
EKSİLTİLEN PUANLARIN AÇIKLAMA LİSTESİ 

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında halen öğretmen olarak çalışanlardan bilim ve sanat merkezlerine 
öğretmen olarak atanmak üzere 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuru yapanlara ait değerlendirme 
işlemlerinin yapılması için 31/01/2018 tarih ve 2169104 sayılı Valilik Onayı ile oluşturulan “İl Öğretmen 
Değerlendirme Komisyonu” 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda toplanmış olup, 
başvuru belgeleri incelenerek, aşağıdaki belirtilen hususlar tespit edilmiştir.  

 

       A-FİZİK  BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE;  
 

Mehmet AYIK  
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet İçi Eğitimler” kısmıyla ilgili sunduğu belge “özel yetenekliler ve kendi alanı” 

ile ilgili olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. ( 1 belge /-2 puan) 
 

B- GÖRSEL SANATLAR  ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞAVRULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 

Gökçe GÜNGÖR 
 “Projeler” kısmında “Ulusal  Projelerde görev alan öğretmen” olarak işaretlediği kritere  ait belgeler 

sunulmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır.   (2 belge/ -4 puan) 
 “Projeler” kısmında “Uluslar arası  Projelerde yürütücü” olarak işaretlediği kritere  ait belgeler 

sunulmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (2 belge/-8 puan) 
 “Danışmanlıklar” kısmında “Danışmanlık yaptığı ekip ile Bu Benim Eserim yarışmasında ve TÜBİTAK 

ortaöğretim öğrencileri arası proje yarışmaları bölge sergisine katılmış olmak” kriterine ait belge 
bunulmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (1 belge/-2 puan)  

  “Danışmanlıklar” kısmında “Danışmanlık yaptığı ekip ile ulusal yarışmalarda birincilik, ikincilik, 
üçüncülük derecesi almış olmak” kriterine ait belge bulunmadığından bu kritere ait puan 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. (1 belge/-2 puan)  
NOT : Danışmanlıklarla ilgili katılım ve/veya ödül belgelerinin ibrazı zorunludur. Yazılı ve görsel 
basın haberleri kabul edilmemektedir. 

 “Sanatsal Faaliyetler” kısmında sunduğu belgelerden “tek başına açtığı sergiler” kısmı hariç diğer 
kriterler için sunduğu belgeler; yazılı/görsel basın haberi veya resmi makamlar oluru ile 
belgelendirilmesi gerektiğinden, komisyona bilgisayardan alınan çıktı şeklinde sunulan belgeler, bu 
kapsamda değerlendirilememiştir. Bu nedenle ; 
-“Katıldığı Yarışmalar, yer aldığı karma sergiler”  kısmından (-2 puan) 

  - “Aldığı dereceler” kısmından (-3 puan) değerlendirme dışı bırakılmıştır.  
 “Resmi görsel sanatlar yarışmalarında 1. 2. 3. olmak” kriterine ait belge bulunmadığından bu kritere    

ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet İçi Eğitimler” kısmıyla ilgili sunduğu belge “özel yetenekliler ve kendi 

alanı” ile ilgili olmadığından bu kritere ait alınan puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. ( 2 belge /-4 
puan) 
 

C- BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞAVRULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 

1- Ayşe DİNÇER 
““Çalıştay /Kongre/Hizmetiçi Eğitimler”” kısmıyla ilgili sunduğu belgelerden biri “özel yetenek ve 
kendi alanı” ile ilgili olmadığından bu kritere ait  puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 

2- Yurdanur AKYOL 
“Yabancı Dil” kısmında işaretlediği YDS’den D düzeyinde puan aldığına dair  belge                                         
son 5 yılı kapsamadığından bu kritere ait puanı değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 



 
 

D- İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 
1- Yasemin KUDEVİ 
 “Projeler” kısmında, “ulusal projelerde görev alan öğretmen” olarak sunduğu belgelerden birine ait 

puan, Proje yürütücüsüne ayrıca görevli öğretmen olarak puan verilemediğinden değerlendirme dışı 
bırakılmıştır (-2 puan)  
 

2- Bekir YILDIRIM 
 “Ödül ve Cezalar” kısmında işaretlediği  “başarı, teşekkür belgesi”  komisyona sunulmadığından bu 

kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 

 
E- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 

1. Görkem OYNAR 
 “Sanatsal Faaliyetler” kısmında “kadrosunda yer aldığı bir tiyatro oyunu” kriterine ait belge, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Belediye vb kurumlarca düzenlenen organizasyon 
kapsamında değerlendirilmediğinden bu kritere ait  puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 

2. Tuğba TANÇ 
 “Çalıştay /Kongre/Hizmetiçi Eğitimler” kısmıyla ilgili sunduğu belgeler, “özel yetenek ve kendi alanı” ile 

ilgili olmadığından bu kritere ait  puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (2 belge/-4 puan) 
 Projeler” kısmında “Ulusal  Projelerde görev alan öğretmen” olarak işaretlediği kritere  ait belge, katılım 

belgesi olarak değerlendirilememiş ve bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır.  (-2) 
 

3. Kadir Selahattin KARABACAK 
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet İçi Eğitimler” kısmıyla ilgili sunduğu belgeler, “özel yetenek ve kendi alanı” ile 

ilgili olmadığından bu kritere ait  puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (2 belge/-4 puan) 
 

F-TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 

Burak AKGÜN 
 “Sanatsal Faaliyetler” kısmında “Katıldığı yarışmalar, yer aldığı karma sergiler” için sunduğu belge; yıl 

sonu, belirli gün ve haftalarda yapılan etkinlik kapsamında olduğundan bu kritere ait puan 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan)  

 

                G- MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 

Fatma BATTAL YÜCEL  

 “Projeler” kısmında “Ulusal  Projelerde görev alan öğretmen” olarak işaretlediği kritere  ait 
belgelerden biri komisyona sunulmadığından bu kriter tek belge olarak ( 2 puan) değerlendirilmiştir.  
( -2 puan) 

 “Sanatsal Faaliyetler” kısmında “Sinema ve sahne sanatları alanında yer aldığı etkinlikler” başlığında 
işaretlediği kriterlere ait belge sunmadığından;  
-Çektiği film/belgesel kriterinden (-3) puan, 
-Yazdığı ve oynanan oyun kriterinden ( -2 ) puan, 
-Kadrosunda yer aldığı bir tiyatro oyunu kriterinden (-2) puan olacak şekilde değerlendirme dışı 
bırakılmıştır.  



 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili belge sunmadığından bu kritere ait puan 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 

 

H- FEN BİLGİSİ  ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 

1- Tekin TAPAN 
 

 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belge  özel yetenekliler veya kendi 
alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 

 “Projeler” kısmında Ulusal Projelerde  yürütücü olarak işaretlemiş olduğu 3 belgenin iki tanesi 
komisyona sunulmamıştır. Yürütücü olarak sunduğu tek belgenin incelenmesinde bu belgenin 
projeye katılım  belgesi niteliğinde olduğu ancak yürütücü olarak görev yaptığına dair ibare 
bulunmadığından (sözleme vb), bu kritere ( 3 yürütü) ait puanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. (3 
belge/ -9 puan)  
 

2- Tolga BABACAN 
 

 “Eğitim Durumu” kısmında sunduğu alanında tezli yüksek lisans  belgesinde; yüksek lisansının tezli 
veya tezsiz olduğuna dair bir ibare bulunmadığından, yüksek lisansı tezsiz olarak değerlendirilmiş 
ve bu kritere ait  puan 3 olarak değerlendirilmiştir (-3 puan)   

 
3- Cennet YILDIRIM 
 

 “Eğitim Durumu” kısmında alanında doktora yaptığına dair kriteri seçmiş ancak doktorası alanı 
dışında yapıldığından, bu kritere ait puan 8 olarak değerlendirilmiştir ( -3 puan) 

 “Projeler” kısmında Ulusal  Projelerde yürütücü olarak sunduğu  belge, başvuru belgesi 
kapsamında olup görev alındığına dair resmi onaylı belgesinin sunulması gerektiğinden  bu kritere 
ait puanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-3 puan) 

 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim1” kısmıyla ilgili kriter formunda sunduğu belgelerden biri  bu 
değerlendirmeye ait kriterlere uygun görülmüş (KTÜ-12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi 
Kongresi) diğer  belgeler,  özel yetenekliler veya kendi alanında olmadığından/konferansa ait 
katılım belgesi olduğundan  değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 
4- Ali ÇİYANCI  

 
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim)” kısmıyla ilgili sunduğu belge,  özel yetenekliler veya kendi 

alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
 

 
I-MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 

1- Eda ERDEM 
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belge  özel yetenekliler veya kendi 

alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (-2 puan) 
2- Ferhat DEVECİOĞLU  
 Ek-2 değerlendirme kriterleri formunda işaretlemiş olduğu ; 

-Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak (-6 puan) 
-Konservatuar veya müzik öğretmenliği alanında mezun olmak (-2 puan) 
-Konservatuar veya görsel sanatlar öğretmenliği veya resim/resim iş bölümünden mezun olmak 
(-2 puan) 



Belgeleri komisyonu sunmadığından yukarıda belirtilen kriterlere ait toplam 10 puan 
değerlendirme dışı bırakılmıştır.  
 

İ- SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINDA YAPILAN BAŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİNDE; 
 

1- Berrin AYDIN 
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belgeler  özel yetenekliler veya kendi 

alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. ( 2 belge -4 puan) 
 

2-Berrak KOCAMAN 

 “Eğitim Durumu” kısmında sunduğu alanında tezli yüksek lisans belgesinde; yüksek lisansının tezli 
veya tezsiz olduğuna dair bir ibare bulunmadığından, yüksek lisansı tezsiz olarak değerlendirilmiş 
ve bu kritere ait  puan 3 olarak değerlendirilmeye alınmıştır. (-3 puan)   

 

3-Abdülkerim KORKMAZ 

 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belgelerden biri  özel yetenekliler veya 
kendi alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (1 belge/-2 puan) 
 

     4-Dilek YILDIRIM  
 “Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belgeler  özel yetenekliler veya kendi 

alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (2 belge -4 puan) 
 

                           5-İlker BAYAR 

 Çalıştay/Kongre/Hizmet içi Eğitim” kısmıyla ilgili sunduğu belgeler  özel yetenekliler veya kendi 
alanında olmadığından bu kritere ait puan değerlendirme dışı bırakılmıştır. (2 belge -4 puan) 

 
 

İL ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 


