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09 11.2o18 tar;h ve 30590 sayllt Resmi gazetede yaylmlanan ogretim uy

Esa5lar Hakkünda Yönetmelik'in 12, madde5inde "slnav jürisi değerlendir

yüksekokullaründa bu kadrolarda istihdam €dilecekler de dahil olmak üz€

Yönetmelik kapsamündaki diğer kadrolarda ALEs puanünln %30'unu, lisan

notı]nun %35'ini, li5ans mezuniyet notunun %30'Unu Ve giriş 5lnav| notul

olanlar sınavlarda başarüslz 5aYllır. Adaylarln değerlendirmede dikkate al

başarıiı olan adaylar, ba5arı pı.ıanları esas alınarak ilan edilir. ilan edilen l,

başarıll olan adaylarln durumlarü 5lnaV.Jürisi taraflndan değerlendirilmişl

esi Disindaki ogretim Elemani Kadrolarlna Yapllacak Atamalaroa uygulanaca

mesinde; bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevli5i kadrolarlnda (meslek

)re)ALEs puanlnIn %3o'unu, li5ans mezuniyet notunUn %10'unu, yabancl dil puantnln %30'unu ve giriŞ 5ınavı notunun %30'unu; bu

s mezuniYet notunun %30'unu, yabancı dil puanınln yo1o'unu ve giriş sınavl notunun 7030'unu; meslek yÜksekokullarlnda ise ALEs

nun %35'ini hesaplaYarak ilan edi]en kadro sayısı kadar adayı başarl slraslna göre belirler Değerlendirme puanl65 puanln altlnda

lnan puanlar| ile lisans mezuniYet notlarl kadro ilanında belirtilen internet ad.esinde ilan edilir." ve 13,maddesinde "slnaVlarda

iadro sayl5l kadar yedek aday da ilan edilir Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yaplllr " hükümleri gereğince 8ifiş slnavlarlnda

:ir.
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NDiRMEYE TABi TuTuLAN ADAYLAR|N

kadro Derecesi

Kadro Adedi 2

DEGERLEl

Glriş slnav Tarihi |2.o7.2o

slra No Adl soyadü

Lisan5 Mezuniyeti Yabancl Dil Giriş slnavlALEs (A)+(B)+(c)+(D)

sözel/ saylsal

/ Eşit AğtrIlk
Pua nI

(A)

Puanln %30'u
Not u

(8)

%30'u
Puanl

(c)

Puanln %10'u
Notül

{D)

Notun %30'u

Değeflendirme l soNUç
Notu I

1 seren GUVEN 83,53109 25,059327 86,5 2s,95 56,25 5,6?5 53,33 15,999 12,63332,1 KAzANDl

2 Es.a saniye TUNcER 7o 21 68,48 20,544 7,8 46,67 14,001 63,345 KAzANAMADl

olan evraklart 10 gün içinde tamamlayarak başvu.uda bulunduklan bi.ime teslim etmeleri 8€rekmektedir.

edemeyeceklerdir.

;'l"^"-


