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Ýskilip Belediyesi Halk-Et 
Satýþ Maðazasý hizmete girdi
Ý

skilip Belediyesi tarafýndan Ýskilip halkýnýn
makul fiyatlarda, hijyenik, kaliteli ete ulaþa-
bilmeleri için þehir merkezinde Halk Et ma-

ðazasý dualarla açýldý. Belediye Baþkaný Ali
Sülük'ün ev sahibi olduðu açýlýþ programýna Si-
yasi parti ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn tem-
silcileri, köy ve mahalle muhtarlarý, davetliler
ve çok sayýda Ýskilipli katýldý. 3’TE

Vali Çiftçi’nin paylaþýmý 
Ýskilipliler’i üzdü

1
1 ilin yýkýlmasýna neden olan asrýn fe-
laketi deprem afetinin meydana gel-
mesi ile birlikte Ýskilip'te baþta Bele-

diye olmak üzere büyük bir yardýmlaþma
faaliyeti baþladý. 19 týr malzeme gecikme-
den bölgeye gönderildi. Yardýmlaþma de-
vam ederken Ýskilip Belediyesi, STK'lar ve
Ýskilipli hayýrseverlerin katkýlarý ile Kahra-
manmaraþ-Afþin'de 15 kazan Ýskilip Dol-
masý verilmesine karar verilmiþ ve uygu-
lanmýþtýr. Daha sonraki haftalarda da Bayat
Belediyesi bir isim deðiþikliði yaparak Ýs-

kilip Dolmasý’ný Baharatlý Bayat Dolmasý
olarak sunmuþtur. Bilindiði gibi Baharatlý
Bayat Dolmasý diye bir yemek yoktur. Ba-
yat Belediyesi’nin anlam verilemeyen Ba-
haratlý Bayat Dolmasý ikramýna Çorum Va-
lisi Mustafa Çiftçi'nin teþekkür etmesi, Ýs-
kilip Dolmasý’ný görmezden gelmesine bir
anlam verilememiþ ve Ýskilip halký tarafýn-
dan üzüntü ile karþýlanmýþ, tepkilere neden
olmuþtur. Vali Çiftçi'nin anlamsýz tavrý iki
ilçe arasýndaki gerginliðin artmasýna neden
olmuþtur.

Keþkek fýrýnlarýna uygunluk denetimi

Ý
skilip Belediye-
si ekipleri, ilçe-
de Ramazan

ayýnda olmazsa ol-
mazlardan biri olan
"Keþkek" yemeði-
nin piþirildiði fýrýn-
larý standartlara
uygun olup olma-
dýðýný denetliyor.
Mübarek Ramazan
ayýnýn baþlamasýy-
la birlikte Rama-
zan ayýna özel bir
takým vazgeçilmez
gelenekler de yaþa-
týlýyor. 8’DE

Çorum Belediyesi’nden HALK-ET ismine ihtarname
Ç

orum Belediye'sinin geçtiðimiz gün baþ-
ta mübarek Ramazan ayý olmak üzere
halkýn ucuz, kaliteli, hijyenik þartlarda

üretilen ete ulaþabilmesi için Ýskilip'te hizmete

açýlan Halk-Et isim hakkýnýn kendilerine ait ol-
duðu iddiasýyla Ýskilip'te açýlan Halk Et maða-
zasýnýn isminin kaldýrýlmasý için Noter aracýlý-
ðýyla ihtarname gönderdiði öðrenildi. 2’DE

Uður Türkmen’den HDP
görüþmesine sert tepki

A
nkara Ýyi Parti Yönetim Kurulu
Üyesi olan ayný zamanda Ýyi Par-
ti'den Ankara 3. Bölge Milletvekili

Aday Adayý olan Ýskilipli hemþehrimiz
Uður Türkmen Ýyi Parti'nin ittifak ortaðý
CHP Genel Baþkaný ve Millet Ýttifaký Cum-
hurbaþkaný Adayý Kemal Kýlýçdaroðlu'nun
HDP ile görüþmesine tepki olarak aday
adaylýðýndan çekildiðini açýkladý. 5’TE

MHP’li baþkanlar 
Antalya’da toplandý
M

illiyetçi Hareket Partili Belediye Baþ-
kanlarý Antalya'da toplandý. 17-18-19
Mart tarihlerinde MHP Yerel Yöne-

timlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý
Sadir Durmaz Baþkanlýðýndaki toplantýda afet
bölgesine yapýlan yardýmlar, þehirlerdeki kent-
sel dönüþüm, 14 Mayýsta gerçekleþecek olan
Cumhurbaþkanlýðý ve Milletvekilliði seçimleri,
baþkanlarýn 4 yýllýk performanslarý ile hedefle-
rinin deðerlendirildiði bildirildi. 7’DE

Herkes yapamaz, 
Kamikaze Azab’ý 

geliþtirdiler

Ý
skilipli hemþerimiz  Ahmet Þerbetçi ve
Nevzat Kocarasaç'ýn biliþim üzerine kuru-
lu þirketleri, Azab ismini verdikleri yeni

bir kamikaze insansýz hava aracý (ÝHA) geliþ-
tirdi. 6’DA

Ramazan programýnda 
duygusal anlar yaþandý

Ý
skilip Ýbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi ramazanýn geliþini bir programla
kutladý. Ýçe Milli Eðitim Þube Müdürleri

Mehmet Fidan, Süleyman Gökoðlu, Mustafa
Çýkrýkçý, okul müdürleri, öðretmen ve öðrenci-
lerin katýldýðý program Okul Müdürü Sadýk
Balcý’nýn konuþmalarýyla baþladý. 4’TE

Çanakkale programý 
düzenlendi

A
tatürk Ýlk ve Ortaokulu 18 Mart Çanak-
kale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü
programý düzenledi. Okul bahçesinde

düzenlenen program saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra gü-
nün anlam ve önemini belirten konuþmayý Ata-
türk Ortaokulu öðrencisi Neziha Kýzýlýrmak
yaptý. 5’TE
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Çorum Belediye'sinin
geçtiðimiz gün baþta mü-
barek Ramazan ayý olmak
üzere halkýn ucuz, kalite-
li, hijyenik þartlarda üreti-
len ete ulaþabilmesi için
Ýskilip'te hizmete açýlan
Halk-Et isim hakkýnýn
kendilerine ait olduðu id-
diasýyla Ýskilip'te açýlan
Halk Et maðazasýnýn is-
minin kaldýrýlmasý için
Noter aracýlýðýyla ihtarna-
me gönderdiði öðrenildi.

Edinilen bilgilere göre
Halk-Et isim hakkýnýn
Çorum Belediyesi'ne ait
olduðu belirtilerek tabela-
daki ve diðer tanýtým mal-
zemelerindeki Halk-Et
ibaresinin kaldýrýlmasýný,
bunun yapýlmadýðý takdir-
de hukuki yollara baþvu-
rulacaðýnýn belirtildiði
bilgisine ulaþýldý.
(Ali Ýnaç)

Çorum Belediyesi’nden 
HALK-ET ismine ihtarname

AK Parti Grup Baþ-
kanvekili Mustafa Eli-
taþ, emekliye bayram
ikramiyesinin 1100 lira-
dan 2 bin liraya yüksel-
tildiðini açýkladý. 

Ramazan ve Kurban
bayramlarýnda emekli-
ye 2 bin lira ödeme ya-
pýlacak. (Ali Ýnaç)

Bayram ikramiyesi de 2 bin TL oldu
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Ýskilip Belediyesi ta-
rafýndan Ýskilip halkýnýn
makul fiyatlarda, hijye-
nik, kaliteli ete ulaþabil-
meleri için þehir merke-
zinde Halk Et maðazasý
dualarla açýldý.

AÇILIÞA YOÐUN 
KATILIM OLDU
Belediye Baþkaný Ali

Sülük'ün ev sahibi oldu-
ðu açýlýþ programýna Si-
yasi parti ve Sivil Toplum
Kuruluþlarýnýn temsilcile-
ri, köy ve mahalle muh-
tarlarý, davetliler ve çok
sayýda Ýskilipli katýldý.

ÜRETÝMLE 
ÝLGÝLÝ 
PROBLEMLERÝN 

UZUN ZAMANDIR 
FARKINDAYIZ
Hayvanlarýn kontrol-

süz bir þekilde kesilmesi,
kontrolsüz bir þekilde sa-
týlmasý ilçemiz için
önemli bir problemdi.
Çevre ilçelerdeki tek ruh-
sat alan mezbahaneyi biz
çalýþtýrýyoruz. Yaptýðýmýz
deðerlendirmede fiyatla-
ra bir denge getirilmesi,
hemþerilerimizin daha
kaliteli ve ucuz ete ulaþ-
masý kanaatine vardýk.

HEMÞEHRÝLERÝ-
MÝZ UCUZ, 
TEMÝZ 
VE KALÝTELÝ 
GIDAYA

ULAÞACAK
Halk Et satýþý ile hem

hemþerilerimiz ucuz ve
temiz gýdaya ulaþacak
hem de belediyemize ge-
lir getirecek inþallah. He-
pinize geldiðiniz ve des-
tekleriniz için teþekkür
ederim. Ýlçemize, Beledi-
yemize hayýrlý uðurlu ol-
sun" dedi.

ÝLK ALIÞ VERÝÞÝ 
BAÞKAN SÜLÜK 
YAPTI
Baþkan Ali Sülük'ün

konuþmasýndan sonra din
görevlilerince dualar edi-
lerek açýlýþ kurdelesi ke-
sildi. Katýlýmcýlar et satýþ
reyonlarýný gezdi ve ilk

alýþ veriþi Ýskilip Beledi-
ye Baþkaný Ali Sülük
yaptý.

"ÜRETKEN 
BELEDÝYECÝLÝK" 
ANLAYIÞI ÝLE 
HÝZMET
EDÝYORUZ
Konuyla ilgili birde

yazýlý açýklama yapan
Belediye Baþkaný Ali Sü-
lük; "Göreve geldiðimiz
ilk günden itibaren Üret-
ken Belediyecilik bilin-
ciyle, vatandaþlarýmýza
verdiðimiz hizmetlere de-
ðer ve kalite katmak ama-
cýyla birçok yenilikçi
projeye imza attýk.

KESÝMLER 
UZMAN VETERÝ-
NERLERÝMÝZ 
KONTROLÜNDE 
YAPILIYOR
Bugün geldiðimiz

noktada halkýmýzýn güve-
nerek, daha kaliteli ve uy-
gun fiyatlý ete ulaþabil-
mesi için Halk Et Tanzim
satýþ noktamýzý Mübarek
Ramazan ayýndan önce
açmýþ bulunuyoruz. Bele-
diyemiz Mezbahasýnda
hijyenik koþullarda, Uz-
man Veteriner Hekimleri-
miz kontrolünde kesimler
gerçekleþiyor ve sizlerin
hizmetine sunuluyor.

HALK ET
TANZÝM SATIÞ 
MAÐAZAMIZ 
HAYIRLI OLSUN
Halk Et Tanzim Satýþ

Noktamýzýn açýlýþýna teþ-
rif eden; Belediye Meclis
Üyelerime, Siyasi Parti
Muhtarlarýmýza, Daire
Amirlerimize Banka Mü-
dürlerimize, STK'larýmý-
za, Basýn Mensuplarýmý-
za ve vatandaþlarýmýza
çok teþekkür eder, saygý-
lar sunarým. Halk Et Tan-
zim Satýþ Noktamýz Bele-
diyemize ve Ýlçemize ha-
yýrlý uðurlu olsun. Her
þey daha iyi yaþanabilir
Ýskilip için. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Belediyesi Halk-Et 
Satýþ Maðazasý hizmete girdi
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Ýskilip Ýbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi ramazanýn
geliþini bir programla
kutladý. 

Ýçe Milli Eðitim Þube
Müdürleri Mehmet Fi-
dan, Süleyman Gökoðlu,
Mustafa Çýkrýkçý, okul
müdürleri, öðretmen ve
öðrencilerin katýldýðý
program Okul Müdürü
Sadýk Balcý’nýn konuþ-
malarýyla baþladý.

Ýskilip Diyanet Genç-
lik Koordinatörü Mu-
hammed Þen, kuran tila-
vetinin ardýndan okulda
deprem þehitlerine oku-
nan hatmi þerifleri duala-
dý.

Ardýndan Allahu Ek-
ber konulu dinleti sergi-
lendi. Dinletide Sürgün
Ülkeden Baþkentler Baþ-
kentine, Allah, Esma-ül
Hüsnana Þahit Yaz Beni
baþlýklý þiirler, Allahu Al-
lah ve Þehit Tahtýnda
baþlýklý ilahiler okun-
du.Ramazan konulu ro-
pörtaj ve bilgi yarýþmasý-
nýn ardýndan ödül töreni
ile program sona erdi.
(Ali Ýnaç)

11 ilin yýkýlmasýna neden olan asrýn felaketi deprem afetinin meydana gelmesi ile birlikte Ýskilip'te baþta Beledi-
ye olmak üzere büyük bir yardýmlaþma faaliyeti baþladý. 19 týr malzeme gecikmeden bölgeye gönderildi.

Yardýmlaþma devam ederken Ýskilip Belediyesi, STK'lar ve Ýskilipli hayýrseverlerin katkýlarý ile Kahramanmaraþ-
Afþin'de 15 kazan Ýskilip Dolmasý verilmesine karar verilmiþ ve uygulanmýþtýr.

Daha sonraki haftalarda da Bayat Belediyesi bir isim deðiþikliði yaparak Ýskilip Dolmasý’ný Baharatlý Bayat Dol-
masý olarak sunmuþtur. Bilindiði gibi Baharatlý Bayat Dolmasý diye bir yemek yoktur. 

Ülkede ve dünyada þöhreti bulunan birçok yazý, makale ve araþtýrmaya konu olan ve kökeni Osmanlý Ýmparator-
luðu’na dayanan 500 yýllýk Ýskilip Dolmasý’nýn coðrafi iþareti Ýskilip Belediyesi tarafýndan alýnmýþ ve Ýskilip adýna
tescil edilmiþtir. Bunu Bayatlý yetkililerde gayet iyi bilmektedir.

Hatta bu kadar çok bilinir bir lezzet olan Ýskilip Dolmasý’nýn tanýtýma dahi ihtiyacý yokken Bayat Belediyesi’nin
anlam verilemeyen Baharatlý Bayat Dolmasý ikramýna Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin teþekkür etmesi, Ýskilip Dol-
masý’ný görmezden gelmesine bir anlam verilememiþ ve Ýskilip halký tarafýndan üzüntü ile karþýlanmýþ, tepkilere ne-

den olmuþtur. Vali Çiftçi'nin
anlamsýz tavrý iki ilçe ara-
sýndaki gerginliðin artmasý-
na neden olmuþtur.

Sadece Allah rýzasý ve
afetzedelere destek amaçlý
ikram edilen Ýskilip Dolma-
sý’nýn dolaylý ya da dolaysýz
yollardan Bayat'a mal edil-
mesi, Ýskilip'in yok sayýlma-
sý düþündürücü olmakla bir-
likte iki ilçe halký birdir, be-
raberdir, kardeþtir. 

Ýskilip halký Çorum Va-
lisi Mustafa Çiftçi'nin aslýn-
da olmayan Baharatlý Bayat
Dolmasý hakkýnda açýklama
yapmasý beklenmektedir.
Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan'ý temsil et-
me makamýnda bulunan Ço-
rum Valisi Mustafa Çift-
çi'nin bu paylaþýmýnýn mak-
satlý olmadýðýna inanmakla
beraber Milliyetçi Hareket
Partili Ýskilip Belediyesi’nin
bu uygulamasýný görmezden
gelmesine bir anlam verile-
memiþtir. (Ali Ýnaç)

Vali Çiftçi’nin paylaþýmý 
Ýskilipliler’i üzdü

Ramazan programýnda duygusal anlar yaþandý
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Atatürk Ýlk ve Orta-
okulu 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Þehitleri Anma
Günü programý düzenle-
di.

Okul bahçesinde dü-
zenlenen program saygý
duruþu ve Ýstiklal Mar-
þý'nýn okunmasýyla baþla-
dý.

Daha sonra günün an-
lam ve önemini belirten
konuþmayý Atatürk Orta-
okulu öðrencisi Neziha
Kýzýlýrmak yaptý.

Konuþmanýn ardýndan
öðrenciler þiirler ve ora-
toryum çalýþmasý sergile-
di. Program izleyenler ta-
rafýndan büyük taktirle
karþýlandý.

Programa öðretmen-
ler, öðrenciler ve veliler
katýldý.

Program sonunda öð-
renciler tarafýndan hazýr-
lanan 18 Mart Þehitleri
Anma Sergisi açýldý.

Atatürk Ýlk ve Orta-
okul Müdüru Mustafa
Koçak yapmýþ olduðu
açýklamada programýn
düzenlemesinde emeði
geçen tüm öðretmenlere
ve öðrencilere teþekkür
etti. (Ali Ýnaç)

Çanakkale programý düzenlendi

Emekli maaþlarýna
sürpriz zam geliyor.
Cumhurbaþkaný Erdo-

ðan'dan "Ramazan müj-
desi" geldi.

Cumhurbaþkaný Re-

cep Tayyip Erdoðan, özel
televizyon programýnda
açýklamalarda bulundu.

Cumhurbaþkaný Erdoðan,
" En düþük emekli maaþý
7 bin 500 lira olacak" de-
di.

Erdoðan, katýldýðý
canlý yayýnda en düþük
emekli maaþýnýn 2 bin TL
artýrýlarak 5 bin 500
TL'den, 7 bin 500 TL'ye
yükseltildiðini duyurdu.

Cumhurbaþkaný Erdo-
ðan þu açýklamayý yaptý:
"Emeklilerle ilgili çalýþ-
mamýzý yaptýk ve bu ra-
kamý da Çalýþma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlýðý-
mýz, Hazine ve Maliye
Bakanlýðýmýzla yaptýk.
Açýklamak yine bana kal-
dý. Bu akþam buradan gü-
zel müjdeyi vermiþ ola-
yým. Bunu 7 bin 500 lira
olarak bu akþam buradan
açýklamýþ oluyoruz. Ha-
yýrlýsý olsun." (Ali Ýnaç)

En düþük emekli maaþý 7.500 TL olacak

Ankara Ýyi Parti Yönetim Kurulu Üyesi olan ayný
zamanda Ýyi Parti'den Ankara 3. Bölge Milletvekili
Aday Adayý olan Ýskilipli hemþehrimiz Uður Türk-
men Ýyi Parti'nin ittifak ortaðý CHP Genel Baþkaný ve
Millet Ýttifaký Cumhurbaþkaný Adayý Kemal Kýlýçda-
roðlu'nun HDP ile görüþmesine tepki olarak aday
adaylýðýndan çekildiðini açýkladý. 

Uður Türkmen sosyal medya hesebýndan yaptýðý
açýklamada; 

"Atatürk'ün kurduðu CHP'nin eli kanlý bir terör ör-
gütünün siyasi uzantýsý olan bir partiyi ziyaret etmesi-
ni ve yaptýðý açýklamalarý doðru bulmuyorum milli-
yetçi ve Atatürkçü fikir ve düþüncelerim dahilinde
millet ittifaký çatýsý altýnda Ýyi Partimiz ile çýkmýþ ol-
duðumuz milletvekilliði aday adaylýðý sürecimizi bu-
gün itibaren sonlandýrdýðýmý kamuoyuna saygýyla bil-
diririm partimizden aday olacak tüm Ýyi Parti kadrola-
rýna baþarýlar dilerim." (Ali Ýnaç)

Uður Türkmen’den HDP görüþmesine sert tepki



SAYFA 6 ÝSKÝLÝP GAZETESÝ 27 MART 2023

Ýskilipli hemþerimiz
Ahmet Þerbetçi ve Nevzat
Kocarasaç'ýn biliþim üze-
rine kurulu þirketleri,
Azab ismini verdikleri ye-
ni bir kamikaze insansýz
hava aracý (ÝHA) geliþtir-
di.

AZAB 
PATLATMA
TESTLERÝNE 
ÇIKIYOR
Edindiðimiz bilgilere

göre; Azab adý verilen çok
maksatlý kamikaze ÝHA,
uçuþ testlerini gerçekleþ-
tirdi. Uzun menzil ve yük-
sek faydalý yük taþýma ka-
pasitesine sahip Azab ile
önümüzdeki günlerde
patlatma testlerinin yapýl-
masý hedefleniyor.

ÝSKÝLÝPLÝ ÝKÝ 
ÝSMÝN ÞÝRKETÝ 
Yetkililer son 15 yýldýr

biliþim ve biliþim güven-
liði üzerine çalýþan Ço-
rumlu þirketin, son yýllar-
da savunma sanayi ala-
nýnda üretimler geliþtirdi-
ðini bildirdi.

'ÇORUMLU'NUN 
YAPITÐINI 
HERKES 
YAPAMAZ'
Çorum'un Ýskilip ilçe-

sinden Ahmet Þerbetçi ve
Nevzat Kocarasaç'ýn yeni
geliþtirdikleri kamikaze
insansýz hava aracý, ^Ço-
rumlu'nun yaptýðýný her-
kes yapamaz' sözünü ye-
niden gündeme getirdi.
(Ali Ýnaç)

Herkes yapamaz, Kamikaze Azab’ý geliþtirdiler

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüðü, resmi ilan
ve reklamlarýn 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren
Basýn Ýlan Kurumu Süreli Yayýnlar Listesi'nde yer
alan gazete ve internet haber sitelerinde yayýmla-
týlmasýna iliþkin taþra teþkilatýna uyarýlarda bulun-
du.

Çevre, Þehircilik ve Ýklim Deðiþikliði Bakanlýðý
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüðü tarafýndan ya-
yýmlanan genelgede, resmi ilan ve reklamlarýn,
Basýn Ýlan Kurumu Teþkiline Dair 195 sayýlý Ka-
nun, bu Kanuna dayanýlarak yapýlan Yönetmelik-
ler ve Genel Kurul kararlarý uyarýnca, Basýn Ýlan
Kurumu aracýlýðýyla resmi ilan ve reklam yayýmla-
ma hakký bulunan süreli yayýnlarda yayýmlatýlma-
sý gerektiði vurgulandý. 

Genelgede, resmi ilan ve reklamlarýn gazete-
lerle birlikte internet haber sitelerinde yayýmlan-
masýna iliþkin mevzuat deðiþikliklerine de yer ve-
rildi. 7418 sayýlý Basýn Kanunu ile Bazý Kanunlar-
da Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile yapýlan
deðiþikliklerde, resmi ilanlarýn gazetelerde yayý-
mýný zorunlu kýlan baþta 4734 sayýlý Kamu Ýhale
Kanunu, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu, 7201
sayýlý Tebligat Kanunu ve 2942 sayýlý Kamulaþtýr-
ma Kanunu olmak üzere 16 kanunun ilgili hüküm-
lerinde, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlü-
ðe girmek üzere "gazete" ibaresinin yanýna "ve
internet haber sitesi" ibaresinin eklendiði, böyle-
likle internet haber sitelerinin gazetelerle birlikte

resmi ilanlarýn yayým mecrasý haline geldiði hatýr-
latýldý.

Resmi ilanlarýn gazeteler, internet haber site-
leri ve Basýn Ýlan Kurumu ilan portalý ilan.gov.tr'de
yayýmlatýlmasýnýn yasal zorunluluk olduðu bilgisi-
ne yer verilen genelgede, resmi reklamlarýn da
Basýn Ýlan Kurumu aracýlýðý olmaksýzýn yayýmlatý-
lamayacaðý belirtildi. 

Özellikle yerel yönetimler ile kanunla veya
Cumhurbaþkanlýðý Kararnamesiyle kurulan sair
müesseselerin resmi ilan kapsamý dýþýndaki
muhtelif hizmet tesislerinin tanýtým ve açýlýþ konu-
lu ilan ve reklamlarýnýn, haber ilanlarýnýn (adver-
torial), milli ve dini bayramlardaki kutlama ilanlarý
ve benzerlerinin, Basýn Ýlan Kurumu aracýlýðý ol-
maksýzýn resmi ilan ve reklamlarý yayýmlama hak-
ký bulunmayan gazete ve internet haber sitelerin-
de yayýmlatýlmamasý uyarýsý yapýldý. 

'Süreli Yayýnlar Listesi' hakkýnda bilgilendir-
melerin de yer aldýðý genelgede, resmi ilan ve
reklam yayým süreciyle alakalý gazetelerin ve 1
Nisan 2023 tarihinden itibaren internet haber site-
lerinin isimleri, yayýn yerleri, iletiþim bilgileri ve
benzeri bilgilerin Basýn Ýlan Kurumu Genel Mü-
dürlüðünün bik.gov.tr ve ilan.gov.tr internet sitele-
rinden tüm kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan
kolaylýkla kullanýlarak istifade edilebilecek bir þe-
kilde her ay düzenli olarak duyurulacaðý kaydedil-
di. 

Yerel yönetimlere 
resmi ilan talimatý

28. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý
Prof. Dr. Lütfi Akca, 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri
Kapsamýnda, "UN 2023 Water Conference" bünyesinde
düzenlenen uluslararasý bir etkinliðine davet edildi. 

Ancak Prof. Dr. Akca, 14 Mayýs 2023 tarihinde yapý-
lacak seçimler nedeniyle söz konusu etkinliðe katýlama-
yacaðýný duyurdu. 

Prof. Dr. Lütfi Akça: "Suya Göre Tarým ve Modeli bi-
zim önceliðimiz olmalýdýr. Küresel ýsýnmanýn gözle görü-
lür etkilerinden biri suyun azalmasý. 22 Mart Dünya Su
Günü dolayýsýyla uyarýyoruz "Su kýtlýðý yaþanabilir!" dedi. 

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý yapmýþ
olan hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Dünya Su Günü ile
ilgili önemli açýklamalarda bulundu. 

Dünya genelinde her yýl artan su krizine farkýndalýk
oluþturabilmek adýna tatlý suyun önemine dikkat çekmek
ve tatlý su kaynaklarýnýn sürdürülebilir yönetimini saðla-
mak için her yýl 22 Mart, "Dünya Su Günü" olarak kutlan-
maktadýr. Bugün, suyla ilgili konular hakkýnda daha fazla
bilgi edinmek, diðer insanlarý bilgilendirmek ve su sorun-
larý üzerine farkýndalýk yaratmasý bakýmýndan önemli bir
fýrsattýr. Su, her þeyden önce yaþamýn temel yapý taþýdýr.

Diðer taraftan su, istihdam yaratmak, ekonomik, sosyal
ve insani kalkýnmayý desteklemek için hayati bir öneme
sahiptir" dedi.

Prof. Dr. Akca yaptýðý açýklamada; "Su hayatýmýzý
saðlýklý sürdürebilmek için en temel gereksinim. Dünyada
su azalýyor. Birleþmiþ milletler tarafýndan yayýmlanan
'Herkes Ýçin Su Ve Sanitasyona Dair Ýlerleme Raporu'n-
da Türkiye'nin temiz su kaynaklarýnda yüzde 45 oranýn-
da bir çekilme olduðu belirtiliyor. Su; tüm canlýlar ve dün-
yada canlýlýk için en temel ihtiyaçtýr. Bir su molekülü, kul-
lanýlacak temiz su olarak çok kýsa bir süre var olabiliyor.
Su kýtlýðýnýn önüne geçmek için tasarruf etmek ve suyu-
muzu korumak önemli. Suyumuzu dikkatsiz kullandýðý-
mýz her gün suyun gelecekteki varlýðýný tehlikeye sokulu-
yor." dedi.

Prof. Dr. Akça'nýn verdiði bilgilere göre; Birleþmiþ Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri çerçevesinde,
2030 yýlýna kadar küresel çapta arýtmaya tabi tutulmayan
atýk su oranýnýn yarýya indirilerek güvenli biçimde geri
kullanýmýn teþvik edilmesi öngörülmekte. Ayrýca, arýtýlmýþ
atýk sularýn güvenli biçimde yeniden kullanýlmasýný saðla-
mak gerekmekte. 

Lütfi Akca, 'Birleþmiþ Milletler Dünya
Su Günü' etkinliðine davet edildi
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Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basýn: 1801193)

ÝSKÝLÝP ATIF HOCA DEVLET HASTANESÝ ZEMÝN TADÝLATI YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýha-
le Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektro-
nik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/289339
1-Ýdarenin
a) Adý : ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI BAKAN 

YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlýk Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3642195500 - 3642195529
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve 
e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : ÝSKÝLÝP ATIF HOCA DEVLET HASTANESÝ ZEMÝN TADÝLATI 

YAPIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý : 12 KALEM YAPIM ÝÞÝ

Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: ÝSKÝLÝP ATIF HOCA DEVLET HASTANESÝ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
d) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 

yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
3-Ýhalenin
a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.04.2023 - 10:30
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri 
(e-tekliflerin açýlacaðý adres) : Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk 

Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý un-
surlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kiþilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklýk oranla-
rýna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularýna iliþkin bilgiler idarece EKAP'tan alýnýr.
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicile-
re yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan faz-
la hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz ola-
rak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mi-
marlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Teb-
liði eki Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesi'nde yer alan "(B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLERÝ ALTINDA
BULUNAN III. GRUP: BÝNA ÝÞLERÝ"BENZER ÝÞ  OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR. 
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ / MÝMAR
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliþ-
kin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çar-
pýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda,
üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-
minat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ÝSKÝLÝP ATIF HOCA DEVLET HASTANESÝ 
ZEMÝN TADÝLATI YAPIM ÝÞÝ

ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Milliyetçi Hareket
Partili Belediye Baþkan-
larý Antalya'da toplandý. 

17-18-19 Mart tarih-
lerinde MHP Yerel Yö-
netimlerden sorumlu
Genel Baþkan Yardýmcý-
sý Sadir Durmaz Baþkan-
lýðýndaki toplantýda afet
bölgesine yapýlan yar-
dýmlar, þehirlerdeki
kentsel dönüþüm, 14
Mayýsta gerçekleþecek
olan Cumhurbaþkanlýðý
ve Milletvekilliði seçim-
leri, baþkanlarýn 4 yýllýk
performanslarý ile hedef-
lerinin deðerlendirildiði
bildirildi.

Toplantý ile ilgili ola-
rak Ýskilip Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük; "17-18-
19 Mart tarihlerinde
Milliyetçi Hareket Parti-
miz tarafýndan Antal-
ya'da Geleneksel Beledi-
ye Baþkanlarý Toplantýsý
gerçekleþtirildi. 
(Ali Ýnaç)

MHP’li baþkanlar Antalya’da toplandý

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Dyt. Buþra Sarý,
baþlayan Ramazan ayýnda saðlýklý beslenme konusunda
açýklamalarda bulundu…

Sarý, "Ramazan ayýnda oruç tutan bireyler, diðer za-
manlarda olduðu gibi saðlýklý, yeterli ve dengeli beslen-
meye özen göstermelidirler" diyerek, açýklamasýnda þun-
larý söyledi:

"Genelde 3 - 4 öðünde tüketilen besinler, beslenme
düzeninin tamamen deðiþtiði bu dönemde 2 öðüne sýkýþ-
týrýlmaktadýr. Özellikle tatlý, hamur iþleri, þarküteri ürünle-
ri gibi karbonhidrat ve yað içeriði yüksek besinlerin tüke-
timinde artýþ olmakta, buna karþýlýk baþta su olmak üze-
re, sebze ve meyve tüketimi azalmaktadýr. Halbuki bu dö-
nemde günlük almamýz gereken enerji ve besin öðeleri-
nin oranlarý deðiþmemelidir. Bu yüzden saðlýklý olmak ve
bu saðlýðýn devamlýlýðý için ekmek ve tahýl, et ve kurubak-
lagil, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve gruplarý olarak
ayrýlan temel besin gruplarýndan mutlaka her gün tüketil-
melidir.

Bir ay süren Ramazan boyunca beyaz et yerine daha
çok kýrmýzý et, sebze yerine daha çok pilav, börek, mey-
ve yerine de tatlý yendiði için metabolik hýz yavaþlar ve ki-
lo almaya baþlanýr.

Ramazan ayýnda kilo alýmýný engellemek için mutlaka
sahura kalkýlmalýdýr. Ayný zamanda oruç tutan kiþiler yak-
laþýk 15 saat açlýk ile karþý karþýya kalýrlar. Bu açlýk süre-
ci içinde kan þekeri ciddi düþüþ gösterir. Kiþilerin sahura
kalkmamasý kan þekerinin daha erken saatlerde düþme-
ye baþlamasýna ve buna baðlý olarak günün daha verim-
siz geçmesine neden olmaktadýr. Bu durumun aksine
eðer sahur öðünü, aðýr yemeklerden oluþursa; gece me-
tabolizma hýzý düþtüðü için kilo alma hýzý ve riski artar. Bu
nedenle mutlaka sahura kalkýlmalýdýr. Sahurda bol su içil-
meli, aþýrý yaðlý ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sahur-
da protein içeren süt içilmeli, yoðurt, peynir gibi gýdalar
yenmeli, kan þekerinin düþmesini önlediði için yanýna
mutlaka kepekli, çavdar ya da tam buðday ekmeði eklen-
meli, yiyecek olarak da çorba, az yað ile yapýlmýþ sebze,
zeytinyaðlý yemekler veya hafif kahvaltýlardan birini seç-
mek en doðrusu olacaktýr.

Uzun bir açlýk sonrasý, iftara mümkünse 1 kase çorba
ile baþlayarak yarým saat kadar yemeðe ara verilmeli, ar-

dýndan ana yemeklere devam edilmelidir. Etli veya etsiz
sebze yemekleri, esmer ekmek gibi tahýllar, kurubaklagil
yemekleri, yoðurt, ayran, cacýk, salata, meyve gibi lif ora-
ný yüksek alternatiflerden oluþan bir iftar yemeðinin sindi-
rimi de daha kolay olacaktýr.

Besinler çok iyi çiðnenmeli, yavaþ yenilmelidir. Daha
hafif ve saðlýklý olmasý için yiyecekler kýzartma ve kavur-
ma yerine; haþlama, ýzgara yapma, buðulama veya fýrýn-
da piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalýdýr. Yemek sonrasý
yenilecek tatlýlarýn hamurlu ve kýzartma iþlemine uðramýþ
bir tatlý olamamasýna dikkat edilmeli sütlü tatlýlar tercih
edilmelidir. Ramazanýn simgesi haline gelen güllaç buna
en uygun tatlý olarak kabul edilebilir, haftada 1-2 kez süt-
lü tatlý yenilebilir, diðer günlerde tatlý isteðini gidermek için
kuru meyveler tercih edilebilir. Ancak hemen yemeðin
üzerine deðil 1-2 saat sonra yenilmesi daha uygundur.

SAHUR ÝÇÝN ÖRNEK MENÜLER
* Esmer ekmek ile yaðsýz bir tost, 1 bardak süt ve 1

meyve
* 1 dilim peynir, 1 adet haþlanmýþ yumurta, 2 adet ce-

viz, 1 meyve, 2 dilim esmer ekmek
* 1 dilim az yaðlý börek, 1 kase yoðurt ve az þekerli

komposto
* 5 yemek kaþýðý az yaðlý makarna ile peynir veya yo-

ðurt
* 1 kase çorba, 1 tabak sebze yemeði, 1 dilim ekmek

ve 1 kase yoðurt yenilebilir.
ÝFTAR ÝÇÝN ÖRNEK MENÜLER
1 hurma veya 3 kuru kayýsý
2-3 adet zeytin
1 kepçe çorba
1 avuç içi kadar pide
ÝFTARDAN YARIM SAAT SONRA
4 yemek kaþýðý kadar sebze yemeði
2 adet köfte büyüklüðünde ýzgara et veya 4-5 yemek

kaþýðý kurubaklagil yemeði
1 kase yoðurt
2 dilim ekmek veya 4 yemek kaþýðý pilav ya da ma-

karna
ÝFTARDAN 1-2 SAAT SONRA
Haftada 1-2 kez sütlü tatlý veya 2 meyve yenebilir."

(Haber Merkezi)

Ramazan ayýnda saðlýklý beslenme
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Ýskilip Belediyesi
ekipleri, ilçede Ra-
mazan ayýnda olmaz-
sa olmazlardan biri
olan "Keþkek" yeme-
ðinin piþirildiði fýrýn-
larý standartlara uy-
gun olup olmadýðýný
denetliyor.

Mübarek Rama-
zan ayýnýn baþlama-
sýyla birlikte Rama-
zan ayýna özel bir ta-
kým vazgeçilmez ge-
lenekler de yaþatýlý-
yor.

Ýskilip Ýlçesi'nde
de Yüzyýllardýr yaþa-
týlan ve UNES-
CO'nun somut olma-
yan kültürel miras lis-
tesinde de yer alan
"Keþkek" geleneði
her yýl olduðu gibi bu
yýl da mahalle arala-
rýnda bulunan özel fý-
rýnlarda piþirilmeye
baþlandý.

Ýskilip'te yaþam
kültürünün en önemli
örneklerinden, Rama-
zan ayýnýn da olmaz-
sa olmazlarýndan
olan Keþkek yemeði
geçtiðimiz yýl coðrafi
iþaret almýþtý.

Ýskilip Belediyesi
ekipleri tarafýndan
halk saðlýðý da düþü-
nülerek, keþkeðin pi-
þirilmesinde önem
arz eden keþkek fýrýn-
larýnýn ve Tescil bel-
gesinde belirtilen
özelliklere göre uy-
gunluðunun denetimi
yapýlýyor. 

Denetimlerin Ra-
mazan ayý boyunca
sýklýklarla devam
edeceði belirtildi.
(Ali Ýnaç)

Keþkek fýrýnlarýna uygunluk denetimi


