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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU
a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Astsubay ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla sivil kaynaktan lisans ve ön lisans düzeyinde Jandarma, U/H Teknisyeni, İs-
tihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarında erkek perso-
nel(2499); Jandarma(150) ve Bando(1) sınıfında ise kadın personel alınacaktır.
b. Belirtilen Sınıflar için www.jandarma.tsk.tr internet adresindeki internet başvu-
ru formunda belirlenen Lisans veya Ön lisans programlarından müracaat yapıla-
caktır. Sınıf ve branş ihtiyaçlarına göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanlığınca belirlenecek lisans veya ön lisans programlarında öncelik sıralaması ya-
pılabilecektir.
1. BAŞVURU ŞARTLARI:
a. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmuş veya 05 Eylül 2017 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.
b. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itiba-
riyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha son-
ra doğanlar başvurabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için
otuz iki yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1985 ve daha sonra do-
ğanlar başvurabileceklerdir.), bitirmemiş olmak.
c. www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanan Sözleşmeli Astsubay Baş-
vuru Kılavuzunda düzenlenmiş olan “Sözleşmeli Astsubay adaylarında aranacak ni-
telikleri taşımak.”
2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a. Sözleşmeli astsubay sınavına adaylar başvurularını, 31 Mart-28 Nisan 2017
tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden Personel/Öğrenci
Alımı sayfasından yapacaklardır. (Yalnız internet explorer kullanarak giriş ya-
pınız.)
b. Adayların başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında seçme sınavlarına
ilişkin uygulanacak sınavlar ve gelirken getirecekleri belge ve malzemelere
ilişkin duyuru www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
c. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Baş-
vuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak
olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
d. Başvurular ücretsizdir. Sınava çağırılan adaylardan başvuru kılavuzunda belirtil-
diği şekilde 50 TL sınav ücreti alınacaktır.
3. İLETİŞİM:
Beytepe Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Subay Kısmı
Beytepe / ANKARA’ dır.
Tel: (0312) 464 8655 (0312) 464 4836 (Hafta İçi 09.00-17.30 saatleri arası)
İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr Basın : 584952 www.bik.gov.tr

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar ve 5620 sa-
yılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda be-
lirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. (Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacak)

Unvan Adet Öğrenim Aranılan Nitelikler
Durumu

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans
Radyoloji Bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Radyoloji Ünitesinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
BT ve Kemik Dansitometre QCT belgesi sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans
Radyoloji Bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Radyoloji Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
En az 2 (iki) yıl MR tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

Sağlık Teknikeri 2 Ön Lisans Cerrahi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi ameliyathanesinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans Cerrahi Teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ameliyathanesinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 2 Ön Lisans Anestezi Bölümü mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Ameliyathanesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 2 Ön Lisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Biyokimya veya Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans Patoloji Laboratuvar Teknikerliği mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Patoloji Laboratuvarında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi TPN Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
TPN Eğitimi aldığını belgelemek.

Sağlık Teknikeri 1 Ön Lisans Hidroterapi Teknikerliği Programı mezunu olmak.
Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık 5 Meslek Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
Personeli Lisesi
Diğer Sağlık 3 Ön Lisans Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak.
Personeli

Hemşire 3 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Ortopedi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Plastik Cerrahi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 4 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Yetişkin Acil Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Ameliyathane Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans
Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Hematoloji/Onkoloji Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi 2.Basamak Koroner Yoğun Bakımda en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 6 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi 3.Basamak Dahili Bilimler Yoğun Bakımında en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi 3.Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 2 Lisans
Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi 3.Basamak Çocuk Yoğun Bakımında Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Eşliğin
de en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

Hemşire 1 Lisans
Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
ÇSGB onaylı İş Yeri Hemşireliği Sertifikası sahibi olmak.

Hemşire 16 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Üniversite Hastanesinde en az 6 (altı) ay çalışmış olmak.

Hemşire 10 Lisans Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranacaktır.
2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Li-
sesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece biri-
ne müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esas-
larına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli per-
sonel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare ta-
rafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten ve güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üni-
versitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaya-
caktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Web sayfasından ulaşabilirsiniz)
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma Fotokopisi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Fotoğraf (1 Adet)
6- Özel şartlarda istenen çalışma belgesi (İsme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)
7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Web sayfasından ulaşabilirsiniz)
BİLGİ İÇİN
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)
Not: Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru esnasında verilecek Formlara Üniversitemiz Web Sayfasında ilanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.
Ulaşım Adresi: www.mersin.edu.tr Basın : 588117 www.bik.gov.tr

T.C. ADIYAMAN İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/1409 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özel-
likleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Bistikan Mahallesi/Çin Çin Deresi Mev-
kii 138 Ada, 31 Parselde kayıtlı olan, cilt /sayfa no:19/1845 olan, 1.840,68m2 ala-
na sahip, ÜÇADET İKİ KATLI BETONARME BİNAVEAKARYAKIT İSTASYONU ni-
teliğindeki TAM hisseli taşınmaz satışa konu olmuştur. Taşınmaz '' Yunusemre Ma-
hallesi Hükümet Cad. Kan Petrol Çelikhan/ADIYAMAN'' adresinde bulunmak-
ta; imar bakımından E=0,30 Hmax=6,50 olup akaryakıt istasyonu olarak geç-
mektedir. Parsel üzerinde 99,35m2 alana sahip, tek katlı betonarme kargas binanın
olduğu, binanın zemnin katında 3 adet olarak kullanılan bölümün olduğu ve yapı-
nın 3.sınıf A gurubu Yapılar sınıfına girdiği ve yaklaşık 35 yaşında olduğu; yine par-
sel üzerinde 129,52m2 alana sahip zemin ve 1.normal kattan oluşan binanın oldu-
ğu, binanın zemin katının akaryakıt istasyonu iki odadan oluşan idari binası olarak
kullanıldığı, birinci normal katında tek dairenin olduğu, dairenin 3 oda, 1 salon, ban-
yo mutfaktan meydana geldiği ve yapı sınıfı olarak 3.sınıf A Gurubu yapılar sınıfı-
na girdiği ve yaklaşık 35 yaşında olduğu ve ayrıca 128,85m2'lik kısmı satışa konu
parselin içine giren binanın olduğu, bianın zemin katında 2 adet traktör tarimcisi
olarak kullanılan bölümün olduğu, binanın 1. normal katında ise tek dairenin bu-
lunduğu ve binanın yapı sınıfı olarak 3.sınıf AGurubu yapılar sınıfına girdiği ve yak-
laşık 35 yaşında olduğu,parsel üzerinde bulunan yapıların toplam alanının
616,09m2 olduğu,
AYRICA petrol istasyonunda 2 adet akaryakıt pompassının, 22,5x8,30m ölçülerin-
de 1 adet kanopininin,1 adet 25 tonluk, 2 adet 10'ar tonluk yer altı akaryakıt tank-
larının olduğu, 3 adet pompalara ait yazar kasaların olduğu; parsel üzerindeki ya-
pıların metrekare birim fiyatının 590TL/m2 olduğu ve toplam yapı değerinin
247.175,30TL, arsa metrekare birim fiyatının ise 1.000TL /m2 ve toplam arsa be-
delinin 1.840.680,00TLolduğu, petrol istasyonundaki tek tabanca akaryakıt pom-
pasının 1.200TL, çifttabanca akaryakıt pompasının 2.000TL, 20 tonluk akaryakıt
tankının 7.000TL, 10 tonluk 2 adet (adeti 4.000TL)akaryakıt tankının 8.000TL,
22,50X8,30 metre ölçümlerindeki kaponinin 6.000RTL ve 3 adet pompa yazar ka-
sanın ise (3x500) 1.500TL olmak üzere taşınmazın toplam fiyatının 2.113.555,30TL
olduğu ve kayıtlarında ipotek şerhi olduğu 15/04/2016 tarihili bilirkişi raporundan
anlaşılan taşınmaz bütünleyici parça ve eklentileri ile birlikte İİK nun 132 inci mad-
de ve ilgili maddelerdeki hükümler çerçevesinde intifa hakkı da dahil olmak üzere
tüm takyidatlarından ari (temiz) olarak açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır.
Kıymeti : 2.113.555,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 06/06/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 05/07/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Adıyaman İcra Müdürlüğü satış odası, bürosu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artır-
manın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esa-
tis.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 beşincigünden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu ar-
tırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacak-
ları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böy-
le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçe-
si veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin pa-
ra iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın ay-
nından 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 sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu-
nun 133 üncü maddesi gereğince 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 ay-
rıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fai-
zi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa ön-
celikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gi-
deri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı-
lacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1409 Tlmt. sayılı dosya numara-
sıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/04/2017

Basın : 587745 www.bik.gov.tr

T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO : 2016/239
Davacı Abdülaziz Savan vekili tarafından davalılar Muhammed Ağya-
kuş ve Deniz Ersayan Savan aleyhine evlat edinme istemiyle açılan
davada davalı MuhammedAğyakuş'a tebligat yapılamadığı cihetle ilan
yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davalı Muhammed AĞYAKUŞ'un (TC No:26071704388) tahkikat

oturumunun yapılacağı 05/07/2017 günü saat 09:40'da hazır bulun-
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, tahkikat oturumuna ka-
tılmaması halinde dahi yargılamanın yokluğunda yapılıp bitirileceği ve
toplanan deliller çerçevesinde yokluğunda hüküm kurulabileceği hu-
susu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın : 589134 www.bik.gov.tr

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK
MAHKEMESİ İLAN

SAYI: 2017/228 ESAS
Mahkememizde açılan davada Kahramanmaraş İli. Afşin İlçesi, Kaşanlı Mahalle-
si/Köyü nüfusuna kayıtlı. Haci Bektaş ve Meryem'den olma. Afşin 03.08.1980 do-
ğumlu. HASAN MERTEK hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.
Hasan Mertek'in hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların. Türk
Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisin-
de mahkememizin 2017/228 Esas savılı dosyasına bilgi vermeleri, bilgi verilmediği
takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. Basın : 584819 www.bik.gov.tr

T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2017/73 ESAS
Davacı, MALİYE HAZİNESİ - SAMSUN ile Davalılar, AHMETYILMAZ
TAŞYÜZ, BÜLENT BAY, GÜLÇİN SEMİZ, GÜLSEREN BAY, GÜLŞEN
VEYİSOĞLU, MELİH TAŞYÜZ, YILDIZ GİRAY, YILMAZ BAY arasında
mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tes-
cil) davası nedeniyle;
Samsun Valiliği İl İdare Kurulunun 31/12/2015 tarih ve 10 nolu kara-
rıyla davalının maliki bulunduğu, Samsun İlkadım Çandır Mah. Yurtluk
Mevkiinde yer alan 293 nolu parsel için 1.348.49 m2 enerji nakil hattı
için irtifak tesisi ve 6.76 m2 direk yerinin kamulaştırılmasına karar ve-

rilmiştir.
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra ta-
şınmaz maliki olan davalıyla uzlaşma sağlanamadığından; Mahke-
memize 2017/73 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel Ziraat Bankası Samsun Mer-
kez Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
27/02/2017

Basın : 564464 www.bik.gov.tr
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