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Tuðgeneral Saðýr, tutuklandý
SÝVAS
ivas'ta, darbe giriþiminin önlemesinin ardýndan baþlatýlan
soruþturma kapsamýnda gözaltýna
alýndýktan sonra önceki gün akþam
adliyeye sevk edilen 5'inci Piyade Er
Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral
Fatih Celaleddin Saðýr, çýkarýldýðý
mahkemece tutuklandý.
Darbe giriþimi sonrasý Sivas'ta
gözaltýna alýnan 5'inci Piyade Er
Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral
Fatih Celaleddin Saðýr, üsteðmenler
Ýsmail Siyahgül, Fatih Taþkýn, Mus-
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tafa Bozkurt, Hasan Hüseyin Þahin,
Cengiz Topal, Ýsa Yýlmaz ve teðmen
Ali Seval dün akþam saatlerinde Numune Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye
sevk edildi. Burada ifadeleri alýnan
Tuðgeneral Saðýr ile Üsteðmen Ýsmail Siyahgül, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. Diðer þüpheliler
üsteðmenler Fatih Taþkýn, Mustafa
Bozkurt, Hasan Hüseyin Þahin,
Cengiz Topal, Ýsa Yýlmaz ve teðmen
Ali Seval ise adli kontrol þartýyla
serbest býrakýldý. (DHA)

ÇEDAÞ kesintisiz
elektrik verdi
ÇEDAÞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboða, "15 Temmuz 2016, Cuma akþamý baþlayan kalkýþmanýn ilk anlarýndan itibaren çalýþanlarýný bilgilendirerek elektrik daðýtým
hizmetlerinin aksamamasý için gerekli önlemleri hýzla aldý.
Yaklaþýk 400 saha çalýþanýmýz ile elektrik daðýtým ünitelerine herhangi bir saldýrý olmamasý ve olasý arýza veya saldýrýlara hýzlýca müdahale edilmesi için bölge, iþletme ve
arýza onarým-bakým birimlerinde hazýr bulunduk" dedi.

NÖBETE ÇADIRDA
DEVAM EDÝYORLAR

Darbe giriþimiyle birlikte hýzlý reaksiyon göstererek meydanlarý dolduran vatandaþlar kalkýþmanýn önlenmesinde önemli rol oynadý. O günden bu yana demokrasi nöbeti tutan vatandaþlar,
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn da talimatýyla kent meydanýndan ayrýlmadý. Ancak hava sýcaklýklarýnýn da artmasýyla birlikte vatandaþlar gündüz saatlerini evde geçirmeyi tercih etti. 15 Temmuzdan bu yana demokrasi nöbetine devam eden bir grup genç ise meydaný boþ býrakmýyor
ADEM NALBANT
yle ki darbe karþýtý gençler
Atatürk Heykelinin önünde bulunan alana 2 çadýr kurarak
vaktini burada geçiriyor. Grup adýna konuþan 26 yaþýndaki Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans Öðrencisi Yasir Delice, darbe giriþimi
gerçekleþtiðinde meydana ilk gelenler arasýnda olduðunu söyleyerek, "Hiçbir þekilde sivil halkýn iradesine darbe uygulanmamalý diye
düþünerek geldim. Askeri darbeye
karþýyýz her zaman. Çünkü yüzde
50 oranýnda halkýn oyunu almýþ bir
parti var. Bununla birlikte MHP'li
arkadaþlarýmýz, kardeþlerimiz de
bizlerle birlikte oldu. Birlik ve
beraberlik içerisinde buraya geldik. Meydanlara gelenlerin hepsi
saygý sevgi içerisinde buraya geldiler" dedi.
Olaylarý povoke etmek isteyen kiþilere karþý tedbirli olunmasý gerektiðine dikkat çeken Delice, "Bu gibi durumlarda hemen
polise haber verelim. Þiddete gerek yok. Bizim demokrasimize el
koymak isteyen herkese gerekli
cevabý saygý sevgi içerisinde vereceðiz" diye konuþtu.
Sosyal medyada askerler ile ilgili bir algý operasyonun yönetilmeye çalýþýldýðýna da dikkat çeken Yasir Delice, "Onlara 'emir kulu' diyen
insanlar var ama her þeyden üstün
bir emir vardýr. Bu emir de Allah'ýn
emridir. Bu emir ise hiçbir zaman
çoluða çocuða, sivil halka, silahsýz
halka hiçbir zaman el kaldýrýlmaz.
Buna karþý emir verenlere gerekli

SÝVAS/ÝRADE
EDAÞ Genel Müdürü Ahmet Sait
Akboða, 15 Temmuz tarihinde
yapýlan darbe giriþiminden itibaren ilimiz
genelinde kesintisiz enerji vermek için
tüm tedbirleri aldýklarýný belirtti.
Darbe giriþimi nedeniyle bazý bölgelerdeki bakým ve onarým çalýþmalarýný askýya aldýklarýný kaydeden Akboða, "Çamlýbel Elektrik Daðýtým A.Þ. (ÇEDAÞ); 15
Temmuz 2016, Cuma akþamý baþlayan
kalkýþmanýn ilk anlarýndan itibaren çalýþanlarýný bilgilendirerek elektrik daðýtým
hizmetlerinin aksamamasý için gerekli önlemleri hýzla aldý" dedi.
ÇEDAÞ Genel Müdürü Akboða þunlarý kaydetti:
"Yaklaþýk 400 saha çalýþanýmýz ile
elektrik daðýtým ünitelerine herhangi bir
saldýrý olmamasý ve olasý arýza veya saldýrýlara hýzlýca müdahale edilmesi için bölge, iþletme ve arýza onarým-bakým birimlerinde hazýr bulunduk. 15 - 17 Temmuz
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günleri arasý yapýlmasý planlanan bakým
ve yatýrým çalýþmalarýný ise askýya aldýk.
Alýnan önlemlerle kamu hizmetinin aksamadan sürdürülmesi saðlandý. Bakanlýk
kaynaklarý, mülki idare amirlikleri ve emniyet müdürlükleri ile koordineli olarak
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Göllere 126 bin sazan yavrusu býrakýldý

Ö

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan ilimiz genelindeki göl ve göletlere toplamda 126 bin adet
sazan yavrusu býrakýldý. Ulaþ Ýlçesi Tecer Gölünde balýklandýrma çalýþmalarý sýrasýnda bir konuþma yapan Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Seyit Yýldýz, "Balýklandýrma çalýþmalarý kapsamýna Ulaþ Tecer Gölüne 10.000
adet yavru sazan balýðý býraktýk, bereketli olmasýný diliyorum, buradaki yöre halkýna hayýrlý uðurlu olsun. Su
ürünleri stoklarýný arttýrmak amacýyla Bakanlýðýmýzca yürütülen balýklandýrma programý kapsamýnda Müdürlüðümüzce her yýl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balýklandýrma çalýþmalarý devam edecektir" dedi.
SÝVAS/ÝRADE
l Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan göl ve göletlerde
balýklandýrma çalýþmalarý devam ediyor.
Sivas Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Seyit Yýldýz, balýklandýrma çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Bakanlýðýmýzca yürütülen Balýklandýrma
programý çerçevesinde 2016 yýlý için Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüzce; Ýlimiz sýnýrlarý dâhilinde bulunan
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün
hüküm ve tasarrufu altýndaki baraj gölü,
gölet ve yetiþtiricilik amacýyla baþvuru
yapýlan göletler dýþýnda kalan, balýklandýrýlmasýna ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde Müdürlüðümüzce balýklandýrma çalýþmasý yapýlmýþtýr" dedi.
Sivas Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Seyit Yýldýz ve Balýkçýlýk ve Su
Ürünleri Þube Müdürü Durdu Aðdað,
Ulaþ Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sevil Sýrakaya tarafýndan Ulaþ Ýlçesi Tecer Gölüne 10 bin 000 adet yavru sazan balýðý býrakýldý.
Yýldýz, Ulaþ Ýlçesi Tecer Gölünde balýklandýrma çalýþmalarý sýrasýnda yaptýðý
konuþmada; "Balýklandýrma çalýþmalarý
kapsamýna Ulaþ Tecer Gölüne 10.000
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cevap verilmelidir" ifadelerini kullandý.
ERDOÐAN 'ÇEKÝLÝN'
DEYÝNCEYE
KADAR BURADAYIZ
"15 Temmuz'dan beri buradayýz" diyen Sivaslý yüksek lisans öðrencisi, þunlarý söyledi:
"Çadýrý 17'sinden itibaren kurduk. Yorgun olduðumuzdan dolayý
çadýrý kurduk. Meydaný da terk etmeme adýna kurduk. Polis aðabeylerimize sorduk sizin için sakýncasý
varsa diye. Gerekli izinleri aldýk.
Tayyip Erdoðan meydanlardan çe-

kilin diyinceye kadar burada duracaðýz. Olasý bir giriþime karþý burada olacaðýz. Ben ilk meydana gelince tereddüt içerisinde geldim. Acaba kimse gelecek mi diye. Ýlk geldiðim zaman burada insanlarýn gözünde geçmiþte yaþlanan darbelere
karþý koyamamýþlýðýn piþmanlýðýný
gördüm. Bu piþmanlýðý gördükten
sonra bu vatan için canýmý vermeye
razýyým dedim. Çünkü bu gözlerdeki piþmanlýk darbe zamanlarýnda
insanlarýn neler çektiðini ne kadar
masum insan öldüðünü ve bunlara
karþý koyamamýþlýktan duyulan piþmanlýðý gördüm ben."

adet yavru sazan balýðý býraktýk, bereketli
olmasýný diliyorum, buradaki yöre halkýna hayýrlý uðurlu olsun. Su ürünleri stoklarýný arttýrmak amacýyla Bakanlýðýmýzca
yürütülen balýklandýrma programý kapsamýnda Müdürlüðümüzce her yýl ihtiyaç
duyulan göl ve göletlere balýklandýrma
çalýþmalarý devam edecektir" dedi.
Yýldýz konuþmasýnda þunlarý kaydetti:
"Bakanlýðýmýz tarafýndan su kaynaklarýndaki nesli tehlike ve baský altýnda
olan türlerin desteklenmesi, farklý nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarýnýn
takviyesi, bilimsel temele dayalý balýklandýrma metodunun uygulanmasý amacýyla 2016
yýlýnda uygulamaya konulan "Su Kaynaklarýnýn
Balýklandýrýlmasý Projesi" kapsamýnda üretim
faaliyetleri gerçekleþtirilen sazan balýðý
yavrularýndan,
ilimizde bulunan 23 adet gölet e býrakýlmak
üzere tahsis edilen 126 bin adet
balýk, su kay-

naklardan ihtiyaç görülenlere býrakýlmýþtýr.
Yapýlan çalýþma ile göletlerin balýk
popülasyonlarýnýn desteklenmesini, göl
ekosisteminin canlý tutulmasýný ve yöre
halkýnýn göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir. Balýklandýrma faaliyetinin yöre halký tarafýndan da ilgi ve
memnuniyetle karþýlandýðý görülmüþtür.
Proje ile gelecek yýllarda su kaynaklarýmýza; yayýn, kalkan, alabalýk, sazan, þabut, kerevit ve mersin balýðý baþta olmak
üzere yeni türlerin üretilip býrakýlmasý
gerçekleþtirilecektir."

