
Sözel / Sayısal

 / Eşit Ağırlık 

Puanı 

(A)

Puanın %30'u
Notu

(B)

%30'u
Puanı

(C)

Puanın %10'u
Notu

(D)

Notun %30'u

1 Abdullah Tekin 70 21 58,93 17,679 86,25 8,625 71 21,3 68,604 ASİL
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Atanmaya hak kazanan adayların http://www.prs.yildiz.edu.tr/duyurular/%C3%9Cniversitemize-Atanacak-Akademik-Personelden-%C4%B0stenen-Belgeler/207  linkinde yer alan atanmak 

için gerekli olan evrakları 10 gün içinde tamamlayarak başvuruda bulundukları birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyurumuz tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca posta yoluyla tebigat yapılmayacaktır. Süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar hak 

iddia edemeyeceklerdir.
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14.08.2020

Kadro Derecesi 

Giriş Sınav Tarihi

Kadro Adedi

Lisans Mezuniyeti

Sıra No Adı Soyadı

DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLARIN

(A)+(B)+(C)+(D)

Değerlendirme 

Notu

Giriş SınavıALES Yabancı Dil

SONUÇ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

-

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/REKTÖRLÜK NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

(Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları, bilim alanı yabancı dille ilgili birimlere alınacak öğretim görevlisi kadroları ile zorunlu yabancı dil dersini 

vermek üzere alınacak Öğretim Görevlisi Kadroları Hariç)

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinde "Sınav jürisi değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında 

(meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı 

notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; 

meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre 

belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen 

internet adresinde ilan edilir." ve 13.maddesinde "Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar 

yürürlükteki mevzuata göre yapılır." hükümleri gereğince giriş sınavlarında başarılı olan adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.
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