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Haberler ve Hava Durumu – 29.12.2015

Seviye

B1 – B2

Sayın dinleyiciler bugün 29 Aralık 2015 Salı. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daydı.
Davutoğlu, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Açıklamalara göre, Türkiye ile Sırbistan’ın ticari ve kültürel alanda iş birliği artarak devam edecek. Bu
amaçla, yüksek düzeyli iş birliği konseyi kurulacak.
Başbakan Davutoğlu daha sonra, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün açılışını gerçekleştirdi.
-*-Türkiye’de teröre yönelik operasyonlar devam ediyor.
Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu.
Operasyonlarda toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi.
-*-Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında 61 şüpheli hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıktı.
Tutuklama kararı çıkan isimlerin arasında Fetullah Gülen ve Hamdi Akın İpek gibi isimler var.
-*-Nijerya’nın Maiduguri şehrinde bombalı saldırı düzenlendi.
Bir caminin yakınlarında düzenlenen saldırıda, 30 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.
Saldırıyı Boko Haram’ın üstlenmesi bekleniyor. Boko Haram terör örgütü, Nijerya’da 2000’li yılların
başından beri faaliyet gösteriyor. Örgütün saldırılarında, son 6 yılda on binlerce kişi hayatını kaybetti.
-*-Suudi Arabistan, israfı önlemek amacıyla pek çok tüketim maddesine zam yapıyor.
Ülkenin bakanlar kurulu, dünya standartlarına göre “çok uygun” fiyatlı birçok maddenin fiyatını artırma
kararı aldı.
Bu maddelerin arasında elektrik, su ve akaryakıt bulunuyor.
-*--ve spor
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, İstanbul’da Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.
Ligin ilk devresi bu maçla sona erdi. İlk yarıyı Beşiktaş lider, Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı.
-*-Türk Hava Yolları Avrupa Basketbol Ligi’nde İlk 16 heyecanı yarın başlıyor.
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İlk tur maçlarının ardında 16 takım iki grup halinde mücadele edecek. İlk 16 takım arasında, Türkiye’den
Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş takımları bulunuyor.
-*-UEFA’da yılın golü belli oldu!
UEFA, Twitter hesabı üzerinden yılın golü anketi düzenledi. Selçuk İnan’ın 2016 Avrupa Şampiyonası
elemeleri son maçına İzlanda’ya attığı gol “yılın golü” seçildi.
Ankette 159 bin 106 taraftar oy kullandı.
Selçuk, bu golle Türkiye’nin Fransa’daki şampiyonaya doğrudan katılmasını sağlamıştı.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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