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BILSEM oğrelİnen seçme ve Atama Kılavuzu

A. GENEL EsAsL,{R

1) Bu külavuz, Bakanlığımıza bağlı resmi cğıtiün kulumlatında halen kadlolu öğletmen

oJarak çalışanlardan görev yapt]kları ildeki bilim ve sanat merkezleİine atanınak isteyeüllerin

başvuıu, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecck iş ve işlemlelikapsamaktadır,

2) Bi]im ve salrat merkez]erjne öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Biliüİ ve Sanat

Merkez]cri Yönelgesi'nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendilme

komisyonları ve bolge sözlü sünav komisyon]arr tarat'ündan ),rjüıjtülcceküir

3) Bu atama dönemtnde, Ek-l Atama Yapılacak Alanlar Çlzelgesı'ndeki alanlar

arasından başvuru yapılan ildekı bilinr ve sanat ınerkczlerindc kontenjan bulunalı alanlarda

başvuru alınacaktır,

4) Başvuru tarihı itibaDyla herhangi bir bi]im ve sanat melkczindc kadlolu öğretmen

olaüak görev yapanLar bilim ve sanat merkezlerine öğrotmen scçim sürecine başvulLı

yapamayacaktır,

5) Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlatda Mill'i Eğitim Bakanlüğı Öğretmen Atama

Ve Yeİ Değiştirme Yöılelmeliği ile Bülim vc Sanat Mcrkezlcri Ydnergesi'nin ilgili hükümleıi

esas alınacaktır,

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDiRME

1. Başvuru Şartları

Bi]im ve sanat merkezlerine öğetmen

aranan şartlar Şuıllaüdır,

a) Başvuİu tarihi itibanyla öğretmenlikte adaylığı kalkmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanünda

kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 taıihli ve 9 sayllı Kurul Kararı ile belirlenen Ek-l Atama Yaptlacak Alanlaf

Çizelgesi'nde yer alan biİ alanda başvuru tarihi itibarüyla öğretmen olarak görev yapıyor

olmak.
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BlLsEM oğretmen seçme ve Atama Kllavuzu

2. Başvuru İşlemteri

2.|. Başvuruda bulunacak öğetmenler, elektronik başvuru formuna

httpl//mebbis,meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreJeriyLe giriş yaptıktan sonra

"Başvurıı işlemleri" seçeneğine hklayarakulaşabileceklerdir.

2,2, Elektronik başvuİrı formu öffetmenler taraflndan doldurulacakİr,

2 3, Başvuru yapan öğretmenlerpuan aldıklarl Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Fomu'nda

yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri gör9vli oldukları okul/ kurum müdürlük]erine teslim

edeceklerdir,

2 4, okul/kurum müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü

başvuran adayların başvurula.ınü silsile yoluyla httD://mebbis,meb,gov.tr adresinden "Başvuİu

gerçekleş tirilmiştir,' ' şeklinde onaylayacaklardır. Ek-2 öğretmen değe(lendirme kiterleri

formtı üzerinden belgelerin geçerliliği konfol edilmeyecektir Belgelerin geçerliliği

konusündaki sorumluluk 04,10,20t6 taİih ve 2710 sayülü Bilim ve sanat Merkezleri Yönergesı

il öğretmen değerlendj.me komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34, Maddesinde beliftiten

"ba§wİan adayların başvuru belgelelini öğretmen değerlendirme küiterleri ıizefikdet

incelemek. " hijkırı:j 1le il öğretmen değerlendiıme komisyonuna verilmiştir,

2,5, okul/kuum müdürlüğij MEBBIS modülünde "Başvuru gerçekleştirilmiştiİ,"

şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını a]atak başvuru yapan öğıetmene

imzalatacakhr. imzalatılan belgenin bit nüshasü öğretmene verilecek, diğer nüshasü tüm

ekleİiyle biİljkte il milli eğitim müdüİlüğüne silsile yoluyla gönderilğcektit.

2,6, il ınilli eğitim müdürlüğü başvurıı formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen

değerlendiüme komisyonuna tes]im edecektir.

2,7, Başvuru süre§i içinde beLgelerin onayl ile ilöğretmen değerlendirme komisyonuna

ulaşhrılmasüyIa ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumluduıl

2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazıh

olarak ta]ep edeı] öğtetmenlerin taleplerinin uygun oJması durumunda onay birimi tarafından

değerlendirilerek taleP doğrultusunda gerekli işlemler başvuİıı süresi içinde yaPülacaktür,

2,9, Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edi]ebilecektir,



BiLSEM Öğıetnen s€çme ve Atama K)lavuzu

C. DEĞERLENDİRMD

l) onay bifimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi

doğrultusunda başvurular il iiğretmen değerlendirme komisyonu taİafindan

değerlendirmeye allnacaktıİ.

2) Değeİlendirmede, başvuru formı]nda puan alünan he. bir kitere ilişkin eklenen belgeler

kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda i]gi]i kriterden

alünan puan değerlendirme dlŞl bırakılacaktır,

3) Ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış

başvurular değerlend irmeye alınmayaçaktır,

4) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu doğfultusunda kiter ve belge konttolü

sonu9larlna göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüks§k puan alan

öğretmenden başlamak üzeİe il milli eğitim müdüİlükl€rince intemet sitesinden ilan edilecek

ve Bakanlığa bildirilecektir,

5) Ek-2 Değerlendirme Kriteİleri Formu üzeİindeı yapılan değerlendirme sont]çlanna ait

itirazlarln il öğretmen değerlendirme komisyonıı tarafından değerlendirilmesi sonucunda

alan]ar bazında beliIlenen gerekçelipuan listesi; en yüksekpuan alan öğretmenden başlamak

üzere il milli eğitim müdürlükleİihce intemeL sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa

bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adaylaıln listesiBakanlık tarafından yaytmlanacakhl,

7) sözlü sınava girecek adaylarün sınava ilişkin tadh, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça

ilan edilecektir.

D. SÖZLÜ SINAV

l) SözIü sınav; Bakanllkça belirlenen bölge meİkezlerinde, bölge sözlü sınav

komisyonlan tarafından yapılacaktır.

2) sözlü sünava kahlacak öğretmenler sözlü sünav tarihinde valiliklerce "görevli izinli"

sayılacaktır, Bakanl]kça kendileİine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir,

3) Sözlü srnav, Ek-3 Bilim ve sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav

Değerlendirme Formu'na göre l00 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
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BiLsEM Öğretmen seçme ve AtamaKllavuzu

E. TERCİHLER VE ATAMALAR

l) sözlü s,nava giren adaylartn tefcih yapmaya esas Puanlan, il öğretmen değeİlendirme

komisyonu taraflndan Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzeIinden beIirlenen

puanün 0%60't ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ü toplanarak beliülenecektiI.

2) Sdzlti sünava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktlr,

3) Alanlara göre sözlü smava gi(en adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık

tarafü nd an h]L!p!Z9!g!t].!g9bgQ!J!!3İ!§i4!igj/ayım lana caktır,

4) Tefcih yapmaya esas puanı 40 ve üzeİi olan adaylar, atama döneminde görev yapıkları

ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim Ve sanat merkezlerini tercih edebilecektiİ,

5) Adaylarü tercihleİi doğrultusunda atamalar, alanlaİa göre tercih yapmaya esas puan

üstünlüğüne göre Atama Takvimi'nde beliİtjlen tarjhler arasında Bakanlıkga

yapılacakhr,

6) Adayların tercihleridoğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitLiği helinde Ek-2

Değerlendirme Kritetleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik veIilecektir Eşitliğin

bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayün atamasına öncelik verilecektir,

Eşitliğin devamü h5linde atanacak aday Bakanlık tarafindan gerçekleştirilecek kura i]e

belirlenecektir

1\ 40 ve nzeri puan almış adaylardan ataması getçekleşmeyenlerin puanlart geçeİljliğini

yitirecektir,

8) Atama sonuçlarü, Milli Eğitim Bakanlığı insan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmi

inteınet sitesinde ilan edilecektir.

F. TEBLiGAT, GÖREVDEN AYR]LMA VE GÖR_EVE BAŞLAMA
iŞLEMLERI

Öğretmenlere atama kararname]eri tebliğ edilerek görevden aynlma ve göreve başlama

iŞIemleIl atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktıİ, Öğretmenlerin ayrılma ve başlama

işIemleri MEBBis Atjma Modülü'ne iş]enecektir.



BiLSEM oğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu

G. iTiRAzLAR

l) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılaı değerlendirme sonuçlarına

itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde

il milli eğitim müdürlüğü aracılığlyia il öğTetmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktür,

İtirazlar, 5 (beş) ış günü içinde sonuçlandırılatak il milli eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

2) Tercih yapmaya esas puan sonuçlaİlna itirazla(, sonuçlarln ilan tarihinden itibaren 5

(beş) iş günü iginde dilekçe ile doğudan

Müdürlüğüne yapülacaktır,

3) ozel Eğirim ve Rehberlik Hizmetleri Cenel Müdürlü$jne

cevaPlanmasında evİak kayıt Larihi dikkate alünacaktür

4) sliresi geçtikten sonla yapl]an ütirazlar ile imza ve adres

dikkale allnmayacak ve cevaplandürı]mayacakl]r,

5) Faksla ya da e-posta yoltüyla yapılan jtiraz]ar

ccVaplandlrülmayacaktır

dikkate alınmayacak ve

yapllan itirazların

bilgisi bulunmayan dilekçeler



BILSEM oğretmen s€çm€ ve AtamaKtlavuzu

ATAı!^ TAKvi_\ri
slltA
No YAPILACAK iŞ !,E işLEMLER TAKVİM

1
Başvuııların kabul edilmesi ve onay süreci 5 -16 Şubat 20l8

2
Il öğre!men değerlendirme komisyonlarlnın
kurulması ve değerlendirmeleİin yapı]masl

21-28 Şubat20]8

3
Il öğretmen değerleDdirme komisyonlar]nca
yapılan değetlendirme sonuçlarının açlklanmasl

02 Mart20]8

4
I] öğıetmen değerlendüıme komisyonlarınca yapılan
değerlendirme sonuçlarına itiraz

05- 09 Malü 20l8

5
I1 öğfetmen değerlendürme komisyonla nca
itirazların ıncelenmesi

l2 -l6 Man 20l8

6
Il öğretmen değerlendiıııre komisyonlarınca incelenen
itiİazlara ait sonuçların açıklannıasl

7
Sözlü sınava girmeye hak kazananların ilan edilmesi ve
randevu taihleıinin ilan edilmesi

8 sünavlarln yapllması
2Nisan - 10 Haziran 2018

9
Tcrcih yapmaya esas puanların açüklanması

20 Haziran 20l,8

10
21-27 Hazirao 2018

11

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlarün
değerlendirilmesi

2- 6 Temmuz 20l8

12
Atama]ar için tercihlerin yapılması 16-20 Temmuz 2018

lJ A!ama sonuçlaıının açıklann,ıası 27 Temm]uz2078

1,1 'lebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmasü 6- 17 Ağustos 20l8

iLtrTiŞiM BİLGiLERi

MEB Özel Eğitim ve Rel,ıbeı]ik F]izmetleri Genel Müdürlüğü

MEB Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler/ ANKARA

i (0312) 4I3 3110 -2543 - 3018 - 3017
Mail : oer ozelve tenek@E9b.gQy![

Faks: (0312) 213 13 56

Tel

l9 Mart 20l8

28 Maü120l8

Ieİcih yapmaya esas puan sonuç]arlna itiraz



BILSEM oğretmen se9me Ve Alama Kılavuzu

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESi

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

SlRA No ALAN
KoDU ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

\,IJKSEKöĞRETiM
PROGRAMLARI VE KODLAzu

l ll19 BILiŞiM TEKNOLoJILERI

2 ll23 BIYoLoJI

] l2a,7 CoGRiFYA

4 l311 FELSEFE

5 ]386 FEN B]LIMLER]/TEN VE TEKNo].oJI

6 ]390 FIZIK

7 ]7]5 ]LKoGRET]M MATEMAT]K

8 l524 iNGILIZ.E

9 162,7 KIMYA/ K]MYA TDKNoLoJILER]

]0 2353

]l 1822 MUZIK

71 07 -- Bando Şefliği
7l36 -- Çalgı Yaplrn
7l08 -- Folklor Ve Et.omüzlkoloji
7l l5 ..-. Müzikolojl
7] ]6 -- Ncfcsli Çalgılal
7] l7_-, Nefcsli Çalg]lal vc Vu]Dra

Çalgnal
7]]8 --opeta
7l20 -- Piyano

7122 -- PiyaDo ArP
7l23 -- Şan
7l24 -- Şan ve oPera
7l3l -.. Tü.k sanat Müziği
7l34 -- Yaylı Çalgllar
7l13 ---Müzik ÖğretmenIiği

7148 -- Miizik
7l7l -- Müzik Bilınlcri
722l -- Kompozisyon

7223 -_ Ses Eğitimi

7224 -- Teınel Biliııler
7l28 --. Türk Halk oyunlaİ

10



BILSEM oğretrnen Seçme ve Atama Külavuzu

12 7l03 REHBERLiK

lj 1102 GöRsEL SANA,l ü-,^,R/RESiM

8]37 - Resiın Öğretmenliği
7l44-Resim h Öğrermen]iği
7144 _ Resim iş Öğeımen]iği
7l EE _Resiü. Bölümü
7l96 * Grafik Öğrehtenliği
8140 - UygU]amalı Resim Öğetme.liğj
7l60 --crafik Böli]mü / Anasanat Dalü
7l97 - Mesleki Resim Öğretmenliği

14 2403 SIN]F oGRE,i,MENLIGI

l5 25l0 SosYAL BiLCiLER

l6 20]6 TAzuH

1,1 l2tl3 TURK DILI VE EDEBIYATI

18 2143

]9 4900 TEKNOLOJI VE TASARIM

11
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BiLsEM Öğretmen seçme ve Atama Kılavuzu

EK-2 DEĞERLENDiRMEKRiTERLERi FoRMU

MEB
öZEL EĞiTİM VE RİHBERLiK HizMETLERi GENEL MüDüRI-üĞü

BiLiM vE SANAT MERKEZLERI iÇiN YAPILACAK DEĞERLENDiRME
KRiTERLERi

PUAN

UniveIsitelerin lisans düzeyindg özel yetoneklilerle ilgili bölümünden mezun olmak
(Universitelerin üstün zekalülar öğretmenliği bölümü mezunlarD

1

EGITIM DURUMU ( En Soı! Mezun Olduğu Okul )
k 6

1
Tezsiz yüksek lrsans yapmış olmak 3
Alanıırda doktora yapmış olmak ll
Diğel alan]arda doktora yapmış olmak 8

1adece b ilin i alab i Lece ktir
ODUL VE CEZALAR

2
1) 3

4
Kınama ve deıs ücretlcüinin kesilüncsi (Aff'a uğıamış olanlar haıiç,)

aş kesme cczası (Affa uğraııış olanlar haı.ıç,) _5

Kademe ileı lemcsinin dLürduru]masü, -6

ULUSAL PROJELER
(TÜBITAK, KALKINMA AJANSI, EDES,
SoDES vb. PRoJELER) ( En lazla 3 ploieyc kadar)

yürütiicü 3

Görev Alan O$etmen 2

ULUSLAL\RAS] PROJELER
TüBITAK DEsTEKLI ULUSLARARASt
PRoJL LFR, AVRUPA BIRl iĞi DEsl,FKr]
PRoJEl,trR (ERAsMUs+, HoRiZoN 2020,
CoSM]]. IPA KAPSAMINDAKi PRoJLLER vb
( tin fazla 3 pro]eye kadar)

Yürütücü 4

2

DANIŞMANLIKLAR ( En Fazla 1 Yarışmaya Kadar) ( Son 5 Yılda GerçekıeŞtirilen )
2

2

Danlşmanlük yaprığı ekip ile TUBiTAK taraflndın akredite edilen uluslararası
yarışmalaıda birincılik, ikincilik ve üçüülcülük derecesi a]mak

3

YAYINLAR
Bildiri (En lazla l) 2
PoPüler biljm, teknik, sanat, tarih dergilerinde tez konusu dışında yayımIanmlş
makale (En fazla l)

]

Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla l) 3

72

GöreV Alan



BiLSEM Öğıetmen seçme ve Atama Kllavuzr.r

I 
Tez konusu dışında yayımlanmtş lS@

l lEn fa7la 1l
4

r ez Konusu olşlnoa yaylmlanmış lstsN'li kitap ( ortak yazarı olduğtr kitap için) (En
fazla 1)

2

§Al\AlŞAl- f AA1-1Ytj Son 5 Yı|da Ge tirilen

yer aIdlğı etkinlikler

Katı]düğı yarışma]ar, yer a]dtğü
karma sergiler (En fazla l)

2

aldıgı dereceler (1, 2,3.) (En-
fazla l)

3

Tek başüna açtüğü sergiler (En
fazla 1)

3

sahne ve sincma sanatlarl alanında yer aldığü
eükinliklcl

Çektiği tilm/beIgesel (En lazla
l)
Yazdlğl ve oynanan oyunu
(Yıl sonu gösterisi vb.
çalışmalar hariç,) (En fazla l

2

Kadrosunda yer aldığ bir
tiyatro orlnu (Teknik ya da
oyuncu) (En fazla l)

2

Müzik a]anında mezuniyet durumu (En fazla 1) KohseIvatuaİ ya da mÜzik
öğretmenliği müzik
bölümünden mezunu
o1mak

2

Müzik alanında yer aldıg, çaışmalar (Eıı fazla ı) Resmi bcste yarüŞma]arlnda 1.

2 va da 3. o]mak
2

Konseİvatuar ya da görse]
sanat]ar öğİetrnenliği,
resin resiln-iş öğretmenliği
ve resim bölümünden mczun
olmak

2

Görsel Sanatlar alanında yer aldığı çalışmalarlnı
fazla l)

Resmi görsel sanatlar
yaıüşmalaründa I,2 ya da3.
olmak

)

ÇALIŞTAY/KONGRE/HiZMEi iei EĞhiMLER
Son 5 yıl içinie özel yetenekli]er veya kendi alanında kahlmış olduğu çalıştay, hizmet
içi eğitim ve kongrelet (En fazla 2)

2

YABANCI DİL
YOKDIL Vcya e-YDS/YDs'dln A düzeyinde puan al]ıak 5
YOKDIL veya e-YDS/YDS'den B düzeyinde puan almak 4
YOKDIL veya e_YDS/YDS'den C düzeyinde puan almak 3
YOKDIL vcya e_YDS/YDS'deı,ı D dtızeyindc pııan alııak ,
OSYM tarafından ingilizce için eş değerllE@Pt lgl
P lE Akademik ı YDS ka.şılıklan esas dlınacakur,

13



Bi[-sEM Öğretiıen Seçme ve Aİama Kılavuzu

DK-3 BİLiM vE SANAT MERKEZLERİNE öĞRETMDN SEçME sözl,ü SINAV
DEĞERLENDiRME FORMU

2 B]R KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, iFADE YETENEGü \T MUILAKEMD
cüCÜ

No tsOl,UM
PUAN]

] Koülu ile ilgili anlaŞıhı, tatnin
edic] öZellikte Ve konuşma
bölümler] aragnda lutaılı]ık vc
bütünlük o1acak şeklde
açüklana yapal.

0-5

2 verilen durumla ilgili
karşılaştlrma ve değellendirme
yaPaıak ikna edici söylemde
bu]unabiliı,

0-5

] Konu hakkünda görüşlerini
destekleyici kanıtlar sunabilir 0-5

Konu hakkında açüklama
yaparken kendinden emin,
anlaşllıİ bir şekilde ve
i9tenlik]e düşüncelerin] ifade 0_5

14

l iLETiŞiM BECERiLERi, öZGüVENi VE iKNA KABiLi\GTi

uygun, doğı!, Verünllive etkili
bi. blçimde ku]lanlİ]ar.

net. açük, an]aŞlllr ve
keOdine güvenj taüİdır

hareket]erine, jest ve
mimikLerine, ses tonuna hakim
otabilmektedir

uzak, wrgu ve duraklara

\,]jTERLiLiK PUAN
ARALiĞI



BiLsEM Öğretmen seçme ve Atama Kllavuzıl

3. BiLiMsEL VE TEKNoLoJiK GELiŞMELERE AÇIKLIĞI

Konu çerçevesinde tekrlolojik
vc bilimsel gelişmeleİj
yakından takip eder, teknolojik
gelişmeleri ı]ygun ve ayünhll
biçimde açüklayabilir.

Bilim Ve teknoloji
iliŞkısi hususunda getirdiği
önerıler v€ yorumla. konuyla
tırtarlılık a.z eder,

Dünyadaki bjlim Ve
teknoloJiniüı eğitiüne
getiıebileceği yeni]iklere
ılişkin konu çcrçevesiude
değerlendirmelet yapabi]ir,
öınekler verir

Milli Eğ(im Bakan]lğınca
uygu]anan cğitim tcknolojisi
ilc i]gili proje ve ça]Işmalaldan
(FATiH, DBA Vb,) yererince
haberdaldır

4 LIYAKAT VE ToPLLILUK ÖNUNDE TEMsiL \TTENEĞi

uygun davranış]ar sergiIer,

Veya leddedileceği hissine
kapllmadan, heyecanlanmadan
ıahatça ifade edebilmektedir.

açüklayabilmekte, yorum
yapabilmektedir,

zamanı etk]li ve
biçi de külllanab]]Dlekledjr



Bil-sEM oğretmen Seçİıe ve Atama Kllavuzrr

5. cu{cEl- BILci, YARATICILIK VE isTEKLiLiK

A]anl ile ilgiIi güncel bilgileri

ozel yetenekliler ile ilgili
temel bilgllere sahiptir

ozel yeteneklllerin eğitimi ile
ilgili ulusa] ve uluslat arası
uygutamalar hakkrnda bilgi
sahibidif,

ycteılek]ileı alanınd.l
ça]lŞmaya istekljdir,

TOPLAM PUAN:

KoMisYoN Ü\Tsi ADI soYADI
IMZA

Aç]KLAMA

Ek-3 Bıjim ve_Sanat Merkezlerine Öğretmen seçme sözlü sınav Değer]endiİme
Foİııu 5 bölümden olUşul Her bölüm 20 puan olmak üzere lo0 lam pua; ü7elinden
degerlendirme yaPlllr.'loP]am puan. hel 5 bölüıİden elde eoilen bölim oıanlannın
arilmeılk orıa]dmasü aıınalat hesaplanlr

16

lakip eder


