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Sayın dinleyiciler, bugün 18 Mart 2016 Cuma. Çanakkale Savaşı’nın 101. yıl dönümünde haberleri
dinliyorsunuz.
-*-Devlet Övünç Madalyaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle şehit yakınları ve gazilere
takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Tüm terör örgütleriyle
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu toprakların vatanımız olduğunu herkes bilmeli.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, 25 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası
takdim etti.
-*-Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir basın toplantısı düzenledi.
Davutoğlu, “Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyoruz. Bu çağrıya kimsenin ‘Hayır.’
diyeceğini düşünmüyorum. Türkiye, demokratik standartlardan asla vazgeçmeyecek.” diye konuştu.
-*-Avrupa Birliği liderleri, Türkiye'nin teklifiyle ilgili ortak bir karara vardı.
Türkiye 7 Mart'ta sığınmacı krizinin çözümünü içeren teklifi Avrupa Birliği’ne sunmuştu. Avrupa Birliği
liderleri, teklif üzerinde anlaştıklarını duyurdular.
Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, “Avrupa Birliği, teklifle ilgili anlaşmaya vardı. Karar, Başbakan
Ahmet Davutoğlu'na iletilecek.” dedi.
-*-Gine’de Ebola virüsü 2 kişinin ölümüne sebep oldu.
Nzerekore kentinde aynı aileden 2 kişi Ebola nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişi ise
gözetim altına alındı.
Ebola virüsünün Gine’de sonra erdiği açıklanmıştı.
-*-Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’nin Ortak Komutanlığı, Kuzey Kore’nin iki balistik füze
fırlattığını duyurdu.
Açıklamada, ilk füzenin Japon Denizi'ne düştüğü, ikincisinin ise radarda kaybolduğu belirtildi.
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-*-Vietnam tarihinin en büyük kuraklığıyla karşı karşıya.
Vietnam'ın güneyindeki Mekong Deltası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle, ülkedeki pirinç üretimi 1
milyon ton azaldı. Vietnam hükûmetinin kuraklıktan etkilenen çiftçilere 1,5 milyon dolar yardım
yapacağı söyleniyor.
-*--ve spor
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Portekiz'in Braga takımıyla karşılaştı.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.
Fenerbahçe’de Mehmet Topal ve Volkan Şen kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Ivan Bebek’in (İvan
Bebek) tartışmalı kararları tepki çekti.
-*-UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu. Sparta Prag, Athletic Bilbao, Villarreal, Braga, Borussia
Dortmund, Liverpool, Shakhtar Donetsk ve Sevilla çeyrek finale yükseldi.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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