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T.e. 
MILL! EGtTIM BAKANLlGI 


MesIck! ve Teknik Egitim GenelMudUrlugU 


: 62045;;W8~ 10.06.0 I-E.4346963 31.03.2017 
: Tema\i~ Mcsleki ve Teknik 

Anado:1u Liscleri 

DAGITIM YERLERINE 

. : Milli Egitim Bakanhgl (Mesleki ve Teknik Egitim Gene! MUdUrlUgu)'nm 29.03.2017 
tal'ihli v~ 62045208-45.01-E.4256835 saylll Bakanhk Makaml Onayl. 

, i; • Mcsleki vc teknik cgitime YC1nelik farkll1dalIgtn olumlu yCindc degi~tjrilmesjne katkr 
:~'agj~llpak, egitim verdigi alanda uzmal1la~11l1~ ve bu alanda sektdrUn destegini alaral< nitelikh, 

.:~i~19\i,asyona a91k, rekabetyi, gjri~imci, uretken i~ gllcUnu yeti~tinnek ve mezunlanmn 
. ,lstihdamllll saglamak amaclyla belirJi bir mcslck alanmda tcmatikegitim vermesi i9in Ozcl 

'·Program Uygulayan Proje Okulu kapsammda faaliyetc gC9irilen tematik mesleki ve teknik 
:~lladolu liselerinin; yonetimi, ogretmen atamaSl, yonetici gdrevlendirilmesi, ogrenci 
:l{diyJtlnakil vc gc\:i$lerl vb. husLislann belirlenmesine ili~kin ilgi Bakanhk Makam GnaYl vc 
;'$~iidtJsul vc Esaslar ili~ikte gc)ndcriimi9tir. 

'. t " <,....; 

"~I ·~:'i.i Soz kortusu okullann yonetimi, ogretmen atamasl, yonetici gorevlendirilmesi, ogrenci 
,lf~~iynakil ve gC9i$leri vb. hususlara iJi~kin i~ ve i~lemler, ilgi Bakanhk Makam Onayl eki 

.. 'l\j~W yc Esaslara gore yurutUlecektir, 
. Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Osman Nuri GlJLAY 


Bakan a. 

Genel MlidUr 


iJg.i Makam Onay!, EkiUsul ve Esaslar (8 sayfa) 
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T.e. 

MjLLI EGITiM BAKANLIGI 


Mesleki' ve Teknik Egitim Genel MUdurlUgu 


. 62045208-45.0 1 ~E.42S6835 29.03.2017 
: Tematik Mcsleki ve Tcknik 
Anadolu Liseleri 

BAKANLIK MAKAMINA 

Mesleki ve teknik egitime yonelik farkmdahgm olumlu yonde degi~tirilmesine katkl 
egitirn verdigi alanda uzmanla~ml~ ve bu alanda sektOriln destegini alarak nitclikli, 

a91k, rckabetyi, giri~imci,ilretken i§ gucunu yeti§tinnek ve mezUnlanl1111 
sagJamak amaclyla beUrli bir meslek alamnda tematik cgitim vermesi iy1n Ozel 

Uygulayan Proje Okulu kapsam1l1da mesleki ve teknik An,adolu liseleri pilot 
yaptlmak lizere belirlenrnektedir. 

Gene) M lidtlrWglirnilzcc; 

1. 	Qzel Program Uygulayan Proje Okulu olarak egitim~ogretim hizmeti verecek olan 
tematik mesleki ve teknik AnadoJu liselerinin yonetimi, ogretmen atamasl, yonetici 
g6revlendirilmesi, ogrenci kaylt/nakil ve geyi§leri vb. hususlann ekte belirtilen Usul 
ve Esaslara gore yLirlitUlmesine, 

2. 	 Bugune kadar bir alanda egitim vermek Uzere tematik (ihtisasla~ml~) mesleki ve 
teknik Anadolu lisesi olarak belirlellmi~ olan okullann i~ ve i~!emlerinin de bu Usul 
vc Esaslara gore yliriHulmesine, 

duyulmaktadlr. 

Makamlan111zea uygun gori.Hmesi halincle olurlanmza arz ederim. 


Osman Nuri GOLAY 
Genel Ivl Uellir 

I ve Esaslar (7 Sayfa) 

."-'C1""'-',H gorU§le arz ederim. 

MUste~ar 

OLUR 
29.03.2017 

ismel YfLMAZ 

Bakan 

ir;in: Mlh ./\BLAK 
1'101: 03 i ~ efI3 13 90 

F'li:s 031 4111 84 06 

, B1d:~\fakgii\Clli i cie),tronik il11za ileiIllZalam11l~tJr. illtp:!/cvraksorgu.meb.gol'tT adresindcn d776-ac42-32Sd-824b-0f72 kodu ile leyil edilebilir. 



MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LisESi OLARAK EGiTiM VE OGRETiM 

OKULLARIN BELiRLENMESi, VONETiMi, OGRETMEN ATAMASI, 


GOREVLENDiRiLMESi, OGRENCi KAVITINAKiL VE GEC;i~LERiNE 

iLi$KiN USUL VE ESASLAR 

Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 saYlh Milli 

Egitim Bakanlig111ll1 Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hilkmlinde Kararnamenin 

.37 nci.maddesinin dokuzuncu flkrasl kapsammda bir meslek alanmda pilot uygulama 
,olarak belirli egitim reformu ve programlan uygulamak ve faaliyet gostermek lizere 

iMilll Egitim Bakanhgmca belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liseleridir. 

..:Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 01.09.2016 tarihli ve 29818 saylh Resmi 
. Gazetede yaYlDllanan Mim Egitim Bakanhgl (hel Program ve Proje Uygulayan 

Egitim Kurumlan Yonetmeliginde belidenen f?milan ta~lyan yonetici ve ogretmenler 

arasmdan bu Usul ve Esaslara gore mtilakatla yonetici gorevlendirmesi ve ogretmen 
atamaSl yaplhr. 

Bir okulun belirli bir alanda ozel program uygu\ayan proje okulu (tematik mesleki ve 

teknik Anadolu lisesi) olarak egitim ve ogretim yapabilmesi iyin a~agIdaki~artlan 

ta1?lmasl gerekir. 

a) 	Wi1ye milli egitim mlidilrltiklerince, blinyesinde uygulanacak mesiek alam He ilgili 

orta ve bUyGk olyekli i~letmeler ve/veya bu i1?letmelerin temsilcisi olan kumm ve 

kurulu~larla ogrencilerin i~letmede beeeri egitimi vc s1a:h, mezuniyet somaSl 
istihdamlan, ogretmenlerin mesleki geli~imleri, egitim ortamlanmn iyile~tiri1mesi 
vb. konulan iyeren en az on yll sUreli i~ birligi protokolUnUn veya protokollerinin 

yaprlml~ oImaSI, 

, b) Bir meslek alamnda ve birbirini tamamlayan en fazla Uy dalda program uygulamasl, 

c) 	Buoyesinde veya aym egitim bOlgesindeki diger okullara bagh yeterli kapasitede 

pmlsiyonun bulunmasl, 

, Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili i$ ve i~lemleri yUrutmek uzere 

a1?aglda belirtilen komisyon ve kurullar olu~tumlur. 

.. a) 	Oku1. Yonetim Kurulu (OYK): Okul mildilrU, bir mudur yardlmclsl, protokol 

imzal?yan tarafm temsilcisi, zitmre ba~kanlan, alan ~efi, okul aile bidigi ba~kam ve 
okul ogrenci meclisi ba$kanll1dan olu~ur. SekretaryasJ okul mildlirlUgUnce 

yiirtitulUr. 

, b) 	Tematjk Mesleki Egitim Komisyonu: Vali yardlIDclsmm ba~kanhgmda, il milli 

egitim mUduril ve protokolU imzalayan tarafm resmi temsilcisinden oluf?ur. 
Sekretaryasl il milll egitim mudurlilglince yilriltillUr. 



i 

.c) 	Merkez Degerlendirme Kurulu: Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUru veya 
, 	 gorevlendirecegi Daire Ba~ka11l11ln ba~kanhgll1da, Mesleki ve Teknik Egitim Genel 

MUdurlugunde (MTEGM) gorev yapan ilgili Daire Ba$ka11l, $ube mudUru veya 
uzman, okulun bagh bulundugu ilin mesleki ve teknik egitimden sorumiu mill'i 
egitim mudur yardlmclsl veya ~ube mUduru ve protokol imzalayan taraflann 
temsilcisinden olu~ur. Sekretaryasl Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurlugunce 
yuriHUlur. 

.Olu~turutan komisyon ve kurullann gorevJeri a$aglda belirtilmi$tir. 

5.1. Okui Yonetim Kurulu'nun (OYK) gorevleri: 

Z\) 	 OYK, ydda en az iki defa okul mudurUnun ba$kanhgll1da, tUm uyelerin katdlmlyla 
topla11lr. Ihtiyac; gorUlen durumlarda ise okul mUduru ya da uyelerin talebi 
dogrultusunda, toplantl gUndem maddelerinin igerigine gore ilgili uyelerin 
katllllTIlyla topla11lr. Kararlar oy yokluguyla ahmr. 

b) 	Okula atanacak ogretmenleri belirlemek uzere, okulun bulundugu ilde gorev yapan 
ve zorunlu yal1$ma yUktimltilUgunu tamamlaml$ veya bu yukumlUlukten muaf 
tutulan ogretmenler arasmdan, bunun mtimktin olmamasl halinde il dl$ll1dan okullffi 
norm ihtiyacll1m tiy katl kadar adaYl belirleyerek MTEGM'ye teklif edeI'. 

c) Alan/bolUm, atolye ve laboratuvar $eflerinin gorevlendirilmesi ile ilgili i$ ve 
i$lel'l1leri ilgili mevzuat hlikumlerine gore yHrOWr. 

9) 	Okli;lda gorev1endirilecek mOdOr yardlmcllanm (en az biri atolye ve laboratuvar 
ogretmeni olarak) belirlemek uzere, oncelikle okuluo ogretmenleri araslPdan olmak 
kaydlyla ayOl ildeki ogretmenler arasmdan ihtiyacll1 Uy katl kadar adaYl 
belirleyerek MTEGM' ye bUdirir. 

d) 	Gerektiginde sektOriln onerdigi egitici personeli alan/dal derslerinde gorevlendiriI'. 

e) 	Okul amuylanl1l gen;ekle~tinnek i9io her egitim ogretim Yill ba$mda okulun Yllhk 
yah~ma plal1ll1l hazlrlar ve llygular. 

f) 	 Yilltk yall$ma plum dogrultuslmda bOtyesini hazlrlar ve bilgi 191n en gey EylUl aYl 
sonuna kadar MTEGM'ye sunar. 

g) 	Alamn ve sektorUo ihtiya91anna gore geryeve ogretim programlannm 
gOncellenmesine yonelik hazlrladlgl teklifleri denenmek, geli~tirilmek ve "pilot 
uygplama" olarak degerlendirilmek uzere milll egitim miidiirltigu kanahyla 
MTI?GM'ye gonderir. 

I 

g) 	SekWrun ve alamn ozelJigine gore i~ saghgl ve guvenligi, giri$imcilik. meslek 
ahlakl, yabancl elil vb. egitim programlan planlayarak yeti$tirici ve destekleyici 
kursI,ar veya yaygll1 egitim yoluyla ogrencilerin ki$isel geli~imlerini desteklemek 
Uzere mesiek kurslan dUzenler. 

h) 	Ogrenci ve ogretmenlerin geli$imi i9in ulusal ve uluslararasl fuar, yan$ma, 
konfetrans, seminer vb. faaliyetleri diizenler veya bu gibi faaliyetlere okulun 
katdlmml saglaI'. 
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1) Her donemde en az bir kez olmak uzere sekWr temsilcileri ile ogrencilcri bir araya 
getirerek kariyer gOnIeri dOzenler. 

Ogrencinin, akademik ve mesleki ba~ansml izlemek ve degerlendirmek amaclyla 
10 uncu SInlftan itibaren her ders Yl11 sonunda uygun gordOgO alan ve da! derslerine 
yonelik yeterlilik S1l1aV1l11 sektorle birlikte geryekle~tirir. Bu smavlann sonucunda 
ihtiya9 duyulmasl halinde destekleyici egitimler diizenler. 

Yaptlgl 9ah~maiara ili~kin hazlrladlgl yJlsonu raporunu mim egitim mOdUrlUgii 
kanahyla MTEGM'ye gonderir. 

k) Kurul iiyeleri tarafmdan getirilen teklif1eri degerlendirir, karara baglar ya da milli 

, .( 
egitim miidiirlUgO kanahyla MTEGM'ye gonderir. 

, I) 	 Okulda, egitim-ogretim He ilgiJi her tHrlii ihtiyacl belirleyerek kan;Iianmasl i9in 
gerekli yalJ$lTIalan yapar ve faaliyetJerin saglJkh olarak yOrtitHlmesini sagJar. 

m) ihtiyas: duyulan destekleyici egitim materyallerini geJi~tirir. 

n) 	Okuldaki alan ve dallarm ogrenci kontenjanlanm okulun fiziki kapasitesini goz 
onUnde bulundurarak belirler. 

" 	5.2. Tematik Mesleki Egitim Komisyonunun gorevleri: 

Okui mtidOrOnii gorevlendirmek tizere sJraslyla; 

a) 	Okulda uygulanan mesick a1am ile aym alanda, 

b) 	il i9inde okulda uygulanan meslek alanmda yeterli aday bulunamamasl halinde 
diger illerde aym alanda, 

c) 	(a)ve (b) bentlerine gore yeterli aday bulunamamasl halinde ise il i'(inde yakm 
alanda, 

g6rev yapan aWlye ve Iaboratuvar i)gretmenleri ve bu kapsamdaki yoneticiler 
arasll1dan 01/09/2016 tarihli ve 298 18 saYllt Resmi Gazetede yaYll111anan MillY 
Egitim BakanlIgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlan 
Yonetmeligi'nde belirtilen 9artlan ta~lyan Os: aday! MTEGM'ye teklif eder. 

5.3 Merkez Degerlendirme Kurulu'nun gorevleri 

a) Tematik Mcsleki Egiti111 Komisyonu tarafll1dan 6nerilen adaylar arasmdan mOlakat 
yontemiyle okul mudiirtinti seyer. 

b) OYK tarafll1dan 6nerilen adaylar arasll1dan miilakat yontemiyle okula atanacak 
ogrctmenleri ve miidur yardlmc!lanm seyer. 

e) Mtilakat sonu91anna jli~kin itirazlan degerlendirerek karara baglar. 

'() Okula gorevlendiriJecek yonetici adaylannm mtilakatlanm EK~l Yonetici Mtilakat 
Formuna, atanacak ogretmen adaylanmn mOlakatml ise EK~2 6gretmen Miilakat 
Formuna gore yapar. 
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Ogrenci kaYlt, nakil ve ge9i~lerine ili~kin hususlar: 

a) 	Tematik mesleki ye teknik Anaclolu liselerine ba~vuru ko~ullan, kontenjam, tercih 
ve yerJe~tirme takvimi MEB Ortabgretim Kurumlanna Ge9i~ Uygulamasl Tercih ve 
Yerle~tirme e-Kdavuzu'nda ilan edilir. 

b) 	Ogrencilerin kaYlt i~lemleri, e-Kdavuz dogrultllsunda okul mUdiirltigtince 
gergekle~tiri lir. 

e) 	Ogrencinin alanl11 gerektirdigi bilgi, beceri ve yetenege sahip olup olmadlgml 
belirlemek i9in OYK tarafl11dan ozel yetenek, mtilakat, mtilakat ve beden 
yeterliligi, Genel Yetenek Test Bataryasl, Mesleki Beceri Performans Testi 
yontemlerinden bit ya da birkayl uygulumf. Bu kapsamda yapllacak degerlendirrne 
500 puan Uzerinden yaplhr. 

9) Ogrenciler, bu maddenin (c) bendine gore yapllacak degerlendirme pUanll1111 %30'1l 

ile TEOG pUal1ll1111 %70'inin toplaml He buillnacak puana gore slralamr. Bu puana 
gore kontenjan kadar bgrenci asd listede ifan edllir. Diger ogrencilere yedek Sira 
l1urnaraSl verilir. 

,d) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kaYlt i~lemleri TEOG tercih 
i~lemleri ba~lamadan once tamamlamr. 

e) 	Kontenjaml1 dolmamasl halinde yedek SlraSl gelen ogrenciye kaYlt hakk! tammr. 

" f) 	 9 uncu 8111If sUreslnee bO$alan kontenjanlara yedek Sira numaraSl esas ahnarak 
nakil/ge9i$ hald(l verilir. 

g) 	Yedek listede ogrenci kaimamasi durumunda aym usul ve esaslarla ogrenci 
nakil/geyi~i yaplhr. 

g) 	9 uncu slmfta tiytcn fazla ~ube olu$turulamaz ve her bir ~ubedeki ogrenci saYISl 
30'u gegemez. 

h) 	Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, diger mesleki vc teknik Anadolu 
liselerine nakil ve geyi~ler, gene! esaslar geryevesinde yapillr. 

r) Diger ortaLigretim kurumlanndan tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 10 
uneu slOlfm ba$mdan itibaren nakil ve ge9i~ yapllamaz . 

. 7, 	 Y£)netici ve ogretmen adaylann1l1 belirlenmesl ve mtilakatJanna ili$kin Okul Yonetim 
Kurullan, Tematik MesIeki Egitim Komisyonlan ve Merkez Degerlendirme 
Kurulunca yUrtittileeek i~lerin takvimi ve diger hususlar Mesleki ve Teknik Egitim 
Genel Mtidtirltigtince karara baglanarak ilgililere duyurulur. 

8. 	 MTEGM, Merkez Degerlendirme Kllrulunun belirledigi yonetici ve ogretmen 
adayJan1ll gorevlendirilmekJatarnnak Uzere Insan Kaynaklan Genel MtidtirlUgUne 
bildirir. 

9,MTEGM 	tarafmdan bildirilen yonetici gorevlendirme ve ogretmen atama tekli±1eri, 
insan Kaynaklan Genel MUdUrlUgUnce bir aY i9inde sonuylandmlarak sonuy iIgili 
Valiiige ve MTEGM'ye bildirilir. 
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port yllhk gorev suresini tamamlayan okul mudtirtinun gorev suresi Tematik Mesleki 
1'1 

Egitim Komisyonunun, mLidtir yardlmcJ!an ve ogretmenlerin ise OYK'nin teklifi 
'uzerine Merkez Degeriendirme Kurulunca yeniden degerlendiriIerek her defasmda 
dort yrJ daha uzatIlabilir. Bunun i9in teklif1er sure bitiminden en az bir ay once 
MTEGM'ye bildirilir. 

r1.0kul mtidtirlUgLinUn bUtyesi, Bakanhkya tahsis edilecek odenekler, yerel ve sekWr 
tarafindan sagianan kaynaklardan olu~ur. 

12, Bu UsuJ ve Esaslarda yer almayan hususJarda; 

a) Milll Egitim Bakanhg\ Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlan 
YonetmeIigi, 

b) MilH Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi, 

9) l'vlilll Egitim Bakanhg\ Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine 
Dair Yonetmelik, 

, <;) Milli Egitim Bakanligl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi, 

'" d) Mim Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan Yonetici ve Ogretmenlerinin 
Nonn Kadrolarma ili$kin YonetmeJik 

,",." hukUmleri uygulal1ll'. 

I3. Eu Usul ve Esaslar onay tarihinde yUrilrlUge girer. 

'EK-l Yonetici MUlakat Formu 
EK-2 Ogretmen Mlilakat Formu 

, , 
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~IALAR; 

Iml!an!lacaktlr. 

C bi)ILlIllOnde belirtilecektli 

)\[)I VB SQVADI 
~_,; i', 

TiC.J{i~u.iK NUMARASI ---------------
bOGUiYIYERi YE YILI 

I;INVi}N[ " 

ATAMAALANI 

:1;(YRtVYAPMAI<TA OLDUCli ECiTiM 
KlirubVlli~ 

B()JlilVl S- DEGERLENDjRME (MOLAKA T} 

SaZLCf SINA" KONI1LARI 

i 
l\lcduat 
~le-;~ITr~~~~knjk e~itirn 
Allaliti" (jii~iil1me ve anaHz yapabilme 
klb il i~)' eti 
Ternsil kabHiyeti ve Jiyakat diizeyi 

~JlIhakeme giicii ve l,avraYI$ diile~'i 

jleti~illl beccrileri. iizgilveni ve iknakabifiyeti 
~7' "". 

'; 
Gcnelk~ltlir 

rOPLfI,'iVl PUAN . 
; ; 

EK·J 

vC>i\ETici i\l (JL,\ KAT fORMlJ 

DEGERLENDIRME PUANI 

PUANL 


DEGEH.i I .' 

BASKAN I.OVE 2.0y£ I 3.0n: 4.lJYE 

30 
c-'--.. 

20 

10 

10 

\0 
]0 


. 
ARiTMETiK

10 (}RTALAMA 

100 

" 

. { ;; ,. 
iBOLOi\;1 c- MOLAKAT IWRliLli 

",.,.1 .... .1.,........ 


. , ; ~ 

J. liYE 2.('iYE 3.ih'E 4.0y£ 

sinava 9agnlan her ki$i iyin 6 (aliI) nllsha olaral< hazlrJanaca!i ve her llyeye birer adet verilecektir. Digcr nUsha komisyon 

'."',d-'""'",, BCildm B'deki "SijzlU Sinav KOllulan" kar~ls111da "Degerielldirllle Pualll" siitUllLJ komisyon uyelerince ayn ayn doldurulacak ve 
ail01<1nl\l$lIll illlzalanacaklir. 

verdigi cevap ile yetersiz g()rllknler b.nkln1l1ldan yetersiz gCirDlme nedenleri kOlllisyoo ba~kanr veya g6revlendirecegi bir 

her ~day i9il1 duzenledikferi p\JaI1IH1l1111~ form1c1r. komisyon sekreraryasl tarafllldan 

verilen puanlar toplallHnm aritmetik ortalamaSllll alarak kaI:ilsmdaki siituna raka111 ve yazlyla i~lcyecektir. 
<; bCilum1erinde belirtilcn i~lemler tamamlandilqan sonra sCiz konl\stl form Kurul Ba~kanl ve Uyelere imzalattlfllacaktlr. 
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EK-2 
( !~':; (, ~ i, . : '~:r.:: OGRETMEN MULAKAT FQRMU 

; nP;LU:WA- Ki~isEL BiLGILER 


.. ·AD) V~'SOYAm 
, -Htid~l:" .....c.---------------~_+----~-~-------.-----------.----_I 

WiRn<iMUK NUMARASI 
~h'.:. . . ----------+----------------------------1 
" P'Q'CUM VERi VE VILI 

, ,~:r:\~iAALANI,- ,,' .. ~':: ~#": 'r; , . 

GO~£:V ,'VAPMAKTA OLDUGU 

· tGttf~1.'IWRUNIU 

·¢N;\$~:NtMEZLJN OLDUGOOKUL VE 

~O"Ll!fM:V 

DEGERLENDiRME PlJANI 

BA~KAN l.UVE 2.(JVE [3.0VE 4.UVE 

UB.jr..,;.~p.,.··.nu~. u kavray. Ip ozetlem. e, ifadc 25
'y,~tell~,giye muhakeme giicii 

25 

25 

25 	 ARiTMETiK 
ORTALAMA 

· ~'-;::...-..'------..'---~----+---_l----+__--__+----+__--_+---~ 
I tletJ~lIn becerllerj, ozgiiveni ve ikna 

tt~~~~t~~k""Ojlk ..II,m"'" .,.".!. 
rr.o.fJl~l\l'kon iiode ternsil yetenegi ve 
I e~ltj!1ll;:ilik nitelikleri 

1 ri;-_:, . ~jf~~,{ .' 

]00 

1. OVE 2.fiYE 3.0VE 4.0VE 

!AC (Kli",i\fiA lA R 

I t-"g'" 'zlo SlI1llva <;agnlan her aday ic;in 6 (at(t) ntisha olan\l, hUZlflanacak ve her uyeye hirer adet verilecektir. Diger nl1sha kurul 

1 1'' i~~,k;rca kullamlacaktlf, 
il:~t, "B(jlOtn-j3 deki "SuZIO "'lI1av KO/1ulan" kaqlslt1da "Degerlendirme Puam" SO(UllU Kuru! uyelerince ayn ayn doldurulacak ve 

f i~Jl Jitir 
· : '~"if:, ,,/i6J;~:lerjnm her ~d~y i9in dtilcn!ediklen puanlantnl~ formlaL kuru! sekretaryasl tarafll1dan birte~tirilecektir, 
n4~!<~',f:'l) :S,\i~retaryasl; 
, a)rlZlt~i'l1 ,iiyelerince verilenpuanlar (Op13111111111 aritmetlk ortalamastI1l a.lurak kar~lslndakj sllluna I'lIkam ve yazlyla i~leyecektir, 
~~Y~(~;ll~; tamal11landili:tan soma soz kOllusu form Kurul B~kal1l ve Oyelcre imzalattmlacaktlr, 
, ( .. _t '. ,-i, < 

~: .;~~,; ,d-,~ ,:i.~: 
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