
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İnce, “Her üç kişiden 

birinin oyunu almışım. Bundan sonra her 
iki kişiden birinin oyunu almaya 
çalışacağım. Hedefim bu. Sağlığımda

bir sıkıntı olmazsa, yeniden cumhurbaşkanı
adayıyım” dedi. Seçim gecesi ortaya atılan
iddialar için de “Deli saçması bunlar!” 
diyen İnce, “Bunları yazanlar gerçekten
hasta” açıklamasını yaptı. I SAYFA 7

ç

Sentetik uyuşturucu
kullanıma bağlı ölüm-

lerde Avrupa’da birinci sırada
bulunan Türkiye’de bağımlılık
yaşı 9’lara kadar indi. 
Başakşehir Belediyesi tarafın-
dan kurulan merkezde, kumar
ve teknoloji gibi bağımlılık-
larla ilgili psiko-eğitim 
seminerleri başlatıldı. I SAYFA 4

Kumara karşı 
eğitim semineri

BAĞIMLILIKLA SAVAŞ 

ç

Madımak katliamının
25. yıl dönümü nede-

niyle bir mesaj yayımlayan
CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, “Madımak
yangını hala sönmedi. Bu 
katliam insanlığa karşı 
işlenmiş bir suçtur, asla 
unutmayacak ve asla bağışla-
mayacağız” dedi. I SAYFA 9

Sivas’taki alev
hala sönmedi

MADIMAK’I UNUTMADI

ç

Silivri'de, TOKİ 
tarafından yaptırılan

bin 356 konutun başvuruları 
tamamlandı. TOKİ Başkanı
Ergün Turan, dar ve orta gelir
katmanı için satışa sunulan
1356 sosyal konuta 20 bin
639 başvurunun geldiğini
söyledi. Turan, “Hedefimiz
dar ve orta gelirlileri konut 
sahibi yapmak” dedi.  I SAYFA 6

Bin 356 konuta
20 bin 639 başvuru

SOSYAL KONUTA AŞIRI TALEP

ç

2 DAKİKA GEÇ KALDI 
SINAVA ALINMADI

AYT’ye girecek öğrenciler sabah
erken saatlerde İstanbul Üniversite-

si’nin Beyazıt’ta bulunan yerleşkesine
geldi. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler
tek tek sınavların yapıldığı salonlara
alındı. 10.15 itibarıyla başlayan sınav, 
180 dakika sürdü. Saat 10.00'dan sonra
gelen adaylar binalara alınmadı. Bu 
nedenle geç kalan bir kişi koşarak içeri 
girmek istedi. Görevliler ise 2 dakika geç
gelen adayı binaya almadı. Hatanın 
kendisinde olduğunu söyleyen öğrenci
okuldan ayrılmak zorunda kaldı. I SAYFA 5

ç

SAYFA 4Hayati KAYA

İnsan mıyız 
şeytan mı? 

SAYFA 5Fakir YILMAZ

Sıra belediye
başkanlarında

SAYFA 8Barış KIŞ

Çocukları 
koruyun efendiler

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun vali-
lere, ‘CHP il başkan-

larını şehit cenazelerinde proto-
kole kabul etmeyin’ talimatına
tepki gösteren CHP Beylikdüzü
İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer,
Beylikdüzü Şehit Aileleri Derne-
ği'ni (BEYŞAD) ziyaret etti. Der-

nek Başkanı Ahmet Yerer ve yö-
neticileriyle bir araya gelen Özer,
“Bu ülkenin bazı değerleri var.
Bayrak, vatan, millet ve şehitleri-
miz gibi. Bu değerler üzerinen bu
tarz söylemler yapılmasını,
doğru bulmuyorum. İnsanları
ayrıştırdığını düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı. 

BU SÖYLEMLER İNSANLARI AYRIŞTIRIYOR

ç

DİKKATE ALMAYIN! Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dernek üyeleri ile görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu'nun açıklamalarının dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, bu tür söylemlerin toplumu kutuplaştırdığını belirtti

Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret eden CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, “Allah göstermesin
ama şehidimiz olursa biz CHP olarak o şehidimizin cenazesinde olacağız. Buna kimse engel olamaz. Biz de vatan 
evladıyız” dedi. Belediye Başkanı İmamoğlu ise Soylu'nun açıklamalarının dikkate alınmaması gerektiğini söyledi

Prof. Dr. Fuat
Sezgin'in (94)

cenaze töreninde 
konuşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "2019
yılını inşallah Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam
Bilim Tarihi Yılı olarak
ilan edeceğiz. Bunun
da talimatını verdik.
İnşallah bu da hem
bilim tarihimiz için
hem ilim, irfan tarihi-
miz için hayırlara 
vesile olur" diye 
konuştu. I SAYFA 7

ç
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Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin,
Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözdesi

durumunda. Son dönemde birçok genç yıldızı 
yetiştiren tecrübeli teknik adam ile 23 yaşındaki
oyuncudan beklentiler yükseldi. Beşiktaş 
Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, hazırlık 
maçlarında genç oyuncuyu direkt forvet olarak
kullanması bekleniyor. I SAYFA 15

ç

SOYLU’NUN ŞEHİT CENAZELERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARINA
TEPKİ GÖSTEREN CHP’Lİ ÖZER, ‘BİRLİKTELİK’ VURGUSU YAPTI

BiZ De VaTan
eVLaDIYIZ! sOyLU’ya

ŞeHiT 
TePkisi

Iki boğazımız 
birden olacak!

Denizcilik ve 
Kabotaj Bayra-

mı'nın 92. yıldönümü
Beşiktaş sahilinde tö-
renle kutlandı. Törende
konuşan İBB Başkanı
Mevlüt Uysal, Kanal
İstanbul'un yapılması
halinde boğazdan daha
fazla istifade edileceğini
belirterek, “İnşallah kısa
sürede başlar da İstan-
bul’da iki boğazımız
olur” diye konuştu.  I
SAYFA 8

ç

Mevlüt Uysal

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakı-

baba, 2019 Mart ayında yapılacak
yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına
çekilmesinin daha doğru olacağını
söyledi. Fakıbaba, “Ben eski bir bele-

diyeci olarak böyle
bir şeyin doğru
olacağına şahsen

inanıyorum.
Niye? Siyasi
olarak düşün-

müyorum”
dedi.  I SAYFA 7

ç

CHP’li gençlerden 
Erdem protestosu

CHP İstanbul
Gençlik Kolları

üyeleri, CHP eski Mil-
letvekili Eren Erdem'in
tutuklanmsına Silivri
Cezaevi yakınında
tepki gösterdi. Cezaevi
önünde geniş güvenlik

önlemi alan Jandarma
basın açıklamasına izin
vermedi. Avukat Onur
Cingil, Erdem'in 
moralinin iyi olduğunu
belirterek, 2 kişilik
odada yalnız kaldığını
söyledi. I SAYFA 7

ç

Yerel seçim için
1 Kasım talebi

iMTiHan
MaraTOnU

POMPALI TÜFEK
CEPHANELİĞİ

Şişli Kuştepe'de özel ha-
rekat ve polis helikopteri-

nin destek verdiği operasyonda
bir kadının evinde 6 pompalı
tüfek ele geçirildi. I SAYFA 3

ç

yangında 
ıslandılar!

Kağıthane'de 3 katlı
bir apartmanın en

üst katındaki dairenin mut-
fak kısmında yangın çıktı.
Alev alev yanan mutfağa
müdahale eden itfaiyenin
hortumu çıkınca vatandaş-
lar ıslanmaktan kurtula-
madı. I SAYFA 3

ç

seyir halinde
alev aldı

Beyoğlu'nda 
seyir halindeki

otomobil henüz bilinme-
yen bir nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşların
yardımıyla söndürülen
otomobilde maddi hasar
meydana geldi.  I SAYFA 3

ç

Yetkili kişilerin sözle-
rine dikkat etmesi ge-
rektiğini dile getiren

Özer, “Örneğin bir ilimizde CHP
ilçe örgütlerinden birinin yakını
Allah göstermesin şehit
olursa ve cenazesine AK
Parti'den il başkanı geldi-
ğinde biz ona git mi di-
yeceğiz? Beylikdüzü'nde
daha önce şehit ailelerine

nasıl yakın olduysak, onların et-
kinliklerine nasıl katıldıysak, bun-
dan sonra da aynısını yapacağız.
Allah göstermesin ama şehidimiz

olursa biz CHP olarak o şe-
hidimizin cenazesinde

olacağız. Bize kimze
engel olamaz şehit bu
vatanının şehididir. 
Biz de vatan evladıyız”

açıklamasını yaptı.  

AK PARTİ İL BAŞKANINA GİT Mİ DİYECEĞİZ?

ç
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Üniversite adaylarının katıldığı
Yükseköğretim Kurumları

Sınavı'nın (YKS) ikinci 
oturumu Alan Yeterlilik Testleri 

(AYT) dün yapıldı. Geç kalan
öğrenciler sınava yetişmek için 

koşmak zorunda kaldı

Ahmet Eşref Fakıbaba

Muharrem
İnce

Güneş’in yeni 
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G eleceklerini beliremek için milyon-
larca öğrenci Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumu

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi. Tüm
yurtta saat 10.15’te başlayan sınav 180 da-
kika sürdü. AYT'de adaylardan alanlarına
göre 160 sorunun olduğu dört testi cevapla-
maları istendi. Türk Dili ve Edebiyatı-Sos-
yal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2
ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden
40’ar soru soruldu. AYT sınavında öğrenci-
lerin seçmek istedikleri alana yönelik sorular
çözdüğünü belirten Dr. Aslan, "Örneğin sa-
yısal öğrencisi, tercih edeceği bölüme odak-
lıysa bugün sadece Fen Bilimleri ve
Matematik sorularını çözdüğünde 180 da-
kikayı 80 soruya ayarlamış oldu. Böylelikler
bir soru için öğrencilerin 2 dakika 25 saniye
gibi zamanları vardı. Bu da seçmek istediği
bölüme net bir şekilde karar vermiş öğrenci
için avantajlı bir oturumdu" diye konuştu.

Sınav müfredata uygundu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin
(ÖSYM) sınava yönelik yapmış olduğu

açıklamalarla paralel bir sınavla karşılaştık-
larını söyleyen Dr. Aslan, "Sınava müfre-
data uygun, kazanım dışı bir soru ile
karşılaşmadık. YGS ve LYS oturumuyla
yeni sistemi karşılaştırırsak, dün yapılan
TYT oturumunda önceki yıllarda yapılan
YGS sorularından farklı soru tipi olduğunu
gördük. YGS'de daha çok temel işlem bilgi-
sini, temel kavramları ölçen daha çok ez-
bere dayalı sorular varken, TYT'de günlük
hayatla bağlantılı, yorum ve analiz yapmayı
gerektiren sorular soruldu" ifadelerini 
kullandı.

Sınavın belirleyicisi matematik

Bugün yapılan AYT oturumunun LYS ile
karşılaştırıldığında soruların paralellik gös-
terdiğini aktaran Dr. Aslan şöyle konuştu:
"LYS'de temel alan bilgisini ölçen sorular
vardı, bugün ki oturumda da yine temel
alan sorularıyla karşılaştık. Sınavın belirleyi-
cisi Matematik oldu. Özellikle Geometri so-
rularında önceki yıllardan farklı olarak, bir
geometrik şekli farklı açılardan düşünmele-
rini ve koordinat sistemine oturtmalarını

bekleyen bir soru tipi vardı. Dün ve bu-
günde Matematik testinde önceki yıllarda
öğrencinin formülü kendisinin ezbere bil-
mesini ve soruyu çözmesini gerektiren soru-
lar varken bu yıl yapılan TYT ve AYT'de
öğrencilere soru çözmede gerekli olan for-
mülün soru kökünde açıkça verilmiş olduğu
sınavın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı."
AYT'de Dil bilgisi sorularının hiç sorulma-
masının dikkat çekici olduğunu belirten Dr.
Aslan," "Türk Dili ve Edebiyatı soruları da
yine oturumda belirleyici oldu. 
Bu sorular daha çok Divan Edebiyatı'ndan
oluştu. Dil Bilgisi sorularının hiç sorulma-
ması da dikkat çekti. Öğrenciler Matematik
sorularında zorlandı. Temel sebebi geçmiş
yıllarda 80 Matematik sorusuyla karşılaşır-
lardı bu yıl soru sayısı 40'a düştü. Önceki
yıllarda öğrenciler köklü ve rasyonel sayılar
gibi rahatlıkla çözebilecekleri konular vardı.
Bu yıl soru sayısı azaldığı için tüm öğrenci-
lerin rahatlıkla çözebileceği bu konulardan
soru çıkmadı. Bu yüzden Matematik için
sınav orta ve zor sorulardan oluştu" ifadele-
rini kullandı. DHA

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve
doğallıkta, tazelik ve doğallık

Hipermarketleri’nde

g Lupus hastalığı nede-
niyle geçtiğimiz yıl eylül

ayında böbrek nakli olan
ABD’li şarkıcı selena

Gomez, ‘Good Morning Ame-
rica’ programına katıldı.

Ntv.com.tr'nin haberine göre, ameliyatı-
nın ardından magazinden uzak kal-

mayı tercih ettiğini belirten 25
yaşındaki Gomez, “Hayatı-

mın tadını çıkarıyorum.
Bana stres yaptıran

hiçbir şeyi kafama
takmamaya ça-

lışıyorum. Bu
güzel bir şey”

dedi. Artık
Los Angeles’ta yaşamadığını

söyleyen Gomez, “İnsanların
beni sevmeleri için çaba sarf

etmiyorum” şeklinde ko-
nuştu. Daha sonra E!

News’e konuşan ünlü şar-
kıcı şu ifadeleri kullandı:

“25 yaşındayım ve ilerle-
yen dönemlerde değişe-

ceğimi ve bundan da
zevk alacağımı düşü-

nüyorum. sade bir
yaşam sürmek isti-

yorum ama şu anda
üzerimde milyon-

larca göz varken,
bunun imkansız

olduğunu bi-
liyorum.”

Öğrencilerin kaderini belirledikleri sınva Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ni
(AYT) sona erdi. Sınavı değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Sınav müfredata
uygun, kazanım dışı bir soru ile karşılaşmadık, öğrencileri matematik soruları zorladı ve belirleyici oldu” dedi
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Sonuçlar 
31 Temmuz'da
açıklanacak

Öğrencilerin tercih yaparken
yüzdelik dilime dikkat ederek doğru
tercih yapmaları gerektiğine dikkat
çeken Dr. Aslan, "Artık iki oturumda
tamamlandı, bundan sonra 31 Tem-
muz'da sonuçlar açıklanacak. Öğ-
rencilerin yüzdelik dilime bakıp,
sıralamalarını doğru yorumlaması
gerekiyor. Kendileri için hedef ve
hayallerine uygun bir bölüme yer-
leşmelerine dikkat etsinler. 31 Tem-
muz'a kadar zaman varken bu süre
içerisinde üniversite ve bölümleri
detaylı bir şekilde araştırıp incele-
meleri gerekiyor" diye konuştu. 

İngİlİz devi Aston Martin’in spor
otomobil segmentinde ikon modeli
haline gelen Vantage serisi, D&D
Motorlu Araçlar güvencesiyle show-
room’larda yerini aldı. 350 bin Euro
satış fiyatıyla Türkiye’ye gelen Van-
tage, efsane tasarımı ile göz dolduru-
yor. Aston Martin tarafından ilk kez
1951 yılında DB2 modelinin yüksek
performans motorlu versiyonu ola-
rak sunulan Vantage, dinamik ve net
hatlara sahip spor otomobil kokpiti,
konforlu sürüş dinamiği ve agresif
görüntüsü ile dikkatleri fazlasıyla

üzerine çekmeyi başarıyor.

510 PS GÜÇ ÜRETİYOR
Alt yapısı tamamen yenilenen Vanta-
ge’ın kalbi Aston Martin’in yeni 4 lit-
relik alaşım çift turbolu V8 motoru
ile atıyor.Optimum ağırlık merkezi ve
mükemmel yarı yarıya ağırlık dağı-
lımı için şasede mümkün olduğunca
alçak seviyeye ve arkaya yerleştirilen
bu yüksek performanslı ve verimli
motorun

sağladığı güç, *245g/km CO2 salı-
mına rağmen 6000 devirde 510PS,
2000-5000 devir arasında ise 685Nm
seviyelerinde. Vantage 1530 kg boş
ağırlığı ile güç-ağırlık ve tork-ağırlık
oranlarında müthiş bir performansa
sahip. Bu özellik, gaza basıldığında
gözler önüne seriliyor.

0-100 3.5 SANİYE
Ateşleme, egzoz ve motor yönetim

sistemlerinde detaylı
ayar yapma

imkanı, Vantage’ı büyüleyici bir ka-
raktere ve fon müziğine kavuşturu-
yor. Vantage, devasa gücünü ve
torkunu arkaya monte edilmiş sekiz
vitesli ZF otomatik şanzıman dona-
nımı ile arka tekerleklere iletiyor.
0’dan 100 km/h 3,5 saniyede çıkabi-
len ve maksimum 314 km/h ulaşabi-
len otomobil, dinamik stabilite
kontrolü ve dinamik tork İletimi gibi
kapsamlı dahili elektronik sistemle-
riyle maksimum kontrol ve sürüş
keyfi sağlıyor. 
BARBAROS ÖZÇELİK

YOLLARIN LORDU

Firestarter
ile geliyor
ParamParça filmiyle Altın Küre ödülü kazanan
Fatih Akın, Stephen King'in "Firestarter" romanını
beyazperdeye uyarlayacak. Filmin senaryosunda
ise Scott Teems imzası var. Filmin yapımcılığını
ise Universal Pictures ve Blumhouse Productions
üstleniyor. Ntv.com.tr'nin haberine göre, Türki-
ye'de "Tepki"
adıyla bilinen
roman pirokinetik
güçlere sahip genç
bir kız ve devlet ta-
rafından üzerinde
yapılan deneyleri
konu ediniyor.
Ateşi kontrol ede-
bilme yeteneğine
sahip olan genç
kız, devletin gizli
bir örgütü tarafın-
dan kaçırılıyor ve
yeteneği bir silaha
dönüştürülmek is-
teniyordu. King'in
ünlü romanı 1984
yılında, o zaman-
lar küçük bir
çocuk olan Drew
Barrymore başro-
lüyle beyazperdeye
uyarlanmıştı. 
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SINAVI DEĞERLENDİRDİ
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