
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim
üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. İlan olunur.
İLAN NO BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
1001 Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Profesör 1 1 Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi alanında almış olmak.
1002 Seyrani Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Profesör 1 1 Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Alanında Almış Olmak.
1003 Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Doçent 1 1 Hidrobiyoloji Bilim Dalında Deneyimli Olmak.
1004 Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Doçent 1 1 Türk Dili Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
1005 Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak.
1006 Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Yrd. Doç. 1 1 İlgili Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
1007 Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doç. 1 1 İlgili Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
1008 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Yrd. Doç. 1 1
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T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür
Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi
hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir
Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
Yardımcı doçent kadrosuna başvurularda, merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemiz ilgili
birimlerince ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır.
Adaylar, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir.
Yardımcı doçentlik dil sınavının yeri ve tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup, konu ile ilgili duyuru www.ksu.edu.tr. adresinden yapılacaktır.
Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi,
doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte ; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınları-
nı 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım, yardımcı doçent kadrolarına başvuracaklar ise bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak
Kardiyoloji Doçent 1 1 Protez kapak trombüsü ve radial anjiografi konusunda çalışmaları olmak
İç Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak
Aile Hekimliği Yrd. Doç. 1 1 Birinci basamakta astım kontrolü konusunda çalışmaları olmak.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. 3 1 Fibromiyalji konusunda çalışmaları olmak
Nükleer Tıp Yrd. Doç. 3 1 Primer akciğer kanserinde Tc99m-MIBI SPET’in kemoterapiye cevabın izlenmesinde kullanımı konusunda çalışmış olmak
Göz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Prostaglandin analoglarının göz içi basıncı ve görme alanına etkileri konusunda çalışmış olmak. Mecburi hizmeti bulunmamak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elektrik Tesisleri Yrd. Doç. 1 1 Reaktif güç kompanzasyonu ve filtreler konusunda çalışmaları olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Dokuma Tasarımı Yrd. Doç. 1 1 İletken materyallerin dokuma kumaş yapısına entegrasyonu konusunda çalışmış olmak
Baskı Tasarımı Yrd. Doç. 1 1 Balistik elektronik tekstil tasarımı konusunda çalışmış olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Mezhepleri Tarihi Yrd. Doç. 1 1 Cahız ve Mutezile konusunda çalışmış olmak
Din Sosyolojisi Yrd. Doç. 1 1 Din-Sekülerleşme konusunda çalışmış olmak
Din Felsefesi Yrd. Doç. 1 1 Kierkegaard üzerine çalışmalar yapmış olmak
KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ebelik Yrd. Doç. 3 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak veya Ebelik ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik Teknolojisi Yrd. Doç. 3 1 Magnezyum ve bakır esaslı amorf ve nanokristal alaşımlar konusunda çalışmaları olmak
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Kimya Teknolojisi Yrd. Doç. 5 1 Metal bazlı ilaç bileşiklerinin DNA ile etkileşimi ve anti- kanser özellikleri konusunda çalışmaları olmak

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ANTALYA 2. İCRA VE İFLAS
MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASİT
TASFİYEDE ALACAKLILARI

DAVET İLANI
MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI ; MEHMET
ZEKİ GÜVEN ( TC. No : 31669341968 )-ANTALYA
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH-DOSYA NO ; 04.11.2016
günü saat 10.44-2016/1 İFLAS
Yukarıda adı yazılı Müflisin, iflas dairesince defteri tu-
tulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koru-
yamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün
uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30
gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu
müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin
vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını is-
teyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci madde-
si gereğince ilan olunur. 18.01.2017

Basın : 558121 www.bik.gov.tr

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN
ESAS 2015/1253 KARAR 2016/875
Davacı T.H.T. Emlak Bankası A.Ş. Vekili tarafından davalılar Engin Civan, Osman Okyar, Ökmen Mecdi Atamyıldız, Veli Öztürk vekili Av. Cengiz Kıyıcı, diğer davalılar Hü-
seyin Avni Kömürcüoğlu, Zafer Yalçın Sayın, Ünal Özüak. Ahmet Ertekin haklarında açılan tazminat davasında.
Mahkememizin 2015/1253 Esas, 2016/875 Karar ve 22.11.2016 tarihli nihai kararda özetle:
Davanın REDDİNE,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesap olunan 29,20-TL maktu karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline, peşin alınan harçtan mahsubu ile
hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde artan harcın davacıya iadesine.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 1.800.00 -TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Zafer Yalçın, Hüse-
yin Avni Kömürcüoğlu, Ünal Özüak, Veli Öztürk, İlgi Atamyıldız Ülcan'a verilmesine.
Davalılar İlgi Atamyıldız Ülcan ve Veli Öztürk tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 33,00 -TL yargılama giderinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara ve-
rilmesine.
Davalılar Zafer Yalçın Sayın, Hüseyin Avni Kömürcüoğlu ve Ünal Özüak tarafından yapılan 22,00 -TL yargılama giderinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara veril-
mesine. Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerine bırakılmasına.
HMK nun 333. Maddesi gereğince davacı tarafından yatırılan 200,00-TL gider avansından geriye kalan 85.00-TL nin hüküm kesinleştiğinde davacıya iadesine karar ve-
rilmiştir.
Davalı ENGİN CİVAN’IN " Yasemin Sokak No: 13 Levent/İSTANBUL " adresine gönderilen tebligat daha evvel iade edildiğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine ka-
rar verilmiştir. Mahkememizin 2015/1253 Esas. 2016/875 Karar ve 22.11.2016 tarihli nihai kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye verilen dilekçe ile İstan-
bul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen mahkememiz ilamı tebliğ yerine geçerli olmak ilanen tebliğ olunur. 06.02.2017
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CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu dün sosyal medya 
hesabından ilginç bir iddia ortaya attı.

Cümleyi aynen alıntılıyorum: “15 
Temmuz, başkanlık sisteminde olsaydı, 
bugün Türkiye diye bir ülke kalmamıştı. 
Başkanı ele geçirmek, Türkiye’yi ele 
geçirmek demektir!”

Kendisine Tokat’tan cevap veren 
Başbakan Binali Yıldırım ise “Bu, mil-
letine güvenmemek demektir, milletine 
inanmamak demektir, bu milleti tehdit-
tir, ‘Eğer başkanlık gelirse darbe olacak’ 
demektir” ifadesini kullandı. 

YANLIŞ AKIL YÜRÜTME
Birincisi, yıllardır siyaset yapan biri 

nasıl böyle derya deniz bir konuyu bir 
tveet’e sığdırmaya çalışır anlamasam 
da, Kılıçdaroğlu’nun “Başkanlık gelirse 
darbe olur” demeye çalıştığını filan 
düşünmüyorum.

Sözlerinden böyle bir anlam 
çıkmıyor.

Güçlü yürütme ve güçlü ülke arasında 
doğrudan bir bağ kurulamayacağını, bi-

lakis bazen gücün 
tek elde temerküz 
ettiği sistemlerin 
sözgelimi ABD 
gibi büyük küresel 
güçler karşısında 
daha kırılgan 
olabileceğini, 
manipüle edilm-
eye elverişli hale 
gelebileceğini anlatmaya çalışıyor. 

Ancak ikinci ve önemli bir nokta var; 
o da Kılıçdaroğlu’nun demeye çalıştığı 
şey için “15 Temmuz” gibi artık tarihi 
ve siyasi değeri tartışılmaz olan bir günü 
seçmesinin tam bir gaflet olması.

Yıldırım’ın haklı olduğu yer,  
tam da bu nokta: Milletine  
inanmamak, güvenmemek...

Çünkü bu söz, hem 15 Temmuz’da 
inanılmaz bir direnç göstererek cuntayı 
durduran milleti hafife alıyor; hem de 
milleti meydanlara akın etmeye çağıran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumsal 
hafızadaki yerini göremiyor, görmezden 
geliyor. 

Referandumdan 
“Evet” çıkarsa ilk 
başkanın Erdoğan 
olacağı kesin olan 
bir model ile “15 
Temmuz” arasında 
bağ kurmak epey 
yanlış bir akıl yürüt-
me anlayacağınız.

Zira, 15 
Temmuz’da da cumhurun bir başkanı 
vardı, ele geçirilmeye çalışıldı, 
başarılamadı; millet izin vermedi.

MİLLET GÖĞSÜNÜ SİPER ETTİ
Millet, Erdoğan nezdinde seçimlerini, 

sivil siyaseti, sandığı, demokrasiyi ve aynı 
zamanda kendisini ve devletini savun-
mak için göğsünü kurşunlara siper etti.

O günlerde, iktidarı ve muhalefetiyle 
herkes, “Darbeyi hep beraber durdur-
duk” derken, “Bu millet darbecilere geçit 
vermedi” derken, hatta “Millet devletin 
namusunu kurtardı” derken, Yenikapı 
mitinginde yeni bir birlik ruhu aranırken 
milleti referans almıyor muydu?

Referandumdan “Evet” çıkması 
halinde bu millet başka bir milletle yer 
mi değiştirecektir ki artık kendisini ve 
ülkesini koruyamaz hale gelsin? 

Sistemleri güçlü yapan güçlü 
kurumlarıdır, doğru işleyen bir hukuk 
aksamıdır, yetki ve sorumluluğun dengeli 
dağılımı ve düzenli denetimidir, doğru. 
Ama bir o kadar önemli olan da insan 
malzemesidir.

Çok iyi sistemler, değerler manzumesi 
çökmüş toplumların elinde heder olur; 
kötü modeller insaflı ve sorumluluk 
sahibi idareciler elinde faydalı aygıtlara 
dönüşebilir, bahsi diğer.

Benim diyeceğim sadece şu: 
Referandumdan ister evet çıksın, 
isterse hayır çıksın, 15 Temmuz’u 
görmüş ve ülkesini kahramanca 
savunmuş bu millet hakkında “Şöyle 
olsaydı Türkiye diye bir ülke kalmazdı, 
böyle olursa Türkiye bölünürdü” gibi 
fütüristik açılımlara girmek yanlıştır. 
15 Temmuz’u anıyorsanız, Türkiye’nin 
milletini tırnak içine almadan cümle 
kurmamalısınız.

15 Temmuz’da başkanlık sistemi olsaydı...
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından HDP Ağrı Milletvekili Leyla 
Zana hakkında yürütülen soruşturma 
tamamlandı. Hazırlanan 156 sayfalık 
iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi. Zana hakkında 

“silahlı terör örgütüne üye olmak”, “kanuna 
aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız 
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden 
dağılmama”, “suçu ve suçluyu övmek” 
suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis 
istendi. Zana’nın, 2012 yılında Diyarbakır 

Valiliği tarafından yasaklanan nevruz 
etkinliğine katılarak, terör örgütü PKK’nın 
propagandasını yaptığı, gövde gösterisine 
dönüştürülen eyleme katılarak ön saflarda 
yer aldığı iddianamede yer aldı.  
n Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR

Ağrı Belediye Başkanı 
Sakık görevden alındı

AĞRI Belediye 
Başkanı DBP’li Sırrı 
Sakık İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden 
alındı. Ağrı Valisi Musa 
Işın, Ağrı Belediyesi 
Başkanlığı’na kayyum 
olarak atandı. Üç yıl 
önce yerel seçimde 
Ağrı Belediye 
Başkanı seçilen Sırrı Sakık’ın yaptığı 
açıklamalarla ilgili çeşitli soruşturmalar 
açılmıştı. Sırrı Sakık, 7 Haziran 
2015 seçimleri öncesinde HDP’nin 
Doğubayazıt’ta düzenlediği “Büyük 
İnsanlık Mitingi”ndeki konuşmasında 
“Türk milletini aşağılamak” ve “örgüt 
propagandası yapmak” suçlarından 
geçen kasım ayında Doğubayazıt Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırılmıştı. 

Öte yandan Şırnak’ın Beytüşşebap 
İlçesi’nin DBP’li Belediye Başkanı 
Nurettin Ataman ve 2 akrabası, Şırnak 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 
terör soruşturması kapsamında 
gözaltına alındı n DHA


