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3L/O8/2021ta h 30469068 sayrh kaymakamhk onayrna istinaden 08.09.2021 tarihinde i.icretli

ogretmen ahm komisyonu toplanmtt, okullardan gelen norm agrf,rna gore ilge Milli EEitim Mtidi]rliifii
web sitesinde duyurulan 03.09.2021 tarihine kadar e-devlet Uzerinden okul ijncesi o$retmenli[i, srnrf

iigretmenligi, biyoloji iigretmenlifi, din kiilttirtl ve ahlak bilgisi 6gretmenligi, bilgi teknolojileri

ijgretmenligi, kimya opretmenliEine ba$vuran adaylarrn bagvurusu alaErda belirtilen hususlar

gergevesinde karara baglanmtttlr.

l.Kimya oPretmenligi igin:

Serpil DEMiR, Kimya ogretmenligi mezunu olup bagvuran tek ki$i oldugu iqin alan

6nceli!i g0z tiniinde bulundurulup gtirevlendirilmesi;

2.Biyoloji 0gretmenligi igin;

EBitim Fakiiltesi Biyoloji oiretmenliii mezunu olup Biyoloji olretmenlifine ba5vurun

olmayrnca Fen Edebiyat Mezunu formasyonu olanlar arasrnda kpss puan ijstunliiBiine gaire

yaprlan srralamamaya g6re en yUksek puana sahip Zehra YAVUZ bagka bir ilgede

gtirevlendirildipi igin ikinci en yiiksek puana sahip BanS iPEK'in Biirevlendirilmesi;

3.Din KiiltUrU ve Ahlak Bilgisi o[retmenli[i;

ilahiyat fakiiltesi mezunu olup formasyonu olan adaylar arasrnda en yiiksek KPSS

puanrna sahip Nazelin KAYA ve KUbra GoCER gitrevlendirilmesi;

4. Bilgi Teknolojiler 0!retmenli!r;

Efitim Fakiiltesi Bilgisayar ve Olretim Teknolojileri Ofretmenlili mezunu olan adaylar

asasrnda en yi.iksek Kpss puana sahip Kadir Dogan'rn sozleSmeli atamastnrn yaprlm15 olmasr

ijzerine en yiiksek ikinci ve iigiincii puan sahip Ozgul OZSERT ve Kader DAI5KUSU'nUn

gri revle nd irilm e le ri;

, A./ { e.eg_



5. Srnrf 0!retmenlifi;

EEitim Fakurtesi srnrf ofretmenrili mezunu oran Zozan KrzrLTAS ve Rabiatiir Edaviye
SALT alan cinceliiinden grirevlendirilmeleri:

ihtiyacrn srnrf d6retmenrigi mezunrarrndan kargrranamamasr uzerine diger egitimfak[irtesi mezunu orup srnrf rifretmenri[ini bagvrranra,. Kp55 puan iistunr0gune g6redeierlendirilmig Hisayet BARAN, Siiheyla KUCOK, ihsan BA'RAM, Aykut TANRTVERDi; iremKARAKURT, G.khan BEK,L, Mehm€t Naci Ay, Mihriban TARU, Merve AyKUT, Salihe BARAN,cihan ATHAN ve Qifdem yrlMAz'rn gorev istemedikrerini betirtmereri .izerine difer elitimfakurtesi mezunu orup srnrf 6gretmenrigine baSvuranrar *ors pr.n iistiinrtig0ne 96redelerlendirilerek Ramazan BURAK, Kader YASAR, Halis yANlK, Erkan DERiN, Sahin GULER,Sevgi BOZKURT, Mehmet cUzEL, Mesut CANKURT, Eylem GULEN,in gOrevlendirilmeleri:

6. Okul Oncesi Of retmenlif i;

Eiitim fak0rtesi okur rincesi ogretmenrigi mezunu orup irgemize barvuran girivanYILDIRIM alan tincelilinden dolayr g<irevlendirilmigtir. ihtiyacrn kargrlanamamasr iizerine dnlisans Cocuk geli'imi mezunu olup e devlet 
'zerinien "Url"*r, dgretmenligine bagvuran$iikran KAyA ve Berfin BULDi Miti Egitim Bakanrrgrn," oi.oi.io, tarih ve 25043924 sayrrltarih sayrrr yazrsrna istinaden cinceki yrrda 

"l a""i..l,re,'igr"tmenrik yapmasrndan dolayrdeneyim tecriibelerinden dolayr giirevlendirilmeleri;

Uygun gdfl,ilm0ttor,

iS bu tutanak komisyonca tutanak altrna altnmrstrr. (Og/Og/2O2tl
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