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Meclis’in 
açık 

cephesine 
duvar

TBMM, Ankara’daki patlamalardan sonra geliştir-
diği güvenlik önlemlerine ilişkin, başkanlık divanında 
yeni kararlar aldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında toplanan başkanlık divanı, güvenlik 
önlemlerine ilişkin önerileri görüştü ve karara bağ-
ladı. Buna göre, TBMM’nin tek duvarsız cephesi 

olan İçişleri Bakanlığı tarafındaki bahçesi duvarla 
kapatılacak. Öneri, iktidar partisinin oylarıyla kabul 
edildi. Böylece İçişleri Bakanlığı tarafına bakan cep-
heye estetik bir duvar yapılacak. TBMM binasının bu 
cepheden görüntüsü aynı zamanda resmi logo ola-
rak belirlenmişti; resmi yazışmalarda da kullanıyordu. 

Erdoğan beni ikna 
etmeseydi ölmüştüm

MISIR Havayolları’nın 29 Mart’ta 
İskenderiye-Kahire seferini yapan 
yolcu uçağını kaçırıp Güney Kıbrıs’a 
indiren hava korsanı Seyfettin Musta-
fa’nın eylemi neden yaptığı hâlâ  
netlik kazanamadı. Ancak Mısırlı hava 
korsanının Kıbrıs Rum Kesimi’nde 
yaşayan eski eşiyle görüşmek için bu 
eylemi yaptığı ileri sürüldü. Benzer 
bir eylemi 13 yıl önce bir Türk genci 
de yapmıştı. O dönem 19 yaşında olan 
ve vize alamayan Özgür Gençaslan, 
Almanya’daki eşine kavuşmak için  
28 Mart 2003’te THY’nin İstanbul- 
Ankara seferini yapan yolcu uçağını 
kaçırdı. Gençarslan’ın bomba sürü ver-
diği mumlarla kaçırdığı 196 yolculu 
uçak, Atina’ya inmek zorunda kaldı.  
O dönem Başbakan olan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Genças-
lan’ı teslim olmaya ikna ettikten sonra 
eylem bitti. Gençarslan, Yunanistan ile 
Türkiye’de 4 yıl cezaevinde yattı.

Eylem için pişmanlık duyduğunu 
belirten Gençaslan, kendisini ikna eden 
Erdoğan’a can borcu olduğunu söyledi. 
Gençaslan, “Cep telefonunu kokpite 
gönderdiler. Şimdiki Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Erdoğan, kendisini çok sevi-
yorum, ‘Alo’ dediğimde bana ‘Yaşın 
genç, daha yaşayacak çok günlerin var. 
Operasyon yapacaklar, ben ölmeni iste-
miyorum’ dedi. ‘Tamam’ dedim. 20 veya 
30 dakika konuştuk. Allah razı olsun, 
yaşamamın sebebi diyebilirim ki  
Cumhurbaşkanı’mızdır. Beni teslim 
olmaya ikna etmeseydi, operasyonda 
yüzde 100 ölmüş olurdum” dedi. 
n Gökhan ARTAN/İSTANBUL

T.C. TAVŞANLI İCRA İFLAS DAİRESİ İFLASA İLİŞKİN İLAN
2016/1 İFLAS
Müflisin Adı ve Adresi :Girgin Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi - 3960078195 Vergi Nolu, Durak Mahallesi Emirler Caddesi No: 52
Tavşanlı Kütahya

Müflisin Ticaret Sicil No : T/2125 - Tavşanlı Ticaret Sicil Memurluğu
Yukarıda adres ve sicil numarası yazılı Girgin Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin Tavşanlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/791 Esas
2016/419 Karar sayı ve 22/03/2016 tarihli yazısı ile iflasına, iflasın 21/03/2016 gü-

nü saat 12:09'da açılmasına karar verilmiştir. İc.İf.K.nun 166.maddesi gereğince
ilanen tebliğ olunur. 01/04/2016 Basın : 295921 www.bik.gov.tr

T.C. MALATYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/41 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapunun Malatya İl, Battalgazi İlçe, Saray Mah. Hastane Cad. 314 Ada No, 10 Parsel Bağımsız Bö-
lüm No:8 Battalgazi ilçe Belediyesi İmar sınırları içerindedir. Şehir merkezine yakın mesafe de olup Hastane cad-
desi üzerindedir. Konum olarak Eski devlet hastanesine yakın bir konum olup caddeye cephelidir, bodrum+ze-
min+4 katlı betonarme binanın 3.katında bulunmakta, 2 oda bir salon, mutfak, giriş antre, ara hol, banyo,wc ve 2
adet balkondan oluşmaktadır. Islak hacimler ve ıslak hacim mekanlarının duvarları seramik kaplıdır. Diğer oda ve
salon zeminleri laminat parke kaplı olup duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak dolabı ve tezgahı mevcut-
tur.Giriş kapısı veiç kapıları ahşap doğrama, pencereleri ise pvc doğramadır. Isınma sistemi bireysel kombili olup
,mesken içerisinde gerekli doğalgaz tesisatı döşenmiştir. Elektrik ve sıhhi tesisatı kullanılabilir durumdadır. Top-
lam kullanım alanı 100,00 m2 dir. Yaklaşık 40 yıllık bir yapıdır. Çevresinde okul, market, hastane gibi sosyal do-
natılar mevcuttur. Çevresindeki yapılaşma genellikle konut tarzı yapılardır. Bina asansörsüz olup merdivenler mo-
zaik kaplıdır. Dış cephesi ise sıvalı ve boyalıdır.
Adresi : Fırat Mahallesi, Hastane No:42/8 Battalgazi /Malatya
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 1/10
İmar Durumu : İmar planı içerisindedir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/05/2016 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 29/06/2016 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir (Elek-
tronik ortamda teklif vereceklerin Satış Memurluğumuz adına Malatya Merkez (Adliye)

Vakıfbank Şube Müdürlüğünde açılan TR940001500158007301503888 nolu hesaba; Mahkememiz Satış
Memurluğunun dosya numarası belirtilerek, ihale edilecek malın tahmin edilen değerinin %20' si oranın-
da pey akçesini yatırması gerekir). Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdir-
de elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla be-
delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre veri-
lebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te-
merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı-
cıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
teyenlerin 2015/41 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilgililere tebliğ yerine geçmek
üzere ilan olunur. 01/04/2016
(İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın : 296327 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizin Aşağıda Esas Numaraları Belirtilen Dosyalarında Verilen Tensip
Ara Kararlar Gereğince
A- Aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarında; maliki bulunduğu yer, miktar ve
cinsi belirtilen tapulı taşınmazlarla ilgili, Karayolları Genel Müdürlüğü-Ankara ta-
rafından davalı malikler ve zilyet aleyhine kamulaştırılan yerdeki muhdesat be-
dellerinin tespiti davası (10.madde) açılması sebebiyle; aşağıda belirtiler taşın-
mazlarla ilgili, tüm ilgililere yukarıda esası yazılı dosyalarımızdaki taşınmazlarla

ilgili konuya ve taşınma2 malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ta-
rihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yazıl olarak bildirmeleri gerektiği,
B- İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda
maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği-açılacak davada husumetin-
Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekti-
ği;
C- İlan tarihinden itibaren bir ay içerisinde hak sahiplerine mahkememize itiraz et-

medikleri takdirde kamulaştırılan taşınmaz üzerindeki muhdesat bedelinin zilye-
de ödeneceğine karar verileceği,
D- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan ta-
rihinden itibaren iki haftc içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ge-
rektiği-Kamulaştırma bedelinin T.C.Ziraat Bankası Anamu Şubesine yatırılacağı
hususlarının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/5 macjdesi uya-
rınca ilan olunur.

Köy/Mahalle Esas No Ada Parsel Duruşma Günü Davacı Davalı Kamulaştırma Alanı Kamulaştırma Bedeli
Nasrettin Köyü 2015/208 93(İF: 1190) 21/04/2016 Karayolları Genel Müdürlüğü Fatih Çetin ve ark. 85,10 m2 1.322,45 TL

Basın : 296271 www.bik.gov.tr

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2016/160 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ :MERKEZ MAH/KÖY : KEPEZ PARSEL NO : 6371 ve 6372 parsel
VASFI :ARSA YÜZÖLÇÜMÜ : 6371 parsel için 221,88 m² - 6372 parsel için 1.270,52 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- YÜKSELYILMAZ (HÜSEYİN TOPSOYMİRASÇISI)
2-MUSTAFATOPSOY (HÜSEYİN TOPSOYMİRASÇISI) 3- ÖZGÜLTOPSOY (MESUT TOPSOYMİRASÇISI)
4- ŞEBNEM TOPSOY (MESUT TOPSOYMİRASÇISI) 5- ÇİĞDEM SEZER (MESUT TOPSOYMİRASÇISI)
6- NURSEL İSTEK (NURSEV TOPSOYMİRASÇISI) 7-MAKBULE İSTEK (NURSEV TOPSOYMİRASÇISI)

8- BİROL İSTEK (NURSEV TOPSOYMİRASÇISI) 9-MEHTAP İSTEK (NURSEV TOPSOYMİRASÇISI)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENELMÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI
14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/160 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Ya-
sasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/04/2016 Basın : 297450 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2016/158 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ PARSEL NO : 6367
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 98,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF KENAN GÖZTEPELİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare

tarafından mahkememizin 2016/158 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942
Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olu-
nur. 02/04/2016 Basın : 297447 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
2016/88 ESAS SAYILI DOSYA İÇİN; MERSİN/TARSUS İLÇESİ SUCULAR KÖYÜ 422 NOLU PARSEL
2016/89 ESAS SAYILI DOSYA İÇİN; MERSİN/TARSUS İLÇESİ SUCULAR KÖYÜ 60 NOLU PARSEL

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırdığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal,
adili yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltil-
mesi gerekeceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldı-

ğınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup. mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu
parsellerin davacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza bankaya ya-
tırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mah-
kememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 21/03/2016 Basın : 296257www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA DÜZELTME İLANI
2014/1 SATIŞ
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi (Köyü) Epice mev-
kinde kain tapunun 27 cilt, 2576 sayfa, 2597 parselde kayıtlı bu-

lunan 14.190,00 m2. Miktarındaki TARLA vasfındaki taşınmazla
ilgili açık artırma ilanı 17Mart 2016 Perşembe günkü Haber Türk
Gazetesinde yayınlanmıştır. Satış ilanında taşınmazın değeri

264.357,30 TL. olarak gösterilmiş ise de maddi hata nedeniyle
Gemlik Sulh HukukMahkemesinin 01/04/2016 tarih ve 2014/578
esas 2015/228 sayılı tavzih kararı gereğince taşınmaz bedeli

364.257,30 TL. Olarak düzeltilmiştir. İlan olunur.
Basın : 297563 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO :
2016/88 ESAS

ABD’nin Maryland Eyaleti’nde Washington’a 
1.5 saat uzaklıkta, Baltimore’un kıyısında bir yer 
var. 2008 yılında konteynerlerden oluşan mescit 
ve imam lojmanı olan, sivrisinekten geçilmeyen 
alanda şu an bir külliye var. Cami var, konferans 
ve sergi salonu var, çocuk parkı var, hamam 
var, seminer ve uluslararası zirveler için gelecek 
konukların kalacağı Osmanlı tarzı konaklar var, 
kimi zaman düğün salonu olarak da kullanılacak 
bir restoran var. İslam toplumlarının buluşmasını 
sağlayan bir havza var. Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez’in hayali, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan eliyle gerçeğe dönüşmüş vaziyette. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Mart-3 Nisan 
arasında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin en 
“kalıcı” köşe taşını Maryland’de açılışı yapılan 
“Diyanet Center of America” oluşturuyordu. 
Başlıktaki ifade de Erdoğan’a ait. Sadece  
bir cami ve müştemilatı ile değil, evsaflı iyi 
düşünülüp kotarılmış bir “medeniyet merkezi” 
ile karşılaştık ve bir benzerinin Türkiye’de 
olmadığını hatırladığımızda hafiften kıskandık 
bile. Ancak ABD’de yapılmış olmasının  
ayrıca bir anlamı olduğunun da farkındaydık. 

Müslüman toplumların Paris, Brüksel, 
İstanbul, Lahor’da gerçekleştirilen ve etiket 
kısmında “İslamcı” parantezine alınmış radikal 
örgütlerin ismi yazan saldırılar nedeniyle 
“savunmacı”, “özür dileyen” bir pozisyona 
mahkûm edildiği bir evrende, gariban mülteci 
çocuğun ayakları çamur içindeyken bir karton 
üzerine “Brüksel için özür diliyoruz” yazıp 
kameralara göstermek zorunda hissettiği bir 
iklimdeyiz. Tam da bu nedenle Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez’in açılıştan bir 

gün önce verdiği cuma hutbesinde yer alan 
“Başınızı öne eğmeyin” sözleri aynı zamanda 
Maryland’deki kurumun hangi ihtiyaca cevap 
vereceğini gösteriyordu. Sadece bu da değil, 
İslamofobi’ye karşı  
“Gerçek İslam bu değil” demek yetmiyor. 
Sadece lisan ile değil, lisan-ı hâl ile teyidin de 
önemli hale geldiği bir ortamda, Maryland’deki 
medeniyet merkezi, “Gerçek İslam hangisi?” 
sorusuna anlamlı bir cevap teşkil ediyor. 

Trump gibi kampanyasını İslamofobi  
üzerine kuran bir palyaçonun başkanlık için 
yarıştığı ve müşteri de bulabildiği bir ülkede 
Maryland ahalisinin epey geniş bir araziye yayıl-
mış Diyanet Center of America’nın yapımına 
itiraz etmemesi de umut verici etkenlerden biri. 

Yanlış anlaşılmasın yalnız, söz konusu  
umut ABD’nin Müslümanlara bakışının 
harikulade olmasından filan ileri geliyor değil. 
Nötr bakabilme yetisini kaybetmemesi ve 
“sözleşme” kültüründen ileri gelen bir açıklıkla 
kâr-zarar hesabı yapmaya yatkın olmasıyla ilgili. 

Şöyle: Maryland’de hatırı sayılır bir 
Müslüman “community” var. Fakat projeyi 

hayata geçiren ve iki ülkeyi de tanıyan 
Diyanet’e bağlı birimler, “Madem öyledir, o 
halde bu zaten hakkımızdır” demediler, yerel 
destek almayı ihmal etmediler. Projenin bölge 
ahalisiyle karşılıklı saygı üzerine kurulmuş 
olmasına ve “akıllı” bir sunumla hazırlanmasına 
özen gösterdiler. Camide ezanların iç ezan 
olarak okunmasına, sesin hoparlörle dışarı 
verilmemesine karar verildi. Bunun da 
ötesinde yapım sürecine geçilmeden önce 
projeyi tanıtan broşürler hazırlandı. Külliyenin 
bölgenin değerini maddi olarak pozitif yönde 
etkileyeceğini açıklayan veriler de broşürde 
yer aldı. Durum böyle olunca yakınlarında 
sinagogların ve Budist tapınaklarının da 
bulunduğu bölgede bir de İslam Merkezi 
bulunmasına kimse karşı çıkmadı, hatta 
dönemin Maryland Belediye Başkanı projeye 
yardımcı oldu. 

Belki bu nedenle, Diyanet Center of 
America’nın açılışında ABD’den, Kanada’dan, 
Filistin’den, Suriye’den, Pakistan, Lübnan,  
Irak, Fas ve daha nice ülkeden Müslümanlar 
olduğu gibi, Hıristiyan, Budist, Hindu ve  
başka dinlere mensup Amerikalılar da vardı. 
Mimar Hilmi Şenalp’in Tokyo ve Berlin’den 
sonraki işi olan o güzel camiyi hayranlıkla 
seyrettiler. Hüseyin Kutlu’nun hatları, İznik 
çinileri, 99 esmanın yazıldığı şamdanı ile 
mütevazı ama derinlikli bir estetik sunan  
cami ve Selçuklu tarzında inşa edilmiş kültür 
merkezi karşısında mest olmamak elde değildi. 

Bir şeyler baştan iyi düşünüldüğünde,  
iyi hazırlandığında, iyi anlatıldığında hem  
kendisi hem de etkisi iyi olabiliyor demek ki. 

Cami değil medeniyet merkezi 

13 yıl öncesinin hava 
korsanı olan Özgür Gen-
çaslan, artık albümü olan 
ve klipleri video paylaşım 
sitelerinde dönen bir şar-
kıcı... Sahne ismi olarak 
Özgür Özcan’ı kullanan 
Gençaslan, Ankara’da bir 
mekânda da sahne alıyor. 
Cezaevinden çıkmadan 
önce uğruna uçak kaçır-
dığı eşinden ayrıldığını belirten Özgür 
Gençaslan, “Cezaevinden çıktıktan  
sonra tekrar sıfırdan başladım” dedi.

Albüm yaptı, klip çekti

13 YIL ÖNCE UÇAK KAÇIRAN HAVA KORSANI KONUŞTU:


