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ON DEGERLENDIRME
ALES Belgesi Yah<ıncı Dil Belgesi

Sıra No Adayın Adı, Soyadı Başvurduğu Anabilim D.:ılı Değerlendirme Notu (11/.,60+%40) Lisan:; Mezuniyet

ALE S Notu % 60'. Yab.OiI.Nolu. "/11 40'1 Notu (IOO'lük)

i Gizem Gül Kıırekçi Sosyal Psikoloji 93.272G7 55.9G3G B5 34 89.9G3G02 80,4

2 Esra Yalçın Sosyal Psikoloji 8G.OB831 5t,G5299 gs 38 8965298G 88.56

3 Selin Ilgız Sosyal Psik.oloji 853!iG9 51.21414 91.25 365 87.11,\14 8.1.83
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