
AÇIKLAMALAR 
 

Atanacaklarda aranacak şartlar 
İLGİ YÖNETMELİK MADDE 32 – (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği 

ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanacaklarda; 
a) Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması, 
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl 

öğretmenlik yapılmış olması, 
c) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma, 
şartları aranır. 
(2) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve 

görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atamalarında; 
a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması, 
b) Atamalarda puan üstünlüğü, 
esas alınır. 
 
Duyuru ve başvuru ile spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atama 
İLGİ YÖNETMELİK MADDE 33 – (1) İhtiyaç hâlinde spor liselerinin beden eğitimi 

öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine 
atama yapılmak üzere valiliklerce, her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru 
tarihinden en az on gün önce il genelinde duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim 
kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda 
bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen 
öğretmenlerden 32 nci maddede belirtilen şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü 
itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla 
bu eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu 
eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, görev yapmakta oldukları ilde bulunan eğitim 
kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir. 

(3) Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel 
sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili 
mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar, 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. Hizmet 
puanının eşitliği halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(4) Başvurulara ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerinin insan 
kaynaklarından sorumlu şube müdürlükleri tarafından yürütülür. 

 
Değerlendirme ile uygulama sınavı 

İLGİ YÖNETMELİK MADDE 34 – (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasına göre yapılan atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği 
ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere 
başvuruda bulunan öğretmenler değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından 
değerlendirmeye tabi tutulur. 

(2) Adaylar, bu 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 katı aday 
uygulama sınavına alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama 
sınavına alınır. 

(3) Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu 
tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Sınavı Formunda yer alan 



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

(4) Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek-5’te yer alan 
Form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması 
alınarak belirlenir. Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle 
geçerlidir. 

 
Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz 

İLGİ YÖNETMELİK MADDE 35 – (1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan 
tarihinden itibaren beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu 
itirazlar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren 
beş gün içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin 
itirazlar uygulama sınavından önce sonuçlandırılır. 

(2) Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde il 
millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en 
geç beş iş günü içinde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu tarafından 
değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere tebliğ edilir. 

 
Spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atama 

İLGİ YÖNETMELİK MADDE 36 – (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasına göre yapılan atamalarla karşılanamayan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği 
ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atanmak üzere 
başvuruda bulunanlardan uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar, tercihleri de 
dikkate alınarak 34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan 
üstünlüğüne göre valiliklerce atanır. 

(2) Adayların puanlarının eşitliği hâlinde, sırasıyla Ek-5’te yer alan Forma göre 
değerlendirme puanı, Ek-6’da yer alan Forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki 
hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura 
ile belirlenir. 

(3) Atama işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde 
tamamlanır. 

 

 

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER: 

1- Yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenlerden: 

 Tercih Dilekçesi 

 Hizmet cetveli (okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylı) 

 Hizmet Puan Kartı (Başvurunun son günü olan 
…………………………..tarihliMebbisten alınacak olup okul/Kurum 
müdürlüğü tarafından onaylı) 

2- Yeniden atama kapsamında atamayla ihtiyacın karşılanamaması durumunda 
değerlendirme ile uygulama sınavı sonucuna göre başvuracak öğretmenlerden: 
 

 Hizmet cetveli (okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylı) 

 Ek-5 değerlendirme formu ve formda puana tabi belgelerin eklenmesi 
 



GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİNE ATAMA TAKVİMİ 
YENİDEN ATAMA 

Sıra 
No 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER  TARİH 

1  Yeniden Atama, Değerlendirme ile Uygulama sınavına 
İlişkin Atama Duyurusu 

22 Kasım 2016 
01 Aralık 2016 

2  Başvuruların Alınması  02‐05 Aralık 2016 

3  Atamaların Yapılması  06‐07 Aralık 2016 

 

 

 

 

YENİDEN ATAMA KAPSAMINDA ATAMAYLA İHTİYACIN KARŞILANAMAMASI DURUMUNDA 

DEĞERLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVINA GÖRE ATAMA 

 

Sıra 
No 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER  TARİH 

1  Başvuruların Alınması  08‐13 Aralık 2016 

2  Değerlendirme Sonucuna Göre Uygulama Sınavına Girecek 
Adayların Belirlenmesi 

14‐19 Aralık 2016 

3  Değerlendirme Sonucuna İtiraz ve İtirazların 
Sonuçlandırılması 

20 Aralık 2016 
26 Aralık 2016 

4  Uygulama Sınavı  27‐29 Aralık 2016 

5  Sonuçların İlanı  05 Ocak 2017 

6  Uygulama Sınav Sonuçlarına İtiraz İtirazların 
Sonuçlandırılması 

06‐13 Ocak 2017 

7  Atamanın Yapılması  16 Ocak 2017 

 



ILC_ADI KR_KOD KR_ADI BR_KOD BRANS İHTİYAÇ

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7009 Müzik(Piyano) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7000 Müzik(Kemençe) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7012 Müzik(Ud) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7024 Müzik(Gitar) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7093 Müzik(Tambur) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7026 Müzik(Kanun) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7001 Müzik(Klarnet) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7006 Müzik(Ney) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7021 Müzik(Bağlama) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7010 Müzik(Bireysel Ses Eğitimi) 1

ADAPAZARI 752038 Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 7102 Görsel Sanatlar 1

SERDİVAN 762784 Sakarya Spor Lisesi 2265 Beden Eğitimi 2
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DEGERLENDIRME FORDIU
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Dogum Tarihi
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On Lisans vcya lisans cこ itiminin hcr bir ylh i9in(En fazla 4 yll)

rczsiz Yuksck Lisans(Alan Oこ rCtmcnliЁ i tCZSiz"ksck liSans prOgramlan hari9) 3

TezH Yiiksek lisans 4

Doktora 9

Bu bёliimdc:Lisansiistii cgltilnlcrden yalnlzca cn ytiksck puan ёngoriilcn dikkatc allnacaktir.
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fegekktir Belgesi veya Bagan Belgesi (En fazla I adet) 1

rakdir Belgesi veya Ustiin Basarl Belgesi(En fazla l adct) 2

Ayhkla OaU 6n fazla I adet) 3
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Hcr bir klnama cczasl i9in(Affa uЁ raml,olanlar hari9)

Her bir ayllktan kesme vcya maa§ kcsilmcsi cczasl i9in(Affa uЁ raml,olanlar ha■ 9) -3

Hcr bir kademc ilcrlcmcsinin durdllmllnasl,lkldcrn indi五 lmcsi vc dcrccc indirilmcsi cczasl

i,in(Anuこraml,。 lanlar hari9)
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0こrCtmcnliktc gc9cn her bir yll 19in 1,2

Bu b61iimde:

1¨Bir aydan az sitrclcr dcЁ criCndimlcyc almmayacaktlr.

2‐YOneticiliktc ikinci gOrev kapsanlinda(VCkalet,gc,ici gё rcv,kurucu intidiiJlliik vc iniidiir yctkili

ёЁrCtmcnlik dahil)ge,en hizmct siirclcri ёЁrCtincnlikte gc9cn hizmct siiresinin hcsaolnda dikkatc

allnacaktlr.

3‐Askcr Oこ rctΠlen 01arak BakanllЁ a baEll CЁ itim k― mlannda gc9irilcn surclcr 6Ё rctmCnliktc gc,mi,

sayllacaktlr.

牛Ayllkslz izinli olarよ gc9i五 lcn siirclcr Oまctmcnliktc gc9cn hizmct siircsinin hcsめ mda dikkatc

allnmayacaktlr.

TOPLAM PUAN

NOT:Bu form i9eritti dCЁ i,tirilmeden elektronik ortama uyarlanabilcccktir.     Tarih

Adl Soyadl

imza
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