
T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO : 2015/441
KARAR NO : 2016/312
DAVALI : BİRSEN ÜREN (TC : 151*****354, Şeyhmus kızı, 1965 Mardin d.lu)
Bilinen son adresi : Çamlık Mah 3650 Sok No: 24/9 Buca / İzmir
Davacı M.Reşat Üren tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda mahkeme-
mizce tarafınıza gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davacı M.Reşat Üren ile davalı Birsen Üren'in boşanmalarına, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılma-
sına karar verilmiş olup, iş bu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalı Birsen Üren'e tebliği yerine ka-
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 367396 www.bik.gov.tr
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İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI,

ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR
DOSYA NO: 2016/3 ES.

MÜFLİS : TAVUSBAYLAR MADENCİLİK VE METAL SAN.TİC. A.Ş.
(Tic. SİC. NO: 321978/0)
ADRESİ : Muratpaşa Mah. Tan Sk. NO: 27/1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
İFLAS KARARI : İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/03/2016 tarih ve 2014/586 Es.
I. ALACAKLILAR TOPLANTI
YER - GÜN ve SAATİ: İstanbul Adliyesi 3. İflas Müdürlüğü çalışma odasında
27/07/2016 günü saat 11,00 da
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md.göre ADİ USULDE
icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ : Yukarda belirtilen Yer- gün ve saatte yapılacağı, alacaklıların bu toplan-
tıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate l. toplantıya gelmeleri veya kendilerine
vekile temsil ettirmeleri, müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden
sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve ta-
sarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan iti-
baren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydet-
tirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemele-
ri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs
Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları sak-
lı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bu-
lunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur. 16/06/2016
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T.C. SELÇUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2016/65
DAVALI : TİMUÇİN YILMAM - Güzeloba Mah. 2211 Sokak Çapa ResidanceABlok No:5 D:9 Muratpaşa/ ANTALYA
Davacı Kadriye Yılmam tarafından davalı Timuçin Yılmam aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Yapılan tüm aramalara rağmen davalı Timuçin Yılmam'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, adına ilanen da-
va dilekçesi ve tensip zaptı tebliğine karar verilmiştir.
HMK. 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128.
maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların
tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
29/04/2016 Basın : 332153 www.bik.gov.tr
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Haftaya da 3 LYS varÖSYM soru ve cevapları yayınladı
Önümüzdeki hafta 25 Haziran Cumartesi günü Fen 
Bilimleri Sınavı (LYS-2) ile Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)  
olacak. LYS maratonunun son sınavı ise 26 Haziran 
Pazar günü yapılacak olan Edebiyat-Coğrafya (LYS-3).

ÖSYM, LYS-1’in bitmesinin ardından LYS-4 ve LYS-1 
soru ve cevaplarını www.osym.gov.tr adresinden 
yayınladı. Kurum, soruların telif hakkının kendinde 
olduğunu belirterek, paylaşılmaması konusunda uyardı.

Sonuçlar 18 Temmuz’da
5 oturumlu LYS sonuçları, 18 Temmuz’da açıklana-
cak. Ardından da adaylar için tercih süreci başlaya-
cak. Yükseköğretim kurumları için tercihler ise  
26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

EĞİTİM

Ü NİVERSİTE 
sınavlarının ikinci 
aşaması 5 oturumlu 

Lisans Yerleştirme 
Sınavları’nın (LYS) ikincisi 
Matematik Sınavı (LYS-1)  
dün yapıldı. Saat 10.00’da 
başlayan ve 135 dakika süren 
sınava 863 bin 176 aday 
başvurdu. Kilis’te sınava girecek yaklaşık 3 bin 
aday ise güvenlik gerekçesiyle Gaziantep’te 
sınava girdi. Tıp, mühendislik gibi sayısal 
hukuk, işletme gibi bölümler için ise eşit 
ağırlık puanlarıyla tercih yapacak adaylar bu 
sınava girdi ve matematik testinde 50, geometri 
testinde 30 olmak üzere 80 soru yanıtladı.

GEOMETRİ ÇOK ZORLADI
Adaylar özellikle geometri sorularında 

zorlandı, bir soru için 2 dakika olan süre 
yetmedi. Uzmanlar da sınavı özellikle de 
geometri sorularını “Zorluk derecesi yüksek”, 
matematik sorularını da “Boş işlemli” diye 
nitelendirdi. Nesibe Aydın Okulları Matematik 
Zümresi, Bilfen Liseleri Matematik Bölüm 
Başkanı Mahmut Şişmanoğlu, FEM Yayınları 
Rehberlik Koordinatörü Faruk Ardıç ve 
Uğur Okulları Matematik Kurulu Üyesi  
Nilda Kiraz’ın değerlendirmeleri şöyle: 

n MATEMATİK: Geçmiş yıllarda seçici 
soruları türev, integral gibi zor konulardan 
gelirken, bu sene tüm konulardan farklı  
zorluk derecesinde sorular çıktı. Aynı  
konudan gelen sorular da zorluk derecesi 
bakımından birbirinden farklı düzeyde 
oldu. Soruların çözümü konu bilgisine 
hâkim olunmasının yanı sıra çok iyi işlem 
yapılmasını gerektirdiği için çok fazla soru 
çözerek hazırlanan öğrencilerin avantajlı 
olabileceği bir sınav. Çünkü her bir soru tek 
basamak işlemle değil, çok işlemle çözüldü..

n GEOMETRİ: Zorluk derecesi normalin 
üstünde. Bazı sorular anlatıma dayalı olup şek-
lin çizilmesi öğrenciden istenmiş. Öğrenciler 
zamanı yetiştiremedi. Geçmiş yıllardan farklı 
olarak dörtgen ve çokgenler konularından top-
lam 8 soru ve analitik geometrinin nokta ve 
doğru analitiği kısmından 5 soru sorulması 
konulara göre soru dağılımını değiştirmiştir. 
Geometride başarı için temel kurallara çok iyi 
hâkim olup yorumlama becerisinin yüksek 
olması gerektiği görülmüştür. Bu testte de  
üst düzey işlem becerisi ön plana çıkmıştır.

Çok işlemli sorularda 
zaman yetmedi

LYS-4 sorularının 
kolaylığını  
sosyal  
medyadan eleş-
tiren adaylar, dün 
LYS-1’den sonra özel-
likle geometri sorularının 
zorluğundan yakındı.  
İşte sınav yorumları: 

n Pisagor mezarında 
ters döndü ters.

n Öyle bir geometri 
soruları vardı ki sanki 
sınava Öklid girecekti yani.

n Geometriyi Pisagor 
gelse çözemez, insaf be.

n LYS-1’i özetlemek 
gerekirse, süre bitene kadar 
sorularla bakıştım fakat soru 
falan çözemedim tabii ki.

n Geometriden baba-
lar gibi 1 soru yaptım. Ken-
dimle gurur duyuyorum.

n Kâğıt bana  
ben kâğıda baktım, 
seneye inşallah.

n Ayıp olmasın diye geo-
metriden 1 soru işaretledim.

n Geometri kitapçıkları 
dağıtıldıktan sonra sınıfça 
zengin kalkışı yaptık.

n Sorular yüzüme gülüp 
arkamdan bıçaklayan 

insanlar gibiydi; kolay 
görünüşlü zor sorular 
melek yüzlü şeytan.

n LYS-1’de 
sadece şeker yedim.
n ÖSYM, YGS’nin  

intikamını almıştır.  
Herkese geçmiş olsun.

n LYS-1 matematik 
değil de sanki İngilizce’ydi.

n Geometri soruları  
ile karşılıklı uzun  
bir süre göz teması oldu. 
15 dakika sonra bitti.

n LYS-1 biz  
‘Bitti’ demeden bitti.

n LYS İspanya,  
biz Türkiye.

n Geometri testi  
dağıtıldıktan tam 15 dakika 
sonra okulda kavimler  
göçü başlamadıysa  
ben de bir şey bilmiyorum.

n LYS-1, yeni sallama 
teknikleri keşfettirdiğin  
için teşekkürler.

n Geometri sorularına 
bakarken sanki  
önümde yabancı dil  
var gibi hissediyorum.

n LYS-1’in bana kattığı 
tek şey iki kalem, bir  
silgi ve kalemtıraş oldu.

‘Sınava Pisagor ve 
Öklid mi girecekti?’

KONYA’da 19 yaşındaki Hüseyin Çömez, 
kullandığı otomobille ailesiyle birlikte sınava 

gireceği binaya girerken Önder Türk’ün kullan-
dığı elektrikli bisiklete çarptı. Türk’ün yaralandı-

ğını gören Çömez, “Hayatım mahvoldu”  
diye ağlamaya başladı. Çömez, polis merke-

zinde ifade verdikten sonra sınavına yetişti.

KARABÜK’ün Safran-
bolu İlçesi’nde 2 metre 13.5 
santim boyuyla dünyanın 
18 yaş altı en uzun boylu 
kızı olarak Guinness Rekor-
lar Kitabı’na giren doğuş-
tan “Weaver sendromu” 
olan 19 yaşındaki Rümeysa 
Gelgi, özel bir sınıfta yatak 
üzerinde sınava girdi. Gelgi, 
“Sorular çok kolay değildi. 
YGS’de İngiliz dili ve edebi-
yatını düşünüyordum,  
şimdi fiziksel yapımı düşü-
nünce bilgisayar bilimleri 
okumak istiyorum” dedi.

2.13’lük 
Rümeysa 
sınava 
yatakta girdi

Kaza yaptı, ‘Hayatım 
mahvoldu’ diye ağladı

İLK önkayıtlarını yapmaya 
27 Haziran’da başlayacak olan 
yabancı özel liseler, 2016-2017 
öğretim yılı taban puanlarını açık-
lamaya başladı. Gündüzlü peşin 
ücreti 59 bin 980 TL, 7 gün yatılı 
10 taksitli ücreti de 95 bin 190 TL 
olan Robert, taban puanda da 
liderliğini bırakmadı. Okulun taban 
puanı geçen yıl olduğu gibi 995. 

İşte şu ana kadar 2016-2017 
taban puanlarını ve yeni konten-
janlarını açıklayan liseler şöyle: 

n Amerikan Robert Lisesi: 
Taban puan 995.  
Kontenjanı geçen yıla göre  
22 kişi azaldı. 100’ü erkek, 
100’ü kız olmak üzere 200. 

n Saint Joseph  
Fransız Lisesi: Puanı 870.  
Kontenjanı 22 kişi azaldı, 176. 

n Notre Dame De Sion  
Fransız Lisesi: Puanı 860.  
Kontejanı 12 kişi azaldı, 140. 

n Üsküdar Amerikan  
Lisesi: Puanı 392.5. Kontejanı  
12 kişi arttı yarısı kız 180. 

n Tarsus Amerikan  
Koleji: Puanı geçen yıla göre  
15 puan düştü ve 360 oldu.  
Kontenjanı geçen yıla göre  
12 kişi arttı, yarısı kız 108. 

n Alman Lisesi:  Puanı geçen 
yılki gibi 890. Kontejanı 130. 

n Sankt Georg Avusturya 
Lisesi ve Ticaret Okulu: YEP’e 
göre öğrenci alacak okulun lise 
bölümü puanı 490, ticaret bölümü 
de 480. Lise bölümü kontenjanı 
10 kişi azaldı, 80 oldu. Ticaret 
bölümü kontenjanı değişmedi, 20. 

n Özlem GÜRPINARLI/EĞİTİM

Ücrette de puanda da 
Robert’e yetişmek zor

LYS-4 
GÜLDÜRDÜ 

LYS-1 
DÖKTÜ LYS-4’ü kolay bulan adaylar, dün LYS-1’de özellikle çok işlemli geometri sorularında çok 

zorlandı. Güçlük derecesi ‘yüksek’ olan bu sorularda, 2 dakikalık süre adaylara yetmedi

Çocukları LYS’ye giren babalar, 
“Babalar Günü”nü onları sınav 

yapılan binaların kapısında 
bekleyerek kutladı. Babalar, tek 
isteklerinin çocuklarının başarılı 

olması olduğunu söyledi.

SINAV KAPISINDA  
BABALAR GÜNÜ


