seçim bürosunu aç-

maktan onur duyduðunu sözlerine ekleyen Ahlat-
cý, “14 Mayýs seçimleri sadece bizim için önemli
deðil, tüm dünyada, amerikasý, avrupasý, terör ör-
gütleri dahil herkes me-
rak ediyor. Biz buradan
Cumhurbaþkanýmýza
güçlü bir destek verme-
miz gerekiyor Ben þuna
inanýyorum ki tüm teþki-
latlarýmýz bir arada güç-
lü bir þekilde 14 Ma-
yýs'ta sahada olduðumu-
zu herkes sonuçlarý ile
beraber görecek. Ben bu
açýlýþýmýza icabet ettiði-
niz için her birinize ayrý
ayrý teþekkür ediyorum”
dedi.

"ÝSKÝLÝP
ÞÝMDÝDEN 
KARARINI 
VERMÝÞ"
Ýskilip'in þimdiden ka-

rarýný verdiðini belirten Ahlatcý,  Ýskiliplinin reisinin
ve Ak Partinin yanýnda  olduðunu ifade etti.

Mecliste Çorum'u en iyi bir þekilde temsil ede-
ceðine vurgu yapan Ahlatcý,  "vatandaþlarýmýzýn
teveccühü ile güzel iskilibime  hizmet etmek onur
duyacaðým .Tarih kokulu Ýskilibimiz yine desteði-
ni gösterdi. Aziz ilçemizin her zaman hizmetkarý
olacaðým" dedi.

"14 MAYIS ONLAR 
ÝÇÝN ZEHÝR OLACAK"
14 Mayýs'ýn Ak Partililer için bayram olacaðý-

ný deðinen Ahlatcý, bunun aksine terörist baþý Ab-
dullah Öcalan'ýn heykelini dikmek isteyenlere de
14 Mayýs'ýn zehir olacaðýný söyledi.

"Türkiye 'nin baþýndan Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn ýþýðýný eksik etmesin" diyen
Ahlatcý, 14 Mayýs'ta AK Parti ve Türk Bayraklarý
ile meydanlarý doldurup, seçim zaferini kutlaya-
caklarýný söyledi. (Ali Ýnaç)

Hükümet Konaðý
önündeki Atatürk Anýtý-
na çelenk sunulmasý ile
baþlayan 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý etkinlikleri Öð-
retmenevi toplantý salo-
nunda Misak-ý Milli Ýlk
Öðretim Okulu'nun dü-
zenlediði programla de-
vam etti. 

Programa Kayma-
kam Yunus Emre Vural,
Belediye Baþkaný Ali Sü-
lük, Milli Eðitim Müdü-
rü Murat Ecer, protokol
mensuplarý, öðretmenler,
öðrenciler ve öðrenci ve-
lileri katýldý. Büyüklerin
küçüklerin sevincine or-
tak olduðu program be-
ðeni ile izlendi.

Ýskilip Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük yaptýðý
açýklamada; "Misak-ý
Milli Ýlk Öðretim Okulu
tarafýndan hazýrlanan 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý kap-
samýnda Öðretmenevi
konferans salonunda dü-
zenlenen etkinliklere ka-
týlým saðladýk. 23 Nisan'ý
Dünya Çocuklarýna hedi-
ye eden ilk ve tek Lider
olan Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Ata-
türk'ü ve silah arkadaþla-
rýný, vatanýmýz uðruna
canlarýný vermiþ Aziz Þe-
hit ve Gazilerimizi rah-
met, minnet ve þükran
duygularýyla anýyorum"
dedi. (Ali Ýnaç)

ÝSKÝLÝP'TEN 6'LI MASAYA OY YOK 

23 NÝSAN ETKÝNLÝKLERÝ ÖÐRETMEN EVÝNDE YAPILDI
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Misakýmilli Ýlkokulu Akýl ve Zeka
oyunlarý il turnuvasýnda 2 dalda Ýl birinci-

liðiyle  Türkiye turnuvasýna katýldý. 
Equilibrio Ýl Birincisi : Zeynep UÐUR

Q-Bitz Ýl Birincisi: Ahmethan SAÐIR
Küre Ýl Üçüncüsü: Yiðit Taha ZARÝF

Mangala Ýl Dördüncü-
sü: Emine Serra KOLAY

Pentago Ýl Dördüncü-
sü: Eymen Ege GÖKTAÞ
oldu.

Okul Müdürü Ali
HAYDA turnuva ile ilgili
þu sözlere yer verdi:

'Okul turnuvalarýndan
baþlayarak sürekli çalýþ-
malarýna devam eden öð-
rencilerimizi, öðrencileri-
mize emek veren öðret-
menlerimizi ve okul, Ýlçe
ve il turnuvalarýnda öð-
rencilerimizi yalnýz bý-
rakmayan koordinatör
öðretmenimiz Bayram
TEKERCÝOÐLU'nu teb-
rik ederim. 

Türkiye turnuvasýnda
ilimizi Equilibrio dalýnda
temsil edecek olan öðren-
cilerimiz Zeynep UÐUR
ve Q-Bitz alanýnda temsil
edecek olan Ahmethan
SAÐIR'a baþarýlar dile-
rim.' (Ali Ýnaç)

AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem
AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Oðuzhan Ka-
ya, Geçtiðimiz Mayýs ayýnda çalýþmalarýn baþladý-
ðý Çevre Yolu üzerindeki farklý seviyeli köprülü
kavþaðýn 10 ay gibi kýsa bir süre de tamamlanýp
trafiðe açýldýðýný belirtti.

"Yol medeniyettir" diyen Oðuzhan Kaya,
"Samsun-Çorum-Ankara Çevre yolundan, Çorum
merkez Akþemseddin Caddesi'ne baðlayacak fark-
lý seviyeli köprülü kavþak projesi tamamlanarak
kýsa sürede hemþehrilerimizin hizmetine sunma-
nýn gururunu yaþýyoruz" dedi.

Milletvekili Kaya, Yaklaþýk 400 milyon Türk
Lirasýna mal olan köprülü kavþak Ýskilip, Bayat,
Uðurludað, Oðuzlar, Osmancýk, Kargý, Dodurga
ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip
8 ilçeyi þehir merkezine baðladýðýný açýkladý.

Proje ile Osmancýk ve Ýskilip yollarý tek kav-
þakta buluþurken, farklý seviyeli köprülü kavþak
ile Çorum merkeze giriþte trafik akýþýnýn rahatla-
masý ve trafik yoðunluðunun da azalmasý demek
olduðunu dile getiren Kaya, "Bu proje ile ayrýca
Ankara ve Samsun'dan gelen trafiðin, Ýskilip-Os-
mancýk trafiðine takýlmadan akmasýný saðlaya-
cak. Proje ile Çevre Yolu'nda yaþanan kazalarýn
önüne geçilmesi hedeflenmiþtir" diye konuþtu.

Milletvekili Kaya, kavþaðýn 5'i açýktan oluþan
168 fore kazýðýn üzerinde 150 adet kiriþle kendi
çapýnda en büyük farklý seviyeli kavþak olduðu-
na vurgu yaparak "Yaklaþýk 400 milyon bir be-
delle 10 ay gibi kýsa bir sürede Çorumlu þehrile-
rimizn hizmetine açýp bölgede ulaþým konforunu
saðladýk" ifadelerini kullandý. (Ali Ýnaç)

MÝSAKIMÝLLÝ ÝLKOKULU TÜRKÝYE 
TURNUVASINA ADINI YAZDIRDI

OÐUZHAN KAYA: HEMÞEHRÝLERÝMÝZ YENÝ 
KAVÞAKLA ULAÞIM KONFORU YAÞAYACAK


