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Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından desteklenen "Doğa ve Kitap" 
adlı proje Recep Tayyip Erdoğan Üniver-
sitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Serdar Dizman koordinatör-
lüğünde gerçekleştirildi. İkizdere 
Rüzgarlı köyü kamp alanında ikincisi 
gerçekleştirilen etkinliğe, RTEÜ Dağcılık 
Topluluğu üyeleri ve farklı bölümlerde 
öğrenim gören 14 öğrenci katıldı.Yapılan 
kampta, öğrenciler hem doğanın hem de 

kendilerini rahatsız eden herhangi bir 
ses ve obje olmadan sessiz bir ortamda 
kitap okumanın tadını çıkardı.Gerçek-
leştirilen etkinlikte, doğa yürüyüşleri de 
yapılarak katılımcıların bedensel ve 
zihinsel olarak rahatlaması sağlandı. 
Etkinliğe katılan öğrenciler, kampın çok 
faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek 
kendilerine böyle bir imkan sağlayan 
başta Recep Tayyip Erdoğan Üniversite-
si olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğına teşekkür ettiler.

Öğrenciler hem doğanın, hem de kendilerini rahatsız eden herhangi bir 
ses ve obje olmadan sessiz bir ortamda kitap okumanın tadını çıkardı.

Rize'de jandarma ekipleri 
tarafından yapılan operas-
yonlarda tabanca yapımına 

yarayan muhtelif parçalar ele 
geçirildi. 
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RTEÜ ÖĞRENCİLERİNİN DOĞADA
KİTAP OKUMA KEYFİ

Ardeşen İlçe Müftüsü Mustafa Koç'un emekliye ayrıl-
ması üzerine geçtiğimiz ocak ayında vekaleten 
göreve başlayan ve yedi aydır bu görevde vekil olarak 
kalan Pazar İlçe Vaizi Davut Şentürk Çayeli'nde 
göreve başlarken, Ardeşen İlçesinde de Asaleten 
Trabzon İl Müftü Yardımcısı Mehmet Genç getirildi.
Davut ŞENTÜRK Kimdir?
22.01.1975 tarihinde Hemşin'de doğdu. 2002 yılın-
da Hemşin Bilen Köyünde İmam Hatip olarak göreve 
başladı. 2014 yılında Fındıklı İlçe Vaizi olarak göreve 
atandı. 2018 Yılı Ağustos ayı itibariyle Pazar İlçe 
Vaizliği görevine tayin oldu. 04.01.2019 tarihinde 
Ardeşen İlçe Müftülüğünde vekaleten İlçe Müftülüğü 
görevini üstlendi. 30.07.2019 tarihinde Ardeşen İlçe 
Müftülüğüne Mehmet Genç'in Asaleten atanmasının 
ardından görevi sonlanan Davut Şentürk Rize İli 
Çayeli İlçe Vaizliği görevine atandı.
Mehmet Genç  Kimdir?
1964 yılında Giresun'un Görele İlçesinde Doğdu. 
1977 yılında Giresun İmam Hatip Lisesinden Mezun 
Oldu. 1985 Yılı Şubat Ayında Trabzon İli Sürmene 
İlçesinde İmam Hatip olarak göreve başladı. 1988 
Yılında Mardin'de Vatani görevini tamamladı. Vatani 
görevini yaparken kazandığı Kayseri Erciyes Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesini 1993 yılında mezun oldu. 
1992-1996 Yılları arasında açıktan atama olmadığı 
için Vekil İmam  Hatip olarak çalıştı. 1996 yılında 13. 
Dönem kursiyeri olarak İstanbul Haseki İhtisas 
kursuna başladı. 1988 yılında mezun oldu.
Görev aldığı Yerler;
1998-2000 Samsun'un Terme İlçesinde Vaiz.
2000-2003 Diyarbakır!ın Lice İlçesinde Müftü.
2003-2005 Giresun'un Dereli İlçesinde Müftü
2005-2012 Giresun'un Keşap İlçesinde Müftü.
2012 Yılında Trabzon'da İl Müftü yardımcısı olarak 
aldığı göreve devam etmekte iken 30.07.2019 
tarihinde Ardeşen İlçe Müftüsü olarak göreve başla-
mıştır.
Genç Evli ve Bir Kız İki Erkek çocuğu olarak üzere üç 
çocuk babasıdır.

Ardeşen İlçe Müftüsü Mustafa Koç'un emekliye 
ayrılmasıyla boşalan Ardeşen İlçe Müftülüğü 
görevine vekaleten bakan Pazar İlçe Vaizi 

Davut Şentürk Çayeli İlçe Vaizliğinde görevlen-
dirilirken, İlçe Müftülüğüne Asaleten Trabzon İl 

Müftü Yardımcısı Mehmet Genç getirildi.

RİZE’DE
JANDARMADAN

BİR DİZİ
OPERASYON 

Rize’de bitkilerin özünü emerek 
zarar verdiği için vampir kelebek 
olarak adlandırılan Ricania Simu-
lans yeşil bitkilerin ardından evleri 
de istila ediyor.Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde 
geçtiğimiz yıllarda türeyen Ricania 
Simulans bu kez rakımı yükseltti ve 
yüksek bölgelerde de etkili olmaya 
başladı.Ayırt etmeden yeşil bitkilerin 
tümüne konarak özünü emen ve 
bitkiyi kuruma noktasına getiren 
'Ricania Simulans' isimli kelebek 
türüne Rize halkı bitkinin özünü 
emdiği için 'Vampir Kelebek' ismini 
vermişti. Bu kelebekler artık bitkile-
rin ardından insanların yaşam olanı 
olan evlere dahi girmeye başladı. 
Havanın kararıp evin ışıklarının 
yanmasıyla evleri istila eden kele-

bekler hanımları da canından 
bezdirdi. Hemen her evde kendisine 
yer bulan kelebekler evde yaşayan-
lar tarafından ölü vaziyette yerlerden 
günde birkaç kez süpürülmek 
zorunda kalıyor. Rize merkeze bağlı 
Balıkçılar köyünde evin ışıklarının 
yanmasıyla odanın camını saran 
kelebekler ev sahibi tarafından 
görüntülendi.  ‘Lütfen bunlara bir 
çare bulunsun’  Vampir kelebekler 
yüzünden evde cam açamadıklarını 
dile getiren ev sahibi Gülseren Akgül 
“Rize’nin başının belası olan vampir 
kelebekler, bunlar yüzünden ne 
huzurumuz kaldı ne rahatımız 
kaldı, her yerdeler. Bahçeye çıkamı-
yoruz, sebze alamıyoruz, çaylıklara 
gidemiyoruz. Dışarıda kapının 
önünde oturamıyoruz, kapı pencere 

açamıyoruz. Bunlara bir çare bulun-
madı. Lütfen bunlara bir çare 
bulunsun. Evin her tarafından 
bunlar camlarda. Yediğimiz her 
şeyin üzerinde bunlar. Sebzelerimi-
zin üzerine yapışkan bir madde bıra-
kıyorlar. İçtiğimiz çayın içerisinde 
aynı şeyler. İnsan sağlığına zararlı 
mı değil mi onu da bilmiyoruz. Yetki-
lilerin artık buna bir çare bulmasını 
rica ediyoruz. Artık halkın sesini 
duysunlar da çektiği çileyi görsün-
ler. İnsanın üzerine yapışıyorlar, 
ısırıyorlar, çay bahçelerinde perişan 
oluyoruz. Senelerdir bu böyle, buna 
bir çare bulunmuyor. Biz ne kadar 
ilaçlar isek ilaçlayalım bir çaresini 
bulamıyoruz. Karadeniz’in her tara-
fına yayılmış bunlar” ifadelerini 
kullandı.  Pazar53

Rize'de ‘Vampir kelebek’ olarak adlandırılan Ricania Simulans cinsi kelebekler, yeşil bitkilerin 
ardından evleri de istila ederken vatandaşlar çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyor.

RİZE'DE VAMPİR KELEBEK
KABUSU DEVAM EDİYOR 

MARSİS DAĞINA
İLK ŞENLİK
BAŞLIYOR

MEHMET GENÇ 
ARDEŞEN İLÇE 

MÜFTÜSÜ OLARAK
 ASALETEN GÖREVE

BAŞLADI

Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) 
Tarafından bu yıl 5. Yapılacak olan Çayeli 

Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği 
Festivali bu yıl 08-08 Ağustos 2019 Tarihleri 

arasında Marsis dağına yapılacak.
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ARDEŞENİN SESİ GAZETESİ
Ardeşenlinin ve Ardeşenin Sesi

Günlük Yerel GazetePazar Hariç Her Gün

ARDEŞENİN İLK OFSET GAZETESİ

Resmi İlanlar

11 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’nin 10.12.2018 tarih ve 453 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ekinde yayınlanan Resmi İlan Tarifesi 
01 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren “Resmi İlan Ücret Tarifesi” 
37 mm boyutundaki bir santimetrelik tek sütün yayın ücreti “15.00” 
TL’dir. Not: %18 KDV Hariçtir.

RİZE’DEKİ YEREL GAZETELERİN
İLAN TARİFESİ

01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Bu Fiyatlar Geçerlidir.
(cm) 15,00

Mahkeme İlanları (cm) 15,00
Kooperatif İlanları (cm) 15,00
Tüzük İlanları (sayfa) 400,00
Dernek ve Kongre İlanları (sayfa) 400,00
Ölüm ve Teşekkür İlanları (sayfa) 500,00
Kayıp (Yitik) İlanları (cm) 40,00

: Metin SARI

: Savaş KALYONCU

DOĞAMIZI KORUYALIM!
AYDER YAYLASI RAKIM 1400 M
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KAYIP İLANI
Ardeşen Vergi Dairesine kayıtlı işyerime ait 

ET 927501-927550, JI 529001-529050, RK 468351-468400, RK 
468401-468450 Sıra No'ları arası 4 Cilt Fatura ve SH 

249301-249350, SH 249341-249400, LP 923951-92400 
Sıra No'ları arası 3 Cilt P.S. Fişini kayıp ettim.

Hükümsüzdür.
ASİYE KULABER

TCK NO: 44860284354
Barış Mahallesi - Ardeşen/RİZE

Yurt içi ve yurtdışından birçok doğasever ve 
dağcının katılacağı etkinlik 5 Ağustos pazartesi 
günü Çayelide başlayacak olup 8 Ağustos 
Perşembe günü sona erecektir. Gizemli ve göste-
rişli dağ diye bilinen Marsis Dağına ulusal 
düzeyde ilk festival olacak olan Çayeli 5. Ulusla-
rarası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği festivali 
için kayıt süresi yarın doluyor. Bu etkinliğe katıl-
mak isteyenler Çaydosk ile irtibata geçebilirler.
ÇAYELİ 5. ULUSLARARASI DAĞCILIK TURİZM 
VE YAYLA ŞENLİĞİ FESTİVALİ
05-08 Ağustos 2019 Tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek olan Çayeli 5. Uluslararası Dağcılık 
Turizm ve Yayla Şenliği Festivali bu yıl yine 
çaydosk tarafından ilke imza atılarak Rizede 
bulunan Marsis dağına gerçekleşecek. Yurt içi 
ve yurtdışından birçok dağcı, kampçı ve doğase-
verin davetli olduğu etkinlik ile ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almıştır.
Faaliyet Programı
1. Gün: 05 Ağustos 2019 Pazartesi – Rize İli 
Çayeli İlçe merkezinde toplanma 
Saat: 10.00 
Saat: 11.00 Çayeli meydanında şenlik açılış 
töreni 

Saat: 12.00 Öğle Yemeği 
Saat: 13.30 Çayeli ilçesinden hareket ile Fındıklı 
ilçesinden araçlarla salikvan boğazına hareket 
ve kamp.
2. Gün: 06 Ağustos 2019 Salı – Salikvan boğa-
zından Gürcü gölüne hareket ve kamp..
3 Gün: 07 Ağustos 2019 Çarşamba – Marsis 
zirve ve ardından aynı yerde kamp
4.Gün: 08 Ağustos 2019 Gürcü gölünden yürü-
yüş ile salikvan boğazına hareket ve oradan 
araçlarla Çayelinde dönüş ve yemek.
Notlar
• Katılım ücretsizdir.
• Mevsim şartlarına uygun eşyalarınız olması 
(bot, mont, çadır v.b), zirve yapacakların kask 
bulundurması gerekmektedir.
• Katılmak için aşağıdaki linke tıklayıp bilgileri-
nizi doldurup göndermeniz veya caydoski@hot-
mail.com e-posta adresine “Ad Soyad, Şehir, 
T.C. Kimlik No, İletişim için Telefon” bilgilerinizi 
göndermeniz gerekmektedir.
• Herhangi bir nedenden dolayı katılım yapama-
yacakların bizimle iletişime geçerek kaydını 
sildirmeleri organizasyon açısından son derece 
önemlidir.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayı 
içerisinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet 
silah imalathanesi ele geçirilirken, 2 adet ruhsat-
sız 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet kurusıkı 
tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet 9 
milimetre çapında tabanca fişeği, 12 adet 12 cl 
av tüfeği fişeği, 6 adet kabza kapağı, 3 adet 
tabanca üst kapağı, 1 adet tabanca namlusu, 8 
adet tabanca yayı, 4 adet şarjör, 2 adet tabanca 
gövdesi ve çok sayıda tabanca yapımına yarayan 

muhtelif parçaya el konuldu. Operasyonlarda 
ayrıca 30 kök kenevir bitkisi, 4 gram kubar esrar 
ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle 
ilgili 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Rize 
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, yapılan 
işlemlerini müteakip yakalanan 11 şahıs serbest 
bırakılırken ele geçirilen malzemelere el konul-
du. Öte yandan, diğer suç ve kabahatlerden 
dolayı 166 zanlı hakkında işlem yapılarak ele 
geçirilen malzemelere el konuldu.  

Çayeli Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOSK) Tarafından bu yıl 5. Yapılacak olan Çayeli 
Uluslararası Dağcılık Turizm ve Yayla Şenliği Festivali bu yıl 08-08 Ağustos 2019 
Tarihleri arasında Marsis dağına yapılacak.

Rize'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 
tabanca yapımına yarayan muhtelif parçalar ele geçirildi. 

RİZE’DE JANDARMADAN
BİR DİZİ OPERASYON 

MARSİS DAĞINA İLK
ŞENLİK BAŞLIYOR



Masa & Sandalye
YETKİLİ BÖLGE BAYİ

KABAOĞLU TİCARET

Yeni Mah. Atatürk Cad. Ekol Petrol Ofisi Yanı Ardeşen/RİZE 
0 464 715 22 33 0 542 227 10 78

*Veriler HAVAŞ’ın Web Sayfası Üzerinden Alınmıştır.  

HAVAŞ SAATLERİ
Hopa - Havalimanı İstikametine Giden Araç İçin Geçerlidir

Sayfamızdaki saatler 23/07/2019 tarihinde güncellenmiştir.

DENEYİMLİ USTALARIMIZLA
SİZ MÜŞTERİLERİMİZİN

HİZMETİNDEYİZ

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi 
için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, Polis Akademisi 
Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 
250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis 
memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.
Adaylar ön başvurularını 5-19 Ağustos 
tarihleri arasında "http://www.pa.e-
du.tr" adresinden e-devlet şifresi ile 
kullanarak yapabilecek.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları 
şöyle:
"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul 
mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan 
sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde 
düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak 
kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını 
tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 

yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
TYT puan türünden en az 250.000 ham 
taban puan almış olmak, Emniyet Teşki-
latı personeli şehit veya vazife malulü 
olanların eş ve çocuklarından TYT puan 
türünden en az 150.000 ham taban puan 
almış olmak."
Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık 
giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce 
karşılanacak.
Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis 
memuru olarak göreve başlayacak.
Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve 
diğer hususlar Polis Akademisinin 
"http://www.pa.edu.tr" internet sitesin-
den ilan edilecek.
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2 BİN 500 POLİS MEMURU
ADAYI ALINACAK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9 bin müdür yardımcımız için 

Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim prog-
ramımıza devam ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, ülke gene-
linde müdür yardımcılarına yönelik mesle-
ki gelişim programının sürdüğünü bildirdi.
Programa destek verenlere teşekkür eden 
Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulun-
du: "9 bin müdür yardımcımız için Türkiye 
genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz 
mesleki gelişim programımıza devam 

ediyoruz. Okul yöneticilerimizle deneyimle-
rini paylaşan akademisyen, eğitimci ve 
bürokratlara, katılım gösteren meslektaş-
larımıza teşekkürlerimle."
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzen-
lenen program kapsamında, Doğan Cüce-
loğlu, Selçuk Şirin, Kayhan Karlı ve Özgür 
Bolat gibi isimler seminer verecek.

MEB'DEN OKUL
YÖNETİCİLERİNE EĞİTİM
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'KURBAN ARZINDA SIKINTI YOK'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 
Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurban 
arzında sıkıntı olmadığını belirterek, bu yıl 
950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş 
hayvanın kurban edilmesinin öngörüldüğü-
nü bildirdi.
Eroğlu, AA muhabirine, yaklaşan Kurban 
Bayramı dolayısıyla birçok ilgili kurum ve 
kuruluşun hazırlıklarına devam ettiğini 
söyledi.
Kurbanlık temini konusunda herhangi bir 
sıkıntının olmadığına işaret eden Eroğlu, 
"Kurban için yeterli hayvan stoku var gibi 
görünüyor. Yani arzda bir sıkıntı yok. Zaman 
zaman aksini dile getiren haberler olabiliyor 
ama biz de bunu araştırdığımızda doğru 
olmadığını görüyoruz. O yüzden bilgi kirliliği-
nin önüne geçmek gerekiyor." diye konuştu.
Eroğlu, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon 
da küçükbaş kurban edilmesinin öngörüldü-
ğüne dikkati çekerek, "Yıllık rakamlara göre 
elde ettiğimiz veri bu. Dolayısıyla olağanüstü 
bir durum ama bu kurban sebebiyle sıkıntı 
yaşanacak diye endişeye kapılmamak lazım. 
Zira Kurban Bayramı'nın aslında hayvancılı-

ğı teşvik eden bir özelliği de bulunmaktadır." 
ifadelerini kullandı.
"Rapor olup olmadığını kontrol edin"
Eroğlu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan 
her şey ve her adımın insanları paniğe sürük-
leyebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydet-
ti:
"İnsanlarda en ufak gelişme karşısında 
hayvanlarda hastalıklar çıkacak gibi düşün-
celer oluşabiliyor ama siz yasal tüm tedbirleri 
alırsanız, hayvanların iller arasındaki yolcu-
luğu sırasında yasal tüm prosedürler yerine 
getirirseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunun 
için hayvan pazarlarında veteriner kontrol 
raporları incelenmeli. Öte yandan devlet 
kanadında da hayvan yolculuğu sırasında 
yasal tedbirlerin artırılması gerekir ve tedbir-
ler artırılmalı. Bu süreçlerde yıllık hayvan 
sirkülasyonun yüzde 25'i 8-10 günlük 
Kurban Bayramı sırasında gerçekleşiyor. Bir 
yılda kesilen hayvan sayısına, Kurban Bayra-
mı süresince ulaşılıyor. Kurbanı seçerken 
hayvanın raporunun olup olmadığını kontrol 
edin. Çünkü raporu olan hayvanlar hastalık-
tan aridir."

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali 
Eroğlu, kurban arzında sıkıntı olmadığını belirterek, bu yıl 950 
bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş hayvanın kurban edilmesi-
nin öngörüldüğünü bildirdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI
TURHAN: İKİ STRATEJİK KURULUŞ
BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez'in de katılımıyla PTT Pul Müzesi'n-
de düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmele-
ri İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı 
konuşmada, devletlerin kurum ve kuruluş-
lar üzerinden ayakta durduklarını söyledi.
En iyi kurumun, görevini en iyi yapan, 
ülkeye ve millete en fazla katma değer 
üreten ve hizmet eden kurum olduğunu 
dile getiren Turhan, tabelaların büyüklüğü, 
kuruluş tarihinin eski olması veya sahip 
olunan mekanın modernliğinin çok hizmet 
edeceği anlamına gelmediğini belirtti.
Çalışmak ve üretmenin, insanların ihtiyaç-
larını en üst seviyede yerine getirmenin 
önemli olduğunu bildiren Turhan, daha 
önemli olanın ise kurumsal yapıların 
sağlam temeller üzerine bina edilmesi oldu-
ğunu vurguladı.
Bu tür yapıların kişilere bağlı olmadan, 
günü kurtarmanın, konjonktüre göre iş 
yapmanın peşinde olmayacaklarına işaret 
eden Turhan, "Yine bu tür yapılar, dünya-
nın gidişatını zamanında okuyup, vatanda-
şın beklentisini iyi analiz eder, belirler, kar 
ve memnuniyet hesabında ölçüyü kaçır-
mazlar. Çünkü aslolan kamu hizmeti, 
ülkenin ve milletimizin menfaatidir." diye 
konuştu.
"Her kamu çalışanı sahada olmalı"
Turhan, her kamu çalışanının, özellikle de 
yöneticilerin sahada olması gerektiğini ifade 
ederek, "Saha demek hayat ve dinamizm 
demektir, millet demektir, hizmet demektir. 
Çalışmalarını saha odaklı yürütmeyen, 
aynaya baktığında sadece kendini gören 
kişinin durumunu yaşar." değerlendirme-

sinde bulundu.
İmzalanacak iş birliği protokolünün sahaya 
verilen önemin bir yansıması olarak olarak 
değerlendirdiğini anlatan Turhan, alandaki, 
sahadaki boşluğun görüldüğünü ve hemen 
güç birliğine gidildiğini söyledi.
Turhan, bir yanda 179 yıllık tecrübesini 
çağın teknolojisiyle birleştiren, yenilikçi 
ürün ve hizmetleriyle vatandaşın hayatını 
kolaylaştıran, yaygın hizmet ağıyla yurdun 
dört bir yanına hizmet götüren PTT'nin, 
diğer yandaysa stratejik yer altı kaynağı bor 
madenini işleyerek ürettiği enerjiyle ülkenin 
geleceğini aydınlatan Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün bulunduğunu dile 
getirdi.
İmzalanacak protokolle iki stratejik kurulu-
şun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte 
hareket edeceklerini anlatan Turhan, "Bun-
ların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, 
sigortacılık çözümlerinden bankacılık 
hizmetlerine kadar çok önemli hizmet 
kalemleri yer almaktadır." dedi.
Bakan Turhan, anlaşmanın ülke ve millet 
için hayırlı ve bereketli olacağına yürekten 
inandığını ifade ederek, iş birliğinin hayırlı 
olmasını diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, PTT ile Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kurulu-
şun, 14'ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirdi.
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Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 13,2 artarak 7 milyar 973 milyon 963 bin 
dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN TURİZM
GELİRİ İKİNCİ ÇEYREKTE
YÜZDE 13,2 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 
nisan-haziran dönemine ilişkin turizm 
istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
13,2 arttı ve 7 milyar 973 milyon 963 bin 
dolar oldu.
Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 
87,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 
12,2'si ise yurt dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Söz konusu dönemde yapılan harcama-
ların 5 milyar 576 milyon 564 bin doları 
kişisel, 2 milyar 397 milyon 399 bin 
doları ise paket tur harcamalarından 
oluştu.
Kişi başı ortalama harcama
Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harca-
ması 625 dolar, yabancıların ortalama 
harcaması 607 dolar, yurt dışında ikamet 
eden vatandaşların ortalama harcaması 

ise 766 dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 
söz konusu dönemde yüzde 15,3 artarak 
12 milyon 762 bin 346 kişi oldu. Bunla-
rın yüzde 90,1'ini (11 milyon 499 bin 211 
kişi) yabancılar, yüzde 9,9'unu (1 milyon 
263 bin 135) ise yurt dışında ikamet eden 
vatandaşlar oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri 
ziyaret eden vatandaşların harcamaların-
dan oluşan turizm gideri de geçen yılın 
aynı çeyreğine göre, yüzde 34,4 azalarak 
1 milyar 82 milyon 543 bin dolar olarak 
belirlendi. Bunun 967 milyon 276 bin 
doları kişisel, 115 milyon 266 bin doları 
ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara 
geçti.
Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 
11,4 artarak 2 milyon 444 bin 668 kişi 
oldu. Bunların kişi başı ortalama harca-
ması 443 dolar olarak gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için 
kalan yüzde 30'luk destek ile hubu-
bat, baklagil ve dane mısır desteği 
olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 
200 milyon lira ödenecek." ifadesini 
kullandı. Pakdemirli, yazılı açıklama-
sında, fark ödemesi desteklemeleri 

kapsamında yer alan yağlı tohumlu 
bitkiler için kalan yüzde 30'luk kısım 
ile hububat, baklagil ve dane mısır 
desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1 
milyar 200 milyon lira ödeneceğini 
bildirdi. Pakdemirli, destek ödemesin-
den toplam 227 bin çiftçinin yararla-
nacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan 
yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 
6 Ağustos'tan itibaren 1 milyar 200 milyon lira ödenecek." dedi.

ÇİFTÇİYE 1,2 MİLYAR LİRALIK
DESTEK ÖDEMESİ
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ilk 
yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar 
kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin 
eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde 
(BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini 
"yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı" ilan 
etti.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 
Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini 
yakın bir zamanda açıklamaya hazırlanan 
Bakanlık, bu kapsamda özel yetenekli 
öğrencilerin eğitiminde ilk kez "yapay zeka" 
odaklı yeni bir dönemi başlatacak.
Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehber-
lik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürü-
tülen çalışmayla, 2019-2020 yılı 
BİLSEM'ler açısından "yapay zeka atölyele-
ri ile donanma yılı" ilan edildi.
Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek 
çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin 
kurulması hem de öğrenci ve öğretmenle-
rin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. 

Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay 
zeka atölyelerinden yararlanacak.
Dönüşüm iki yılda
Bakanlıkça yapılan planlamalara göre, 
Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan 
tüm BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay 
zeka atölyeleri ile donatılmış olacak. Bu 
süreçte büyük kuruluşlardan da sponsor-
luk desteği alınması öngörülüyor.
Özel yetenekli öğrenciler, "yapay zeka 
atölyeleri" ile teknolojik çözümler üretme, 
teknolojik ürün geliştirme, veri analiz 
etme, modelleme yapma, veri haberleşme 
ve sistem mimarisi tasarlama ve geliştirme, 
eleştirel ve yaratıcı düşünme, bilimsel 
gözlem yapma, strateji geliştirme, özgün 
tasarımlar ve ürünler ortaya çıkarma bece-
rilerini geliştirme imkanını yakalayacak.
Üniversite öncesi süreçte altyapının oluş-
turulmasını sağlayacak atölyelerin Türki-
ye'nin yapay zeka alanında söz sahibi 
olmasına katkı sunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİL-
SEM'lerde yeni eğitim öğretim dönemini "yapay zeka atölyeleriyle 
donanma yılı" ilan etti.

BİLSEM'LER "YAPAY ZEKA ATÖLYELERİ"
İLE DONATILACAK

Büyük marketlerin kurbanlık satışı, üretici ve 
kasapların tepkisine neden oldu.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklama-
da, dini vecibeler göz önüne alınarak kurban-
lık kesiminin belli kuralları olduğunu anım-
satarak, "Marketler tarafından yapılan 
kurbanlık kesimi ve satışını işin tabiatına 
aykırı olması bakımından doğru bulmuyoruz. 
Hiçbir market 'vatandaşa hizmet yapacağım.' 
diye zararına bu işe girmez. Olaya ticari yakla-
şır ve mutlak kar amacı güder." değerlendir-
mesinde bulundu.
Çelik, marketlerce yapılan çeşitli kilogramlar-
da kurbanlık dağıtımı hizmetini uygun 
bulmadıklarına işaret ederek, marketler 
üzerinden yapılan kurbanlık satışlarına sıcak 
bakmadıklarını söyledi.
Marketlerin kurbanlık satışının haksız 

rekabete yol açtığını belirten Çelik, satışların 
aylarca hayvanlarını kurbanlık olarak yetişti-
ren üreticileri olumsuz etkilediğinin altını 
çizdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı 
Fazlı Yalçındağ da vatandaşlardan market 
satışlarına itibar etmemelerini isteyerek, 
"Market satışlarında '14 kilogramlık koç' 
diyor, bunlar olsa olsa süt kuzusu olur. Süt 
kuzusu da kurban olmaz." dedi
Kurban pazarından marketlerin pay almaya 
çalıştığını ileri süren Yalçındağ, "Türkiye'de 
ortalama karkas ağırlık 280 kilogramlarda, 
bunu kemiğinden ayırıp da lop et haline 
getirdiğiniz de bu 230 kilogram gelir. Bunu 7 
hisseye böldüğünüzde 33 kilogram olur. 
Zincir marketler bir kurbanı 7 kişiye değil de 
14 kişiye pay ediyorlar galiba. Bu da işin 
başka bir yönü." ifadelerini kullandı.
Yalçındağ, marketlerde kurbanlık satışına 
düzenleme getirilmesi talep etti.

Büyük marketlerin kurbanlık satışı, üretici ve kasapların 
tepkisine neden oldu.

MARKETLERDE KURBANLIK 
SATIŞINA ÜRETİCİ VE
KASAPLARDAN TEPKİ
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İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri ve Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde, patlıcanın içinde bulunan 
"glikoalkaloid"den deri hastalıklarında kullanılacak ilaç geliştirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
(İYTE) Bitki Bilimleri ve Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde, 
patlıcanın içinde bulunan "glikoalkaloi-
d"den deri hastalıklarında kullanılacak 
ilaç geliştirildi.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölü-
mü'nde yüksek lisans ve doktora eğiti-
mi gören Engin Tatlıdil, Hatice Şelale ve 
Nergiz Gürbüz'ün tez programı kapsa-
mında İYTE Moleküler Biyoloji Genetik 
Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Sami 
Doğanlar ve Prof. Dr. Anne Frary danış-
manlıklarında yürütülen, İYTE ve 
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje-
de patlıcan üzerinde çalışmalar yapıldı.
Çeşitli tedavi yöntemlerinde ve ilaçla-
rında kullanılan patlıcanın pürüzsüz ve 
parlak cildinden yola çıkan bilim insan-
ları, bunun insan cildine de faydalı olup 
olmayacağını araştırdı. Patlıcana 
parlaklık veren etken maddeyi patlıcan-
dan izole eden ekip, bunu ilaç haline 
getirerek deri rahatsızlıklarında kullan-
dı ve olumlu sonuç aldı.
Patlıcanın parlaklığından yola çıkıldı
Prof. Dr. Sami Doğanlar, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, dünyada son 
yıllarda sağlıkla ilgili uygulamalarda 
bitkisel kökenli çözümlerin popüler 
olduğunu ve insanların artık sentetik 
ilaçlar kullanmadığını söyledi.
Patlıcanın da çok uzun yıllar tedavi 
amaçlı kullanıldığını aktaran Doğanlar, 
şunları kaydetti:
"Biz de burada patlıcanın iki özelliğin-
den faydalanıyoruz. Patlıcana bakıldı-
ğında çok parlak, düz ve pürüzsüz 
olduğunu görüyoruz. Bunun sağlayan 
patlıcan içindeki bir kimyasal. Biz bu 
kimyasalı patlıcandan izole ettik. 'Bu 
madde insanda da aynı pürüzsüzlüğü 
sağlar mı' diye düşündük. Bunun da 
yapılan araştırmalarda sağlandığını 
gördük. Ancak bunu en etkili olacak 
şekilde cilde nasıl verebiliriz diye 
düşündük. Yine laboratuvarımızda 
bunun ilaç formülasyonlarını geliştir-
dik. Nanoteknolojik uygulamalarla bu 

molekülü ilaç olarak değerlendirmeye 
çalıştık."
Patlıcanın içinde bulunan glikoalkalo-
idlerin kültür patlıcanına göre yabani 
patlıcanda daha çok bulunduğuna 
işaret eden Doğanlar, şöyle konuştu:
"Bir öğrencimizin yaptığı çalışmada 
ağızdaki bir kanser hücresinde bu ilacı 
denedik ve başarılı olduk. Bir sonraki 
aşamada bu geliştirdiğimiz formülasyo-
nun fare denemeleriyle etkisine baka-
cağız. Oradan da sonuçlar elde edilirse 
klinik aşamasına geçilip ilaç olarak 
tüketicilerin kullanımına sunulacak. 
Geliştirdiğimiz ilacın bütün deri hasta-
lıklarıyla ilgili başta deri kanseri, şark 
çıbanı olmak üzere bir çok deri hasta-
lıklarına iyi geleceğini düşünüyoruz."
"Deriye nano taşıyıcılarda nüfuz ediyor"
Nergis Gürbüz de çok uzun süredir 
patlıcandaki glikoalkaloid üzerinde 
çalıştığını dile getirerek, "Bu glikoalka-
loidler yüksek dozlarda alındığında 
hayvanlarda ve insanlarda toksik 
etkiye sebep oluyor. Ölüme kadar götü-
rebiliyor. Bunları da deriye nano taşıyı-
cılarla nüfuz ettirdik. Hücre çevrelerini 
taklit ederek geçişi sağlıyoruz. Aynı 
karakterde oldukları için bu nano 
taşıyıcıları hücre içine alıyorlar. Hücre 
içine alındığı için daha fazla etkinliğini 
göstermiş oluyor. Böylece toksik dozla-
ra çıkmamız gerekmiyor. Bir nevi dam-
lama yöntemiyle bunu yapıyoruz. İlacı 
elde ettikten sonra yapılan denemeler-
de çok olumlu sonuçlar aldık." ifadeleri-
ni kullandı.
Patlıcan üretecekler
Projenin bir diğer katılımcısı Hatice 
Şelale de ilaçta kullanılan etken mole-
külü daha ekonomik ve yüksek miktar-
da üretmek için kolları sıvadıklarını dile 
getirerek, "Şu anda sadece bu molekü-
lü yabani patlıcandan sentezliyoruz. 
Çalışmalar devam ediyor. Genlerin 
aktarımı aşamasındasıyız. 2 yıl içinde 
istediğimiz miktarlarda glikoalkaloid 
alabileceğimiz patlıcanları üretebilece-
ğiz." dedi.

DERİ HASTALIKLARINA
'PATLICANLI' ÇÖZÜMSağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, "Ankette, sağlık çalışanlarının yüzde 

60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa mesleğimi değiştiririm' noktasına geldiğini 
görüyoruz." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 60'I
MESLEĞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih 
Durmuş, "Ankette, sağlık çalışanlarının 
yüzde 60'ının 'şu anda bir fırsatım olsa 
mesleğimi değiştiririm' noktasına geldiğini 
görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığı-
mızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin 
uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına 
ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz." 
dedi.
Durmuş, 1 Ağustos'ta başlayacak 5'inci 
Dönem Toplu Sözleşmesi süreci öncesin-
de sağlık çalışanlarına yönelik düzenle-
dikleri anketin sonuçlarını AA muhabirine 
değerlendirdi.
Sağlık çalışanlarının durumlarının ve 
çalışma koşullarının tespit edildiği 
"Durum Analizi Anket Çalışması"na 6 bin 
694 sağlık çalışanının online olarak katıl-
dığını belirten Semih Durmuş, katılımcıla-
rın 2 bin 951'inin kadın, 3 bin 743'ünün 
erkek olduğunu söyledi.
Durmuş, anketle çalışanların mesleki 
durumlarını, çalışma hayatındaki sıkıntı-
ları, gelir durumlarını, iş hayatının aile 
hayatına uyumunu tespit etmeyi amaçla-
dıklarını belirtti.
"Sağlık çalışanların yüzde 91,4'ünün 
kredi kartı kullandığını ve harcamalarını 
kredi kartı ile yaptığını, kart kullananların 
53,8'ini borçlarını düzenli olarak ödediği-
ni, 42,1'inin ise borçlarının sadece asgari 
tutarını ödeyebildiğini, yüzde 4,1'lik 
kesiminin ise kredi borcunu ödeyemediği-
ni tespit etmiş olduk. Bu çalışmada, sağlık 
çalışanlarının gelir düzeyinin düştüğünü 
tespit edebiliyoruz." diyen Semih Durmuş, 
ankette çıkan sonuçlara göre sektör 
çalışanlarının gelir düzeylerinin her geçen 
gün düştüğünün ortaya çıktığını ifade etti.
Kadın sağlık çalışanı, eğitim ve konut 
ihtiyacı için kredi çekiyor
Durmuş, kadın sağlık çalışanlarının 
çoğunlukla eğitim ve konut harcamaları, 
erkeklerin ise bireysel harcamalar için 
kredi çektiğini, çalışanların önemli bir 
kısmının altın ve döviz cinsinden borcu 
olduğunu dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 
çok uzun olduğunun ankete yansıdığını 
belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı 
Durmuş, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanı aylık 180 saat çalışması 
gerekiyorken, sağlıktaki istihdamın yeter-
siz olmasına bağlı olarak ekstra 130 saate 
yakın nöbet tutmak durumunda kalıyor. 
Sağlık çalışanının yeterli düzeyde istihda-
mı olmuş olsaydı hem iş yükü, hem çalış-
ma süreleri azalmış olacaktı. Buna bağlı 
olarak sağlık hizmeti daha nitelikli olacak-
tı. İstihdamın şiddeti de azaltacağını 
düşünüyoruz. Çünkü insanların sağlıkta-
ki şiddete yönelik göstermiş oldukları 
gerekçe, 'benimle ilgilenilmedi' noktasında 
bir eleştiridir. Yeteri düzeyde istihdam 
yapıldığında, sağlıktaki şiddetin de azala-
cağına inanıyorum."
24 saat esaslı kreş talebi
Durmuş, ankette sağlık çalışanlarının 
çocuklarının bakımı için kreş ve bakıcı 
sorunu yaşadıklarının gözler önüne 
serildiğini de dile getirdi.
Yeni yapılan şehir hastanelerinde binlerce 
kişinin çalıştığını belirten Semih Durmuş, 
"Milletimiz adına yapılmış güzel bir hizmet 
şehir hastaneleri ama sağlık çalışanları 
açısından bakıldığında geceleri çocukları-
nı bırakacakları ortam yok. Çalışanların 
geceleri çocuklarını bırakacakları 24 saat 

esaslı kreş uygulamasını istiyoruz. Sağlık 
çalışanları geceleri nöbetteyken aklı çocu-
ğunda kalmamalı. Onun için biz 24 saat 
esaslı kreşin uygulamaya geçmesini talep 
ediyoruz." diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının boşanma oranlarının 
ciddi boyutta olduğunu, boşananlara 
sorulduğuna ise bu sonucun yaşanma-
sında mesleğinin etkili olduğunun ifade 
edildiğini belirten Durmuş, şöyle konuştu:
"Boşananların yüzde 35,6'sı mesleğinin 
boşanmada etkili olduğunu söylüyor. 
Bunu söyleyenlerin yüzde 73,5'i de 
bayramlarda nöbet tuttuğunu söylüyor. 
Bayram tadında bir bayram yaşayamıyor 
olmalarından dolayı gerginlikler oluşuyor 
aile içerisinde. Sağlık çalışanları bu kadar 
yoğun çalıştıklarında psikolojileri de bozu-
luyor. Bizim çalışanların çalışma ortamla-
rının geliştirilmesine yönelik taleplerimiz 
var. Mutlu çalışan, nitelikli sağlık hizmeti 
sunar. Verimli ve faydalı olur diye düşü-
nüyoruz."
Yüzde 60'ı mesleği bırakmayı düşünüyor
Semih Durmuş, ankete katılanların yüzde 
74,4'ünün mesleğini severek seçtiğini, bir 
süre sonra yoğun çalışma ortamlarından 
dolayı mesleklerinden çeşitli sebeplerle 
soğuduklarını belirtti.
Durmuş, "Ankette, sağlık çalışanlarının 
yüzde 60'ının şu anda bir fırsatım olsa 
mesleğimi değiştiririm noktasına geldiğini 
görüyoruz. Bunun sebebini araştırdığı-
mızda, sağlıktaki çalışma sürelerinin 
uzun olmasına, iş yükünün ağır olmasına 
ve şiddet gibi dış etkenlere bağlıyoruz. Bu 
etkenler de aile yaşantılarını etkiliyor." 
şeklinde konuştu.
Toplu sözleşmelerde işin maddi boyutunu 
ve maddi geliri önemsediklerini belirten 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sağlık 
çalışanlarının çalışma saati uzunluğunun 
ortadan kaldırılması gerektiğini, mevcut 
şartlar altında çalışan insanların mutlulu-
ğunun ve memnuniyetinin sağlanamaya-
cağını dile getirdi.
İş yükünden boşanıyorlar
Sağlık çalışanlarının çalıştığı kurumlarda 
da birtakım şikayetleri olduğunu, fırsatı 
olduğunda hastane veya çalıştığı kurumu 
değiştirmek istediklerini ankete yansıttık-
larını kaydeden Durmuş, yoğun çalışma 
süresinde idarecilerin ve amirlerin baskısı 
altında çalıştıklarını da ifade etti.
Durmuş, şöyle devam etti:
"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 
Türkiye'deki 1 hemşire 3 hemşirenin 
yapması gereken işi yapıyor. Bu sürdürü-
lebilir bir durum değil. Uzun yıllardır 
sağlıkta istihdamın yetersiz olmasına 
bağlı olarak çalışanların yükü her geçen 
gün artıyor. Yine Sağlık Bakanlığı verileri-
ne göre, sağlıkta erişim 2'den 9'a çıkmış. 
Yani 4,5 kat artmış. Yani sağlık çalışanın 
iş yükü 4 kat artmış oluyor. Sağlık 
çalışanlarının iş yaşamıyla aile yaşamları-
nın uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. 
Ankette, sağlık çalışanlarında boşanma-
nın en fazla hemşire ve ebelerde olduğunu 
görüyoruz. Sağlık sisteminin, hizmetin en 
çok yükünü çeken doktorlardan sonra 
ebeler ve hemşireler. 740 saatlik bir ayın 
310 saatini çalışan, yani yarısını çalışan 
bir insandan siz ne bekleyebilirsiniz? 
Yüzde 18'inin, sonradan boşandıkları 
eşleriyle evlendiklerini görüyoruz. Aslında 
eşlerini seviyorlar, boşanmak istemiyorlar 
ama iş yükünden dolayı boşanıyorlar."



SP  R

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari 
Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma 
Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 
"Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulü-
bümüze geçici transferi konusunda 
futbolcu ve kulübü Celta Vigo ile resmi 
görüşmelere başlanmıştır." denildi. 
Danimarka'da 1997'de dünyaya gelen 
Emre Mor, futbola Bronshoj Boldklub'de 
başladı. Lyngby'ye transferinin ardından 
2014 senesinde Fransız ekibi Saint-Etien-

ne tarafından denenen futbolcu, 2015 
yılında Nordsjaeland'a transfer oldu. Bir 
yıl sonra Alman takımı Borussia Dort-
mund'a transfer olan Emre Mor, 2017 
senesinde de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 
gitti.
Danimarka Milli Takımı'nın çeşitli yaş 
gruplarında forma giyen 22 yaşındaki 
kanat oyuncusu tercihini A Milli Futbol 
Takımı'ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı 
formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti. 

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık 
kapsamında Audi Kupası üçüncülük 
maçında İspanyol devi Real Madrid ile 
karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler sahadan 5-3 mağlup 
ayrıldı. Fenerbahçe’nin Ankaragü-
cü’nden transfer ettiği genç kaleci 
Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla 
maça damga vurdu. Genç kaleci 
kalesinde 5 gol görmesine toplamda 
12 kurtarış yaparak sarı lacivertli 
taraftarlardan alkış topladı.

Audi Kupası üçüncülük maçında 
Real Madrid’e 5-3 mağlup olan 
Fenerbahçe’de kalesinde 5 gol 

görmesine rağmen yaptığı kurta-
rışlarla dikkatleri üzerine çekti.

ALTAY
BAYINDIR

GÖZ DOLDURDU
Galatasaray, genç futbolcu Emre Mor'un transferi için Celta Vigo Kulübü ve oyuncu 

ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

GALATASARAY EMRE MOR TRANSFERİNİ 
KAP'A BİLDİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün 
başlayacak Kıtalararası Olimpiyat Elemele-
ri'nde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 

vize alabilmek için mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün başlaya-
cak Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize alabilmek için 
mücadele edecek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 
2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin 
belirleneceği elemelerde B Grubu'nda yer alan 
milli takım, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat 
vizesi için mücadele edecek.
B Grubu maçları, Çin'in Ningbo kentinde oyna-
nacak. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın 
Almanya ile TSİ 15.00'te karşılaşacak.
Gruplarını ilk sırada bitiren takımların olimpi-
yat vizesi alacağı elemelerde ay-yıldızlı ekibin 
yapacağı müsabakalar, TRT Spor'dan yayınla-
nacak. 
Olimpiyat şansı devam edecek 
Ay-yıldızlı ekibin, Kıtalararası Olimpiyat Eleme-
leri'nde Tokyo 2020 bileti alamaması durumun-
da ikinci bir şansı daha olacak.
Ocak 2020'de Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri 
düzenlenecek. Söz konusu organizasyonda 
şampiyon olan ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ev sahibi 
ülkeler, gruplar ve Türkiye'nin maç programı 
şöyle:
- A Grubu (Polonya)
Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland
- B Grubu (Çin)
Çin, Türkiye, Almanya, Çekya
- C Grubu (ABD)
ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
- D Grubu (Brezilya)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, 
Azerbaycan
- E Grubu (Rusya)
Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
- F Grubu (İtalya)
İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya
- Türkiye'nin maç programı
Yarın:
15.00 Türkiye-Almanya
3 Ağustos Cumartesi:
10.00 Türkiye-Çekya
4 Ağustos Pazar:
15.00 Çin-Türkiye

VOLEYBOLDA
KADIN MİLLİLER

OLİMPİYAT
BİLETİ PEŞİNDE

FIFA, YILIN FUTBOLCUSU VE 
TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARINI

AÇIKLADI

Uluslararası Futbol Federasyonları 
Birliği (FIFA), 2019 yılının en iyi futbolcu-
su ve teknik direktörü adaylarını açıkla-
dı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan 
açıklamaya göre, 10'ar isimden oluşan 
en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktör 
aday listeleri belli oldu.
Aday listesi, milli takım teknik direktör ve 
kaptanları ile taraftar ve gazeteciler 
tarafından yapılacak oylamanın ardın-

dan 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 
Eylül'de açıklanacak.
Yılın en iyi futbolcusu adayları şunlar:
Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de 
Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs de Ligt 
(Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelse-
a/Real Madrid), Harry Kane (Tottenham 
Hotspur), Sadio Mane (Liverpool), Kylian 
Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel 
Messi (Barcelona), Muhammed Salah 
(Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

Yılın en iyi teknik direktörü adayları ise 
şunlar: 
Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), 
Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı), 
Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo 
Gareca (Peru Milli Takımı), Pep Guardio-
la (Manchester City), Jurgen Klopp 
(Liverpool), Mauricio Pochettino (Totten-
ham Hotspur), Fernando Santos (Porte-
kiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite 
(Brezilya Milli Takımı).

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 10'ar kişiden oluşan yılın en iyi futbolcusu ile en iyi teknik 
direktörü adaylarını duyurdu.


