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Seviye
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Sayın dinleyiciler bugün 22 Aralık 2015 Salı. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomiye Değer Katanlar 2015 Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan
törende firma, iş adamı ve yöneticileri tebrik etti ve bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, “Bu
ödüllerin gerisinde çok büyük emek, alın teri, değer var. Ödül kazanan iş adamlarının hepsine teşekkür
ediyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye gündemi hakkında da açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bugün Suriye
meselesine müdahil olan kaç ülke, gerçekten Suriye halkının huzurunu sağlamayı, geleceğini güvence
altına almayı istiyor?” diye konuştu.
-*-Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Bakanlar Kurulu düzenlendi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş toplantı sonrası açıklama yaptı. Kurtulmuş, “Terör ortamından
etkilenen tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
dedi.
Kurtulmuş, Musul’daki Türk askerinin bölgenin güvenliğini sağladığını belirtti.
-*-Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 115 terörist etkisiz hale
getirildi.
Terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ediliyor.
-*-İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye’deki iç savaşla ilgili bilgiler verdi.
New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütünün Beyrut kaynaklarına göre, Suriye rejim güçlerinin
ve Rusya'nın, muhalif gruplara yönelik misket bombası kullandığı belgelendi.
Raporda, Suriye'de kullanılan misket bombalarının Rusya veya eski Sovyetler Birliği yapımı olduğunun
altı çizildi.
-*--ve spor
"Timsah Arena" Stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldı.
Timsah Arena, Bursaspor’un yeni stadyumu olmasının yanı sıra, Bursa'nın en büyük anıtsal yapılarından
birisi. Bursaspor’un simgesi olan “timsah” şeklinde inşa edilen stadyumun açılışı görkemli bir şölene
dönüştü.
Dünyada, takımının sembolü şeklindeki tek stadyum olan Timsah Arena, modern bir teknolojiye de
sahip.
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-*-Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u 3-2 yendi. Beşiktaş’ın gollerini Sosa ve Gomez
kaydetti.
-*-Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA Başkanı Blatter ve UEFA Başkanı Platini'ye sekiz yıl
futboldan men cezası verdi. Soruşturma, Blatter’in Platini’ye verdiği 2 milyon doların sebebinin ve
kaynağının açıklanamaması üzerine açılmıştı.
Türkçenin Sesinde Haberleri Dinlediniz.
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