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TEOG açıklandı,
Nasıl tercih
yapılacak?

T

emel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş Sınavı’nın (TEOG)
29 Haziran’da açıklanmasıyla birlikte liseye başlayacak öğrenciler 15-29
Temmuz arası
tercihlerini
yapıyor.

Dr. Sadık
Ahmet
Ortaokulu
Rehber
Öğretmeni
Selma
Atmaca

Sayfa 3’te

TSO, Basın

Bayramı’nı kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis
Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Başaranhıncal, 24
Temmuz Basın Bayramı
nedeniyle bir mesaj
yayınladı.

Sayfa 4’te

Vekillerden Vali Kılıç’a ziyaret
Sayfa 4’te

Bilimsel Eczacılığın

177. yılı kutlandı

FETÖ bağlantılı okul
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Günlük,Siyasi,BağımsızGazete

Yýl: 1 Sayý: 201

Eczacılar Odası 14 Mayıs Eczacılık bayramını kutladı. Bilimsel eczacılığın 177. Yılı nedeniyle Çorum Eczacı Odası tarafından bu yılda
bir dizi etkinlik düzenlendi. Çorumlu eczacılar Atatürk Anıtında tören düzenledi. Törene
Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan, oda
yöneticileri ve eczacılar katıldı.
Sayfa 5’te

ve dernekler kapatıldı
Kaçak imam, Çorum’da teslim oldu

MİT tırları soruşturmasında hakkında yakalama
kararı olan cemaatin jandarma imamlarından olduğu iddia edilen H.B. Çorum'da teslim oldu.
Cemaat tarafından tanıştırıldığı eşiyle evlendiğini
belirten H.B., diğer imamları deşifre etti. H.B., aralarındaki iletişimi tabletlerine yüklenen özel bir
Sayfa 2’de
programla sağladıklarını anlattı.

Cezaevi Savcısı

Ç

adliyeye sevk edildi

Çorum’da darbe girişimi sonrasında başlatılan
soruşturma kapsamında bir hakim ve bir savcı
Sayfa 2’de
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

orum’da FETÖ bağlantılı okul ve derneklerin kapatıldığı bildirildi. Resmi
Gazete'de yayınlanan kararname ile kapatılan kurumların tam listesi açıklanırken, o listede Çorum’dan da okul ve derneklerin isimleri yer aldı.

Ceylan ve Kafkas, halka seslendi
‘Demokrasi Nöbeti’ sürüyor

Sayfa 4’te

Alaca’da demokrasi nöbetinin 8’inci
gününde halk yine meydanları doldurdu

Gelin damat
demokrasi nöbetinde
Çorum’da genç bir çift düğün gecesinde,
15 Temmuz’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyelerinin gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı
Sayfa 8’de
demokrasi nöbeti tuttu.
Sayfa 8’de

AK Parti Çorum
Milletvekili
Ahmet Sami Ceylan

22. ve 23. Dönem
AK Parti Çorum Milletvekili
Agah Kafkas

‘Çam Yarması’ Çorum’da çekilecek

GÜND
 EM

Kaçak imam, Çorum’da teslim oldu
Sayfa

2

söylediğini kaydetti.

"YURT DIŞINA KAÇIRMA
TEKLİF EDİLDİ"

Örgütün kendisini yurt dışına kaçırma
teklifi yaptığını ancak bunu kabul etmediğini kaydeden H.B., şöyle konuştu:
"Bunun üzerine ben bu evde iki ay kadar
tek başıma yaşamaya başladım. Bu
dönemde Engin isimli bir kişi 67 günde
erzak getirip, ihtiyacım olup olmadığını
soruyordu.

"BU İKTİDAR DEĞİŞİR GİBİ
İFADELER KULLANILDI"

MİT tırları soruşturmasında hakkında
yakalama kararı olan cemaatin jandarma
imamlarından olduğu iddia edilen H.B.
Çorum'da teslim oldu.
Cemaat tarafından tanıştırıldığı eşiyle
evlendiğini belirten H.B., diğer imamları
deşifre etti. H.B., aralarındaki iletişimi
tabletlerine yüklenen özel bir programla
sağladıklarını anlattı.

"EN BÜYÜK SUÇ
ÖRGÜTLERİNDEN BİRİSİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MİT tırları soruşturması
kapsamında hakkında yakalama kararı
bulunan ve Çorum'da teslim olan
FETÖ'nün jandarma imamlarından H.B.,
FETÖ'nün en büyük suç örgütlerinden
biri olduğunu belirtti.

ÖRGÜTLE 1998 YILINDA
TANIŞMIŞ

Teslim olduktan sonra Çorum Emniyet
Müdürlüğünde ifadesi alınan H.B., örgütle 1998 yılında, lise 2. sınıfta tanıştığını
anlattı. Örgüte ait dershaneye gittiğini,
2000 yılında da Konya Selçuk Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandığını söyleyen H.B., üniversite öğrenimi
süresince "cemaat evinde" kaldığını bildirdi.

"AHMET İSİMLİ BİR KİŞİ EV
İMAMLIĞI YAPTI"

Bu evlerde düzenli olarak Fetullah
Gülen'in videolarını izlediklerini ve
kitaplarını okuduklarını belirten H.B., bu
dönemde Konya'nın Ilgın ve Kadınhanı
ilçelerinde olduğunu hatırladığı Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi
Ahmet isimli bir kişinin "ev imamlığı"
yaptığını kaydetti.

ÖRGÜTÜN OKULLARINDA
ÇALIŞTI

Üniversite birinci sınıfta örgütten eğitim
aldıktan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda cemaatin okullarına giden
öğrencilere ders anlatmaya başladığını
ifade eden H.B., 2004'te KPSS'den devlet
memuru olabilecek puanı almasına rağmen "örgütün okullarında çalışma teklifini" kabul ettiğini söyledi.

"CEMAAT TARAFINDAN
TANIŞTIRILAN EŞİMLE
EVLENDİM'

H.B., 2007'ye kadar Konya'daki örgüt
okullarında, daha sonra ise Adana'da
öğretmenlik yapmaya devam ettiğini,
2008'de eşi S. H.B. ile evlendiğini dile
getirdi. H.B., "Bu evliliğimiz tamamen
örgüt içi bir evliliktir. Bu evliliğin kimlerin aracılığıyla olduğunu hatırlamıyorum"
dedi. 2009 KPSS ile iyi bir puan alarak
2010'da Adana'nın Feke ilçesi Güzpınar
köyüne sınıf öğretmeni olarak atandığını
belirten H.B., eşinin ise yine kendisi gibi
"hak ederek KPSS'yi kazandığını" ve
2011'de öğretmen olduğunu belirtti.

ÖRGÜT KENDİSİNE 'AKİF'
MÜSTEAR İSMİNİ VERDİ

Geçmişte bağı olan kişilerce 2011 yılı
başında kendisine "sohbet imamlığı" teklifi yapıldığını anlatan H.b., örgüt tarafından ayrıca kendisine "Akif" müstear ismi
verildiğini söyledi.

"SOHBET GÖREVİ YAKLAŞIK
BİR YIL SÜRDÜ"

H.B., ifadesine şöyle devam etti:
"Sohbetlerde bu ismi kullanmaya başladım. Muhtemelen sohbetlere gelenler de
farklı isimler kullanıyordu. Sohbetlerime
bu dönemde Adana il merkezinde görev
yapan jandarma astsubay ve uzman
çavuşlar birer kişi olarak gelmeye başla-

dı. Bu dönemde üç, dört kadar personelle
bire bir sohbet ortamım oldu. Ben bu
kişilerin askeri personel olduğunu birkaç
ay sonra öğrendim. Bu sohbet görevi
yaklaşık bir yıl sürdü ve bu dönem benim
örgüt tarafından denememin yapıldığı bir
yıldı.

"ADANA'DA BÖLGE
İMAMLIĞI GÖREVİ VERİLDİ"

nette herkesin kullandığı Tango ile aynı
olan ancak sadece yazışma yapılan bir
program üzerinden örgüt içinde iletişim
kurmaya devam ettik" dedi. Bu iletişim
şekliyle örgüt içi para ve randevu saatlerini ayarladıklarını vurgulayan H.b., bu
sürecin 2014'e kadar devam ettiğini bildirdi.

"KONUŞMALAR
NET DEĞİLDİ"

Bir yıl sonra bana örgüt tarafından bütün
Adana'da bulunan jandarma astsubay ve
uzman çavuşların 'kurum imamlığı', yani
'bölge imamlığı' görevi verildi. Ancak
ben bu dönemde imam pozisyonuna getirildiğimi bilmiyordum. Bu dönem içerisinde yanıma gelen personelle dini konularda sohbet, namaz kılma, Fethullah
Gülen'e ait videoların izlenmesi, kitaplarının okunması şeklinde devam ediyordu.

H.B., ifadesini şöyle sürdürdü: "2014 yılı
ocak ayı başlarında Jandarma tarafından
MİT Tırlarının çevrildiği gün Nahit,
Ertuğrul ve ben, Halil'in ikametinde rutin
görüşmedeydik. Eve girdiğimizde bizi bir
odaya kapattı ve dışarıda sürekli telefonla
konuştu. Konuşmalar çok net değildi.
Ancak bir telaş olduğu açıktı. Ne olduğunu o anda çözemedik.

"PARALARI BEN
TOPLUYORDUM"

"TIRLARIN ÇEVRİLDİĞİNİ
ÖĞRENDİM"

Ayrıca Adana'da bulunan jandarma astsubay ve uzman çavuşlarca verilen burs,
himmet, kurban, zekat ve benzeri yardımları da ben topluyordum." Bu sırada aslen
Mersinli olan ve Tarsus'ta yaşayan
"Nabit" müstear adını kullanan Uğur
isimli kişinin, Mersin'deki jandarma astsubay ve uzman çavuşların sorumluluğunu yürüttüğünü de aktaran H.B., "Yine
Osmaniye ve Hatay illerinden 'Ertuğrul'
müstear adını kullanan Niğdeli Bayram
sorumluluğu yürütmekte idi.

"HAMZA ALİ ECE BİZİM ÜST
SORUMLUMUZDU"

Ayrıca benimle birlikle Nahit ve Ertuğrul
isimli arkadaşlarımız, bizim bağlı olduğumuz Halil müstear adını kullanan, gerçek ismini kapı zilinde gördüğüm kadarıyla Hamza Ali Ece olarak bildiğim
şahıs bizim üst sorumlumuzdu" dedi.

"MERSİN OSMANİYE HATAY
VE ADANA İMAMI"

Ece'nin Mersin, Osmaniye, Hatay ve
Adana illerinde tüm subay, astsubay ve
uzman çavuşlardan sorumlu "jandarma
imamı" olduğunu itiraf eden H.B., Nahit
ve Ertuğrul ile "himmet" adı altında topladıkları paraları ise makbuz veya not
alma sistemi olmadan nakit olarak Ece'ye
teslim ettiklerini açıkladı.

"ÖRGÜT BEKAR PESONELİN
MAAŞINDAN YÜZDE 10,
EVLİLERDEN YÜZDE 5
İSTİYORDU"

H.B., örgüt tarafından bekar personelin
maaşından yüzde 10, evli personelden ise
yüzde 5 para alınması talimatı verildiğini
ancak bu talimata genel olarak kimsenin
uymadığını, personelin para miktarını
belirlerken gelir gider durumuna göre
hareket ettiğini anlattı.

"İNTERNET HATTI OLAN
TABLETLER VERİLDİ"

1725 Aralık darbe girişiminin ardından
örgütün, AK Parti'nin desteklenmemesi
yönünde söylemlerde bulunmaya başladığını belirten H.B., bu süreçten önce örgüt
tarafından içinde hat olan yeni telefon
verildiğini, iletişimin bu telefonlarla sağlandığını, 1725 Aralık sonrasında ise
içinde internet hattı bulunan tabletler
dağıtıldığını kaydetti.

PROGRAM İLE İLETİŞİM

Tabletlerin verilmesinin ardından bu telefonların kırılıp atıldığını bildiren H.B.,
"Bu tabletlerdeki iletişim programı yani
Tango isimli programı tablete kurulu olarak bize verildi. Bu program normal
Tango programı değil farklı bir yazılım
ile hazırlanmıştır. İsmi ve amblemi inter-

Biz odada otururken Halil yanımıza geldi
ve çok kısa bir görüşme yaptık ve topladığımız paraları ona verdik ve evden
ayrıldık. Ben daha sonra basından Adana
jandarma görevlilerinin, Türkmenlere
giden insani yardım malzemelerini taşıyan tırların çevrildiğini öğrendim. Bu
olay garibime gitti. Tırların ne amaçla
durdurulduğunu muhakeme etmeye başladım."

"HAYAL BİLE
EDEMİYORDUM"

Bu eylem sonrası örgütten soğumaya başladığını belirten H.B., "Örgütün MİT tırlarına yaptığı operasyon nedeniyle güçlü
bir devlet kurumuna bu şekilde davranabiliyorsa bizim gibi gariban insanlara
yapabileceklerini hayal bile edemiyordum" açıklamasını yaptı.

"EYLEM PLANLI..."

O dönemde astsubay ve uzman çavuşların sorumlu olmasına rağmen böyle bir
eylemden haberi bulunmadığını iddia
eden H.B., "Halil'in beyan ettiğim illerin
subay kademesindeki personelin imamlığını yapması, bu olayın planlı bir şekilde
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır."
dedi.

MÜDÜR YARDIMCISI
OLARAK ATANDI

MİT tırları operasyonu sonrası örgütten
soğumasına rağmen, korktuğu için ayrılamadığını savunan H.B., 2016 yılı ocak
ayında Konya Ereğli Denetimli Serbestlik
Müdürlüğüne, müdür yardımcısı olarak
atandığını bildirdi.

"ANKARA'YA GELMEMİ
SÖYLEDİLER"

Ereğli'ye atandığında örgütün kendisini,
birileriyle tanıştıracaklarını söylediklerini
ancak kiminle irtibat kuracağını sormadan Adana'dan ayrıldığını aktaran H.B.,
"18 Mayıs 2016 günü örgüt tarafından
bana kullanmış olduğum tablet üzerinden
sıkıntılı bir durum olduğunu, alabildiğim
kadar izin alarak, evi terk edip Ankara'ya
gelmemi söylediler" dedi. Mesajın kimden geldiğini bilmediğini, programın
bunu engellediğini iddia eden H.B., yıllık
izin dilekçesi bırakarak Ankara'ya gittiğini anlattı.

"HAKKIMDA YAKALAMA
KARARI ÇIKARILACAĞI
SÖYLENDİ"

Kendisini bir hastane önünden İrfan isimli kişinin alarak bir eve götürdüğünü
belirten H.B., bu kişinin kendisine, hakkında MİT tırları soruşturması kapsamında yakalama emri çıkarılacağını, yakalanması durumunda ise işkence edileceğini

İki ay kadar bu evde kaldım. İrfan ile son
görüşmemizde bu durumun nereye kadar
gideceğini, bu şekilde yaşamanın zor
olduğunu söylediğimde, bana sürecin bu
şekilde gitmeyeceğini, 'halk gerçekleri
görür, bu iktidar da değişir' gibi ifadeler
kullandı. Bu görüşmede İrfan bana 'Zaten
buradasın bir ihtiyacın yok, kullandığın
tableti bana ver' dedi, ben de teslim
ettim.

"ÖRGÜT HAKKINDAKİ
OLUMSUZ TAVIRLARIM
NEFRETE DÖNÜŞTÜ"

15 Temmuz 2016 gecesi televizyonu açtığımda askeriye tarafından darbe yapıldığını,TRT'de 'ordu yönetime el koydu'
şeklinde haberleri duymam üzerine
kanallarda dolaşmaya başladım ve hangi
kanal olduğunu hatırlamıyorum ancak
helikopterler ile Ankara Özel Harekat
binasına yapılan saldırı sonucu 17 polisin
şehit olması haberini öğrenince örgüt
hakkındaki olumsuz tavırlarım nefrete
dönüştü.

"ÖĞLE NAMAZINI KILDIM
EVDEN ÇIKTIM"

Çünkü bir ülkenin askeri, polisine silahlı
saldırıda bulunamaz, sivil halka ateş edemez. FETÖ/PDY'nin askeriye içerisindeki mensuplarınca bahsetmiş olduğum
eylemlerin düzenlendiğini öğrenmem
üzerine sabah evden ayrılmayı düşündüm
ancak ortamın hareketli olması nedeniyle
öğle namazını kıldıktan sonra eşyalarımı
toparlayarak evden çıktım."
Buradan bir otobüsle Çorum'a gittiğini
bildiren H.B., sonrasında ise teslim olarak "Etkin Pişmanlık Yasası'ndan" faydalanmak istediğini beyan ettiğini ve örgüt
içerisindeki faaliyetler hakkında bildiklerini anlattığını söyledi.

İMAMLARI DEŞİFRE ETTİ

İfadesinde bahsettiği "jandarma imamlarının" kimliklerini de deşifre eden H.B.,
bu kişilerle ilgili şu bilgileri verdi:
"Benim örgüt içerisinde bulunduğum
dönemde sorumlular şu şekildedir;
Nahit kod adlı asıl adı Uğur olan kişi
Tarsus'ta yaşar, 3540 yaşlarındadır.
Mersin'de Jandarma astsubay ve uzman
çavuşlardan sorumludur. Tarsus'ta meslek
Lisesi öğretmenidir. Ertuğrul kod adlı
Niğdeli Bayram, 3540 yaşlarında,
Hatay'da ikamet eder. O da Hatay ve
Osmaniye'deki askerlerden sorumludur.
Matematik öğretmenidir. Halil kod adlı
Hamza Ali Ece, 3540 yaşlarındadır.
Adana'da ikamet eder. Fen bilgisi öğretmenidir. Nurullah kod ismini kullanan
şahıs Halil'in üstünde yer alır. 4045 yaşlarında, nereli olduğunu bilmiyorum.
İrfan, 4045 yaşlarında, Engin ise 3540
yaşlarında, isimleri gerçek veya kod olabilir."

"TÜRK MİLLETİNİ MADDİ
MANEVİ SÖMÜRDÜ"

Örgütün ışık evlerinin temel amacının,
insanların beynini yıkayarak örgüte eleman temin etmek olduğunu belirten H.B.,
"Cemaatin aslında kurulmuş en büyük
suç örgütlerinden birisi olduğunu, söz
konusu terör örgütünün Türk milletinin
hem maneviyatını istismar ettiğini hem
de maddi olarak milleti sömürdüğünü
yaşayarak öğrendim." dedi.

"SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİ
YIKMAYA ÇALIŞTI"

H.B., cemaatin, kendisine örnek aldığını
iddia ettiği Saidi Nursi'nin kitaplarında
yazdığının aksine devletle kavga etmekten çekinmediğini, gizli amaçlarını gerçekleştirebilme uğruna 1725 Aralık sürecinden sonra seçilmiş hükümeti yıkmaya
çalıştığını gördüğünü söyledi. Söz konusu örgütün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve
Tük milletinin hayrına çalışmadığını vurgulayan H.B., himmet adına toplanan
paraların ise amacına uygun kullanılmadığını açıkladı. H.B., örgütle ilgili gerekenin yapılmasını istediğini de aktardı.
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Cezaevi Savcısı
adliyeye sevk edildi
Çorum’da darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında bir hakim ve bir
savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamındı Çorum Adliyesi’nde görevli
Cezaevi Savcısı Uğur Özcan Samsun’un
Bafra İlçesi’nde yakalandı. Kaçakçılık ve
Organize
Suçlarla
Mücadele
Şube
Müdürlüğü ekiplerince Çorum’a getirilen
Savcı Özcan, Adliyeye sevk edildi. Savcılık
sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye
çıkarılan Özcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan soruşturma kapsamında
daha önce gözaltına alınan ve Çarşamba
günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol
kararıyla serbest bırakılan Çorum Vergi
Mahkemesi Hakimi Fatih Mehmet Topçu da
savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına
alındı. Adliyeye sevk edilen Topçu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamu Sen’den
demokrasi
nöbetine destek

Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği, günlerdir
Çorum’da süren demokrasi nöbetine destek
verdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm
yurtta olduğu gibi Çorum’da da devam eden
demokrasi nöbetine Türkiye Kamu Sen İl
Temsilciliği de destek verdi. Geçtiğimiz
Cumartesi günü Hürriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Türkiye Kamu Sen
İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk milletinin
darbe sürecinde gösterdiği birlik ve beraberliği bozmaması gerektiğini belirtti.
Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

TÜRK MİLLETİNİN BUGÜN
GÖSTERDİĞİ BU TAVIR ÇOK
ÖNEMLİ

“‘Bizim ilkemiz, önce ülkemiz’ düsturu ile
yola çıkan Türkiye Kamu Sen ve ona bağlı
sendikalarımız milli özelliği en önde olan bir
sevdanın adıdır. ‘Türkiye Sevdamız’ sloganı
bizimle anlamlıdır. Türkiye-Kamu Sen ve
mensupları her şart altında dün olduğu gibi
bugün de kesintisiz demokrasiden yanadır.
Bu tavrını dün sokaklarda sonuna kadar
demokrasi diye haykırmış, bugünde haykıracak ve haykırmaya devam edecektir.
Devletimizi yıkmak, milletimizi bölmek
isteyen vatan hainlerinin 15 Temmuz menfur
girişimlerinin ardından ülkemizde
Olağanüstü Hal ilan edilmiştir.Teröristlerin
ve darbecilerin adalet önünde hak ettikleri
şekilde cezalandırılması her vatanseverin
arzusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm
kurum ve kuruluşları ile köklü maziye sahip
bir devlettir. Duamız milletimizledir, dilerim, milli birlik ve beraberliğimiz asla
bozulmasın. Milletimizin birlik ve beraberlik
içinde, demokratik, milli ve üniter yapımızı
koruyarak, geleceğe güvenle yürüyeceğinden asla şüphe duymuyoruz. Ülkemizin
demokratik hayatı, milletimizin huzur ve
ebedi varlığı daim olsun. Herkes haddini ve
hakkını bilsin. Türk milletinin bugün gösterdiği bu tavır çok önemlidir. Gerektiğinde
hiçbir makam ve mevkii tanımadan inancının gereğini yapmıştır. Darbe kimden gelirse
gelsin, kim vesile olursa olsun millete doğrultulan namlunun hesabı verdirilmeli ve bu
hesap milletin vicdanında kabul görmelidir.Türkiye Kamu Sen diyor ki, başka
Türkiye yok, bu ülke ve millet bizim.Bu kıymetler varlık sebebimizdir. Görülmüştür ki
vazgeçmek yok olmaktır. ‘Tek devlet’ diyerek, kahraman ecdadımızın mübarek emekleriyle Anadolu’da hayat bulmuş olan
Türkiye Cumhuriyeti ülküsünü, ‘Tek millet’
diyerek, binlerce yıllık mazimizde her türlü
farklılığı zenginliğe dönüştürerek insanlık
tarihine mümtaz medeniyetleri hediye eden
Türk milleti ülküsünü, ‘Tek dil’ diyerek,
dünyanın en saygın ve yaygın dillerinden
tarihimizin, kültürümüzün ve milli değerlerimizin taşıyıcısı olan güzel Türkçe ülküsünü,
‘Tek vatan’ diyerek, yüz binlerce şehidimizin aziz kanlarıyla sınırları çizilmiş olan
cennet vatanımız, güzel Türkiye’miz ülküsünü, Tek bayrak’ diyerek, rengini şehitlerimizin mübarek kanından almış ve büyük milletimizin hür yaşama arzusunun simgesi olan
ay yıldızlı al bayrak ülküsünü asla terk
etmeyeceğiz. Onun içindir ki, mücadele
gücümüzü, damarlarımızdaki asil kandan
alıyoruz.”

TEOG açıklandı,
Nasıl tercih yapılacak?
Sayfa

GÜND
 EM
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KESİN KARAR

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nın (TEOG) 29 Haziran’da açıklanmasıyla
birlikte liseye başlayacak öğrenciler 15-29 Temmuz arası tercihlerini yapıyor.
kenleri de anlatan Atmaca, nakil süreci hakkında bilgiler verdi.
Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Rehber
Öğretmeni Selma Atmaca, gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Öğrencilerimiz bireysel olarak da kendi tercihlerini yapma imkanına sahipler fakat okul
idaresinin onaylaması gerekiyor.

GELECEKTE YAPMAK
İSTEDİĞİNİZ MESLEĞE GÖRE
TERCİH YAPIN

BİREYSEL BAŞVURU DA
YAPILABİLİYOR

Tercih sürecinde öğrencilerimizin
dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden
birisi, gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorlarsa ona göre tercihlerini yapmalılar.
Puan bazında düşünüldüğünde tüm
Türkiye’de olduğu gibi Fen Liseleri en üst
kademelerde yer alıyor. Peşinden Anadolu
Liseleri ve meslek liseleri olarak sıralanıyor.
Öğrenci eğer ileride sayısal bir bölüm okumak istiyorsa Fen ve Anadolu Liselerini tercih etmeliler. Daha meslek edinmeye yönelik
bir gelecek düşünüyorlarsa meslek liselerini
tercih etmeleri en doğru seçenek olacaktır.
Tercihlerin sonuçları 8 Ağustos’tan
itibaren açıklanacak ve açıklandıktan sonra 9
Ağustos’tan itibaren okulların boş kalan kontenjanlarına göre nakil başvuruları yapılacak.
Bu nakil başvuruları yaz süresinde 3 dönemde ortaokul müdürlükleri tarafından alınacak.
Bunların tarihleri de şöyle:
9-15 Ağustos 1. Nakil ve sonucu 19
Ağustos’ta açıklanacak. 19-23 Ağustos 2.
Nakil ve 26-30 Ağustos’ta 3. Nakil olarak
belirlenmiş durumda. Öğrenciler kendi
hedefleri doğrultusunda bu nakil başvurularıyla istedikleri okula gitmeleri mümkün.
Ayrıca yıl içerisinde
de liselerde nakil yapılabiliyor. Tüm öğrencilerimize
başarılar diliyorum.”

“TEOG sürecinde öğrencilerimize
yardımcı olmak için buradayız. TEOG
sonuçları 29 Haziran’da açıklandı ve 15-25
Temmuz tarihleri arasında tercih takvimimiz
bulunuyordu ama ülkemizde yaşanan olaylar
nedeniyle bu süreç, 29 Temmuz’a kadar uzatıldı. 29 Temmuz’a kadar öğrencilerimizin
tercihlerini okullar aracılığıyla alıyoruz.

BASIN: 394838

BASIN: 394870

Ortaöğretim öğrencilerinin Lise
Eğitimleri için yapacakları okul tercihleri 15
Temmuz Cuma günü başladı. Öğrenciler, 29
Temmuz’a kadar TEOG Sınavı’ndan almış
oldukları puanlar ve YEP Yüzdelik dilimlerinde göre gitmek istedikleri okulları tercih
edecekler.
Tercihlerin sonuçları ise 8 Ağustos’ta
açıklanacak. Liseye başlayacak olan öğrenciler ayrıca nakil yaptırma şansına da sahip olacaklar.
Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Rehber
Öğretmeni Selma Atmaca, gazetemize yaptığı açıklamada, öğrencilerin bireysel olarak da
tercihlerini yapabileceğini ancak okul idaresinin onay vermesi gerektiğini iletti.
Tercih sürecinde dikkat edilmesi gere-

4

Bekiroğlu, Kargılılarla buluştu
Sayfa

GÜND
 EM

Vekillerden Vali Kılıç’a ziyaret
25 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Çorum milletvekilleri, Vali Necmeddin Kılıç’ı ziyaret etti

AK Parti Çorum İl Başkanı
Rumi Bekiroğlu, Kargı ilçesinde
devam eden demokrasi nöbetine destek vermek için ilçeye geldi.
Kargı
Saat
Kulesi
Meydanı’nda 15 Temmuz’dan bugüne her gece devam ettirilen ve 8.
gününe giren demokrasi nöbetine,
Kargı Kaymakamı Ali Erdoğan, AK
Parti Çorum İl Başkanı Rumi
Bekiroğlu, İl Başkan Yardımcısı
Adnan Tığlı, İl Yönetim Kurulu
Üyeleri Adnan Armağan, Mümtaz
Yılmaz, Mehmet Yetim, Oktay
Yıldırım, Kargı İlçe Başkanı
Mustafa Akpınar, İlçe Kadın Kolları
Başkanı Gülhan Demiral, İlçe
Gençlik Kolları Başkanı Şerafettin
Küçükdingil ve binlerce vatandaş
katıldı.

TÜRK MİLLETİ TEK
YÜREK OLDU

Kur’an-ı Kerim Tilaveti,
ezan, sâla, ilahi ve şiirlerin okunduğu
demokrasi nöbetinde AK Parti
Çorum
İl
Başkanı
Rumi
Bekiroğlu’da bir konuşma yaptı.
Konuşmasına
Mehmet
Akif
Ersoy’un bir mısrasıyla başlayan
Bekiroğlu, "Girmeden tefrika bir
millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi
biz buna inanan insanlarız, Aziz
Milletimiz; Başkomutanımız ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın darbeye ve darbecilere
karşı cesur ve kararlı duruşu ile can
siper hane bir şekilde tanklara ve
mermilere göğsünü siper etmiştir.
Yine bu aziz millet Türkiye’nin dört
bir yanında, 81 il ve ilçelerinde, hep
birlikte tek bilek tek yürek olmuş ve
dosta güven düşmana korku salmıştır. Kalkışma esnasında akla ziyan
şekilde, teröristler elinde silah olmayan masum halkın üzerine ateş açmış
ve yüzlerce masum sivil vatandaş ve
güvenlik gücü mensubu kardeşlerimiz şehit edilmiştir. Halka ateş emrine uymayan erler ise üstleri tarafından öldürülmüştür. Yani tarihimizin
en alçakça ve kalleşçe darbe girişi-

mini yaşamış bulunmaktayız.
Rabbim Birliğimizi dirliğimizi bozmak isteyen içimizdeki bu hain terör
örgütlerine, maşası oldukları dış güçlere müsade etmesin. Devleti için
canını hiçe sayarak, göğsünü siper
ederek Tankların ve tüfeklerin önüne
kendini atan kardeşlerimize Allah
rahmet eylesin, yaralı kardeşlerimize
de acil şifalar versin. Bu destansı bir
direniştir. Bu zor zamanlarda yüce
Türk milleti neler yapabileceğini tüm
dünyaya göstermiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden alçaklara hep
birlikte dur denilmiştir. Bu kutlu
davamızda mücadelemiz devam edecektir’’ dedi.

Tarih Yazıyoruz

İl Başkanı Bekiroğlu, bu milletin aynı gemide yol alan yolcular
olduğunu
belirterek,
"15
Temmuz’dan itibaren bir tarih yazıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tarih
yeni bir tarihin adı oldu. Milli iradenin hakim kılındığı, demokrasinin ve
Türkiye’nin ilelebet payidar olması
için sivil halkın üniformalı hainlere
karşı dur dediği bir gündür. 15
Temmuz’dan beri Kargı tekrar bir
bütün olduğunu Türkiye’ye gösterdi.
Göstermeye de devam etmektedir.
Meydanlarda Türkiye’m ezgileri
söylenmektedir. Bu vatan bölünmez
sloganları atılmaktadır. Sabahlara
kadar Türk halkı olarak uyanığınız.
Memleketimize sahip çıkıyoruz.
Masum sivil kardeşlerimiz 60-100
tonluk tankların önüne kendilerini
atarak kahramanca siper etmişlerdir.
Tarihte ilk kez meclis bombalandı.
Bu hainleri en büyük lanetle lanetliyoruz. O hainlere pabuç bırakmayacağız. Tefrikanın bu ülkeye girmemesi için sabahlara kadar nöbet tutuyoruz. Şehadet şerbeti içen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu darbe
girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı şehit, yaralılarımızı gazi
kabul ediyoruz. Sağ duyumuza
hakim olacağız. Herhangi bir sorun
yaşanmadan demokratik tepkimizi
gösterdik. Bundan sonra kazasız
belasız göstermeye devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.

TSO, Basın
Bayramı’nı kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi
Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol
Karadaş ve Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Başaranhıncal, 24
Temmuz Basın Bayramı nedeniyle
bir mesaj yayınladı.

ren ve her ortamda, her koşulda,
sorumluluk duygusu ile hareket
ederek toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın mensuplarımız bu noktada çok önemli bir
görev üstlenmektedir.

Masajda 15 Temmuz'da
yaşanan hain darbe girişiminde
Türk basınının demokrasiye ve
milli iradeye sahip çıkarak, üzerine
düşen görevi layıkıyla yaptığını
kaydeden
Karadaş
ve
Başaranhıncal, “Basın mensuplarımızın hainler karşısında verdiği
mücadele şüphesiz ki takdire
şayandır.
Ülkesinin
refahı,
Cumhuriyetin ilelebet yaşaması ve
demokrasimizin devam etmesi için
terör örgütünün hain kalkışma
hareketi karşısında dimdik duran
basınımız vatandaşlarımıza ulaştırdığı doğru bilgilerle milletimizin
meydanlarda toplanmasında etkin
rol oynamıştır." dedi. “Basın,
demokrasinin gelişmesi ve yaşamasındaki en önemli unsurlardan
biri olduğunu, 15 Temmuz da bir
kez daha kanıtlamıştır” diyen
Karadaş ve Başaranhıncal açıklamasında şunları kaydetti:

Ulusal basının yanı sıra
özellikle yörede yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar
olunması ve Çorum’un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve
kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da, özveri
içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inancındayız. Türkiye’de olduğu gibi
İlimizdeki basın kuruluşları da yaptıkları haberlerle gündem belirlemekte, kentimizin geleceğine yön
verebilmektedir. Basın-yayın sektörü olarak bölgenin güçlü illerinden biri olan Çorum basınının, gün
geçtikçe kendini geliştirdiğini
yakından takip ediyoruz. Biz de
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
olarak basınımızla olan ilişkilerimizi sürekli üst seviyede tutmaya,
imkanlarımız çerçevesinde her
zaman üzerimize düşen katkıyı
yapmaya çalışmaktayız. Bu duygu
ve düşüncelerle, zaman ve mekân
mefhumu gözetmeksizin, her şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan siz değerli basın çalışanlarımızın, Basın Bayramı olarak kutlanan
Basında Sansürün Kaldırılışının
108. Yıldönümünü içtenlikle kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

“Basının, farklı görüşlerin
seslendirilmesine imkân sağlamak,
sorunlar hakkında özgür tartışma
ortamı oluşturmak, yanlışlıkları
dile getirmek, toplumsal bilinci
güçlendirmek, kamu yararını
gözetmek gibi toplumsal açıdan
çok önemli bir işleve sahiptir.
Kamuoyunu aydınlatan, bilgilendi-

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen
ziyarette, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
İdare Amiri Salim Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan
Köse,AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami
Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum
Valisi Necmeddin Kılıç ile bir süre görüştü.
Görüşmede 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından Çorum’un ve Çorumluların durumları
değerlendirildi.
Görüşmenin ardından bir basın toplantısı
gerçekleştirildi.

“GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA
BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Necmettin Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’de son yüzyılda en
zorlu haftasının atlatıldığını dile getirdi.
Vatandaşlar tarafından oluşturulan birlik ve beraberliğe dünyanın takdirle yaklaştığını belirten
Vali Kılıç, “Çok değerli arkadaşlarım, sosyal bir
kural vardır kaliteyi ortaya çıkarmak için bazen
zorluklar darlıklar gerekir, beklide son yüz yılda
yaşadığımız en zor haftayı geçirdik. Çorumda
yüksek bir kalitenin olduğunu, Çoruma yeni gelmiş, ömrünü Anadolu coğrafyasının dört bir
yanında tüketmiş bir mülki idare amiri olarak,
Çorum’da gördüğümüz manzara bizi çok mutlu
etti. Gerçekten yüksek bir kültür var, oldukça iyi
bir demokratik anlayışı var, birlik beraberlik var,
ülkenin faydasını seçme ve seçtiği zamanda el ele
omuz omuza verme var. Bir haftadır bunun çok
çeşitli örneklerini de hep beraber görüyoruz. Tabii
bu hafta bize şunu da öğretti. Bugüne kadar son,
150 yıldır tüm reformlar bize ikram edilmişti,
ama son bir hafta şunu gösterdi ki artık insanımız
demokrasiyi canı pahasına korudu canı pahasına
elinde tuttu. Bu mücadele dünya tarafında hayretle karşılanmıştır, alkışlanmaktadır. Çorum özelinde de ve ülkemiz genelinde de fevkalade güzel,
göğüs kabartıcı onur verici hadiseleri hep beraber
yaşadık. Bu güzellikler zincirinin bir halkasını
bugün birlikte yaşıyoruz. İlimizin değişik partilerine mensup Milletvekilleri; ülkenin birliği,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar
olması, vatanımızın bekası için omuz omuza el
ele verdiler beraberce İlimizde bir çalışmayı
yürüttüler. Bu çalışamadan sonrada bizleri ziyareti bizler için anlamlıdır. Çok önemlidir.
Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇAPULCULARA HADLERİ
BİLDİRİLECEK”

AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare
Amiri Salim Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminde
kendi yurttaşlarını öldürmek isteyen hain darbecilere hadlerinin bildirileceğini belirtti. Tüm
Türkiye’de olduğu gibi Çorum’un da demokrasisine sahip çıktığını ifade eden Uslu, “Sizler görev
başında olmaya devam ettiğiniz sürece elbette
ülkemizde huzuru sağlamak çok daha kolay olacak bilhassa yaşadığımız şu olağanüstü süreçte
hem mülki amirlerimizin hem belediyelerimizin
hem güvenlik güçlerimizin asker, polis hem halkımızın demokrasiye, demokratik değerlere kendi
geleceğine sahip çıkmak konusundaki çabasını
büyük bir hayranlıkla büyük bir takdirle izliyoruz. Çorum’da aynı şekilde hiç kimseyi incitmeden yağmaya, talana fırsat vermeden çok ciddi bir
şekilde demokratik olgunluk gösteriyor. Çorum
halkına da demokrasiye sahip çıktığı ve aynı
zamanda demokrasiye sahip çıkarken de birbirini
incitmemeye özen gösterdiği için çok teşekkür
ediyorum. Allahın izniyle biz bu demokratik
süreçte başarılı olacağız ve anayasa tanımayan,
kanun tanımayan, kendi yurttaşlarını katletmekte
gözünü sakınmayan çapulculara hadleri bildirilecek. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz ve şimdi
bugün halkımızın bu asil mücadelesine asil duruşuna karşı bir önemli görevimizi yerine getirmek
gerektiğini duyduk, Çorum Milletvekili olarak
arkadaşım Tufan Köse, arkadaşım İlksen Hanım,
arkadaşım Ahmet Sami Ceylan aynı zamanda
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Kalkınma
Partisi il başkanlarımız ile birlikte, Çorum’un birlikteliğine katkı vermek adına coşkusuna katkı
vermek adına, ülkemizin geçtiği süreçteki başarısına katkı vermek adına birlikteliğimizi bir kez
daha ortaya koyduk. Allah birliğimizi dirliğimizi
bozmasın, bizi çeşitli provokasyonlarla karşı karşıya getirmek isteyenlere fırsat vermesin” şeklin-

de konuştu.

“SÖZ KONUSU OLAN VATANSA
GERİSİ TEFERRUATTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve
TBMM İdare Amiri Tufan Köse ise, 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Çorum’un vekilleri olarak hep
birlikte hareket ettiklerini söyledi. Köse, “Bugün
bir haftadır Ankara da yaptığımız demokrasi
mücadelesini Çorum’a da taşımak üzere diğer
milletvekilleri arkadaşlarımızla da beraber geldik.
Önce siyasi partilerimizi ziyaret ettik, devamında
yedi gündür büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla meydanları dolduran demokrasiye ve milli
iradeye sahip çıkan Çorumlu hemşerilerimizle
buluştuk. Sonra hem sayın valimizi ziyaret edelim, hem ona gözlemlerimizi aktaralım, hem de
basın mensupları ile yaşadıklarımızı paylaşalım
diye buraya geldik. Bir hafta önce hain bir çete
demokrasimize ve milli irademize saldırmıştır.
Ama biz bu memleketi yolda bulmadık. Hiçbir
siyasi parti ayrımı gözetmeksizin önce 15
Temmuz günü sabaha kadar mecliste, devamında
da görevlerimizin başında hem milli irademizi,
hem demokrasimizi savunduk. Bu yolda şehit
olan bütün güvenlik görevlilerimize sivil yurttaşlarımıza ben buradan Allah’tan rahmet diliyorum,
kederli ailelerine başsağlığı diliyorum
Milletimizin de başı sağ olsun diyorum. Bu memlekette Kurtuluş Savaşı’nda bile Meclis bombalanmamıştı. Maalesef bu ihanet çetesi Meclisi
bombalama noktasına getirdi. Bunda sonra bize
düşen çok güzel bir söz var biliyorsunuz, ‘Söz
konusu olan vatansa gerisi teferruattır’ sözüdür.
Aynı anlayış ve duygu ile demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmaktır, çıkacağız da bundan hiç
kimsenin kuşkusu olmasın diyorum” dedi.

Çorum’da FETÖ bağlantılı
okul ve dernekler kapatıldı

Çorum’da FETÖ bağlantılı okul ve derneklerin
kapatıldığı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile
kapatılan kurumların tam listesi açıklanırken, o
listede Çorum’dan da okul ve derneklerin isimleri yer aldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL’de ilk kanun hükmünde
kararname yayınlandı. Kanun Hükmünde
Kararnameyle, Türkiye genelinde 35 sağlık
kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci
yurdu, 104 vakıf, bin 125 dernek, 15 üniversite
ve 19 sendika kapatıldı.
Çorum’da da daha önceden Samanyolu Koleji
olarak eğitim yapan ve sonradan adını İlkadım
Eğitim Kurumları olarak değiştiren
okulların kapatıldığı bildirildi.
Eğitim kurumlarının yanı sıra Aktif
Çalışanlar derneği, Hitit
Sanayiciler ve İş Adamları

Derneği, Eğitim Sevenler Derneği, Nefes Alevi
Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği, Derya Eğitim

ve Kültür Vakfı da kapatılan dernek ve vakıflar
arasında yer aldı.
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Ceylan ve Kafkas, halka seslendi
Sayfa

‘Demokrasi Nöbeti’ sürüyor

Alaca’da demokrasi nöbetinin 8’inci gününde halk yine meydanları doldurdu

Meydanda nöbet tutan vatandaşlara
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan, Sağlık Bakan Eski Yardımcısı Agah
Kafkas, İl Genel Meclis Başkanı Halil
İbrahim Kaya, AK Parti İl Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kaymakam Ramazan Kurtyemez,
İlçe Garnizon Komutanı Kurtuluş Dönük,
Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, AK
Parti İlçe Başkanı Ümit Tokgöz, Milli Eğitim
Müdürü Hürrem Dursun, Alaca Ziraat Odası
Başkanı İlhan Yılmaz, İl Genel ve Belediye
Meclis Üyeleri, STK temsilcileri de eşlik etti.
Türk bayraklarının göklere çekildiği,

girişiminde bulunulduğunu vurguladı. Darbe
girişiminin püskürtülmesinde sağduyuyla
yaklaşan Emniyet ve Jandarma teşkilatına
teşekkür eden Kurtyemez, “Gerçekten kendi
canlarını hiçe sayarak tankların önüne yatan,
bombaların önünde fedakârca sanki hiçbirşey
yokmuş gibi direnen bu aziz millete, dünyada hiçbir yerde olmayan demokrasiye ve
liderine sahip çıkan bu aziz millete bir kere
daha teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Her zaman yanımızda
olacaklarından eminiz” şeklinde konuştu.
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet

sloganlarla darbeye karşı tepkilerin dile getirildiği gecede,
ilk olarak Alaca Belediye Başkanı
Muhammet Eyvaz halka seslendi. “Vatan
için, bayrak için, İslam için, namus için,
Ankara’da, İstanbul’da, Türkiye’nin her
yerinde nöbet tutan milletimize selam olsun”
diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı
Eyvaz, bu milletin kendi paralarıyla almış
olduğu silahları, uçakları ve tankları yine
halka çeviren hainleri şiddetle kınadıklarını
dile getirdi. Hain darbecilerin 1960 yılında
Adnan Menderes’i katlettiğini belirten
Eyvaz, “An ne o an, millet ne o millet. Bir
hafta önce gördüğünüz gibi bu millet dik
duran Recep Tayyip Erdoğan’ı Adnan
Menderes’i yedirdikleri gibi hainlere yedirmeyecek. Her zaman Recep Tayyip
Erdoğan’ın arkasında dik duracak. Burada
nöbetimizi Başkomutanımız Recep Tayyip
Erdoğan sonlandırana kadar başka hiç kimse
sonlandıramayacak. Bu tanklara kafa tutanlara, bombalarla şehit olanlara sahip çıkmalarını Alacalılar adına aramızda bulunan
Milletvekilimiz
ve
Sağlık
Bakan
Yardımcımıza rica ediyorum. Şehitlerimizin
kanı yerde kalmayacak. Onları şehit eden
hainlere gereken ceza verilecek” diye konuştu.
Kaymakam Ramazan Kurtyemez
yaptığı konuşmada, nöbetin 8’inci gününde
olduklarını belirterek, hiçbir fire vermeden
nöbete devam eden vatandaşlara teşekkür
etti. Kurtyemez, 15 Temmuz 2016 akşamı
seçilmiş hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a karşı alçakça bir darbe

Sami Ceylan ise, kaymakamıyla, komutanıyla, il genel meclis başkanıyla, parti teşkilatıyla vatandaşların içinde olduklarını belirten
“Üç beş çapulcuya bu vatanı bırakacak değiliz. TSK içerisine yuvalanan hain
FETÖ’cülere darbenin yaşandığı akşam direnen, şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, yaralananlara ise şifa diliyorum. Bu
ülke şehit olanları da yaralananları da unutmayacaktır. O tankların ve mermilerin karşısında siper olan milletimiz büyük bir tarih
yazmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın tamam diyene kadar meydanları
terk etmeyeceklerini vurgulayan Ceylan,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Geçmişte Adnan Menderes’e sahip
çıkamadık ancak yüreğimizde bir sızı kaldı.
Ankara Kazan’da darbecilere direnen vatandaşların birisi orada şu ifadeleri kullanıyor:
“Adnan Menderes’i kurtaramadık. Recep
Tayyip Erdoğan’ı kurtarmak için sokağa inin
dediler hiç düşünmeden sokaklara indik.”
Rahmetli Turgut Özal’ın da tek suçu millete
hizmet etmekti. Onun zamanında köylerimize ışık gelmedi mi? Onun zamanında buzdolabı, haberleşme araçlarıyla tanışmadık mı?
Şuan ki ekonominin sağlam temelleri Turgut
Özal döneminde atılmıştır. Birileri onu yanlış
kullandı ancak bizim hükümetimiz döneminde yanlışlar düzeltilerek bu duruma gelinmiştir. Darbe girişiminde bulunulan bir ülkede
ekonominin şu durumda olması mümkün
müdür. Normal hayatımıza devam ediyoruz.
Turgut Özal’a da sahip çıkamamız yine bizim
içimizde bir sızı olarak kaldı. Ama bu millet

önce gezi olaylarında sonara da 15
Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’a sahip
çıktı. Başkomutansız devlet olmaz.
Başkomutansız millet olmaz. Allah muhafaza eğer Recep Tayyip Erdoğan’a bir şey
olsaydı söylememe gerek yok. Allah bizi ve
bu milleti korudu. Değerli Alacalılar 8 gündür nöbet tutuyorsunuz. Avrupa ve dünyaya
demokrasi dersini Türkiye verdi. 8 gündür
demokrasi dersi veriyoruz. Demokrasilerde
nasıl tepki gösterilir bunun dersini veriyoruz.
Hiçbir kamu binasına, araca, milletin malına
zarar vermeden demokratik hakkımızı kullanarak milli iradeye ve demokrasiye sahip
çıkıyoruz. Üç beş ağaç için kıyamet koparanlar var ya, sözüm ona onlar güya demokrasi
için sokaklardaymış. Milletin malını gasp
ederek, devletin ambulanslarını yakarak
kendi yaralılarını almaya gelen ambulansları
dahi yaktılar. Onlara da bugün Alaca’dan,
Çorum’dan, 14 İlçemizden demokrasi dersi
veriyoruz. Bundan sonra bize düşen aynı
şekilde sahadan ayrılmadan demokratik tepkimizi göstereceğiz. Demokrasiye ve milli
iradeye sahip çıkacağız. Birileri bu coğrafyada güçlü bir Türkiye’nin olmasını hazmedemiyor. Mısır’da ne yapılmak isteniyorsa
aynısını Türkiye’de denediler. Ama
Türkiye’de halkın gücünü unuttular.
Türkiye’de halkın kurşuna göğüs gereceğini
bilemediler. Türk halkını yeni tanıyoruz
diyorlar. Daha tanıyacağınız çok yönü var
Türk halkının.

“OHAL MİLLET İÇİN
ÇIKARILMADI”

Devletin içindeki çapulcuların temizlenmesi için OHAL çıkarıldı. Avrupa bizi
eleştiriyor, yanlış yolda olduğumuzu söylüyor. OHAL, Fransa’da 2017 yılına kadar uzatıldı. OHAL’in özeti vatanını milletini seven
insansan rutin işlerine devam edersin. Kimse
sana bir şey demez. Ama teröristsen başını
keser bu devlet. OHAL yasasının özeti

budur.”
Son olarak Sağlık Bakan eski
Yardımcısı Agah Kafkas ise, bu milletin asaletinin en güzel örneklerinden birini yine halkın verdiğini belirterek, dünya insanlığına
haysiyetli duruşu, insan olmayı ve haksızlığa
karşı durmayı Türk milletinin gösterdiğini
söyledi.
Asil bir milletin evladı olmaktan
dolayı Allah’a şükrettiğini dile getiren
Kafkas, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “tam 8
gün önce Türkiye tarihinin en kara gecesini
yaşadı. Bir kara gece yaşattılar. Kurtuluş
savaşında Çanakkale’de bütün dünya üstümüze çullandığında, artık bunların işini bitirdik dediklerinde bu millet nasıl şaha kalkıpta
“Bu millet ebediyen yaşayacak, bu bayrak
ebediyen göklerde olacak” dediyse, o gün o
milletin haysiyeti neyse, çektiği sıkıntı neyse
8 gün önce o kara gecede de bize onu yaşattılar. Dünyada darbeleri görüyoruz. Bizim
ülkemizde de darbeler oldu. Onun acılarını
ve faturalarını ödedik. 12 Eylül’ü yaşamış ve
o tarihte 72 gün içeriye tıkılmış, canları istediği kadar da dayak yemiş birisiyim ben.
Kendi insanına, milletine, siviline, kendi karşısında bir gücü olmayan sadece “Ey asker
nereye gidiyorsun” diyen halkına kurşun
sıkan hainleri ilk defa o gece gördüm.
Maalesef oynanan oyun, kurulan tezgah bir
başka tezgahtı. Bu aziz milletin şanlı, onurlu
yürüyüşünü, dik duruşunu hazmedemediler.
Başkomutanımız genel başkanken son balkon konuşmasında “Bu millet ümmetin
sigortasıdır. Özgür coğrafyanın, özgür
ümmetin sigortası bu özgür millettir. Çünkü
dünyada biryerde bir kan akıyorsa, akan bir
gözyaşı varsa onu silen el Türk milletinin elidir. Ona ilaç lazımsa ilaç olan Türk milletidir.
Bu milletin şanlı ve onurlu yürüyüşünü hazmedemediler ve durdurmak istediler. Bütün
problem budur. Tayyip Erdoğan yola çıkarken iki şey söyledi. Bir; ‘biz kimsesizlerin
kimi olacağız’ dedi. Elhamdülillah hem
Türkiye’de hem Alaca’da hemde İslam coğ-

rafyasında ve Dünyanın her tarafında kimsesizlerin kimi oldu. Artı bir şey daha söyledi;
‘bu ülkede hiçbirşey eskisi gibi olmayacak’
dedi. Bunun anlamı ezberi bozacağızdı. Eski
Türkiye’de horlanan millete, milletin imkanlarıyla başa gelenlerin millete hava atmasıyla, milleti ezmesine, milleti sıraya sokmasına
izin vermeyeceğiz, devleti milletin emrine
vereceğiz dedi.
Şuanda bir kısım illerde bizim gibi
alevisiyle, sünnisiylebirarada yaşayanların
arasına nifak sokmak isteyenler olduğu
yönünde ciddi duyumlar var. Biz çok zor
günler yaşadık. Bunların arasında Çorum
olayları da vardı. Ama her Çorumlu keşke
olmasaydı dedi. Biz o acıyı yaşadık ve oyuna
bir kez geldik. Bu aziz millet o oyuna bir
daha gelmez. Bizim için Yağlıçallı neyse,
Gevenli’de odur. Biz kardeşiz. Bu böyle
devam edecek.
O gece Genel Kurmay’ın önünde,
Külliye’de ve bütün vatan toprakları üzerinde
bir çakı bıçağı bile yokken tankın önüne
geçenlerin hiçbir hesabı yoktu. Tek dertleri
vatandı. Erol Olçak’a, yanında 16 yaşındaki
oğluyla ve diğer vatandaşlarımıza kurşun
sıkanlar insan mıydı. Bunlar askerin, devletin
içerisine sızmış birer çapulcular. Allah rızası
için eğitim, hizmet diyenlere bu millet hep
sahip çıktı. Arkasındaki bu şerefsizliği ve
haysiyetsizliği hiç kimse tahmin edemezdi.
Bu yapı çok ceberrut, herkesi kullanan bir
yapı. Ama bunların yaptıklarının hesabı bir
bir sorulacak. Ama biz biryandan da bunlara
hesap sorarken hukuktan, ahlaktan, bizi biz
yapan değerlerden vazgeçmeyiz. Yaşın
yanında kuruyu yakamayız. Günahsızlarla
bunları ayırt etmek durumundayız. Bu konuda da devletimiz bütün titizliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ben sizden meydanları
boşaltmamanızı istiyorum. Milli
iradeye ve demokrasiye başkomutanımız tamam diyene kadar
sahip çıkmanızı rica ediyorum.”

Sayfa

AİLEVESAĞLIK
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İNANÇ İHTİYÂCINDAN DOYANLAR
BAŞKA İHTİYAÇ DÜŞÜNMEZ
İŞ İÇİNDE EĞİTİM
ŞAHSİYETLERDİR!
HER YÖNÜ YARARLI
ÖRGÜNÖZ’DE

Bir yanlış anlama veya yanlış değerlendirmenin sonucu olarak bizler, şekle önem vermeyi
alışkanlık haline getirmişiz.
Günlük yaşayışımızı bu
değerlendirmenin etkisi ile sürdürmeye çabalıyoruz ve çoğunlukla yanılıyoruz.
Hâlbuki insanlar arası ilişkilerin tanziminde, mânâ birinci
plândadır. Şekil onun bir hizmetkârı, tamamlayıcısıdır.
Konuşup, dertleşmek için,
maroken koltuklu salonlarla,
hasır iskemlelerin farkı var
mıdır?..
Amaç konuşmak, dertleşmek ise, yoktur. Fakat amaç caka
satmak, noksanlığımızı kapatmak
ise, ona bir diyecek yok.
Yine; amacımız ayağımızın
rahat etmesi ise, ayakkabıyı seçerken ilk düşünmemiz gereken şey,
ayakkabının bu yönden durumu
olmalıdır. Yüzünün parlaklığı,
derisinin rengi sonraki gelen
konudur.
Dikişi ve kumaşı güzel olsa
dahi içinde rahat edemediğimiz
bir elbisenin iyi olduğunu iddia
edebilir miyiz? Oda aydınlatmayan bir kristal avizeyi, yeterli
aydınlığı sağlayan bir tek ampulden (şekli güzel diye) daha yararlı
kabul etmeye imkân var mıdır?..
Bizi yağmurdan korumayan şemsiyenin sapı gümüş olsa
ne çıkar?..
Yani şekle önem vermek,
görünüş güzelliğini ön tutmak,
bizleri daima yanılgıya götürür.
Bu yanılmalar ise, rahatsızlık
getirmekten başka bir sonuç vermez.
Dış görünüşün aldatıcı şatafatına kanarak verdiğimiz her
karar, yaptığımız ilk yanlıştır, sonrası çorap söküğü gibi arkasından
gelir.
Ve biz şekle önem verdiğimiz sürece hayalde yaşamaktan
kendimizi kurtaramayız.
Gerçek böyle olduğuna
göre, hepimizin de hayalde yaşamaktan vazgeçerek, gerçek hayatta gerçek mutlulukları tatmamız
gerekir. Her konuda yalnızca dış
görünümün güzelliğini değil de,
söz gelimi bir kürk mantonun tüylerinin parlaklık ve güzelliği ile
beraber iyi ısıtmasını düşünmek
mecburiyetindeyiz ki, her yönlü
yararlı bir eşyaya sahip olalım.
Öyle ise, bundan böyle tüm
tercihlerimizde
arayacağımız
özellik, her yönlü yararlı olmasıdır.

Kişilerin yaşaması beden yani
gövdesi ve hareketleri değildir.
Gövde ile hareketler, yaşamayı
görüntüye taşıyandır. Yaşamayı,
şahsiyet duygusundan açıklayabiliriz.
Sözgelimi, bir kaç arkadaş
aramızda şakalaşıp, hoş vakit geçirdiğimizden ele alalım. Şen şen,
şaka yaparken şaka yapan arkadaşımız bizi küçümser olsa, bir daha
küçümsese, bir daha hiçe saysa...
Artık dayanamayız, birden bire parlarız ve şaka birden bire acı bir kavgaya döner değil mi? Başka bir
zaman gülerken acı bir haber alsak,
hemen gülmek, ağlamaya dönüşür.
Yaşamanın tanımını yapmaya çalışıyoruz.
Kendi hayatımızın iç yüzüne
bakarsak kendimizden görüyoruz
ve duyuyoruz ki; etsiz, kemiksiz bir
yaşama düzenimiz var. O, harekete
geçiyor da, onun hareketi gövdemize intikal ediyor. Yaşayışımız gövdemize geçtikten sonra anlaşılıyor ya
da görülüyor.
Kendimizi ne kadar salmış,
her şeyi boş vermiş olsak, izzetinefsimize dokunan bir durum oldu
mu, hemen dikilip şahsiyet iddia
ediyoruz.
Şahsiyet iddia etmeden hemen
bir saniye önce, etsiz, kemiksiz
vücudumuzda bir hareket başlıyor.
Kafamızda şimşekler çakıyor, hareketten, konuşmadan önce yüzümüz
değişiyor, içimizde baştanbaşa
değişme oluyor da sonra dışarı
vuruyor değil mi?
Yaşayışımızı, işte o etsiz,
kemiksiz, sinirsiz, fakat hepsini birden harekete geçiren yaşayışımızı
anlamaya çalışıyoruz.
Gövdesiz yaşayışımız da gövde
ile yaşayışımız da aynıdır Gövde ile
yaşarken, yaşayışımızı başkalarına
ulaştırabiliriz. Gövdesiz yaşarken

Y

ise yaşayışımız sadece kendimizde
kalır
Gövde ile yaşamakla gövdesiz
yaşamanın açık farkı bu kadardır.
Kendine gelip de yaşamasını
ve yaşadığını anlayanlar, gövdesi ile
yaşadığının aynını, gövdesiz olarak
yaşayacaklarını kendilerinde tespit
edebilirler. Asıl farkını göreceğimiz
hayat, özüne uygun olarak yaşamakla, tersini yaşamanın arasındaki büyük farklardır.
Bazı kişiler her şeyden etkilenir, belli etmez, içine atar. İçine
atanlar olsun dışarı vuranlar olsun,
özüne uygun olamayanlar her
zaman sıkıntılar içindedir.
Sıkıntıları duymamak için kendilerini oyuna, eğlenceye, hoş vakit, boş
vakit geçirmeye verirler.
Beğenmezliklerle ömür sürer,
güven duyacak yer bulamazlar, kendilerine güvenleri hiç olmaz. En
basit şeylere ihtiyaç hisseder, onun
zebunu olurlar. Bu yüzden, olmayacak basit olaylara ve adamlara
boyun eğmek zorunda kalırlar.
Her kapıyı para açacak sanar,
onun kölesi durumuna düşerler.
Oysa öylelerinin ellerine istediklerinden fazla, çok para da geçse,
yine o etkiler altında ezilmekten
kurtulamazlar. Bunun için işçilerine ya da kendilerince mecbur kaldıkları adamlara ve basit olaylara
boyun eğmeye kendilerini mecbur
kabul ederler. Aslında bunların hiç
birini kâle almayı bile değmez.
Değmez ama onlar için her şey
problemdir. Bir ekmek parasına,
çekmeyecekleri naz ve zulüm kalmaz. İşte o çeşitli ihtiyaç düşünceleri ihtiyaçlar silsilesi olur, dağların
altında hissederler kendilerini.
Bu yaşayış, özünden haberi
olmayanların ezik ve eziyetli yaşayışıdır. Tek kelime ile anlatmak gerekirse, cehennem! Cehennem hayatı.

Erkeklerin İpi
Kızların Elinde

İçerik
üce Türk kızlarının büyük değerleri kaybolmak üzeredir. Saygıdeğer kızlarımızın
değer ve hamiyetini, gurur ve şahsiyetini
kurtarıp bağımsızlığını dünyaya kabul ettirmek
zorundayız. Günümüz ortamında yabancılaşma
adımlarını, kendi benliğine döndürmek zorunluğu vardır. Bu gerçeğe göre saygıdeğer kızlarımıza, kendi şahsiyetlerine yönelmelerini açıklayıp,
saygı değerliklerini gerçekleştirmeleri için öneriler veriyoruz.

Faydalı Bilgiler: Karaciğer’in Yenilenmesine Enginar
Karaciğer’deki Sorunların Belirtileri
Karaciğer omurgalı ve bazı diğer hayvanlar için hayati bir organdır. Kırmızı kan
hücrelerinin üretiminde, plazma ve protein
sentezi, glikojen depolanmasında, hormon
üretimi olmak üzere vücudumuzda bir çok
alanda işlevi vardır karaciğerin. Vücutta
kaşıntı, sararmalar, ciltte kırmızı lekeler, özellikle sıkça görülen karın şişmeleri, ayak
tabanlarında anormal sıcaklık artışları, erkeklerde memelerde oluşan büyümeler önemsenmesi gereken karaciğere bağlı hastalıkların
belirtilerindendir. Bu gibi durumlarda bir
doktora başvurup bu sıkıntının kaynağının
araştırılması gerekmektedir.

Karaciğer’in Yenilenmesinde Enginar

Karaciğer ile ilgili yapılan araştırmalarda kendini 6 ay gibi kısa bir sürede yenilemesiyle kendini en hızlı yenileyen ve temizleyen organımızdır. Yukarıda belirttiğimiz belirtiler dışında Karaciğerde oluşan yağlanmalar
belirtilerini uzun süre göstermeyerek kendini
yıllarca gizli tutabilir. Karaciğer’de meydana
gelebilecek sorunlar dışında karaciğerimizi

koruyabiliriz. Enginar papatya giller familyasından olup 16. yüzyılda Avrupa kıtasında
soylu bir bitki olarak kabul edilen kral ve
zenginlerin sofralarını süsleyen neyse ki
günümüzde zengin olmamızı gerektirmeyen
pazarlarda kolaylıkla bulabileceğimiz karaciğer dostu bir bitkidir. Enginar yaprakları kandaki kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin üretimini baskılar. Kandaki kolesterol
normal düzeylere geldiği zaman kolesterolü
süzmekle görevli karaciğerin yükünü hafifletir. Enginar yaprakları safra akışını uyararak
karaciğerdeki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Enginar Nasıl Hazırlanmalı?

tencereye yerleştirin ve bir tuz ekleyerek 4550 dk ortalama ateşte pişirin fakat tencerenin
kapağı kapatmayın hava almayan enginarın
rengi kahverengiye döner bununda olmasını
istemeyiz. Haşlanan Enginarı süzerek yapraklarını ayıklamaya gelir iyi haşlanmış olan
yapraklar kolay bir şekilde ayıklanacaktır. En
küçük yapraklar dahil ayıklanarak yoğurtla
güzel bir tat elde edilip tüketebilirsiniz.

Sağlık bakımından Enginar tüketeceksek gövdesinden önce yapraklarını tüketeceğiz. Peki, enginarı nasıl pişirmeliyiz? Bütün olarak aldığınız
Enginarın yapraklarını, sivri
uçlarını, sapını bir makas yardımıyla temizleyin. Eskimiş
Kuru Kahve - Baharat - Yemiş - Aktariye
çürümüş yaprakları kullanmaGazi Cad. No: 50 / A (Vergi Dairesi Yanı)
K.K. 73
yın. Enginarı bütün bir şekilde

Kırkambar
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“Şerefini, haysiyetini,
namusunu tam manasıyla ifade edemeyen
insan; insanlığında
ölüdür. Şeklinde diri
olduğu bir şey ifade
etmez.”

Abdulkadir DURU

ANINI YAŞA KENDİNİ YAŞA

CAN GÜDÜMLERİMİZ
HİÇ DURMADAN,
SAYGI DEĞER
OLMAMIZI İSTİYOR!...

Önceki yazıda güdümlerimizi çok toplu halde
arz edelim dedik. Pek de iyi arz edilememişti. Zaten
bu gibi konular bilinmemiş, tanınmamış. Buna ait
hiçbir eser yayınlanmamış. Biz ise, herkes biliyor
diye hemen toptan hatırlatıp geçmeye bakıyoruz.
Yani herkes bizden daha iyi biliyor da biz de birer
hatırlatmakla günlük hayatta daha zinde olmaya,
daha sade zihinle yaşamaya, biraz daha zindelik ve
sadelik katmak istiyorduk.
Meğer bizim arz etmekte olduğumuz toplu
hatırlatmalar; bilinmeyen, hiçbir eseri çıkmamış da
biz ortaya atıyormuşuz. Biz bunu yeni duyduk.
Konularımız hiçbir eserle ortaya çıkmamış.
Biz; herkes biliyor, kimbilir bu konuda ne kadar
eser vardır, biz de bir hatırlatmış oluruz derken; yepyeni, hiç dokunulmamış meselelermiş bunlar.
Evet kendimizi anımızla yaşamak, bize çok şeyler kazandırdığını arz etmiştik. Deneyenlerden faydalarını haber aldık. Gele gele kendi derinliklerimizdeki can güdümlerini araştırıyorduk. Kendi can güdümlerimizle kendimizden çok şeyler istediğimizi de tespit ettik.
Ancak kendimizden kendimizi saygıdeğer olarak kabul ettirmek azmimizi anlatırken, çok toplu
geçmiş, onun için o noktaya bir daha bakmak gereğini hatırlattılar.
Derinliklerimizden can güdümlerimiz, hiç durmadan saygıdeğer olmayı istiyor. Acıkmak, susamak
gibi istiyor.
Bu öyle bir istek ki; acıkmak, susamak gibi de
değil. Çünkü insan acıktığını duyar. Karnını doyurunca, o istek durur. Ta ki bir daha acıkıncaya kadar.
Susamak da öyle.
Ya içimizdeki kendimizi kabul ettirmek; hiç durmaz, dinlenmez. Kendimizi ne kadar kabul ettirirsek,
dahasını ister.
Ta ki şerefe ulaşıncaya kadar.
Daima şerefe ulaşıncaya kadar.
Daima şereflilikle yâd edilecek durumlara yükselinceye kadar.
Aman küçük düşmeyeyim diye tetikte durmayı,
ayık, uyanık yaşamayı ister. Tüm kişisel değerlerin
muhakkak tamam olmasını ister.
İster de ister!.. Yalnız öziçgüdü olarak, o isteklerin her güdümü, kendi doğrultusunda isteğini sürdürürken, yönetici güdümlerimize çok iş düşer.
Bütün mesele, yönetici güdümlerimizdedir.
Meselâ: kendimizi saydırmak isteğimiz, gerçekçi
olma isteğimiz, hiç durmadan kendi isteklerini sürdürürken, ciddiyetimiz devam etmese, o kadar sayılmak
istediğimize rağmen, yine de saygımızı kaybedebiliriz.
Yine de öyle. Ciddiyetsizin sayılıp, sevildiği
görülmemiştir. Ciddiyet olmayınca; bir insan, iki
insan gibi oluyor. Derinliklerden istek; sayılmak olduğu halde, ciddiyetsizlikle bunun tersi işlenmiş oluyor.
Çünkü yönetci güdümlerin hemen hepsi, ciddiyete
bağlı. Ciddiyet olmazsa, dikkat de olmuyor. Dikkatsiz
adamın anlayışı hiç çalışmıyor. Ona göre değerler
seçilmiyor, bilinmiyor. Bu nedenle anlayışsız bir
yaşantı çıkıyor ortaya.
Bu durumdaki her davranışımız, saygı, sevgi
kaybetmeye dönüşüyor ve kaybettikçe, daha beterine
zemin hazırlanmış gibi oluyor. Evet yine bitiremedik.
Gelecek yazıda bu konuyu bir daha ele alalım.

Sayfa
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Sanayi Sitesi’nde
TEKNOLOJİ
temizlik
Ýlhami TÜRKSAL

Biliþim Güvenliði Uzmaný

KÖŞESİ

15 TEMMUZ SONRASI SOSYAL MEDYA
KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
e-posta: bilgi@turksal.com

Ülkemizde 15 Temmuz akşamından bu güne yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen olağanüstü hal durumunun ardından millet olarak
OHAL nedir? OHAL durumunda ne yapacağız gibi sorulara yanıt
arıyoruz. Bizim için önemli noktası ise tabi ki sosyal medya kullanımı
ve sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında, terör gruplarının ya da
darbecilerin maksatlarına hizmet edecek şekilde halkı korku ve kaosa
sevk etmemesi gerekiyor. Özel hayatımızda gösterdiğimiz hassasiyetin aynısını, sosyal medyada da göstermek durumunda olduğumuz
için paylaştığımız bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek zorundayız.
Terörü ya da darbeyi övmenin ve destek vermek mevcut kanunlarımıza göre suç.Bu sebeple kişilerin sosyal medyada yaptıkları her türlü
paylaşımdan hukuki olarak sorumlukları var. Sosyal medya hesaplarınızın şifresi çalınırsa ilgili sosyal medya mecrası ile iletişime geçerek
biran önce hesabınızı tekrar geri almalı ve hemen şifrenizi değiştirmenizi hemen ardından hemen ilgili kurumlara yasal başvuru yapmanız gerekiyor.
Son dönemlerde “Durum çok ciddi” şeklinde yapılan saçma sapan
paylaşımların kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını buradan bir kez daha belirtelim. Vatandaşlarımız, televizyon, gazete ve dergi gibi konvansiyonel medyadan teyit edilmiş bilgileri ediniyor, ancak sosyal medyada yapılan paylaşımların kaynağı belli olmayan
ve çoğu zaman dezenformasyona neden olan paylaşımları içeriyor.
Vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlarda bilgi kaynağına ve bilginin
güvenilirliğine dikkat etmesini öneriyorum.
Sosyal medya kullanıcılarının, hesaplarından yazılan, paylaşılan ve
yayınlanan her türlü içerikten sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatarak adli bilişim incelemesi yapılarak, hacklendiğiniz ortaya çıkartılabilir ve bu durumda masum olduğunuz zaten ortaya çıkar. Nasıl
olsa Facebook veya Twitter İP adreslerini paylaşmıyor, o yüzden istediğim gibi paylaşımlarda bulunurum diye düşünenleriniz varsa onlara tavsiyem; hukuka aykırı paylaşım yaparken iki kez düşünün. Her ne
suretle olursa olsun, hiçbir sosyal medya platformunda terörü övücü,
destekleyici içerik paylaşmayın, paylaşılan içerikleri paylaşmayın.
Hesabınızdan sadece ama sadece siz sorumlusunuz başkası değil.
İçeriği başkası oluşturmuş bile olsa hukuka aykırı içeriği paylaşmak
da retweet yapmak da hakkınızda soruşturma açılmasına sebep olabilir.

SONUÇ: İnternetin özgür olmasını her daim savunduk ve savunmaya dikkat edeceğiz. Fakat burada önemli husus terör ve terörü övücü
propaganda dezenformasyon ve kaosa sürükleyici paylaşımlar internet özgürlüğü kapsamının dışında tuttuğumu açıkça belirtmek isterim. Bilişim çağında fikirlerimizi paylaşmak kendimizi ifade etmek
için sosyal mecraları sıklıkla kullanıyoruz, bunları kullanırken dikkat
edilmesi gereken kurallar var günlük hayatımızda kanunlar ve kurallar ölçüsünde yaşadığımız gibi aynı kurallar sosyal medya dünyasında
da harfiyen geçerli işte bu sebeple fikirlerimizi beyan ederken kanunların ön gördüğü şekilde yapmaya özen göstereceğiz. Aksi takdirde
sosyal medya ortamlarında silahlı isyan hareketini öven, destekleyen,
teşvik eden tüm paylaşımların sahipleri hakkında TCK 313, 39/2
numaralı “Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyana yardımda bulunmak
ve suç işlemeye teşvik edip, veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek” maddesine, TCK 215 “suçu ve suçluyu övmek” maddesine,
TCK 217 “kanunlara uymamaya tahrik” maddesine ve TCK 218
“basın yoluyla bu suçları işlemek” maddeleri dahil olmak üzere
soruşturmaya tabii olacakları bildiriliyor.

‘Çam Yarması’ Çorum’da çekilecek
HMK Yapım tarafından
beyaz perdeye aktarılacak olan 'Çam
Yarması' isimli komedi filmi
Çorum'da çekilecek.
Yönetmenliğini
Sefa
Özçelik'in yaptığı sinema filminde;
yönetmen yardımcılığını Çorumlu
Tiyatro Yazarı Şahin Örgel üstlenirken; oyuncu kadrosunda ise Yakup
Yavru, Tevfik İnceoğlu, Ferdi
Kurtuldu, Nuri Alço, Murat Kuşçu
gibi Türk Sineması'nın usta isimleri
yer alacak.
Çorum'un dünyanın merkezi
olarak açıklanmasının ardından filmin bir bölümünü Çorum'da çekmeye karar veren yapım şirketi, bugün
basın toplantısı düzenleyerek, sinema filminin senaryosu ve ekibi hakkında bilgi verdi.
Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin
Örgel, "Çorum sadece leblebisi ve
heri'siyle ibaret değil. Çok büyük
bütçelerle hazırlanan bu film,
Çorum'un tanıtımına büyük katkı
sağlayacak" dedi. Komedi filminin
gişe yapacağına inandığını ve filmin
çekimlerine 10 Ağustos’ta başlayacaklarını ifade eden Örgel,

Çorum'daki çekimlerin ise yaklaşık 1
ay süreceğini söyledi. Filmi 2016 yılsonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Örgel, izleyiciden
olumlu not almalar halinde 'Çam
Yarması' filminin seri halinde devam
edebileceğini kaydetti.
Komedi filminin konusuna
ilişkin de açıklamalarda bulunan
Örgel, "İstanbul’da yaşayan zengin
bir çiftin çocukları olmaz. Evli ve
hali vakti yerinde olan bu çift, yetimhaneden bir evlatlık almak isterler.
Fakat gelişen sürpriz olaylar onları
yetimhaneden üç evlat sahibi yapar.
Aradan uzun yıllar geçer. Bu 'Çam
Yarması'gibi yapılı evlatlıklar artık
yetişkin birer adam olurlar. Ama
baba parası yemekten başka bir şey
de yapmazlar. Bu adamlar babaları
iflas edince çok zor duruma düşerler.
Babaları bu tembel ve işe yaramaz
çam yarmalarını evden kovar. Bu
olay sonrasında üç adamın hayata
tutunma
mücadelesi
başlar.
İstanbul’da başlayan hikaye, mafyadan kaçan bu adamların Çorum’daki
mücadelesi ile devam eder" diye
konuştu.
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NAMAZ SAATLERİ
İmsak

03:36

Güneş

05:24

Öğle

12:54

İkindi

16:47

Akşam

20:11

Yatsı

21:50

Tarihte Bugün

Çorum Belediyesi, hafta sonu sanayi sitesine adeta çıkartma yaptı. Temizlik İşleri
Ekipleri’nin sanayi sitesinde dört koldan yürüttüğü
temizlik, haşerelere karşı ilaçlama ve bakım çalışmalarına sanayi esnafı tam not verdi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait araç ve
ekiplerin sitenin dört bir yanında yaptığı temizlik
çalışmalarına Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası
Başkanı Necmettin Uzun ve Denetim Kurulu
Başkanı İsmail Yağlı da eşlik etti.
Oda Başkanı Uzun ise, Çorum Sanayi
Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafların her şeyin en
iyisine layık olduğunu söyledi.

STK temsilcileri, Vali
Kılıç’ı ziyaret etti

Çorum İnsani Değerler Platformuna bağlı
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çorum
Valisi Necmeddin Kılıç'ı ziyaret etti.
Ziyarette 15 Temmuz darbe girişimi esnasında göstermiş olduğu cesaret ve dik duruşundan
dolayı Vali Kılıç'a destek veren STK temsilcileri
her zaman hükümetin yanında olduklarını belirttiler.
Vali Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnu-

niyet dile getirerek, “15 Temmuz akşamı ve sonrasında Çorum halkının gösterdiği irade takdire
şayandı. Çorum halkı demokrasiye sahip çıkarak
bir destan yazmıştır. Bu darbe girişimini sizlerle
omuz omuza vererek bertaraf etmek bizler için
gurur vericidir. Halkımızın bu denli demokrasiye
sahip çıkması ve canı pahasına savunması bizleri
oldukça mutlu etti” diye konuştu.

Uğurludağ’da demokrasi
şehitleri dualarla anıldı

Çorum’un Uğurludağ
ilçesinde darbe girişiminde
hayatını kaybeden demokrasi
şehitleri dualarla anıldı.
Darbe girişimi sırasında
hayatını kaybeden Çorumlular
ve tüm demokrasi şehitleri için
Uğurludağ Belediyesi tarafından
Belediye Binası önünde mevlit
programı düzenlendi.
İstiklal marşı ve saygı
duruşu ile başlayan programa;
Uğurludağ İlçe Kaymakamı
Eyüp Kaykaç, Uğurludağ
Belediye Başkanı Remzi Torun,
Çorum
Belediye
Başkan

Yardımcıları Turhan Candan ve
Ahmet Yabacıoğlu, AK Parti
Çorum İl Başkan Yardımcısı
Mesut Ceylan, İlçe Emniyet
Amiri, Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları,
belediye meclis üyeleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Uğurludağ
Belediye
Başkanı Remzi Torun, “Milli
irademize ve demokrasimize
FETÖ terör örgütü üyeleri
askerler tarafından yapılan bu
saldırıya karşı bizler dimdik
ayakta ve görevimizin başında-

yız. Sizlerden aldığımız güç ile
demokrasimize yapılan saldırılara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu
hassas zamanlarda tüm hemşerilerimi duyarlı olmaya, demokrasimize birlik ve beraberliğimize
sahip çıkmaya davet ediyorum”
dedi.
Okunan Kur’an-ı Kerim
tilavetinin ardından program
mehteran takımının gösterile ile
devam etti. Semazen ve ilahi
grubu ile devam eden programın
sonunda Uğurludağ halkı dualar
eşliğinde demokrasi nöbetine
devam etti.

25 Temmuz 1795 Galata Kulesi'nin
ahşap kubbesi yandı.
25 Temmuz 1814 George Stephenson’ın
yaptığı lokomotif çalıştı.
25 Temmuz 1909 Louis Blériot'nun
uçağı ile ilk kez Manş denizi aştı.
25 Temmuz 1920 Yunanistan, Edirne
başta olmak üzere bütün Doğu Trakya'yı
işgal etti.
25 Temmuz 1923 İzmirspor 25
Temmuz'da Eşrefpaşa'nın ileri gelenleri
tarafından kuruldu.
25 Temmuz 1931 Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat
Kanunu kabul edildi.
25 Temmuz 1933 Lev Troçki sığınmacı
olarak Fransa’ya gitti.
25 Temmuz 1934 Avusturya başbakanı
Engelbert Dollfuss ülkesindeki Naziler
tarafından Viyana’da öldürüldü.
25 Temmuz 1936 Adolf Hitler İtalya’nın
Habeşistan’ı ilhakını tanıdı.
25 Temmuz 1943 Benito Mussolini'nin
iktidardan düşürülmesiyle faşizm
İtalya'da yasadışı ilan edildi.
25 Temmuz 1950 Bakanlar Kurulu
Kore’ye 4500 kişilik bir askeri birlik
göndermeye karar verdi.
25 Temmuz 1951 Atatürk Kanunu
Meclis’te kabul edildi. Amaç, Atatürk
devrimlerini korumak, Atatürk heykel
ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek.
25 Temmuz 1951 Türk şair Nazım
Hikmet'in Bakanlar Kurulu tarafından
Türk vatandaşlığından çıkarılmasına
karar verildi
25 Temmuz 1957 Bursa’da askeri uçak
düştü: 15 ölü, 19 yaralı.
25 Temmuz 1958 Sovyetler Birliği
Türkiye’ye nota verdi: “Türkiye’nin
Irak’a girmesi kötü sonuçlar doğurur.”
25 Temmuz 1959 Türkiye Kerkük
Türkmenleri için Irak’tan teminat istedi.
25 Temmuz 1967 Anayasa Mahkemesi
sosyalizmin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
25 Temmuz 1968 İstanbul’da polis
öğrencilere müdahale etti; 30 öğrenci
ve 20 polis yaralı.
25 Temmuz 1973 Türkiye Barolar
Birliği Genel Başkanı Profesör Faruk
Erem Üniversite özerkliğinin gasp edildiği gerekçesiyle öğretim üyeliğinden
istifa etti.
25 Temmuz 1975 Türkiye İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu.
25 Temmuz 1978 Dünyanın ilk tüp
bebeği Louise Brown doğdu.
25 Temmuz 1981 DİSK İlerici Deri-İş
Sendikası Genel Başkanı Kenan Budak
İstanbul Yedikule'de polisler tarafından
vurularak öldürüldü.
25 Temmuz 1984 Salyut 7 kozmonotu
Svetlana Savitskaya, uzayda yürüyen ilk
kadın ünvanını aldı.
25 Temmuz 1992 Kürdistan Demokrat
Partisi lideri Mesut Barzani ve
Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri
Celal Talabani’ye diplomatik Türk pasaportu verildiği açıklandı.
25 Temmuz 1992 Türkiye'de Atatürk
Barajı’nın iki ünitesi açıldı.
25 Temmuz 1994 Ürdün Kralı Hüseyin
ile İsrail Başbakanı İzak Rabin savaş
durumunu sona erdiren deklarasyonu
imzaladılar.
25 Temmuz 2000 Concorde uçağı
Paris’ten kalkıştan kısa bir süre sonra
düştü; 100 yolcu ve 9 mürettebattan
kurtulan olmadı.
25 Temmuz 2009 Kürdistan (Irak)ta
Parlemento ve bölge başkanlık seçimleri
yapıldı.
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Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL

En Düşük

Tarih

25 Temmuz Pazartesi
26 Temmuz Salı
27 Temmuz Çarşamba
28 Temmuz Perşembe
29 Temmuz Cuma

En Yüksek

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
10
11
13
14
14

29
30
31
31
31

Hadise

PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU

Osmancık’ta ‘Demokrasi Meydanı’ Talebi
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU
PARÇALI BULUTLU

NÖBETÇİ ECZANELER
KONAK
225 40 47
Ýnönü Cd.No:9

E

BÝLGE
212 05 55
Bahabey Cd.34/A

Kamuda yeni
dönem başlıyor!

AK Parti Osmancık ilçe
yönetimi, FETÖ Terör Örgütü’nün
darbe girişimi üzerine vatandaşların
ilk akşam toplanarak tepkilerini dile
getirdiği Kızılay Meydanı’nın ismini
“15 Temmuz Demokrasi Meydanı”
olarak değiştirilmesi talebi ile
Osmancık Belediye Başkanlığına
dilekçe verdi.
Osmancık
Belediye
Meclisi’nin ilk olağan toplantısında
görüşülmek üzere değişiklik talebi
dilekçesi, meclise sunulmak üzere
Osmancık Belediye Başkanı Hamza
Karataş’a AK Parti İlçe yönetimi
tarafından elden teslim edildi. AK
Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer

Karlı,
darbe
girişiminde
Osmancık’ın güzel bir imtihan verdiğini ifade etti. İlk andan itibaren ilçe
halkının, halk arasında Dörtyol kavşağı olarak bilinen Kızılay meydanında toplanması ve her akşam
demokrasi nöbetini bu meydanda tutmasının kendilerine bu yönde bir
değişiklik yapılması gerektiği fikrini
verdiğini söyledi. Konuyla ilgili kısa
açıklamada bulunan Karlı, “halkımız
darbe duyumunu aldığı ilk andan itibaren sokaklara inmiş ve hiçbir yönlendirme olmamasına rağmen bu
meydanda toplanmıştır. Darbeye ağır
darbeyi indiren halkımızın günlerdir
Demokrasi nöbetini tuttuğu bu mey-

Çorum'da minibüs
devrildi: 12 yaralı
Çorum'da, minibüsün devrilmesi
sonucu meydana gelen trafik
kazasında aynı aileden 4'ü bebek,
4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Taş'ın
(30) kullandığı 09 V 1161 plakalı
minibüs, ÇorumSungurlu
Karayolu'nun Koparan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Taş ile minibüsteki Ecrin (1), Oktay (1), Elif
(2), Esma (2), Rümeyse (3),
Hüseyin (3), Yağmur (4), Medine
(6), Nazmiye Taş (23), Seher
(27) ve Mahmut (29) yaralandı.
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Çorum Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılan yaralıların
sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi.

Osmancık’ta trafik
kazası: 3 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul
’dan Samsun istikametine gitmekte
olan Ali Fırat (35) yönetimindeki
34 PR 5202 plakalı otomobil,
Durucasu köyü yakınlarına geldiği
sırada sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla atarak şarampole uçtu.
Meydana gelen araç sürücüsü Ali Fırat kazayı yara
almadan atlattırken araç
içinde yolcu olarak bulunan
eşi Fatma Fırat(29) ve

çocukları Fatih Mehmet Fırat (11)
ile Rana Fırat (5) ise yaralandılar.
Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla
Osmancık Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldılar tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan
soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

danın isminin “15 Temmuz
Demokrasi Meydanı”olarak bu günü
unutturmama adına değiştirilmesi
yönünde bir dilekçenin belediye
meclisimizde görüşülmek üzere
verilmesini ilçe yönetimi olarak
karar aldık. Bugünde dilekçemizi
Belediye
Başkanımız
Hamza
Karataş beye elden teslim ettik.
Başkanımız bu düşüncemizin yerinde ve isabetli bir karar olduğunu
belirterek ilçe yönetimimize teşekkür
etti” dedi. Osmancık Belediye
Başkanı Hamza Karataş yaşanan
darbe girişimini kınayarak Belediye
olarak burada üzerlerine düşen her
görevi yerine getireceklerini dile

getirdi. Başkan Karataş, “ilçede halkın darbe girişimine tepki olarak kullandığı Kızılay Meydanı’nın isminin
Demokrasi Meydanı olarak değiştirilmesi yönünde AK Parti İlçe yönetimi teklif verdi. Belediye olarak ilk
meclis toplantımızda gündeme alarak görüşülmesi sağlanacak. Öyle
ümit ediyorum ki, meclis üyelerimizin tamamı bu gündem maddesini oy
birliği ile kabul edecekler ve meydanın yeni ismi “15 Temmuz
Demokrasi Meydanı” olacaktır. AK
Parti İlçe yönetimimize bu hassasiyetlerinden dolayı ilçe belediye başkanı olarak teşekkür ederim” dedi.

Gelin damat

demokrasi nöbetinde
Çorum’da genç bir çift
düğün gecesinde, 15 Temmuz’de
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
üyelerinin gerçekleştirdiği darbe
girişimine karşı demokrasi nöbeti
tuttu.
15 Temmuz tarihinden beri
süren ve her gün on binlerce kişinin darbeye karşı demokrasi nöbeti
tuttuğu Hürriyet Meydanı’nın
sürpriz konukları vardı.
Emre ve Aynur Uğurol
evlendikleri gece, on binlerce kişinin bulunduğu Hürriyet meydanına
gelerek askeri darbe girişimine
karşı verilen demokrasi mücadelesine destek verdi.
Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü ile birlikte meydana kurulan
platforma çıkarak ellerindeki Türk
bayrakları ile halkı selamlayan
Uğurol çiftine vatandaşların ilgisi
de yoğun oldu.
Akşam Emre ve Aynur’un
çiftinin düğünü olduğunu hatırlatan Başkan Külcü, “Malumunuz
işlerimiz dolaysıyla düğünlere
gidemiyoruz. Çok zorda kalmadıkça iştirak edemiyoruz. Sevgili
gençlerimiz dediler ki bizde şahit
olmak istiyoruz dediler.
Gelinliğimizi ve damatlığımızı
çıkarmadan o platforma çıkarsak
Çorum’un aziz insanlarının o coşkusuna oradan iştirak edebilirsek,
şahit olabilirsek bahtiyar olacağız.
Bizde tabi ki diyerek davet ettik”
dedi.
Evlilik cüzdanını genç çifte
vermeden önce çocuk konusunda
söz alan Başkan Külcü,
“Gençlerden bir söz isteyeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız, 3 çocuk
meselesini dile getirince
Başbakanımızın başka işi yokta
milletin çocuğunun sayısıyla niye

uğraşıyor. Bir süre sonra anladılar
ki her ailenin 2’den daha fazla en
az 3 çocuğu olacak ki bu meydanlar hep böyle kalsın. Eğer gençlerimizin çocukları olmazsa bir çocuk,
iki çocuk böyle kalırlarsa bu meydanları kime emanet edeceğiz.
Hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Haşhaşiler gibi milletine silah doğrultan bir evlat olmasını istemiyoruz. Rabbimden olanın hayırlısını
olmasını istiyoruz öncelikle. En az
3 tane çocuk istiyoruz” diye
konuştu.
Düğün töreni bittikten sonra
demokrasiye sahip çıkmak için
meydana geldiklerini dile getiren
damat Emre Uğurol,
“Vatandaşlarımızla beraber demokrasi nöbetine destek vermek istedik. Darbeye hayır demek için
meydanlara geldik. Ayrıca haşhaşilere bu ülkeyi bırakmayacağız”
dedi.
Gelin Aynur Uğurol ise, birlik zamanı diyerek meydana geldiklerini ifade etti.

Kamudaki FETÖ yapılanmasının tüm memurları tek tek
temizleniyor. 657’de disiplin maddesinin değişmesiyle artık geri
dönüş imkânı kalamayacak. Yeni
alınacak memurlar için adli sicile
ek olarak güvenlik soruşturması da
yapılacak.
15 Temmuz gecesi ihanet
çetesi tarafından kalkışılan darbe
girişimi milletin ve devletin dik
duruşu sayesinde bertaraf edildi.
Şimdi kamu kurumlarında bu
örgüte bulaşmış teröristlerin temizlenmesi hızla devreye sokuldu.
Türkiye, kamu kurumlarının en
önemli mevkilerine girmiş örgüt
elemanlarından birer ur gibi kurtuluyor. Bu noktada kamu hizmetlerinde bir boşluk söz konusu olmadığı gibi hizmetler daha sağlıklı ve
halka yönelik olarak yapılmaya
başlanacak. daha önce örgüte çalışan bu insanların yerine devletine
ve milletine bağlı memurlar geçecek ve kamu hizmetini olması
gerektiği gibi yapacak.

48. MADDE ÇOK
ÖNEMLİ

Bir süredir devam eden
bizim de bu köşeden sıkça duyurduğumuz 657 sayılı yasayla ilgili
değişiklik çalışmaları da hız
kazandı. Yeni bir kamu personel
rejimi ile memuriyetin örgütlerce
kullanılmasının da önüne geçilecek. Bu anlamda ilke olarak yasanın memuriyete alınma şartlarını
belirleyen 48. maddesi ve disiplin
maddeleri değiştirilecek. Böylece
memuriyete girerken 'temiz adli
sicil' yeterli olmayacak. Yeni
memurlar ve mevcut çalışanlar
için derin güvenlik soruşturması
da devreye girecek.

MİLLİ GÜVENLİK
ÖLÇÜSÜ

Halen 48. madde sadece
yüz kızartıcı suçları işlemiş devlet
memurluğunu yasaklıyor. 2008'de
bir değişiklikle buna devletin
güvenliğine karşı suçlar eklenmişti. Bunun dışında örgütlerle ilgisi
bulunan, örgüt mensuplarıyla
görüşen ve işbirliği yapan örgüt
mensuplarını koruyan ve kollayan
herkes için memuriyet yolu kapanacak. Memurlar değerlendirilirken ölçü 'milli güvenlik' olacak.
Yeni alınan memurlar kadar mevcut kamu personeli için de güven-

lik soruşturmaları geçerli olacak.
Bu noktada sadece merkezi yönetim ve teşkilatı değil yerel yönetimler ile belediyeler ve belediyelere bağlı iştiraklerde de aynı yöntem uygulanacak.

İLANLAR SİTEYE
KONULDU

Örgüt
mensuplarının
memuriyetten atılmasıyla kamu
hizmetlerinin aksaması söz konusu
olmayacak. Bu noktada Devlet
Personel Başkanlığı devreye girerek personel alımlarını hızlandıracak. Bu noktada alım ilanları da
kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Adalet Bakanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü, üniversiteler, İller Bankası, Kültür
Turizm Bakanlığı ilana çıkan
kurumlardan bazıları... Prosedürler
yerine getirildikten sonra hemen
atamalar yapılacak ve hizmetler
devam ettirilecek. Milli Eğitim'de
de boşluk olmaması için öğretmen
atamalarının devreye girmesi bekleniyor.

DAVA AÇILACAK

Örgütle bağlantısı tespit
edilen, kamu kaynaklarını ve
imkânlarını örgüt hizmetine kullandığı tespit edilen memurlar
görevden alınırken suç unsuru tespit edilenlerle ilgili dava süreci de
başlayacak. Görevden uzaklaştırılan memur için 10 iş günü içinde
soruşturmanın başlatılması gerekiyor. Bu memurlar vatana ihanet de
dahil olmak üzere örgüt üyeliği,
yardım ve yataklık gibi suçlardan
yargılanacak.

İZİN İPTALLERİ
HERKESİ KAPSAR

Başbakanlık genelgesiyle
kamu çalışanlarının izinlerinin
iptal edilmesi de kafaları karıştırdı.
Hemen belirtelim genelgede
memur ya da başka bir meslek tarifi yok. Genelge 'tüm kamu çalışanları' ibaresini kullanıyor ve 'yıllık
izinleri' diyor. Dolayısıyla okulların kapanması dolayısıyla kanunen
işbaşında olmayan
öğretmenlerin Milli
Eğitim Bakanlığı aksi
bir çağrı yapmadıkça
izinde kalmaları bekleniyor.

Memurların Kıbrıs ve Gürcistan'a

çıkış yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi sonrası yurtdışına
çıkışlarda getirilen şartlar bugün
hafifletildi. Kamu kurumlarında
çalışanların, KKTC ve Gürcistan'a
gidebilmeleri engellenmişti. Bu
engel bugün kalktı. Ayrıca yeşil
pasaportlu emekli polisler de artık
yurt dışına çıkabilecek.

Darbe girişimi akabinde pasaporta
gerek kalmaksızın kimlikle çıkılabilen KKTC ve Gürcistan'a kamu
personelinin gidişine izin verilmiyordu.
Artık kamu görevlileri kurumlarından "yurt dışına çıkmasında herhangi bir mani kurumumuzca yoktur" yazısını
almaları
durumunda
KKTC ve
Gürcistan'a
gidebilecek.
Yeşil pasaportlu
emekli
emniyet
mensuplarının da yurt
dışına çıkış
yasağı
kalktı.

