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SEÇİM sonucuna
en yakın verileri biz
ortaya koyduk.
Seçimden 10 gün
önce ortaya
koyduğumuz
verilerde, ‘Türkiye
genelinde AKP yüzde
46.2, CHP yüzde 27.2,
MHP 15.5, BDP 7.1 ve
diğerleri yüzde 4
oranında oy alır’
demiştik. Şu an
AKP yüzde 47’lerde
seyrediyor. Şu anda tüm
veriler, bizim ifade
ettiğimiz seyirlerde. Bu
sonuçtan şunu
çıkarıyoruz: Halk
kendisine yakın parti
bulamadığı için mevcut
partisinde devam
etmeye karar vermiştir.
2011 seçim sonuçlarına
yakın bir sonuçtur bu.
Seçmenler kutuplaşmış
ve kendi partisinde
kalmaya karar vermiştir.
Çünkü özellikle AKP
tabanı kendisini diğer
partilere yakın
hissetmemiştir. Aynı
zamanda ‘Ben hizmete
bakarım’ demiş ve bu
şekilde devam etmiştir.
Yolsuzluk AKP tabanında
sadece yüzde 1 oranında
etki yapmıştır. MHP’nin

bazı illerdeki oy
artışına gelince,
AKP’den kopan bir
kitle vardı.
Bunlar özellikle İç
Anadolu ve Akdeniz

Bölgesi’nde ortaya çıktı.
Yolsuzluktan değil de,
milli duygular, Suriye ve
PKK ile ilgili, Kürt
açılımına hassasiyet
gösteren Osmaniye,
Adana, Mersin
bölgelerinde Türk
milliyetçiliği
konusundaki
hassasiyetin daha da
arttığını görüyoruz.
CHP’nin bugüne dek
oylarının en fazla
artırdığı il ise
Aydın olmuştur.
İstanbul ve Ankara’yı
AKP’nin alma ihtimalini
yüksek görüyorum.
İzmir’de CHP’nin tarihi
bir oy alma ihtimali
yüksek. İstanbul’da
MHP CHP’yi
destekleseydi, CHP
alabilirdi, ama
İstanbul’da bunun
gerçekleşmediğini
gördük. Sarıgül’ün ve
Mansur’un seçim
kampanyalarının çok
başarısız olduğunu
düşünüyorum.

Gezici Araştırma Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat GEZİCİ:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

(İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE)
SIRA CETVELİ İLANI

Dosya No : 2012/3 (TMSF-HUK)
MÜFLİS : Veysel Bilen
ADRES : Orhan Tepe Mahallesi Çamlık Sk. No:27/A Dragos-Kartal/İstanbul
İFLAS KARARI: İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.10.2012 tarih ve 2004/161 E., 2012/228 K. sayılı kararı
İFLAS TARİHİ : 01.10.2012 günü saat: 10:55
Müflis Veysel Bilen hakkındaki, masaya kaydı talep edilen alacak talepleri ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemleri ik-
mal edilmiş olup, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 206 ncı ve 207 nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 110
uncu ve 106/5 inci maddeleri hükümleri uyarınca İflas İdaresince tanzim edilen sıra cetveli "Büyükdere Cad. N:143 Esente-
pe/İstanbul" adresinde ilandan itibaren alacaklıların incelemesine amade tutulacaktır.
Sıraya ait şikayetlerin, ilandan itibaren (7) gün içinde İcra Hakimliğine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan-
dan itibaren (15) gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine (İflas kararının verildiği İstanbul Mahkemelerine), İİK'nun 235 inci mad-
desi hükmüne göre yapılması gerekmektedir.
Müflis'in iflas tasfiyesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 11. maddesine istinaden, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanu-
nunun 17/6 ncı maddesinin yollaması nedeniyle 16/4 üncü maddesinin “İflas Kararı alınması halinde Fon, İflas Masasına im-
tiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda ya-
zılı iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun hükümleri
çerçevesinde tasfiye eder” hükmü gereğince ifa edilmektedir.
İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235. maddeleri uyarınca ilan ve tebliğ olunur.
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2013/115 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI: İstanbul ili Kadıköy ilçesi Merdivenköy Mah. 2228 ada, 5 parsel sayılı 112,00 m2 yüz ölçümlü
müşterek mülkiyetli arsanın tamamı,
Özellikler : İstanbul ili Kadıköy ilçesi Fikirtep Mah. Mandıra Cad. Can Sokağına cepheli ve bu sokaktan 3/2A kapı numarası
alan yerde bulunan, her ne kadar tapu kayıtlarında arsa olarak gözükse de yerinde zemin+üç normal katlı yapılaşmanın ol-
duğu görülen taşınmaz olduğu tespit edilmiştir.
Yerinde yapılan incelemeler sonucunda, bölgenin kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda ada bazında imar durumlarının art-
ması, bölgeye ilgiyi arttırmış arsa değerlerinin rayiç bedellerinin hızla artmasına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler ve böl-
gedeki arsa alım satım rayiç bedelleri incelenmiş bunun sonucunda söz konusu 2228 ada, 5 parsel sayılı 112,00 m2 yüzöl-
çümlü taşınmazın beher m2 sinin takriben 4000 T.L./M2 olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Can Sokağı 3/2 A
Yüzölçümü : 112m2.
Arsa Payı : ---
İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2013 tarih ve
M.34.3.KAD.0.13.02.310.05.02.687/1819506 sayılı imar durumu yazısında; Kadıköy ilçesi Merdivenköy mahallesi, 283 paf-
ta, 2228 ada, 5 parsel sayılı yer, 22.02.2011-17.01.2012-10.09.2012-28.11.2012-15.12.2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Fikirtepe
ve Çevresi Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine göre "KONUT ALANI"NINDA kalmakta olduğu; Ancak parselin cep-
he genişliği 12 m.den küçük olup Plan Notlarının 13. Maddesinde "Cephe genişliği 12m'den küçük olan parsellerde ayrık ni-
zam bina yapılamaz. Bu tür parsellerde tevhid koşulu getirmeye veya inşaat nizamı belirlemeye Belediyesi yetkilidir. Ayrık ola-
rak yapılaşamayan parsellerde mevcut teşekkülde dikkate alınarak ikili, üçlü ve daha fazla bitişik blok belediyesince düzen-
lenir. Denilmekte olup, bitişiğindeki parsellerle birlikte incelenmesi gerekmekte olduğu, 2387 ada, 30 parsel 141 m2 olup ko-
nut alanlarında büyüklüğü 200 m2'ye kadar olan parsellerde KAKS: 1,10, H: 2 kat olup, parsellerin birleşmeleri halinde KAKS
değeri artacaktır.
Ancak 22.02.2011 T.T.li 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planına dava açılmıştır. 15.12.2012 T.T.li plan no-
tu tadilatı 24.12.2012 24.01.2013 tarihleri arasında 28.11.2012 T.T.li plan notu tadilatı 11.02.2013-11.02.2013 tarihleri ara-
sında askıda kalacaktır.
Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele kom-
şu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulumdan gö-
rüş alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 448.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasındadır.
1. Satış Günü : 07/05/2014 günü 15:00-15:10 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 15:00-15:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ -
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 ortamda 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 artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları 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 mek-
tubu 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. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala-
rını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay-
laşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek-
lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelik-
le teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ör-
neği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/115 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/03/2014
(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. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/282 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Kurtuluş 2. Kısım 6 Ada No, 20 Parsel Nolu, 325 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli borçlu adı-
na 1/7 ve 1/28 oranında hisseli taşınmaz. Taşınmazın üzerinde tek katlı yapılmış dükkan (sanayi bölgesinde-eski sanayi si-
tesinde-)olarak bölünüp kullanılan yaklaşık 30-35 yaşlarında, bakımsız, basit yapı tarzında yıpranmış yapılar vardır. Taşın-
maz belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde ticari ve sanayi işyerlerinin olduğu bir bölgede-
dir. Parselin tamamı kullanılmakta olup ön caddeye ve arka sokağa cephelidir.
Adresi : Sanayi mahallesi no 81 (Eski sanayi sitesi - KIRIKKALE )
Yüzölçümü : 325 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz.
İmar Durumu : Emsal 1.00/1.00; Bina yüksekliği: 7.50 m; İnşaat Nizamı Bitişik / Ticari (sanayi alanı)
Kıymeti : 43.526,50 TL (taşınmazın 1/7 ve 1/28 borçlu hissesine takabül eden oranı) KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/05/2014 günü 10:00 -10:05 arası 2. Satış Günü : 04/06/2014 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale
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 ortamda 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 artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı ala-
caklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana İhale 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 mektu-
bu 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. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddiala-
rını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pay-
laşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek-
lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksın 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 ör-
neği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/282 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan okunur. 20/02/2014
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DÜNYA TÜRKİYE’Yİ İZLEDİ

BAE

‘Referandum gibi
yerel seçim’

Anket şirketleri sonuçları değerlendirdi

Konsensus sonucu tam bildi
YEREL seçimler dünya basınında ilgiyle

izlendi. Dünkü gazetelerde yayınlanan
haberlerin birçoğunda Türkiye'nin referandum
gibi bir yerel seçim yaşadığı yorumları yapıldı.

Gazete Türkiye'deki seçimle
ilgili haberi "Bölge Erdoğan'ın geleceğini
hesaplamak için seçimleri izliyor" başlığıyla
verdi. Haberde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın
bölgedeki en güçlü liderlerden biri olduğuna
işaret edildi.

İNGİLTERE

ABD

Gazete haberi "Erdoğan'ın
seçimi" başlığıyla verdi. Haberde Başbakan
Erdoğan'ın seçimde aday bile olmamasına
rağmen tüm gözlerin kendisinin üzerinde
olduğu yorumunda bulunuldu. Kasımpaşa'ya
giderek seçmenlerin nabzını yoklayan
Guardian Muhabiri Constanze Letsch
"Çoğunlukla Karadenizlilerin ikamet ettiği
Kasımpaşa Erdoğan'ı seviyor" diye yazdı.
Haberde Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'un
gelişimine yönelik icraatlarana geniş yer
verildi.

"Türkler Erdoğan
referandumu için sandığa gitti" başlıklı
haberde şu ifadelere yer verildi; Araplar üç yıl
önce ayaklandıklarında ilham kaynakları
Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi 11 yıl
sonra otoriter Arap liderler gibi davranıyor.

ALMANYA
"Başbakan Erdoğan pazar günkü

seçimlerin, kendisi ve izlediği politikanın
oylandığı bir seçim olması çağrısında
bulundu. 11 yıldır iktidarda olan Erdoğan
yıprandı. Bu yıpranmanın nedenleri, Taksim
protestolarının ardından ortaya çıkan öfkesi,
muhafazakâr Gülen hareketi ile yaşanan
çatlak, muhtelif yolsuzluk suçlamaları ve
agresif tavırları.”

Balkanlar’da AK Parti coşkusu
Türkiye’deki seçimler, Balkan ülkelerinde yaşayan Türk
vatandaşlarının yanı sıra Makedonya ve Kosova Türk-
leri ile Boşnaklar tarafından da ilgiyle izlendi. Prizren’de
Kosovalılar, AK Parti flamalarıyla caddelerde tur attı.

Alman gözlemcilerden engel
Almanya’dan gelen ve gözlemci oldukları iddia edilen 6
kişilik grup, Bingöl’de basının çalışmasına engel oldu.
Gelen tepkilerden sonra gözlemci Alman grup gazetecile-
rin fotoğraflarını çekerek, olay yerinden uzaklaştı.

Yerel seçimlerde anket yayınlayan şirketlerin
yetkilileri, ilk sonuçları değerlendirdi. Yetkililer,

“Halk kendisine yakın parti bulamadığı için kendi
partisinde devam etmeye karar verdi” derken,

MHP’de oy artışına dikkat çekti.

‘Halk kendisine yakın parti
bulamadı tercihine devam etti’

ANKARA’da biz
AKP’yi 5 puan önde
değerlendirmiştik.
Mansur Yavaş aldıysa
tebrik ederiz, biz 5 puan
yanılmışız, Ankara’da bir
hata yapmışız demektir. Ancak
ben sonucun bu şekilde
biteceğini düşünmüyorum. Daha
açılan sandık sayısı Ankara için
yüzde 14. Bizim öngörümüz,
İstanbul’da 45’e 40 idi. Yani
yüzde 45 AKP, yüzde 40 CHP

idi. Ankara’da da yüzde 45
AKP, yüzde 41 CHP idi. Bana
göre, Ankara’da ve İstanbul’da
sandıkların yüzde 50’si
açılmadan herhangi bir
açıklama çok şaşırtıcı olur. Şu

anda Ankara’da sandıkların
yüzde 15’i, İstanbul’da
sandıkların yüzde 30’u açılmış.
İki parti birbirine çok yakın
gidiyor. Zaten biz de yakın
gitmesini bekliyorduk. Ayrıca
MHP’nin atak yapacağını

söylemiş, ‘MHP’de oy patlaması
olacak’ demiştik. İstanbul ve
Ankara’da MHP seçmeni
CHP’ye oy vermesine rağmen
Türkiye’de MHP’nin oy oranında
büyük artış var. Halbuki büyük
kentlerdeki seçmenler de
MHP’ye oy verseler, daha büyük
bir patlama yapacakmış. Şu an
sonuçlar sürekli değişiyor.
Sağlıklı bir değerlendirme
yapmak zor. � Özlem YILMAZ-
Bülent GÜNAL/AHT

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan BAYRAKÇI:

‘Büyük kentler verseydi, MHP büyük atak yapardı’

İLK verilere göre
ortaya çıkan tablo 2009
yerel seçim sonuçlarıyla
örtüşüyor. Özellikle
Ankara’da kıran kırana
bir seçim yarışı olacağı
belliydi. Ayrıca eğer CHP Mustafa
Sarıgül’ü aday gösterirse İstanbul’da
da AK Parti ile CHP arasında nefes
kesen bir yarış olacağını bir yıl önce
belirtmiştik. Bu öngörümüz de
doğru çıktı. Yerel seçim
sonuçlarının ilk verilerine
baktığımızda CHP’nin göreceli
olarak daha başarılı olduğunu
söyleyebiliriz. AK Parti ise fırtınalı
bir seçim sürecine rağmen oylarını
büyük oranda korumayı başardı ve
büyük bir başarı elde etti.’

Konsensus Genel Müdür Murat SARI:

‘AK Parti oylarını
korumayı başardı’
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