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MiLLI EGiTW BAKANLlGI 


Dzel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu. 


SaYl : 71131733-903.02.01-E.1865397 26.01.2018 

Konu : Bilim ve Sanat Merkezleri 
Dgretmen Se9me ve Atama 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: 	a) BUim ve Sanat Merkezleri yonergesi. 
b) 24.01.2018 tarihli ve 1758950 saYIh Makam Onayl. 
c) 2018 YIlt Bilim ve Sanat Merkezlerine Dgretmen Se9me ve Atama Kl1avuzu. 

ilgi (a) Yonerge hiikiimleri dogrultusunda bUim ve sanat merkezlerine ogretmen ahml 
arnaclyla yapllacak i~ ve i~lemiere ait ilgi (c) kllavuz ilgi (b) makam onayl ile yaYlmlanml$ 
olup ekte gonderilmi~tir. 

Soz konusu kllavuzda belirtilen i$ ve i$lemlerin kllavuz hiikiimleri dogrultusunda 
yapIlmasl hususundl;l bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Oktay KILle; 

Bakan a. 


Daire Ba~kam 


EK: 

1-Makam OnaYl (1 adet) 

2-Ktlavuz (1 adet) 


DAGITIM: 

B Plam 


Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzalanml1;ur. https:llcvraksorgu.meb.gov.tradresinden 3889-9aS2-31a5-Sf77-e116 kodu ile teyit edilebilir. 
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MiLLI EGITIM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigli 


Say! : 71131733-10.08-E.1758950 24.01.2018 
Konu : BUim ve Sanat MerkezIerine 

Ogretmen Sec;:me ve Atama Kllavuzu 

BAKANLIK MAKAMlNA 

iIgi : KaSlm-2016 tarihIi ve 2710 saYlh TebligIer Dergisinde yaYlmlanan Bilim ve Sanat Merkezleri 
yonergesi. 

Bilim ve sanat merkezleri, temel egWm ve ortaogretim yagmdaki ozel yetenekli ogrencilere ders 
dl~l zamanlarda yetenek tiirIerine uygun egitim vermek ve yetenekleri dogrultusunda geli~imlerini 
saglamak amacryla aC;:llan kurumlardlr. 

UIkemizde 81 ilde 120 bilim ve sanat merkezi bulunmakta olup soz konusu kurumlarda 
ogrencilere; Uyum, Destek Egitimi, Bireysel YetenekIeri Fark Ettirme, Ozel Yetenekleri Geli~tirme 
ve Proje UretimilYonetimi olmak mere be~ ayn programda destek egitimi sunulmaktadir. 
Ogrencilerin devam ettikleri programlar geregi, bilim ve sanat merkezlerinde farkh disiplinlerde, 
farkh saYlda ogrenciden olu~an gruplarla egitim hizmeti verilmektedir. Aynca bilim ve sanat 
merkezlerinin farkh nOfus yogunlugu olan bOlgelerde hizmet vermeleri ogrenci saYllarmda c;:e~itlilige 
sebep oimaktadlr. Bu nedenle bilim ve sanat merkezlerinde 19 bran~ta ogretmen ihtiyacmm 
kar~llanmasl zorunluluk arz etmektedir. 

Bakanhglmlza bagh okullarda ogrenim gormekte olan ozel yetenekli ogrencilerin bireysel 
yeteneklerinin farkmda olmaIanm ve kapasitelerini geli~tirerek en ust duzeyde kullanmalanm 
sagIamak mere asalan biUm ve sanat merkezlerine ogretmen sec;:imine ili~kin usul ve esaslar ilgi 
yonerge ile dmenlenmi~tir. 

Bu yeryevede duzenlenen "2018 Ylh Bilim ve Sanat Merkezlerine Ogretmen Sec;:me ve Atama 
Kilavuzu" ili~ikte sunuImu~tur. 

Makamlanmzca da uygun gorolmesi hiHinde soz konusu kllavuzun yfirUrluge konulmaslm 
olurlanmza arz ederim. 

Celil GUNGOR 
Genel Mudfu 

I 
:Uygun goro~Ie arz ederim. 

YusufTEKiN 

Muste~ar 

OLUR 

<...> 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Ek: Kllavuz (01 adet) 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalal1I0l~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden c562-3d90-33f8-a80 5-52 51 kodu ile teyit edilebilir. 
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