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BU seçimde herkes kendi
kutbunu seçip oy kullandı.
Kutuplaşma politikasını en iyi
yürüten AK Parti seçimden
başarıyla çıktı. Seçim politikası
Erdoğan’ın kişiliği üzerine inşa
edildi. Bir tür kahramanlık, tek adam
özdeşleşmesi sağlandı; bu da başarıldı.
Dolayısıyla ona karşı yürütülen kampanyalar,
tapeler tam da bu duygusal özdeşleşmenin
sağlanmasını getirdi. Tartışma halindeki

savaştan AK Parti kazançlı çıktı. Seçim
Erdoğan’ın kişiliği üzerindeydi. Galiba
istikrarsızlıktan korkan ortalama bir seçmen var.
Türkiye toplum olarak ciddi güven sorunları
yaşayan bir toplum. Darbeler ve bunun
travmatik etkisi, toplumun kendine güvenini
azaltıyor, başkalarına güvenini de azaltıyor. Belki
de bu yüzden kutuplaşma politikaları her zaman
işe yarıyor. Seçmen, “Kafamı karıştırmayın. Ben
komplodan korkuyorum. Var olanın sürmesini
istiyorum” dedi. Yüzde 50, yüzde 50 bölündü.

Prof. Dr. Ferhat KENTEL:

Doç. Dr. Hülya Uğur SEÇMEN:

SEÇİM, negatif kampanyanın
her zaman başarılı olmadığını
gösterdi. İkincisi, “Ben artık
kamplaşıyorum” dedi. Bizim
yorumcularımız, siyaset
bilimcilerimiz biraz çevrelerinin

dışına çıkmaya alışık olmayan insanlar. Evet
Twitter, Youtube bizim için çok önemli. Ama
Türkiye’de Youtube’un adını duymamış,
Twitter’in ‘t’ harfine ulaşmayan insan var.
Kullanılamayan bir sürü kitle var ve bu
seçmen kitlesi de zaten onlardan oluşuyor.
Bizde siyaset hâlâ yüz yüze, en klasik
yöntemlerle yürüyor. Bu iletişimi de
en iyi iktidardaki parti sağlıyor. Erdoğan’ın
imam hatip mezunu olması boşuna değil.

SOSYOLOJİK bir
okuma yaptığımızda toplum
mühendisliğine soyunanların
bu işten vazgeçmediklerini
ama toplumun bunlara prim
vermediğini, bir arpa boyu
yol almadığını söyleyebiliriz. Bu
mühendislik çalışmasının içine
başka enstrümanlar da dahil
oldu. Cemaatin de işin içine
girdiği, siyasette olmayan,
bilinmeyen birtakım
enstrümanların dahil edildiği bir
mühendislik çalışması oldu ama
başarısızlıkla sonuçlandı. Hatta

hezimetle bitti. Çünkü
bunlar ikili ölçümlerle
toplumsal refleksleri
kontrol edebileceğini,
öngörebileceklerini var
sayıyorlar. Seçmen

şunu söylüyor: “Biz istikrardan
yanayız. Türkiye’nin temel
sorunları var. Bu sorunlarla
ilgili çözüm üretmek isteyen
mekanizmalarının devrede olma-
sını istiyoruz.” Tabii ki olağanüs-
tü bir durum gibi gösterilen
bu duruma vatandaşın çok
itibar etmediğini görüyoruz.

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI:

Yrd. Doç. Dr. Tuba DEMİRCİ:

YEREL seçimler, adayların
projelerinden çok, partilere ve
bu partilerin liderlerine yönelik
olarak yapılan bir tür sağlama-
ya dönüştü. 17 Aralık ve son-
rasında siyaseti yönlendiren
iddialar vasıtasıyla pek çok
kesimin beklediği kritik seç-
men tabanı değişikliği olmadı.
CHP, AK Parti yönetimiyle ilgili
şüpheleri bulunan seçmenlerin
bir bölümünün, yine milliyetçi
muhafazakâr çizgiden gösteri-

len birtakım adaylarla oy ora-
nını yükseltti. Aslında bu AK
Parti’nin oy aldığı cemaatin,
entelektüel ve ekonomik gü-
cünün oy bazında etkinliğinin
çok da önemli olmadığını gös-
terdi. Seçimde pek çok ilk de
yaşandı. Yerel seçimin genel
seçim atmosferine özdeş hale
gelmesi, gerginlik siyasetinin
seçmen davranışında çok ra-
dikal değişikliklere neden ol-
madığının görülmesini sağladı.

‘Gerginlik siyaseti
seçmen davranışını etkilemedi’

Türkiye’nin önde gelen sosyologları, 30 Mart
yerel seçimlerinin sonucunu yorumladı

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2013/11987 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, Ada No: 9886, Parsel No: 2, Cilt No: 259, Sayfa No: 25589,
Yüzölçümü: 1.612,00 m2, Arsa Pay/Payda: 8/300, Ana Taşınmaz Nitelik: 8 katlı betonerme apartman, Kat:7 Bağımsız
Bölüm No: 25 de kayıtlı mesken nitelikli taşınmaz. Tam Hisseli.
Adresi : Yalı Mah. 6470/2 Sk. No: 6 Fikretbey Apt. K:7 D:25 Karşıyaka / İZMİR
imar Durumu : İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesinde bulunan tapunun 25 L-Ib pafta, 9886 ada, 2 parsel ile
ilgili yapılan incelemede gayrimenkul blok nizam, Y(Emsal) =1 koşullu, 4270 m2 yapı inşaat alanlı, max. 8 katlı, konut
adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde 1 adet 1991 yılı ruhsatlı, 8 katlı bina bulunmaktadır.
Hali Hazır Durumu : Mesken 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol, koridor, kömürlük, wc ve balkonlardan ibarettir. 3 oda
ve salon yer döşemesi laminant parke, diğer mahallerin yer döşemesi seramik, ıslak hacimler fayans, mutfak alt ve üst
dolaplı granit bankolu hazır ahşap mutfak, banyoda duş teknesi, duşakabin, klozet lavabo, wc'de klozet, lavabo, duvarlar
alçı sıvalı, saten boyalı, tavanlar kartonpiyerli, daire iç kapıları Amerikan panel kapı, pencere doğramaları pvc ve çift cam,
mutfak, salon ve 2 oda müşterek balkonlu, 1 oda balkonlu, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Bina çift asansörlüdür. Mes-
ken bina girişine göre sağ arka cephede kalmaktadır. Mesken doğalgazlı ve kaloriferlidir. Bina zemin + 7 katlıdır. Ze-
minde 7 dükkan ve 1 kapıcı dairesi bulunmaktadır. Mesken son kattadır.
Yapı kullanma izin belgesi tarihi 30/10/1997, mesken brüt 159 m2, net yaklaşık 139 m2 dir. Binanın yaşı 16, yıpranma
payı % 20'dir.
Mesken okullara, sağlık kuruluşlarına ve ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yarar-
lanmaktadır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda mevcut tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/05/2014 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü : 10/06/2014 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka 3. İcra Dairesi, Karşıyaka Adliyesi Ek Binası, Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:3 Karşı-
yaka / İZMİR
Satış şartları : 1- Taşınmazın birinci satışı 16/05/2014 günü saat 13:30'dan 13:40'a kadar Karşıyaka 3. İcra Dairesi, Kar-
şıyaka Adliyesi Ek Binası, Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/CK:3 Karşıyaka / İZMİR adresinde açık artırma sure-
tiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esa-
tis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50 sini ve rüç-
hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önce-
ki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve var-
sa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göster-
meleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20'si nispetinde teminatı Vakıfbank Kar-
şıyaka Çarşı Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi ya-
zılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar Milli bir Ban-
ka'nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından do-
ğan vergiler ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan
veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve ce-
zaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş ol-
sa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan id-
dialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit ol-
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince iha-
le 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 temerrüt faizinden mü-
teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya
bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka-
ca bilgi almak isteyenlerin 2013/11987 ESAS sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat ya-
pılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. maddesi gereğince tebliğ yerine ka-
im olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 19/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir

Basın:20590 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ELMADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2013/74 KARAR NO:2013/392
Davacı AYKUT 2.BUDAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Davacının davasının KABULÜ ile; Ankara ili, Mamak ilçesi, Lalahan, C:55, H:55 BSN:64’te nüfusa kayıtlı Mustafa ve Şehriye’den ol-
ma (TC 16579009962 nolu) Aykut 2.BUDAK’ın mevcut soyadındaki “2.” (rakam ve noktanın) nın KALDIRILARAK “BUDAK” olarak DÜZEL-
TİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE karar verildiği Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/12/2013

Basın:20567 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ANKARA 13. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/11826 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; su kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geç-
mesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şart-
namenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda dosya numarasıyla dai-
remize başvurmaları ilan olunur. 18/03/2014
1.ihale Tarihi : 12/05/2014 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
2.İhale Tarihi : 09/06/2014 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.
İhale Yeri : ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU - null null / null
No Takdir Edilen

Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 120.000,00 1 %1 06KC913 Plakalı, 2012 Model, BMW Marka, 320 D SEDAN Tipli,

87317974 Motor No'lu, WBAPP1109BE858133 Şasi No'lu, Renk
siyah aküsü bitik olduğu için çalıştırılamadı. Muhtelif yerlerinde
çizikler ve Sol ön kapıda ezikler mevcut. Kontak anahtarı ve ruhsat vardır.

1. İhale Tarihi: 12/05/2014 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
2. İhale Tarihi: 09/06/2014 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.
ihale Yeri : ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU - null null / null
No Takdir Edilen

Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2 85.000,00 1 %1 06HK904 Plakalı, 2011 Model, VOLVO Marka, S60 D3 GEARTRONİC

Tipli, D5204T31000616 Motor No'lu, YV1FS8850C2077223 Şasi No'lu,
Renk : Beyaz (Buz). Muhtelif çizikler mevcut. Ruhsat ve kontak anahtarı
yok. Aracın anahtarı olmadığından çalıştırılamamıştır.

(İİK m. 114/1,114/3)* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Basın:20432 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İZMİR 7. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1. İhale Tarihi: 02/06/2014 günü, saat 13:45 - 13:50 arası. 2. İhale Tarihi: 17/06/2014 günü, saat 13:45 - 13:50 arası.
İhale Yeri : İzmir adliyesi d3 blok zemin kat z 24 müzayede salonu bayraklı izmir Araç Ateş yediemin deposu 7086 sok no
10/3/A Pınarbaşı Bornova İzmir adresinde bulunmakta olup ilgililer menkulu yerinde görebilirler
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.
1 20.000,00 1 %18 35V3476 Plakalı, 2005 Model, ISUZU Marka, NKR 55 Tipli dizel aracın ön sağ

tarafı vuruk sağ tampon hafif kırık ön sol cam kırık, muhtelif çizikler km okunmuyor
ruhsat ve anahtar yok.

(İİK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Basın:20583 www.bik.gov.tr

2012/15161 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı
mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün,
saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymet-
lerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktir-
de, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve ay-
nı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah-
min edilen değerinin %50'sini bulmasının
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olmasının
ve bundan başka paraya çevirme ve pay-
ların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün ön-
ce başlamak üzere artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektro-
nik ortamda birinci artırmadan sonraki be-
şinci günden başlamak üzere ikinci artır-

ma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait ola-
cağı ve satış şartnamesinin icra dosya-
sından görülebileceği; gideri verildiği tak-
dirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak iste-
yenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıy-
la dairemize başvurmaları ilan olunur.
28/02/2014

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

‘Negatif kampanya
hep başarılı olmaz’

Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI:

NE yolsuzluklar ne
skandallar hiçbir şey
kimsenin umurunda değil.
Herkes geçimini
düşünüyor. Sanırım
11 milyon kişi devletten

sosyal yardım alıyor. Az bir para
olduğu halde bundan memnuniyet
duyuyor. Minnettar kalıyorlar
anlaşılan. Bütün bu da Türkiye’deki
ahlak anlayışının da namus
anlayışının da gayet dar bir anlayış
olarak kalmış olduğu, yolsuzlukların,
hırsızlıkların -”Herkes yapıyor”
şeklinde- kabullenildiği ve toplumun
gerileme içinde olduğunu gösteriyor.

‘Herkes kendi
geçim derdinde’ Toplum hangi

mesajı verdi?

‘Seçimde vatandaş
kendi kutbunu seçti’

‘Seçmen ‘İstikrardan
yanayız’ mesajı verdi’

TÜRKİYE, 17 Aralık operasyonu sonrası
paralel devlet iddiaları, kaset savaşları arasında
geçen bir seçimi geride bıraktı. Özellikle Ankara
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimi hararetli geçti. Sonuçtaysa AK Parti
sandıktan bir kez daha defa zaferle çıktı.
Başbakan Erdoğan seçim sonrası yaptığı
konuşmada, “Ahlak dışı siyaset kaybetti” derken,
muhalefet yolsuzluk iddialarını yineledi. Peki
sandıktan çıkan sonucu nasıl yorumlamak lazım?
Seçmen ne dedi? Bu sonuçlar kutuplaşmayı mı
gösteriyor? Sosyologlar, 30 Mart yerel
seçimlerini sosyolojik açıdan yorumladı ve
seçmenin mesajını okudu. � Ümran AVCI / AHT


