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SANAT V€ TAsARlM FAKÜıTESi ÖN DEĞERIENDiRME
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oaKl Ugretlm tlemani Kadrolarlna Yapllacak Atamalarda Uy8ulanacak
Merkezi snivG ciri5 sın-arıarına
racatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro saylslnln
on katına kadaa adayl, yabancl

dil
okutman|, çevıricive yabancldille eğitim-öğretım Yapllan pro8ram la rda ki öğ.etim
8öre, ylisi kadrolannda(me§lek yüksekokullannda bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak
üzere) ALEs
puanlnln
ve yabancl dil puanı nln %6o1nı;diğer kadro|arda ALES puanınln %60 'lnü ve yabancl
dil puanlnln %4o'lnl; meslek yüksekokullarlna müİacaatıarda ise ALES pUanlnın
%7o'ini Ve
lisans mezuniyet notunun %3o'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilan|nda belartile n anternet adresinde
ilan eder. Bu slralamaya göre son sırada aynl pü]ana sahip birden tazla
adayn olmasl
halinde, bu kişiıerjn tamaml slnava çağrlllr. Basvuru saylslnln iıan edilen kadronun C)n katlndan az olmasl
halinde, adaylarln tamaml giriş
allnlr. Adaylann ön değerlendirmede dikkate
'ınavlna
al|nan puanları ile lisans mezuniyet notlan kadro ilanlnda belinilen internet adresinde i lan edilar.
" hükmü 8ereğince ilgilikadroya başvıJran adayların durumlan
slnavJürisitaraflndan
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Müzit Tnnlıılı ıkler,
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kadro Derecesi
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Kadro Adedi

Ön Değerlendirme Tarihi
Giri§ slnavlnln Ye.i, Tarihi Ve saati

ALEs

Adlsoyadl

slra No

ÖN DEĞERLE NDİRMEYE TABi TUTULAN ADAYLAR|N

YabanclDil

(A)+(B)

sözel/saylsal

(A)

/ E5it Ağlrllk Puanl

(8)

Ön Değerlendirme

Puanln %60'|

Puanln %40'I

Notu

Lisans
Me2uniyet
Notu

sonuç

1

cüneytARŞIAN

ao,24617

48,747702

Ekrem PEH|-ivANoĞ[U

80

2

32

88,51496

aO,r47702

53,108976

86,33 sanava Giİec.k

24

3

Bekır Şahİn BAroĞlU

6o

18,S7657

11,7oa976

47,145942

72-s

a2,26 slnava Gireaek

75,ss027

29

76,145942

45,330162

84,13 slnava Giaecek

61,25

24,5

69,830162

96,2 slnava Gireaek

Musa BAK|R

tisans ortalama$ 70'ın alİnda
olduğu içın değerlendirme dışl

6

Ruken GÜLERYÜz

l(on servatuar Te mel 8ılim ler Mezun
olmadığlndan değerlendirme dışl

1

Yansl Denjz ÖzçELix

Kon5ervatıJar Temel Bilimler lvle2unu
olmadlğlndan değerlendirme dlşı
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