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Millet İradesi Tankı Ezdi Geçti
KYS Yemekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Azaplıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde millet
iradesinin tankları ezdiğini ifade etti.
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KYS Yemekçilik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, 15 Temmuz darbe
girişiminde millet iradesinin tankları ezdiğini ifade etti.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz darbe
girişimi ile ilgili yazılı bir açıklama yapan KYS Yemekçilik Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Azaplıoğlu, Türk milletinin büyük bir demokrasi sınavı
verdiğini kaydetti. Azaplıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan hain
terör örgütü üyelerinin kalkışması sonucu 15 Temmuz gecesi başlayan ve
Türk milletinin olağanüstü reSeksiyle kısa sürede kontrol altına alınan darbe
girişiminin basit bir darbe girişimi olmadığını ifade etti. Küresel bir güç
haline gelen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin, FETÖ terör
örgütünü harekete geçirerek millet iradesine darbe yapmaya kalktığını
anlattı.

Bu kalkışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa
dökülen millet tarafından önlendiğini aktaran Azaplıoğlu, konuyla ilgili yaptığı
yazılı açıklamada şunları söyledi; "Büyük Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü
korumak ve geleceğine sahip çıkmak için 15 Temmuz gecesi tankların önüne
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yaptı.  O demir yığını tanklar milletin üzerinden geçti ancak ezilen darbeye
teşebbüs edilenler oldu. Türk milleti bayrağına, toprağına, namusuna ve
demokrasisine uzanan elleri parçaladı ve attı. Bu büyük mücadele
milletimizin Çanakkale ve kurtuluş savaşı ruhunu en aktif şekilde yüreğinde
taşıdığını bir kez daha göstermiş oldu. 15 Temmuz gecesinden bu yana sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlardayız. Kahramanmaraş'ımız o
günden bu yana ayakta ve vatanına sahip çıkmaktadır. Ben öncelikle
milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve demokrasimiz için canını ortaya koyan
aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda canını ortaya koyan
ancak gazilik mertebesiyle şereSenen kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar
diliyorum. Darbe kalkışmasının ilk gününden bu yana meydanları dolduran
değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu
onurlu mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda hükümetimiz ve
milletimizin daima yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22
artışla 98.689,69 seviyesine yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 221,17 puan ve yüzde 0,22 değer
kazancıyla 98.689,69 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve
holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile spor, tek
gerileyen ise yüzde 0,01 ile sigorta oldu.

Dün tahvil ve bono piyasasında faizlerin 2 yılın en düşük seviyesine
gerilemesine karşın satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde
0,23 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.468,52 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Çin arasında
yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin küresel pay piyasaları
üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak
istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici
olacağını ifade etti.

ABD'nin ekim ayı istihdam raporunda tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama
saatlik kazançlar verisinin öne çıktığını dile getiren analistler, ayrıca Türkiye
ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin de
takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin
destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi. 

Doğu’da 4 il için kar uyarısı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği
Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı...
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu'da
Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar
yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre,
bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve
çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan
çevrelerinin gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
geçecek. Akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur
ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği
bölgede rüzgâr genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hagf zaman
zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, "Öğle saatlerinden
itibaren, cumartesi akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan
çevrelerinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağışların, zamanla yüksek
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kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin
edilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek ulaşımda akşamalar, görüş
mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı
dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İL İL SICAKLIKLAR;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 4, Erzincan, Erzurum ve
Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 16, Iğdır'da 21,
Ardahan'da 13, Ağrı'da 14, Erzurum'da 9, Kars'ta 11 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman Hacı Ömer
Köyünde sıfırın altında 4,1 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır
Merkez'de 21 derece oldu.

 


