
1 568…….. Haydar  AKÇADAĞ 70,81227 21,243681 91,25000 27,375 82,96 8,296 75,00 22,5 79,414681 Asil  Kazandı

2 402…….. İlmiye  SARIKAYA 89,72819 26,918457 98,75000 29,625 100 10 0 0 66,543457 Başarısız  (Sınava  
Girmedi)

3 416…….. Mevlude  MERTGENÇ 79,02338 23,707014 100,00000 30 76,66 7,666 0 0 61,373014 Başarısız  (Sınava  
Girmedi)

4 103…….. Ezgi  ASLAN 74,52117 22,356351 97,50000 29,25 74,15 7,415 0 0 59,021351 Başarısız  (Sınava  
Girmedi)

5 223…….. Fatih  AKDENİZ 70,00000 21 100,00000 30 62,43 6,243 0 0 57,243 Başarısız  (Sınava  
Girmedi)

ATAMA  İÇİN  İSTENEN  BELGELER:
   1)  Dilekçe
2)  Vesikalık  fotoğraf  (iki  adet)
3)  Lisans  diploması  ya  da  mezuniyet  belgesi  (yurtdışından  alınan  diplomalar  için  YÖK  denklik  belgesi  ve  diplomanın  onaylı  Türkçe  tercümesi)
4)  (Tezli)  Yüksek  lisans  diploması  ya  da  mezuniyet  belgesi  (yurtdışından  alınan  belgeler  için  YÖK  denklik  belgesi  ve  diplomanın  onaylı  Türkçe  tercümesi)   
5)  Nüfus  Cüzdanı  ya  da  TC  Kimlik  Kartının  önlü  arkalı  fotokopisi  (Başvuru  sırasında  nüfus  cüzdanı  ya  da  TC  Kimlik  Kartının  aslı  ibraz  edilecektir.
6)  Adli  sicil  belgesi
7)  (Orta  öğretimde  yabancı  dil  hazırlık  okumuş  ve  kademe  ilerlemesi  uygulaması  yaptırmamış  adaylar  için)  Hazırlık  okuduklarına  dair  belge
8)  Lisans  Transkript/Not  Döküm  Belgesi  (yurtdışından  alınan  belgeler  için  onaylı  Türkçe  tercümesi))
9)  Sağlık  Kurulu  Heyet  raporu  (Tam  teşekküllü  devlet  hastanelerinden  alınacaktır)
10)  (Erkek  adaylar  için)  Askerlik  belgesi
11)  (Kamu  kurumunda  çalışanlar  için)  Hizmet  belgesi
12)  SGK  Hizmet  dökümü
13)  (iki  adet)  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Formu  (Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sitesinden  temin  edilerek  doldurulacaktır)

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

AÇIKLAMALAR:  İlan  edilen  sonuçlara  göre  asil  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adayın  aşağıda  belirtilen  evrakların  asıllarını  (ıslak  imzalılarını)  ya  da  noterden/üniversiteden  onaylı  suretlerini  en  geç  
24.02.2020  Pazartesi  günü  mesai  bitimine  kadar  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  Müdürlüğüne  teslim  etmesi  gerekmektedir.

Sınav  Tarihi 3.02.2020
1

7.02.2020

DEĞERLENDİRMEYE  TABİ  TUTULAN    ADAYLAR

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

Kadro  Adedi

ALES  Puanın  
%30’u  (A)

Lisans  
Mez.Notu  

Lis.  Mez.  
Notunun  %10'u  

(C)

  
ABDULLAH  GÜL  ÜNİVERSİTESİ  YABANCI  DİLLER  YÜKSEKOKULU

ÖĞRETİM  GÖREVLİSİ  ALIMI  DEĞERLENDİRME  TABLOSU

Abdullah  Gül  Üniversitesi  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  Öğretim  Görevlisi  kadrosuna  başvuranların  değerlendirilmesi;;  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

Değerlendirme  
Notu  (A+B+C+D)

Kadro  Unvanı

Bölümü Yabancı  Diller
Anabilim  Dalı Yabancı  Diller

Yabancı  
Dil  Puanı  

Y.  Dil  Puanın  
%30’u  (B)

Sonuç  Açıklama  Tarihi

SonuçSözlü  Giriş  
Sınavı  Notu  

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

Kadro  Derecesi 6
Öğretim  Görevlisi


