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DAĞITIM YERLERiNE

Ilgı : a) Bilim ve Sanat Merkezlefi Yönergesi.
b) 2020 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğfctmcn Seçme ve Atama Kllawzu.

tlgi (a) Yönerge hükümleri doğ.ultusunda bilim ve sanat merkezlerine öğretmen altml
amacryla yapllacak iş ve işlemlere ait ilgi (b) kılawz yayımlanmıştır,

Söz konusu kllawzda ;

"onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalanndan sonra atama takvimi doğrulfusunda
başvurular il öğretmen değerlendıme komlsyonu tarafından değerlendirmeye alınacakttr
Değerlcndirmede, başwru formunda puan alınan lrer bir kiterc ilişkin eklenen bclgeler
kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilııesi duııımunda ilgi|i kriterden
alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktür, Ildeki bilim ve sanat ınefkez]einde kontenjan
bulunmayan alanla.da yapllmlŞ baŞWrular değerlendirmeye alınmayacaktu onaylanmıŞ
başwru formunda belirtilneyen belgeleİ itiraz öncesi ve soüaslnda değerlendirmeye
alınmayacakİl " denmektcdiL

Ilgi kılaıuzun başvuru şanları altında "zorunlu ça]|şma gcrektilen yerler düşrndaki
eğitim kurumü.ına atanacaklar baklmından, Milli Eğitnı Bakanlığı oğrehnen Atama
Yönetmeliğine göre, alama takviminde belirtılen atama tafihi esas alündığında zorun]u

çalışma yijkiimlüliiğü tamamlanmış ya da zoIunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tufulmuş
o]mak " denmektedir,

Ancak söz konusu başvuru şartünda belirtilen zorunlu çalışma yükümlülüğünün
tarnamlanma, muaf futulma tarihi 30.09.2020 olarak esas alınacaktlr

Bu doğrulfuda soz konusu il öğretmen değerlendirme komisyonlarının ilgi (a)

Yönerge'ye göre oluşturı]lması, komisyona ait sekretarya işlemlcİin öğretmen atamadaD
soıumlu birimlelce yürütülmcsi, başwrlılara ait değerlendirmelerin ekte göndelilmiş olan
açıklamalara ve ilgi (b) kılawz hükümlerine göre yapılması gerekmektedir,
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oktay KILIÇ
Bakan a,

Dairc Başkanı
EKI
|- EK-2 Değellendirme kiterleri formu ve açıklamaLarı

DAĞITIM
B Planı

Adres:ÖzelL4 in] \. Rclıben lHizD.lLen Gencl\rülbllüaü ozcl
YuleİckliIen Gelişl ınc Dni]ğ, tl.şlJnliğl
E]eı@nl[ Aı] duy8u yanginld]meb 3.\ t
c-po$ yangrndıyg!l0(,]3,nıl].om

BülB, üç ]j oğlıDurgu \A\Gl\

mainm,$. h ps/rdi,İsolİ Dshgo"t"d6*do 0341-cd87-3796 aa49-1b41 ko,1!,l€ tryi,.d,lcb,lr



MEB
ÖZEL EĞiTiM VE REHBERLiK HİZMET LERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BiLiM VE sANAT MERKEZLERi iÇiN YAPILACAK DEĞERLENDİRVIE KRİTERLERİ PUAN

Üniversitelerin lisans dtizeyinde özel yetenektile.le ilgili bölüm[nden mezun olrnak (Üniversitelerin üstün zekahlaİ öğIetrnenliği bölümü mezunları)
4

EĞiTİM DURUMU ( En son MezuD olduğu okul )

Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak 6

Diğeı alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 4

Tezsiz ytiksek lisans yapmış olmak 3

Alanında doktora yapmış olmak ]l
Diğer alanlarda doktora yapmış olmak 8

Aday bu puonlamalardan sadece birıni alabilecektir

öDüLLER

Başa belgesi, teşekkilr belgesi (En fazla l ) 2

Ustiin başaİı belgesi, takdir belgesi (En fazla 1 ) 3

Ayllkla ödüllendirme (En fazla 1 ) 4

PROJELER ( Son 5 Yılda Gerçekleştirilen ve Tamamlanmış Durumda Olanlar)

Ulusal Pİojeler (TüBiTAK, Kalkıiıma Ajansı, EDES, soDEs vb. projelel) ( En fazla 3

projeye kadar)
Yürütücü 3

Görev Alan oğ.etmen 2

Uluslaramsl pro.jeler ,TUBITAK destekli uluslaİaİsı projeleİ. Avrupa Birliği destekli
projeler (ERASMUS+, HoRiZoN 2020, COSME, IPA kapsamındaki projeler vb. ) ( En
f^zla 3 projeye kadar)

Yürütücü 4

Görev Alan oğretmen 2

DAN!ŞMANLIKLAR ( son 5 Ytlda Gerç€kleştirilen )



Daflşmanltk yaphğü ekip ile ulusal yanşmalaıda birincilik, ikincilik ve üçüncüliik derecesi almak (En faz|a 1 yaıışmaya kadaı)

Daİıüşmanhk yapttğ ekip ile "Bu Benim Eserim" yarışmasında ve TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri aİast pıoje yaıışmalan bölge sergisine katılmüş
olmak (En fazla I yanşmaya kadaı) 2

Danrşmanlık yaptğı ekip ile TÜBITAK tarafından airedite edilen uluslararası yanşmalarda birincilik, ikincilik ve üçiincülük derecesi almak (En
fazla l yanşmaya kadaı) 3

YAYINLAR

Bildi.i (En fazla l)* 2

Popüler bilim, teknik, sanat, taıih dergilerinde tez konusu dışlnda yayımlanmış makale (En fazla l) J

Hakemli dergilerde yayımlanmış makale (En fazla 1) 3

Tez konusu dışında yayımlanmış lSBN'li kitap (Tek başma yazarı olduğu kitap için) (En fazla 1) 4

Tez konusu drşında yayımlanmlş IsBN'li kitap ( ortak yazan olduğu kitap için) (En fazla l)
2

2



SANATSAL FAALiYETLER( son 5 Y|lda Gerçekl€ştirilen )

Eiebiyat ve aİaşhrm4 resiİn, fotoğraf, grafik, karikatü, hat, ebİu,
tezhip gibi sanatsal alanlarda yer aldığı elkinlikler

Yer aldığl karma sergile. (En fazla l) 2

Kattldğl yanşma]aİdan aldlğl dereceler (1. 2. 3.) (En fazla 1) 3

Tek başına açhğl seİgiter (En fazla 1) 3

Sinema ve sahne sanatla.ı alanmda yer aldlğü etkinlikler

Çektiği film/be|gesel (En fazla l) 3

Yazdüğü ve o},nanan ownu

(Yıl sonu gösterisi vb. çalışmalar hariç.) (En fazla l) 2

Kadıosunda yer aldığt bir tiyatro o},r.ınu (Teknik ya da o1uncu) (En fazla 1)
2

Tek başına veya ekiple düzenlenen konseı vb sahne gösterileri (En fazla l) 2

Miiaik alanlnda mezuniyet durumu (En fazla 1) Konservatuar ya da müzik öğİetmenliği /miizik bölümünden mezunu olmak
2

Miizik alanında yer aldlğı çahşmalar (En faz|a l) Resmi beste yarışmalannda J,2ya da3.olmak 2

Gö.sel Sanatlaı alanünda mezuniyel dununu (En faz|a 1) KonservatuaI ya da gö.sel
sanatlaröğretmenliği, resim/resim-iş öğretmenliği ve resim bölümünden
mezun olmak

2

Görsel Sanaılar alanında yeİ a|dlgl çal|şmalar (En fazla | ) Resmi görsel sanaıla, yarışmalarında l. 2 ya da 3, olmak 2

ÜNIVERSITELE& MİLLİ EGrTtM BAKANLIĞINA BAĞLI MUHTELiF ÖZEL KURSLAR VE HALK EĞiTiM ME EZLERI TARAF|NDAN
VERiLEN KURS PRoGRAMLARJ (EK 4)

Ekte belirtiIen programlala ait sertifikalaı (En fazla 2)
1

SPOR LiSANSI

l

ÇALIŞTAY/KoNGRE/H iZMET İÇi EĞiTiMLER
Fazla l )



Son 5 yl içinde özel yeteneklileİ Veya kendi alanında katılmış olduğu çalıştay, hizmet içi eğitim ve kongİeler (Enfaz|a2\

YABANCı DiL

YÖKDİL veya e-YDS/YDS'den A düzeyinde puan almak 5

YÖKDİL Veya e-YDS/YDS'den B dtizeyinde puan almak 4

YOKDIL veya e-YDS/YDS'den C düzeyinde puan almak 3

YÖKDIL veya e-YDS,|aDs'den D dtizeyinde puaı almak 2

ÖSYM taıafından ingiIizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavlann (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) YDS katşıl*laıı esas alınacaktır

2

1. EĞlTiM DuRuMu:
Tezsiz Yüksek Lisans lçin "Alan oğretmenliğ! Teusiz Yükseİ [ısans Pro8ram| " kabuledilecektir,
Aday bu puanlamalardan sadece birini alabilecektir. Doktora yapmış aday aynca yüksek lisans puanl alamaz
Bu bölümden ahnabiıecek en yüksek puan 11'dir,

2. öDarıtER
Takdir Belgesi vermeye yetkili amirlerce verilmiş olan Teşekkür Bel8eleri değerlendirilecektir, Birden fazla bel8e Varsa her bir türden sadece birer tanesi

değerlendirilecektir.
1-Merkezde bakan,

2-illerde valiler,
3-ilçelerde kaVmakamlar taraflndan verilen Teşekkür Belgeleri kabul edilecektir.
Bu bölümden alınabilecek en yüksek pıJan 9'dur,
Belgelerin komisyona ibrazl zorunludur. Kllavuzun yay|mlanma tarihi itibari ile Verilen odül|er puanlamaya diihil ediImeyecektir,

3. PRoJE|.ER:

Proje yürütücüsa aynca 8orevıl öğretmen olarak puan alama2.

Adayln projede görev aldlğl re5mi onaylı belge ibra, edilmelidir
Bu bölümden allnabilecek en yüksek puan 21'dk.

AçlK[AMALAR



4. DANlşMANIl(tAR
(atlllm ve/Veya ddül belgelerinin lbrazl zorUnludur Yazlll Ve 8örsel basln haberleri kabul edilmeyecektir.
Bu bölümden alünabalecek en yüksek puan 7'dlr.

s. YAY|NIAR:

Çallşmanln yaytmlanmlş olma şartl aranlr, yaylma kabul edildiğine ilüşkin belge 8eçerlı değildir Yerel gaıete Ve dergilerde yayımlanan yaylniar kabul
ediImeyecektlr.
YaVlnlarln ba5Vuru esnaslnda komisyona ibrazl zorunIudur.

Çeviri kitap Ve makale kabuledilecektir
Hakemli dergilerde yaylmlanan teknik not, editöre mektup, tartlşma,vaka takdimive özet turrnden yaylnlardlşındakı makaleler kabüJledllecektir,
Ünite Yazarl.ğl kabul edilecektir.
Bu bölümden allnabilecek en yüksek puan 14'tür.

6.sANATsAt FAAtlYETLER
sanatsalfaaliyetler resim, edebiYat, hat, ebru,8rafik, seramik, heyke1,8elenekselel sanatlarl, müzik yapltlan, mimarj projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri
5anat alanlarında özgün sanat yapttlarlnl ifade eder,

sanatsalfaaliyetin yazlll/görsel basln haberiVeya resmi maİam oluru ile bel8elendirilmesi 8e.ekmektedir
BaşVuruda etkinlik daVetlyeleri kabırl edilmeYecektir

Çekilen film Ya da belgeselin ilgill kurumdan belge almlş olma şartl aranlr
oynanan Ve kadrosunda teknik olarak yer alınan tiyatro organizasyonlarl için ilgilı kurumdan belge allnmasl 8erekmektedir-( il Kültür Ve TUrizm Müdürlüğü, il
MiIli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Belediye Vb )

Yllsonu Ve belirli8an Ve haftalarda yapıIan etkinlikler sanatsalfaaıiyet olarak kabulediImeyecektir
BıJ b6lümden allnabilecek en vüksek puan 25'tlr.

7. üN|VER5|TELER, MiLLi EĞiTlM 8AKANLlĞlNA BAĞLl MUHTELiF özEt KURSIAR VE HAIK EĞiTiM MERKEZIERl TARAF|NDAN GRiLEN KURs PRoGRAMLAR|
(EK 4)

Kllavuzda bulunan EK 4'te belirtilen kurs pro8ramlanna ait sertifikalar, kahllm belgeleri ve üniversitelerden aılnan resmjYazllar8eçerlidir Bu bölümde
aİnabilecek en yOksek puan 2'dir.

8. sPoR LlsANsl

spor Lisanslna ait kimlik Veya ilgiIi federasyondan allnan resmi yazl geçertldir BU bölümden alınabilecek en yüksek puan 1'dir,

9. çAtl5TAY /KONGRE / HizMETİçi EĞiTiMtER



tarihi hıba.lyh 5 Yllm doldu.mamş kat |m belgele.i kabul edilecektlr.
yetenek ve kendl alanlan ile iltill çaİştay ve kongeye katllm beEeleİi kabul edilecektir. xlşinln katllm§ olduğu hizmet içi eğitim belgele.lne ait MEBBls
l da 8eçerlidır.

bölümden ahnabllecek en yüksek puan 4'tür

ı0. YABAı{d Dl[
5 risinde al|nan ncl dll nI ola.akr.8u bölümden allnabileceı en 5'ti.
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