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Dezsö Ranki, CRR’de Neil Jordan’ın ‘Yanılgı’sıAvkıran’dan 19 şarkılık albüm
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun yerleşik orkest-
rası olan Budapeşte Festival Orkestrası, ünlü şef Gabor 
Takacs Nagy ve piyanist Dezsö Ranki ile 3 Nisan’da ikinci 
kez İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak.

“Crying Game” (Ağlatan Oyun) ve “Interview with 
the Vampire” (Vampirle Görüşme) gibi unutulmaz 
filmlerin İrlandalı yönetmeni Neil Jordan’ın romanı 
“Yanılgı”, Everest Yayınları tarafından yayımlandı. 

Bugüne kadar birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyu-
nunda yer alan başarılı oyuncu Mustafa Avkıran, önü-
müzdeki hafta bir müzik albümüyle gelecek karşımıza. 
“Sabahlar Olmasın” adlı albümde 19 şarkı yer alıyor. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/5151 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İstanbul, Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi, Park Sokakta, tapunun 5574 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı ve Park Sokaktan 40 dış kapı num-
arası alan 254m2 miktarlı kayden: arsa, mahallen: kargir binanın 11/237 hissesi niteliğindedir. Park Sokağa paralel cephesi 11 mt, yola dik ortalama derinliği 23.09mt civarında olan ve ta-
mamı 254m2 alana sahip arsa üzerinde, Park Sokak cepheli konumda, zemin kat+4 normal kat+ çekme kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile
inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın zemin katında, Park Sokak cepheli konumda, katın tamamını ihtiva eden bir dükkan, 1.normal kat, 2.normal kat,
3.normal kat ve 4.normal katlarında işyeri ve imalat mahalleri, çekme katında ise bir daire mevcuttur. Söz konusu bina zeminde 205m2 alana sahip, zemin kat döşeme kaplaması mermer, 1
.normal kat zemini seramik, diğer katlarda mozaik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum ve PVC doğramalı, dış cephesi BTB olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz
tesisatları mevcuttur. Tamamı 254m2 alana sahip arsa üzerinde bulunan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1130m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu semt ve mevki iti-
bariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret sahasında yer almaktadır
imar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 12.12.2013 tarih, 2013/9082 sayılı imar durum belgesine göre; Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5574 ada,
17 parsel sayılı taşınmaz; 31.12.2007 onanlı, 1/1000 ölçekli Kağıthane 4. Etap Uygulama İmar Planında B-5 (bitişik nizam 5 kat) lejantlı Ticaret Alanında kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti: 64.978,90 TL ( 11/237 Hisse için)
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 12/05/2014 günü 14:00 -14:10 arası
2. Satış Günü: 11/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik or-
tamda teklif verilebilecektir. 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 takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çık-
mazsa satış talebi düşecektir.
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 verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 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 la-
zımdır; 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 gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su-
reti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola-
caklardır. 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 alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5151 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş-
vurmaları ilan olunur. 17/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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T.C. SİNCAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2013/418 ESAS
DAVALI: TUNÇ ATALA Altıfet Sk. N: 18/1 Moda Kadıköy/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının ya-
pılan ön inceleme aşamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağının teb-
liği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ila-

nen tebliğine karar verilmiştir.
Kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ya da bizzat dosyanızı takip etmeniz aksi taktirde 6100
sayılı HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,
Dava Dilekçesinin ve tensip tutanağının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
14/03/2014
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2013/38 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 47288 Ada No, 6 Parsel No, Taşınmaz Bağlıca mahal-
lesi Etimesgut Bulvarı cepheli olup topoğrafik yapısı hafif eğimli yapıdadır, taşınmaz üzerinde
ev ve ağaç gibi muhtesad bulunmamaktadır, imar bilgilerine göre inşaat emsali E=0,35, saçak
seviyesi Hmax=serbest serbest olduğu belirtilmiş olup bu bilgileri göre taşınmaz arsa üzerine
toplam inşaat alanı 722,75 m2 büyüklükte konut nitelikli bina inşaatı yapılabilecektir. Belediye
hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadır.
Adresi : Ankara ili, Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Etimesgut Bulvarı cepheli

47288 ada 6 parsel
Yüzölçümü : 2.065,00 m2
Kıymeti : 619.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü : 21/05/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2014 günü 14:00 -14:05 arası
Satış Yeri : Sincan Adliye Sarayı Mezat Salonu - null null / null
Satış şartları: 1- İhale; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün önce-
sinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektro-
nik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları toplamını ve sarış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci gün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-

tir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla-
rı toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
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 verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim mas-
rafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle fa-
iz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde haklarr tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 ün-
cü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su-
reti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be-
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola-
caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu-
nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildi-
ği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2013/38 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur-
maları, iş bu ilanın tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
21/03/2014
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Çanakkale şehitlerine Türkçe 
ve İngilizce ağıt
“Ortadoğu için barış” temasıyla yazıp bestelediği “Middle East” (Ortadoğu) şarkısıyla müzik 
dünyasına adım atan Prof. Dr. Şansın Tüzün, bu kez Avustralyalı müzisyen Adam Dunning ile 
birlikte Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı için hazırladıkları “Gelibolu” adlı şarkıyı seslendirecek

“ORTADOĞU için 
barış” temasıyla yazıp 
bestelediği “Middle 
East (Ortadoğu)” şar-
kısını geçtiğimiz yıl 
Medeniyetler Korosu 
ile birlikte seslen-
diren Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şansın Tüzün, bu kez de “Geli-
bolu / Gallipoli Projesi” için kolları 
sıvadı. Avustralyalı müzisyen Adam 
Dunning ile gerçekleştirdiği “Geli-
bolu / Gallipoli” şarkısının Çanak-
kale Savaşı’nın 2015’deki 100. yılına 
yetiştirilmesi amaçlanıyor. Müzik 
ve edebiyat çalışmalarını ABD’de de 
sürdüren ve orada “ChanCe” (Şanse) 
adıyla tanınan Tüzün, Adam Dun-
ning ile yaptıkları iki ayrı proje için 
kendi deyimiyle “kıtalararası” çalı-
şıyor. Tüzün, Dunning ile yaptık-
ları projeyi şöyle özetledi: “İki şarkı 
var. Birinci şarkı ‘Ordinary’. Adam, 
İstanbul’un büyüsü ve egzotikli-
ğini, Batı normlarıyla birleştirdiği 
bir şarkı besteleyip benimle düet 
yapmak istedi. Adam Dunning’in 
yazıp bestelediği şarkıya düet yap-
tık. Bu düete çalışırken ‘Gelibolu / 
Gallipoli Projesi’ ortaya çıktı. Türkü 

formatına yakın olan bu parçanın 
bestesi ve Türkçe sözleri bana, İngi-
lizce sözleri Adam’a ait. Bu çalış-
manın sonucunda yarı Türkçe, yarı 
İngilizce bir ağıt çıktı ortaya. Çanak-
kale’de şehit olan askerlerimiz ve 
Anzaklar için yazıldı bu ağıt. Proje 
Çanakkale Savaşı’nın 100. 
yılına denk gelen 2015’te 
sunulacak ama şarkı 
tamamlandı.” İkili-
nin “Ordinary” adlı 
çalışması,        
2 Nisan’da 
tüm dünyada 
yayınlanacak. 

‘ATATÜRK’ÜN 
SÖZLERİ  
BENİ AĞLATTI’ 
İstanbul’a daha 

önce birkaç kez geldi-
ğini ancak Gelibolu’ya ilk 
kez bu yıl gidebildiğini anla-
tan Adam Dunning, “Atatürk’ün 
‘Uzak diyarlardan evlatlarını harbe 
gönderen analar! Gözyaşlarınızı din-
diriniz. Evlatlarınız bizim bağrımız-
dadır. Huzur içindedirler ve rahat 
uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta 
canlarını verdikten sonra, artık 

bizim de evlatlarımız olmuşlardır’ 
Sözünü okuyunca gözlerim yaşardı. 
Çok etkilendim” dedi. 

Avustralyalılar için 25 Nisan’daki 
anmanın önemini anlatan Dunning, 
“Avustralya’da son 20 yılda farklı 
bir bilinç oluştu. Herkes akıllı tele-

fonlarına o güne özel bir prog-
ram yüklüyor. Telefon, bir 

gün öncesinden hatır-
latma yapıyor ve 

aynı gün erkenden 
herkesi uyandırı-
yor. Avustralyalı 
askerlerin Geli-
bolu’ya çıktığı 
saatle eşzamanlı 
olarak sabah 5’te 
bir seremoni yapı-

yoruz. Anzakla-
rın bir bölümü de 

Çanakkale’ye geli-
yor. Bu konuda sosyal 

bir bilinç var. Bir Avustral-
yalının gözünde bu konu din gibi. 
Çünkü orada ölen insanlar çok 
gençti, çocuktu. Çok uzak bir ülke-
den bilmedikleri bir ülkeye geldiler. 
Farklı bir anlamı var. Bu Avustral-
ya’nın kendini bir ulus olarak hisset-
mesini de sağladı” diye konuştu. 

AĞITIN 
SÖZLERİNDEN...
Gelibolu Gallipoli 

Ayrıldın yurdundan kapıldın bir düşe 
Elveda diyerek evine ve eşe 

Hesapsız kitapsız katıldın bu işe 
Çocuktun bilmeden atladın ateşe 

Ali’si İdris’i Johnny’si Billy’si 
Yatıyor yan yana burada can cana 

Yatıyor Arslanlar Gelibolu’da 
Yatıyor Anzaklar Gelibolu’da
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İstanbul 
fotoğraflarını 
kitaplaştırdı

INSTAGRAM’da yak-
laşık 700 bin takipçisiyle 
dünyanın tanınmış yıldız-
larını bile geride bırakan 
Mustafa Seven’in “İnstan-
bul / Instagram’da İstan-
bul Fotoğrafları” kitabı, 
Instagram’da yayınladığı 
ve 2010 yılından bu yana 
çektiği 100’ü aşkın İstan-
bul karesinden oluşuyor. 
Bir yandan şehrin imzası 
niteliği taşıyan mekân-
larda alışkın olmadığımız sahneleri yansıtırken, 
bir yandan da İstanbul’un pek tanık olmadığımız 
sokaklarındaki yaşama tanıklık ediyor. Bir sokak 
fotoğrafçısı olan ve kendisini “hikâye anlatıcısı” 
olarak tanımlayan Mustafa Seven’in her fotoğra-
fında ayrı bir öykü yer alıyor. “İnstanbul”, Seven’in 
şehrin insanlarına, sokaklarına, sokak hayvanla-
rına ve “İstanbul’un mobilyaları” diye tanımladığı 
köprülerine, meydanlarına, vapurlarına olan  
bakış açısını yansıtıyor. n Ümran AVCI/AHT

1974 yılında Sivas’ta doğan Seven, uzun yıl-
lar farklı günlük gazetelerde foto muhabirliği ve 
fotoğraf editörlüğü yaptı. “Hayata tanıklık etmek” 
diye tarif ettiği sokak fotoğrafçılığı konusunda 
önemli isimlerden biri haline geldi. Seven, reklam 
fotoğrafçılığının yanı sıra yurtiçi ve dışında özel 
fotoğraf projeleri gerçekleştiriyor. 

MUSTAFA SEVEN KIMDIR? 

USTA 
sinema 
yazarı Atilla 
Dorsay, 
sinema 
kitaplarına 
bir yeni-
sini daha 
ekledi. Türk 
sineması-
nın 100. yıl-
dönümü 
dolayısıyla hazırladığı “100 Yılın 
100 Türk Filmi”, Remzi Kita-
bevi tarafından yayımlandı. 
Dorsay, Muhsin Ertuğrul’un 
1934 tarihli “Bataklı Damın Kızı 
Aysel” filmiyle başladığı kita-
bını 2013 yapımı Yılmaz Erdo-
ğan’ın “Kelebeğin Rüyası”, 
Reha Erdem’in “Jin” ve Onur 
Ünlü’nün “Sen Aydınlatırsın 
Geceyi” filmleriyle tamamlıyor. 

Kitap için birçok filmi 
yeniden seyreden Dorsay, 
yaklaşık 20 sayfalık “Sunuş” 
bölümünde kitaptaki seçkiyi 
hangi kriterlere göre nasıl 
hazırladığını ayrıntılarıyla 
anlatıyor. Seçkide Türk 
sinemasının festivallerde 
ödüller kazanmış önemli 
filmleri kadar gişede büyük 
başarılar kazanan filmleri de 
yer alıyor. Türk sinemasının 
100 yılını kutladığı bir 
dönemde “100 Yılın 100 Türk 
Filmi” tüm sinemaseverlerin 
kütüphanesinde yer almayı  
hak eden takdire değer,  
önemli bir çalışma. 

Dorsay’dan 
100 Türk filmi

Adam 
Dunning

Şansın
Tüzün


