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2ÝSKÝLÝP GAZETESÝ

17 Nisan 2023 Pazartesi         Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

Yapýmý sekiz saat sürüyor, hazýr 
olunca kaleden davul çalýnýyor

Çorum'un Ýskilip ilçesinde yüzyýllardýr devam
eden geleneði yaþatan vatandaþlar, fýrýnlarda

8 saatte piþirdikleri keþkekle iftar sofralarýný lezzet-
lendiriyor.

Çorum'un Ýskilip ilçesinde yüzyýllardýr devam
eden geleneði yaþatan vatandaþlar, fýrýnlarda 8 saatte
piþirdikleri keþkekle iftar sofralarýný lezzetlendiriyor.

Çorum Ýskilip ilçesinde 8 saatte piþen keþkek iftar
sofralarýnýn vazgeçilmezleri arasýnda yer alýyor. Ýski-
lip'in her mahallesinde bulunan keþkek fýrýnlarý yüz-
yýllardýr devam eden geleneðe þahitlik etmeye devam
ederken, iftar saatinde fýrýnlarda yoðunluk yaþanýyor.
UNESCO'nun Müþahhas Olmayan Kültürel Miras
Listesi'nde yer alan keþkeðin 8 saatlik lezzet yolculu-
ðu iftar sofralarýnda sonlanýyor. 6’DA

POLÝS HAFTASI KUTLANDI
Türk Polis Teþ-

kilatý Kurulu-
þunun 178. yýl dönü-
mü dolayýsýyla Ýski-
lip'te çelenk sunma
töreni düzenlendi.

Programa Ýskilip
Belediye Baþkaný
Ali Sülük, Emniyet
Müdürü Önder Ýs-
tanbul, protokol
mensuplarý, Sivil
Toplum ve siyasi
partilerin temsilcile-
ri, muhtarlar, emni-
yet mensuplarý ile Ýs-
kilipliler katýldý. 

4’DE

MEZARLIKLARDA BAYRAM TEMÝZLÝÐÝ
Ýskilip Belediyesi ekipleri yaklaþan Rama-

zan Bayramý öncesi ilçede bulunan tüm
mezarlýklarda temizlik çalýþmasý baþlattý. Bay-

ramda mezarlýk ziyaretlerinde vatandaþlarýn sý-
kýntý yaþamamasý için gerekli tüm çalýþmalar ti-
tizlikle yapýlýyor. 5’DE

AHMET BÝLEN SÝNCAN MÝLLÝ 
EÐÝTÝM MÜDÜRÜ OLDU
Hemþerimiz Ahmet Bilen Nisan ayý ba-

þinda Ankara ' nin ilçesi Sincan ' da Ýl-
çe Millî Eðitim Müdürü olarak göreve baþladý.

2’DE

DOLANDIRICILAR 
KÖYLERÝ HEDEF ALDI
Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Adem Efe do-

landýrýcýlarýn kendilerini jandarma ve polis
olarak tanýtarak çiftçileri hedef aldýklarýný duyur-
du.

Efe, köylü vatandaþlarýn kendisini bu þekilde
arayanlara karþý temkinli olmalarýný istedi. 2’DE

HOÞ GELDÝN BEBEK PROJESÝ DEVAM EDÝYOR
Yeni doðanlarýn ilk hediyeleri de Bele-

diye Baþkaný Ali Sülük'ün eþi Selma
Sülük tarafýndan ailelere ulaþtýrýlýyor. Ýskilip
Belediyesinin 4 yýldýr aralýksýz devam ettirdi-
ði 'Hoþ Geldin Bebek' ziyaretleri devam edi-
yor. Bu kapsamda Ýlçe Nüfus Müdürlüðü ve

Belediye Hilal Masa Birimi iþbirliði ile yapý-
lan çalýþma ile yeni doðan bebekler tespit edi-
lerek aileler ziyaret ediliyor. Yeni doðanlarýn
ilk hediyeleri de Belediye Baþkaný Ali Sü-
lük'ün eþi Selma Sülük tarafýndan ailelere
ulaþtýrýlýyor. 6’DA

Ýskilip Ýlçe Müftülüðüne baðlý Erenler 4-6 Yaþ
Grubu Kur'an Kursu'nun minik öðrencileri, Ýl-

çe Emniyet Müdürlüðünü ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüðü'nün kuruluþunun

178 'inci yýl dönümü ve "Polis Haftasý" dolayýsýyla
gerçekleþtirilen ziyarette miniklere Ýskilip Müftüsü
Þuayip Güllü, Ýlçe Müftülüðü þube Müdürü Hasan
Gökçe ve personeli de eþlik etti. 2’DE

KUR'AN KURSU ÖÐRENCÝLERÝNDEN 
POLÝS HAFTASI ZÝYARETÝ YAPILDI

KAYRICI'DAN ESNAFLA
ÇAY OCAÐI SOHBETÝ!
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Millet-

vekili Adayý Vahit Kayrýcý, MHP Ýl
Baþkaný Agah Karapýçak ile birlikte seçim ça-
lýþmalarý kapsamýnda çay ocaðýnda esnafla soh-
bet etti. Cumhurbaþkanlýðý ve 28. Dönem Mil-
letvekilliði seçimleriyle ilgili çalýþmalara start
veren MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý,
iftardan sonra MHP Ýl Baþkanlýðý binasýnýn ya-
nýnda bulunan Çay Ocaðý'na uðradý.            4’DE

ÝSKÝLÝP KAYMAKAMLIÐI ÝHTÝYAÇ 
SAHÝPLERÝNE ÝFTAR YEMEÐÝ VERDÝ
Ýskilip Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý ta-

rafýndan yetim, öksüz,dul, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmý-
za iftar yemeði verildi. 2’DE
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ÝSKÝLÝP GAZETESÝ
Yerel Süreli Yayýn Haftada 2 Gün

Ýmtiyaz Sahibi
Ömer DOÐAN

Yazý Ýþleri Müdürü
Tuðba GÜL

Muhabirler
Ali ÝNAÇ

Sayfa Editörü
Gülen Uysal

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

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

Baský:
Ýlkadým Basýmevi
Gülabibey Mah. Milönü Cad.
Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum
Kat No:4 ÇORUM
Tel:
0541 620 59 54

web:
www.iskilipgazetesi.com

E-mail:
iskilipgazetesi19@gmail.com

Tel:
0546 449 33 99
0532 484 33 87

17 NÝSAN 2023 
Pazartesi

Yýl: 14 Sayý: 948

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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Hemþerimiz Ahmet Bilen Nisan
ayý baþinda Ankara ' nin ilçesi Sincan
' da Ýlçe Millî Eðitim Müdürü olarak
göreve baþladý.

AHMET BÝLEN KÝMDÝR ?
1969 yýlýnda Ankara'da doðmuþ-

tur. Mesleðe ilk olarak 1990 Yýlýnda
Trabzon Ýli Akçaabat Ýlçesi Doðanköy
Baþmahalle Ýlkokulunda baþladý.
1993-1995 arasý Çorum Ýli Uðurludað
Ýlçesi Gökçeaðaç Köyü Ýlkokulunda,
1995-1999 arasýnda Uðurludað Ýlköð-
retim Okulu ve YeþilYurt Belediye Ýl-
kokulunda Müdür Yardýmcýsý olarak,
1999-2010 arasýnda Çorum Ýli Ýskilip
Ýlçesi Erenler Cumhuriyet YÝBO´da
Okul Müdürü olarak, 2010-2019 arasý
Çorum Ýli Ýskilip Ýlçesi Ebussuud
Efendi Ýlkokulu Okul Müdürü olarak,
2019-2021 arasýnda Çorum Merkez
Kocatepe Ýlkokulu ve Ortaokulunda
Okul Müdürü olarak, 2022-2023 ara-
sýnda Mardin-Kýzýltepe Ýlçe Milli Eði-
tim Müdürü olarak görev yaptý. 2023
yýlý Nisan ayýnda ilçemizede Ýlçe Mil-
li Eðitim Müdürü olarak göreve baþla-
dý.

Sýnýf Öðretmenliði Lisans Mezunu
olan Ahmet BÝLEN, 2015 yýlýnda
Anadolu Üniversitesi Açýköðretim
Fakültesi Adalet Önlisans, 2017 yýlýn-
da Gaziantep Üniversitesi Eðitim Yö-
netimi, Denetimi, Teftiþi ve Planlama-
sý alanýnda Yüksek Lisans, 2019 yýlýn-

da Erzurum Atatürk Üniversitesi Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði Önlisans ve
2021 yýlýnda Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararasý Türk-Kazak Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Yüksek Lisans Eðitimlerini
tamamladý.

2005 yýlýndan bu yana pek çok Av-
rupa Birliði Projesi yazmýþ, yönetmiþ
ve onlarca öðretmen ve öðrencinin
Avrupa Eðitim Sistemini tanýmasýna
katký saðlamýþtýr. Uyguladýðý projeler-
le 9 farklý Avrupa ülkesinden okullar-
la ortak uygulama ve etkinlikler ger-
çekleþtirmiþtir. Avrupa okullarý ile iyi
uygulama örnekleri paylaþýmýnda ça-
lýþtýðý kurumlara rehberlik etmiþtir.
Milli Eðitim Bakanlýðý Örnek Proje
Uygulamalarý fuarlarýna kabul edil-
miþtir. Ayrýca Milli Eðitim Bakanlýðý-
nýn düzenlemiþ olduðu Merkezi ve
Mahalli Hizmetiçi Eðitimlerde Eðitici
olarak pek çok kez görev almýþtýr.

Ýskilip Kaymakamlýðý Proje Biri-
mi Yetkilisi olarak 2014 - 2019 yýllarý
arasýnda kýsmi zamanlý görev yapmýþ
ve Kaymakamlýk ve baðlý kuruluþlara
3 milyon TL´den fazla hibe yolu ile
fon saðlanmasýna katký sunmuþtur.

Ýskilip Haber 19 grubu olarak yeni
atanan Sincan Ýlçe Millî Eðitim Mü-
dürü Ahmet Bilen ' i tebrik eder ,yeni
görevinde baþarýlar dileriz. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Adem Efe do-
landýrýcýlarýn kendilerini jandarma ve polis ola-
rak tanýtarak çiftçileri hedef aldýklarýný duyur-
du.

Efe, köylü vatandaþlarýn kendisini bu þekil-
de arayanlara karþý temkinli olmalarýný istedi.

Ziraat Odasý Baþkaný Adem Efe yaptýðý
açýklamada; "Kendisini Jandarma ve Polis ola-
rak tanýtan dolandýrýcýlar köylerimizi hedef al-
mýþtýr. Çiftçilerimizin daha dikkatli ve temkinli
olmalarýný rica ederim" dedi. (Ali Ýnaç)

Ýskilip Ýlçe Müftülüðüne baðlý Eren-
ler 4-6 Yaþ Grubu Kur'an Kursu'nun mi-
nik öðrencileri, Ýlçe Emniyet Müdürlü-
ðünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüðü'nün ku-
ruluþunun 178 'inci yýl dönümü ve "Po-
lis Haftasý" dolayýsýyla gerçekleþtirilen
ziyarette miniklere Ýskilip Müftüsü Þua-
yip Güllü, Ýlçe Müftülüðü þube Müdürü
Hasan Gökçe ve personeli de eþlik etti.

Ýskilip Ýlçe Müftüsü Þuayip Güllü ,
Ýlçe Emniyet Müdürü Önder Ýstanbul'
un polis haftasýný tebrik ederek minik
öðrencilerin hazýrlamýþ olduðu polis
haftasý hediyesi takdim edildi.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden Önder Ýstanbul ise Müftü
Þuayip Güllü ' ye teþekkür ederek minik
öðrencilere hediye takdiminde bulundu.
(Ali Ýnaç)

AHMET BÝLEN SÝNCAN MÝLLÝ 
EÐÝTÝM MÜDÜRÜ OLDU

KUR'AN KURSU ÖÐRENCÝLERÝNDEN POLÝS HAFTASI ZÝYARETÝ YAPILDI

ÝSKÝLÝP KAYMAKAMLIÐI ÝHTÝYAÇ 
SAHÝPLERÝNE ÝFTAR YEMEÐÝ VERDÝ

Ýskilip Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
tarafýndan yetim, öksüz,dul, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmý-
za iftar yemeði verildi.

Ýskilip Öðretmenevi yemek salonunda verilen iftar yemeðine Ýski-
lip Kaymakam v. Yunus Emre Bozkurtoðlu, Ýskilip sosyal Hizmet
müdürü Erdoðan Akguþ , Ýlce Müftülüðü þube müdürü Hasan Gökçe,
Ýskilip Belediyesi sporcularý , yetim, öksüz, dul, engelli ve ihtiyaç sa-
hibi vatandaþlar katýldý.

Ýftardan önce davete katýlan vatandaþlarýmýzýn masalarýna giderek
sohbet eden , Ýlçe Kaymakamý Yunus Emre Bozkurtoðlu yemekten
sonrada bir konuþma yaptý. "Bu güzel Ramazan iftarýnda vatandaþla-
rýmýzla soframýzý paylaþalým istedik. Davetimize icabet ettiðiniz için
teþekkür ederim. Ýnþallah nice ramazan sofralarýnda buluþmak dile-
ðiyle, hepinizi saygý ve sevgilerimle selamlýyorum." dedi. (Ali Ýnaç)

Darphane, yaklaþýk 14 yýl sonra
Türk Lirasý madeni paralarý için aðýr-
lýk düzenlemesine gitme kararý almýþ-
tý. Metal paradaki deðiþiklik otomat-
larý etkilerken, sosyal medyada yer
alan görüntüler üzerine açýklama gel-
di. Darphane Genel Müdürü Abdullah
Yasir Þahin ise, “Bankalarýn banka-
matiklerinde böyle bir sýkýntý yok” di-
yerek Merkez Bankasý’nýn gerekli dü-
zenlemeler için bilgilendirmede bu-
lunduðunu dile getirdi.

Darphane ve Damga Matbaasý
Genel Müdürlüðü, üretim maliyetleri-
nin ardýndan yaptýklarý çalýþma ile 14
yýl sonra madeni parada kullanýlan
bakýr, çinko ve nikelin oranlarýný de-
ðiþtirdi. 

Üretimde tasarruf saðlanýrken pa-
ralarýn aðýrlýklarý da deðiþti. 1 lira, 8.2
gramdan 6.6 grama geriledi. 50 ku-
ruþsa 6.8 gramdan 5.5 grama düþtü.
Paranýn kalýnlýðý da yaklaþýk yarým
milim oynadý. (Haber Merkezi)

Madeni paralarýn aðýrlýðý deðiþti

DOLANDIRICILAR KÖYLERÝ HEDEF ALDI
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Türk Polis Teþkilatý Kuruluþunun 178. yýl dönümü dolayýsýyla Ýs-
kilip'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Programa Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük, Emniyet Müdürü
Önder Ýstanbul, protokol mensuplarý, Sivil Toplum ve siyasi partilerin

temsilcileri, muhtarlar, emniyet mensuplarý ile Ýskilipliler katýldý. Ýlçe-
mizin güvenliði için gece, gündüz fedakarca çalýþan emniyet teþkilatý-
nýn Polis Haftasý kutlamasý kapsamýnda Emniyet Müdürü Önder Ýs-
tanbul tarafýndan Hükümet Konaðý önünde bulunan Atatürk anýtýna

çelenk sunuldu. Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Polis Haftasý
münasebetiyle düzenlenen programa katýldýk. Þehadet þerbetini içen
ve ebediyete intikal eden tüm Polislerimizi rahmetle anýyor, Gazileri-
mize de þükranlarýmý sunuyorum.” (Ali Ýnaç)

POLÝS HAFTASI KUTLANDI

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili
Adayý Vahit Kayrýcý, MHP Ýl Baþkaný Agah Ka-
rapýçak ile birlikte seçim çalýþmalarý kapsamýnda
çay ocaðýnda esnafla sohbet etti.

Cumhurbaþkanlýðý ve 28. Dönem Milletvekil-
liði seçimleriyle ilgili çalýþmalara start veren
MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, iftardan
sonra MHP Ýl Baþkanlýðý binasýnýn yanýnda bulu-
nan Çay Ocaðý'na uðradý. Aðýrlýklý olarak esnaf
kesiminin bulunduðu çay ocaðýnda hemþehrile-
riyle hasbihal eden Kayrýcý, sorunlarýný dinledi,
milletvekili seçilmesi halinde yapacaðý çalýþma-
lardan bahsetti.

Kayrýcý'nýn samimi bir ortamda geçen esnaf
sohbetinde özellikle de Çorum'un temel sorunla-
rý ele alýndý.

14 Mayýs tarihinde yapýlacak olan seçimleri-
nin önemini de anlatan Vahit Kayrýcý, esnaftan
Cumhurbaþkanlýðý için Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'a, milletvekilliði için de partisine
destek istedi. (Ali Ýnaç)

KAYRICI'DAN ESNAFLA
ÇAY OCAÐI SOHBETÝ!

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basýn: 1813946)

Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Oðuzlar Ýþletme Þefliðinde 281 Kod nolu Yolda 3+610 Km Ye-
ni orman yolu yapýmý  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 ay-
rýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/392089
1-Ýdarenin
a) Adý : ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ 

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi : MEYDAN MAH. AKSEMSEDDIN CAD. 154 19400 ÝSKÝLÝP/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3645116187 - 3645113936
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve 
e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý Oðuzlar Ýþletme Þefliðinde

281 Kod nolu Yolda 3+610 Km Yeni orman yolu yapýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : 281 kod nolu yolda 3+610 km Orman Yolu Yapým Ýþi

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

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Oðuzlar Orman Ýþletme Þefliði
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: 25.04.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri 
(e-tekliflerin açýlacaðý adres) : Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýþletme Müdür yardýmcýsý odasý
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 yayýnlanan  Teblið ekinde yayýnlanan Yapým Ýþleri
Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde yer alan V.GRUP:KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) yapým iþleri ben-
zer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ VEYA ÝNÞAAT YÜKSEK MÜHENDÝSÝ, ORMAN MÜHENDÝSÝ VEYA ORMAN
YÜKSEK MÜHENDÝSÝ
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ÝSKÝLÝP ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI 
OÐUZLAR ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝNDE 281 KOD NOLU YOLDA 

3+610 KM YENÝ ORMAN YOLU YAPIMI
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
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Ýskilip Belediyesi ekipleri yaklaþan Ramazan Bayramý öncesi
ilçede bulunan tüm mezarlýklarda temizlik çalýþmasý baþlattý. 

Bayramda mezarlýk ziyaretlerinde vatandaþlarýn sýkýntý yaþa-
mamasý için gerekli tüm çalýþmalar titizlikle yapýlýyor.

Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük yaptýðý yazýlý açýklamada;
"Bayram öncesi mezarlýk alanlarýný daha temiz ve düzenli hale
getirmek için ekiplerimiz yoðun bir þekilde çalýþmalarýna baþla-
dý. 

Çalýþmalarda mezarlýklarýn ot temizliði, budama, yürüyüþ
yollarýnýn bakýmý ve temizlik çalýþmalarý özenli bir þekilde ger-
çekleþtirilip bakým ve onarýmý yapýlýyor. Çalýþmalarýn devam
edeceði bildirildi." dedi. (Ali Ýnaç)

MEZARLIKLARDA BAYRAM TEMÝZLÝÐÝ

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basýn: 1813934)

Ýskilip Orman iþletme Müdürlüðüne Baðlý Oðuzlar þefliðinde 281-1 Kod nolu yolda 1+935 Km Orman
yolu yapýmý 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 ay-
rýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
ÝKN : 2023/392384
1-Ýdarenin
a) Adý : ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ 

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi : MEYDAN MAH. AKSEMSEDDIN CAD. 154 19400 ÝSKÝLÝP/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3645116187 - 3645113936
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve 
e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : Ýskilip Orman iþletme Müdürlüðüne Baðlý Oðuzlar þefliðinde 281-1 

Kod nolu yolda 1+935 Km Orman yolu yapýmý
b) Niteliði, türü ve miktarý : 281-1 kod nolu yolda 1+935 km Orman Yolu Yapým Ýþi

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

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Oðuzlar Orman Ýþletme Þefliði
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: 26.04.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri 
(e-tekliflerin açýlacaðý adres) : Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýþletme Müdür yardýmcýsý odasý
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 yayýnlanan  Teblið ekinde yayýnlanan Yapým Ýþleri
Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde yer alan V.GRUP:KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) yapým iþleri ben-
zer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ VEYA ÝNÞAAT YÜKSEK MÜHENDÝSÝ, ORMAN MÜHENDÝSÝ VEYA ORMAN
YÜKSEK MÜHENDÝSÝ
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ÝSKÝLÝP ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI 
OÐUZLAR ÞEFLÝÐÝNDE 281-1 KOD NOLU YOLDA 

1+935 KM ORMAN YOLU YAPIMI
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de                    (Basýn: 1813917)

Oðuzlar Orman Ýþletme Þefliði 275 Kod Nolu Yolda 5+025 Km Yeni Yol Yapým Ýþi  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 : 2023/390617
1-Ýdarenin
a) Adý : ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ 

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
b) Adresi : MEYDAN MAH. AKSEMSEDDIN CAD. 154 19400 ÝSKÝLÝP/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarasý : 3645116187 - 3645113936
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve 
e-imza kullanýlarak indirilebileceði 
internet sayfasý : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Adý : Oðuzlar Orman Ýþletme Þefliði 275 Kod Nolu Yolda 5+025 Km Yeni 

Yol Yapým Ýþi
b) Niteliði, türü ve miktarý : 275 kod nolu yolda 5+025 km Orman Yolu Yapým Ýþi

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

c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Oðuzlar Orman Ýþletme Þefliði
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) 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: 24.04.2023 - 14:00
b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri 
(e-tekliflerin açýlacaðý adres) : Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü Ýþletme Müdür yardýmcýsý odasý
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 yayýnlanan  Teblið ekinde yayýnlanan Yapým Ýþleri
Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde yer alan V.GRUP:KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý+Üstyapý) yapým iþleri ben-
zer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ VEYA ÝNÞAAT YÜKSEK MÜHENDÝSÝ, ORMAN MÜHENDÝSÝ VEYA ORMAN
YÜKSEK MÜHENDÝSÝ
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 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2
Sýnýr deðerin altýnda teklif sunan isteklilerin teklifleri açýklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ÝSKÝLÝP ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI 
OÐUZLAR ORMAN ÝÞLETME ÞEFLÝÐÝ 275 KOD NOLU 

YOLDA 5+025 KM YENÝ YOL YAPIM ÝÞÝ
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-ÝSKÝLÝP DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ

KURULUÞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ



SAYFA 6 ÝSKÝLÝP GAZETESÝ 17 NÝSAN 2023

Ý.
G

.:
0

0
7

Ý.
G

.:
0

11

Çorum'un Ýskilip ilçesinde yüzyýllardýr devam
eden geleneði yaþatan vatandaþlar, fýrýnlarda 8 saatte
piþirdikleri keþkekle iftar sofralarýný lezzetlendiriyor.

Çorum'un Ýskilip ilçesinde yüzyýllardýr devam
eden geleneði yaþatan vatandaþlar, fýrýnlarda 8 saatte
piþirdikleri keþkekle iftar sofralarýný lezzetlendiriyor.

Çorum Ýskilip ilçesinde 8 saatte piþen keþkek iftar
sofralarýnýn vazgeçilmezleri arasýnda yer alýyor. Ýski-
lip'in her mahallesinde bulunan keþkek fýrýnlarý yüz-
yýllardýr devam eden geleneðe þahitlik etmeye devam
ederken, iftar saatinde fýrýnlarda yoðunluk yaþanýyor.
UNESCO'nun Müþahhas Olmayan Kültürel Miras
Listesi'nde yer alan keþkeðin 8 saatlik lezzet yolculu-
ðu iftar sofralarýnda sonlanýyor.

Fýrýnlarda yoðunluk oluþuyor
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük'ün giriþimleri

ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden
olan keþkek, meþhur Ýskilip dolmasýndan sonra kentin
en uzun piþen ikinci yöresel yemeði olma özelliðini
taþýyor. Keþkeðin yoðun ilgi görmesi en çok fýrýn sa-
hiplerinin de yüzünün güldürüyor. Yýlda bir ay çalýþan
keþkek fýrýnlarý, bu ayý en karlý þekilde kapatmak için
her türlü imkaný müþterilerine saðlamaya çalýþýyor.

Keþkekler hazýr olunca kaleden davul çalýnýyor
Sabah saatlerinde vatandaþlar tarafýndan keþkek

çömlekleri fýrýnlara getiriliyor. Her bir çömleðin üze-
rinde karýþmamasý için iþaretler bulunuyor. Keþkekler

hazýr olduðunda ise davulcular Ýskilip Kalesi'nde da-
vul-zurna çalýyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaþ-
lar keþkek fýrýnlarýna giderek çömleklerini alýyor.

"Keþkek iftar sofralarýnýn 
vazgeçilmez geleneði"
Ýlçedeki keþkek geleneðinin Ramazan ayýyla bir-

likte baþladýðýný hatýrlatan Baþkan Ali Sülük, "Ýski-
lip'te sadece keþkek yapýlan fýrýnlarýmýz mevcut. Bu
fýrýnlarda sadece Ramazan ayý boyunca keþkek yapý-
lýr. Ýskilip keþkeði Ramazan ayý boyunca ilçemizde
tüm evlerde tüketilen en önemli yemeklerden birisidir.
Ýlçemizin yöresel yemeklerinden olan keþkeðe geçti-
ðimiz yýllarda coðrafi iþaret aldýk. Sabah saatlerinde
keþkekler fýrýnlara konur. Akþam bir saat önce keþkek
fýrýnlarý açýlýr kalede davulun çalmasýyla birlikte in-
sanlar fýrýnlara giderek keþkeklerini alýrlar. Çömlek-
lerde piþen çörekler iftarda sofralarda insanlarla bulu-
þur" dedi.

"Bu iki yemeðimiz iftar sofralarýnýn 
olmazsa olmazý"
Ramazan ayýnda iftar sofralarýnda sadece keþkek

olmadýðýný kaydeden Baþkan Sülük, "Yanýnda tarhana
çorbasý da olmasý gerekiyor. Tarhana ve keþkek Ýski-
lip'te iftar sofralarýnýn vazgeçilmez ikilisi. Mutlaka her
sofrada bulunan bu iki yemeðimiz iftar sofralarýnýn ol-
mazsa olmazý. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Ýski-
lip'e davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. (Ali Ýnaç) Yeni doðanlarýn ilk hediyeleri de Belediye

Baþkaný Ali Sülük'ün eþi Selma Sülük tarafýn-
dan ailelere ulaþtýrýlýyor.

Ýskilip Belediyesinin 4 yýldýr aralýksýz de-
vam ettirdiði 'Hoþ Geldin Bebek' ziyaretleri
devam ediyor. Bu kapsamda Ýlçe Nüfus Mü-
dürlüðü ve Belediye Hilal Masa Birimi iþbir-
liði ile yapýlan çalýþma ile yeni doðan bebek-
ler tespit edilerek aileler ziyaret ediliyor. Yeni
doðanlarýn ilk hediyeleri de Belediye Baþkaný
Ali Sülük'ün eþi Selma Sülük tarafýndan aile-
lere ulaþtýrýlýyor.

ALÝ SÜLÜK "BELEDÝYE 
OLARAK HER ZAMAN 
HEMÞERÝLERÝMÝZÝN 
HÝZMETÝNDEYÝZ"
Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Sosyal Bele-

diyecilik kapsamýnda hayata geçirdiðimiz
projelerimizi devam ettiriyoruz. Ýlçe Nüfus
Müdürlüðü ve Hilal Masa Birimimizce tespit
edilen bilgiler doðrultusunda; Yeni doðan
yavrularýmýzý ve ailelerimizi ziyaret ederek
hem tebrik ediyor hem de hazýrladýðýmýz be-
bek paketlerini ulaþtýrýyoruz. Belediye olarak
her zaman hemþehrilerimizin hizmetinde ol-

maya devam edeceðiz". (Ali Ýnaç)

Yapýmý sekiz saat sürüyor, hazýr 
olunca kaleden davul çalýnýyor

HOÞ GELDÝN BEBEK PROJESÝ DEVAM EDÝYOR


