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LYS’de kızların 
başarısı dikkat çekti

TEOG tercihleri 
yarın başlıyor
Aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı kolejlere kayıtlar bugün bitiyor ve 
yarın TEOG tercih süreci başlıyor. YEP kullanacak devlet liseleri için tercihler 14-24 
Temmuz tarihlerinde. Özel’e kesin kayıt yaptıran tercih yapamayacak

LisAns Yerleş-
tirme sınavı’nda (LYs) 
14 puan türünde birer 
aday, 4 puan türünde 
ise ikişer aday 500 
tam puan aldı. LYs’de 
Matematik-Fen (MF) 
puan türünde en başa-
rılı ise özel fen liseleri 
oldu. Türkçe-sosyal 
(Ts) puan türünde 
290.464 ortalama ile 
sosyal bilimler lise-
leri ilk sırada. sınava, 
512 bin 975 erkek, 559 
bin 423 kız aday girdi. 

sınavda kız öğrenciler 
daha başarılı oldu. ista-
tistiklere göre MF’de 
kız öğrencilerin orta-
laması 237.408, erkek 
öğrencilerin ortalaması 
233.760, Türkçe-Ma-
tematik (TM) alanında 
ortalama puan kızlarda 
215.624, erkeklerde 
209.160, Ts’de ise kız 
öğrencilerde 220.216, 
erkeklerde 213.248 ola-
rak gerçekleşti. 
n Bürde ÖZÇAKIR/EĞİTİM
Fatmanur BOYLU ANKARA

ÖZEL okullarda serbest kayıt döne-
mine geçildi ve bugün boş kontenjanlar 
için son kayıt günü. Aralarında Ameri-
kan, Alman, İtalyan, Fransız, Avusturya 
liselerinin de yer aldığı özel okullarda 30 
Haziran’da başlayan kayıtlar bugün sona 
erecek. Yarın ise başta Anadolu ve fen 
liselerinin de aralarında olduğu devlet 
liseleri için TEOG tercih dönemi başla-
yacak. Yabancı özel liseler kontenjanla-
rını doldurdu. Eğer kaydını alan olursa 
bugün boşalan kontenjanlarına öğrenci 
alacaklar. Özel okullar devlette nakil 
döneminin başladığı 14 Ağustos’tan itiba-
ren yeniden kayıt almaya başlayabilecek.

ÖncE kAYıT sOnrA nAkiL
Yerleştirmeye Esas Puan’a (YEP) 

göre merkezi sistemle öğrenci alan dev-
let liseleri ile bazı özel okulların da 
içinde yer aldığı liseler için ise yarın 
TEOG tercih dönemi başlıyor. Tercihler 
14-24 Temmuz tarihleri arasında yapıla-
cak , listeye 25 okul yazılabilecek. Özel 
okullara kesin kayıt yaptıranlar tercih 
yapamayacak. Tercihleri alan ve mer-
kezi yerleştirmeyi de YEP üstünlüğüne 
göre yapacak olan Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB) sonuçları 11 Ağustos’ta açık-
layacak. Ardından da 3 kez yapılacak 
nakil dönemi başlayacak. Habertürk’te 
yarın başlayacak TEOG Tercih Rehberi 
dizisinde tercih ile ilgili tüm bilgileri 
bulabileceksiniz. n EĞİTİM 

Yürüyüşten sonra 
KILIÇDAROĞLU’nun adalet 

talebi üzerinden çıktığı uzun yürü-
yüş ve Maltepe’de yapılan miting 
ne söyledi, neyin sağlamasını 
yaptı? 

Kemal Kılıçdaroğlu 16 
Nisan’da yapılan referandumun 
akşamında YSK’nın mühürsüz 
pusulalarını geçerli sayma kararı-
nın ardından ağır bir eleştiriye tabi 
tutulmuştu. Bir kesime göre Kemal 
Kılıçdaroğlu elverişli zamanlarda 
bile pasif davranıyordu. “Kınamak-
la” yetiniyordu, “AKP’nin ekmeğine 
yağ sürüyordu”. Bu eleştiri yağmuru 
nedeniyle parti içindeki diğer “ola-
sılıklar” hemen boy gösterir oldu. 
Söylentiler havada uçuştu. Patlayan 
güneşin altında gerçekleştirilen 450 
km’lik yürüyüş, Kılıçdaroğlu’nun 
parti içindeki konumunu çok ciddi 
şekilde perçinlediği gibi, “Hayır” 
blokunda yer alan büyük bir yüzde 
için Kılıçdaroğlu’nu umut haline 
getirdi. CHP’nin lider arayışının 
bittiği kesin.

H

Hükümet yürüyüşü kriminalize 
eden ağır ithamlarda bulunmuş 
olsa da güvenlik konusunda 
gereken desteği verdi. “Terörist-
ler yürüyor” söylemi güzergâh 
boyunca konumlanmış kitleleri 
sözlü sataşmalar gerçekleştirmeye 
motive etmiş olabilir, hakeza yola 
tezek dökme gibi tatsız olaylar 
yaşanmış olabilir ama görmek 
lazım: İktidar partisi siyasal kimli-
ğiyle “tepki” gösterirken, yönetici 
kimliğiyle “sorumluluk” aldı ve hiç 
arzu etmediği bir hakkın güvenli 
bir biçimde kullanılmasına imkân 
tanıdı, en azından güvenliğini 
temin etti.

H

Provokasyon olmadı, 2. Gezi 
çıkmadı, iç savaş çıkmadı, 2. darbe 

gelmedi, kıyamet kopmadı. Ortada 
“Bu yürüyüşü durdurun!” diye 
feveran edenlerden başka provoka-
tör yoktu. (Bu cümleyi, konvoyun 
yoluna tezek atılmasını eleştirdi-
ğim ve “Buradan Gezi benzeri 
ayaklanma ya da kaos çıkmaz” 
dediğim için şahsımın linç edilme-
sini örgütleyenlere ve boş bir torba 
gibi her örgütlemenin rüzgârıyla 
savrulanlara ithaf ediyorum.)

H

“Provokasyon çıkacak, suikast 
olacak, durdurun” provokasyonu 
dışında miting olaysız dağılın-
ca, “Tehdit yoksa tahfif ederiz” 
mantığıyla olsa gerek, Maltepe’ye 
sadece 175 bin kişinin gittiği “iddi-
ası” yayınlandı. Valiliğin verdiği 
rakam, polisin verdiği 1 milyon 
600 bin kişi rakamıyla o kadar 
büyük bir çelişki içindeydi ki, bu 
zavallı çaba mitinge gidenlerin 
özgüvenini tazelemekten başka bir 
işe yaramadı.

H

Özünde FETÖ ile mücadelenin 
genişlemesine, hak ihlallerine karşı 
yapılan yürüyüş ve mitingin sorun-
suz, terörsüz, kaossuz tamamlan-
ması önemli bir gerçeği ortaya 
koydu: FETÖ ile mücadelede epey 
anlamlı bir mesafe kat edilmiş. 
Zira hepimiz biliyoruz ki, bir derin 
devlet örgütlenmesi olan FETÖ 
devlet içinde hâlâ güçlü olsaydı, 
bu yürüyüş ve miting de tıpkı Gezi 

Parkı eylemlerinin kalkış-
maya dönüşmesine neden 
olan unsurlara maruz kalır; 
polis ve zabıta türevleri 
eliyle provoke edilir, ülkeyi 
kaosa sürüklemek için ara-
nan huzursuzluk buradan 
temin edilirdi. Ama olmadı. 

Çünkü devletin işlev-
selliğini mümkün kılan 
mekanizma bir bilgisayar, 

paralel devlet yapılanması da 
virüse benzetilecekse eğer; virüs 
büyük ölçüde temizlendi.

Sorun, virüsün zeki bir yazılım 
eliyle değil “bilgisayarı balkondan 
aşağı atmak” şeklinde özetleyebi-
leceğimiz bir metotla temizlenmiş 
olması. 

Böyle olunca “hak, hukuk, 
adalet” talep edilen, ihtiyaç duyu-
lan bir manzume oluyor ve bir 
muhalefet partisinin bu açığı kul-
lanmasına şaşırmamak gerekiyor. 

Ancak adalet isterken adil 
olmak gerekir. 

siViL DArBE iDDiAsı 
ADALET TALEBini 
sULAnDırıYOr

Bu noktada Kılıçdaroğlu’nun 
başını ağrıtacak bir sorun var: 
Hak, hukuk, adalet kadar güçlü 
mefhumları “sivil darbe” gibi 
sulandırıcı nitelemelerle gölgede 
bırakma sorunu. 

15 Temmuz’un “20 Temmuz 
darbesi” gibi tamamen muhay-
yel bir kurgu tarafından tahfif 
edilmesi.

Yapılmış darbeyi ve ona karşı 
verilen mücadeleyi komplo teori-
leriyle değersizleştirip yerine hiçbir 
gerçek delile dayanmayan sanal 
bir darbe ikame etme çabasına 
millet hiçbir koşulda itibar etmez. 
Çünkü bu tutum, “adil değil”. 

Tıp’ta 
asker-sivil 

bir arada 

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’nin bağlandığı Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Cevdet Erdöl, “Gülhane Tıp Fakül-
temizin bu sene 150 sivil öğrencisi olacak. 120 de 
üniformalı askeri öğrencimiz olacak” bilgisini verdi. 
Erdöl, “100 öğrencimiz, Milli Savunma Bakanlığı adına 

okuyacak. İçişleri Bakanlığımız adına da 20 öğrencimiz 
okuyacak. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri’nden 100 kon-
tenjan ayrıldı. Bunlardan 80’i erkek, 20’si kız öğrenci ola-
cak. İçişleri, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
ihtiyacı olarak 15 erkek, 5 kız öğrenci olmak üzere top-
lamda, 120 üniformalı öğrencimiz olacak” dedi. n AA

T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/376 ESAS

Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından Davalı Mefaret Altan aleyhine 
Denizli İli,Pamukkale İlçesi,Gürcan Mah.1615 Ada, 13 parsel, A Blok, 6 nolu bağımsız bölüm 
sayılı taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin 
tespiti ile tapu iptal ve tescili davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,
Kamulaştırılmasına karar verilen Denizli İli,Pamukkale İlçesi,Gürcan Mah.1615 Ada, 13 par-
sel, A Blok, 6 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazıntapumalikinin Ramazan kızıMefaret Altan 
olduğu,
Kamulaştırmayı yapan idarenin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi 
hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı 
adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na yöneltmesi gerektiği,
Davalının idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı 
verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin 
kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan 
parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına T.C. Vakıflar Bankası Bereketli 
Şubesinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm sa-
vunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesii-
lan olunur. 07/07/2017

Basın : 634150 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından yapımı deden Yozgat- Sorgun - Sarıkaya Enerji Nakil hattı işinedeni ile, 
Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde bulunan ve aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer , mevkii ada parsel 
numarası, yüzölçümü, malik/maliklerin ad ve soyadları yazılı olan kamulaştırılacak taşınmazların 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca verilen lüzum kararı gereğincedaimi irtifak ve mülkiyet 
kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, taşınmaz malikleri ile davacı İdare arasında bedel üzerinde 
anlaşma sağlanamadığından 2942 sayılı Kamulatırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bedeli 
tespit ve tescil davası açılmıştır.davaların duruşması 10/08/2017 gününe bırakılmıştır. 2942 sayılı 
yasanın 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra  Davacı  Davalı/Davalılar  Mahallesi/Köyü  Dosya No  Kamulaştırma Ada Parsel
No     Alanı m2 
 1  TEDAŞ  TEVFİK DEMİRCİ  Karayakup K.  2017/93  3382,47     4567
  ve Ark.  
2  TEDAŞ  Ahmet SOLAK Karayakup K.  2017/94  1,39 ve 113,62     4380 
  ve Ark. 
              Basın : 634935 www.bik.gov.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından yapımı deden Yozgat- Sorgun - Sarıkaya Enerji Nakil hattı işinedeni ile, 
Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde bulunan ve aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer , mevkii ada parsel 
numarası, yüzölçümü, malik/maliklerin ad ve soyadları yazılı olan kamulaştırılacak taşınmazların 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca verilen lüzum kararı gereğincedaimi irtifak ve mülkiyet 
kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, taşınmaz malikleri ile davacı İdare arasında bedel üzerinde 
anlaşma sağlanamadığından 2942 sayılı Kamulatırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bedeli 
tespit ve tescil davası açılmıştır.davaların duruşması 24/08/2017 gününe bırakılmıştır. 2942 sayılı 
yasanın 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Davacı  Davalı/Davalılar  Mahallesi/Köyü  Dosya No  Kamulaştırma Ada Parsel 
No     Alanı m2 
1  TEDAŞ  Yusuf YALÇIN  Cumhuriyet Mah.  2017/56  23,27 ve 1463,75 65    61
2  TEDAŞ  Yusuf BEŞTEPE  Kaplıca Mah.  2017/57  153,43  138  4
3  TEDAŞ  Mustafa DİNÇSOY Cumhuriyet Mah.  2017/58  24,72 ve 799,41  75    5
4  TEDAŞ  Mustafa DİNÇSOY Cumhuriyet Mah.  2017/58  223,27 ve 295,31 72    12
5  TEDAŞ  Veysel EKİNCİ  Karayakup K.  2017/59  49,45 ve 53,24          2698
6  TEDAŞ  Abdülhamit  Karayakup K.  2017/60  852,66          5181
  KARAMAN ve Ark. 
7  TEDAŞ  Halit ATMACA  Karayakup K.  2017/61  1296,20      5083
8  TEDAŞ  Ahmet  Karayakup K.  2017/62  52,35       4972
  PALABIYIK 
  ve Ark.  
9  TEDAŞ  Kadir ATMACA  Karayakup K.  2017/63  8,05 ve 1749,52      4630
  ve Ark.  
10  TEDAŞ  Bayram TEZSOY Karayakup K.  2017/64  123,62      4623 
  ve Ark.  
11  TEDAŞ  Ali AYKAR ve Ark.  Karayakup K.  2017/65  83,25      4577
12  TEDAŞ  Duran YAŞAR  Kadılı K.  2017/66  84,36  121  13
13  TEDAŞ  Duran YAŞAR  Kadılı K.  2017/66  473,13  122  4
14  TEDAŞ  Ahmet ÇALIMLI  Karayakup K.  2017/67  21,86 ve 2038,96      4384
  ve Ark.  
15  TEDAŞ  Adem YILMAZ  Karayakup K.  2017/68  1957,65      4578
16  TEDAŞ  Abdullah ÇINAR  Kadılı K.  2017/69  502,92 ve 51,12  122  12
  ve Ark.

Basın : 634941 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

86 ada 53 Nolu Parselde Bulunan  Belediye Hizmet Binasındaki 16. Bağımsız Bölüm Nolu İş Yerinin 
Satışına Ait İlan Metnidir.
1- İhaleyi yapan idare : Gümüşhane Belediye Başkanlığı
2- İhale yeri :  Gümüşhane Belediye Meslis Salonu      
3- İhalenin şekli : 2886 Sayılı D.İ.K. 47. Maddesi( Açık Artırma )
4- İhalenin Nevi : Karaer Mahallesi Atatürk Caddesinde Bulunan Belediye  Hizmet  Binası 
16.Bağımsız Bölüm Nolu İş Yerinin Satışı.      
5- Geçici teminatın yatırılacağı yer : Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
6- Şartnamenin nerede görüleceği :  Gümüşhane Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7- İstenilen belgeler :  İdari Şartnamede Belirtilmiştir.
8- Sözleşmenin yapılıp yapılmayacağı :  Yapılmayacak                
9- Şartname bedeli : 200 TL    
                                 
Binanın Adı   Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat  İhale Tarihi        İhale Saati
Belediye Hizmet Binası  2.223.100,00-TL   66.693.00-TL  31.07.2017  14:00                             
16. Bağımsız Bölüm 
Numaralı İşyeri  

 
Basın : 633983 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK 
MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2016/62 TEREKE
Mahkememizde müteveffa İSMAİL DAŞDELEN hakkında görülmekte olan Tereke Tespiti davası ned-
eniyle
Sivas, Merkez, Tutmaç, Cilt:189, Hane: 75, de nüfusa kayıtlı 1946 doğumlu Hüseyin ve Meryem’den 
olma, T.C.:27274889322 kimlik nolu 07/02/2011 tarihinde vefat eden İSMAİL DAŞDELEN’in terekes-
inin re’sen defterinin tutulmasına başlanmış buluduğundan,
Müteveffa İSMAİL DAŞDELEN’in ALACAKLILARI VE BORÇLULARI VARSA BELGELERİ İLE 
MAHKEMEMİZE BAŞVURMALARI İÇİN 1 AYLIK SÜRE VERİLMİŞTİR BU SÜRE İÇENDE 
MAHKEMEMİZE BAŞVURMALARI İLAN OLUNUR.           

Basın : 633924 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne alınacak öğrencilerin kontenjanlarına, başvuru koşullarına 
ve başvuru tarihlerine Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (fbe.bozok.edu.tr), Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (sbe.bozok.edu.tr) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü (sagbe.bozok.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

Basın : 635014 www.bik.gov.tr                                          
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


