
T.C. ANTALYA 16. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/6596 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup : Birinci artırmanın aşağıda be-
lirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine
aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bede-
linin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste-
yene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş-
vurmaları ilan olunur. 15/05/2017
1. İhale Tarihi : 20/06/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2. İhale Tarihi : 05/07/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : TUNAHAN YEDİEMİN DEPOSU TARIM MAH. 1613 SOK .NO: 68 ANTALYA - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 80.000,00 1 %18 15 PV 695plakalı BML marka 2009 model

Pro1142 DCX4X2beyaz renkli yarı (çekici tır) rö
mork çekici muhtelif yerlerde çizikleri ve macun
var. Ayak basma yerleri etekleri kırık, tamponlar
çatlak, tamponun sağ ve sol taraflarında kırık var
arka sağ teker patlak, yıpranma var .anahtar var
ruhsat yok

(İİK m.114/1, 114/3) Basın : 604673 www.bik.gov.tr

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/44 ESAS
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Eskialibey Köyü Bucak Mevkii, ...Pafta .... Ada 2186 Parsel numa-
ralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı
yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında
kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup,
duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Ka-
mulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604627 www.bik.gov.tr

T.C. AKYURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2017/53 ESAS
Davacı ESENATLİ vekilinin davalılar, MALİYE HAZİNESİ, AKYURT BELEDİYE BAŞKANLlCl, ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aleyhine açtığı Tapusuz Taşınmaz Tescili davasına konu Gü-
zelhisar Mahallesi Kocadere (Amerikan Üzüm Bağları) mevkiinde tarafları,
Batısı Fatih KAYA'yaait 19 parsel, Kuzeyi Fatih KAYA'ya ait 19 parsel, Güneyi yol,
Doğusu İrfan ATLl'ya ait 20 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili 807 m2 yüzölçümündeki yer ile ilgili olarak
hak iddia eden kişilerin mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın : 604631 www.bik.gov.tr

T.C. PAZARCIK İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2017/102 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup : Birinci artırmanın aşağıda be-
lirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine
aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bede-
linin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma
giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste-
yene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize baş-
vurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 29/06/2017 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
2.İhale Tarihi : 14/07/2017 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.
İhale Yeri : Pazarcık Yediemin Otoparkı - Ahmet Bozdağ Mah. 182. Sok. No:21 Pazarcık/Kahramanmaraş
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00 TL. 1 %1 46 BY 271 plakalı, Fiat marka, Fiorino Multijet 225 tipli,

2016 model, beyaz renkli, ruhsat ve anahtarı yok, cam
panelvanlı, sol ön lastik patlak, ön cam çatlak, sol arka
çamurluk çizik, sağ arka kapıda hafif vuruk izi mevcut,
anahtarı olmadığından ve çilingir temin edilemediğin
den km.'si, motor ve şasi numarası tespit edilemeyen,
muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, kamyonet vasfın
daki araç.

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın : 603933 www.bik.gov.tr

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

2016/3639 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 540 ada, 4 parsel sayılı 302.82 m2 lik yedi
katlı betonarme bina vasıflı taşınmazın 1.bodrum katında bulunan 7/100 arsa paylı 4 numaralı dairenin
tamamı.
Satışı istenen Eyüp-Alibeyköy-Emniyettepe Mahallesi Köprülü sokak No.10 adresinde bulunan binanın
1.bodrum katındaki 4 numaralı dairedir. Arsanın üzerinde 3 bodrum+zemin+3 normal kat+ çatı katlı bir
bina vardır. Köprülü sokağa cepheli, Alibeyköy spor kulübü kompleksine, Mehmet Akif Ersoy caddesine
,Barbaros caddesine, İgdaş parkına yakın mesafededir.. Binanın Her katında 2 daire vardır. Daire gö-
rülerek, bilgi alınarak ve projesine bakılarak değer tespiti yapıldı.
Satışı istenen daire binanın 1.bodrum katında girişe göre sol tarafta bulunmaktadır. Dairede borçlunun
ikamet ettiği söylendi. Daire görülerek ve çevreden bilgi alınarak değer tespiti yapıldı. Binanın bütün kat-
ları mesken olarak kullanılmaktadır. Dairede 1 hol+ 2 oda+ mutfak+ banyo-wc vardır. Salon ve odaların
zemini laminat parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Pencereler PVC iç kapılar ahşap doğramadır. Du-
varlar boya kaplıdır. Dairede elektrik su vardır. Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Daire-
nin alanı net 55 m2 kadardır. Değerinin tespiti istenen taşınmazın bulunduğu yerde yapılaşmanın
tamamlanmış olduğu görüldü.
İmar Durumu : Eyüp Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dava dosyasındaki 02.12.2016 tarihli
yazısı ile ; Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi 540 ada,4 parsel sayılı yere ait yapı ruhsatının 14.11.2014
tarihinde alınmış olduğu bildirilmektedir. Arsa üzerindeki binanın imar durumuna göre inşa edildiği anla-
şılmaktadır. 19.03.2005 t.t. tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar planında Max.Taks: 0.65,
Hmax= 4 kat yapılanmalı ticaret+konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/07/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 04/08/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, ar-
tırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir. 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
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 akçesini İstanbul 10.İcra Mü-
dürlüğü T. Vakıflar Bankası ÇağlayanAdliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN
numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir
bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olan-
ları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük de-
ğişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu
harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelin-
den ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine 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 ay-
rıca 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 İLANININ TEBLİĞİ : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kay-
dında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış
ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2016/3639 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
02/05/2017

Basın : 604948 www.bik.gov.tr

T.C. GİRESUN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2017/3 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, taşınmazın önemli özellikleri :
Giresun, Merkez, Anbaralan Köyü, Dallı Kıran mevkii 117 Ada, 19 Parsel sayılı Taşınmaz tapuda üç adet
kargir ev ve merek ve fındık bahçesi vasfında olup hali hazırda sebve ve tarla tarımı yapılan tarla va-
fındadır. Taşınmaz üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır. Bunlardan 1 nolu yapı 41 m² alanlı 70-80 yıllık
mesken olup oldukça eski, konuttur. Değeri 5.947,61 Tl, 2. yapı 38 m² alanlı betonarme mesken değeri
24.805,91 TL, 3.taşınmaz depo olarak kullanılan ahşap bina alanı 17,50 m² 1.426,45 TL değerinde, 4.
bina mesken amaçlı inşa elidip kullanılan ahşap taş mazlemeden yapılmış, 35m² alanlı,10.154,47 TL olup
taşınmaz üzerindeki binaların toplam değeri 42.334,44 TL taşınmazın arsa değeri ise 56.886,28 TL dir.
Yüzölçümü : 4.413,21 m²,
Kıymeti : 99.220,72 TL dır.
1. Satış Günü : 25/07/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : GİRESUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, ar-
tırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir. 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
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine 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 ay-
rıca 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- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2017/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
15/05/2017

Basın : 603736 www.bik.gov.tr

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/41 Esas
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Eskialibey Köyü Eğriceöz Mevkii, ...Pafta ... Ada 4257 Parsel(Eski
...Pafta ... Ada 1705 Parsel) numaralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış
olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas
numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare
adına tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604450 www.bik.gov.tr

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/67 ESAS
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Eskialibey Köyü Bucak Mevkii, ...Pafta ... Ada 4267 Parsel(Eski
...Pafta ... Ada 2205 Parsel) numaralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış
olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas
numarası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare
adına tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604467 www.bik.gov.tr

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/46 ESAS
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Sağpazar Köyü Harmanlar Mevkii, ...Pafta 118 Ada 13 Parsel(Eski
...Pafta 118Ada 2 Parsel) numaralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış ol-
ması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas num-
arası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare
adına tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604582 www.bik.gov.tr

T.C. BAYAT (ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/53 Esas
Dava konusu Çorum İli Bayat İlçesi Köpüklü Köyü Kavakkırı Mevkii, ...Pafta .... Ada 1017 Parsel(Eski
...Pafta ...Ada 456 Parsel) numaralı taşınmazın, davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış ol-
ması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idarece 26/04/2017 tarihinde mahkememizin yukarıda esas num-
arası yazılı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare
adına tescili davası açılmış olup, duruşması mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır. 4650 Sayılı
Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/05/2017

Basın : 604616 www.bik.gov.tr

T.C. GÜNEY EGE KALKINMAAJANSI PERSONEL ALIM İLANI
Ajansımız, 5449 sayılı KalkınmaAjanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen alan ve sayı-
larda personel istihdamı gerçekleştirecektir.

Söz konusu personel alımına ilişkin detaylı ilan metni ve başvuru formu Ajansımız internet sitesi
www.geka.gov.tr adresi ile Aydın, Denizli ve Muğla Valilikleri internet sitesinde yer almaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur. Basın : 604998 www.bik.gov.tr

Unvan Mezuniyet Sayı

İç Denetçi

Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişki-
ler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mi-
marlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara
denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

1

Hukuk
Müşaviri Hukuk Fakültesi Mezunu 1

Bilgi İşlem
Sorumlusu

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kuru-
munca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
en az lisans düzeyinde mezun olmak,

1
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