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Sayın dinleyiciler, bugün 11 Ağustos 2016 Perşembe. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan vatandaşlara hitap
etti.
Erdoğan, "15 Temmuz, Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Demokrasimize,
özgürlüğümüze, devletimize ve geleceğimize her an her yerde sahip çıkacağız. Bugün Şırnak'ta yine
şehitlerimiz var. Mardin'de, Diyarbakır'da patlamalar var. İhanet nöbetini FETÖ bırakıyor, PKK
devralıyor, o bırakıyor DAİŞ devralıyor. Biliyoruz ki karakterlerinin gereğini yapıyorlar. Er veya geç
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de bir tercih yapacaktır. Ya Türkiye ya FETÖ." ifadelerini kullandı.
-*-Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleri ile istişare
toplantısında bir araya geldi.
Yıldırım konuşmasında, “Bu darbede dostumuzu, düşmanımızı gördük. Dostlarımıza son çağrımız şu:
Türkiye'nin dostluğuna güvenin. Türkiye'nin dostluğu sizin de, bölgenin de, dünyanın da barışı ve
esenliği için vazgeçilmezdir." dedi.
-*-TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Kani Torun, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki temaslarını
değerlendirdi.
Torun, “Biz FETÖ terörünü birinci elden anlatmaya geldik. Batılıların gösterdiği tavrın dostlukla
bağdaşmadığını anlattık. Bize yöneltilen ilk soru “Yeterince deliliniz var mı?” oldu. Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) ile ilgili ABD makamlarının elinde Türkiye’dekinden daha fazla delil var.”
değerlendirmelerinde bulundu.
Torun’un başkanlık ettiği TBMM Kanada Heyeti, bu ülkedeki temaslarına, Toronto’daki programları ile
devam edecek.
-*-FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için yurt genelinde gerçekleştirilen “demokrasi nöbeti” 26.
gününde sona erdi. Türk halkının iradesine sahip çıkmak için gösterdiği mücadele tarihe altın harflerle
yazıldı.
-*-Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesine hava harekâtı
düzenlendi.
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Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü grubu ateş altına alınarak etkisiz hâle getirildi. Hasar ve zayiat
tespit çalışması devam ediyor.
-*-Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) ait bir savaş uçağı Sirte kentinde düştü. Uçağının terör
örgütü DAİŞ'e karşı düzenlenen operasyon sırasında düştüğü belirtildi.
Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, DAİŞ'in kontrolünde bulunan Sirte ve çevresini kurtarmak için yaklaşık
üç aydır operasyonlar düzenliyor.
-*-Fransa'nın güneyinde yer alan birçok şehirde yangın çıktı. Yangınlarda, en az 2 bin hektar ormanlık
alanın kül olduğu açıklandı. Marsilya'nın Vitrolles mahallesinde 8 bin kişi yangından etkilendi. Tehlike
altında olan bin kişi tahliye edildi.
-*--ve spor
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı beşinci gün sonunda ABD, genel
sıralamada liderliğini sürdürdü.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda 32 madalyaya ulaşan ABD’yi 23
madalyaya sahip Çin takip ediyor. Japonya ise 18 madalyayla üçüncü sırada yer alıyor.
-*-İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Barcelona, Joan Gamper Kupası kapsamında oynadığı hazırlık
maçında, İtalya'nın Sampdoria takımını 3-2 mağlup etti.
İspanya Süper Kupası'nda Sevilla ile karşılaşacak Barcelona, maçlarını 14 Ağustos'ta deplasmanda ve
17 Ağustos'ta da sahasında oynayacak.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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