
30 Mart 2014 PAZAR 21Editör: Eylem DÜZYOL

Eğitim zorunlu ancak buna rağmen çoğu liseli
1 milyon 597 bin öğrenci okul dışında. Neden?

Sorun, açık liseden mi kaynaklanıyor?
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı

eğitim istatistiklerine göre, çoğu liselerde
olmak üzere 1 milyon 597 bin öğrenci okul
dışında, yani eğitim görmüyor. İstatistiklere
göre ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99.5,
27 bin 875 kişi okula gitmiyor. Ortaokulda
okullaşma oranı yüzde 94.5, 301 bin 312
çocuk okula gitmiyor. Ve en büyük açık

okullaşma oranında en düşük yüzde
76.6 ile liselerde görülüyor. Lise çağındaki
1 milyon 268 bin 322 genç okula gitmiyor.
Eğitimcilere, zorunlu eğitime rağmen
yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin neden
eğitim dışında kaldığını, ana nedenin açık
lise olup olmadığını sorduk.

�� Sedef ŞENKAL DEMİR-Veysi İPEK/AHT
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Eğitim - Sen Diyarbakır Şube Eşbaşkanı - Yıldırım ARSLAN:

EĞİTİM
sistemindeki
değişimle birlikte
Anadolu, meslek,
imam hatip ve açık
lise zorunlu hale geldi. 
SBS sonuçlarına göre,
okullara kaydedilen
öğrencilerin büyük bölümü
imam hatip ve açık liseye
zorlandı. Düz lise olarak
tabir edilen eğitim
birimlerinin büyük bölümü
imam hatip liselerine
çevrildi. Farklı bir
bölümden gelen ve tercih
etme şansı olmayan
öğrencilerin bir bölümü

imam ha tip li se le rin -
de ki ders le rin zor lu -
ğun dan do la yı oku lu
bı rak tı. Açık li se ye zor -
la nan öğ ren ci ler ise,

eği tim ku rum la rı na ta vır
al dı. Li se öğ ren ci le ri nin
büyük bir bölümü imam
hatip ve açık liseye
zorlandığı için başarılı bir
eğitim sistem oluşmadı.
Sistemin kapsamlı bir
eğitimsel içeriği
kapsamadığı için öğrenci
ve öğretmen sayısının yanı
sıra başarı oranı da
etkileniyor. Bölgeye göre
eğitim sistemi yapılmalı.

Eğitimci - Abbas GÜÇLÜ:

ZORUNLU eğitim
demek bu çocukların
hepsinin okulda olması
demek. Ama devlet
buna göz yumuyor.
Çünkü öğrencilerin gideceği
yer yok. Lisedeki rakamın
yüksek olmasının üç nedeni
var bence. Birincisi gidecek
yer yok, ikincisi açık liseye
yönelmek ve üniversite
odaklı dershaneye gitmek,
üçüncüsü ise komple
bırakmak. Tüm bunların
genelinde en büyük etken
bence klasik liselerin
kaldırılması. Öğrenciye ya

imam hatip ya da mes -
lek li se si mec bur kı lın -
dı. Öğ ren ci imam hatibi
de meslek lisesini de
tercih etmiyorsa

alternatifi kalmadı. Bu
yüzden de açık liseye
yöneldi ya da hiç okula
gitmeme durumu ortaya
çıktı. Mahalle liselerinin
kaldırılması da bu oranın
yüksek olmasına etken.
Zorunlu eğitim çağında
çocuğun okulda olması
gerekiyor sokakta değil.
Açık öğretim zorunlu eğitim
diye savuşturulamaz.

Habertürk Eğitim Editörü - Pervin KAPLAN

ZO RUN LU eği ti mi
ka de me li 12 yı la çı ka -
ran ya sa ya gö re, li se ye
de vam da da yüz de yüz
ora nın da ka tı lı mın sağ -
lan ma sı ge re ki yor. An cak
eği tim de ko pu şun özel lik le
li se de ger çek leş me si bu ka -
tı lı mın sağ lan ma dı ğı nı gös -
te ri yor. Li se eği ti mi nin zo -
run lu ol ma dı ğı yıllarda da
en fazla “fire” lisede
veriliyordu. Özellikle de
meslek liselerinde ve 9.
sınıflarda. Eğitimden çıkan
öğrencilerin büyük bölümü
de Doğu ve Güneydoğu
illerinde ve kız çocuklarında
oluyordu. Çocuklar
çalıştırıldıkları ve zorla
evlendirildikleri için

eğitimin dışına çıkıyor.
Terk nedenleri
arasında da aka de mik
ba şa rı sız lık, oku lu sev -
me me, ai le nin eği ti me

iliş kin önyar gı la rı nı ve eko -
no mik ge rek çe le ri de unut -
ma mak ge re ki yor. Ba zı böl -
ge ler de de or ta okul ve li se
ol ma dı ğı için ai le ler ço cuk -
la rı nı il çe ler de ki okul la ra
gön der mi yor. MEB bu ço -
cuk la rın kim ler ol du ğu nu
bul ma lı ve oku la de vam la rı -
nın sağ lan ma sın da ya sal dü -
zen le me le ri uy gu la ma ya
koy ma lı. Ço cu ğu nu oku la
gön der me yen ai le ye pa ra ve
ha pis ce za sı var. Yap tı rım lar
uygulanmadığı için zorunlu
eğitim de sağlanamıyor.

Eğitimci - Sait GÜRSOY

ZORUNLU
eğitimdeki rakamların
düşme nedenleri ikiye
ayrılıyor. Birincisi
lisede açık öğretim
lisesini seçiyorlar. Özellikle
lise 3 ve 4’e gelenler açık
öğretim lisesini tercih edip
daha rahat üniversiteye
hazırlanıyorlar. Kız çocuklar
özellikle açık liseyi tercih
ediyorlar. Bunların bir kısmı
ailelerin muhafazakâr
görüşleri nedeniyle örgün

eğitim yerine açık
liseyi, yine bir bölümü
de üniversite için tercih
ediyor. Özellikle
Güneydoğu ve doğu

kırsalında liseye devam
etme oranı daha da düşüyor,
açık lise olarak devam
ediyorlar. Aileler bu duruma
göz yumsa da liseye devam
etmeyen çocukları
yüzünden ileride muhakkak
bir yaptırım ile karşı karşıya
kalacaklardır.

‘Üniversiteye daha rahat
hazırlanma isteği etkili’

‘Kız çocukları örgün yerine
açık liseye gönderiliyor’

HÜKÜMET, eğitimi daha da
yaygınlaştırmak için 4+4+4
uygulamasına paralel olarak, uzaktan
eğitim ve açık öğretim gibi, daha
gevşek diyebileceğimiz bir sistemi
kabul etti. Burada hedef ortaöğretimde
okullaşmayı yüzde 100’e çıkarmaktı. Bunun için
de hem maddi sıkıntılar nedeniyle örgün eğitime
gidemeyenlere imkân sunmak hem de coğrafi
olarak daha uzak bir yerde eğitim göremeyenlere
imkân sunmak için devam zorunluluğu olmayan
yeni sistemlere izin verdi. Bazı veliler, kız
çocuğunu örgün eğitim yerine daha kolay olay
açık öğretim lisesine kaydetmeyi uygun buldu.

Türkiye Kamu - Sen ve Türk Eğitim - Sen Genel Başkanı - İsmail KONCUK

‘Adil gelir dağılımı olmadığı
sürece bu problem yaşanır’

BİR kere ailevi problemleri olan
öğrenciler okulu bırakıyor. Bazı aileler
çocuklarını yakından takip etmiyor.
Birçok aile çocuğu okula atıp
bırakıyor. Eğitim ve öğretimin
önemine inanmış ailelerde bu olmaz ama
ekonomik sıkıntılar yaşayan aileleri zorunlu
eğitime alıştıramadık. Bu tür aileler çocukları
çalıştırmak ister. Anne-babanın şuuruyla ilgili bir
olay. Çocuğun tarlada, dükkânda, sokakta
çalışmasına ihtiyacı olan aileler var. Temel sebep
aile ve ekonomik durumdur. Türkiye’de sağlam
ve adil bir gelir dağılımı olmadığı sürece zorunlu
eğitim de olsa bu problemleri yaşayacağız.

‘En büyük etken klasik 
liselerin kaldırılması’

Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sosyolog Prof. Dr. Sabri EYİGÜN:

‘Açık lise ve imam hatip
liseleri sorun yarattı’
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T.C. KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/6 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Donanmacı mahallesi, 9312 Ada , 12 Parselde kayıtlı, 1.kat 4 numara-
lı bağımsız bölüm mesken vasfında taşınmaz. Daire iki oda, salon, mutfak, banyo+tuvalet, ayrıca küçük bir tuvalet, salonla
birleşik hol antre ve balkon bölümlerini haizdir. Daire giriş kapısı çelik olup binada doğalgaz olmasına rağmen daireye bağ-
lantısı yoktur. Daire Karşıyaka Çarşı içerisine çok yakın konumdadır. Dairede halen ikamet edilmektedir.
Adresi : Karşıyaka ilçesi, Donanmacı mahallesi, 1733 sokak No:2- Çiretçi apt. K: 1 - D:4-
Yüzölçümü : Daire yaklaşık 85-m2.taban alanlıdır.
Arsa Payı : 2/20
imar Durumu : Gayrimenkul, tamamına inşaata uygun, bitişik nizam, 5 katlı, taralı TM koşullu yapı adasına isabet etmekte-
dir. Parsel üzerinde, 1965 yılı ruhsatlı 5 katlı yapı bulunmaktadır.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 07/05/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
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 (20.000,00)TL. Pey akçesi teminatı T.Vakıflar Ban-
kası Karşıyaka Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Elektronik ortamda teklif vererek arttırmaya katılacakların teminatlarını T.Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurlu-
ğumuzun TR 64 000 150 01 5800 73 00 60 2910 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı is-
teğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1 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 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 isteyenlerin
2014/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/03/2014
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İZMİR 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

T.C. SİNCAN 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/162 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 46098 Ada No, 1 Parsel No, Elvan Mah. Mahalle/Mevkii, daire 127.85 m2 dir, bina
konum itibari ile ulaşım kolaylığı olup, gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır, binanın bulunduğu site oldukça bakımlı, gü-
venlikli çevre ve peyjaj düzeni tamamlanmıştır, apartman girişi camekan kapılı, korkuluklar krom, zemin döşemesi mermer-
dir, daire kuzey batı cephelidir, 3 oda 1 salon 2 banyo 1 tuvalet ve iki balkondan oluşmaktadır, daire giriş kapısı çelik kapıdır,
duvarlar alçı ve boyalıdır, yer döşemesi laminat parke, iç kapılar panel kapı, pencereler pvc doğramalıdır, ıslak hacimler se-
ramik döşemedir, ısıtma sistemi bağımsız kombidir, mutfak dolabı yapılı, mermer tezgahı mevcuttur.
Adresi : Ahimesut Mahallesi 1890 Sokak Esra Başak Sitesi A Blok 7. Kat 29 Nolu Daire Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 15.332,00 m2
Arsa Payı : 76/15332
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur,
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/06/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/07/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ADLİYE MEZAT SALONU
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- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özeljikle 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 icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle 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 isteyenlerin
2014/162 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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DOSYA NO : 2013/13 SATIŞ
İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesince ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İ.İ.K Hükümlerine göre açık artırma usulü ile
yapılmasına karar verilen taşınmazların,
1)TAPU KAYDINA GÖRE: İzmir ili, Balçova ilçesi, Balçova mah. 1265 ada, 3 parselde kayıtlı 504,00 m2 miktarlı arsa üzerin-
de- /7/B (Bağ.Böl.No.15) de bulunan mesken'in 131/225 hissesi Huriye Köksalan, 23/75 hissesi Şerife Ayşe Okatan, 1/9 his-
sesi Doku Mühendislik İnşaat Ticaret Limited şirketine aittir.
MAHALLİNDE YAPILAN İNCELEMEDE: Çetin Emeç mahallesi Özdemir Asaf sokak no. 11/1, Kat:7 daire 15 Balçova/İz-
mir adresinde bulunan taşınmazın toplam 9 katlı apartman binasının 7. katında bulunan daire en üst katta bulunmakta olup üze-
rinde Marsilya tipi kiremit kaplı profil taşıyıcılı kiremit çatı bulunmaktadır. Satışa konusu 15 nolu dairenin inceleme tarihinde boş
olduğu, henüz ikamet edilmediği görülmüştür. 2 oda, 1 salon, açık mutfak, banyo wc ve 2 balkondan ibaret net 82 m2 kullanım
alanına sahip daire güncel lüks malzemeler kullanılarak yapılmış olup dış doğramaları PVC, İç kapıları panel kapı. giriş kapısı
çelik kapı olup salon ve odalar laminant parke döşelidir. Hazır mutfak, Hilton lavabo ve oval duşa kabin mevcut olup kozeti ve
banyo mutfak bataryaları takılmamış vaziyettedir. Doğalgaz daire kapısına kadar gelmiş ancak daireye bağlantısı yapılmamış-
tır. Satışa konu dairenin yeni olması, son deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, güncel lüks malzemeler kullanılmış ol-
ması olumlu yönleri, ufak olması, son kat çatı dairesi olması, etrafının tam olarak yapılaşmasını tamamlamamış olması ulaşım
açısından otobüs, dolmuş yoluna uzak olması olumsuz yönleri olarak tesbit edilmiştir.
İMAR DURUMU: söz konusu parselin imar planında site koşullu emsal 2,00 imar hakkına sahiptir. Taşınmaz üzerinde
17/10/2007 tarih ve 81 nolu inşaat ruhsatına istinaden inşa edilmiş 9 katlı bina mevcut olduğu Balçova belediyesi imar ve şe-
hircilik müdürlüğünün yazıları ile anlaşılmıştır.
TAPU KAYDININ ŞERHLER BÖLÜMÜNDE: Beyan kısmında yönetim planı 23/09/2008 tarih ve 24/09/20108 tarih 6643 yev-
miye nolu beyan ile yükümlü olarak satılacaktır Hissedar DOKU Mühendislik inşaat Ticaret limited şirketi hissesi üzerinde İz-
mir 25 icra müdürlüğünün 2013/278 sayılı. 18/02/2013 tar. 851 yevmiye numaralı haczi ile, İzmir 11 İcra müdürlğünün

24/04/2013 tarih 2012/577 sayılı, 10/05/2013 tarih ve 2580 yevmiye numaralı haczi bulunmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 130.000,00 TL
TAŞINMAZIN 1. İHALESİ: 09/05/2014 Günü Saat 15.00-15.10 arasında yapılacaktır. Birinci arttırmada taşınmaz masrafları ile
birlikte muhammen bedelin % 50 sını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşın-
mazın aynı yer ve saatte 29 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır
TAŞINMAZIN 2. İHALESİ: 06/06/2014 Günü Saat 15.00-15.10 arasında yapılacaktır.
Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %50 sını geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.
Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden
yirmi gün önce başlayıp ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif
verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektro-
nik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüz-
de yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi' nde açı-
lacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer ver-
gisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila ye-
ni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini
okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine ge-
çer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartna-
meyi görmüşle içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR 24/03/2014
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