
1 507…….. Halil  İbrahim  ÇINARBAŞ 86,31278 25,893834 100,00 30,00 93,00 9,30 93,00 27,90 93,093834 BAŞARILI  (ASİL)

2 247…….. Ümmügül  Mutlu  KÖROĞLU 85,30465 25,591395 91,25 27,38 79,00 7,90 90,00 27,00 87,866395 BAŞARILI  (ASİL)

3 332…….. Ebru  TELKENAROĞLU 92,05869 27,617607 96,25 28,88 73,40 7,34 78,00 23,40 87,232607 BAŞARILI  (YEDEK)

4 452…….. Mehmet  Akif  İNCE 77,62758 23,288274 97,50 29,25 84,13 8,41 76,00 22,80 83,751274 BAŞARILI  (YEDEK)

5 453…….. Ekrem  ERÖZ 79,48266 23,844798 95,00 28,50 87,63 8,76 65,00 19,50 80,607798 Kazanamadı

6 114…….. Elif  Katip  ÇIRAKLI 73,04145 21,912435 91,25 27,38 92,30 9,23 72,00 21,60 80,117435 Kazanamadı

7 429…….. Tuba  TANRIVERDİ 78,09175 23,427525 92,50 27,75 84,36 8,44 67,00 20,10 79,713525 Kazanamadı

8 251…….. Birol  ÇAĞAN 77,08758 23,126274 96,25 28,88 67,68 6,77 65,00 19,50 78,269274 Kazanamadı

9 258…….. Günay  Aslan  ÖZDEMİR 88,12444 26,437332 97,50 29,25 86,70 8,67 - - - Sınava  Katılmadı

10 348…….. Emre  EKİNCİ 82,54403 24,763209 98,75 29,63 74,10 7,41 - - - Sınava  Katılmadı

11 136…….. Ufuk  TANRISEVEN 77,96528 23,389584 95,00 28,50 65,00 6,50 - - - Sınava  Katılmadı

ATAMA  İÇİN  İSTENEN  BELGELER:
1)  Dilekçe
2)  Vesikalık  fotoğraf  (Beş  adet)
3)  Lisans  diploması  ya  da  mezuniyet  belgesi  (yurtdışından  alınan  diplomalar  için  YÖK  denklik  belgesi  ve  diplomanın  onaylı  Türkçe  tercümesi)
4)  ALES  Belgesi  (e-devlet  üzerinden  alınabilir)
5)  Yabancı  Dil  Belgesi  (e-devlet  üzerinden  alınabilir)
5)  (Tezli)  Yüksek  lisans  diploması  ya  da  mezuniyet  belgesi  (yurtdışından  alınan  belgeler  için  YÖK  denklik  belgesi  ve  diplomanın  onaylı  Türkçe  tercümesi)   
6)  Nüfus  Cüzdanı  ya  da  TC  Kimlik  Kartının  önlü  arkalı  fotokopisi  (Başvuru  sırasında  nüfus  cüzdanı  ya  da  TC  Kimlik  Kartının  aslı  ibraz  edilecektir.
7)  Adli  sicil  belgesi
8)  (Orta  öğretimde  yabancı  dil  hazırlık  okumuş  ve  kademe  ilerlemesi  uygulaması  yaptırmamış  adaylar  için)  Hazırlık  okuduklarına  dair  belge
9)  Lisans  Transkript/Not  Döküm  Belgesi  (yurtdışından  alınan  belgeler  için  onaylı  Türkçe  tercümesi))
10)  Sağlık  Kurulu  Heyet  raporu  (Tam  teşekküllü  Devlet  Hastanelerinden  alınacaktır)
11)  (Erkek  adaylar  için)  Askerlik  durumunu  gösterir  belge  (e-devlet  üzerinden  alınabilir)
12)  (Kamu  kurumunda  çalışanlar  için)  Hizmet  belgesi

NOT:  Bu  ilan  tebliğ  niteliğinde  olup,  kazanan  adaya  ayrıca  bir  tebligat  yapılmayacaktır.  
                  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  iletişim  :  (352)  224  88  00  (Dahili  7936)

Bölümü Yabancı  Diller
Anabilim  Dalı Yabancı  Diller

ABDULLAH  GÜL  ÜNİVERSİTESİ  YABANCI  DİLLER  YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM  GÖREVLİSİ  ALIMI  DEĞERLENDİRME  SONUÇLARI

Abdullah  Gül  Üniversitesi  Yabancı  Diller  Yüksekokuluna  alınacak  5.dereceden  2  adet  Öğretim  Görevlisi  kadrosuna  başvuran  adayların  değerlendirmesi;;  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmi  Gazetede  
yayımlanan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Naklen  veya  Açıktan  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  
12.  maddesi  gereğince;;    ALES  notunun  %30’u  (merkezi  sınavdan  muaf  tutulacak  adayların  değerlendirilmesinde;;  son  iki  yıla  ait  merkezi  sınav  notunun  bulunmaması  halinde  ALES  puanı  70  olarak  kabul  edilir),  
lisans  mezuniyet  notunun  %10’u,  yabancı  dil  puanının  %30'u  ve  sözlü  giriş  sınavı  notunun  %30’u  alınarak  yapılmıştır.  

Birimi Yabancı  Diller  Yüksekokulu

AÇIKLAMALAR:  İlan  edilen  sonuçlara  göre  asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayların,  aşağıda  belirtilen  evrakların  asıllarını  (ıslak  imzalılarını)  ya  da  noterden/üniversiteden  onaylı  suretlerini  
31.08.2020  tarihinden  itibaren  en  geç  ONBEŞ  (15)  GÜN  içinde  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  Müdürlüğüne  şahsen  teslim  etmeleri  gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  (Ders  verecek)

Y.  Dil  Puanın  
%30’u  (B)

Sonuç  Açıklama  Tarihi

SonuçSözlü  Giriş  
Sınavı  Notu  

Sözlü  Giriş  
Sınavı  
Notu'nun  
%30'u  (D)

Kadro  Unvanı

26.08.2020
2

31.08.2020
DEĞERLENDİRMEYE  TABİ  TUTULAN    ADAYLAR  VE  DEĞERLENDİRME  PUANLARI

S.No T.C.No Adı  ve  Soyadı ALES  
Puanı

Kadro  Derecesi 5
Kadro  Adedi

ALES  Puanın  
%30’u  (A)

Lisans  
Mez.Notu  

Lis.  Mez.  
Notunun  %10'u  

(C)
Değerlendirme  
Notu  (A+B+C+D)

Yabancı  
Dil  Puanı  

Sınav  Tarihi


