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10 Nisan 2023 Pazartesi          Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

Ýlçesinde kurulan aþevinde, saðlýk sorunlarý se-
bebiyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi aile-

ler ile ilçeye yerleþen depremzedeler için Ramazan
ayýnda sýcak yemek piþiyor. Belediye Baþkaný Ali
Sülük'ün talimatý ile ilçede kurulan aþevi, Ramazan
ayýnda ihtiyaç sahibi ailelere sýcak yemek ulaþtýrý-
yor. Ýhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden Ýskilip
Belediyesi, belirlenen vatandaþlara yemek yardý-
mýnda bulunuyor. Aþevine gelemeyen yaþlýlarýn ise
hazýrlanan yemekler evine götürülüyor.         3’DE

15 GÜN ÝÇÝNDE OSB ÝÇÝN ÝSKÝLÝP'TE 
ARAZÝ KEÞFÝ YAPILACAK

Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün baþkaný oldu-
ðu Ýskilip Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði

tarafýndan OSB kurulumu için çalýþmalar hýzla de-
vam ediyor.

KURUM GÖRÜÞLERÝ 
BAKANLIÐA GÖNDERÝLDÝ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn OSB ile il-

gili olumlu görüþünden sonra Çorum Valiliði'nin

taþra teþkilatlarýndan istediði olumlu görüþler ba-
kanlýða gönderildi. 

Yeni süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
uzmanlarý ile birlikte ilgili Bakanlýk uzmanlarý 15
gün içerisinde Ýskilip'e gelerek arazi keþfi yapa-
cak. Konu ile açýklamalarda bulunan ÝSÝAD Baþ-
kan Yardýmcýsý Fikret Kýsar, "Bilindiði üzere 40
yatýrýmcý Ýskilip OSB'de yatýrým yapmak için ta-
lep formu doldurup, müracaatta bulundu.    5’DE

YUNUS EMRE BATTAL TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDU
Samsun’da Tek-

keköy Yaþar
Doðu Spor Salo-
nu’nda 55 ilden yak-
laþýk 750 sporcunun
katýlýmýyla gerçekleþ-
tirilen Yaþar Doðu
U17 Serbest Güreþ
Türkiye Þampiyona-
sý’nda kupalar sahip-
lerini buldu. Ankara
TEDAÞ Spor Kulübü
takým halinde Türkiye
Þampiyonu oldu. An-
kara ASKÝ Spor Ku-
lübü ikinci, Kahra-
manmaraþ Göksun ise
üçüncü oldu.    6’DA

Sait Lekealmaz, topraða verildi
Pazar günü  sabaha karþý geçirdiði ani rahat-

sýzlýk sonucu hastaneye kaldýrýlan ve tüm
müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Büyüktaþ
Mahallesi Muhtarý Sait Lekealmaz Ulucami'de kýlý-

nan cenaze namazýnýn ardýndan Hacýkarani mezarlý-
ðýnda topraða verildi.Cenaze namazýna Ýskilip Bele-
diye Baþkaný Ali Sülük, ailesi, yakýnlarý, sevenleri
ve çok sayýda Ýskilipli katýldý.                                 5’DE

MHP’NÝN ADAYLARI BELLÝ OLDU
LÝSTE BAÞI “VAHÝT KAYRICI”
Son dakika haberine göre; 14 Mayýs se-

çimleri için geri sayým devam ederken,
MHP'nin Çorum milletvekili aday listesi belli
oldu. MHP'de milletvekili aday listesi belli ol-
du. 2023 seçimlerinde Çorum'dan milletvekili
olacak isimler sonunda açýklandý.                4’DE

HASAN TAHSIN GÖKCAN 
yeniden AYM Baþkanvekili
Ýskilip'li hemþerimiz Anayasa Mahkemesi

Baþkanvekilliði görevine bir kez daha Hasan
Tahsin Gökcan'ýn seçildiðine iliþkin karar bugün
Resmi Gazete'de yayýmlandý.  Anayasa Mahkeme-
si (AYM) Baþkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ýn
yeniden baþkanvekilliðine seçildiðine iliþkin karar-
da; þu görüþlere yer verildi: 2’DE

Otizm Farkýndalýk Günü 
etkinliklerle kutlandý
Ýskilip'te "2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk

Günü" dolayýsýyla etkinlik düzenlendi. 2 Ni-
san, Birleþmiþ Milletler tarafýndan otizm konusun-
da farkýndalýk yaratmak ve otizm ile ilgili sorunla-
ra çözüm bulmak amacýyla "Dünya Otizm Farkýn-
dalýk Günü" olarak ilan edilmiþtir.                    2’DE

ÇEVREYOLU'NDA MUTLU SON 
Çorum Çevre Yolu üzerinde 11 ay önce yapý-

mýna baþlanan Farklý Seviyeli Kavþak geliþ
ve gidiþ yönünde trafiðe açýldý. 8 ayrý ilçeyi Ýskilip
yolu Akþemseddin Caddesi'ne baðlayacak farklý se-
viyeli köprülü kavþak projesi tamamlanýrken, yan
yollarda çalýþmalar devam ediyor. 4’DE

AK PARTÝ ÝL BAÞKANINI DARP 
EDEN 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI!

AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Avukat Murat Gü-
nay'ý darp etikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan

5 þüpheli çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý.
NELER OLMUÞTU?
Ýddialara göre; AK Parti Ýl Baþkaný Murat Gü-

nay, geçtiðimiz hafta Çarþamba günü gece saatle-
rinde parti binasýnda yapýlan toplantýdan sonra evi-
ne giderken Çorum Valiliði bahçesinde aralarýnda
bazý köy muhtarlarýnýn da bulunduðu bir grubun
saldýrýsýna uðrayarak darp edildi.                   3’DE

Aþevinde ocaklar her gün ihtiyaç sahibi 
aileler ve depremzedeler için yanýyor...
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Toplantý ilanlarý 
(maktu)
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Ýskilip'te "2 Nisan Dünya Otizm Farkýnda-
lýk Günü" dolayýsýyla etkinlik düzenlendi.

2 Nisan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan
otizm konusunda farkýndalýk yaratmak ve
otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak ama-
cýyla "Dünya Otizm Farkýndalýk Günü" olarak
ilan edilmiþtir.

Ýskilip Þehit Emre Dokumacý özel Eðitim
uygulama okulu, Ýskilip Özel Eðitim Anaoku-
lu, Özel Eðitim uygulama okulu" nun okul
bahçesinde ortaklaþa düzenlediði etkinlikte

otizmli çocuklarýn yaptýðý resimler sergilenerek
çocuklara çeþitli hediyeler verildi. 

Düzenlenen etkinliðe öðretmenler, öðrenci-
ler ve veliler katýldý.

Ýskilip Özel Eðitim Anaokulu ve Þehit Em-
re Dokumacý özel Eðitim uygulama okul Mü-
dürü Gulþah Yalçýnkaya yapmýþ olduðu açýkla-
mada " Otizmin eksiklik deðil, farklýlýk oldu-
ðunu ve otizmin çocuklarýn her zaman yanla-
rýnda olduklarýný ifade etti.

Devlet olarak bizler okulumuzdaki çocuk-

larýmýza özel eðitim vermek, onlara ve aileleri-
ne yardýmcý olmak konusunda elimizden gele-
ni yapýyoruz ve yapmaya devam edeceðiz.
Amacýmýz ailelerimizi ve çocuklarýmýzý yalnýz
býrakmadan, ayrýmcýlýða, ön yargýya fýrsat ver-
meden toplumsal hayatta sosyal anlamda ba-
ðýmsýz olarak yaþamalarý için olanak saðla-
maktýr" dedi.

Ýskilip Özel Eðitim Uygulama okulu Mü-
dürü Ümran Lekealmaz Þahin yapmýþ olduðu
açýklamada " "Çocuklarýmýzýn özel eðitim ala-
rak, topluma yararlý birer fert olmalarý ve ken-
di baþýna ayakta kalmalarý için desteklemeliyiz.
Bu iþle ilgilenen idareci ve eðitimcilerimize
hem uzmanlýk hem de sabýr gerektiren bir iþle
uðraþtýklarý için teþekkür ediyorum. Bizler dev-
let olarak çocuklarýmýzýn, ailemizin her zaman
yanýndayýz ve otizmin sembolü olan mavi renk
ile de kamu kurum ve kuruluþ binalarýný aydýn-
latarak farkýndalýk oluþturduk." dedi.

OTIZM SPEKTRUM 
BOZUKLUÐU NEDÝR 
Otizm spektrum bozukluðu erken çocukluk

çaðýnda ortaya çýkan; sosyal-iletiþimsel alanda
yetersizlik; sýnýrlý, tekrarlayýcý davranýþlar ve il-
gi alanlarý ile seyreden bir bozukluktur.

Otizmli bireyler sosyal beceri, dil geliþimi
ve davranýþ alanlarýnda birtakým sorunlar yaþa-
yabilir ler. 

Bu sorunlar genellikle diðer insanlarla ileti-
þim kurmak, arkadaþlýk etmek ve söylenenleri
yapmakta güçlükler yaþamayý içerir.

Ýskilip'li hemþerimiz Anayasa Mah-
kemesi Baþkanvekilliði görevine bir
kez daha Hasan Tahsin Gökcan'ýn seçil-
diðine iliþkin karar bugün Resmi Gaze-
te'de yayýmlandý.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Baþ-
kanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ýn ye-
niden baþkanvekilliðine seçildiðine

iliþkin kararda;  Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasý'nýn 146, Anayasa Mahkeme-
sinin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri
Hakkýnda Kanun'un 12'nci maddesine
göre, 6 Nisan'da yapýlan seçimde, Ana-
yasa Mahkemesi Baþkanvekilliði göre-
vine Hasan Tahsin Gökcan'ýn yeniden
seçildiði belirtildi.

Otizm Farkýndalýk Günü etkinliklerle kutlandý

HASAN TAHSIN GÖKCAN 
yeniden AYM Baþkanvekili
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AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Avukat Murat Günay'ý
darp etikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 5 þüpheli çýka-
rýldýklarý mahkemece tutuklandý.

NELER OLMUÞTU?
Ýddialara göre; AK Parti Ýl Baþkaný Murat Günay,

geçtiðimiz hafta Çarþamba günü gece saatlerinde parti
binasýnda yapýlan toplantýdan sonra evine giderken
Çorum Valiliði bahçesinde aralarýnda bazý köy muhtar-
larýnýn da bulunduðu bir grubun saldýrýsýna uðrayarak
darp edildi.

KAMERAYA YANSIDI
Þüphelilerin Günay'a yönelik saldýrýsý çevredeki

güvenlik kameralarýna an be an yansýrken, aldýðý dar-
belerle yaralanan Günay, hastaneden darp raporu al-
dýktan sonra Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç
duyurusunda bulundu.

HEPSÝ TUTUKLANDI

Günay'a yönelik saldýrý ve darp iddiasýyla ilgili gö-
zaltýna alýnan 5 þüpheli, dün çýkarýldýklarý mahkemece
sabaha karþý tutuklandý.

Ýlçesinde kurulan aþevinde, sað-
lýk sorunlarý sebebiyle yemek yapa-
mayan ihtiyaç sahibi aileler ile ilçeye
yerleþen depremzedeler için Rama-
zan ayýnda sýcak yemek piþiyor.

Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün
talimatý ile ilçede kurulan aþevi, Ra-
mazan ayýnda ihtiyaç sahibi ailelere
sýcak yemek ulaþtýrýyor. Ýhtiyaç sa-
hiplerini tek tek tespit eden Ýskilip
Belediyesi, belirlenen vatandaþlara

yemek yardýmýnda bulunuyor. Aþe-
vine gelemeyen yaþlýlarýn ise hazýrla-
nan yemekler evine götürülüyor. Ýs-
kilip Belediyesi, 6 Þubat'ta meydana
gelen, Kahramanmaraþ merkezli
depremlerden de etkilenen vatandaþ-
larý da yalnýz býrakmadý. Deprem
bölgesinden ilçeye gelen depremze-
de ailelere de aþevinden sýcak yemek
veriliyor.

"Her gün 350 ihtiyaç sahibi aile-

mize günlük 3 öðün yemek servis
ediyoruz. Göreve gelir gelmez seçim
vaatleri arasýnda yer alan aþevi proje-
sini hayata geçirmek için çalýþma
baþlattýklarýný söyleyen Belediye
Baþkaný Ali Sülük, Ýskilip Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vak-
fý'nýn katkýlarý ile projeyi hayata ge-
çirdiklerini belirterek, "Aþevimiz ku-
ruluþundan bugüne kadar hayýrsever-
lerimizin katkýsý ve desteðiyle çalýþ-
malarýný yürütmektedir. Ayrýca bele-
diyemiz de aþevine destek olmakta-
dýr. Her gün 350 ihtiyaç sahibi aile-
mize günlük 3 öðün yemek servis
ediyoruz. Ýsteyen aþevinden gelip ye-
meklerini alabiliyor. Yaþlýlýk veya
saðlýk sorunlarýndan dolayý aþevine
gelemeyen insanlarýmýza ise yemek-
lerini evlerine servis ediyoruz. Ama-
cýmýz insanlarýn hayýr duasýný almak.
Bu konuda Ýskilip halkýnýn da çok
büyük destekleri var. Gerek ayni ge-
rek nakdi yardýmlarla aþevimizi des-
tekliyorlar" dedi.

Baþkan Sülük, Ýskilip Belediyesi
olarak öðrenciler ve asrýn felaketi
olarak nitelendirilen depremlerden
etkilenen vatandaþlara da aþevi aracý-
lýðýyla sýcak yemek ikramýnda bu-
lunduklarýný sözlerine ekledi.

Aþevinde ocaklar her gün ihtiyaç sahibi 
aileler ve depremzedeler için yanýyor...

AK PARTÝ ÝL BAÞKANINI DARP 
EDEN 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI!
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Son dakika haberine göre; 14 Mayýs seçimleri
için geri sayým devam ederken, MHP'nin Çorum
milletvekili aday listesi belli oldu.

MHP'de milletvekili aday listesi belli oldu. 2023
seçimlerinde Çorum'dan milletvekili olacak isimler
sonunda açýklandý.

Ýþte MHP'nin Çorum Milletkili Adaylarý

1- Vahit Kayrýcý
2- Ahmet Kurtbaþ
3- Ýsmail Lek
4- Mete Çaký

Vahit Kayrýcý Kimdir?
Muhasebeci, iþ adamý, siyasetçi, milletvekili.

1956, Sungurlu / Çorum doðumlu. Baba adý Meh-
met Ali, anne adý Asiye. AÝTÝA Mali Bilimler Mu-
hasebe Yüksek Okulu mezunu.

Yol Su Elektrik Genel Müdürlüðü Teknik Ele-
maný, Özel Sektörde Yönetici olarak çalýþtý. Serbest
ticaretle uðraþtý.

Vahit Kayrýcý, MHP'den XXI. Dönem
(18.04.1999 - 03.11.2002) Çorum Milletvekili seçi-
lerek TBMM'de yasama çalýþmalarýna katýldý. Evli,
3 çocuk babasýdýr.

Çorum-Ýskilip Yolunda kontrolden çýkan beton
mikseri yol kenarýna devrildi. Kazada sürücü yara-
landý.

Bir firmaya ait beton mikseri, Çorum-Ýskilip yo-
lunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu kontrolden çýkarak yol kenarýna devrildi.

Kazada sürücü yaralandý. Kaza nedeniyle yolda
bir süre trafik akýþý saðlanamadý.

Çorum Çevre Yolu üzerinde 11 ay önce yapýmýna
baþlanan Farklý Seviyeli Kavþak geliþ ve gidiþ yönün-
de trafiðe açýldý.

8 ayrý ilçeyi Ýskilip yolu Akþemseddin Caddesi'ne

baðlayacak farklý seviyeli köprülü kavþak projesi ta-
mamlanýrken, yan yollarda çalýþmalar devam ediyor.

Ayrýca yeni çevreyolu köprülü kavþaðýna baðlanan
yolda asfalt serimine baþlandý. 

MHP'nin Çorum Milletvekili Adaylarý belli oldu! 
Liste baþý Vahit Kayrýcý

ÇEVREYOLU'NDA MUTLU SON 

BETON MÝKSERÝ DEVRÝLDÝ

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basýn: 1809516)

HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSKÝLÝP MESLEK YÜKSEKOKULU ÝKMAL ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734
sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr.  Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer al-
maktadýr:
ÝKN : 2023/343312
1-Ýdarenin
a) Adý : YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM 

KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
b) Adresi : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK 

DAÝRE BAÞKANLIÐI KUZEY KAMPÜSÜ ÇEVREYOLU BULVARI 
19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarasý : 3642192180 - 3642192209
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve 
e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSKÝLÝP MESLEK YÜKSEKOKULU ÝKMAL

ÝNÞAATI YAPIM ÝÞÝ
b) Niteliði, türü ve miktarý : 1 ADET 5.692 m2 Ýskilip Meslek Yüksekokulu Binasýnýn 

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

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Çorum Ýli Ýskilip Ýlçesi Bahabey Mahallesi Hacýkarani Mevki 
ÝSKÝLÝP/ÇORUM

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmýþ) 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 : 02.05.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri 
(e-tekliflerin açýlacaðý adres) : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Buhara Toplantý Salonu 

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:
B-III GRUBU BÝNA ÝÞLERÝ
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
MÝMARLIK VEYA ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ
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, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 180 (YüzSeksen) 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.

BÝNA ÝKMAL ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR
YAPI ÝÞLERÝ VE TEKNÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI 

YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basýn: 1808374)

Bir borçtan dolayý aþaðýda cins, miktar ve deðerle-
ri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup mahcuzun ay-
rýntýlý görsellerine, artýrmaya iliþkin þartlara ve ay-
rýntýlý açýklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üze-
rinden 2023/6 SATIÞ sayýlý dosya numarasý ile eri-
þim saðlanabilir.
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, ma-
hiyeti, bulunduðu yer, muhammen kýymeti ve
önemli vasýflarý:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýl, Ýskilip Ýlçe, DE-
REKARGIN Mahalle/Köy, 110 Ada, 13 Parsel, Ta-
þýnmaz tapuda "ARSA" vasfýnda kayýtlýdýr. Taþýn-
maz köy yerleþim alanýnda bulunmakla beraber et-
rafýnda herhangi bir yapýlaþma bulunmamaktadýr,
taþýnmaz her türlü yapýlaþmaya uygundur.
Adresi : Derekargýn Köyü 

Göldað-Arpalýk Mevki Ý
skilip / ÇORUM

Yüzölçümü : 707,04 m2
Kýymeti : 21.211,20 TL
KDV Oraný : %8
Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir.
Artýrma Bilgileri

Baþlangýç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:06

1.Artýrma-------------------------------------------------------

Bitiþ Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:06

Baþlangýç Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 10:06

2.Artýrma-------------------------------------------------------

Bitiþ Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:06

(ÝÝK m.114 ve m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de da-
hildir.

T.C. 
ÝSKÝLÝP

(SULH HUKUK MAH.) 
SATIÞ MEMURLUÐU 

2023/6 SATIÞ
TAÞINMAZIN GAZETE ÝLANI

Örnek No:55*
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Tozunu Silkeliyor Ki Saraya 
Layýk Olsun Diye. (Mevlana)

Mevlana Hazretlerinin bu güzel sözünün
zahirinden hareketle, bir halý, ne kadar kýy-
metli olursa olsun, en güzel yerlere serilebil-
mesi için çok temiz olmasý gerekir. Eðer ki
tozlanmýþ ve kirlenmiþ ise, serildiði yerden
kaldýrýlýr. 

Tozlarýndan kurtulmasý için gerekirse so-
palarla dövülerek bir güzel silkelenir veya
kendisine sirayet eden kirin niteliðine göre
farklý temizlik maddeleri kullanýlarak yýkanýr
ki, önceki serilmiþ olduðu o deðerli yere tek-
rar serilmeye layýk olsun.  

Mevlana Hazretlerinin bu güzel sözünün
asýl söyleniþ gayesini iki farklý pencereden
þöyle izah edebiliriz:

1) Biz insanoðlunu halýya benzetecek
olursak; Ýnsanlarýn hepsinin asýl vatanlarý
cennettir. Çünkü atamýz Hz. Adem ve anamýz
Hz. Havva yaratýldýklarýnda gözlerini ilk defa
cennette açtýlar ve ilk vatanlarý cennetti. 

Cennet ise Yüce Rabbimizin yaratmýþ ol-
duðu en güzel ve en müstesna mekandýr. Ata-
mýz ve anamýz Yüce Rabbimizin emrine uy-
mayarak, yasaklý meyveden yediler ve halý
misali günah ile kirlendiler. Bu sebeple en de-
ðerli yerde kalamadýlar. Yüce Rabbimiz onla-
rý temizlenmeleri için bulunduklarý o en de-
ðerli mekandan çýkardý. Ama onlara darýlma-
dý, kýzmadý. 

Onlarý iþledikleri günahtan kurtarýp o gü-
nahý affettirecek kelimeleri ve dualarý temiz-
lik malzemesi misali onlara öðretti ve yine
halýnýn temizlenirken çektiði sýkýntý misali
atamýz ve anamýzý bu dünyada ki farklý me-
kanlara indirerek tekrar çýkarýldýklarý yere la-
yýk olabilmeleri ve oranýn ne kadar kýymetli
olduðunun farkýna varabilmeleri için onlara
gurbet acýsýný tattýrdý. Sonra onlarý affedip
gurbet acýlarýna son vererek onlarý Arafat'ta
birbirlerine kavuþturdu. 

Atamýz Hz. Adem'i dünyadaki en deðerli
makam olan Peygamberlik makamýna layýk
gördü. Böylece Yüce Rabbimiz, Hz. Adem ve
Hz. Havva'yý tekrar girmeyi hak etikleri ahi-
rette ki asýl vatanlarý olan cennetiyle ve cema-
liyle müþerref eyleyecektir, inþallah.

2) Mevlana Hazretlerinin bu güzel sözüne
ikinci pencereden bakýnca bizlere þu mesajý
veriyor: Halý misali çekilen sýkýntýlarýn sonu
selamettir. Zira, bela nimetin ambalajýdýr. 

Yani nimete ulaþmak için o ambalajý yýrt-
mak lazým. Asýl vatanýmýz cennete girmek
için ambalaj mesabesindeki sýkýntýlara katlan-
mak lazým ki, her nimetin bir külfeti vardýr
buyrulmuþ. Hz. Peygamber efendimiz de:
Müslümanlarýn çektikleri aðýr hastalýklar, sý-
kýntýlar belalar, musibetler onlarýn günahlarý-
na keffarettir buyurmuþ. 

Yine Yüce Rabbimiz de ne güzel buyur-
muþ: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlýk-
la, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilte-
rek deneriz. 

Sabredenleri müjdele." (Bakara Suresi,
Ayet:155) Sabrýn sonu ise her zaman selamet-
tir. Zira Yüce Rabbimiz ise her daim sabre-
denlerle beraberdir.

SONUÇ: Biz insanoðlu, bu fani hayatýn
sonunda asýl vatanýmýz cennetimize dönebil-
mek ve oraya layýk olabilmek için halý misali
her türlü sýkýntýya, meþakkate göðüs gerece-
ðiz. Þeytanlarýn ve nefsimizin asýl vatanýmýz
cennetin yoluna koyduklarý engelleri birer bi-
rer aþacaðýz. 

Onlarýn kurduklarý tuzaklarý teker teker
bozacaðýz ve böylece inþallah canýmýzdan
çok sevdiðimiz Hz. Muhammed Mustafa
(SAV) ile asýl vatanýmýz cennetimizde bulu-
þacaðýz. 

Zira yine Mevlana Hazretleri izah etmeye
çalýþtýðýmýz yukarýdaki sözünü, "Edep sahibi
tokadýn sahibini aramaz, sebebini arar." ve
"Gözyaþýnýn bile görevi varmýþ; ardýndan ge-
lecek gülümseme için temizlik yaparmýþ."
sözleriyle ne kadar da güzel açýklamýþ. 

Biz Müslümanlar içinde bulunduðumuz
Ramazan ayýný da fýrsat bilerek Yüce Rabbi-
mizin takdirine kanaat ederek; O'nun rýzasýný
kazanma yolunda her zamankinden daha faz-
la gayret göstermeliyiz.

Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün baþ-
kaný olduðu Ýskilip Sanayici ve Ýþadam-
larý Derneði tarafýndan OSB kurulumu
için çalýþmalar hýzla devam ediyor.

KURUM GÖRÜÞLERÝ 
BAKANLIÐA GÖNDERÝLDÝ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn

OSB ile ilgili olumlu görüþünden son-
ra Çorum Valiliði'nin taþra teþkilatla-
rýndan istediði olumlu görüþler bakan-
lýða gönderildi. 

Yeni süreçte Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý uzmanlarý ile birlikte ilgili
Bakanlýk uzmanlarý 15 gün içerisinde
Ýskilip'e gelerek arazi keþfi yapacak.

100 MÝLYON AVROLUK 
YATIRIM ÝÇÝN ÝKNA
ÇABALARI SÜRÜYOR
Konu ile açýklamalarda bulunan

ÝSÝAD Baþkan Yardýmcýsý Fikret Ký-
sar, "Bilindiði üzere 40 yatýrýmcý Ýski-
lip OSB'de yatýrým yapmak için talep
formu doldurup, müracaatta bulundu. 

Yaptýðýmýz giriþimlerle Ýstanbul'da
yaþayan iþ insaný bir Hemþehrimizi Ýs-
kilip OSB'de 100 milyon Avroluk tarý-
ma dayalý entegre sanayi yatýrýmý için
ikna çabalarý devam etmektedir. 

Bu yatýrým Ýskilip ve köyleri için
gerçek bir bölgesel entegre kalkýnma
projesi olacaðý deðerlendirilmektedir.

SÜRECÝN YÜZDE 
75'Ý TAMAMLANDI
Planlanan Ýskilip OSB için devlet

kademesi ile özel sektörden 20 kiþilik
Ýskilipli ve Ýskilip'i seven arkadaþ gru-
bu ile arý gibi çalýþýyoruz. 1 yýlda bit-
mez denilen sürecin yüzde 75'ine 3 ay
gibi kýsa bir sürede gelinmiþtir.

VALÝ ÇÝFTÇÝ, KAYMAKAM 
VURAL VE BAÞKAN 
ALÝ SÜLÜK'E 
TEÞEKKÜR EDERÝM
Bu süreçte desteklerini esirgeme-

yen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ýski-
lip Kaymakamý Yunus Emre Vural,
Belediye Baþkaný Ali Sülük ve 20 ki-
þilik gönüllü arkadaþlarýma teþekkür
ederim" dedi.

ALÝ SÜLÜK; "OSB 
KURULUMU ÝÇÝN VAR 
GÜCÜMÜZLE 
ÇALIÞIYORUZ"
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük

sürecin her aþamasýnda birlik ve beraber-
lik iletiþim halinde çalýþýyoruz. Ýskilip
için elimizi taþýn altýna koyduk ve OSB
kurulumu için gerekli adýmlarý atmaya,
dernek üyeleri ile yapýlan çalýþmalarý de-
ðerlendirmeye devam ediyoruz. Ýskilip'in
geliþmesi ve Ýskilip halkýnýn refahý için
belediye olarak gerekli çalýþmalarý yap-
maya devam ediyoruz" dedi.

Pazar günü  sabaha karþý
geçirdiði ani rahatsýzlýk sonucu
hastaneye kaldýrýlan ve tüm
müdahalelere raðmen kurtarý-
lamayan Büyüktaþ Mahallesi
Muhtarý Sait Lekealmaz Ulu-
cami'de kýlýnan cenaze namazý-
nýn ardýndan Hacýkarani me-
zarlýðýnda topraða verildi.

Cenaze namazýna Ýskilip
Belediye Baþkaný Ali Sülük, ai-
lesi, yakýnlarý, sevenleri ve çok
sayýda Ýskilipli katýldý.

Belediye Baþkaný Ali Sü-
lük; "Genç yaþta hayatýný kay-
beden; Büyüktaþ Mahallesi
Muhtarý Sait Lekealmaz'ý ebe-
diyete uðurladýk. 

Merhum Sait kardeþime Al-
lah'tan rahmet, yakýnlarýna sa-
býr ve baþsaðlýðý dilerim" dedi.

Halýyý Döven
Adamý Sanma

Ki Halýya 
Kýzmýþ. 
ALTIN 

SÖZLER VE
ÝZAHLARI

Müftü Þuayip Güllü

15 GÜN ÝÇÝNDE OSB ÝÇÝN ÝSKÝLÝP'TE 
ARAZÝ KEÞFÝ YAPILACAK

Sait Lekealmaz, topraða verildi
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Samsun’da Tekke-
köy Yaþar Doðu Spor
Salonu’nda 55 ilden
yaklaþýk 750 sporcu-
nun katýlýmýyla ger-
çekleþtirilen Yaþar
Doðu U17 Serbest
Güreþ Türkiye Þam-
piyonasý’nda kupalar
sahiplerini buldu. An-
kara TEDAÞ Spor
Kulübü takým halinde
Türkiye Þampiyonu
oldu. Ankara ASKÝ
Spor Kulübü ikinci,
K a h r a m a n m a r a þ
Göksun ise üçüncü
oldu. 

Türkiye Þampiyo-
nasý'nda Belediye Ýs-
kilip Spor Kulübü gü-
reþçimiz Yunus Emre
Battal 55 kiloda Tür-
kiye 3.'sü olarak
bronz  madalya ka-
zandý. 

Sporcumuzu teb-
rik eder, baþarýlarýnýn
devamýný dileriz.

YUNUS EMRE BATTAL TÜRKÝYE 3.'SÜ OLDU

Günde ortalama 100 bin kez kasýla-
rak neredeyse 8000 litre kaný dolaþýma
pompalayan kalp, erkeklerde aðýrlýðý
340 gram iken kadýnlarda yaklaþýk 300-
320 gram kadardýr. Her yýl yüzlerce in-
sanýn ölümüne sebep olan kalp krizi
günümüzün en yaygýn saðlýk problem-
lerinden biri. Uykuda kalp krizi geçir-
me ihtimaliniz, uyanýkken kalp krizi
geçirme ihtimalinize göre azdýr ancak
yine belirtilerini bilmekte fayda var.

Kalp krizinde görülen en temel kalp
krizi belirtisi kalp aðrýsý olarak tabir
edilen göðüs aðrýsýdýr. Göðüs duvarýnýn
ardýnda hissedilen bu aðrý, sanki göðüs
kafesine biri oturmuþ hissi veren aðýrlýk
ve baský yapýcý tarzda künt bir aðrýdýr.
Sol kola, boyuna, omuzlara, karýn, çene
ve sýrta yayýlabilir. Genel olarak 10-15
dakika kadar sürer.

Kalp krizinin diðer belirtileri ara-
sýnda sýkýntý hissi, baþ dönmesi, mide
bulantýsý, nefes darlýðý, kolay yorulma
ve kalp ritim bozukluðu gibi durumlar
da yer alabilir. Kalp aðrýsý, bazen dara-
lan bölgelerde oluþan Kalp krizi belirti-
leri kiþiden kiþiye farklýlýk gösterebilir.
Bu durum özellikle kadýnlarda kalp kri-
zi belirtileri için geçerlidir.

Uyanýkken kalp krizi geçirme riski-
niz daha yüksek ancak uykudayken
kalp krizi geçirme riskinizi de göz ardý
etmemelisiniz. Ýþte uykuda kalp krizi
geçirdiðimizi anlamamýzý saðlayabile-

cek belirtiler...
NEFES DARLIÐI
Uykuda nefes darlýðý, kalp krizi ge-

çirme belirtilerinden biridir. Eðer uyku-
da nefes darlýðý çekiyorsanýz ve solunu-
munuzda güçlük çekiyorsanýz, kalp kri-
zi geçirmiþ olabilirsiniz.

TERLEME
Uykuda aþýrý terleme, kalp krizi ge-

çirme belirtilerinden bir diðeridir. Eðer
uykuda aþýrý terliyorsanýz ve terleme
nedeni açýklanamýyorsa, kalp krizi ge-
çirmiþ olabilirsiniz.

KAFA KARIÞIKLIÐI
Uykuda kafa karýþýklýðý hissi, kalp

krizi geçirme belirtilerinden bir diðeri-
dir. Eðer uykuda kafa karýþýklýðý yaþý-
yorsanýz, hemen doktorunuza baþvur-
manýz önerilir.

GÖÐÜS AÐRISI
Uykuda göðüs aðrýsý hissi de kalp

krizi geçirme belirtilerinden biridir.
Eðer uykuda göðüs aðrýsý hissediyorsa-
nýz, hemen doktorunuza baþvurmanýz
gerekir.

MÝDE BULANTISI
Uykuda mide bulantýsý, kalp krizi

geçirme belirtilerinden biridir. Eðer uy-
kuda mide bulantýsý yaþýyorsanýz, cid-
diye alýn.

Önemsiz deyip geçmeyin! Uykuda kalp
krizi geçirdiðinizin en önemli belirtisi


