
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2017/45 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda
belirtilen 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 be-
delinin 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. 16/05/2017

1. İhale Tarihi : 06/06/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2. İhale Tarihi : 21/06/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Yakınca Galericiler Sitesi yanı, Adıyaman yolu üzeri, No:1 Özatak Yediemin Otoparkı Yeşil-
yurt/MALATYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 56.500,00 1 %1 06VJG68 Plakalı , 2002 Model , LAND ROVER Marka

, Ticari Adı:Discovery 2.5 TDİ (Td5), Tipi:Arazi SUV 5
Kapı, Kahverengi(bej) renkli, Dizel, 4+1+2 (7 kişilik) kol
tuklu, Silindir hacmi:2495.
Km.okunamadı(bilinmiyor). 1 adet anahtarı var, Ruh
satı yok. Akü olmadığından çalıştırılamamış. Otomatik
vites(arazi vitesi ve hız sabitleme bulunmakta), 4x4 çe
kişli, dijital klimalı, üzerinde kışlık lastiler var ve %65
oranında iyi durumda. Yedek lastik var ve patlakdu
rumda. Araçta 2 adet sunroof bulunmakta. Silecekler
iyi durumda. Farlar ve aynalar sağlam.
Camlar: Bagaj kapağı camı yerine mika cam olarak ta
kılmıştır, diğer camlar sağlam, 4 cam otomatiktir.
Kapılar: Sağlam olmakla birlikte arka 2 kapı açılıp ka
panırken hafif zorlandığı tespit edilmiştir.
Koltuk ve Döşemeler: Koltuklar deri döşeme ve genel
olarak düzgün görünümlü. Koltuklar elektrik tahrikli ve
ısıtmalı koltuklardır. Aracın zemin paspasları yoktur.
Kaportanın Durumu: Kaporta genel olarak iyi durumda,
çok küçük taş izi şeklinde noktasal çizikler mevcut, arka
tampon plastiğinde küçük bir kırık mevcut. Araç koz
metik olarak iyi görünüme sahiptir. Göz ile yapılan mua
yenede ciddi hasar bulgusuna rastlanılmamış olup
TRAMER sorgusunda 2006-2010 yılları arasında tutu
lan kayıtlarda 3 adet kazaya karıştığı ve toplamda
8.861TL hasar kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın : 604644 www.bik.gov.tr

T.C. BAFRA İCRA VE İFLAS DAİRESİ İFLASIN AÇILMASININ İLANI
2017/8 İFLAS
MÜFLİSİN ADI VE ADRESİ : KARAKOÇ GIDA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İFLASA KARAR VEREN MAHKEME : BAFRA1. ASLİYE HUKUK MAHK. (TİCARETMAHKEMESİ SI-
FATIYLA)
MAHKEME ESAS - KARAR NOSU : 2015/904 ESAS 2017/308 KARAR
İFLASIN AÇILDIĞI GÜN VE SAAT : 19.04.2017 GÜNÜ, SAAT 11:05
Bafra 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2015/904 esas ve 2017/308 karar
sayısıyla 19.04.2017 günü saat 11:05 itibariyle iflası açılan 5150049121 Vergi Nolumüflis Karakoç Gıda
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkındaki iflas kararı yukarıdaki dosya numarası ile esas iflas defte-
rine kayıt edilerekiflas işlemlerine dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasından başlanmıştır.
İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın : 605435 www.bik.gov.tr

T.C. ALANYA 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/472 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Antalya İli, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi, 330 Ada, 1 numaralı
Parselde kayıtlı bulunan 6.436,75m² alanlı 'Arsa 'vasıflı taşınmazdaki binanın F Blok Bodrum+Zemin
katında 64/2994 Arsa Paylı ve (7) bağımsız bölüm numaralı 'DUBLEKS DÜKKÂN olup; borçlu adına
Tam Hisse ile kayıtlıdır.(Taşınmazın tapu kaydı üzerinde '544 sahifedeki gayrimenkul aleyhine krokisi
vechile insan ve araba geçmek sulama gayesiyle yer altı borusu döşemek ve tamir etmek hakkı, '547
kütük sayılı gayrimenkul aleyhine krokisi gereğince mevcut yer altı boru hattı muhafazası ve tamir hakkı,
' T. Vakıflar Bankası T.A.O. lehine ipotek ve muhtelif icra-i haciz şerhleri bulunmaktadır.)
BULUNDUĞU YER : Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 330 ada 1 numaralı parselde bulunan (7) nolu ta-
şınmaz, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi, Atatürk caddesi, Türkler Turistik Çarşısı F Bloğunda bulunmakta
olup; Antalya- Mersin(D-400) Karayolu Türkler Kavşağına takribi 580mt, denize 600mt, Türkler Mah.
Atatürk Cad. 50mt, Türkler Güzel Sanatlar Lisesine(eski belediye) 320mt, Alanya-Gzp havaalanına tak-
ribi 60km, Antalya havalimanına takribi 106km, Alanya şehir merkezine(mola kavşağı) ise takribi 20km
mesafede olup, Türkler mahallesinde merkezi bir konumdadır.
Yüz Ölçümü : 6.436,75m²
Arsa Payı : 64/2994
Adresi : Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Mah. Turistik Çarşısı F Blok No:7/Ant.
İmar Durumu : Alanya ilçesi, Türkler mahallesi 330 ada 1 parsel, Ticari alanda 0,50 taban alanlı 2 Kat
Ticarethane yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.(Yola mesafe=
5,00mt, İnşaat Cephesi= 32,00mt, İnşaat Derinliği= 8,00mt, Komşuya Mesafesi= 3,50mt, Saçak Sevi-
yesi= 4,00mt, Kat Adedi: 2 Kat)
HÂLİHAZIR DURUMU : taşınmazın bulunduğu parsel; Güney-Doğudan Kuzey-Batıya doğru alçalan
takribi %5-10 meyilli olup teraslanmış ve üzerinde (A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H) olmak üzere 2şer katlı top-
lamda 8 adet İşyeri Bloğu bulunmaktadır. Kuzey-Batı yarısı tabii zemin kotu altında Bodrum katlı olup
Bodrum kat dükkanlarda alt dubleks kat olarak kullanılmakta, diğer kısmı ise kapalı otopark olarak kul-
lanılmaktadır. Zemin kat iş yerlerine Atatürk caddesinden düzayak girilmektedir. Turistik çarşıda bloklar
tavanı-bloklar arası boşluklar ve yollar üzeri kemer taşıyıcılar ile kaplanarak üzeri plastik örtülü halde-
dir. F blok ile E blok arası koridor kuzey ucunda merdiven olup, Zemin kat ile Bordum kat arası ulaşımı
sağlamaktadır.taşınmazın bulunduğu (F) Blok; Turistik çarşının Kuzey-batı bölümünde yer almaktadır. F
blokta bulunan (7) nolu bağımsız bölüm olan 'Dubleks Dükkân, F bloğun Güneyden Kuzeye 7. Ve Ku-
zeyden güneye 2. Sıradaki Dükkân olup, Batı(çarşı dışı) ve Doğu(çarşı içi) olmak üzere 2 cephesi var-
dır. Zemin katta giriş kapısı önünden Bodrum kata inen iç merdivenler mevcut olup, bu merdivenlerin
zemini mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu dur. Dubleks Dükkân iç yüksekliği 3,00mt ve alanı 32m²
olup, Alt duleks katı ile birlikte toplam 64m² alanlıdır. Dükkân kuzey kenarında (8) Numaralı Dubleks
Dükkân ile fiilen birleştirilmiş butik dükkânı olarak kullanılmaktadır.(8 numaralı dükkânın giriş kapısı ve
bodruma iniş merdivenleri iptal edilmiştir)F blok (7) nolu 'Dubleks Dükkânın? bulunduğu parsel; elektrik,
su, alt yapı, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup, ses ve hava kirli-
liğinden uzaktadır. Ayrıca çevresinde oteller ve turistik ticari faaliyet alanları mevcuttur.(ZEN the ınn
Alanya resot&spa otel, nova bazaar, aydın bey gold dreams otel vs)F blok (7) nolu 'Dubleks Dükkânın
bulunduğu parsel;(kuş uçuşu) Doğu kenarı Atatürk caddesi(50mt), kuzeyinde güzel sanatlar lisesi(eski
belediye binası)(320mt), kuz-doğusunda cami (900mt), batısında Sağlık Ocağı(440mt), güneyinde deniz
bulunmaktadır.(600mt)
Kıymeti : 385.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/07/2017 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 31/07/2017 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Antalya İli, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi, 330 Ada, 1 numaralı
Parselde kayıtlı bulunan 6.436,75m² alanlı 'Arsa' vasıflı taşınmazdaki binanın F Blok Bodrum+Zemin
katındaki 64/2994 Arsa Paylı ve (8) bağımsız bölüm numaralı 'DUBLEKS DÜKKÂN olup; Borçlu adına
Tam Hisse ile kayıtlıdır.(Taşınmazın tapu kaydı üzerinde '544 sahifedeki gayrimenkul aleyhine krokisi
vechile insan ve araba geçmek sulama gayesiyle yer altı borusu döşemek ve tamir etmek hakkı, '547
kütük sayılı gayrimenkul aleyhine krokisi gereğince mevcut yer altı boru hattı muhafazası ve tamir
hakkı,T. Vakıflar Bankası T.A.O. lehine ipotek ve muhtelif icra-i haciz şerhleri bulunmaktadır.)
BULUNDUĞU YER : Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 330 ada 1 numaralı parselde bulunan (8) nolu ta-
şınmaz, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi, Atatürk caddesi, Türkler Turistik Çarşısı F Bloğunda bulunmakta
olup; Antalya- Mersin(D-400) Karayolu Türkler Kavşağına takribi 580mt, denize 600mt, Türkler Mah.
Atatürk Cad. 50mt, Türkler Güzel Sanatlar Lisesine(eski belediye) 320mt, Alanya-Gzp havaalanına tak-
ribi 60km, Antalya havalimanına takribi 106km, Alanya şehir merkezine(mola kavşağı) ise takribi 20km
mesafede olup, Türkler mahallesinde merkezi bir konumdadır.
Yüz Ölçümü : 6.436,75m²
Arsa Payı : 64/2994
Adresi : Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Mah. Turistik Çarşısı F Blok
No:8ALANYA/Ant.
İmar Durumu : Alanya ilçesi, Türkler mahallesi 330 ada 1 parsel, Ticari alanda 0,50 taban alanlı 2 Kat
Ticarethane yapımına imarlı olup yerinde yapılaşma tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.(Yola mesafe=
5,00mt, İnşaat Cephesi= 32,00mt, İnşaat Derinliği= 8,00mt, Komşuya Mesafesi= 3,50mt, Saçak Sevi-
yesi= 4,00mt, Kat Adedi: 2 Kat)
HÂLİHAZIR DURUMU : taşınmazın bulunduğu parsel; Güney-Doğudan Kuzey-Batıya doğru alçalan
takribi %5-10 meyilli olup teraslanmış ve üzerinde (A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H) olmak üzere 2şer katlı top-
lamda 8 adet İşyeri Bloğu bulunmaktadır. Kuzey-Batı yarısı tabii zemin kotu altında Bodrum katlı olup
Bodrum kat dükkanlarda alt dubleks kat olarak kullanılmakta, diğer kısmı ise kapalı otopark olarak kul-
lanılmaktadır. Zemin kat iş yerlerine Atatürk caddesinden düzayak girilmektedir. Turistik çarsıda bloklar
tavanı-bloklar arası boşluklar ve yollar üzeri kemer taşıyıcılar ile kaplanarak üzeri plastik örtülü halde-
dir. F blok ile E blok arası koridor kuzey ucunda merdiven olup, Zemin kat ile Bordum kat arası ulaşımı
sağlamaktadır.Davaya konu taşınmazın bulunduğu (F) Blok; Turistik çarşının Kuzey-batı bölümünde yer
almaktadır. F blokta bulunan (8) nolu bağımsız bölüm olan 'Dubleks Dükkân, F bloğun Güneyden Ku-
zeye 8. Ve Kuzeyden güneye 1. Sıradaki Dükkân olup, Batı-Kuzey(çarşı dışı) ve Doğu(çarşı içi) olmak
üzere 3 cephesi vardır. Dubleks Dükkân iç yüksekliği 3,00mt ve alanı 32m² olup, Alt dubleks katı ile bir-
likte toplam 64m² alanlıdır. Dükkân güney kenarında (7) Numaralı Dubleks Dükkân ile fiilen birleştirilmiş
butik dükkânı olarak kullanılmaktadır. (8) numaralı dükkânın giriş kapısı ve bodruma iniş merdivenleri bir-
leştirme ile iptal edilmiştir. F blok (8) nolu 'Dubleks Dükkânın? bulunduğu parsel; elektrik, su, alt yapı, ptt
ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup, ses ve hava kirliliğinden uzakta-
dır. Ayrıca çevresinde oteller ve turistik ticari faaliyet alanları mevcuttur.(ZEN the ınn Alanya resot&spa
otel, nova bazaar, aydın bey gold dreams otel vs)F blok (8) nolu 'Dubleks Dükkânın bulunduğu par-
sel;(kuş uçuşu) Doğu kenarı Atatürk caddesi(50mt), kuzeyinde güzel sanatlar lisesi(eski belediye bi-
nası)(320mt), kuz-doğusunda cami (900mt), batısında Sağlık Ocağı(440mt), güneyinde deniz
bulunmaktadır.(600mt)
Kıymeti : 385.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/07/2017 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 31/07/2017 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
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 2016/472 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
03/05/2017 Basın : 604666 www.bik.gov.tr

T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2017/64 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 220 Ada No, 75 Parsel No, YEDİOCAK MAHALLESİ Ma-
halle/Mevkii, 3 Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz toplu taşıma ve öze araçlarla ulaşımı sağlanabil-
mekte olup, kamu hizmetlernden istifadesi tamdır. Ana bina betonarme yapı tek blok halindedir. Giriş
kat iş yeri ve wc olmak üzere toplam 55 m2 kullanım alanına sahiptir. Tapu müdürlüğü arşivinde taşın-
maza at yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır.
Adresi : Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yediocak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ünal
Apt. No: 197 A
Yüzölçümü : 611,74 m2
Arsa Payı : 10/110
İmar Durumu : Ayrık nizam, Taks: 0,35 Kaks : 1,75 Yençok: 5 "konut" alanında kalmakta
Kıymeti : 82.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yönetim planı 14/02/2013(26/02/2013 tarih 2865 yevmiye)
1. Satış Günü : 10/07/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/08/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı MERKEZ / OSMANİYE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada 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. BİLA DÖNEN TEBLİGAT OLMASI HALİNDE GAZETE İLANI
TEBLİGAT YERİNE KAİM OLACAKTIR.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2017/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
10/05/2017
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversi-
temize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Yardımcı Doçent 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak
Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Yardımcı Doçent 5 1 İngiliz Dili ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Alanında doktora yapmış olmak. 19. yüzyıl Osmanlı şehirleri üzerine ça

lışmalar yapmış olmak
Demirözü Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Endüstriyel Tavukçuluk Yardımcı Doçent 3 1 Zootekni Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kanatlı Besleme üze

rine çalışmalar yapmış olmak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Basın : 605424 www.bik.gov.tr

CUMA 19 Mayıs 201724


