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E ğitim Bir Sen Arnavutköy İlçe
Başkanı Muammer Erdoğan yap-
tığı basın açıklamasında, İlçe

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ’ı an-
tidemokratik olmakla suçladı. Dağ'ın,
Eğitim Bir Sen üyelerine mobing uygula-
dığını savunan Erdoğan, "Mehmet Dağ
intikam duygusuyla hareket ediyor. 'Dost
Meclisi' adı altında yaptığı akşam soh-
betlerinde kendisine yakın müdürlerine
sendika üyeleri ile ilgili işlem yapmaları
için baskı yapıyor" iddiasında bulundu. 

Üyelerimizi aşağılıyor

Arnavutköy’de son 4 yılda birçok okul

müdürünün baskılar sonucu istifa etti-
ğini belirten Muammer Erdoğan, İlçe
Milli Eğitim Müdürü’nün gittiği her or-
tamda sendika üyelerini aşağılayıcı ko-
nuşmalar yaptığını da sözlerine ekledi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü öncülüğünde
düzenlenen  “İnkişaf” programlarında
öğretmen ve öğrencilerin dolgu malze-
mesi olarak kullanıldığını dile getiren Er-
doğan, "Dersten alıkonarak programlara
kaç öğrenci ve öğretmen götürüldü?
Ders saatlerinde bu programlara katılan
öğretmenlerin ders ücretleri hangi yasal
dayanakla ödeniyor?" diye sordu. 

yanlışlarını yüzüne söyledik

Eğitim Bir Sen Arnavutköy Temsilciliği

olarak yaptığı yanlışları Mehmet Dağ'ın
yüzüne söylediklerini belirten Erdoğan,
"Ancak hiçbir düzeltme gayreti görme-
dik. Bizlerin fark ettiği yanlışları üst ma-
kamlardaki büyüklerimiz de fark etmiş
olacak ki, Nisan 2017 de görevden
alındı. Ancak bir şekilde tekrar göreve
iade edilen ilçe milli eğitim müdürümüz
kendince bizlere bu durumun faturasını
keserek, bizlere ve çevremizdekilere, ken-
dince bizlere yakın gördüğü tüm eğitim
çalışanlarına zulmetmeye başladı” dedi. 

Kendini aklamak istiyor

“Hakkında şu an ciddi ithamların olduğu
ve aylardır soruşturması devam eden bir
ilçe milli eğitim müdürünün daha önce-

sinde de görevden alındığını da düşünecek
olursak, yapması gerekenin, şikayet edeni
bulmak değil, kendini aklamak olduğunu
düşünüyoruz” diyen Erdoğan, “Son bir yıl-
dır ve özellikle soruşturmanın başladığı ta-
rihten bu yana zulmünü katlayarak arttıran
birinin nasıl bir çırpınış içinde olduğunu
yetkililerin insafına bırakıyoruz" diyerek
sözlerini bi-
tirdi. 

B aşka bir döneme rastlamış olsaydı, 
yaşanan seçim hezimetinden dolayı
CHP’nin Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, pata küte koltuğa veda etmişti.
*

Ancak, durum, şuan oldukça hassas…
*

Arka planda Muharrem İnce’ye alttan alta
destek veren özellikle bazı İstanbul ilçe belediye
başkanları, (Buna, İnce’nin dünürü Silivri 
Belediye Başkanı Özcan Işıklar da dahil) erkene
alınması kuvvetle muhtemel yerel seçimler önce-
sinde, sırf aday gösterilmeme korkusundan dolayı
kendilerini açıkça “İnceci” olarak ilan edeme-
mekte. Öyle ki bu gelişmelerden rahatsızlık duyan
Kılıçdaroğlu’nun, bazı ilçe belediye başkanlarını
azarladığı ve “Ne yapmaya çalışıyorsunuz” 
sorusunu yönelttiği de önemli bir kulis bilgisi.

*
En az genel seçimler kadar önemli yerel seçim

konjoktürünün, koltuğu, tartışmalı hale gelen 
Kılıçdaroğlu lehine gelişmesi, İnce’ye destek 
vermek isteyen ilçe belediye başkanlarının da
elini kolunu bağlamakta. Girdiği her seçimden
mağlup çıkan Kılıçdaroğlu ile, partiyi iktidara 
taşımayı vaat eden İnce arasında kalan yerel 
siyasetçilerin yaşadığı ikilem de ister istemez
genel başkanın işine yaramakta.

*
CHP’deki bu darboğazı aşmanın tek yoluysa,

İnce’nin, fark edilecek bir atraksiyonla çıkış 
yapması olarak gözüküyordu. Eşleriyle birlikte
gerçekleştirdikleri yemekli toplantıda birbirlerine
el-ense çeken ikili arasındaki görüşmede bu hak-
kını kullanan İnce, lafı, evirip çevirmeden, “Kol-
tuğu ya bırak, ya da bırakmak zorunda kalırsın”
mesajını verdi. Bu şok edici teklife herhangi bir
cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, en azından İnce’nin
ajandasındakileri de kolaylıkla öğrenmiş oldu.

*
İnce ne teklif etti? Onursal başkanlık…

*
Yani demeye getirdi ki, çekil kenara, 

milletvekilliği sürecini doldur ve git…
*

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yakaldığı
rüzgarı ardına alan Muharrem İnce’nin, ayakları
yere basmayan bir teklifle Kılıçdaroğlu’na şah
çekmesi, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan adaylığını da sıfıra indirgemiş duruma ge-
tirdi. Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra yapacağı ilk
iş ise, İnce’yi kısa sürede bypass etmek olacaktır.

*
Bu nedenle, Cumhur İttifakı’nın erkene alın-

masını istediği yerel seçimler, Kılıçdaroğlu’nun,
başındaki parti içi belayı uzaklaştırmada adeta
can simidine dönüşecektir.  Erken seçim kararı
alınması için gereken Cumhur İttifakı’nın eksik
oylarına karşın, bu eksikliği tamamlayacak siyasi
parti de CHP olacaktır. Bu sayede hem “Biz 
seçimden kaçmıyoruz” mesajı verilmiş olacak
hem de en azından yerel seçimlere kadar 
Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğu 
sağlamlığından bir şey kaybetmeyecektir.

*
Şayet yapılacak yerel seçimlerde, Ankara 

İstanbul gibi AK Parti iktidarının elinde bulunan
büyükşehirler CHP’ye geçmezse, o zaman da 
Kılıçdaroğlu’ndan geriye kalan, şuan İnce’nin
teklif ettiği, “Onursal başkanlık” vasfı dahi 
olmayacaktır.

*
İnce, elindeki son kartını oyuna sürerken, 

Kılıçdaroğlu’na eline geçen son kart da erkene
alınması muhtemel yerel seçimler olmuş olacak.

*
Sonrasında CHP de bir tufan yaşanır ki, ne

İnce kalır partide, ne de Kılıçdaroğlu…Parti, 
bildiğin bypass’ı yaşar. İnce ve Kılıçdaroğlu, 
birbirini bypass etme uğraşı verirken, partinin
derin güçleri her ikisini de devre dışı bırakabilir.
Bu da çok anormal karşılanmaz.

CHP’de bypass!

ORHaN ŞİmŞeK

EGITIM CAMIASI
BIRBIRINE GIRDI

devlet makamlarının egoları tat-
min yeri olmadığını ifade eden Er-
doğan, "Makamının verdiği
rahatlıkla yönetimimizdeki ve de
bizlere yakınlığı ile bilinen kişileri
tek tek odasına çağırttırıp, kendi-
sine kumpas kurduğumuzu söyle-
yerek, bizleri mahkemelerde
süründüreceğini, görevden alaca-
ğını, bunların yanımıza kar kalma-
yacağını ifade ederek tehditler
savurmuş ve savurmaya da devam
etmektedir. Daha da ileri giderek
kendisine yapılanların FETÖ vari
kumpas olduğunu ve bunun mü-
sebbibinin bizler olduğunu söyle-
yerek bizleri o hain FETÖ ile bir

kefeye koyacak kadar da haddini
aşmıştır. Kaldı ki 15 Temmuz ge-
cesinde ve sonrasında alanlardan
inmeyen, geceler boyu nöbet
tutan bizlere ve üyelerimize, bu
söylenebilecek en son söz dahi
olamaz. Sadece bir geceliğine
görev yaptığı ilçedeki nöbete katı-
lan ve onda da resim verme ça-
bası içinde olan ve o tarihten
sonra hiç bir vakit aramızda göre-
mediğimiz bu şahsın inancımızı
ve samimiyetimizi sorgulamaya
asla hakkı olamaz. Bu söylediğin-
den dolayı kendisini ayrıca kına-
dığımızın da bilinmesini isteriz"
ifadelerini kullandı. 

Eğitim Bir Sen Arnavutköy İlçe Başkanı Muammer Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ’ı
sendika üyelerini tehdit etmekle suçladı. Dağ'ın intikam duygusuyla hareket ettiğini savunan Erdoğan,
"Baskıcı uygulamaları nedeniyle birçok okul müdürü görevinden istifa etmek zorunda kaldı" dedi

Cengiz ALÇAYIR

AYKIRI SATIRLAR

cengizalcayir@hotmail.com

Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül’den ilginç çıkış

ŞİŞlİ Belediyesi eski Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, erken seçimin mutlaka
olması gerektiğini ifade ederek,

“Türkiye bir seçim sürecine girmiştir. Erken
seçim mutlaka olmalı ve Türkiye artık
önüne bakmalıdır" dedi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak için Van'a gelen
Sarıgül, Van-Şişli Öğretmenevinde partili-
lerle bir araya geldi. CHP Van Milletvekili

Adayı Fahrettin Çuyrak ve bazı yöneticilerin
de hazır olduğu ziyarette açıklamalarda bulu-
nan Sarıgül, siyasiler başta olmak üzere iş
adamlarından tarihçilere, yazarlardan akade-
misyenlere Doğu ve Güneydoğu'ya gelmeleri

çağrısında bulunarak, “Bütün yurttaşlarım-
dan ricam, Van başta olmak üzere

Diyarbakır, Şırnak, Bat-
man, Silopi ve Mar-
din’e, bu güzel
topraklara olaylar ol-
madan gelmeliler.
Van turizm cenneti-
dir. Güneydoğu tu-
rizmin cennetidir.
Güneydoğu’daki
insanların güzel-
liği, Van’daki in-

sanların misafirperverliği çok başkadır. Bütün
siyasilerden, toplumun bütün önündeki isim-
lerden, tarihçilerden, yazarlardan, iş adamla-
rından, herkesten ricam; Van’a, Diyarbakır’a,
Şırnak’a, Batman’a, Bingöl’e hiçbir olay olma-
dan turistlik seyahat için gelsinler ve buralar-
daki güzelliği görsünler. Buralardaki güzellik;
Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den, İsviç-
re’den, Belçika’dan çok daha güzel. Oralarda
buradaki yurttaşlarımızın ev sahipliğini ve şef-
katli bakışlarını asla bulamayız” dedi" diye ko-
nuştu. 

adam gibi adama oy verin

Belediye başkanlığı döneminde asla hiçbir va-
tandaşı etnik kökeninden, dininden, ırkından
dolayı ayırmadığını vurgulayan Sarıgül, "Bana
gelen bir vatandaşa hangi siyasi partiye oy
verdin diye sormadım. Sen nerelisin? Hangi
ırktansın? Hangi inançtansın? Hangi mezhep-
tensin? Diye de sormadım. Tek soru sordum.
Allah'ımın bana verdiği güçle size nasıl yar-
dımcı olabilirim? Ötekisi olmayan bir anla-
yışla belediye başkanlığı yaptım. Bütün
yurttaşlarımdan ricam, belediye başkanlığı se-
çiminde adam gibi adama oy versinler. Müte-
vazi adamlara oy versinler. Siyasi partilerden

daha ziyade, adayların etrafında bütünleşsin-
ler. Helal süt emmiş adayları kente hizmet
etmek için seçsinler. Çünkü belediye başkanı,
şehrin yedieminidir" şeklinde konuştu.

6 ayın önemi yok

24 Haziran seçimlerinde halkın tercihini yaptı-
ğını dile getiren Sarıgül, "Erken seçimin mut-
laka olması lazım. Artık Türkiye bir seçim
sürecine girmiştir. 6 ay öne almakla, 6 ay geri
yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Milletvekili
seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır.
Belediye seçimleri de bir an evvel yapılmalı ve
Türkiye önüne bakmalıdır. Bunun yanında be-
lediye başkanları, o kentin mutluluğu için yep-
yeni, çok güzel, şefkatli projeler üretmelidir"
dedi. Birçok siyaset adamının bir il ile anıldı-
ğına da değinen Sarıgül, "Her siyasetçinin
anıldığı yerler vardır. Süleyman Demirel Is-
parta ile, Necmettin Erbakan Konya ile, Bü-
lent Ecevit Zonguldak ile, Turgut Özal
Malatya ile anılırdı. Mustafa Sarıgül de ço-
cukluğumdan beri Şişli'deyim. Şişli'yi çok sevi-
yorum. Şişli benim için olmazsa olmaz. Şişli'yi
özlemek, özlemlerin en güzelidir. Benim iki
çocuğum var, bir çocuğum da Şişli'dir" diye
konuştu.

Erken secim mutlaka olmalı

beyoğlu'nda bir rezidans
inşaatında çalışan 5 işçi,
maaşlarını alamadıkları ge-

rekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki
vince çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca
düşme tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 2.5
saat vinçte kalan işçiler, ücretlerinin
ödeneceği sözü verilmesinin ardından
aşağı indi. Olay, Dolapdere Hacıah-
met Mahallesi Pir Hüsamettin So-
kak'ta saat 15.00 sıralarında meydana
geldi. Bir rezidans inşaatında çalışan

5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerek-
çesiyle, şantiyede bulunan 60 metre
yükseklikteki vince tırmandı. Parala-
rını alana kadar vinçten inmeyecekle-
rini söyleyen işçilerden biri kısa süreli
bir baygınlık geçirdi. Yere düşme teh-
likesi yaşayan işçiyi arkadaşları son
anda tuttu. 

Söz verilince indiler

İşçiler eylemlerine devam ederken,
olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi

sevk edildi. İtfaiye ekibi, hava yastığı
açarak tedbir aldı. İnşaat firması yet-
kililerince defalarca aranmalarına
rağmen kararlarından dönmeyen işçi-
lerden ikisi, vincin ucuna kadar gide-
rek bir süre orada oturdular.
Haber verilmesinin ardından inşaat
alanına gelen firma sahibi, cep tele-
fonu vasıtasıyla, işçilerle görüntülü
konuştu. Firma sahibinin, ücretlerinin
ödeneceği sözünü vermesi üzerine iş-
çiler 2.5 saatin ardından aşağı indi.

Arkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttuArkadaşları son anda tuttu
Maaşını alamadığı gerekçesiyle protesto eylemi yapmak için 60 metrelik vince çıkan işçi fenalaşınca düşme tehlikesi yaşadı

Olaylı gemı 
İstanbul’dan ayrıldı

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan'da He-
kimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak
büyük hasara neden olan Malta bay-

raklı Vitaspirit adlı gemi için şirket ve yalı sahipleri
arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası
gemi Türkiye'den ayrıldı. Kaza sonrasında Deniz
İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Tica-
ret Mahkemesi'nce 50 milyon dolarlık ihtiyati
haciz sonra konularak Ahırkapı açıklarına çekilen
gemi, yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada
bekletiliyordu. Son yaşanan gelişmeye göre, gemi-
nin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir
protokol imzalandı. Protokole göre, tarihi yalının
onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstle-
nildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen
50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatı-
rıldığı öğre-
nildi. Haczi
kaldırılan
gemi, geçti-
ğimiz hafta
İstan-
bul'dan ay-
rılarak
seferlerine
devam etti.

Muammer Erdoğan
Eleştirilerin hedefindeki isim olan Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mehmet Dağ’ın suçlamalara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor

Mustafa 
Sarıgül,
Van’da
konuştu

ZAYİ İLANI
40063239580 seri nolu ödeme kaydedici cihaz

levhasını kaybettim. Hükümsüzdür. 
Musa Faruk YILMAZ

Makamlar ego tatmin
yerLeri değiLdir















Ali Sunal’dan duygusal paylaşım
GÜLEN yüzü ile milyonları kendine
hayran bırakan usta oyuncu Kemal
Sunal'ın 18'inci ölüm yıldönü-
münde oğlu Ali Sunal'dan duygu-
sal paylaşım. 
Babası gibi oyuncu olan Ali Sunal,
Kemal Sunal ile beraber rol aldıkları
Propaganda isimli film sırasında çe-
kildikleri bir fotoğrafı sosyal medya
hesabından "Kahramanım" notuyla
paylaştı. Ali Sunal'ın paylaşımına

kısa sürede çok sa-
yıda yorum ve beğeni
geldi. Öte yandan
Kemal Sunal'ın eşi Gül
Sunal ise 1973 yılında ya-
zılan bir mektubu paylaşa-
rak şu notu düştü: "1973
yılında yazılan bu mektupları
okudukça hayranlığım özlemim
çoğalıyor... İyi ki hayatımdasın
Kemal..." Haber Merkezi

Sağlıklı yaşamın sırrı tazelik ve doğallıkta, tazelik 
ve doğallık Hipermarketleri’nde
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Sarı Kareler’e

bUyUK OdUl

MFÖ’NÜN “Aşkın Kenarından” şarkısının klibinin yanı sıra, Erdem Kınay ve Hasan Ko-
ca’nın video kliplerine de imza atan Ece Gürlü, ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı

Christina Aguilera’nın 6 yıl aradan sonra Haziran ayında müzikseverlerle
buluşturduğu “Liberation” albümünün iddialı şarkılarından “Like I
Do”nun lirik videosunun yönetmenliğini yaptı. Bir yıldır New York’ta ya-
şayan Ece Gürlü, klip çekimi süreci sonunda aldığı en büyük hediye-
nin, Christina Aguilera’nın kendisine bir teşekkür maili atması
olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Christina Aguilera videosu
için prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksi-
yon için bir hafta süre verdiler. Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon
listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi. İki gün
içinde sosyal medyadan New York’taki tüm dansçılara ulaşmaya ça-
lıştık, bir liste yaptık ve beş lokasyon gezdik. Nihayet Christina se-
çimlerini yaptı ve çekimi 8 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 4
gün içinde post-prodüksiyonu tamamladık ve projeyi tes-
lim ettik. Bu süreç sonundaki en büyük hediye, Chris-
tina Aguilera’nın videoyu sosyal medyada
paylaşmış olup, bize özel bir teşekkür e-

mail’i atması oldu.” BARIŞ KIŞ

KLIBINDE 
TURK IMZASI

V akıf Emeklilik tarafından bu yıl altıncısı dü-
zenlenen Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’nın
ödülleri, Güneş Sigorta Sanat Galerisi Sergi

Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. 2 bin 241
amatör ve profesyonel fotoğrafçının, 7 bin 723 adet
fotoğrafla katıldığı yarışmada, Ankara’dan Muham-
med Şuayp Oral birinciliğe layık görülürken,
Konya’dan Serkan Daldal ikinci, Sakar’dan İhsan
Korkut ise üçüncü oldu. İstanbul’dan Ceren Yağcı-
oğlu, Yücel Çetin ve Emine Sezgin de mansiyon
ödülü kazandı. Fotoğraf tutkunlarının deklanşörle-
rine “Sarı Bir Dünya” için bastığı yarışmada, 7 bin
723 adet eser yarıştı.

Gurur verici

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı; törende
yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen Sarı Kare-
ler Fotoğraf Yarışması’nın başarıyla yoluna devam

ettiğini belirterek, “Sarı Kareler konusuyla 6 yılda
sergilenmeye hak kazanan 250’ye yakın fotoğraf tut-
kununun eserini binlerce ziyaretçiyle buluşturduk.
Fotoğraf tutkunlarının yarışmamıza gösterdiği ilgi
Vakıf Emeklilik olarak bizi gururlandırıyor” dedi.

Tasarruf kültürü

Vakıf Emeklilik olarak, tasarruf kültürünün tabana
yayılması için çok önemli sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirdiklerini ifade eden Obalı, şunları kay-
detti: “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması ile çocuk-
larımıza tasarruf bilincini aşılıyoruz. Meslek
okullarında açtığımız Sigorta Laboratuvarı ile gele-
ceğin sigortacılarını yetiştiriyoruz. Onlara şimdiden
önemli bir iş deneyimi kazandırıyoruz. Zaman Maki-
nası projesi ile de BES yaptırmanın önemine dikkat
çekiyoruz. Ayrıca üniversitelerimiz arasındaki giri-
şimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabete de katkıda bu-
lunuyoruz. Yerli ve milli üretimin geliştirilmesinde,
üniversite-sanayi işbirliğinin tesis edilmesini hayati

derecede önemli buluyoruz. Bu hususta gençleri des-
tekliyor, fikirlerini geleceğe taşımalarına yardımcı
oluyoruz. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi
Rover Takımı’na ve Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE
Öğrenci Kulübü (IEEE YTÜ) tarafından 9 yıldır dü-
zenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması’na ana sponsor
olduk.”

en iyiler sergilenecek

Yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserlerden
oluşan fotoğraf sergisi de Güneş Sigorta Sanat Ga-
lerisi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, 2 - 8 Temmuz
2018 tarihleri arasında fotoğraf severlerle buluşacak.
Sanata ve sanatçıya saygı çerçevesinde Türkiye Fo-
toğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzen-
lenen yarışmada; birinci 4.500 TL, ikinci 3.000 TL ve
üçüncü 2.000 TL’lik para ödülü kazandı. Ayrıca üç
esere 700 TL mansiyon ve sergilenmeye değer bulu-
nan 30 eserin her birine de 350 TL’lik para ödülü 
verildi. 

Vakıf Emeklilik tarafından düzenlenen 6. Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nda dereceye 
girenler ödüllerine kavuştu. Ankara’dan Muhammed Şuayp Oral 7 bin 723 fotoğraf arasından
birinci olurken; Konya’dan Serkan Daldal ikinci, Sakar’dan İhsan Korkut ise üçüncü oldu

TOM Curise'nin başrolünü oynadığı ve
daha ilk fragmanında ortalığı kasıp ka-
vuran Görevimiz Tehlike: Yansımalar
(Mission Impossible 6) filmi için yeni bir
video klip hazırlandı. Cruise ile birlikte
film ekibi, serinin devam halkasında
daha zorlu, daha derinlikli ve aksiyon
dozu daha yüksek bir film hazırladıkla-
rını anlatıyor.

kişisel macera

Ntv.com.tr'nin haberine göre, yeni
filmde Tom Cruise’un canlandırdığı

Ethan Hunt için daha kişisel bir macera

seyirciye sunulacak. Devam halkasında,
Rebecca Ferguson, Ilsa Faust olarak;
Simon Pegg, Benji Dunn olarak; Alec
Baldwin, Alan Hunley rolüyle; Ving
Rhames, Luther rolüyle ve Michelle Mo-
naghan da Julia Meade olarak kadroya
geri dönüyor. DC filmlerinin Superman’i
Henry Cavill, Görevimiz Tehlike: Yansı-
malar’da August Walker rolüyle seyirci
karşısına çıkıyor. Oscar adayı Angela
Bassett’in Erica Sloan olarak kadroya
dahil olduğu filmin kadrosunda Sean
Harris, Vanessa Kirby ve Wes Bentley de
yer alıyor.

DÜNYACA ünlü şarkıcı Beyonce ve rap şarkıcısı eşi
Jay-Z, birlikte çıktıkları turne kapsamında Avrupa
ülkelerinde konser veriyor. Ünlü çift, konser ara-
sında küçük bir tatil kaçamağı yaptı. 36 yaşındaki
Beyonce, eşi Jay-Z (48), altı yaşındaki kızları Blue
Ivy ile birlikte çektirdikleri tatil fotoğrafını sosyal
medyadan paylaştı.

ispanya'ya gitti

Ntv.com.tr'de yer alan habere göre, çiftin turnede yan-
larında olan bir yaşındaki ikizleri Sir ve Rumi ise aile
fotoğrafında yer almadı. Beyonce, sosyal medyadan
paylaştığı tatil fotoğraflarıyla ilgili lokasyon bilgisi ver-
mese de hayranları, ünlü ailenin, Tesla’nın kurucusu
Elon Musk’ın erkek kardeşi Kimbal Musk’ın düğünü
için İspanya’da olduğunu tahmin etti. 

kurtarma operasyonu

Beyonce, son olarak Polonya'nın Varşova kentinde
verdiği konser esnasında sahnede meydana gelen
arıza sonucu yüksek platformda mahsur kalıp mer-
divenle sahneden kurtarılması haberiyle 
gündeme gelmişti. 

barbaros özçelik

Görevimiz Tehlike: Yansımalar’da ikonik ajan
Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık
birkaç dostu sıkıntılı bir zamanda yakalıyor. Ber-
lin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan
Hunt CIA ile ters düşüyor ve denetimsizliği sebe-
biyle CIA'in kara listesine giriyor. Ancak insanlığı

tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla bir-
likte herkes zamana karşı bir yarışa koyuluyor. Se-
rinin son filmi Görevimiz Tehlike 5’in Oscar
ödüllü yönetmen ve senaristi Christopher
McQuarrie, serinin altıncı filmine de imza atıyor.
Film, ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.

hep tehlike
Görevimiz 

27 Temmuz’da vizyonda

Turne arası 
tatil kaçamağı


