
Selçuk Demirel’den
‘kuş misali’ bir sergi

İSTANBUL
Fransız Kültür
Merkezi, 1978
yılından bu yana
Paris’te çalışmala-
rını sürdüren sa-
natçı Selçuk Demirel’in 1974-2014 yılları
arasında basında yer alan çizimlerinden
yapılmış bir seçkiyi “İnsanoğlu Kuş
Misali” başlığı altında sergileyecek.
Yarın açılacak ve 31 Ağustos tarihine
kadar devam edecek retrospektif
sergi, izleyicileri sanatçının son 40 yılda
dünya gündemine ilişkin özgün bakışını
keşfetmeye davet ediyor. Siyasal ve sosyal
dönüşümleri çizgilere taşıyan bu sergi,
Selçuk Demirel’in Türkiye’de yaşarken
hazırladığı bir dizi afiş ile açılıyor. Sanatçının
Le Monde, The Washington Post, The New
York Times ya da The Wall Street Journal
gibi gazete ve dergilerde yayınlanmış
desenlerinden yapılan seçki “Jeopolitik”,
“İnsan Hakları” ve “Düşünmek”
başlıklı 3 tema etrafında sunulacak.
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Evora’dan 13 yeni şarkı
2011 yılında hayatını kaybeden dünya müziğinin
“yalınayaklı diva”sı Cesaria Evora’nın daha önce
yayınlanmamış 13 şarkısını içeren yeni albümü “Mae
Carinhosa”, Pasion Turca etiketiyle Türkiye’de yayınlandı.

‘Nuh’ filmi zirvede
Başrolünde Russell Crowe’un oynadığı ve
bazı ülkelerde yasaklanan “Nuh” (Noah) filmi,
gösterime girdiği ilk 3 günde, 44 milyon dolarla
ABD gişelerinde en çok hasılat yapan film oldu.

MEF’te kitap günleri
MEF okullarının “Herkes İçin Kitap” adıyla
düzenlediği 11. Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri,
bugün başlıyor. MEF Eğitim Kampusu’nda
4 Nisan’a dek sürecek fuara 23 yayınevi katılacak.

Orhan Veli, doğumunun 100. yılında bir sergiyle
anılacak. 4 Nisan’da İstanbul’da Yapı Kredi Kültür
Merkezi’nde açılacak sergi; genç yaşta hayatını
kaybeden şairin yaşamını fotoğraflar, dergiler,
mektuplar ve çizimlerle bütün yönleriyle ortaya koyacak

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
T.C ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2010/173 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu mahallesi, 238 ada, 1 parselde kayıtlı 5.622,00 m2 tar-
la cinsi taşınmazdır. Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/04/2008 gün ve 5996 saydı yazı-
sında 1/1000 ölçekli parselasyon planı kapsamında "Spor Alanı" kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Hafif meyilli bir arazi ya-
pısına sahip, kuzey ve doğu tarafı tel örgü ile güney ve batı tarafı taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde muhtelif cins, yaş
ve değerde toplam 56 adet ve 32.165,00 TL, değerinde ağaçlar vardır. Yukanda Özellikleri yazılı taşınmaz taraflar arasında-
ki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiyle satılacaktır.
*** Taşınmaz; tapu kaydındaki Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müd. lehine 5500 m2lik saha üzerinde daimi irtifak hakkı ile ile
birlikte satılacaktır.
Adresi : Çayyolu Mahallesi, S. Saltoğlu Bulvarı Minasera İşmerkezi Yanı Yenimahalle/ ANKARA
Yüzölçümü : 5.622,00 m2 Kıymeti: 2.297.415,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 02/06/2014 günü 11:00 -11:10 arası 2. Satış Günü : 03/07/2014 günü 11:00 -11:10 arası
Satış Yer: ANKARA ADLİYESİ 2 NO.LU MEZAT SALONU SIHHIYE/ANKARA
Satış şartları: 1- ihale 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 İle sabit olmadıkça pay-
laşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir, ihaleye 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
ocaklardır, ihale 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 Ör-
neği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2010/173 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/03/2014
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T.C. AYDIN 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/13168 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, 0 Ada No. 713 Parsel No, BEYKÖY Köyü, civarı mevkii taşınmaz 13,567 m2 alanında,
incir bahçesi vasfındadır. Taşınmaz koalivüyal, yamaç arazi konumunda taşlı-tınlı toprak yapısında ve kıraçtır. Taşınmaz
üzerinde 25-30 yaşlarında 150 adet incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın doğusu, güneyi ve kuzeyi yol, diğer tarafı aynı va-
sıflı şahıs arazileri ile çevrilidir. Taşınmaz maliki Halil kızı Necla KAYHAN'ın hisse oranı tamdır.
Adresi : Beyköy köyü Incirliova/Aydın
Yüzölçümü : 13.567 m2
Arsa Payı : 100/100
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 67.835.00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/05/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 12/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : AYDIN ADLİYESİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORU
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna ka-
dar 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 bulun-
madığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar var-
sa 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. İhale 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 isleyenlerin
2013/13168 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/03/2014
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T.C. ANKARA 23. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2013/1080 Esas
DAVALI : ERDEM CABADAK Bademlik Mah.Baruthane Sok. 51 A/A Keçiören/ ANKARA
Davacı Sibel Cabadak vekili tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıl-
dığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruş-
ma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 15/05/2014 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettir-
meniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam
olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/03/2014

Basın:20538 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SİNCAN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2013/208 Esas
Davacı, YÜKSEL ÖVÜNÇ tarafından davalı AKTÜRK TURİZM TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
aleyhine açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 20/05/2014 günü saat 10:20'a bırakılmıştır.
İ.İ.K'nun 158/1, 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin
ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 24/03/2014
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2013/17454 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 27362 Ada No, 3 Parsel No, Karakusunlar Mahalle/Mevkii, İsçi Blokları Mah. Muhsin Ya-
zıcıoğlu Cad. Çiğdem Apt. No:52/1 Çankaya adresinin bulunduğu yere rastlayan imarın 27362 ada 3 parselini teşkil eden,
44/3384 arsa paylı, 3384,00 m2 arsa üzerine kurulu 1.bodrum kat 1 no lu 3 oda, salon, mutfak, hol, antre, wc, banyo, 2 balkon
ve kilerden müteşekkil, 186 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Bakanlar Kurulu Sınırlı Ayni Hak Edinimleri Yasaklanmıştır.
1. Satış Günü : 08/05/2014 günü 10:10 -10:20 arası
2. Satış Günü : 04/06/2014 günü 10:10 -10:20 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 3 No lu Mezat Salonu
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 bulunmadjğı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektro-
nik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları top-
lamını 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. 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 paylaş-
madan 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 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 te-
minat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örne-
ği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/17454 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/03/2014
TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NO
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
IBAN: TR090001500158007290493105
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13 Nisan 1914’te İstanbul Beykoz’da doğdu.
Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi
Garip akımının kurucusudur. Türk şiirindeki eski
yapıyı değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın
söyleyişini şiir diline taşıdı, 1940-1950 yılları
arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki
bıraktı. Şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale
ve çeviri alanında birçok eser verdi. 36 yaşında öldü.

TÜRK şiirinin çığır açan
en önemli ustalarından
Orhan Veli, doğumunun

100’üncü yılında İstanbul’da
geniş kapsamlı bir sergiyle
anılacak. Yapı Kredi
Kültür Sanat
Yayıncılık tarafından
düzenlenen “Sakın
Şaşırma: Orhan Veli
100 Yaşında” sergisi,
Orhan Veli arşivindeki
ve koleksiyonerlerdeki
fotoğraflar, mektuplar,
şiirler, kitaplar,
gazeteler, dergiler,
resimler, heykeller ve
çizimlerden oluşuyor. Serginin
amacı 36 yaşında hayatını
kaybeden şairin kısa yaşamını
kronolojik bölümler halinde,
bütün yönleriyle ortaya
koymak. Sergide Orhan
Veli’nin önderliğinde sadece
28 sayı yayımlanabilen sanat
gazetesi Yaprak’ın abone

defteri ve klasörü, Orhan
Veli’nin cep defteri ve
kalemlerinin yanı sıra ilginç
mektupları ve imzalı kitapları

da yer alacak. Ayrıca ilk
olarak 1947 yılında
yayımlanan 4’üncü
şiir kitabı “Yenisi”nin
matbaa manüskrisi de
sergilenecek. Yayınevi
yetkilileri sergide
ziyaretçileri bir
sürprizin beklediğini de
belirtiyorlar. Tam bir
edebiyat müzesi
niteliğinde olduğu

iddia edilen ve “hiç
yaşlanmayan şair” Orhan
Veli’yi daha yakından tanımak
isteyenleri bekleyen “Sakın
Şaşırma: Orhan Veli 100
Yaşında” sergisi, 4 Nisan Cuma
günü Beyoğlu Yapı Kredi
Kültür Merkezi’nde açılacak ve
1 Mayıs’a kadar ziyarete açık
olacak. � Ergün ÇOLAK / AHT

Garip akımının
kurucusu

Garip akımının
kurucusu

Orhan Veli, bir
aile fotoğrafında...

Askerlik günlerinden;
en soldaki Orhan Veli.

Orhan Veli 100 yaşında


