
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


Say) : 67496438-903.02.02-E.I0417988 29.05.2018 
Konu : Mu~ Spor Lisesi He Sebit Yocel Kurtoglu 

Giizel Sanatlar Lisesine Ogretmen Se~me 
ve Atama Duyurusu 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi:Milli Egitim Bakanilgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi 

ilimiz Merkez Mu~ Spor Lisesinin Beden Egitimi ile ilimiz Merkez $ehit Yiicel Kurtoglu Oiizel Sanadar 
Lisesinin Gorsel Sanadar ve Miizik alanlarmda bo~ bulunan ogretmen kadrolanna ilgi Yonetmeligin 32. ve 
33 'uneii maddeleri kapsammda atama yapllacaktlr. 

Ba~vuru ~artlarl ve atanmai~lemleri ilgi Yonetmelik biikiimleri dogrultusunda yiiriitiilecektir. 
Buna gore; 

Atanacaklarda Aranacak $artiar 

Madde 32- (1) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile giizel sanatIar liselerinin miizik ve gorsel 
sanatlar/resim ogretmenliklerine atanacaklarda; 


a) Ba~vuru tarihi itibanyla gorev yapdan alanm, atanmak istenllen alana uygun olmasl, 


b) Ba~vurunun son giinii itibanyla Bakanhk kadrolannda adayhk dahil en az ii~ yll ogretmenlik yapllml~ olmasl, 

c) Miidiirliigumiizce yapdacak degerlendinne ve uygulama smavmda ba~anh olma ~artlan aranlr. 


(2) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile giizel sanatlar liselerinin miizik ve gorsel sanatlar/resim 
5gretmenliklerine atamalannda; 
a) Atama yapIlacak egitim kurumunda norm kadro a~lgl bulunmasl, 
b) Atamalarda puan iistiinliigii esas almlr. 

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

Madde 33 - (l) jhtiya~ Mlinde spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile giizel sanatlar liselerinin miizik ve 
gorsel sanatlar/resim ogretmenliklerine atama yapllmak iizere valiliklerce, her adaYlD bUgi sahibi olmasml 
saglayacak ~ekilde ba~vuru tarihinden en az on giln once il genelinde duyuru yaplhr. Duyuruda; atama yapllacak 
egitim kurumlannm adlan, aianiar itibanyla bo~ bulunan norm kadro saYllan, ba~vuruda bulunacaklarda 
aranacak ~artlar, tercih saYllan ve diger hususlar belirtilir. 

(2) Birinci flkrada saydan egitim kurumlannm ilgHi alanlanna atanmak isteyen ogretmenlerden 32'nci maddede 
belirtilen ~artlan ta~lyanlar ile ba~vuru tarihinin ilk giinii itibanyla aynldtklan tarihten itibaren aradan be~ Ylldan 
fazla sUre ge~memi~ olmasl ~artlyla bu egitim kurumlanna daha once ilgili mevzuatma gore atananlardan 
herhangi bir nedenle bu egitim kurumlanndan aynlml~ olanlar, gorev yapmakta olduklarl ilde bulunan egitim 
kurumlanna atanmak mere ba§>vuruda bulunabilir. 
(3) B~vuruda bulunanlardan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He giizel sanatlar liselerinin miizik ve 
gorsel sanatlar/resim 5gretmenliklerine daha once ilgili mevzuatma gore atamp herhangi bir nedenle bu egitim 
kurumlarmdan aynlml~ olanlar, tercihleri de dikkate almarak hizmet puanl iistiinliigiine gore valiliklerce atamr. 
Hizmet puammn e~it1igi halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(4) Ba~vurulara ili~kin i!$ ve i§>lemler il milli egitim miidurliiklerinin insan kaynaklanndan sorumlu ~ube 

miidUrlilkleri tarafmdan yUrUtiiliir. 

Adres: istasyon Caddesi AtatiirkBulvan Hiikiimet Konagl Kat3 
Merkezl Mu~ 
Elektronik Ag: www.musmem.gov.tr 
e-posta: atama49@meb.gov.tr 

Bilgi illin: Bilgisayar i~letmeni:M ONER 

Tel: 0 (436) 21235 83 
Faks: 0 (436) 212 1988 

Bu cvrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl$trr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden ee42-7 486-382c-8b4e-1e 7e kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
www.musmem.gov.tr


Degeriendirme ile Uygulama 8mavl 

Madde 34 - (1) Ogretmen ihtiyacl 33' iincu maddenin uyuncu flkrasma gore yapllan atamalarla kar~llanamayan 
spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile giizel sa'natlar liselerinin muzik ve gorsel sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak uzere ba~vuruda bulunan ogretmenler degerlendirme ve uygulama smaVl komisyonu 
tarafmdan degerlendinneye tabi tutulur. 

(2) Adaylar, bu Yonetmeligin ekinde yef alan Ek-5 Degerlendirme Fonnu iizerinde yapdan degerlendirme 
sonueu aldtklan puana gore alanlar itibarlyla Slfalanlf ve en yiiksek puan alandan ba~lamak iizere alanlar 
itibanyla ilan edilen kadro saYlsmm iiy kat! aday uygulama smavma ahmr. Son slradaki adayla aym puana sahip 
olan adaylar da uygulama smavma ahmr. 

(3) Uygulama smavma alman adaylar, degerlendirme ve uygulama smavi komisyonu tarafmdan bu 
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama SmavlFonnunda yer alan konular ve puanlar uzerinden ayn ayn 
degerlendirilir. Uygulama smavmda 60 ve iizerinde puan alanlar ba~arlh saYlhr. 

(4) Uygulama smavmda ba~anh olan adaylarm atamaya esas puanlan, Ek-5'te yer alan Form iizerinden aldlklan 
puan He uygulama smavmdan aldlklan puamn aritmetik ortalamasl almarak belirlenir. Atamaya esas puanlar, 
sonw;;lann ilanl tarihinden itibaren altl ay sureyle ges;erlidir. 

Spor Liseleri ile Giizel Sanatiar Liselerine Atama 

Madde 36 - (1) Ogretmen ihtiyacl 33 uneu maddenin us;iincu ftkrasma gore yapllan atamalarla kar~llanamayan 
spor liselerinin beden egitirni ogretmenIigi ile giizel sanatlar liselerinin muzik ve gorsel sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak iizere ba~vuruda bulunanlardan uygulama smavmda 60 ve iizerinde puan alanlar, 
tercihleri de dikkate almarak 34 uneu maddenin dorduncu ftkrasma gore belirlenen atamaya esas puan 
ustiinlugune gore valiliklerce atanlr. 

(2) Adaylann puanlarmm e~itligi Mlinde, slraslyla Ek-5'te yer alan Fornla gore degerlendirme puam, Ek-6'da 
yer alan Forma gore uygulama smavi puam, ogretmenlikteki hizmet stiresi fazla olan adaym atamaSl yaplhr. 
E~itligin devaml Mlinde atanacak aday kura ile belirlerur. 

(3) Atama i~lemleri, itirazlann sonuylandmldlgl tarihten itibaren en gey on giln iyinde tamamlamr hiikiimleri yer 

almaktadlr. 


Bu baglamda ba~vurunun son giinu olan 04 Haziran 2018 tarihi itibariyle ogretmenlikte 3 ytlhk gorev siiresini 

tamamlayan adaylar ba~vuruda bulunabilecektir. 


Duyuru yazlsl, i~lem takvimi, ihtiyas; listesi, ba~vuru formu Ek-5 formlan Miidiirliigtimiize ait 
http://musmem.gov.trinternet adresinde yaYlmlamnl~br. 

Bilgilerinizi ils;eniz/okulunuzikurumunuz gorev yap an ogretmenlere gerekli tebligin imza 
kar~lhgmda yapllarak ba~vuruda bulunacak adaylarm ba~vuru dileks;eleri ile Ek-5 form eklenmek suretiyle i~lem 
takviminde belirtilen tarihler igerisinde il Milli Egitim Mudiirlugune elden teslim edilmesi hususunda geregini 
rica ederim. 

Metin iLci 
VaH a. 

II Milli Egitim Mudiirii 

Ekler: 

1-Ba~vuru Dilekc;esi 

2- Ek-5 Degerlendirme Formu 

3- i~lem Takvimi 

4- ihtiya9 Listesi 

(I sayfa) 

(1 Adet) 

(1 Sayfa) 

(1 Sayfa) 

DagltIm: 

i1ge Kaymakamhklanna (ilc;e MilliEgitimMUdiirlugu) 

Merkez Tum Okul ve Kurum Miidtirliiklerine 

Adres: istasyon Caddesi AtatiirkBulvan Hiikiimet KonagJ Kat:3 Bilgi i9in: Bilgisayar i~lctmeni:M ONER 

Merkez! Mu~ 
Elektronik Ag: www.musmem.gov.tr Tel: 0 (436) 212 35 83 
e-posta: atama49@meb.gov.tr Faks: 0 (436) 212 1988 

Bu evrak gUvenli elektronik lmz. lie imzalannu~ttr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden ee42-7486~382c-8b4e-le 7 e kodu ile teyi! edllebilir. 
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