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Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan 
kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 
alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı 
doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve 
Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı 
doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya 
ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan 
eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek 
Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile 
başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları 
kabul edilmeyecektir.
4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve 
belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak 
başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) 
elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİrİMİ     ÜnvAn  Adet AÇiklAMAlAr

Sinoloji ABD    YARD.DOÇ.    1 Sinoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD  PROFESÖR    1

devlet kOnservAtUvAri

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD YARD.DOÇ.    1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Farmasötik Botanik ABD   PROFESÖR    1 Eczacılık lisans mezun olup, Farmasötik Botanik alnında doktora yapmış, ve Umbelliferae (Apiaceae) familyası bitkileri üzerinde
        çalışmalar yapmış olmak.

Eskiçağ Tarihi ABD   YARD.DOÇ.    1 Hellen siyasi kavramlarını orijinal yazılı belgelerle çalışmış olmak.

dİl ve tArİH-COğrAFYA FAk.

eCZACilik FAk.

Sinoloji ABD    DOÇENT    1

Opera Anasanat Dalı   YARD.DOÇ.    1 Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve  doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini Komposizyon
        Sanat Dalı’nda yapmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık ABD  PROFESÖR    1

İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD  YARD.DOÇ.    1

Fen FAkÜltesİ
Uygulamalı İstatistik ABD   DOÇENT    1 Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları bulunmak.
HUkUk FAkÜltesİ

Bilgisayar Bilimleri ABD   PROFESÖR    1 Gerçek zamanlı çok bilgisayarlı kontrol sistemlerinin Arıza-Kaldırılabilirliği konusunda çalışmaları olmak.

Ticaret Hukuku ABD   YARD.DOÇ.    1

Elektromagnetik Alanlar ve  PROFESÖR    1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Mikrodalga Tekniği ABD      Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamış
        olmak.

İlAHİYAt FAkÜltesİ
Tefsir ABD    PROFESÖR    1
Türk Din Musikisi ABD   PROFESÖR    1

sİYAsAl BİlGİler FAkÜltesİ

Arap Dili ve Belagati  ABD   PROFESÖR    1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD  PROFESÖR    1 Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.

Tasavvuf ABD    YARD.DOÇ.    1

Uluslararası İlişkiler ABD   YARD.DOÇ.    1

MÜHendİslİk FAkÜltesİ

İktisat Politikası ABD   PROFESÖR    1 Savunma ekonomisi, enerji ve para politikaları, oyun teorisi alanlarında çalışmaları olmak.

tiP FAkÜltesİ

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD PROFESÖR    1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
        Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7.fıkrasında belirtilen şartları sağlamış
        olmak.

Çalışma Ekonomisi ABD   YARD.DOÇ.    1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
        Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartları
        sağlamak, alanı ile ilgili yabancı dilde ders vermiş olmak; sosyal politika, işgücü piyasası ve ücret teorisi alanında çalışmaları
        olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD   PROFESÖR    1 Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji uzmanı olup, Mikrobiyoloji alanında doçent olmak, deney hayvanları kullanım sertifikasına
        sahip, Pulsed field gel electrophoresis ile ilgili çalışmaları olmak.
ZİrAAt FAkÜltesİ
Tarım İşletmeciliği ABD   DOÇENT    1 Tarım İşletmeciliğinde doktora yapmış ve  Doçentlik unvanını Tarım Ekonomisi Bilim alanında almış olmak.
Tarım Politikası ve Yayım ABD  PROFESÖR    1 Tarım Politikası ve Tarım Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 t.C. ÇArŞAMBA 2. AslİYe HUkUk MAHkeMesİnden kAMUlAŞtirMA İlAni
esAs nO : 2017/237 esas
Dava konusu Samsun ili Salıpazarı ilçesi, Orta mah. Çiftlik mevkii, 258 ada 2 parselde kayıtlı 
taşınmazın 389,12 m²’lik kısmının Salıpazarı Barajı İnşaatı kapsamında kamulaştırılmasına karar 
verildiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 8. Maddesini değiştiren 4650 sayılı Yasa’nın 3. Mad-
desine istinaden davalılar ile anlaşma sağlanamaması nedeni ile kamulaştırmanın satın alma yöntemi 

ile gerçekleştirilemediğinden, davacı idare tarafından adı geçen taşınmazın kamulaştırma bedelinin 
tespiti ile tescili doğrultusunda dava açmış olduğu 4650 sayılı Yasa’nın 5. Maddesi gereğince ilan 
olunur. 
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2016/250 tlMt.
İ.İ.k.127 MAd.Göre sAtiŞ İlAninin teBlİğİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu 
kaydında belirtilen) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde 
işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
tAŞinMAZin tAPU kAYdi: İstanbul ili Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi mah. 2000 parsel de kain 
26.692,46m2 yüzölçümlü 10 adet 7 katlı bina, 2 katlı sosyal tesis otopark 4 katlı bina 3 katlı bina ve 
arsası nitelikli ana taşınmazdaki 4953/2455113 arsa paylı daire nitelikli A1-1 Blok 1. Kat bağımsız 
bölüm no: 22 olan taşınmaz.
özellikleri : Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul “Sancaktepe ilçesi ,Emek (Sarıgazi) Mahallesi, 
Ordu Caddesi. AC Yapı Kent life sitesi, no:8” adresinde bulunan ve üzerinde 3 adet yüzme havuzu, sosyal 
tesis ve 10 adet blok bina ile yönetim binalarının bulunduğu sitedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve 
kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla 
ulaşım imkanı vardır. Sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim 
yeridir. Sözkonusu parselin kuzey cephesinden General Eşref Bitlis Cad., batı cephesinden Balca 
sokağı ve doğu cephesinden Ordu caddesi geçmektedir. Site ana girişi hem Ordu caddesinden hem 
de Balca sokaktan yapılmaktadır. Ordu caddesinden yaklaşık 280m. kuzey istikametine gidildiğinde 
Atatürk caddesine, bu caddeden yaklaşık 2200m batı istikametine gidildiğinde Nato yolu caddesine ,bu 
caddeden yaklaşık 800m kuzey batı istikametine gidildiğinde Necip Fazıl Bulvarına ve bu bulvardan da 
yaklaşık 1600m. güney istikametine gidildiğinde E-80 yolu İMES köprülü kavşağına varılmaktadır. Söz 
konusu parselin Şile yolu caddesine kuş bakışı mesafesi yaklaşık 920m’dir. Taşınmazın yakın çevresinde; 
süper plastik fabrikası, Dore life sitesi, Sinpaş Aqa city sitesi, Sarıbelde sitesi, Şehit Öğretmen Nurgül 
Kale İlkokulu, Toki Esenkent ortaokulu, 75. yıl Anadolu bilgisayar teknik lisesi ve Hacı İzzet Dursun 
cami bulunmaktadır. Sitede 3 adet açık yüzme havuzu 24 saat güvenlik , yangın tesisatı, su deposu, 
ortak alanlar için jeneratör bulunmaktadır. Blokların herbirinde 2 adet asansör bulunmaktadır. Blokların 
dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Blokların her katında tesisat odası ve kat bahçeleri mevcuttur. Keşif 
tarihinde yerinde yapıln incelemede blokların projesine uygun olduğu görülmekle ancak kat hollerindeki 
kat bahçeleri dairelere katılmıştır.Tesisat odalarının da bazıları dairelere katılmıştır. Blokların sahanlık 
ve merdiven zeminleri mermer kaplı olup korkuluklar amüminyumdır. Dairelerin ısınma ihtiyacı 
doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Daire aidatları 221-TL ile 396-TL arasında 
değişmektedir. Site içinde 2 kat kapalı otopark bulunmktadır. Bloklar yaklaşık 4 yaşındadır. Satışa 
konu taşınmazın onaylı mimari projesine göre 22 no lu dairenin net alanı ;65,50m2 ve yaklaşık brüt 
alanı 75.00m2’dir. Kat bahçesinin bir kısmının ve teknik hacmin tamamının daire katıldığı anlaşılmış 
dolayısıyla dairenin net alanı, 86,43m2 ortak alan dahil brüt alanı 135,74m2 olmaktadır. Projesine göre 
daire; 2 oda, salon+açık mutfak, banyo, antre ve hol mekanlarından mevcuttta ise daire; 2 oda, salon, 
mutfak, banyo, antre, hol ve 1 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. Söz konusu daire bloğun site 
içine bakan cephesindedir. Söz konusu; 4952/2455113 arsa paylı, A1-1 blok,1. normal kat, 22 no’lu 
daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 53.84m2’dir.
Yüzölçümü  : 26.692,46m2
Arsa Payı  : 4953/2455113
İmar durumu  : Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Bürosu’nun 
31.03.2016 tarih ve 80059122-(0;2000)/1195978-3923-34074 sayılı imar durumu yazısından, 
Sancaktepe ilçesi, Emek Mahallesi 2000 parsel sayılı taşınmazın;1/1000 ölçekli 15.02.2010 T.T.’li 
Sancaktepe Uygulama İmar Planında TİCARET+KONUT ALANI’nda kaldığı, ve ayrıca söz konusu 
Emek Mahallesi 2000 parsel sayılı taşınmaz; Samandıra 8525 ada ,7 parsel sayılı parselden 1888 
ve 2000 parsele gerçekleştirilen imar hakkı transferine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
değişikliğinde, ilgili plan notu hükümlerine göre;
1- Plan tasdik sınırı içinde kalan 1888 parsel ve 2000 parselde (eski 1945 parsel) toplam iskan edilebilir 

inşaat alanı, parsellerin meri plandaki emsal değerine göre hesaplanacak iskan edilebilir inşaat alanına 
8525 ada, 7 parselin meri palandaki emsal değerine göre hesaplanacak iskan edilebilir inşaat alanının 
eklenmesiyle hesaplanacağı,
2- 15.02.2010 T.T.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Plan notlarının geçerli olduğu,
3- Açıklanmayan husularda İSKİ içmesuyu havza yönetmeliği atıksuların kanalizasyonadeşarj 
yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu ve
4- 8525 ada, 7 parsel sayılı taşınmaz kamu eline geçmeden 1888 ve 2000 parsellerde uygulama 
yapılamayacağı” anlaşılmıştır.
kıymeti  : 500.000,00 TL
kdv Oranı  : %1
kaydındaki Şerhler : 04/07/2008 tarihli 17800 yevmiye nolu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ)’ ın 
03/07/2008 başlama tarihli 99 yıl Süreli irtifak hakkı şerhi ,16/08/2012 tarihli 9858 yevmiye no lu Beyan 
(AT...KMne çevrilmiştir beyanı, ve 28/03/2008 tarihli 8033 yev ile kayıtlı 18/03/2008 tarihli yönetim 
planına dair Beyanda bulunmaktadır.
1. satış Günü  : 10/08/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
2. satış Günü  : 06/09/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
satış Yeri  : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU
KARTAL/İSTANBUL
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 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 toplamını ve 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 
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 Kanununun 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 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- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/250 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.05/06/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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