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Oyuncu-Yapımcı Özcan DENIZ: 

Oyuncu Perihan SAVAŞ: 

SINEMADA taşıyıcı olan erkek 
oyuncudur. Bir kadın hikâyesi 
de olsa, bu durum değişmez. 
Istisnai kadın starlar olabilir ama 
genelde erkek egemenliği söz 
konusu. Bunun sebebi de, ürünü 
satın alan kitlenin büyük bölümü-
nün kadın olması.

TÜRKIYE’de 
erkek oyuncular 
daha fazla kazanı-
yor. Çünkü hikâyeler 
genellikle erkekler 
üzerine kuruluyor.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. BURSA 10. İCRA DAİRESİ EK SIRA CETVELİNİN İLANI
2010/1 İFLAS
Müflisin adı soyadı: TURBEL GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
8750017243 Vergi Nolu, Ömerbey Mah. Demirhane Mevkii N.52 16940
Mudanya /BURSA
Müflis Turbel Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkındaki alacak ve istih-
kak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup, İcra ve İflas Kanu-

nunun 206 ve 207. Maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar
04/06/2015 tarihli ek sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflasa
karar verilen yerdeki Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürüle-
bileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yo-
luyla İcra Mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin

ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden) bu konunun mü-
zakeresi İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235, 309, 7/d maddeleri
gereğince ilan ve tebliğ olunur.

Basın : 114090 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
DAVALI :
- 2015/128 Sedat ŞAHİN, Seher YILMAZ
Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan
yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü

bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle teb-
ligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü 31/07/2015 günü saat 14:20 duruşmada bizzat hazır bu-
lunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın

3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğu-
nuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 114983 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2015/251
Dava konusu edilen İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi, 500 ada
8 ve 10 parsel ( eski 3 ve 4 parsel) numaralı malikleri Kadire Topçular, Ne-
bahat Um uç, Nuriye Umuç, Mümin Ergün, Ertan Ergün, Canan Bıldırcın,
Necla Ergün, Can Ergün, Nevin Ergün, Sabahat Güçlü, Necmiye Koca,

Turan Ergün, Yaşar Cihan, Sabriye deveci olan taşınmazların Karayolla-
rı Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, taşın-
maz malikleri ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle kamulaştırmayı ya-
pan davacı idare tarafından, taşınmazınkamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescili için davalı aleyhine mahkemenizin 2015/251 Esas sırasına kaydı

yapılarak dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur. 26/06/3015 Basın : 116338 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
SAYI: 2014/325 ESAS
Davacı Umut Taş tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan Hakka-
ri ili Merkez ilçesi Dağgöl Mahallesi Cilt No:3 Hane No:203 BSN: 24'te nü-
fusa kayıtlı Kazım ve Saniye oğlu. 12/08/1967 doğumlu. 10745331116 T.C

Kimlik nolu Yılmaz Taş'ın kendisinden uzun süredir haber alınamadığından
ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine
karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve de-
vamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı

geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2014/325 esas sayılı
dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 01/07/2015

Basın : 114931 www.bik.gov.tr

T.C. KARASU / SAKARYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO : 2014 /1226 TALİMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ : Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, Mevkii: Yanca,
Ada No: 87, Parsel No: 272, Yüzölçüm : 1.325,26 m2, Ana Taş. Nitelik : Arsa, Blok : A, Kat : İkinci, Giriş : A, Ba-
ğımsız Bölüm No: 8, Arsa Pay / Payda : 78/2300, Bağ. Böl. Nitelik : Mesken.
Ada : 87 / parsel : 272 - - Karasu Sahilinde, Barbaros C.nin 110 m kuzeyinde, Doğu Krdnz C.nin 150m güneyin-
de, Yalı Mah Doğu Karadeniz Cad - 186 .sok -no : 3 /A - B adresinde 1 325m2 arsa / binalardır. Üzerinde, Kara-
su Belediyesinden alınan 09. 8. 2001 tarih/30 say. Yapı Ruhsatına göre yapılan, Bod + 3 katlı, III A grubu yapılı,
sıvalı, boyalı, çatılı, pencereli, 2 Blokta 32 Meskenli bina mevcuttur. Plaja / kumsala 200 m mesafededir. Mevcut
Uygulama İmar Planında, Ayrık - % 40-3 kat - Emsal = 1 .20 İmarlı Alandadır. Şehir içi minibüs hattına yakındır.
Su - kanalizasyon, ptt, elektrik, doğalgaz altyapısı mevcuttur. Belediye / Çarşı merkezine 2 km, Karayolu / Anka-
ra Cad. ne 400 m mesafededir. Doğusu - kuzeyi - batısı yol, güneyi yan bahçedir. Kot uygulamasından ilk katı bod-
rum olarak ruhsatlandırılmıştır, zemine gömülü değildir. A blok Bina : Parselin doğu yarısında olup kuzeyden iki
girişli ve her katı sıralı 4 'er dairelidir. İpotek borçlusu Saadet Parlak'aait - A blok - A giriş - 2 nci kat 8 no MESKEN
; Binanın doğu tarafından birinci kapısı (A) girişin sağdaki sırasında görünen dördüncü(son) katındadır. Kuzeyi -
güneyi açık cephe, doğusu merdiven - bitişik daire, batısı bitişik (B) girişe kapalı cephedir. 1 Salon / mutfak + 2
Oda + 1 Bny / wc + 1 Blk.lu, seramik ve laminat zemin kaplamalı, ahşap iç - dış kapılı, 69 m2 dairedir. Kapalı olup
girilemediğinden, görünen hali projesi ve önceki keşiflerden bilinenlerle değerlendirilmiştir. Değeri ; Bina > 69 m2
x 580-TL/m2 = 40.020-TL., Arsa > 1325 m2 x 500-TL/m2 x 78/2300 = 22.460-TL., Şerefiye > 12.520-TL. olmak
üzere toplam 75.000-TL.'dır. (NOT : 5582 Sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. mad-
desinin 4. fıkrasına eklenen (ş ) bendi uyarınca, takibe konu borç; kredi Konut Finansmanından kaynakladığın-
dan dolayı KDV'den muafiyet vardır.)
İmar Durumu: Belediye kaydındaki gibidir.
Kıymeti: 75.000,00 TL
1. Satış Günü: 11/09/2015 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü: 12/10/2015 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri: KARASU BELEDİYESİ MEZAT SALONUNDA
Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma ta-

rihinden 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 gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-
rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik or-
tamda 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 bedel-
le alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar ban-
ka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, 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 iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hak-
ları 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. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine se-
bep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar-
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca 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 is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
teyenlerin 2014/1226 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/07/2015
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 117348 www.bik.gov.tr

T.C. LİCE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYI : 2015/5 D.İŞ
Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şiddet uygulayan Hanifi Aydemir aleyhine 6284 Sayılı Yasa Kap-
samında tedbir kararı verilmesi istemi nedeni ile şiddet uygulayan Hanifi Aydemir'in adresinin tespit edilme-
mesi nedeni ile mahkememizce verilen kararın şiddet uygulayana ilanen tebligat yapılmasına karar verildi-
ğinden;
"1-Aleyhine tedbir istenen Hanifi Aydemir'in mahkememizin 2014/22 D.iş Esas 2014/22 D.iş Karar, sa-
yılı dosyası ile alınan tedbir kararlarına aykırı davranması nedeniyle 6284 Sayılı yasanın 13/1 Mad. gö-
re Hanifi Aydemir hakkında takdiren 3 GÜN ZORLAMA HAPSİ VERİLMESİNE,
2- Tedbir kararına muhalefetin her tekrarı halinde 6284 Sayılı Kanunun 13/2 Mad. gereğince ihlal edi-
len tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilece-
ğinin ihtarına,
3- Kararın taraflara tebliğine, tebliğ ile 2. maddedeki ihtarın aleyhine tedbir istenene yapılmış sayıl-
masına,
7201 Sayılı Tebligat Kanunu 31.maddesi gereğince mahkememizin 2015/5 değişik iş sayılı kararının
iş bu metnin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, aleyhine tedbir verilenin
tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, yetkili olan en yakın Asliye Hukuk Mahkemesince incelemek
üzere Mahkememize itiraz edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur" ilan olunur.

Basın : 116110 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 22. İCRAMÜDÜRLÜĞÜNDEN İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
2015/4613 ESAS
ALACAKLI : ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
VEKİLİ : Av. FÜSUN SİMİ- Mithatpaşa No:49 Yenişehir / ANKARA
BORÇLU : 1- ESHA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,

Turan Güneş Bulvarı No:73/5 Çankaya ... ANKARA
BORÇLU : 2-ESMA BAHÇİVANCI, 14816717410 TCNolu, Süleyman - Müzeyyen oğlu/kızı, 07/02/1956 D.Tarihli
Alacaklı ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Vekili Av.FÜSUN SİMİ'ye ipotek borçlusu ESMA BAHÇİ-
VANCI hakkında yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde,
İpotek borçlusu ESMABAHÇİVANCI'ya Ali Fuat Başgil Mah. İzci Sok. İzci Apt. No:26/11 Çankaya/ANKARA ad-
resine gönderilen İİK'nun Örnek 6 icra emri bila tebliğ dönmüş olup, yapılan adres araştırmasında da tebligata
yarar adresi tespit edilemediğinden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip talebinde alacağın tahsili için borç-
lu ESMA BAHÇİVANCI'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ali Fuat Başgil Mahallesi, 6002 ada, 19 parsele kain 1. Bodrum kat
4 nolu mesken vasıflı taşınmazın tapu kaydına şerh edilen 17/09/1999 tarih ve 5270 yevmiye sayılı
40,000,000,000.00 ETL bedelli 1., 2., 3., 4., 5. Derecede ipotek borcundan dolayı ipoteğin paraya çevrilmesi yo-
lu ile takip yapılmış olup iş bu icra emrinin adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan borçlu
ESMA BAHÇİVANCI'ya işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazınız 7 gün yasal süreye 15 gün ilave-
ten toplam 22 gün içinde itiraz edilmediği, 30 güne 15 gün ilaveten 45 gün içinde borç ödenmediği taktirde ve
icra hakimliğinden icranın geri bırakılmasına dair karar getirilmemesi halinde alacaklının gayrimenkulün satışı-
nı isteyeceği işbu ilanın borçluca tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın : 115698 www.bik.gov.tr

Oyuncu  
Hülya KOÇYIĞIT: 

OYUN-
CULARIN 
aldıkları 
ücret, 
projeye 
göre 
değişir. Kadın 
hikâyesi ağırlıklı 
bir projede kadın 
oyuncu, erkek 
hikâyesi ağırlıklı 
projede erkek 
oyuncular daha 
fazla kazanır. 

‘Projeye 
göre 
değişir’ 

Oyuncu Sinem ÖZTÜRK: 

Yapımcı Şükrü AVŞAR: 

HERKES değeri ve ederi 
kadar ücret almalı. Bunun kadını 
erkeği olmaz. Kimin ne aldığıyla 
ilgilenip dikkat etmedim ama 
sanırım bizde de böyle.

Oyuncu Tarık AKAN: 

BU konunun 
kadını erkeği 
olmaz. Ücret 
kişinin şöhre-
tine göre belir-
lenir. Kimin 
şöhreti fazlaysa, 

o daha çok kazanır. Bütün 
dünyada böyledir. Bizim 
zamanımızda kadın oyun-
cuların şöhreti daha fazla 
olduğu için onlar daha çok 
ücret alırlardı.

‘Cinsiyetle 
değil şöhretle 
alakalı’

‘Herkes ederi 
kadar almalı’

‘Erkekler daha 
fazla kazanıyor’ KADIN oyun-

cuların erkek oyunculardan 
daha az kazanacağı gibi bir 
kural yok. Julia Roberts, bir 
dönem Hollywood’un en çok 
kazanan ismiydi. Izleyicinin 
ilgisi, oyuncuların ücretini 
belirleyen ilk etkendir.

‘Böyle bir 
kural yok’ 

Kadınlar izliyor 
jönler kazanıyor

‘MAMMA Mia’ ve ‘Sefiller’ gibi film-
lerin yıldızı Amanda Seyfried, bir filmde 
başrolü paylaştığı erkek oyuncunun, 
kendisinden 10 kat daha fazla para 
kazandığını açıkladı. 29 yaşındaki Sey-
fried, isyanını, “Mesele para değil, ada-
letsizlik” sözleriyle anlattı. Daha önce 
de Meryl Streep, Jennifer Lawrence, 
Patricia Arquette, Kristen Stewart ve 
Carey Mulligan gibi oyuncular, erkek 
meslektaşlarıyla aralarındaki ücret ada-
letsizliğine kazan kaldırmıştı. Peki Tür-
kiye’de durum ne? Erkek oyuncular mı, 
kadın oyuncular mı daha çok kazanı-
yor? Muhataplarına sorduk. 

n Mehmet ÇALIŞKAN-Neziha KARTAL

‘Filmi taşıyan 
erkek oyuncudur’

Oyuncu Amanda Seyfried’in “Bir filmde başrolü paylaştığım erkek 
oyuncunun ücreti benden 10 kat fazlaydı” demesi tartışma yarattı

Amanda 
Seyfried


