
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI

2015/1010 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 107 ada 35 parsel 99 m2 yüzölçümlü gayrimenkul
üzerinde kurulu bodrum zemin dört normal katlı beş bağımsız bölümlü olan bahçeli kagir apartmanın kat mülki-
yetine ayrılmış olan 12/56 arsa paylı 4. kat 5 bağımsız bölümlü çatı arasında iki odası olan meskenin tamamı.
Daireye girilememekle birlikte apartman sakinlerinden ve ilgili tapu dairesine gidilerek onaylı projesi incelenme-
si sureti ile daire hakkında bilgi edinilmiştir. Bu bilgiler ışığında, dördüncü normal katta dairenin girişte bir hol, ho-
le açılan salon mutfak ile bir koridorla iki yatak odası tuvalet ve banyo mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiş
edilmiştir. Üst kata çıkış salonda bulunan merdiven aracılığı ile sağlanmakta olup üst katta ise iki yatak odası ban-
yo ve teras alanları bulunmaktadır.(Onaylı projesinde teras alanı bulunmamaktadır.) Yerler hol ıslak zeminlerde
karo kaplama olup salon ve odalarda parke kaplıdır. Mutfakta tezgâh alt ve üst dolapları banyoda lavabo, klozet
ve duşakabin bulunmaktadır. Daire net 100 m2 yüzölçümlüdür. Bina Kadıköy 'ün merkezinde, ticaret bölgesine
çok yakın bir konumdadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binada su, elektrik, doğalgaz tesisatları vardır. Isınma sistemi
doğalgaz kombidir.
Adresi : İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Şevki Bey Sokağı, No:6, Uğurlu Apart-
manı, 4. Kat, D:5
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 12/56
İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.10.2015 tarihli
85812958.310.05.12661.239474 sayılı imar durumu yazısında, Caferağa Mahallesi, 19 pafta, 107 ada, 35 par-
sel sayılı yer, 21.12.1973 t.t.li 1/500 Ölçekli Moda Merkez Planına göre H:15,50 m, bitişik nizam 'İskân Alanı'
nda kalmakta olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/08/2016 günü 11:40- 11:50 arası
2. Satış Günü : 29/08/2016 günü 11:40- 11:50 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYİ 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 edi-
len 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 gün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçme-
si 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 mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynın-
dan 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 si-
cil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. 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 olacaklardır. İhale 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 örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen)
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2015/1010 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/06/2016
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, hu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 367748 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2016/28 SATIŞ
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Sarıyer., Uskumru Köyü Mevkii., Ada/Parsel: 1464/12., Yüzölçüm:319,75m2., Ana
Taş. Nitelik : ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdür-
lüğünün 23.02.2016 tarih 868 sayılı yazısı ile Sarıyer, Uskumru köy Mahallesi 1464 ada, 12 parsel sayılı yer
20.10.2003 t.t l1/1000 ölçekli Sarıyer Uskumruköy- Zekeriyaköy Koruma amaçlı Uygulama İmar Planlarında net
KAKS:0.30 ,max H= 6.50 m. Yapılanma koşullarında "M" lejantlı konut alanında kalmaktadır. " Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Dava konusu taşınmaz Sarıyer-
Zekeriyaköy-Uskumru köy Mahallesi (1464 ada 12 parsel) 1.cadde No.58 dedir. Etrafı yeşillik ve orman olup yer
yer 2 katlı binalar vardır. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Boş arsa durumundadır. Yeni yer-
leşim bölgesindedir." Denilmekledir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 959.000,00.TL. (Do-
kuzyüzellidokuzbin.TL.)' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 28/09/2016 ÇARŞAMBAGÜNÜ
saat 10.30.' dan - 10.35' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda
(İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale gü-
nü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç-
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şar-
tıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 28/10/2016 CUMAGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen
müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüç-
hanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale ta-
rihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise
elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı
28.10.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıy-
metinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Res-
mi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu:
1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/28 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmek-
tedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya
milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yi-
ne teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişi-
ler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanım-
lanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin ia-
desi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md.
124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geç-
memek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve tes-
lim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Sa-
tım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinsle-
rinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa da-
ir olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta-
pu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ke-
filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsüen mesul olacaklardır. İhale 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, masrafı verildiği takdirde iste-
yen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine ge-
çer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut
her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişi-
liğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı
tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu
bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tes-
piti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olu-
nur. 31.05.2016
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın : 367524 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/1005 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Göztepe Mahalle/Mevkii, 404 Ada No, 98 Parsel No, 20/320 arsa paylı, 12
nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Parsel üzerinde mimarlık hizmetlerine esas, III. Sınıf B grubu yapılardan olan,
bodrum kat + zemin kat + 9 normal kattan ibaret olan betonarme karkas bina sisteminde yaklaşık 27 sene önce
inşa edilmiş bina vardır. Binanın dış yüzeyi ısı yalıtım sistemi mantolama ile kaplanmıştır. Açık otoparkı bulun-
maktadır. Satışa konu daire yaklaşık net 170 m2 yüz ölçümlü 6. Kat (12 nolu) bağımsız bölüme ahşap kaplamalı
çelik kapıdan içeriye girilmekte, sırası ile antre + koridor, salon, mutfak, küçük wc, 1 tanesi ebeveyn banyo ol-
mak üzere, 2 banyo,3 oda, 2 balkon tertibinden oluşmuş, daire genel anlamda özel dekorlu, 1. Sınıf malzemeli,
1. Sınıf işçiliği olan süper lüks daire şeklinde tadilattan geçmiş, antre + koridor zemini mermer kaplamalı, bir bö-
lümü yağlı saten boyalı, dairenin onaylı proje kapsamında 4 oda+salon tertibi, yapılan tadilat ile salon yanında-
ki oda salon içine dahil edilmiş salon kullanım alanı genişletilmiş, daire 3 oda, salon tertibinde kullanılmış, daire
içi salon zemini maun parke, odaların zemini laminat parke kaplı, pencereler, balkon kapısı ahşap görünümlü ısı-
ses geçirmez çift camlı mdf üzerine lake kaplamalı, mermer kaplamalı mutfak tezgahı, daire içi tavanlar karton-
piyer üzerine boyalı, bazı yerlerde ise asma tavan şeklinde, banyoda duş teknesi+duşakabin, banyo zemini se-
ramik kaplamalı, duvarların bir bölümü tuğla taş ile kaplanmış, bir bölümü fayans ile kaplı, alt dolaplı lavabo, klo-
zet bulunmakta, ebeveyn banyoda, duş teknesi+duşakabin, klozet, alt lavabo mevcut olup, daire içinde oda bal-
konu çevresi camekan ile ürtülmüş olduğu görülmüştür. Küçük wc depo kullanımlıdır. Binanın inşasında standart
olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta taşınmaz İstan-
bul'un çok değerli bir bölgesinde olup, ulaşımı ise kolay olan bölgededir.
Adresi : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, Göztepe Mahalle, Tütüncü Mehmet Efendi Cad., Bahriyeli
Sok.,No:28,D:12 Yüzölçümü :170m2
Arsa Payı : 20/320
İmar Durumu : 98 parsel, 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu tadi-
latlarına göre, H:serbest, maxTAKS:0,35, maxKAKS:2,07 ayrık nizam yapılanma koşullarında konut alanında
kalmaktadır.
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/08/2016 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 29/08/2016 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI 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 edi-
len 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 gün-
den, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçme-
si 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 mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynın-
dan 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 si-
cil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. 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 olacaklardır. İhale 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 örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen)
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2015/1005 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/05/2016
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 368284 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri-
nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan
Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1- Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, var-
sa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı
özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini ic-
ralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sa-
natta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne kat-
kılarını kapsayan belgelerini altı takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, Doçentlik unvanını aldık-
tan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.
2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fo-
toğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik bel-
gesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), hizmet cetveli (varsa), bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğ-
leri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam
eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Ens-
titülerine katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.
3- Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.
Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğ-
raflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.
-Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylar “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve
7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili
birimlere başvuru yapılacaktır.
Müracaat tarihleri: 20/06/2016-11/07/2016 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,

AÇIKLAMALAR :
1- Başvurular şahsen yapılacaktır.
2 - Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve
tarih olacaktır.
3- Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Do-
çentlik ve Yardımcı Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosu-
nu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
4- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi ata-
maları iptal edilecektir.
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BİRİMİ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK. Profesör İç Hastalıkları 1 1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olup, primer
sklerozan kolanjit, inflamatuvar barsak hastalı-
ğında tümör markırları konularında çalışmaları

bulunmak.

ZİRAAT FAK. Profesör Hayvan Yetiştir-
me ve Islahı 1 1 -

İLAHİYAT FAK. Doçent Fıkıh 1 1 İslam Hukuk Metodolojisi ve Mukayeseli İslam
Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜH.-MİM. FAK. Yrd. Doç. Mimarlık 1 1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, yüksek li-
sans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış,
tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında

çalışmaları bulunmak.
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