
S.NO T.C. NO ADI SOYADI DEĞERLENDİRME SONUCU

1 51********* AL* OS*** ÖN*****

Okul zümre başkanlığı ve ulusal projede danışman olduğuna dair ibraz 

ettiği belgeler 11/02/2021 tarihinden sonra olduğu için 

değerlendirilmeye alınmadı. Destek eğitim için ibraz ettiği belge tekrar 

incelenerek kabul edildi. Puanı 13,5 olarak güncellendi.

2 46********* AT* GÜ**** UY***

Destek eğitim odası kapsamında ibraz ettiği belge 11/02/2021 tarihinden 

sonra tarihli olduğu için ve tercih danışmanlığı için alınan onayda ismi 

olmadığı için belgeler kabul edilmedi.

3 59********* BO**** CA* 

Erken çocukluk eğitimi kapsamında verdiği evrak ders dışı eğitim 

kapsamında değerlendirildiği için destek eğitim odası için ayrıca puan 

verilmedi.

4 10********* BÜ**** YE** 

Ders zümre başkanlığına ilişkin belge ibraz etmesi nedeniyle okul zümre 

başkanlığından puan alamadı. Uluslarası proje kapsamında ibraz ettiği 

belgede danışman ibaresi bulunamadı.

5 66********* CA*** ER***** 

Öğretmenlik uygulaması kapsamında ibraz ettiği belge atanan 

öğretmenlere danışmanlık yaptığını gösterir belge olduğu için kabul 

edilmedi.

Okul zümre başkanlığı yaptığına dair evrak bulunamadı.

Üniversitede 2011 yılında ders verdiği için dört yıldan önceki evrakların 

kabul edilmemesi nedeniyle kabul edilmedi.

Belediyenin katıldığı bir proje olduğu için uluslararası projede danışman 

olarak değerlendirilmedi.

Tercih danışmanlığı ve ulusal yarışmada mansiyon belgeleri 

bulunamadı.

6 18********* FA*** Bİ***** Başvuru sırasında ibraz ettiği evrak okunamadığı için kabul edilmedi. 

7 25********* FA*** OĞ***** Asker öğretmenlik süresi eklendi. Puanı 36,917 olarak güncellendi.

8 46********* FE**** KA***** 
Destek eğitim odası onayı 11/02/2021 tarihinden sonra alındığı için 

kabul edilmedi.

9 18********* FE**** KA***** 
Hizmet süresi tekrar hesaplandı. Öğretmenlik süresi 9 yıl 3 ay olarak 

güncellendi. Puanı 24,042 olarak güncellendi.

10 21********* GÖ*** KA** 

Ulusal projede yürütücü olduğuna dair ibraz ettiği belge tekrar 

incelenerek kabul edildi. Halk Eğitim Merkezinde görev aldığına dair 

belge başvurunun son günü olan 11/02/2021 tarihinden sonraki tarih 

olduğu için kabul edilmedi. Puanı 18,083 olarak güncellendi.

11 23********* HÜ***** AL******* 

İlçe zümre başkanı olduğuna dair ibraz ettiği belgede başkan ibaresi 

olmadığı için değerlendirilmedi. Okulum Temiz Belgesinde görev 

aldığına dair belge 11/02/2021 tarihinden sonra olduğu için 

değerlendirmeye alınmadı.

12 20********* MU*** KA***** 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde 

alan/bölüm şefliği kabul edilerek şeflikte geçen süresi öğretmenlik 

süresinden çıkartılmıştır.

13 35********* NA***** GÜ*** ON**
İlçe zümre başkanlığına ilişkin ibraz ettiği belgesi tekrar incelenerek 

kabul edildi. Puanı 15,667 olarak güncellendi.
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