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(il~e Milli Egitim Miidiirliigii) 

............................................ MUDURLUGUNE 

ilgi:Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Y er Degi~tirme Yonetmeligi 

ilimiz Merkez Mu~ Spor Lisesinin Beden Egitimi ile ilimiz Merkez $ehit YUcel Kurtoglu GUzel 
Sanatlar Lisesinin Gfirsel Sanatlar ve Muzik alanlarmda bo~ bulunan ogretmen kadrolarma ilgi Yonetmeligin 32. 
ve 33 'UncU maddeleri kapsammda atama yapIJacaktIr. 

B~vuru ~artlarl ve atanma i§lemleri ilgi Yonetmelik hlikUmleri dogrultusunda yUrUtillecektir. 
Buna gfire; 

Atanacaklarda Aranacak ~artlar 

Madde 32- (1) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile gUzel sanatlar liselerinin mUzik ve gorsel 
sanatlar/resim ogretmenliklerine atanacaklarda; 
a) Ba§vuru tarihi itibarlyla gorev yapIlan alanm, atanmak istenilen alana uygun ohnasl, 
'b) Ba~vurunun son gUnU itibanyla Bakanhk kadrolarmda adaylIk dibil en az ii~ yd ogretmenlik yaplhnl~ 
ohnasl, 
c) MUdUrlOgUmUzce yapIJacak degerlendirme ve uygulama smavmda ba~arlh ohna ~artlarl aramr. 

(2) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile gUzel sanatlar liselerinin mUzik ve gorsel 
sanatlar/resirn ogretmenliklerine atamalarmda; 
a) Atama yapdacak egitim kurumunda norm kadro aylgl bulunmasl, 
b) Atamalarda puan UstUnlUgU esas almrr. 

Duyuru ve Ba~vuru He Spor ve Giizel Sanatlar Liselerine Yeniden Atama 

Madde 33 - (1) ihtiyay halinde spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile gUzeI sanatlar liselerinin 
mUzik ve gorsel sanatlar/re~im ogretmenliklerine atama yaplhnak iizere valiliklerce, her adaym bilgi silhibi 
ohnasml saglayacak §ekilde b~vuru tarihinden en az on gUn once il genelinde duyuru yapilir. Duyuruda; atama 
yapIlacak egitim kurumlarmm adlarl, alanlar itibanyla bo§ bulunan norm kadro saYllarl, ba~vuruda 
bulunacaklarda aranacak §artlar, tercih saYllarl ve diger hususlar belirtilir. 

(2) Birinci fIkrada sayIlan egitim kurumlarmm ilgili alanlarma atanmak isteyen 6gretmenlerden 32'nci 
maddede belirtilen §artlan ta~lyanlar He b~vuru tarihinin ilk glinli itibanyla ayrIldIklan tarihten itibaren aradan 
be~ yIldan fazla sUre geymemi§ ohnasl ~artlyla bu egitim kurumlarma daha once ilgili mevzuatma gore 
atananlardan herhangi bir nedenle bu egitim kurumlarmdan ayrdnu~ olanlar, g6rev yapmakta olduklan ilde 
bulunan egitim kurumlarma atanmak Uzere ba~vuruda bulunabilir. 

(3) Ba§vuruda bulunanlardan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He gtizel sanatlar liselerinin 
mtizik ve gorsel sanatlar/resirn ogretmenliklerine daha once ilgili mevzuatma gore atalllp herhangi bir nedenle bu 
egitim kurumlarmdan ayrlhnl§ olanlar, tercihleri de dikkate almarak hizmet puanl UstUnliigline gore valiliklerce 
atanlr. Hizmet puanmm e~itligi halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(4) B~vurulara ili~kin i§ ve i~lemler il milli egitim mudUrlUklerinin insan kaynaklarmdan sorumlu §ube 
mUdUrllikleri tarafindan yUrUtlilUr. 
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Degerlendirme iIe Uygulama Smavi 

Madde 34 - (1) Ogretmen ihtiyacl 33' l1ncl1 maddenin l1~l1ncl1 fikrasma gOre yapllan atamalarla 
kar~llanamayan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He giizel sanatlar liselerinin mtlzik ve gorsel 
sanatJar/resim ogretmenliklerine atanmak iizere ba~vuruda bulunan ogretmenler degerlendirme ve uygulama 
smaVl komisyonu tarafmdan degerlendirmeye tabi tutulur. 

(2) Adaylar, bu Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Degerlendirme Formu l1zerinde yapllan 
degerlendirme sonucu aldlklan puana gore alanlar itibanyla slralanrr ve en ytlksek puan alandan ba~lamak uzere 
alanlar itibanyla ilan edilen kadro saYlsmm ii~ kat! aday uygulama smavma almrr. Son srradaki adayla aym 
puana sahip olan adaylar da uygulama smavma almlr. 

(3) Uygulama smavma alman adaylar, degerlendirme ve uygulama smaVl komisyonu tarafmdan bu 
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama SmaVl Formunda yer alan konular ve puanlar tlzerinden ayn ayn 
degerlendirHir. Uygulama smavmda 60 ve iizerinde puan alanlar ba~arlh saYlbr. 

(4) Uygulama smavmda ba~anlt olan adaylarm atamaya esas puanlarl, Ek-5'te yer alan Form tlzerinden 
aldlklan puan He uygulama smavmdan aldtklan puanm aritmetik ortalamasl ahnarak belirlenir. Atamaya esas 
puanlar, sonu~larm ilanl tarihinden itibaren alh ay stireyle ge~erlidir. 

Spor Liseleri ile Gtlzel Sanatlar Liselerine Atama 

Madde 36 - (1) Ogretmen ihtiyaci 33 ilncl1 maddenin l1~l1ncl1 fikrasllla gore yapllan atamalarla 
kar~llanamayan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile gUzel sanatlar liselerinin mUzik ve gorsel 
sanatlar/resim ogretmenliklerine atanmak Uzere ba~vuruda bulunanlardan uygulama smavmda 60 ve uzerinde 
puan alanlar, tercihleri de dikkate almarak 34 UncU maddenin dordUncl1 fikrasma gore belirlenen atamaya esas 
puan l1sttlnll1gune gore valiliklerce atanrr. 

(2) Adaylarm puanlannm e~itligi halinde, sITaslyla Ek-5'te yer alan Forma gore degerlendirme puam, 
Ek-6'da yer alan Forma gClre uygulama smaVI puanl, ogretmenlikteki hizmet sUresi fazla olan adaym atamasl 
yapilir. E~itligin devaml halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(3) Atama i~lemleri, itirazlarm sonu~landlr1ldlgl tarihten itibaren en gee; on gun ie;inde tamamlanrr 
hUktlmleri yer aItnaktadlr. 

Bu baglamda ba~vurunun son giinl1 olan 09 Ocak 2016 tarihi itibariyle ogretmenlikte 3 ytlhk gorev 
siiresini tamamlayan adaylar ba~vuruda bulunabilecektir. 

Duyuru yazlSl, i~lem takvimi, ihtiya~ listesi, ba~vuru formu Ek-5 ve Ek-6 degerlendirme formlan 
Mtldtlrl11gfunl1ze ait http://musmem.gov.trinternet adresinde yaylmlanml~trr. 

Bilgilerinizi il~enizlokulunuzlkuntmunuz gorev yapan ogretmenlere gerekli tebligin imza kar~lhgmda 
yaptlarak ba~vuruda bulunacak adaylarm ba~vuru dilek~eleri ile Ek-5 form eklenmek suretiyle i~lem takviminde 
belirtilen 'arihler i,erismdelJ Milli Egitim MftdUdugJlne elden toslim edilmesi husUS"f\ere~ni rica ,ederim, 

Cevd 1~-'~ 

il Mimi Egitim Ml1durti 

Ehler: 
I-B~vuru Dileke;esi (l sayfa) 
2- Ek-5 Degerlendirme Formu (l Adet) 
3- i~lem Takvimi (l Sayfa) 
4- ihtiyae; Listesi (l Sayfa) 

DaihtJrn : 
5 il~e Kaymakamhgma (ile;e Milli Egitim MtldurtUgu) 
Merkez ve Merkez ile;eye Bagh 
TUm Okul ve Kurum Mtldtirli1klerine 

http://musmem.gov.trinternet

