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Sayın dinleyiciler, bugün 11 Mart 2016 Cuma. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, sosyal medya hesabından, Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalar
yaptı. Akdoğan, "Her ülke kendisine yakışanı yapmaktadır. Biz yaşatmanın, yaraları sarmanın
tarafındayız ve bunu sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısı 3 milyona
ulaştı." ifadelerini kullandı.
-*-Arap Birliğinde bugün dışişleri bakanları seviyesinde toplantı düzenlendi. Toplantıda, Mısır’ın adayı
Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliği Genel Sekreterliğine seçildi.
Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının onayı ile seçilen Ahmed Ebu Gayt tek adaydı.
Toplantı öncesinde Ahmet Ebu Gayt konusunda çekinceli olan Katar, daha sonra Mısır’ın adayına onay
verdi.
-*-Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, TRT World kanalına röportaj verdi. Poroşenko, “Türkiye ile
Ukrayna arasındaki ilişkiler geçmişte hiç bugünkü seviyeye ulaşmamıştı. Türkiye ile stratejik ortağız.
Ukrayna ve Türk hükûmetleri arasında tam bir güven ilişkisi var. Toplantılar, başta savunma ve güvenlik
olmak üzere birçok alanda iş birliği fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı.
-*-Avrupa Birliği Komisyonu, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmesini tavsiye etti.
AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararını kabul etmesi durumunda, biyometrik
pasaportu olan Gürcistan vatandaşları Schengen bölgesine 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.
-*-Türkiye’de büyük ilgi gören “Diriliş Ertuğrul” dizisi, dünyaya açılıyor.
TRT Genel Müdürü Şenol Göka, “60 ülkeden yatırımcılar, ‘Diriliş Ertuğrul’un yayın haklarını satın almak
için başvurdu.” dedi.
-*--ve spor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz'in Braga takımıyla karşılaştı.
İstanbul’da rakibini 1-0 yenen temsilcimiz, rövanş için avantaj sağladı. Galibiyeti getiren golü 82.
dakikada Mehmet Topal attı.
Bu maçla Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©

2
Program Adı - Bölüm

Haberler ve Hava Durumu – 11.03.2016

Seviye

B1 – B2

-*-Basketbolda ise THY Avrupa Ligi Top 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban
takımını 55-52 yendi.
Bu sonuçla gruptaki 9. galibiyetini alan temsilcimiz, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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