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Sivas-Ýrade-Gazetesi

"Bayramda kesintisiz
enerji verildi"
ÇEDAÞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboða, Ramazan Bayramý'nýn ardýndan gazetemizi ziyaret ederek, gazetemiz çalýþanlarýnýn bayramýný tebrik etti. ÇEDAÞ olarak yapýlan yatýrýmlarla ilgili açýklamalarda bulunan Akboða, Ramazan Bayramý boyunca elektrik tüketiminin oldukça artmasýna raðmen Sivas geneline kesintisiz olarak elektrik verildiðini belirterek, sadece birkaç tane trafoda arýza yaþandýðýný ve çok
kýsa süre içerisinde bu arýzalarýn çözülerek, elektrik enerjisinin verildiðini belirtti.
M. MUSTAFA IÞIK
amlýbel Elektrik A.Þ. (ÇEDAÞ)
Genel Müdürü Ahmet Sait Akboða, Ramazan Bayramý sonrasýnda gazetemizi ziyaret ederek, Gazetemiz Ýmtiyaz

Ç

Sahibi Muhittin Karahan ve gazete çalýþanlarýnýn bayramýný tebrik etti.
Karahan ile bir süre sohbet eden Akboða, Ramazan Bayramýnýn tüm Ýslam
Âlemine hayýrlar getirmesini temenni
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Sivas'ta minibüs ile
týr çarpýþtý: 7 yaralý

13 TEMMUZ 2016 ÇARÞAMBA

SÝVAS/KANGAL
ivas'ýn Kangal ilçesinde minibüs ile týrýn çarpýþmasý sonucu ayný aileden 7 kiþi yaralandý.
Alýnan bilgiye göre, Gürün ilçesinden Sivas istikametine giden Ýlhan Güney (47) idaresindeki 34
NH 9805 plakalý minibüs, Halep Köprüsü kavþaðýnda, karþý yönden gelen ve Malatya yönüne seyreden
Sedat Maran'ýn kullandýðý 44 EH 472 plakalý týrla
çarpýþtý.
Kazada, minibüs sürücüsü ile aracýndaki Hüsne
Naz (6), Talha Enes (7), Ýrem Zeynep (16), Ayþe
(41), Hüsne (66) ve Ahmet Güney (70) yaralandý.
Yaralýlar, Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi
Araþtýrma ve Uygulama Hastanesine kaldýrýldý. (AA)

S

2 mahkum firar etti

ederek, Ramazan ayý boyunca kurum olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi
verdi. Ziyarete ÇEDAÞ Genel Müdürü
Akboða'nýn yaný sýra Sivas Ýþletme Müdürü Cengiz Kuzucuoðlu da eþlik etti.
Ramazan ayýnda yapýlan yardým çalýþmalarýyla ilgili bilgi veren Genel Müdür
Akboða, ilimiz genelinde 600 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulunduklarýný söyledi.
Akboða, "Ýftar ve sahur sofralarýnýn
bereketlendiði bu mübarek ayda ÇEDAÞ
ailesi olarak bizler de elimizdeki imkânlarý paylaþmak istedik. Muhtarlar Derneði
Baþkaný, mahalle muhtarlarý ve saha ekipleri yardýmýyla Sivas, Tokat, Yozgat il ve
ilçelerinde yaþayan ihtiyaç sahibi aileleri
belirledik. Un, þeker, bakliyat, sývý yað gibi temel gýda maddelerinden oluþan ramazan paketleri hazýrlayarak saha personellerimiz yardýmýyla tayin edilen adreslere
teslim ettik. Sorumluluk bölgemiz genelinde 600 adet ramazan paketi daðýttýk.

Nitelikli hizmet vermek amacýyla tesis
yönetimi, yazýlým geliþtirme, istihdam yaratma gibi yatýrýmlarýnýn yaný sýra bu ve
benzeri sosyal sorumluluk çalýþmalarýyla
da bölgeye deðer katmaya devam edeceðiz" dedi.
Ramazan Bayramý boyunca elektrik
tüketiminin oldukça artmasýna raðmen Sivas geneline kesintisiz olarak elektrik verildiðini belirten Akboða, sadece birkaç
tane trafoda arýza yaþandýðýný ve çok kýsa
süre içerisinde bu arýzalarýn çözülerek,
elektrik enerjisinin verildiðini belirtti.
ÇEDAÞ Genel Müdürü Akboða þunlarý kaydetti:
"ÇEDAÞ olarak öncelikli amaçlarýnýn;
sorumluluk alaný Sivas, Tokat ve Yozgat Ýllerinde müþteri memnuniyetinin saðlanarak,
kaliteli ve sürekli enerji verme olduðunu belirten Akboða, ayrýca tüketicilerin yaþam kalitesini artýrýcý, farkýndalýk yaratýcý projeler
gerçekleþtirerek sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Hostese silahlý saldýrý

SÝVAS/GÜRÜN
ivas'ýn Gürün ilçesinde iki mahkum, cezaevinden firar etti.
Alýnan bilgiye göre, Gürün Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda kalan hükümlüler Erkan M. (34) ve
Hakký V. (32) cezaevinden kaçtý.
Güvenlik güçlerince mahkumlarýn yakalanmasý
için çalýþma baþlatýldý.
Erkan M'nin, resmi belgede sahtecilik ve adam
yaralama, Hakký V'nin de hýrsýzlýk suçlarýndan ceza
aldýklarý öðrenildi. (AA)
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Havai fiþek fabrikasýný
Sivas'a taþýdýlar
Sakarya'nýn Geyve Ýlçesi'nde 2013 yýlýndaki patlamada yerle bir olan Venüs Coþkunlar Havai Fiþek Fabrikasý'nýn yeniden inþaasý
için izin verilmeyince, ortak olan kardeþler
Niðde ve Sivas'a yeni fabrikalar kurdu.
SÝVAS/SAKARYA
akarya'nýn Geyve Ýlçesi'nde 2013 yýlýndaki
patlamada yerle bir olan Venüs Coþkunlar
Havai Fiþek Fabrikasý'nýn yeniden inþaasý için izin
verilmeyince, ortak olan kardeþler Niðde ve Sivas'a
yeni fabrikalar kurdu.
Geyve'de 30 Haziran 2013'de meydana gelen patlamada, 300 kiþinin çalýþtýðý fabrika binalarýnýn büyük bir bölümü yýkýldý ve fabrika kullanýlamaz hale
geldi. Çevresinde bulunan ev ve iþyerlerinin de hasar
gördüðü fabrikanýn yeniden inþaatý için yapýlan giriþimlere dönemin Sakarya Valisi Mustafa Büyük karþý çýktý. Bunun üzerine fabrikanýn sahibi Arif ve
Mustafa Coþkun kardeþler yatýrýmlarýný il dýþýna kaydýrdý. Arif Coþkun, Geyve'deki fabrikalarý için izin
verilmemesi üzerine kendisinin Niðde Kemerhisar
ilçesinde satýn aldýðý 550 dönüm arazi üzerine fabrika kurduðunu, kardeþi Mustafa Coþkun'un da Sivas'a
taþýnarak burada fabrika kurduðunu söyledi.
'MECBUREN ÝKÝYE BÖLÜNDÜK'
Taþýnma kararlarýnda valilik ve belediyenin etkin
olduðunu söyleyen Arif Coþkun, "Patlama sonrasýnda fabrikanýn yeniden kurulmasý için izin vermediler.
Biz de mecburen ikiye bölündük. Ben Niðde'ye, kardeþim ise Sivas'a fabrikayý taþýdý. Niðde'de kurduðum fabrika Ekim ayýnda faaliyete geçecek ve 750
kiþi çalýþacak" dedi.
Türkiye'nin ilk havai fiþek fabrikasý olan Coþkunlar Havai Fiþek fabrikasý sýk sýk yaþanan patlamalarla gündeme geliyordu. Coþkun kardeþlere ait Sakarya'nýn Hendek Ýlçesi'ndeki fabrikanýn dýþýnda Niðde
ve Sivas'ta kurulan iki fabrikayla birlikte Türkiye'de
havai fiþek üretimi yapan fabrika sayýsý üçe çýkmýþ
olacak. (DHA)
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Sivas'ta tartýþtýðý kiþi tarafýndan silahla bacaðýndan vurulan hostes, ambulansla Numune Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý
SÝVAS
ivas'ta aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen hostesi otobüste
tabancayla bacaðýndan vuran kiþi gözaltýna alýndý.
Alýnan bilgiye göre, hostes olarak çalýþtýðý yolcu
otobüsüyle kente gelen Gülay Y'yi Sivas Þehirlerarasý
Otobüs Terminali'nde gören
Mehmet Ali Ý. (47), yolcularýn inmesinin ardýndan araca bindi.
Aralarýnda husumet bu-
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Karþýsý Belediye benz arkasý
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Herkes korktuðundan
kaçar, yalnýz Allah’tan
korkan O’na yaklaþýr.
Ebül - Kasým

lunduðu öne sürülen Gülay
Y. ile tartýþan Mehmet Ali Ý,
tabancayla 4 el ateþ etti. Tabancadan çýkan kurþunlardan birinin sað bacaðýna
isabet etmesi sonucu yaralanan Gülay Y, ambulansla
Numune Hastanesine kaldýrýldý.
Terminalde görevli polisler tarafýndan etkisiz hale
getirilen Mehmet Ali Ý. gözaltýna alýndý.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptý. (AA)

HIZIR: 69

NAMAZ
VAKÝTLERÝ
Ýmsak
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý

03:17
05:08
12:44
16:40
20:09
21:49
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