
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30

KPDS/ ÜDS

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30

1
ECZACILIK TEMEL 

BİLİMLERİ
78,009 23,403 83,66 25,098 75 7,500 70 21,000 77,001 BAŞARILI

2
ECZACILIK TEMEL 

BİLİMLERİ
GİRMEDİ

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2019  Pazartesi Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

NAGİHAN KARAGÖL ANALİTİK KİMYA A.D.

  FİRDEVS DAĞ ANALİTİK KİMYA A.D.

KADRO DERECESİ 5 29.07.2019

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU YABANCI DİL GİRİŞ SINAVI

GENEL 

TOPLAM 
SONUÇ

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

KADRO ÜNVANI Araştırma Görevlisi 23.07.2019

KADRO SAYISI 1 25.07.2019

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

05.07.2019 TARİHLİ VE 30822 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI  İLANI 

GİRİŞ  SINAVI 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 05.07.2019



ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

GİRİŞ SINAVI TARİHİ                               

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

ALES 

PUANI
ALES PUANI

%30

100'LÜK 

SİSTEME GÖRE
MEZ.NOTU %30

KPDS/ ÜDS

PUANI

Y. DİL 

PUANI

%10

GİRİŞ 

SINAV 

PUANI

G.S.PUANI 

%30

1
BESLENME VE 

DİYETETİK 
77,31 23,193 79,23 23,769 75 7,500 71 21,300 75,762 BAŞARILI

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.

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.  

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

05.07.2019 TARİHLİ VE 30822 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI  İLANI 

GİRİŞ  SINAVI SONUCU

BİRİMİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

GENEL 

TOPLAM 
SONUÇ

23.07.2019

ADAYIN

Sıra

No
Adı Soyadı

BAŞVURDUĞU
ALES LİSANS MEZUNİYET NOTU

29.07.2019

Kazanan adaylar " https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=919&bid=265&tid=7 " kısmındaki Belgeleri Eksiksiz Olarak  05/08/2019  Pazartesi Günü Mesai Bitimine Kadar İlgili Birime Şahsen Teslim Edeceklerdir.

İLAN TARİHİ

25.07.2019

KADRO DERECESİ 5

1

BÖLÜM
ANABİLİM DALI / 

PROGRAM

Betül ORUÇOĞLU
BESLENME VE 

DİYETETİK  A.D.

KADRO ÜNVANI Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI

05.07.2019

YABANCI DİL GİRİŞ SINAVI


