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Giizel SanaUar Lisesine Ogretmen Se~me 

ve Atama Duyurusu 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi:a)Milli Bakanhgl Atama ve Yer Degi~tirme 

b)Milli Bakanhgl Ortaogretim Genel Mildllrlllgilniln 29/08/2018 tarih ve 15128766 saylll yazIlan. 

ilimiz Merkez Mu~ Spor Lisesinin Beden Egitimi ile llimiz Merkez Sehit YUcel 
Lisesinin Gorsel Sanatlar ve Muzik alanlarmda bo~ bulunan kadrolarma 
33'uncu maddeleri kapsammda atama 

Ba~vuru ~artlan ve atanma i~lemleri (a) Yonetmelik hfikfimleri dogrultusunda yfiriitiilecektir. 
Buna gore; 

Atanacaklarda Aranacak 

Madde 32- (1) liselerinin beden egitimi ogretmenligi He sanatlar liselerinin milzik ve 
sanatlar/resim ogretmenliklerine atanacaklarda; 


a) Ba~vuru tarihi itibanyla gorev yapllan alamn, atanmak istenilen alana uygun olmasl, 


b) Ba~vurunun son itibanyla Bakanhk kadrolannda adayhk dahil en az i.lC ytl ogretmenlik yapllml~ olmasl, 


c) Mildilrlilgilmuzce yapllacak ve uygulama smavmda ba~anh olma ~artlan aramr, 


(2) Spor Iiselerinin beden 	 ogretmenligi He gilzel sanatlar liselerinin milzik ve gorse I sanatlar/resim 
atamalannda; 

a) Atama yapdacak kurumunda norm kadro aClgl bulunmasl, 

b) Atamalarda puan ustilnlilgU esas ahmf. 

Duyuru ve Ba~vuru ile Spor ve Gfizel Sanatiar Liselerine Yeniden Atama 

Madde 33 - (I) ihtiyaC hiUinde spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He sanatlar liselerinin milzik ve 
sanatlar/resim ogretmenliklerine atama yapllmak ilzere her adaym bilgi sahibi olmasml 

saglayacak ~ekilde ba~vuru tarihinden en az on gUn once il genelinde duyuru yaplhr. Duyuruda; atama yapllacak 
egitim kurumlarmm adlarl, alanlar itibanyla bo~ bulunan norm kadro saYllarl, ba~vuruda bulunacaklarda 
aranacak tercih saYllarl ve hususlar belirtilir. 

Birinci f1krada kurumlanmn ilgili alanlanna atanmak isteyen ogretmenlerden 32 'nci maddede 
belirtilen ta~lyanlar ile ba~vuru tarihinin ilk gil nil itibarlyla aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ Ylldan 
fazla sUre oimasl ~artlyla bu egitim kurumlarma daha 5nce ilgili mevzuatma atananlardan 

bir nedenle bu kurumlanndan olanlar, yapmakta olduklan i1de bulunan egitim 
kurumlarma atanmak i1zere ba~vuruda bulunabilir. 

(3) Ba~vuruda bulunanlardan spor liselerinin bOOen egitimi He sanatlar liselerinin mUzik ve 
gorsei sanatlar/resim ogretmenliklerine daha once mevzuatma atamp herhangi bir nedenle bu egitim 
kurumlanndan aynlml~ olantar, tercihleri de dikkate almarak hizmet puam ilstUnlugilne valiliklerce atamr, 
Hizmet puanmm halinde atanacak aday kura He belirlenir. 

(4) Ba~vurulara ili~kin i~ ve il milli mUdUrlUklerinin insan kaynaklanndan sorumlu ~ube 
mUdOrlilkleri tarafmdan yilriltUlilr, 
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Degerlendirme i1e Uygulama Smavi 

Madde 34 (I) ihtiyacl 33' tincU maddenin US;UncU fII<rasma gore yapilan atamalarla kar~llanamayan 
spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile sanatlar liselerinin mUzik ve gorseI sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak tizere ba9vuruda bulunan ogretmenler degerlendinne ve uygulama smavi komisyonu 
tarafmdan degerlendinneye tabi tutulur. 

(2) Adaylar, bu ekinde yer alan Ek-5 Formu tizerinde 
sonucu aldlklan puana alanlar itibanyla slraiamr ve en puan alandan ba~lamak tizere alanlar 
itibanyla Han edilen kadro saYlsmlll Us; kat! aday uygulama smaVllla ahmr. Son siradaki adayla aym puana sahip 
olan da uygulama smavma ahmr. 

(3) Uygulama smavma alman adayJar, degerlendinne ve uygulama smavi komisyonu tarafmdan bu 
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Smavl Fonnunda yer alan konular ve puanlar tizerinden ayn ayn 
degerlendirilir. Uygulama smavmda 60 ve tizerinde puan alanlar ba§anh saYlhr. 

(4) Uygulama smavlllda ba~anh olan adaylarm atamaya esas puanlan, Ek-5'te yer alan Fonn tizerinden aldlklan 
puan i1e uygulama slI1avll1dan aldlklan puamn aritmetik ortaiamasl alll1arak belirlenir. Atamaya esas 
sonus;lann ilam tarihinden itibaren alb ay ges;erlidir. 

Spor Liseleri i1e Gfizel Sanatlar Liselerine Atama 

Madde 36 - (I) Ogretmen ihtiyaci 33 ilncil maddenin flkrasma gore yapllan atamalarla kar91lanamayan 
spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile sanatlar liselerinin miizik ve gorsel sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak ilzere ba~vuruda bulunanlardan uygulama smavmda 60 ve uzerinde puan alanlar, 
tercihleri de dikkate ahnarak 34 ilncU maddenin dordilncti flkrasma gore belirlenen atamaya esas puan 
usttinlilgilne g5re valiliklerce atamr. 

(2) AdayJann puanlanmn e~itligi hiilinde, siraslyia Ek-5'te yer alan Forma degerlendinne puam, Ek-6'da 
yer alan Fonna 	 smaVl puam, hizmet stiresi fazla olan adaym atamaSI yaplhr. 

devaml halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(3) Atama i~lemleri, itirazlarm 	 tarihten itibaren en ges; on is;inde tamamlamr htiki.imleri yer 
almaktadlf. 

Bu bagJamdu ba~vurunun son gtinu olan 11 Eyliil 2018 tarihi ogretmenlikte 3 yllhk suresini 

tamamlayan adayJar bulunabilecektir. 

Duyuru yazlsl, i~lem takvimi, ihtiyay listesi, ba~vuru fonnu Ek-5 fonnlan ait 
http://musmem.gov.trinternet adresinde yaylmlanml§tlr. 

ilcenizlokulunuzlkurumunuz gorev yapan ogretmenlere gerekli tebligin imza 
yapllarak ba~vuruda bulunacak adaylann ba~vuru dileks;eJeri ile Ek-5 fonn eklenmek suretiyle illiem 

takviminde belirtilen tarihler iyerisinde iI MilJi Mi.idtirltigune elden tcslim edilmesi hususunda geregini 
rica ederim. 
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