
Ý.
G

.:
0

0
2

3 Nisan 2023 Pazartesi          Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

Yangýnda bir ev ile bir ahýr yandý
Örbað Týraþ-

lar mahalle-
sinde  çýkan yangýn-
da 1 ev ve ahýr yan-
dý. 

Olay Örbað Tý-
raþlar Mahallesi'nde
meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre,
Muzaffer Týraþ isim
li vatandaþa ait evde
bilinmeyen bir se-
beple yangýn çýktý.
Evden dumanlar
yükseldiðini gören
köylüler durumu
112 Acil Çaðrý Mer-
kezine bildirdi 3’DE

BÜÞRANUR ÖZMEZ TÜRKÝYE 2.SÝ
Belediye Ýskilipsporlu Kadýn güreþçi Büþranur Özmez Yozgat'ta devam
eden U20 Kadýnlar Güreþ Þampiyonasýnda Türkiye 2.si oldu.    6’DA

VALÝ ÇÝFTÇÝ'DEN BAÞKAN ALÝ 
SÜLÜK'E "ÞÜKRAN BELGESÝ"

Çorum Valisi
M u s t a f a

Çiftçi beraberinde
Ýskilip Kaymakam
Vekili Yunus Emre
Bozkurtoðlu ile Be-
lediye Baþkaný Ali
Sülük'ü ziyaret ede-
rek Þükran Belgesi
takdim etti.

Ziyaret sonrasý
Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük
yaptýðý yazýlý açýkla-
mada; "Çorum Vali-
miz Mustafa Çiftçi
ve Kaymakam Veki-
limiz Yunus Emre
Bozkurtoðlu teþek-
kür ziyaretinde bu-
lundular.          4’DE

Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan asrýn felaketi depremden etkilenerek Ýs-
kilip'te misafir edilen depremzede konuklara Öðretmenevinde iftar ye-

meði verildi. Programa Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoðlu, Beledi-
ye Baþkaný Ali Sülük ve depremzede misafirler katýldý. Ýskilip'te 129 deprem-
zede konuk ediliyor. Bu yýl buruk bir ramazan ayý geçirdiklerini söyleyen Ýs-
kilip Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý açýklamada; "Kaymakamlýðýmýz ta-
rafýndan Öðretmenevinde, depremzede misafirlerimiz için düzenlenen iftar
yemeðine katýlým saðladýk.” dedi. 4’DE

DEPREMZEDE KONUKLARA
ÝFTAR YEMEÐÝ ÝKRAMI

“Lise öðrencileri” harçlýk ve staj 
ücretlerini depremzedelere baðýþladý 

Ýlçemizde bulunan  Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öðrencileri harçlýk ve staj ücretlerini

depremzedelere baðýþladý Ýskilip Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nden yapýlan açýklama da, "6 Þubat
2023 tarihinde Kahramanmaraþ merkezde meydana
gelen ve hepimizi yasa boðan deprem felaketinin
yaralarýný sarmak için okulumuz öðrencileri ve öð-
retmenleri seferber oldu. Okulumuzdaki tüm öðren-
cilerimiz kimi staj paralarýný kimi cep harçlýklarýný
depremzedelere ulaþtýrmak için verdiler.         4’DE

GREYDER 43. 
maðazasýný Berlin’e açtý
Üretim Fabrikasý Ýskilip'te bulunan ve dünyaca

tanýnan GREYDER yurt içinde olduðu gibi
yurt dýþýnda da satýþ maðazalarýna yenilerini ekliyor. Ýl-
çemize istihdam, ülkemize de ekonomik girdi saðlayan
dünya markasý GREYDER 'in 20 Ülkede 43 maðazasý
bulunuyor. Greyder, en son 43. maðazasýný Alman-
ya'nýn Berlin þehrine açtý. 6’DA

“VAHÝT KAYRICI” MHP'DEN
ADAY ADAYLIÐINI AÇIKLADI

Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Çorum
Milletvekili Vahit Kayrýcý, 14 Mayýs'ta ger-

çekleþtirilecek olan seçimler öncesi MHP'den Çorum
Milletvekili Aday adaylýðýný açýkladý. Aday Tanýtým

Törenine MHP Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, Merkez Ýl-
çe Baþkaný Reþit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocaklarý Baþ-
kaný Orhan Tosik, MHP Belediye Meclis Üyesi Selim
Güloðlu ve çok sayýda partili katýldý.                   2’DE

OTOMOBÝLÝN ÇARPTIÐI 
YAYA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ

Çorum'da yolun karþýsýna geçmek ister-
ken otomobilin çarptýðý yaya hayatýný

kaybetti.
Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana

geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Mustafa G.
yönetimindeki 19 AH 999 plakalý otomobil, yo-
lun karþýsýna geçmek isteyen Elfettin Çakýr'a
çarptý. Kazayý görenlerin ihbarý üzerine olay ye-
rine saðlýk ve polis ekipleri sevk edildi.    3’DE

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili
Aday Adayý hemþehrimiz Talip Eken, Genel

Merkez'i ziyaret ederek hem resmi baþvurusunu
yaptý, hem de Genel Baþkan Yardýmcýlarýna pro-
jelerini anlattý. 14 Mayýs'ta yapýlacak 28. Dönem
Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi Çorum
Milletvekili aday adaylýðýný basýn toplantýsý ile
duyuran Talip Eken, daha sonra Ankara'da bir dizi
ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Veli Aðbaba ve
Ahmet Akýn'ý ziyaret eden Talip Eken, göreve
seçilmesi halinde hayata geçirmek istediði pro-
jelerini sunarak görüþ alýþveriþinde bulundu. 2’DE

ÝSKÝLÝPLÝ TALÝP EKEN CHP
GENEL MERKEZÝNE 

BAÞVURUSUNU YAPTI

ÝSKÝLÝP GAZETESÝ
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Yýl: 14 Sayý: 944

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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Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Çorum Millet-
vekili Vahit Kayrýcý, 14 Mayýs'ta gerçekleþtirilecek olan
seçimler öncesi MHP'den Çorum Milletvekili Aday
adaylýðýný açýkladý.

Aday Tanýtým Törenine MHP Ýl Baþkaný Agah Kara-
pýçak, Merkez Ýlçe Baþkaný Reþit Büzkaya, Çorum Ülkü
Ocaklarý Baþkaný Orhan Tosik, MHP Belediye Meclis
Üyesi Selim Güloðlu ve çok sayýda partili katýldý.

KAYRICI: BU SEÇÝM ÇOK ÖNEMLÝ 
Vahit Kayrýcý ise yaptýðý konuþmada "Öncelikle Ma-

raþ depreminden dolayý hayatýný kaybeden ve selden do-
layý hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet

diliyorum. Yaralýlarýmýza da Allah'tan þifalar diliyorum.
Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ülkemizin ya böl-
gesinde yýldýz olacaðý dünyada söz sahibi olacaðý bir ül-
ke haline geleceði ya da yeniden geriye doðru ülkeyi ka-
ranlýklara gömeceði bir seçim atlatmak üzereyiz. Bu se-
çim gerçekten de ülkemiz için çok önemli" dedi.

ÇORUM'A HÝZMET ÝÇÝN ADAYIM
Kayrýcý, "Ýttifaklar kuruluyor. Eskiden seçim yapýlýr.

Ýttifaklar daha sonra kurulurdu. Þimdi yeni baþkanlýk sis-
teminde ittifaklar kuruluyor. Bu ittifaklarla seçime gidiyo-
ruz. Vatanýmýza, milletimize bu seçimi hayýrlý olmasýný di-
liyorum öncelikle. Ýnþallah hayýrlara vesile olur dedi.

“VAHÝT KAYRICI” MHP'DEN
ADAY ADAYLIÐINI AÇIKLADI

Aylýk gelir destek ödemeleri 
2 bin 992 liraya çýkarýldý

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý ile Hazine ve
Maliye Bakanlýðýnca engelli, yaþlý, þehit yakýný ve
gazileri ücretsiz olarak taþýyan þehir içi özel halk oto-
büsü ve deniz ulaþým aracý sahiplerine yapýlan aylýk
gelir desteði ödemesi artýrýldý. Yeni düzenlemeye
göre 1500 lira olan aylýk ödemeler 2 bin 250 liraya,
1995 lira olan ödemeler 2 bin 992 liraya çýkarýldý.

Resmi Gazetede yayýmlanan "Ücretsiz Seyahat
Kapsamýnda Yapýlacak Gelir Desteði Ödemesine
Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelikte
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik"
çerçevesinde ödeme miktarlarýný düzenleyen
maddede deðiþikliðe gidildi.

Buna göre, þehir içi toplu taþýma hizmeti veren
her bir özel denizyolu ulaþýmý aracý için aylýk 1500
lira olan destek ödemesi miktarý 2 bin 250 liraya,
Ankara ve Ýstanbul büyükþehir belediyelerinde þehir
içi toplu taþýma hizmeti veren her bir ulaþým aracýna
ödenen aylýk 1995 lira ise 2 bin 992 lira 50 kuruþa
çýkarýldý.

Ayrýca büyükþehir belediyesi olan diðer illerde
þehir içi toplu taþýma hizmeti veren her bir ulaþým
aracýna ödenen aylýk 1500 liralýk destek 2 bin 250
liraya, büyükþehir belediyesi olmayan illerde þehir içi
toplu taþýma hizmeti veren her bir ulaþým aracýna
ödenen aylýk 1200 liralýk destek de 1800 liraya yük-
seltildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili
Aday Adayý hemþehrimiz Talip Eken, Genel
Merkez'i ziyaret ederek hem resmi baþvurusunu
yaptý, hem de Genel Baþkan Yardýmcýlarýna pro-
jelerini anlattý. 14 Mayýs'ta yapýlacak 28. Dönem
Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi Çorum
Milletvekili aday adaylýðýný basýn toplantýsý ile
duyuran Talip Eken, daha sonra Ankara'da bir dizi
ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Veli Aðbaba ve

Ahmet Akýn'ý ziyaret eden Talip Eken, göreve
seçilmesi halinde hayata geçirmek istediði projeleri-
ni sunarak görüþ alýþveriþinde bulundu.

Eken, "Ekonominin sacayaðýndan biri olan
tarýmýn bilime dayalý bir þekilde ve bölgesel kalkýn-
mayý önceleyerek yapýldýðý bir geleceðe varabilmek
için projelerimi Sayýn Ahmet Akýn ve Sayýn Veli
Aðbaba'ya sundum. Ulusal ve yerel tarýmsal
faaliyetler üzerine istiþareleri için kendilerine
teþekkür ediyorum" dedi.

ÝSKÝLÝPLÝ TALÝP EKEN CHP GENEL
MERKEZÝNE BAÞVURUSUNU YAPTI
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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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Örbað Týraþlar ma-
hallesinde  çýkan yangýn-
da 1 ev ve ahýr yandý.

Olay Örbað Týraþlar
Mahallesi'nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre, Muzaffer Týraþ
isimli vatandaþa ait evde
bilinmeyen bir sebeple
yangýn çýktý. Evden du-
manlar yükseldiðini gö-
ren köylüler durumu 112
Acil Çaðrý Merkezine
bildirdi. Ýhbar üzerine
olay yerine Ýskilip Bele-
diyesi Ýtfaiye Müdürlü-
ðü'ne ait çok sayýda ekip
sevk edildi. Ýtfaiye ekip-
lerinin müdahalesiyle
kontrol altýna alýnan yan-
gýn kýsa sürede söndürül-
dü. Yangýnda ev, ahýr ve
garaj kýsmý kullanýlamaz
hale geldi.

Yangýnda bir ev 
ile bir ahýr yandý

Çorum'da yolun karþýsýna geçmek isterken oto-
mobilin çarptýðý yaya hayatýný kaybetti.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana gel-
di. Edinilen bilgilere göre, Erol Mustafa G. yöneti-
mindeki 19 AH 999 plakalý otomobil, yolun karþýsý-
na geçmek isteyen Elfettin Çakýr'a çarptý. Kazayý gö-
renlerin ihbarý üzerine olay yerine saðlýk ve polis

ekipleri sevk edildi. Aðýr yaralanan Çakýr, saðlýk
ekiplerinin olay yerinde yaptýðý ilk müdahalenin ar-
dýndan Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan Çakýr, yapýlan tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti.

Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

OTOMOBÝLÝN ÇARPTIÐI 
YAYA YAÞAMINI YÝTÝRDÝ

Ýskilip Belediye Baþ-
kaný Ali Sülük Ýskilip Kil-
kuyu, Yaylacýk ve Çevre
Köyleri Yardýmlaþma
Derneðinin Tosya’da or-
ganize ettiði iftar yemeði
programýna katýldý. Çok
sayýda Ýskiliplinin yaþadý-
ðý Tosya’da yoðun ilgi ile
karþýlanan Ali Sülük, der-
nek Baþkaný Ýbrahim
Güccük ve dernek üyeleri
ile sohbet ederek görüþ
alýþ veriþinde bulun-
du.Belediye Baþkaný Ali
Sülük programla ilgili
olarak yaptýðý açýklama-
da; “Ýskilip Kilkuyu, Yay-
lacýk ve Çevre Köyleri
Yardýmlaþma Derneði ta-
rafýndan, Tosya’da düzen-
lenen iftar programýna ka-
týlým saðladýk. 

Organizasyonda ev
sahipliði yapan dernek
Baþkanýmýz Ýbrahim Güc-
cük’e, dernek üyelerine
ve hemþehrilerime teþek-
kür ederim” dedi.

BAÞKAN SÜLÜK TOSYA’DA YAÞAYAN 
HEMÞERÝLERÝMÝZLE ÝFTAR YAPTI
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde Ýskilip
Kaymakam Vekili Yunus Emre Bozkurtoðlu ile
Belediye Baþkaný Ali Sülük'ü ziyaret ederek Þükran
Belgesi takdim etti.

Ziyaret sonrasý Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük
yaptýðý yazýlý açýklamada; "Çorum Valimiz Mustafa
Çiftçi ve Kaymakam Vekilimiz Yunus Emre
Bozkurtoðlu teþekkür ziyaretinde bulundular.

6 Þubat tarihli depremlerden sonra Belediye per-
sonellerimizin üstün gayreti ve ilçe halkýmýzýn
yardýmseverliði adýna þahsýma Valilik Þükran Belgesi
takdim edildi. Bu belgeyi tüm Ýskilipliler adýna kabul
ediyorum.

Rabbimden aziz milletime bir daha böyle afetler
yaþatmamasýný dileyerek, selam ve saygýlarýmý
sunuyorum" dedi.

VALÝ ÇÝFTÇÝ'DEN BAÞKAN ALÝ 
SÜLÜK'E "ÞÜKRAN BELGESÝ"

Ýskilip Kaymakamlý-
ðý tarafýndan asrýn fela-
keti depremden etkilene-
rek Ýskilip'te misafir edi-
len depremzede konukla-
ra Öðretmenevinde iftar
yemeði verildi.

Programa Kayma-
kam Vekili Yunus Emre
Bozkurtoðlu, Belediye
Baþkaný Ali Sülük ve
depremzede misafirler
katýldý. Ýskilip'te 129 dep-
remzede konuk ediliyor.

Bu yýl buruk bir ra-
mazan ayý geçirdiklerini
söyleyen Ýskilip Belediye
Baþkaný Ali Sülük yaptý-
ðý açýklamada; "Kayma-
kamlýðýmýz tarafýndan
Öðretmenevinde, dep-
remzede misafirlerimiz
için düzenlenen iftar ye-
meðine katýlým saðladýk.

Bu sene buruk bir ra-
mazan ayý yaþýyoruz. Ül-
kemizin yaþamýþ olduðu
deprem ve sel felaketle-
rinden sonra ülke olarak,
millet olarak büyük bir
acý yaþadýk. Allah bu va-
tana tekrarýný yaþatmasýn
inþallah" dedi.

DEPREMZEDE KONUKLARA
ÝFTAR YEMEÐÝ ÝKRAMI

Ýlçemizde bulunan  Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öðrencileri harçlýk ve staj ücretlerini deprem-
zedelere baðýþladý

Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden
yapýlan açýklama da, "6 Þubat 2023 tarihinde Kahra-
manmaraþ merkezde meydana gelen ve hepimizi ya-
sa boðan deprem felaketinin yaralarýný sarmak için
okulumuz öðrencileri ve öðretmenleri seferber oldu.
Okulumuzdaki tüm öðrencilerimiz kimi staj paralarý-

ný kimi cep harçlýklarýný depremzedelere ulaþtýrmak
için verdiler. 

Öðrenci ve öðretmenlerimizle birlikte  Gýda baþ-
ta olmak üzere bir takým ihtiyaç malzemelerinin kar-
þýlanmasý için alýþveriþ çeki oluþturularak kayma-
kamlýðýmýz sosyal yardýmlaþma fonu yetkililerine
öðrencilerimiz tarafýndan teslim edildi. Bu duyarlý
davranýþlarýndan dolayý öðrencilerimizle bir kez da-
ha gurur duyduk" ifadelerine yer verdi.

“Lise öðrencileri” harçlýk ve staj 
ücretlerini depremzedelere baðýþladý 
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Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de  (Basýn: 1806815)

Müdürlüðümüz, Kunduzlu Orman Ýþletme Þefliði Amenajman Planý 196,197,198 Nolu bölme içerisinde
kalan Kuþçaçimen (Konaklamasýz) Orman Parký Ýþletme Hakkýnýn Kiraya Verilmesi  iþi, 2886 Sayýlý
Devlet Ýhale Kanunu ile Orman Parklarý Yönetmeliði'nin 10 uncu maddesi uyarýnca Kapalý teklif (Artýr-
ma) usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda 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 Kuþçaçimen Konaklamasýz Orman Parkýnda  yer alan gelir
Miktarý (Fiziki) getirici Tesislerin Ýþletme hakkýnýn 6831 Sayýlý Orman Kanunu'nun  

25 ve Ek 8'inci maddesi uyarýnca kiraya verilmesi.
a) Tahmin edilen yýllýk
iþletme hakký kira bedeli : 12.000,00 TL
b) Geçici teminat miktarý : 1.200,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 10'u)
4.ÝHALENÝN:
a) Yapýlacaðý yer : Ýskilip  Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýdare Binasý Toplantý Salonu
b) Tarih ve saati : 17/04/2023 - 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 sun-
malarý gerekir.
5.1.1. Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde T.C. vatandaþý olmak, tüzel kiþi olmasý halinde ise T.C. ka-
nunlarýna 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 numara-
sý (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 güvenlik
prim borcu olmadýðýna dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alýnan belge, ( Kamu kurumlarýndan
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 yatýrýldý-
ðýný 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 bu-
lunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu ticaret veya sanayi odasýndan yahut ben-
zeri meslekî kuruluþtan, ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ sicil kayýt belgesi ile tüzel kiþilik adýna iha-
leye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile tam yetkili olduklarýný gösterir no-
terlikçe tasdik edilmiþ imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kiþilerinin ise, yuka-
rýdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen þartlardan ayrý olarak tüzel kiþilik adýna
ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduðunu belirtir belgeyi
vermeleri,
5.1.13. Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, bu Þartname eki örneðe uygun, noter tasdikli, iþ ortak-
lýðý 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 Þartnamesi
ve eklerini (Ýhale dokümaný) satýn almalarý zorunludur. Ýstekliler, ihale dokümanýnýn satýþ bedelini, Ýs-
kilip Orman Ýþletme Müdürlüðünün veznesine ya da Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü' nün Ziraat Ban-
kasý Ýskilip Þubesi'ndeki TR 12 0001 0000 7912 9913 2150 01 ÝBAN numaralý hesabýna yatýracaklar-
dýr.
7. TEKLÝFLERÝN SUNULMA ÞEKLÝ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alýndý makbuzu veya banka teminat mektu-
bu ile ihaleye katýlabilme þartý olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dýþ zarf) konularak kapatý-
lýr. Dýþ zarfýn üzerine isteklinin adý ve soyadý veya tüzel kiþi unvaný, tebligata esas olarak gösterece-
ði açýk adresi, teklifin hangi iþe ait olduðu yazýlýr. Zarfýn yapýþtýrýlan yeri istekli tarafýndan imzalanýr
veya kaþelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler 17/04/2023  Pazartesi günü saat 14:00 a kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda, ida-
renin adresindeki Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna teslim edilir. Alýndý numarasý zarfýn üzerine yazýlýr.
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. Posta
ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanýnda belirtilen ihale saatine kadar Ýhale Komisyonu Baþkan-
lýðýna ulaþmasý þarttýr. Postadaki gecikme nedeniyle iþleme konulmayacak olan tekliflerin alýnýþ za-
maný bir tutanakla tespit edilir ve deðerlendirmeye alýnmaz.
7.4. Ýstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen yýllýk iþletme hakký kira bedeli" üzerinden artýrma yapmak su-
retiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yýllýk iþletme hakký kira bedelinden aþa-
ðý 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. Komisyonla-
rýn ihaleyi yapmama kararý kesindir.  ÝLAN OLUNUR.
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Yüzölçümü

31,85 Ha.

Muhdesatý

Yöresel ürünler satýþ yeri:
Taban alaný 30 m2 ve

hmax:3 m dir.
Kamelya: Taban alaný 

9 m2 ve 40 adettir.
WC: 2 adet 35 m2 olacak

þekilde yapýlmýþtýr.

Ýþletme
Hakký Kira

Süresi

20 (yirmi) Yýl

ÝSKÝLÝP ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN

Adým Cem, Soyadým Balkan… Kendimi 1964 yýlýn-
dan itibaren Ýskilipli, bir Ýskilip aþýðý olarak tanýmlýyorum.
Melankolik bir aþýk ama... Onu ta içinde hisseden ama onu
uzaktan, belli etmeden seven, bunca yýl geçtikten sonra,
tekrar görmekten çekinen, onu eskisi gibi, býraktýðý gibi
bulamamaktan korkan bir sevgili… Korkak bir Ýskilip aþý-
ðý tanýmlamasý daha uygun düþerdi galiba…

Çok yakýn zaman önce ebediyete intikal eden Babam,
o dev; Tevfik Macit Balkan, Tapu ve Kadastro Müdürüy-
dü. Anadolu'nun çeþitli yerlerini dolaþtýktan sonra, Siirt'in
Kurtalan ilçesindeki görevini takiben tayini Ýskilip'e çýk-
mýþtý… Çok iyi hatýrlýyorum 1964 yýlýnýn yazýnda, o za-
manlar Kurtalan'da iken Babam eve geldiðinde "Hazýrla-
nýn bakalým tayinim çýktý, Cennete gidiyoruz, Ýskilip'e" de-
yivermiþti… Bizler de biri kýz dört kardeþ baþlarýmýzý he-
men ilkokul atlaslarýmýza gömmüþ, orada Çorum'u, Ýski-
lip'i aramaya koyulmuþtuk. Ýlk hissettiklerimiz, hakkýnda
hiçbir þey bilemememize karþýn, Ýskilip'in çok güzel, özel-
likle Kurtalan gibi Anadolu'nun belki de en ücra, en unu-
tulmuþ en yoksun ilçelerinden gelecek birisi için gerçekten
de Cennet olarak deðerlendirilebilecek bir yer olduðuy-
du… 

O yaz sonunda, trenle Ankara'ya oradan da tuttuðumuz
bir kamyonla Ýskilip'e eþyalarýmýzla birlikte geldik. Ýski-
lip'e güneþ batarken gelmiþtik. Babamýn müdürlüðünü
yaptýðý dairenin çalýþanlarý bizi ilçenin giriþinde (o zaman-
lar Toprak Mahsulleri Ofisi Depolarýnýn, mezarlýðýn ve fut-
bol sahasýnýn olduðu yerde) karþýlamýþlar, bizim için uy-
gun olduðunu düþündükleri ve kiraladýklarý eve doðru yo-
la çýkmýþtýk. Merakla etrafýma bakýnýyor, Ýskilip'in ne me-
nem bir yer olduðunu, batan güneþe ve kararmaya baþla-
yan göðe raðmen anlamaya çalýþýyordum. Arnavut kaldýrý-
mý biçiminde düzenlenmiþ ana caddeden merkeze doðru
ilerliyorduk. Ýskilip'in yerlisi olan Tapu dairesinde çalýþan
bir yetkili ayný zamanda bize kýsa özet tanýtýcý bilgiler de
veriyordu: "Þu soldaki Kaymakamlýk binasý ve lojmaný,
saðda gördüðünüz Ýlçemizin tek açýk hava sinemasý, iler-
deki kavþaðýn solunda park, saðýnda tam karþýsýndaki kö-
þede ortaokul yer almakta… Ýlerlersek þayet çarþý ve Bele-
diyeye, oranýn saðýnda da Tapu Kadastro Dairesine ulaþý-
rýz…" 

Evimize doðru gidiyorduk. Ortaokul kavþaðýna geldik
oradan sola döndük, parký solumuza alarak bir müddet git-
tik, parkýn sonuna geldiðimizde sola-aþaðýya gitmek yeri-
ne saða, fýrýnýn yanýndan saða ve yukarýya doðru kývrýldýk,
az gittik sola dönerek yine biraz yokuþ çýktýk. Önümüze bir
üçyol çýktý. Sol tarafta bir çeþme vardý. Oradan saða kývrý-
lýr kývrýlmaz, köþede yer alan iki katlý ahþap bir binaya yö-
neldiler ve "Ýþte Tevfik bey size tuttuðumuz ev bu, umarýz
beðenirsiniz dediler…" O an çok sevindiðimi, bu evi, bu
yollarý, bu ilçeyi çek seveceðimi anladým. Ýlk görüþte aþk
dedikleri bu olsa gerek . Eþyalarý kabaca eve taþýyýp kendi-
mizle kaldýðýmýzda hepimizde de benzer duygular vardý…
Evet bu Ýskilip hele Kurtalan'dan da sonra gerçekten de
Cennet olmalýydý…

Evimizde üç cephede de balkon vardý. Hele oturma
odasýndaki en büyük olanýn üstü, birinci kattan baþlayan
üzüm asmasýyla kaplýydý. Bütün bir yaz asmanýn koyu
yapraklarýnýn gölgesinde serin oturur, sonbaharda, koruk-
ken yememiþ sek þayet, kocaman üzümleriyle aðzýmýzý
ballandýrýrdýk. Kýþýn odanýn ortasýndaki "kuzine" sayesin-
de, hem ýsýnýr, hem yemeklerimizi piþirirdik. Damlardan
sarkan uzunluðu kimi zaman bir metreyi geçen buzdan
mýzraklarý seyreyler, karda akþamlara kadar kýzak kay-
maktan yorgun düþmüþ el ayaklarýmýzý, yüzümüzü don-
maktan uzak tutmak için anamýzýn ha bire verdiði pestille-
ri, sucuklarý, köfter'leri, o caným pekmezleri mideye indi-
rirdik. Ýndirirdik de o yüzden herhalde, ne palto, ne çizme
ne eldiven, bilmezdik, üþümez dik… Belki, üþürdük de, al-
dýrmazdýk… Belki de o zamanýn kýþlarý, þimdiki gibi sinsi,
nemli ve kahpe deðildi 

Ýskilip'e vardýðýmýz geç yazýn akabinde, Eylül'de Ýlko-
kula Misak-ý Milli'de 3. sýnýftan devam ettim Aðabeyim
Firuz 5'te. Ben 4. sýnýfý da Misak-ý Milli'de okudum. 5. Sý-
nýfa geldiðimde Evimize daha yakýn yerde, Parkýn arka ta-
rafýnda yeni bir okul yapýldý, o yýl öðrenime açýldý adý: Az-

mi Milli. 5.sýnýfta iken oraya aldýk kaydýmýzý. Kýz karde-
þim Firuze Bahar da,1. sýnýfa kaydoldu. O zamana dek bel-
ki de Türkiye'de rastlanýlmamýþ bir þeye sahipti okulumuz:
Mavi Önlüðe… Þimdi tüm ilköðretimler-deki önlük rengi
mavi ama, o zamanlar siyahtý. Ama sadece bizim okulu-
muz, Azmi Millinin önlüðü maviydi… Hatýrlýyorum, ayný
zamanda çok iyi bir terzi olan annem, mavi renkli kumaþ-
tan benim ve kýz kardeþim için ayrý ayrý iki model önlük
dikmiþ ve okulun ilk günü bizi okula öyle yollamýþtý. Okul
müdürümüz (Sanýrým Ümit Beydi adý) ikimizi de merdive-
nin baþýna çýkartýp, tüm öðrencilere örnek diye göstermiþ-
ti kýyafetlerimizi… Adýmýzý sorduðunda ise anlamýþtý bi-
zim kardeþ olduðumuzu… Önlüklerin de ayný elden çýktý-
ðýný… Birkaç ay boyunca her akþamüstü, önlüklerimiz ay-
nýsýný dikmek için örnek almak isteyenlere ödünç gitmiþ-
ti…

Öðretmenimiz Fatma hanýmdý… Okulun tam karþýsýn-
daki evde otururdu, yalnýz… Genç yaþýna raðmen ne çok
severdi bizleri, annemiz gibi… Okulda bir de Veli öðret-
meni hatýrlýyorum. Ýri, toplu yuvarlak, elini býçak gibi ya-
pýp, ayvayý ikiye ayýrdýðýný göstermiþti bir keresinde. O iri
ve kalýn parmaklarýn nasýl olup ta o taþ ayvasýný bir býçak
gibi ikiye ayýrdýðýný hala anlayamam… Okul müdürümüz
Ümit Beydi… Aðabeyimin Mýsak-ý Milli'den sýnýf öðret-
meniydi. Farklý bir karizmasý vardý. En bilgili, en entelek-
tüel ve en sanatkar onu görürdük biz, hepimiz herkes…
Çok ta disiplinliydi ha… Herkes ondan çekinir ama saygý
da gösterirdi. Ne geniþ bir kütüphanesi vardý evinde. Hari-
ka bir çizgisi vardý. Hatýrlýyorum 5. sýnýfta iken o yýlýn 23
Nisan törenlerinde okulumuz törenler için bir mizansen
hazýrlamýþtý. Ýskilip'imize bir çocuk bahçesi bir oyun parký
istiyorduk. Karton ve çýtalardan tahterevalli, salýncaklar,
kaldýraçlar hazýrlamýþtýk. Ellerimizde hem 23 Nisanla hem
de oyun bahçesiyle ilgili pankartlar taþýyorduk. Pankartla-
rýn hepsini Ümit öðretmen hazýrlamýþtý. Aralarýnda benim
de bulunduðum birkaç seçilmiþ çocuðun yardýmlarýný da
alarak tabii.

Çok garip ama ilkokul 3. ve 4. sýnýfý okuduðum Misak-
ý Milli Ýlkokulu ile ilgili anýlarým çok az. Bina iki katlý, taþ
duvarlý, tahta zeminli idi. Her iki sýnýfýmýzý da 2. katta oku-
muþtum. Bir; "Yerli Malý Haftasýndaki evden getirdiðimiz
meyveleri, sýnýfta yerken hatýrlýyorum kendimi, bir de 4.
sýnýfta iken sanýrým Mayýs ayýnda bir Cumartesi günü bay-
rak töreninde (o zamanlar Ct.'leri yarým gündü) müdürü-
müzün konuþmasýný hatýrlýyorum. O sýralar Ýskilip'e gelen
bir Sinema filmi ekibi vardý, ekipte o zamanlar henüz adý
duyulmaya baþlayan Ajda Pekkan, Hayati Hamzaoðlu,
Tanju Gürsu gibi artistler vardý. Çektikleri filmin adý ney-
di, þimdi hatýrlamýyorum ama bir hayli ses getirmiþ filmdi.
Onun çekimleri için ilçede olan ekibe yardýmcý olmamýz,
çalýþmalarýna zorluk çýkarmamamýz gerektiðine iliþkin bir
konuþmaydý… Bunun dýþýnda Misak-ý Milli ile ilgili ayrýn-
týlý bir aným ne yazýk ki yok… Evden Okula giderken de-
reden, onun üstündeki köprüden geçtiðimizi, köprünün he-
men solunda, aþaðýda dere kenarýnda geniþ yalaklý, suyu
acý bir çeþme olduðunu, köprüden sonra sað tarafta küçük
ama hem tarihi, hem de sevimli bir cami olduðunu, Okula
soldan devam eden Arnavut kaldýrýmý biçimindeki yoldan
deðil de saðdan, caminin saðýndan geniþ çimenli topraklý
düzlük/futbol/oyun sahasýndan gittiðimizi hatýrlýyorum…
Ramazan iftarlarýný, kaleden patlatýlan topun gümbürde-
yen sesinden sonra, mutlaka sözünü ettiðim bu caminin
ezanýný bekleyerek yaptýðýmýzý da hatýrlýyorum…

Ne güzel ezan okurlardý müezzinler, ne güzel… Hangi
ezanýn hangi camiden okunduðunu o yaþýmdayken anlar-
dým. Makamlarý farklý, ses týnýlarý farklý, vurgularý, uzat-
malarý farklý… O ezanlar bana, hele Kurtalan gibi daha zi-
yade Arap dili ve þivesinin aðýrlýkta olduðu bir yerden ge-
len birisine ne de güzel gelirdi Ya Rabbým… Tabii iþin
içinde orucu açmanýn habercisi olmasýnýn getirdiði iþtah
açýcý neþesi de vardý ama, yok yok deðil; yazýn annemin
"akþam ezanýný duyduðunuzda evde olacaksýnýz" emriyle,
ezan bizim için o günlük oyun süresinin bitimini gösterdi-
ði halde ezan bana çok güzel duygular çaðrýþtýrýrdý…..."

DERLEYEN ZEHRA MÝNE BARAN

Merhaba Ýskilip, Ýskilipli'm…

KDV'de yeni deðiþiklik!
Katma Deðer Vergisi'nde (KDV), mükelleflerin 1 Þubat 2023'ten

itibaren yapýlan iþlemlerinde uygulanmak üzere, iade hakký doðuran
iþlemlerinde, iade talebinde bulunacaklarý asgari tutar 2 bin lira olarak
belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Katma
Deðer Vergisi Genel Uygulama Tebliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Teblið (Seri No: 46) Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe
girdi.

Teblið ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde mükellefiyet kaydý
bulunmasý nedeniyle mücbir sebep kapsamýna alýnan ancak faaliyet-
lerine olaðan þekilde devam edebilecek nitelikteki mükelleflerin, idar-
eye mücbir sebep halinin sona erdirilmesi amacýyla yapacaklarý
baþvuru neticesinde yapýlacak deðerlendirmeye göre bu halinin sona
ereceði ve söz konusu mükelleflerin alýþ ve satýþlarýnda genel usuller
çerçevesinde tevkifat uygulanabileceði hususu açýklýða kavuþturuldu.

Öte yandan 6775 sayýlý Cumhurbaþkaný Kararý ile 1 Þubat 2023'ten
itibaren yapýlan iþlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin KDV iade
hakký doðuran iþlemlerine iliþkin olarak iade talebinde bulunabilecek-
leri asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.

Teblið düzenlemesiyle konunun ne þekilde uygulanacaðý detaylý
olarak açýklandý. Buna göre mükelleflerin bir vergilendirme döne-
mindeki iade talep tutarýnýn 2 bin liranýn altýnda olmasýna karþýn son-
raki vergilendirme dönemlerindeki iade talep tutarlarý birlikte dikkate
alýndýðýnda söz konusu sýnýr aþýlýyorsa iade yapýlabilecek. 

YMM'ler ile süresinde düzenlenmiþ tam tasdik sözleþmesi bulunan
mükelleflerin, haklarýnda sahte veya muhteviyatý itibarýyla yanýltýcý
belge kullanma olumsuz tespitleri olmasý durumunda, belgelerde yer
alan alým tutarýnýn ayný dönemdeki toplam alýmlarýnýn yüzde 5'ini
geçmemesi halinde, mükellefler için bu tespitler nedeniyle özel esas
uygulamasý söz konusu olmayacak.
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Belediye Ýskilipsporlu Kadýn güreþçi Büþranur
Özmez Yozgat'ta devam eden U20 Kadýnlar Güreþ
Þampiyonasýnda Türkiye 2.si oldu.

Belediye Baþkaný Ali Sülük güreþ takýmýný tebrik
ederek yaptýðý açýklamada; "Yozgat'ta devam eden

U20 Kadýnlar Güreþ Türkiye Þampiyonasý'nda Bele-
diye Ýskilip Spor Kulübü güreþçimiz Büþranur Öz-
mez Türkiye 2.'si oldu. 

Sporcumuzu tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný
dilerim" dedi.

Üretim Fabrikasý Ýskilip'te bulunan ve dünyaca taný-
nan GREYDER yurt içinde olduðu gibi yurt dýþýnda da
satýþ maðazalarýna yenilerini ekliyor. 

Ýlçemize istihdam, ülkemize de ekonomik girdi sað-
layan dünya markasý GREYDER 'in 20 Ülkede 43 ma-
ðazasý bulunuyor. 

Greyder, en son 43. maðazasýný Almanya'nýn Berlin
þehrine açtý.

60 YILLIK TECRÜBE
60 yýllýk tecrübeyle, ayakkabý modasýnýn en çok ter-

cih edilen markalarýndan biri olmayý baþaran Greyder,
ayakkabý tercihinde kendi yolunu çizmek isteyenleri
hayallerine ulaþtýrýyor.

Tüm koleksiyonlarýnda ayakkabý tutkunlarýnýn bek-
lentilerini ön planda tutan, standartlara baðlý kalmadan
kendi tarzýyla marka yolcuðunu sürdüren Greyder,
yenilikçi maðaza konsepti, göz alýcý tasarýmlarý, þýk
tamamlayýcý ürünleri ve her mevsime damgasýný vuran
modelleri ile Türkiye’de ve dünyada saygýn markalar
arasýnda yer alýyor.

GREYDER 43. MAÐAZASINI BERLÝN’DE AÇTI

BÜÞRANUR ÖZMEZ TÜRKÝYE 2.SÝ

Bitkiler de
ses çýkartýyor

Bilim insanlarý, bitkilerin insan kulaðýyla duyula-
mayacak sesler çýkardýðýný, susadýklarýnda ya da stres
altýnda bu sesleri arttýrdýklarýný tespit etti.

Tel Aviv Üniversitesi Fen Fakültesi Dekaný Profesör
Lilach Hadany, CNN'e yaptýðý açýklamada, "Sese yanýt
veren çok fazla organizma var, bu nedenle de bitkilerin
saðýr ve dilsiz olduðuna inanmak için iyi bir nedenimiz
olmadýðýný düþündüm." ifadesini kullandý.

Ýlk olarak 6 yýl önce laboratuvarýnda ultrasonik
mikrofon kullanarak bir kaktüsün sesini kaydeden
Hadany, tam olarak kaydettiði sesin kaktüsten mi yoksa
çevredeki baþka bir þeyden mi çýktýðýndan emin ola-
madýðýný söyledi.

Daha önce de bitkilerin titreþim yarattýðýnýn
bilindiðini ancak bunun havada yayýlan ses dalgalarýna
dönüþtüðüne dair kanýt olmadýðýný belirten Hadany,
bunun üzerine ekibiyle ses yalýtýmlý akustik kutular
içinde çalýþtýklarýný kaydetti.


