
“09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi Nihai Değerlendirme “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.” 
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ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; 

01.04.2019 tarihli ve 30732 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 15.04.2019 tarihi mesai bitiminde başvuru süresi dolan Sivil Havacılık 

Yüksekokulu, Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi ilanı için ilgili sınav jürisi tarafından gerçekleştirilen Giriş Sınavına dair Nihai Değerlendirme 

Sonucunda başarı sırasına göre belirlenen adayların bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

“Asil” olarak kazanan adayın 22.04.2019 tarih (Pazartesi günü saat 17:00) mesai bitimine kadar Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Ana 

Kampüs, Rektörlük Binası Zemin Kat) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 

 

  İSİM TOPLAM PUAN SONUÇ 

1 Ayşe Mücessem CABIOĞLU 77,251 ASİL 

2 Abdullah Serdar ÖNER 61,054 KAZANAMADI 

 

* Önemli Not: Verilen tarih ve saate kadar müracaat etmeyen “Asil” adaylar haklarını kaybedeceklerdir. 
* Lisans Mezuniyet Notu (100 Lük Sistem) hesaplamasında, YÖK Eşdeğerlilik Tablosu Dikkate alınır. 
* “ALES Puanı”,  “Yabancı Dil Puanı” ve “Lisans Mezuniyet Notu” ilgili Mevzuat kapsamında belirlenen yüzdelikler dikkate alınarak hesaplamaya dâhil edilir. 
* Mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde, birim ve kadro unvanına göre hesaplamada değerlendirmeye tabi olmayan puan türü için tabloda düzeltme yapılabilir.  


