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Sayın dinleyiciler bugün 30 Aralık 2015 Çarşamba. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da Kral Selman ile görüştü. Görüşmede ikili
ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, terörle mücadele
konusunda kararlı olduklarına değindi. İki lider de Suriye’de Esedli bir çözümün mümkün olmadığına
dikkat çekti.
-*-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gündemle ilgili açıklamalar yaptı.
Çelik, “Yeni anayasa süreci yarın başlıyor. Bu, son derece önemli, tarihî bir süreç. Önemli olan, halkın
özne olduğu bir devlet yapılanmasıdır. Sayın Başbakanımız da konuyla ilgili olarak diğer partileri ziyaret
edecek.” diye konuştu.
-*-Gine’de Ebola salgını sona erdi.
Salgının bittiğinin açıklanması için 42 gün vaka olmaması gerekiyordu. Gine, bu süreyi vaka olmadan
atlattı.
Dünya Sağlık Örgütüne göre de Batı Afrika ülkesi Gine'de 2013 yılında başlayan Ebola salgını resmen
sona erdi.
Örgütün verilerine göre, Batı Afrika'da Ebola yüzünden 11 bine yakın kişi hayatını kaybetti.
-*-Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni bir Suriye raporu yayımladı.
Buna göre, son 1 yılda ülkede etkin olan güçler tarafından düzenlenen saldırılarda 21 bin 179 kişi
hayatını kaybetti. Rapora göre, 2015 yılında rejim güçlerinin saldırılarında 15 bin 748 kişi öldü.
-*-Bodrum'da, inşaat kazısında Helenistik döneme ait su kuyusu bulundu.
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki konut projesi çalışmaları sırasında tarihî kalıntılar bulundu. Kalıntıların
en önemli parçası pişmiş topraktan yapılmış eski tip su kuyusu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
yetkilileri kalıntıları inceledi. Müze yetkilisi, “Bu tür su kuyularına çok nadir rastlanıyor. Kalıntıların
bugünlere kadar ulaşması çok önemli.” dedi.
-*--ve spor
Türk Hava Yolları Avrupa Basketbol Ligi’nde İlk 16 turu başladı.
Darüşşafaka Doğuş, ilk maçında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibine 70-62 yenildi.
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Turnuvada bugün iki Türk takımı daha sahne alacak.
Anadolu Efes Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Telekom’u, Fenerbahçe ise Yunan ekibi Panathinaikos’u
konuk edecek.
-*-UEFA Şampiyonlar Ligi, Twitter’da 2015 yılının en iyi çıkış yapan futbolcusu anketi yaptı.
Ankette Leroy Sane, Sergi Roberto, Kingsley Coman ve Hakan Çalhanoğlu yer aldı. 50 bini aşkın
taraftarın oy kullandığı ankette Hakan Çalhanoğlu, oyların yüzde 60’ına yakınını aldı ve yılın en iyi çıkış
yapan futbolcusu seçildi.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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