
2019/9/27 Hititler’in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor - Haberler

www.hurriyet.com.tr/gundem/hititlerin-baskentinde-3-bin-500-yillik-tarih-ortaya-cikariliyor-41324078 1/32

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/BOĞAZKALE(Çorum) (DHA)  07.09.2019 - 13:03

Hititler’in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya
çıkarılıyor

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan Hattuşa Antik
Kenti'ndeki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas
Schacahner, bu yılki çalışmaların Hititlerin günlük yaşamına dair izler ve kalıntılar
bulma hedefiyle yapıldığını belirtti.

Çorum’un Boğazkale ilçesinde Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olan Hattuşa Antik Kenti'ndeki
arkeolojik kazılar sürüyor. 3 bin 500 yıllık kentteki bu yılki çalışmalar; yaklaşık bin metrekarelik

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.
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alanda gerçekleştiriliyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, bölgedeki ilk kazıların 1906
yılında yapıldığını ve Hattuşa’nın ortaya çıkarıldığını söyleyerek, bu yılki çalışmaların Hititlerin
günlük yaşamına dair izler ve kalıntılar bulma hedefiyle yapıldığını belirtti.

Geçen yıl gerçekleştirilen kazı çalışmasında; 80 adet pişmiş topraktan yapılmış küpün
bulunduğunu, bu yıl da yaklaşık 20 küpün daha toprak altından çıkarıldığını aktaran Schacahner,
kazı çalışmalarıyla şehrin alt giriş kısmında bulunan konut ve yarı kamusal binaların bulunduğu
bir meskenin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını açıkladı.

'3
BOYUTLU
TARAMALAR
YAPILIYOR'

Kazı çalışmalarının bu yıl Temmuz ayında başladığını ve Ekim ayı ortasına kadar devam
edeceğine dile getiren Schacahner, "Bu yılki kazı çalışması yaklaşık bin metrekarelik alanda
sürüyor. Her sezonda çalışmalarımız bir çok ayaktan oluşuyor. Bir mesken mahallesini açığa
çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca yoğun bir restorasyon çalışmalarımız var. Bilimsel yorumlamalar
söz konusu. Hititlerin başkenti olması anıtsal nitelikli anıtlar bulunması nedeniyle 3 yıldır 3
boyutlu taramalar yapıyoruz. Anıtlardaki yazıtlar, okunamayan şimdiye kadar okunamaz diye
bilinen hiyeraktif yazıtları en azından kısmen okunur hale getirilebilir. Dijital ortamda yazıtlarla çok
farklı şekilde çalışılabilir" dedi.

'ROMA
DÖNEMİNE
AİT
VİLLA
KOMPLEKSİ'

117 işçi ve 35 kişilik kazı ekibi ile çalışmaların yapıldığını belirten Schacahner, "Ekip üyeleri
ağırlıklı olarak Türkiye ama Almanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan ekiplerle çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu yıl aşağı şehrin kuzey terasını yoğun olarak kazıyoruz. Biraz daha ileri gelenlerin
oturduğu bir mahalle. Evler 200-300 metrekarelik. Sokaklar var. Kenarında yarı devlet kamu
binası da söz konusu. Hemen bitişiğinde bir çalışma alanı var. Bir kaç sene önce yakaladığımız
Roma dönemini aydınlatmaya çalışıyoruz. Roma dönemini bir kaç sene öncesine kadar sadece
bir mezarlıktan ibaretti ama şimdi büyük bir villa kompleksi havuzlu bir yapı ile karşımıza çıkıyor.
M.S. 1'inci yüzyıldan itibaren insanlar baya yoğun bir şekilde yaşamışlar M.S. 4'üncü yüzyılın
ikinci yarısına kadar" diye konuştu.

'DEPOLAMA
AMAÇLI
KÜPLER
BULUNDU'

Geçen seneki kazılarda 80 adet depolama küpüne rastladıklarını dile getiren Schacahner,
"Küpler içerisinde büyük bir ihtimalle sıvı gibi gıda malzemeleri saklandığını düşünüyoruz. Sayıca
çok fazla olduğu için geçen sene yetiştiremedik bu yıl devam ediyoruz. Aynı alandaki kazı
çalışmalarında bu yıl 20 adet küp daha bulundu" şeklinde konuştu.

'HİTİTLERİN
GÜNLÜK
YAŞAMINA
AİT
İZLER
ARANIYOR'

Schacahner, çalışmaların bir kaç hedefinin bulunduğunu söyleyerek, "Hem şehrin gelişmesini
anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Hitit dönemine ait bir mesken alanı pek kazılmadı. 50 sene
önce kazıldı bildiğimiz alan. Dolayısıyla yeni tekniklerle yeni yöntemlerle daha dikkatli kazarak
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insanların gündelik hayatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Çünkü burası Hititlilerin başkenti
olması statüsünden dolayı daha çok anıtsal mimari, dinsel ve siyasi propagandaya yönelik
yapılarla donatıldığını anlıyoruz. Onlar tabi daha önceki kazılar sırasında çok ön plana çıktı.
İnsanların esas yaşamı, ne yediler ne içtiler o biraz arka planda kalmış. Onun hakkında çok fazla
bilgimiz yok. O bilgileri tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Hattuşa’nın çivi yazılı tabletleri
ise 2001 yılında UNESCO ‘Dünya Belleği’ listesine dahil edildi.
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Bakanlık duyurdu: 78 personel alınacak

Adalet Bakanlığı, 20 ayrı pozisyon için 78 sözleşmeli bilişim personeli alımı
gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek
üzere sözlü sınav başarı sırasına göre, Kıdemli Yazılım Mimarı (2), Kıdemli Çözüm Mimarı (1),
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (5) Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1), Kıdemli Sistem Uzmanı
(2), Kıdemli Sistem Yazılımları Uzmanı (2), Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (2), Yazılım Geliştirme
Uzmanı (36), Uygulama Sunucusu Uzmanı (2), Bilgi Güvenliği Uzmanı (7), Sistem Uzmanı (9), Ağ
Uzmanı (1), Veri Tabanı Uzmanı (2), İçerik Yönetim Sistemi Uzmanı (2), Yazılım Test Uzmanı (3) ve
Sistem Yazılımları Uzmanı (1) olmak üzere toplam 78 personel alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/resmi-gazete


2019/9/27 Hititler’in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor - Haberler

www.hurriyet.com.tr/gundem/hititlerin-baskentinde-3-bin-500-yillik-tarih-ortaya-cikariliyor-41324078 4/32

(YDS) puanının yüzde 30'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre, her bir grup ve
pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak oluşturulacak sıralamaya
göre alım yapılacak pozisyonunun 10 katı aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre
yerleştirme yapılacak. 

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak ve
yabancı dil sınavına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı da sıfır olarak
hesaplanacak.

30 Eylül'de başlayacak başvurular istenilen belgelerle 14 Ekim tarihlerine kadar Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya son başvuru
tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi "www.adalet.gov.tr" adresinden duyurulacak.
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Son dakika... Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Balıkesir'in Kocaavşar mahallesinde 3.5
büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.03'de meydana gelen deprem bir çok bölgede
hissedildi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak
belirlendi.
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4 soruda bebek banyosunda nelere dikkat
edilmelidir?
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Bebek banyosu nasıl yaptırılır? Bebeğe banyo yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?
Yeni anne babaların bebek bakımı ile ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de
bebeğin banyosudur. Hassas bir cilde sahip olan bebeklerin cildine zarar vermeden
ona en doğru şekilde banyo yaptırmak için bazı önemli detayları bilmeniz yeterlidir. En
çok merak edilen konular üzerinden bebek banyosunu sizin için mercek altına aldık.
İşte detaylar...

Bebek
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Yenidoğan
banyosu
nasıl
yaptırılmalı?

Bebeğin ilk banyosu önemli ve heyecan vericidir. Bebeği her yıkayıştan sonra banyo deneyimi
giderek artar, annenin endişeleri de yatışmaya başlar. Banyo suyu sıcaklığı için 36 derece önerilir.
Dirseğinizle suyun sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Banyoya başlamadan önce , havlu, bebek
bezi, giysi gibi banyo sırasında ve sonrasında gerekli olacak tüm malzemeleri hazırlayın.
Bebekler yatay pozisyonda, kafası dik, sol el ensenin altında, küvetin içine kaymaz bir materyal
koyup popoyu küvete yaslayarak önce ön, sonra arka olacak şekilde yıkanabilir. Bebek banyosu
için hazırlanmış plastik küvetler ve fileler işinizi kolaylaştırabilir.

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/bebek
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/banyo
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/yenidogan
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Baş
temizliği
nasıl
olmalı?

Haftada bir-iki kez bebeğinizin başını yıkayabilirsiniz. Şebeke suyu temizse, bebeğinizin başını
kavrayarak temiz bir tas veya maşrapa yardımıyla yıkayın. Su temiz değilse ya da temizliğine
güvenilmiyorsa içme suyuyla da bebeğin başı yıkanabilir. Ardından sıcak suyla nemlendirilmiş
yumuşak bir bezle bebeğinizin gözlerini ve kulakların dış tarafları silin, ardından yüzünü
kurulayın.
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Bebek
şampuanı
seçerken
nelere
dikkat
edilmeli?

Banyo saatlerinin bebeğiniz için bir keyfe dönüşmesini sağlamak sizin elinizde. Yumuşak
formüllü, bebeğinizin hem saçı hem de cildi için geliştirilmiş, güvenle kullanabileceğiniz tercih
edin. Kullandığınız bebek şampuanının Cildin pH değeri ile uyumlu olmasına, alkol, paraben, SLS
ve sabun içermemesine ve güzel kokmasına mutlaka dikkat edin.

 

Banyo
sonrası
cilt
ve
tırnak
bakımı
nasıl
olmalı?

Banyo esnasında olduğu gibi banyodan sonra da bazı bakımları düzenli olarak uygulamalısınız.
Banyo bitince bebeğinizin başını ve vücudunu yumuşak hareketlerle kurulayın. Boğum aralarını,
kasıklarını, parmak aralarını kurulamayı unutmayın. Bebek losyonları veya ile masaj yaparak
cildini nemlendirin. Bu, hem bebeğinizin sakinleşip rahatlamasını sağlar hem de aranızda güzel
bir etkileşim yaratır. Eğer tırnaklarını kesmeniz gerekiyorsa, bebekler için üretilen tırnak makasları
ile bebeğinizin tırnaklarının kavisine uygun bir şekilde dikkatli bir şekilde kesebilirsiniz. Tırnak
kesimi için banyo sonrası ve uyku saatleri en uygun zamandır!

Dalin
Bebek
Şampuanı
göz
yakmayan
saf
formülü
ile
bebeğinize
özel

 

Nesillerdir annelerin bir numaralı tercihi olan Dalin Bebek Şampuanı, klinik testlerle kanıtlanmış,
göz yakmayan saf ve yumuşak formülü ile bebeğinize özel olarak geliştirilmiştir. İlk günden

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dalin


2019/9/27 Hititler’in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor - Haberler

www.hurriyet.com.tr/gundem/hititlerin-baskentinde-3-bin-500-yillik-tarih-ortaya-cikariliyor-41324078 10/32

itibaren hem saçında hem cildinde güvenle kullanabilir, mis kokulu Dalin banyolarının keyfini
çıkarabilirsiniz!

AA  27.09.2019 - 03:34

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile
görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile
görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu,
Yunan mevkidaşı Dendias ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Fransa ve İtalya’nın eş başkanlığında basına kapalı yapılan Libya
konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New
York’tan ayrılmadan önce beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlarken,
“Suriye’de güvenli bölge konusunda verdiğimiz süreyle ilgili takvim işliyor. Takvim
işlerken biz de bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Son dönemde bölgede
uçaklarımızı da uçurduk. Uçaklarımızın burada uçuşu herhalde boşuna değil. Basit bir
seyrüsefer değil” dedi. Erdoğan’ın sorulara verdiği yanıtları şöyle:

OYALANACAK
ÜLKE
DEĞİL

Suriye’deki
güvenli
bölge
konusunda
ABD
ile
hangi
noktadayız?
ABD’nin
bizi
oyaladığına
ilişkin
düşünceniz
devam
ediyor
mu?
Güvenli
bölge
için
somut
adımlar
atılması
konusunda
iki
haftalık
süre
vermiştiniz.
Süre
hâlâ
işliyor
mu?

“Bir kere bu takvim şu anda işliyor. Bu takvim işlerken sınır boylarında bütün tedbirlerimizi almış
bulunuyoruz. Bu tedbirlerin yanında son dönemde bölgede uçaklarımızı da uçurduk. Uçaklarımız
da bölgede uçmak suretiyle zaten bu sürece devam etmekte olduğumuzun sinyallerini verdiler.
Yani uçaklarımızın burada uçuşu herhalde boşuna değil. Bu basit bir seyrüsefer de değil. Türkiye
oyalanacak bir ülke değildir. Şu anda sürekli tacizler altında olan benim vatandaşlarımdır. Bunun
yanında da tabii yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecilerle ilgili olarak
dünyanın da Batı’nın da hâlâ en ufak şekilde kılı kıpırdamıyor. Hepsi seyirci. Hepsinin bize
söyledikleri şu, ‘Bu işi nasıl başarıyorsunuz? Bu işi buralara nasıl getirdiniz? 4 milyon mülteciye
nasıl ev sahipliği yapıyorsunuz?’ Tamam da bu sözün hiçbirisi bizim karnımızı doyurmuyor ki. Bir
defa bize verilen sözleri yerine getirmiyorsunuz. 2016 yılında verdikleri söz 6 milyar Euro. ‘3’er
milyar Euro olarak iki taksitte vereceğiz’ dediler. 3 milyar Euro’da kaldı. Hep söylüyoruz, bizim şu
anda 40 milyar doların üzerinde yapmış olduğumuz harcama var. Artık bu adımların atılması
gerekiyor.”
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GÜVENLİ
BÖLGE
KİTAPÇIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılan liderlere Suriye’de oluşturulmasını
önerdiği güvenli bölge konusunda hazırlanan bir kitapçığı dağıttıklarını belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Tabii 480 kilometre uzunluğundaki bu güvenli bölge planlamamız aslında Trump’ın da
ifade ettiği 20 mil anlayışını kapsayan bir derinliktir. Planlı bir çalışmayla 1-2 milyon civarında
Suriyeliyi buraya yerleştirme şansımız olabilir. Burada 150-400 metrekare arasındaki alanlarda
yerel mimari ile yapılmış ve ekip biçilebilecek bahçenin, icabında hayvancılık yapılabilecek
ahırların olduğu binalarla birlikte bu insanları çadırlardan ve konteyner kentlerden kurtaralım
istiyoruz ki bizdeki Suriyelileri de buraya sevk edebiliriz. Burada özellikle başta ABD olmak üzere
Rusya, Almanya, Fransa’nın bize gerekli desteği vermeleri lazım. Eğer bu destek gelirse biz de
bunun inşaatla ilgili kısmını üstlenebilir ve yoğun bir çalışmayla burada bu işleri tamamlarız.

Mülteci krizine dikkat çekmek için Genel Kurul’da Aylan (Alan) Kurdi bebeğin fotoğrafını
gösterdim. Mülteci sorununa kökten kalıcı çözüm bulmak için Suriye’de akan kanın durması
gerekiyor. Hem Cenevre hem de Astana süreçlerinde Suriye’de siyasi çözüm için Türkiye olarak
yoğun bir çaba harcıyoruz. Anayasa Komitesi’nin kurulması önemli bir adım olmuştur.
Çalışmalarına bir an önce başlamalıdır. Hem ulusal güvenliğimiz hem de mülteciler için güvenli
bölgenin bir an önce kurulması gerekiyor. Bu konuda yaptığımız ön çalışmayı muhataplarımla
paylaştım. Hatta bununla ilgili hazırladığımız kitapçıkları bütün liderlere bu vesileyle dağıttım.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konuya yönelik adımlarını attılar.
Planlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak suretiyle işi ciddiyetle ele aldık.”

TERÖRLE
MÜCADELE
ÇİFTE
STANDART
KABUL
ETMEZ

“Burada bir hususun altını önemle çizmek isterim. Güvenlik ve terörle mücadele bir bütündür,
çifte standart kabul edilemez. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Birleşmiş
Milletler Genel Kurul hitabım ve görüşmelerim vesilesiyle küresel siyaseti doğrudan ilgilendiren
Filistin, Keşmir, Yemen, Libya, Arakan Müslümanları, Ortadoğu ve Körfez’de yaşanan gerilimler,
Kıbrıs, Doğu Akdeniz, terörle mücadele ve insani yardım konularına da temas etme imkânı
buldum. Dünyanın sessiz kaldığı bu sorunları görmezden gelmemiz elbette mümkün değildir.”

ŞU
ANDA
İDLİB’DE
SÜKÛNET
VAR
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Bazı tacizler oldu malum ama o tacizlerden sonra bizim oradaki ekiplerimiz muhataplarıyla
devamlı görüşmeler yapmak suretiyle işi belli bir noktaya getirdiler. Şu anda yaşanan herhangi
bir sıkıntı yok. Çünkü gözlem noktalarındaki ekiplerimiz müteyakkız. Sürekli olarak da
muhataplarla görüşmeler yapılıyor. Şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda İdlip’de bir
sükûnet ve suhulet görünüyor ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü kolay değil burası 4
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milyon nüfusu olan bir yer. Eğer işi gevşek tutarsak, belli bir göç sınıra doğru başlamıştı, onların
da gelme durumu olabilirdi. Şu an itibarıyla orada da hepsi kendi çadırlarını kurmaya başladı.
Gıda yardımları konusunda AFAD, Kızılay olarak destekleri veriyoruz. O insanları da belli koruma
altına almak durumundayız. Şu anda girişimlerimiz devam ediyor. Temenni ederim ki Rusya ile
yaptığımız bu görüşmelerden netice alırız.”

BU
HARİTA
ONLARI
ÇILDIRTIYOR

“BM Genel Kurulu’ndaki konuşmam sırasında gösterdiğim İsrail haritası onları (Netanyahu)
çıldırtıyor. ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir görüşme yaptık. Orada kendilerine dedim ki,
‘Siz işgalcisiniz. 1947-1948’de siz neredeydiniz?’ Onlara haritayı gösterdik ve dedik ki, ‘Bak siz
buradaydınız, bundan sonra Filistin küçüldü, siz büyüdünüz. Ne ile? İşgal ile... 1967
buradaydınız. Şimdi ise İsrail 1947-1948’deki Filistin’in büyüklüğüne kavuştu. Filistin ise
maalesef o zamanki İsrail’in durumuna düştü.’ Ortada böyle bir tablo var.

‘HEMEN
RESMİ
GÖSTERDİM’

Söyleyecekleri bir şey yok ki. Söylüyorsun, gerçeği ortaya koyuyorsun. Bir hanımefendiyi şehit
ettiler. ‘Elinde savunma ile ilgili bir silahı, bıçağı yok ama bir hanım silahlarla şehit edildi’ dedim.
Ne dediler biliyor musunuz? ‘Öyle bir şey yok.’ Hemen onun da resmini kendilerine gösterdim.
‘Sen görmüyorsan, ben ne yapayım?’ dedim. ‘Siz bir defa çocukları öldürüyorsunuz. Sizin
askeriniz, polisiniz çocukları bile gırtlağına sarılarak sürükleye sürükleye cezaevine götürdü ve o
çocuk sonra gelip beni ziyaret etti’ dedim. Maalesef bunlar hain ve cani ve bunların dünya
barışına bir katkısının olması asla söz konusu değil.
Şunları da söyledim, ‘Siz Mescidi Aksa’yı şu anda hâlâ Müslümanlara adeta haram kılıyorsunuz.
Siz bizim mukaddes kitabımızı yerlerde paramparça ettiniz. Camları kırdınız. Bunu da mı inkâr
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edeceksiniz?’ Hiç cevap yok tabii. Ayrıca ‘Şu anda oraya Müslümanlar rahatlıkla gidemiyor.
Çünkü her gidişte bir tedirginlik ve korku var acaba ne olacak diye’ dedim. Başbakanken Tel
Aviv’e gittim. Tel Aviv’den Filistin tarafına geçeceğim. Resmi ziyaret. Eşim yanımda. Sınırdan
geçeceğiz. Beni yaklaşık yarım saat sınırda beklettiler. ‘Bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin
Başbakanını sınırda siz yarım saat bekletiyorsunuz. Bunu uluslararası diplomaside nereye
oturtuyorsunuz’ dedim. Cevap yok. İsrail bu...

Burada bizim toplantıya gelenlerin bazısının yakasında bir yazı vardı. Çok ilginçti. ‘Siyonist
değilim’ yazıyordu. Altında da İsrail bayrağı ve üzerinde çarpı işareti vardı. Ne dedi biliyor
musunuz, ‘Tanrı, İsrail devleti kurun diye bir emir vermedi.’ Tabii İsrail, şiddet ve bunların
karşısında olanlar da var. Sayıları az ama çok dik duruyorlar.”

S-400
İLİŞKİLERİ
BOZMAMALI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle
bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye’nin ihtiyacıdır. Kaldı ki S-400
dediğimiz zaman Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovakya’da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda
olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
ABD’de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken “Türkiye-ABD
arasındaki ilişkilerde ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Aynı
şekilde savunma sanayine yönelik attığımız adımlar, atmakta olduğumuz adımlar söz konusu.
Bunlarda şu anda henüz 20 milyar doların altındayız ama hedefimiz bu rakamı yakalamak” dedi.

TRUMP’IN
BM
KONUŞMASI: ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki
konuşmasını nasıl bulduğu sorulan Erdoğan, konuşma içerisinde katıldığı ve katılmadığı başlıklar
bulunduğunu söyledi. Her şeyi aynen kabul etmenin söz konusu olmadığını dile getiren Erdoğan,
“Benim de konuşmamda aynı şekilde onların kabullendiği ya da kabullenmediği yerler olabilir”
dedi.

RUSYA
VE
İRAN’LA
İLİŞKİLER: “Geçen hafta Rus ve İranlı mevkidaşlarınızı ağırladınız. En yakın
müttefikleriniz onlar mı” yönündeki soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Şöyle ifade edeyim,
bu süreç bu Ankara süreci değil, bu Astana sürecidir. Astana süreci içerisinde attığımız
adımlarda daha önceleri ABD Büyükelçi nezdinde katıldı Astana sürecine ve bu süreçte Rusya-
İran-Türkiye olarak üst düzeyde buna katıldık ve Soçi mutabakatıyla İdlib’e yönelik bir adım attık.
Burada tabii ülkelerin en yakın ilişki halinde olduğumuz, olmadığımız bu tür bir değerlendirmeyi
yapmak yanlış olur. Stratejik ortak olarak bakıldığında ne Rusya ne İran NATO ülkesi. Biz
NATO’da ABD ile beraberiz. NATO içerisindeki birlikteliğimiz herhalde bir şeyler anlatıyor olmalı.
NATO içindeki bu stratejik ortaklığımızın diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz.”

MÜŞTERİ
DEĞİL
ORTAĞIZ

“Ticaret hacmini artırmak istediğinizi söylediniz ancak, S-400’lerin alınmasıyla ilgili ABD
tehditlerini göz ardı ettiniz, F-35 savaş uçaklarının programından çıktınız. Neden böyle oldu”
sorusuna karşılık Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir defa şunu çok açık net ABD’nin S-400 ile ilgili
yaklaşım tarzını hiçbir zaman tehdit olarak görmedim. Niçin? Çünkü biz Patriotları Sayın Obama
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döneminde istedik ama bize Patriotlar noktasında ‘Kongre izin vermiyor’ dediler ve bize
vermediler. Sonra Sayın Trump’tan da talepte bulundum ama maalesef Sayın Trump döneminde
de alamadık. Şu anda özellikle bizim savunma noktasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılama
durumumuz söz konusu değil mi? Bunun için de savunma sistemleri noktasında Rusya ile böyle
bir adımı atmak durumunda kaldık. Kaldı ki ben bu konuda Sayın Başkan’a ‘sizden de Patriot
alabiliriz’ dedim ve şartlar noktasında uygun, olumlu şartlar olursa alternatif olarak bu savunma
sistemlerimizi Patriotlarla da takviye edebiliriz ancak burada şöyle bir durum var, F-35’de biz
müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme
yaptık. Kaldı ki F-35’lerin bazı parçalarını Türkiye’de üretiyoruz. Bunun yanında her şu anda
Türkiye’ye verilmesinden vazgeçilen uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır. Biz
pilotlarımızı gönderdik burada eğitim aldılar ve 4 veya 5’inin de teslimi noktasına gelinmişti, son
anda bunun verilemeyeceğini söylediler. Ben bunu stratejik ortaklığa yakıştıramıyorum ve bunu
doğru bulmuyorum. Nasıl stratejik ortağız ki 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız... Sayın
Başkan’ın ‘1 milyar 400 milyon dolar ödemesi olan stratejik ortağımıza yapılan yanlıştır’ diye
açıklaması var.”

TRUMP’LA
İLİŞKİLER: Donald Trump başkan olduğundan bu yana iki ülke ilişkilerinin daha mı
iyi olduğu yönündeki soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti: “Sayın Trump ile Sayın Obama ile
ilgili böyle bir kızıştırmanın içine girmek istemem ama bizim, Sayın Trump’ın göreve geldiğinden
bu yana münasebetlerimizin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu son safhadaki olay özellikle
bizi üzmüştür. Halkım soruyor, ‘F-35 ne oldu, hani gelecekti, niye gelmedi, siz 1 milyar 400
milyon ödeme yaptınız, ofset kapsamında bazı parçalarını da ödüyorsunuz, üretiyorsunuz, bu
nedir?’ diye soruyorlar. Sayın Başkan’ın Osaka’daki açıklaması beni çok umutlandırdı. Bu
umudumu kaybetmek istemiyorum ama bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini
kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye’nin ihtiyacıdır.”

FETÖ
ELEBAŞININ
İADESİ: “PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri Batı’da cirit atıyor. Aynı şekilde
Amerika’da cirit atıyor. Acaba bunlara karşı Amerika, Batı bir tavır koyuyor mu? Bunları acaba
bize teslim ediyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Şu anda burada mesela YPG, PYD gibi terör
örgütlerinin uzantıları var. Biz bunları istiyoruz. FETÖ’nun başı Amerika’da, Pensilvanya’da. 400
dönüm arazi ona tahsis edilmiş ve dünyadaki 150,160 ülkeyi buradan idare ediyor. Biz bunu
istedik” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Tamam da biz yani stratejik ortaksak bu terör
örgütlerinin uzantıları burada olduğuna göre siz de onları bize verin. Ülkemizde yargının bunlar
hakkında vermiş olduğu kararlar var. O kararların biz buraya bütün belgelerini gönderdik ama
netice alamadık ve bu tabii bizi üzüyor.”

BEN
ÖYLE
BİR
KORKU
TAŞIMIYORUM

Pompeo,
bazı
Çinli
kişi
ve
şirketlerin
ABD
tarafından
yaptırıma
tabi
tutulacağını
söylemişti.
Böyle
bir
şey
Türk
vatandaşlarına
yapılsa
ne
olur?

Ben öyle bir korku taşımıyorum. Çünkü bağımsız bir Türkiye isek bağımsızlığımızın hakkını da
vermemiz lazım.



2019/9/27 Hititler’in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor - Haberler

www.hurriyet.com.tr/gundem/hititlerin-baskentinde-3-bin-500-yillik-tarih-ortaya-cikariliyor-41324078 17/32

TRUMP’LA
FOTOĞRAF
ÇEKTİRİRKEN
GÖRÜŞTÜK

ABD
Başkanı
Donald
Trump’ın
BM
Genel
Kurulu’na
katılan
liderlere
verdiği
resepsiyonda
kendisiyle
görüşmeniz
oldu
mu?

Bu seneki resepsiyon çok kısa ve özet geçti. Zaten resepsiyon fotoğraf çekimlerinden önceydi.
Fotoğraf çekimi esnasındaki görüşmeden sonra müsaade alıp ayrıldık.

Trump’la
bir
de
telefon
görüşmeniz
olmuştu.

Evet, Sayın Trump Houston’daki mitinge giderken uçakta telefonla da bir görüşme yaptık.
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‘İSTANBUL’DA
ON
BİNLERCE
TOPLANMA
ALANI
VAR’

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu toplantısı sonrası dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
İstanbul’da meydana gelen depremin haberini uçağı Türkiye hava sahasına girdiği anda aldı.
Atatürk Havalimanı’na indikten sonra Devlet Konuk Evi’ne geçen Erdoğan ve beraberindekiler,
depremle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, daha sonra gelişmelere ilişkin
açıklamalar yaptı. Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’nin (AFAD) anında faaliyete geçtiğini belirterek, “Depremle ilgili tüm koordinasyon ilgili
bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilmektedir ve yönetilecektir” dedi.

KÖPRÜ
TWEET’İNE
TEPKİ

Sosyal medyada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’yle ilgili yazılan iddialara tepki gösteren Erdoğan,
“Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir
tweet atmış. Bu tweet’te işte köprüleri kullanmayın, işte köprü halatları koptu... Böyle densizlik
yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil.
Allah’a hamdolsun, şöyle 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar”
diye konuştu. Erdoğan, “Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen, küçük
bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık” dedi.

Deprem toplanma alanlarıyla ilgili yapılan açıklamalara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı,
“İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce, şu anda ilan edilmiş toplanma
alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD’ın sürekli olarak yayınlanmaktadır. Bunun tabi bir
de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma
alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı bir şekilde
değerlendirir. Onun yerine daha farklı yerde, bir başka toplanma alanı da AFAD ilan edebilir.
Bunların hepsi de değişkendir” diye konuştu. (Özgür ALTUNCU/İSTANBUL)
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世⽥⾕⾃然⾷品

買えるのは今だけ︕通販限定カゴメの冷製ポタージュセット
カゴメ

アンケートに答えてアスタリフトをお試し︕
富⼠フイルムヘルスケアラボラトリー

驚きの75分間。初めて美⽩コースを受けるあなたへ。ソシエ。
socié

積⽴して、あとは放置︕「貯蓄が定期預⾦だけ」は卒業しませんか
NTTドコモ

この発明により、43以上の⾔語を即座に話すことができます
NextTechCool

東京から、世界を旅しよう。
エミレーツで、東京から旅に出よう。

ニッスイが開発した中性脂肪対策ゼリーのすごさとは

⽇清製粉グループが開発した機能性表⽰⾷品「ビフィコロンS」

「初回特別価格」無添加野菜ジュースが1セット1,000円
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DHA  27.09.2019 - 00:18

Tarihi İstanbul surları da depremden zarar gördü

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem tarihi İstanbul Surları'nın
Yedikule'deki bazı burçlarında da çatlaklar oluşturdu. Adeta ortadan ikiye yarılan
burçlar tehlike arz ediyor.

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen yapıların
arasında asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi İstanbul Surları da var.

Tarihi surların Yedikule'deki bazı bölümlerinde özellikle burç kısımlarında ciddi çatlaklar oluştuğu
ve bir burcun ise ortadan ikiye yarılarak yıkılmak üzere olduğu görüldü.
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マイナス⾦利時代の資産形成⽅法とは︖
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ハウスメーカー、⼯務店の転職、年収800万円以上の案件多数
施⼯管理求⼈ナビ

業界最⼤級の外資系求⼈サイト Michael Page
Michael Page

驚く事に、⽝は彼の家に釘付け
Agloogloo

İA  26.09.2019 - 23:30

Düğünde vahşet! Davulcu öldü, halay çeken genç...

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile
düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Küçük
Mutlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen
kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği 
düğün davulcusu Yılmaz Sağın (30) ve halayda oynayan Hüseyin D. (16) yaralandı.
Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın,
doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin
D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün
sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
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Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma
devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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ロイテリ菌研究所

アントレ

Oteller Siz Otelden Ayrılınca Kullanılmış Sabunlarla Bunu Yapıyorlar
Tatil Bilgileri

中性脂肪対策にはこれ︕ニッスイの「ゼリー」がすごい
⽇本⽔産

「悪魔的な和菓⼦が凄い」製薬会社の減量法が話題
⿊糖抹茶⻘汁寒天ジュレ

過払い⾦インタビュー司法書⼠伊藤「私も最初は怪しいと思いました」
司法書⼠法⼈中央事務所

あの希少成分が⼿の届くところに︕ふしぶしの健康に久光製薬が提案
久光製薬

ご飯も⼗分に⾷べられない、貧困家庭で苦しむ⼦どもを無料で救う⽅法とは︖
カタリバ

体重を減らす︕ファンケルが開発したサプリが評判

美容の敵は細菌だった!?いま、菌活する⼈増加中

「雇われない⽣き⽅」を⽬指す⽅々へ

GÜMÜŞHANE, (DHA) -   26.09.2019 - 21:30

Yabancı biyokaçakçılara darbe...120 binlik büyük
ceza
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GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde kelebek toplayan İtalyan uyruklu Alessandro Floriani
ve Macar uyruklu Balazs Benedek, biyokaçakçılık suçlamasıyla yakalandı. 700 adet
kelebeğe el konulurken, haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, toplamda 120
bin 326 TL para cezası kesildi

Torul ilçesi Bahçelik Köyü’nde 2 kişinin köy yolu üzerinde dağlık alanda izinsiz olarak kelebek
yakaladıkları ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri
harekete geçti. Köye giden ekipler, İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs
Benedek’in mor ışıklı akü ile çalışan bir düzenek kurduğu, bir kova aracılığı ile kelebekleri kova
içerisine ve kavanozlara yerleştirdiklerini belirledi. 700 kelebek ve düzeneklere el konulurken, 2
şüpheli gözaltına alındı.

PARA
CEZASI
KESİLDİ

Şüpheliler, hobi amaçlı kelebek yakalamak için düzenekleri kurdukları yönünde ifade verdi. 2
şüpheliye 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre biyoçeşitliliğe zarar vermekten dolayı 60 bin 163 TL
olmak üzere toplamda 120 bin 326 TL idari para cezası kesildi.

 
SON
24
SAATTE
YAŞANANLAR 
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武⽥

過払い⾦インタビュー影⼭さん 2〜3分の電話で「現⾦が戻る可能性がある」
司法書⼠法⼈中央事務所

⼀⽣に⼀度の検査で、がんの遺伝的傾向が丸わかり︖
株式会社ユーグレナ

お肌の奥にできた「シミ」、ほうっておくとまずいことに
⼤塚製薬-インナーシグナル

美しい⼈は続けている︖エネルギッシュな秘密は健康な⾻
雪印メグミルク

通帳を公開「クレカから82万円が返⾦された」主婦 三浦睦⼦
司法書⼠法⼈中央事務所

先進国で最悪レベル、貧困家庭で苦しむ⼦どもに向き合うNPOスタッフの思いとは︖
カタリバ

その腸活で満⾜︖これからは「つよい腸」をめざす時代

AA  27.09.2019 - 00:52

Hakkari'de acı haber! 1 asker şehit oldu
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Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan
asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Derecik bölgesinde PKK/YPG’li
teröristlerle dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin,
yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz
şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine
başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

UZMAN
ONBAŞI
CEYLAN'IN
MEMLEKETİNDE
YAS
VAR

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi
gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde
yas var.

Ceylan'ın şehadet haberi, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde yaşayan amcası Naci Ceylan'a,
Kaymakam Vekili Cuma Kılıç ve askeri yetkililer tarafından verildi. 
Anne Hacer ve baba Metin Ceylan'ın ise Ankara'da olduğu öğrenildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Eşinden ayrıldığı ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek
törenle toprağa verileceği belirtildi.

BAKAN
AKAR'DAN
BAŞSAĞLIĞI
MESAJI

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/pkk
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi
gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan için başsağlığı mesajı
yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 25 Eylül'de teröristler
tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın 26
Eylül'de şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları
adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini
kullandı.

Akar, mesajıyla şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın fotoğrafını da paylaştı. 
Bakanlık tarafından, Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada
yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.
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予想外の過払い⾦額が戻ってきた⽅、続出中!
司法書⼠法⼈中央事務所

「英語脳」の作り⽅がついに判明、53歳の主婦が1週間でペラペラ
おうちホームステイ

ブラックリストを気にして過払い⾦請求をしないのは本当にもったいない!
司法書⼠法⼈中央事務所

過払い⾦インタビュー三浦さん「私みたいな主婦も対象なんだ」
司法書⼠法⼈中央事務所

離職率40％から8％への道のり、組織崩壊の状態からグッドパッチが⽴ち直れた理由

つらい便秘の悩みに効く⽣薬アロエのパワーとは︖

「クラウドは機能ではなく”思想”で選べ」”業務設計⼠”が社⻑に教える、後悔しない
活⽤術
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施⼯管理技⼠の正社員転職、⼤⼿から話題のベンチャーまで、ハイクラス求⼈多数
施⼯管理求⼈ナビ

わずか2万円で売られる少⼥たち、児童買春の問題を無料で⽀援できる⽅法とは︖
かものはしプロジェクト

İHA  26.09.2019 - 20:59

Canını hiçe saydı, bir maaş ikramiye aldı

İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında
canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları
depremden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş
ikramiye verildi.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme
Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem
sırasında iş yeri çalışanları kendini dışarı atarken, Nurettin Ünal adılı çalışan canını düşünmeden
koca makineyi tutmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ünal, depremde
sallanan tekstil makinesini iki eliyle tutarak sarsıntı geçene kadar makinenin başından ayrılmadı.

"CANINI
HİÇE
SAYDI,
O
HALİYLE
MAKİNEYİ
TUTMAYA
ÇALIŞTI"

Nurettin Ünal'ın iş arkadaş Kadir Tur, "Saat 2 gibi deprem oldu. Biz aşağı indik, Nurettin
arkadaşımız vardı burada. O da makinenin devrileceğini zannederken, canını hiçe saydı o haliyle
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makineyi tutmaya çalıştı. Makine sallanırken o da karşı tarafa makineyi itmeye çalışıyor, sonra
ipler devrildi" dedi.

"KENDİSİNE
BİR
MAAŞ
İKRAMİYE
VERDİK"

İş yeri yetkilisi Ali Bakay, çalışanın bu davranışından dolayı kendisine bir maaş ikramiye
verdiklerini belirterek, "Çalışanımızın bu hareketinden dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdik.
Aslında doğru bir davranış olmadığını biliyoruz, bir daha öyle bir davranışının olmamasını istedik.
Deprem anında ne yapması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.
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エミレーツで、東京から旅に出よう。

「⾃分が成果を出してこそ信頼される」は勘違い 銀座英國屋⼩林英毅さん×河合聡⼀
郎さん

クレカ利⽤者必⾒!現⾦が戻ってくるカラクリとは!?

⾃分が買ったワンピースの値段で、⼦どもが売られていた現実、⽇本の⼤学⽣が始め
た活動を30秒で⽀援︕

無料Wi-Fiで空の上でもネットが楽しめる。
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超ドメスティックだった⽇本企業から、グローバルリーダーを輩出するまでになるに
は ⽇本板硝⼦ ⼈事部アジア統括部⻑梯慶太さん
BizHint

意志に反して紛争地に送り出される⼦どもがいます、30秒で⽀援できる⽅法とは︖
テラ・ルネッサンス

年収相談はキャリアアドバイザーへ、 施⼯管理技⼠の転職
施⼯管理求⼈ナビ

施⼯管理技⼠の転職、⾼額案件特化で常時1000件以上の求⼈情報
施⼯管理求⼈ナビ

最⼤3,500チャンネルの機内エンターテインメントが楽しめる。
エミレーツで、東京から旅に出よう。

AA  26.09.2019 - 21:02

Herkes cevabını arıyor... Eviniz riskli mi? İşte
öğrenme yöntemi
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Yapılarının deprem, sel gibi muhtemel bir afette riskli olup olmadığını öğrenmek
isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve
kuruluşlara riskli yapı tespiti yaptırabiliyor.

İstanbul'da bugün art arda meydana gelen depremlerin ardından gözler riskli yapılara çevrildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli yapıların tespiti için yetki verilen
kuruluşlar aracılığıyla oturduğu binanın veya herhangi bir yapının riskli olup olmadığını
öğrenebiliyor.

"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar"ın
listesine Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web
sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Sayfada, lisanslı kuruluşların adres ve telefon bilgileri de yer
alıyor.

MÜRACAAT
İÇİN
BİR
KİŞİ
YETERLİ
OLUYOR

Riskli yapı tespiti için yapı maliki veya kanuni temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve
kimlik belgesinin fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru
yapması gerekiyor.

Yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde idareye bildiriliyor.  Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlükleri veya idareler raporları inceliyor, eksik veya yanlış hususların bulunması
halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor.

Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor, "riskli yapı" şerhi
işlenerek ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.
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Hak sahibi, yapının riskli tespit edilmesinin ardından tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde
riskli yapı tespitine karşı müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebiliyor.

İtirazlar, üniversitelerden dört üye ile Bakanlık teşkilatında görev yapan ikisi inşaat mühendisi, biri
de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere yedi kişilik teknik heyet tarafından inceleniyor.

Eğer riskli olduğu kabul edilirse bina 60 gün içinde içinde yıkılıyor, bina riskli değilse şerh
kaldırılıyor.

Daha sonra ilgili kurum ve malikler arasında anlaşma ve yeniden yapım sürecine gidiliyor.
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