
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI

ALES PUANI

%35 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE

MEZ.NOTU %30 

(B)

GİRİŞ 

SINAVI 

PUANI

G.S PUANI 

%35 (C)

1 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 77,429 27,100 65,700 19,710 51,02 17,857 64,667

2 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 76,544 26,790 77,830 23,349 40,75 14,263 64,402

3 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 89,756 31,415 60,800 18,240 40,60 14,210 63,865

4 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 75,345 26,371 76,900 23,070 40,00 14,000 63,441

5 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 85,348 29,872 70,840 21,252 34,60 12,110 63,234

32 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 82,385 28,835 70,360 21,108 37,13 12,996 62,938

7 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ. 84,836 29,693 64,760 19,428 5,00 1,750 50,871

8 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ.

9 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ.

10 OTEL, LOK. ve İKRAM HİZ.

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

BAŞARISIZ

BAŞARISIZ

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

SEVİLAY GÜRSUL AŞÇILIK

ASLIHAN ÇEVİK ÖZKIR AŞÇILIK

ÖZLEM SOYSANA AR AŞÇILIK

DUYGU ÖZER GENİŞ AŞÇILIK

GÖKÇE İÇDEMİR AŞÇILIK

BAŞARISIZ

AŞÇILIK BAŞARISIZ

MEHMET ŞÜKRÜ KARAKUŞ AŞÇILIK BAŞARISIZ

RÜMEYSE ÖNAL AŞÇILIK

EZGİ EDEBALİ

AŞÇILIK BAŞARISIZ

FUNDA TARAKÇIOĞLU AŞÇILIK BAŞARISIZ

KADİR TAN 

KADRO DERECESİ

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

 BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU GİRİŞ SINAVI

GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C)

SONUÇ
BÖLÜM

ANABİLİM 

DALI/PROGRAM

29.07.20225

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

KADRO SAYISI

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

BİRİMİ DOĞUBAYAZIT AHMEDİ HANİ MESLEK YÜKSEKOKULU 21.06.2022

20.07.2022

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini 

vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı 

sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı 

puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda 

birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

İLAN TARİHİ

26.07.20221



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI

ALES PUANI

%35 (A)

100'LÜK 

SİSTEME 

GÖRE

MEZ.NOTU %30 

(B)

GİRİŞ 

SINAVI 

PUANI

G.S PUANI 

%35 (C)

1 El Sanatları 70 24,500 91,83 27,549 82,00 28,700 80,749

2 El Sanatları 70 24,500 81,56 24,468 42,00 14,700 63,668

3 El Sanatları 70 24,500 71,76 21,528 0,000 46,028

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

Arzu ARSLAN Geleneksel El Sanatları BAŞARISIZ

Emre ATIRCIOĞLU Geleneksel El Sanatları SINAVA GİRMEDİ

GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C)

SONUÇ
BÖLÜM

ANABİLİM 

DALI/PROGRAM

Elif DURSUN Geleneksel El Sanatları BAŞARILI

KADRO DERECESİ 6 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

 BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU GİRİŞ SINAVI

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda 

birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde 

sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil 

dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde 

sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların 

giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.

BİRİMİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI

ALES PUANI

%35 (A)

100'LÜK 

SİSTEME 

GÖRE

MEZ.NOTU %30 

(B)

GİRİŞ 

SINAVI 

PUANI

G.S PUANI 

%35 (C)

1 Bilgisayar Teknolojileri 82,889 29,011 74,330 22,299 66,00 23,100 74,410

2 Bilgisayar Teknolojileri 86,909 30,418 78,760 23,628 56,00 19,600 73,646

3 Bilgisayar Teknolojileri 70,720 24,752 72,000 21,600 75,00 26,250 72,602

4 Bilgisayar Teknolojileri 72,066 25,223 85,530 25,659 12,00 4,200 55,082HATİCE BİLGE TAŞKIN Bilgisayar Programcılığı BAŞARISIZ

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

HARUN EKİNCİ Bilgisayar Programcılığı YEDEK

EMİNE ÖZDAMAR Bilgisayar Programcılığı BAŞARISIZ

GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C)

SONUÇ
BÖLÜM

ANABİLİM 

DALI/PROGRAM

TOLGA TUNÇEL Bilgisayar Programcılığı BAŞARILI

KADRO DERECESİ 4 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

 BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU GİRİŞ SINAVI

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda 

birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde 

sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil 

dersini vermek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde 

sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların 

giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.

BİRİMİ PATNOS MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30 (B)

YABANCI 

DİL

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10 (C)

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30 (D)

1 REKTÖRLÜK 75,88 22,764 67,56 20,268 72,5 7,250 75 22,500 72,782 BAŞARILI

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

GİRİŞ SINAVI
GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C+D)

SONUÇ

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

AHMET ÇAĞAN

KADRO DERECESİ 4 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMA YAPTIRAN) 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı 

belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersinivermek üzere atama 

yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim 

ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BİRİMİ  REKTÖRLÜK (MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYG. VE ARŞ. MEKEZİ) İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %10 (B)

KPDS/ ÜDS

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%30 (C)

SÖZLÜ 

SINAV 

PUANI

S.S.PUANI %30 

(D)

1 Yabancı Diller 77,358 23,207 62,2 6,220 96,25 28,875 85 25,500 83,802 BAŞARILI

2 Yabancı Diller SINAVA GİRMEDİTuğçe GÜNER Yabancı Diller Anabilim Dalı

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

SÖZLÜ SINAV

GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C+D)

SONUÇ
BÖLÜM

ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

Hacer DEMİR Yabancı Diller Anabilim Dalı

KADRO DERECESİ 6 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı 

belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersinivermek üzere atama 

yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve 

öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.

BİRİMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30 (B)

YABANCI 

DİL

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10 (C)

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30 (D)

1 Felsefe ve Din Bilimleri 76,95 23,085 88,8 26,640 82,5 8,250 84 25,200 83,175 BAŞARILI

2 Felsefe ve Din Bilimleri 84,59 25,377 76,2 22,860 63,75 6,375 59 17,700 72,312 YEDEK

3 Felsefe ve Din Bilimleri 81,71 24,513 68,03 20,409 66,25 6,625 51 15,300 66,847 BAŞARISIZ

4 Felsefe ve Din Bilimleri SINAVA GİRMEDİ

5 Felsefe ve Din Bilimleri SINAVA GİRMEDİ

6 Felsefe ve Din Bilimleri SINAVA GİRMEDİ

7 Felsefe ve Din Bilimleri SINAVA GİRMEDİ

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

ELİF ÇİFTÇİ Din Bilimleri

Sümeyye YILDIRIM Din Bilimleri

Zehra Betül AYDIN Din Bilimleri

Muhammet MİDİLLİ Din Bilimleri

Ayşenur BARAK Din Bilimleri

Sümeyye YAMAN Din Bilimleri

GİRİŞ SINAVI
GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C+D)

SONUÇ

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

Muhammed Kadir ATİLA Din Bilimleri

KADRO DERECESİ 6 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL

KADRO ÜNVANI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı 

belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersinivermek üzere atama 

yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim 

ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BİRİMİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30 (B)

YABANCI 

DİL

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10 (C)

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30 (D)

1 EBELİK 74,4 22,320 79,23 23,769 52,5 5,250 59 17,700 69,039 BAŞARILI

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

GİRİŞ SINAVI
GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C+D)

SONUÇ

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

KÜBRA TÜRKBEN EBELİK A. D.

KADRO DERECESİ 6 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL

KADRO ÜNVANI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 20.07.2022

KADRO SAYISI 2 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı 

belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersinivermek üzere atama 

yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim 

ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BİRİMİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30 (B)

YABANCI 

DİL

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10 (C)

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30 (D)

1 Eczacılık Meslek Bilimleri 86,15112 25,845 87,63 26,289 95 9,500 65 19,500 81,134 BAŞARILI

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

GİRİŞ SINAVI
GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C+D)

SONUÇ

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

Alperen CANPOLAT Farmakoloji A.D.

KADRO DERECESİ 7 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL

KADRO ÜNVANI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı 

belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersinivermek üzere atama 

yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim 

ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BİRİMİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAN TARİHİ 21.06.2022



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI

ALES PUANI

%35 (A)

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE

MEZ.NOTU %30 

(B)

GİRİŞ 

SINAVI 

PUANI

G.S PUANI 

%35 (C)

1 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 71,221 24,927 98,13 29,439 70,00 24,500 78,866

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2022  Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

GENEL 

TOPLAM 

(A+B+C)

SONUÇ
BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM

Metin ŞENEL SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. BAŞARILI

KADRO DERECESİ 4 29.07.2022

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

 BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU GİRİŞ SINAVI

KADRO ÜNVANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 20.07.2022

KADRO SAYISI 1 26.07.2022

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

21.06.2022 TARİHLİ VE 31873 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANLARI  İLANI 

SONUCU

09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı belirtilen 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup, 12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.  

Giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; bilim alanı yabancı dille ilgili olan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere atama yapılacak 

öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı sınav olarak yapılır. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan 

programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü sınav ile yazılı sınavın puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

(3) Sözlü sınav sonuçları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılır ve nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.

Nihai değerlendirme

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil 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.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

MADDE 13 – (1) 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.

BİRİMİ SVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLAN TARİHİ 21.06.2022


