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ı. iı-e iı-i ıııerrzuar

a| L7 /04l2oL5 taıihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelaği".

b} Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

2. itKEtER
a) Atama yapılacak alanlarda norm kadro açığı bulunması,
b) Atamalarda tercihler ve puan üstünlüğünün esas alınması,

3. GENEt AçlKLAMALAR
3.1. Bu Duyuru; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde daha önce görev yapıp ayrılanların t7l04l2Ol5
tarihlive 29329 sayılı ResmT Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliğin 33'üncü maddesi kapsamında yeniden atamaları ile bu
kurumalara ilk defa atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
3.2, Bu atama döneminde Güzel sanatlar Ve Spor Liselerine atama yapmak üzere EK-1 Tablo'da
belirtilen alan öğretmenlerinin başvuruları kabul edi|ecektir.

3.3. G üzel sa natla r ve spor Lisele rı öğretmenliğine ilk defa atamalar ile yeniden atama duyuru ve

başvuruları ayrı ayrı yapılır.

3.4. H5len diğer okul kurumlarda kadrolu Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmeni

olarak görev yapanlardan, değerlendirme ve uygulama sınavlarında başarılı olanlar Güzel Sanatlar Ve

Spor Liselerine bu alanlarda geçiş yapabileceklerdir.

3.5. Askerlik d6hil aylıksız izinli olanların başvuruları Ve geçici görevli oıanlar ile yurt dlşı görevde

bulunanlardan başvuru tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.

3.6. Atama koşullarını taşımadıkları hilde atanan veya göreve başlayanların atamaları iptal edilerek,

sorumlular hakkında gerek|i işlem yapılacaktır.

4. ATAMA|IRDA öNcELiK
Atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır;

a) Yeniden atanacaklar,
b) ilk defa atanacaklar.

4.1. Yeniden atanacaklar;

(1) ilgi (a) yönetmeliğin 32 nci maddede belirtilen şartlarl taşlyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü

ıtıLaiıyıl ayrııaıı<ıan tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim

kurumlarına daha önce ilgili mevzuatlna göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim

kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları il,de bulunan eğitim kurumlarına atanmak

üzere başvuruda bulunabilir.
(2) Başvuruda bulunanlardan spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Güzel sanatlar Liselerinin

Müzikve Görsel sanatlar/Resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatlna göre atanlp herhangi bir

nedenlebueğitimkurumlarlndanayrılmışolanlar,tercihleridedikkatealınarakhizmetpuanl
üstünlüğüne göre atanır. Hizmet puanının eşitliği halinde atanacak aday kura ile belirlenir,
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4.2. ilk defa atanacaklar;
Öğretmen ihtiyacl 33 üncü maddenin üçüncü flkraslna 8öre yapılan atamalarla karşılanamayan Spor
Liselerinin Beden Eğatima Öğretmenliği ile Gü2el sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim
öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirme ve uygulama sınavı

komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Adaylar, ilgi (a) Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan

değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanır ve en yüksek puan alandan

başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katl aday uygulama sınavına allnlr. son

sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınır.
(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu taraflndan ilgi (a)

Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama slnav| Formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden

ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Uygulama s|naunda başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-S'te yer alan Form üzerinden

aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden atibaren altı ay süreyle geçerlidir.

A. B§VURu VE TERciHtER
1. Başvuru Şartlarl;
(1) spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Ve Görsel

Sanatlar/Resim öğretmenliklerine atanacaklarda;

al Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,

b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık d5hil en az üç yıl öğretmenlik yapılmıŞ

olması,
c) Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,

şartlarl aranlr.

(2t Spor Liselerinin Beden Eğitimi öğretmenliğa ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel

5anatlar/Resim öğretmenliklerine atamalarında;
a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması,

b) Atamalarda puan üstünlüğü,
esas alınır.

3. Te.cihleı
Yeniden/ilk defa atanmak Üzere başvuracak öğretmenler, duyuru yapılacak eğitim kurumlarl

arasından en fazla 10 (On) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir,

B. YAPltAcAK iş VE |şLEMIER

Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

.K"drosun,nbu|unduğukurumtaraflndanadayınbilgilerinindoğruolupolmadığınave
başVuru şartlarlnl taşlyıp taşlmadığına özellikle dikkat edilecektir, Bu bilgilerin uygunluğu h5linde

başvuru işleme alınacaktır.

Uygulama Sınavları ale ilgili aynntıh bilgiler ilgili okulların web sayfasında ayrıca yayınlanacaktır,
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c. ATAMA|AR

1. Atamaların Yapılması
Atamalar aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre;

1. Yeniden atamalar (Yönetmeliğin 33'üncü Maddesine göre)

2. İlk defa atamalar (Yönetmeliğin 34'üncü Maddesine göre)
belirtilen takvim çerçevesinde atama iş Ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
2. Atama Sonuçlarının Duyuru lması
Atama sonuçlarl Müdürlüğümüz internet adresinden duyurulacaktır.
3. Tebligat, Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Ataması yapılan öğretmenlerin atama kararnameleri İlçe/Okul/Kurum Müdürlüklerine gönderilecektir. En

kısa zamanda ilgililere tebliğ edilerek görevden ayrılma ve başlama işlemlera MEBBİS Atama
Modülü'ne
işlenecektar.

ATAMA TAKVİMİ
YENİDENATAMA

İLKDEFA ATAMA

Srra
No

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH

l Münhal kadroların İlanı 10 Evlüt 2018

2 Başvurularrn Kabul Edilmesi ve Ek-5
Formunun Teslim Edilmesi

11-12 Eylül 2018

J Ek-5 Değerlendirmesi ve Sonuçlarının
Açıklanması

13 Eylül 2018

4 Ek-5 Değerlendirme Sonuçlanna Itirız 13-17 Evlill 2018

5 Uygulama Sınavı t8 Evlül 201E

6 Uygulama Sınav Sonucunun Açıklanması 19 Evlil 2018

7 Uvgulama Sırıav Sonucuna ltiraz 19-23 Evllil 20l8

8 Atamaların Yapılması 24 Evlül 2018

NOT: GadanttpSpOr Listsiuygulını ıınavı takümdt b€lirtilm lırihte Gııiıntep LissiSpor Sılonundı, Gıziıntep Tig]retOdası GüıtlSanıtlır

Iisesi uygulıma sınıvı dı GadantepTicartt 0dı$ GüzelSanatlır üısi binasındı yapılaok olup;ıınavla ilgiligiriş uatleri dğerlendirme

mnuçlannı itirız ıİrecindf n sOnn duyrulıcaktr.
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Srra
No

YAPILACAK İŞ vr İŞr-nlrı,rn TARIH

1 Başvuruların Kabul Edilrnesi 610 Eylü 2018

2 Atamalarının Yapılması 10 Eylül 2018


