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2ÝSKÝLÝP GAZETESÝ

18 Nisan 2023 Salý        Siyasi Baðýmsýz Gazete       Fiyatý: 2 TL

Belediyenin diktiði fidanlar kimliði
belirsiz kiþi ya da kiþilerce sökül-

dü. Ýskilip Belediyesinin Erenler Mahalle-
si dere kenarý, Çevre Yolu üzeri ve Akçay
etrafýna diktiði 60.70  fidan kimliði belirsiz
kiþi veya kiþilerce söküldü.  2’DE

BELEDÝYENÝN DÝKTÝÐÝ 
FÝDANLARI SÖKTÜLER

ÖÐRENCÝLER DEPREMZELER ÝÇÝN 
HARÇLIKLARINI BÝRÝKTÝRÝYORLAR
Asrýn felaketi olarak

adlandýrýlan ve sade-
ce on bir ilimizde deðil tüm
milletimizin yüreðinde derin
izler býrakan deprem felake-
tinde, yaralarý sarmak isteyen
kendileri küçük ama yürekle-
ri kocaman Atatürk Ýlk-Orta-
okulu öðrencileri, birlik ve
beraberliðin; dayanýþma ve
yardýmlaþmanýn; sevginin,
dostluðun ve kardeþliðin en
güçlü olmasý gereken bu gün-
lerde sýnýflarýnda oluþturduk-
larý yardým kumbaralarýna
harçlýklarýný biriktiriyorlar. 

2’DE

BAHAR ÝLE BÝRLÝKTE ÇALIÞMALAR HIZLANDI
Ýskilip Belediyesi ekipleri bahar mevsi-

minin baþlamasý ile beraber çalýþmalarý-
na hýz verdi. Bu kapsamda Türk Telekom ta-

rafýndan Ýskilip'in pilot bölge seçilmesi ile ya-
pýlan çalýþmalarda kazýlan yerlerin tadilatý ya-
pýlýyor. 4’DE

MYO YAPIM ÝHALESÝ 2 MAYIS'TA
Uzun süredir tamamlanmasý beklenen Ýskilip Mes-

lek Yüksekokulu'nun yapým ihalesinin 2 Mayýs
2023 günü gerçekleþtirileceði bildirildi. Belediye Baþka-
ný Ali Sülük Ak parti Çorum Milletvekili Av. Oðuzhan

Kaya ile yaptýklarý giriþimler sonucu okulun ihale aþama-
sýna geldiðini söyledi. Ýhale, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri
ve Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýndan ikmal inþaatý ya-
pým iþleri kapsamýnda ihale ediliyor.                     6’DA

ÞEHÝTLER ÝÇÝN 
MEVLÝD OKUNDU 
Ýskilip'te Türk Polis Teþkilatý'nýn 178

'nci kuruluþ yýlýnda þehitler için mev-
lid okutuldu. Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlü-
ðü tarafýndan Polis Haftasý dolayýsýyla çe-
þitli etkinlikler gerçekleþtirildi.          4’DE

Yukarý örenseki köyünde  teravih çýkýþýnda 
silahlý kavga: 6 YARALI, 2 TUTUKLAMA

Yukarý Örenseki Köyü'nde teravih namazýn-
dan çýkan R. Kayýlý, caminin önünde arala-

rýnda husumet bulunan ,Y Göbel'in (30) silahlý sal-
dýrýsýna uðradý.  Kayýlý'nýn 'da ayný þekilde silahla
cevap verdiði ý olayla 6 kiþi yaralandý. 5’DE

MUHTARIN ARACINA SÝLAHLI SALDIRI
MUHTAR ÖLDÜRÜLDÜ, OÐLU YARALI!

Çorum'da düzenlenen silahlý sal-
dýrý da eski köy muhtarý hayatý-

ný kaybederken, oðlu yaralandý. Olay,
Ýskilip-Çorum karayolunda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ýðdeli köyü
eski muhtarý Seyit Aktaþ ve oðlu Meh-
met Aktaþ'ýn içerisinde bulunduðu araca
kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce ateþ
açýldý.                                          2’DE

OSMANLI YAPI'DAN 
GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ
Osmanlý Yapý Market her yýl dü-

zenlediði iftar yemeði programý-
ný bu yýlda devam ettirdi. Gözde düðün
salonunda verilen iftar yemeðine inþaat
firmalarý, protokol mensuplarý, þirket ça-
lýþanlarý, ustalar, müþteriler ve çok sayý-
da davetli katýldý. 5’DE

ÇEVREYOLU KAVÞAÐINDA 
SON AÞAMAYA  GELÝNDÝ

Ýskilip, Bayat, Uðurludað, Oðuzlar,
Osmancýk, Kargý, Dodurga ve La-

çin’i Samsun-Çorum-Ankara Çevreyo-
lundan, Çorum merkez Akþemseddin
Caddesi'ne baðlayacak olan farklý sevi-
yeli kavþak projesi tamamlanma aþama-
sýna geldi. Geçtiðimiz hafta çevre yolu
geçiþi trafiðe açýlan kavþaðýn baðlantý
yollarý da Çorum Belediyesi tarafýndan
tamamlandý. 6’DA

Çorum'un milletvekili adaylarý belli oldu
14 Mayýs'ta yapýlacak milletvekili genel seçimleri

için partiler milletvekili aday listelerini Yüksek
Seçim Kurulu'na sundu. Listelerin sunulmasýyla birlikte
Çorum'un milletvekili adaylarý da belli oldu.          5’DE
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Asrýn felaketi olarak adlandýrýlan ve
sadece on bir ilimizde deðil tüm milleti-
mizin yüreðinde derin izler býrakan dep-
rem felaketinde, yaralarý sarmak isteyen
kendileri küçük ama yürekleri kocaman
Atatürk Ýlk-Ortaokulu öðrencileri, birlik
ve beraberliðin; dayanýþma ve yardýmlaþ-
manýn; sevginin, dostluðun ve kardeþli-
ðin en güçlü olmasý gereken bu günlerde
sýnýflarýnda oluþturduklarý yardým kum-
baralarýna harçlýklarýný biriktiriyorlar.
Okul Müdürü Mustafa KOÇAK: "Öð-
rencilerimizin öðretmenleri danýþmanlý-
ðýnda yürüttükleri Ýyilikte Yarýþýyor Tek
Yürek Oluyoruz kampanyasýnda, öðren-
cilerimizin harçlýklarýný depremzede kar-
deþlerine göndermesi, onlarýn merhamet
ve duyarlýlýðýyla gurur duyuyoruz. Kam-
panyamýza katýlmak isteyen herkesi oku-
lumuza bekliyoruz." dedi. 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramý prog-
ramýnda oluþturulacak kumbara standý ile
gün boyu yardýmlar sürecek. (Ali Ýnaç)

Belediyenin diktiði fidanlar kimliði belirsiz
kiþi ya da kiþilerce söküldü.

Ýskilip Belediyesinin Erenler Mahallesi dere
kenarý, Çevre Yolu üzeri ve Akçay etrafýna dikti-
ði 60.70  fidan kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce
söküldü. 

Ýskilip Belediyesinin Erenler Mahallesi dere
kenarý, Çevre Yolu üzeri ve Akçay etrafýna dikti-
ði fidanlar kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce sö-
küldü. (Ali Ýnaç)

Çorum'da düzenlenen silahlý
saldýrý da eski köy muhtarý hayatý-
ný kaybederken, oðlu yaralandý. 

Olay, Ýskilip-Çorum karayolun-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Ýðdeli köyü eski muhtarý Se-
yit Aktaþ ve oðlu Mehmet Aktaþ'ýn
içerisinde bulunduðu araca kimliði
belirsiz kiþi veya kiþilerce ateþ
açýldý. Açýlan ateþ sonucu eski
muhtar Seyit Aktaþ hayatýný kay-
bederken, oðlu Mehmet Aktaþ ya-
ralandý. 

Olay yerinde ilk müdahalesi
yapýlan Mehmet Aktaþ ambulansla
Çorum Hitit Üniversitesi Erol Ol-
çok Eðitim ve Araþtýrma Hastane-
si'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alý-
nýrken, baba Aktaþ'ýn cenazesi ise
Ýskilip Devlet Hastanesi morguna
kaldýrýldý. (Haber Merkezi)

BELEDÝYENÝN DÝKTÝÐÝ 
FÝDANLARI SÖKTÜLER

ÖÐRENCÝLER DEPREMZELER ÝÇÝN 
HARÇLIKLARINI BÝRÝKTÝRÝYORLAR

MUHTARIN ARACINA SÝLAHLI SALDIRI
MUHTAR ÖLDÜRÜLDÜ, OÐLU YARALI!
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Ýskilip Belediyesi ekipleri ba-
har mevsiminin baþlamasý ile bera-
ber çalýþmalarýna hýz verdi.

Bu kapsamda Türk Telekom ta-
rafýndan Ýskilip'in pilot bölge seçil-
mesi ile yapýlan çalýþmalarda kazý-
lan yerlerin tadilatý yapýlýyor. Di-
ðer yandan ekonomik ömrünü dol-
durmuþ kilit parke taþlarý belediye-
nin kendi tesislerinde ürettiði kilit
parke taþlarý ile deðiþtiriliyor. Çok
Amaçlý düðün ve toplantý salonu-
nun bulunduðu Atatürk Orman
Çiftliðine ulaþýmý saðlayan yollar-
da tadilat çalýþmalarý yürütülüyor.

Belediye Baþkaný Ali Sülük ça-
lýþmalarla ilgili yaptýðý yazýlý açýk-
lamada; "Kýþ mevsimin sona er-
mesiyle Fen Ýþleri Müdürlüðü
ekiplerimiz çalýþmalarýna start ver-
di. (Ali Ýnaç)

Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 178. yýl
dönümü'nde Ýlçe Emniyet Müdürü Önder Ýstan-
bul ve Polis Memurlarý, Ýskilip Kaymakam v. Yu-
nus Emre Bozkurtoðlu' nu makamýnda ziyaret et-
ti.

Ziyarette yaptýðý konuþmada Ýlçe Emniyet
Müdürü Önder Ýstanbul , Türk Polis Teþkilatýnýn
10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuþ olduðunu ve
en köklü teþkilatlardan biri olduðunu dile getire-
rek kendileri için bu teþkilatýn mensubu olmak

gurur verici olduðunu söyledi. Konuþmasýnýn ar-
dýndan þehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek,
Türk Polis Teþkilatýnýn kahraman Gazilerine
minnet ve þükranlarýný sunduðunu belirtti.

Ýskilip Kaymakamý Yunus Emre Bozkurtoðlu
Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 178. yýl dö-
nümünü kutlayarak, vatan uðruna canlarýný feda
eden Þehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman
Gazilerimize ve ailelerine ise saðlýk ve mutluluk
temennisinde bulundu. (Ali Ýnaç)

Ýskilip'te Türk Polis Teþkilatý'nýn 178 'nci ku-
ruluþ yýlýnda þehitler için mevlid okutuldu.

Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan
Polis Haftasý dolayýsýyla çeþitli etkinlikler ger-
çekleþtirildi.

Bu programlar kapsamýnda Ýlçe Emniyet
Müdürü Önder Ýstanbul , Jandarma Komutaný J.
Teðmen Hakan Güven kurum müdürleri, polis-
ler ve vatandaþlarýn katýlýmý ile Ulu Camide þe-
hitler için mevlit okutularak, dualar edildi.

Cami çýkýþýnda gelen cemaate helva ve gül-
suyu ikram edildi. (Ali Ýnaç)

BAHAR ÝLE BÝRLÝKTE ÇALIÞMALAR HIZLANDI

POLÝS HAFTASI DOLAYISIYLA KAYMAKAM 
BOZKURTOÐLU' NA ZÝYARET

ÞEHÝTLER ÝÇÝN MEVLÝD OKUNDU 
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Osmanlý Yapý Market her yýl
düzenlediði iftar yemeði prog-
ramýný bu yýlda devam ettirdi. 

Gözde düðün salonunda ve-
rilen iftar yemeðine inþaat fir-
malarý, protokol mensuplarý,
þirket çalýþanlarý, ustalar, müþ-
teriler ve çok sayýda davetli ka-
týldý.

Osmanlý Yapý ortaklarý Mu-
rat, Adem, Erol Kiraz yaptýklarý
ortak açýklamada; "Geleneksel
olarak her yýl düzenlediðimiz if-
tar yemeðinde kendilerini yalnýz
býrakmayýp davetimize icabet
eden tüm katýlýmcýlara teþekkür
ediyor, hayýrlý ramazanlar dili-
yoruz" dediler. (Ali Ýnaç)

Yukarý Örenseki Köyü'nde tera-
vih namazýndan çýkan R. Kayýlý,
caminin önünde aralarýnda husumet
bulunan ,Y Göbel'in (30) silahlý sal-
dýrýsýna uðradý.  Kayýlý'nýn 'da ayný
þekilde silahla  cevap verdiði ý olay-
la 6 kiþi yaralandý. Jandarma tara-
fýndan gözaltýna alýnan ve her ikisi
de hafif þekilde yaralanan Göbel ile
Kayýlý, tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.

Olay gece akþam Çorum'un Ýs-
kilip ilçesi Yukarý Örenseki Kö-
yü'nde meydana geldi. Y. Göbel, te-
ravih namazýndan çýktýktan sonra
cami önünde sohbet eden ve arala-
rýnda husumet bulunan R. Kayýlý ile
yanýnda bulunan kiþilere av tüfe-
ðiyle ateþ açtý. Camiden çýkanlarýn
korku ve panik yaþadýðý olayda Ka-
yýlý da ayný þekilde   husumetlisine
silahla ateþ açtý. Silahlý kavgada
Kayýlý ile birlikte camiden çýkan
köy muhtarý olan babasý O. Kayýlý,
R. Çýrak ve S. Ahmet Yüzügüldük
ile Y. Göbel ve kardeþi S. Göbel de
yaralandý.

Ýhbar üzerine bölgeye çok sayý-
da saðlýk ekibi ve jandarma sevk

edildi. Yaralýlar ambulanslarla çe-
þitli hastanelere kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý. Yaralýlarýn saðlýk du-
rumlarýnýn iyi olduðu belirlendi.
Jandarma olay yerinden kaçan ve
hafif yaralý olan Y. Göbel'i yakala-
dý. Soruþturmayý derinleþtiren ekip-
ler, ayakta tedavisi yapýlan R. Kayý-
lý'yý da gözaltýna aldý.

Y. Göbel (30) ifadesinde, "Ara-
mýzda daha önceden husumet var-
dý. Namaz çýkýþý da tartýþtýk. Ben
kendimi korumak için ateþ açtým"
dedi. R. Kayýlý da cami çýkýþý ken-
disinin bulunduðu gruba Göbel ta-
rafýndan ateþ edildiðini ve kendisini
savunduðunu ileri sürdü.

Muhtar O. Kayýlý ise þunlarý
söyledi.

"Teravih namazý çýkýþý caminin
önünde sohbet ediyorduk, Y. Göbel
ile karþý karþýya geldik ve bakýþtýk.
'Neden bakýyorsun' diyerek baðýrdý.
Tartýþma çýktý. O sýrada tüfekle ateþ
etti ve hepimizi yaraladý."

Jandarmadaki iþlemleri tamam-
lanan Y. Göbel ve R. Kayýlý sevk
edildikleri adliyede çýkarýldýklarý
hakimlikçe tutuklandý. (Ali Ýnaç)

Mevlana Hazretleri bu altýn gibi deðerli sözüyle de
öyle güzel bir benzetme yapmýþtýr ki, hani eksiði ve
fazlasý olmayan bir söz için aðyarýný mani, efradýný ca-
mi ifadesini kullanýrýz ya, iþte tam da öyle. Ýnsanýn,
özellikle de kalbinin dili ile iletiþimini izah ederken
kullanýlmasý gereken muhteþem bir benzetme. Bu söze
þapka çýkartmamak, bu sözün sahibini ayakta alkýþla-
mamak mümkün mü?

Samsun'da vaizlik yaptýðým yýllarda zaman zaman
deniz kenarýnda yürümüþlüðüm olmuþtur. Sizlerin de
malumudur ki deniz kendisine atýlan çerçöpü veya ken-
di içinde barýndýrdýðý ölmüþ balýklarý kendisine herhan-
gi bir fayda saðlamadýðý için sahile atar. Hatta her þey
kendisine hizmet etmesi için yaratýlan en mükerrem
varlýk olan insanýn bile ölüsünü deniz içinde barýndýr-
maz. Ya sahile atar ya da içinde tutmayýp suyun yüzü-
ne çýkartýr. Ýnsanýn kalbi ile dili arasýndaki bað da týpký
deniz ile sahili arasýndaki bað gibidir. Ýnsanýn kalbi, en
deðerli hazinesi olan imanýnýn mekaný ve canýndan bi-
le çok sevdiði Yüce Yaratanýnýn nazargahýdýr. Öyle ki
insanýn kalbi denizden bile engin ve derindir. Sahil, na-
sýl denizin hüznünü, derdini, tasasýný, acýsýný, sevincini
ve mutluluðunu bize aktararak mütercimlik yapýyorsa;
týpký sahil gibi insanýn dili de kalbinde ki fýrtýnalarý, iyi-
likleri, kötülükleri, mutluluklarý ve sevinçleri zaman
zaman sesi titreterek, yükselterek, alçaltarak; sözleri
zaman zaman dost doðru söyleyerek veya eðrilterek ya
da söylediði sözle kimini sevindirip kimini üzerek ve-
ya kiminin de kalbini kýrarak adeta kalpte olan biteni
dýþa yansýtýyor. Yani kýsacasý, sahil denizin duygularý-
na, dil de kalbin duygularýna tercüman oluyor. Nasýl ki
denizdeki kirlilik hem kendisine, hem için de barýndýr-
dýðý canlýlara hem de sahilini kirleterek ve kötü koku
yayarak denizin dýþýndaki canlýlara zarar veriyor ve on-
larý rahatsýz ediyorsa; insanýn kalbi de deniz misali gü-
nahlarla ve fýtratýna uygun olmayan düþüncelerle kir-
lendiði zaman bu kirliliðin neticesinde evvela, yaratýlýþ
gayesine uygun yaþamayýp kendisini özene bezene ya-
ratan ve bütün mahlukattan üstün yapan Yüce Yarataný-
ný üzerek yine kendisine zarar vermiþ oluyor. Zira ne
ekersen onu biçersin misali kendisine vermiþ olduðu
zarar, sadece bu fani dünya ile sýnýrlý kalmayýp ebedi
olan Ahiret yurdunda da kendisini bularak rezilrüsvay
olmasýna ve telafisi olmayan zarara uðramasýna sebep
oluyor.

Denizin sahile attýðý çöpler misali, kalpten dile yan-
sýyan kalp kýrma, küfür, yalan, dedi kodu, gýybet, haset,
iftira ve söz taþýma kalbin ne kadar kirlendiðini hayký-
rýyor. Nasýl ki sahilde yürürken çerçöp ve kötü koku bi-
zi rahatsýz ediyorsa; insanýn kalbinden diline yansýyan
ve asla kendisine yakýþmayan söz ve söylemler de bü-
tün insanlýða zarar veriyor ve kötü örnek oluyor. Sonra
da toplumun belini büken kötü ahlaktan dolayý þikayet
ediyor. Hani herkes kendi kapýsýnýn önünü temizlese
sokaklar tertemiz olur ya. Týpký bu örnek gibi herkes
kendi kalbini temizlese toplum tertemiz olur. Kötü ah-
laktan hiç eser kalmaz.

Eðer bende az önce zikrettiðim asla bana yakýþma-
yan kötü söz ve söylemler varsa; demek ki deniz misa-
li kalbim kirlenmiþ. Kalbimdeki kir dilime yansýyor.
Demek ki, en deðerli hazinem olan imaným, düþmaným
olan nefsime ve þeytanlara söz geçiremez olmuþ. Ýma-
nýmýn kalesi olan kalbim nefsin ve þeytanlarýn askerle-
riyle kuþatýlmýþ. Ýmaným zayýflamýþ artýk organlarýma
söz dinletemez olmuþ. Beþ duyu organýma bakýyorum
da, en büyük sermayem imanýmýn gereðini deðil de
düþmaným olan nefsimin emrini yerine getiriyor. Göz-
ler tabutu görüyor imanýn gereði ibret alacak yerde, ha-
la nefsin emri olan harama bakýyor. Kulaklar ezaný du-
yuyor, imanýn gereði beþ vakit namazý vaktinde kýlacak
yerde, nefsin emri olan þehevi müzikleri dinliyor. Bur-
num  Rabbimin nimeti olan vücuduma hayat veren ne-
fesi soluyor. Hal bu ki  bir dakika o nefesi solumasa
öleceðini bildiði halde, nefes alma nimetinin þükrünü
eda edebilmek için kendisini secdeye koymuyor. Að-
zým bedenimin yakýtý olan Rabbimin nimetlerini yiyor.
Fakat yediði nimetin sahibinin adýný bile anmaktan ka-
çýyor. Vücudumu kaplayan derim, Rabbimin güneþiyle
ýsýnýyor, fakat açmamasý ve baþkalarýna göstermemesi
gereken mahrem yerlerini teþhir ederek Rabbime asi
geliyor. Bütün bu olumsuz örnekler, imanýmýzýn gereði
olan Ýslam'ý yaþamamaktan ve dolaysýyla kalbimizin
deniz misali günahlarla kirlenmesinden kaynaklanýyor.
Deniz tertemiz olduðu zaman içinde barýndýrdýðý canlý-
lar saðlýklý oluyorsa; kalbimizde deniz misali temiz ol-
duðunda huzurla doluyor. Ailemize ve toplumumuza
huzur ve mutluluk hakim oluyor. 

Kalbimiz olumlu tutum ve davranýþlarda denizi
kendine örnek almalýdýr. Mesela nasýl ki deniz içinde
barýndýrdýðý canlýlarýný, petrolünü, doðal gazýný, incisi-
ni ve mercanýný sahipleniyor ve onlarý kendi içinde giz-
liyorsa; kalbimizde yaptýðý ibadetleri, hayýr ve hasenat-
larý orada burada geliþi güzel anlatmamalý; kibir ve ri-
ya ürünü olarak kullanmamalý; deniz misali kendine
saklamalýdýr ki o güzel ameller kibir ve riya fýrtýnasýn-
da savrulup boþa gitmesin. (Haber Merkezi)

14 Mayýs'ta yapýlacak milletvekili genel seçimleri için partiler millet-
vekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

14 Mayýs'ta yapýlacak milletvekili genel seçimleri için partiler millet-
vekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listelerin sunulma-
sýyla birlikte Çorum'un milletvekili adaylarý da belli oldu.

Ýþte o adaylar:

"Kalp Denizdir Dil 
Kýyý, Denizde Ne 

Varsa Kýyýya O Vurur."
(Mevlana )

Müftü 
Þuayip Güllü

Yukarý örenseki köyünde  teravih çýkýþýnda 
silahlý kavga: 6 YARALI, 2 TUTUKLAMA

OSMANLI YAPI'DAN GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝ

Çorum'un milletvekili adaylarý belli oldu

AK PARTÝ
1) Av. Yusuf AHLATCI
2) Av. Oðuzhan KAYA
3) Zeki GÜL
4) Ramazan KELEPÝRCÝOÐLU
CHP
1) Mehmet TAHTASIZ
2) Bekir ÖZSAÇMACI
3) Av. Burçin Solmaz POLAT
4) Seyit Ahmet GÜHER

MHP
1) Vahit KAYRICI
2) Ahmet KURTBAÞ
3) Ýsmail LEK
4) Mete ÇAKI

YENÝDEN REFAH PARTÝSÝ
1) Yakup TAÞ
2) Yasin GÜLER
3) Ömer KARSLI
4) Ferhat YEÐEN

BÜYÜK BÝRLÝK PARTÝSÝ
1) Fehmi GÜNEY
2) Salim YILDIRIM
3) Hasan KARGACI
4) Rýdvan ALCA (Ali Ýnaç)
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Uzun süredir tamamlanmasý beklenen Ýskilip
Meslek Yüksekokulu'nun yapým ihalesinin 2 Mayýs
2023 günü gerçekleþtirileceði bildirildi.

ÝHALE, 2 MAYIS SAAT 14.00'TE 
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝNDE YAPILACAK
Belediye Baþkaný Ali Sülük Ak parti Çorum

Milletvekili Av. Oðuzhan Kaya ile yaptýklarý giri-
þimler sonucu okulun ihale aþamasýna geldiðini söy-
ledi. Ýhale, Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik
Daire Baþkanlýðý tarafýndan ikmal inþaatý yapým iþ-
leri kapsamýnda ihale ediliyor. 

02.05.2023 saat 14.00'da gerçekleþecek olan iha-
lenin sonuçlanmasý ile birlikte yarým kalan Ýskilip

Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasý tamamlana-
cak.

BAÞKAN ALÝ SÜLÜK'TEN 
OÐUZHAN KAYA'YA TEÞEKKÜR
Ýskilip Belediye Baþkaný Ali Sülük; "Yarým ka-

lan iþleri bitirmeye devam ediyoruz. Ak Parti Ço-
rum Milletvekili Sayýn Oðuzhan Kaya ile birlikte
yürüttüðümüz giriþimler neticesinde Ýskilip Meslek
Yüksek Okulu yapým Ýhalesi 02.05.2023 tarihinde
gerçekleþtirilecektir. Ýlçemize ve hemþehrilerimize
hayýrlý uðurlu olsun.

Sayýn vekilimize destek ve katkýlarýndan dolayý
teþekkür ederim" (Ali Ýnaç)

Çevre Yolu Akþemseddin Kavþaðý bayram ön-
cesi trafiðe açýlacak.  

Karayollarý ve Çorum Belediyesi’nin yoðun
çalýþmalarý sonucunda kýsa sürede tamamlanan
farklý seviyeli kavþak 8 ilçenin Çorum ile baðlan-
týsýný saðlayacak, Ýlim Yayma Kavþaðý ve Os-
mancýk Kavþaðý’nýn trafik yükünü de önemli öl-
çüde alacak. 

Ýskilip, Bayat, Uðurludað, Oðuzlar, Osman-
cýk, Kargý, Dodurga ve Laçin’i Samsun-Çorum-
Ankara Çevreyolundan, Çorum merkez Akþem-
seddin Caddesi'ne baðlayacak olan farklý seviye-
li kavþak projesi tamamlanma aþamasýna geldi.
Geçtiðimiz hafta çevre yolu geçiþi trafiðe açýlan
kavþaðýn baðlantý yollarý da Çorum Belediyesi ta-
rafýndan tamamlandý. Çiftlik Pýnarý Caddesi’nin
tamamlanmasýný ardýndan yüklenici firma ekiple-
ri kavþaðýn þehir giriþi kýsmýnda son dokunuþlarý
yapýyor. 

Bayram öncesi trafiðe açýlacak 
Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn,

þehrimizin heyecanla beklediði bir projeyi ta-
mamlamak üzere olduklarýný söyledi.  Farklý se-
viyeli kavþak projesinin seçim dönemi vaatleri-
mizde vaat ettikleri bir çalýþma olduðunu hatýrla-
tan Baþkan Aþgýn “Bu projemize Ulaþtýrma Ba-
kanlýðýmýz, Valiliðimiz, Milletvekillerimiz ve teþ-
kilatlarýmýz da sahip çýktý. Ýhalesi yaklaþýk 11 ay

önce yapýlmýþtý. Karayollarý ve belediyemizin
hummalý bir çalýþmalarý ile artýk sona geldik.  Ye-
ni Ýskilip yoluyla Akþemseddin Caddesi’ni birleþ-
tiren kavþaðý bayram öncesi trafiðe açmýþ olaca-
ðýz.” dedi. 

Trafiði rahatlatacak 
Yapýlan çalýþmayla birlikte çevreyolu geçiþi-

nin ve þehir içi trafiðin rahatlayacaðýný belirten
Baþkan Aþgýn, “8 ilçeyi merkeze baðlamakla kal-
mayýp þehir içi trafiðini de rahatlatacak farklý se-
viyeli kavþak projesi hýzla ilerliyor. 

Çok kýsa süre içerisinde tamamlanýp hizmete
açýlacak bu muazzam eser þimdiden hayýrlý olsun.
Baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan
olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür ede-
rim.” dedi. (Haber Merkezi)

MYO YAPIM ÝHALESÝ 2 MAYIS'TA

ÇEVREYOLU KAVÞAÐINDA SONA GELÝNDÝ

Yemeklerde kullandýðýmýz gýdalar saðlýðýmýz
için oldukça faydalý olabiliyor. Eski Mýsýr'da þifa
kaynaðý olarak görülen ve Tutankhamun'un me-
zarýnda bulunan bir tohumun faydalarý oldukça
þaþýrtýcý olabiliyor. Cinsel problemlerde kansere
kadar birçok saðlýk sorununda etkili sonuçlar sað-
layan bu tohumu mutfaktan eksik etmemek gere-
kiyor.

Susam tohumlarý, yüksek yað içeriði ve zen-
gin, fýndýksý tadý sayesinde dünya çapýnda mut-
faklarda yaygýn olarak kullanýlan bir malzemedir.
Susam tohumu, insanlýðýn bildiði en eski yaðlý to-
hum olarak kabul edilir. Tutankhamun'un meza-
rýnda bulunan susam tohumlarý Mýsýrlýlar tarafýn-
dan sýk sýk kullanýlmýþtý. M.Ö. Mýsýrlýlar ona iyi-
leþtirici, güç verici, erkekliði artýrýcý etkiler atfet-
miþler ve buna sesem adýný vermiþlerdir.

A, B1, B2 ve E vitaminleri içerir. Tiamin ve
B6 vitamini içeriði sayesinde, uygun hücre fonk-
siyonu ve metabolizmasý için gerekli olduðundan

iltihaplanmaya karþý etkili olan susam tohumlarý-
nýn faydalarý saymakla bitmez. (Haber Merkezi)

Kendi küçük etkisi büyük!


