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Dikkat: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek kanun, 

yönetmelik, yönerge vs. gerekli kaldığı takdirde değiştirilebilir. 

 



 

 

 

 

 

A. GENEL ESASLAR 

 

1) Bu Kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen kadrolu 

öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki spor liselerine beden eğitimi 

öğretmeni olarak güzel sanatlar liselerine ise müzik ve görsel sanatlar/resim 

öğretmeni olarak atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin 

yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır. 

2) Spor liselerine beden eğitimi öğretmeni olarak güzel sanatlar liselerine ise müzik 

ve görsel sanatlar/resim öğretmeni olarak atanacakların seçimiyle ilgili iş ve 

işlemler, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan 

hükümlere göre oluşturulan değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu 

tarafından yürütülecektir. 

3) Bu atama döneminde, ekli Kontenjan Listesi’ndeki alanlar için başvuru alınacaktır. 

4) Bu Kılavuzda yer almayan diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ nin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 

 

B. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME 

 

1- ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

(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. 

 

 

 



 

 

      2-   SPOR VE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE YENİDEN ATAMA 

 

             -Eğitim kurumlarının ilgili alanlarına atanmak isteyen öğretmenlerden Yönetmeliğin 

32 nci maddesinde 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, diğer şartların da Yönetmeliğe uygun olması halinde bu 

eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir. 

            -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. 

 

3- DEĞERLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVI 

1-Yönetmeliğin 34. Maddesinde belirtildiği üzere, 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, Ek-5 Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucu 

aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanacak ve en yüksek puan alandan başlamak üzere 

alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır. Son 

sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınacaktır. 

3-Uygulama sınavına alınan adaylar, değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu 

tarafından Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Sınavı Formunda yer alan konular 

ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan 

alanlar başarılı sayılacaktır. 

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 belirlenecektir. 

 

4- DEĞERLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ 

Değerlendirme ile Uygulama sınavı sonuçları, takvimde belirtilen tarihte 

Müdürlüğümüzün internet adresinde ilan edilecek olup, yine takvimde belirtilen tarihler 

arasında itiraz edilebilecektir. Bu itirazlar, takvimde belirtilen süre içersinde değerlendirme ve 

uygulama sınavı komisyonu tarafından incelenecek/değerlendirilecek ve ilgililere tebliğ 

edilecektir.  

 

 



 

 

C. SPOR LİSELERİ İLE GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE ATAMA 

 

        1- Öğretmen ihtiyacı, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33 

üncü maddesinin 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 aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas puan üstünlüğüne göre atanacaktır. 

        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 yapılacaktır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday 

kura ile belirlenecektir. 

 

D. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 

 

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama 

işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacak olup, MEBBİS Atama Modülüne 

işlenecektir. 

 

NOT: 1- Evrakların elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

2- E-5 Değerlendirme Formunda yer alan Ödüllerle ilgili olarak, Merkezde Bakan, 

İllerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar tarafından verilen Teşekkür Belgeleri 

kabul edilecektir. İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından verilen 

Teşekkür Belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

                                                        KONTENJAN LİSTESİ 

 

İLÇE 

ADI EĞİTİM KURUMUNUN ADI BRANŞ ADI İHTİYAÇ 

 

İLKADIM 

 

SAMSUN İLKADIM GÜZEL SANATLAR 

LİSESİ 

 

MÜZİK 

(BAĞLAMA) 
1 

 

 

İLKADIM 

 

SAMSUN GÜLİZAR-HASAN YILMAZ SPOR 

LİSESİ 

 

BEDEN 

EĞİTİMİ 

 

2 

 

                                                                  

                                               

 

 

 

 



 

 

                                               

 

 

 

 

                                                  ATAMA TAKVİMİ 

   
Sıra No YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 

1 

Başvuruların alınması ve Ek-5 Formunun İl 

Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 26/02/2019--01/03/2019 

2 
Ek-5 Formlarının Komisyon tarafından 

Değerlendirilmesi 
05/03/2019 

3 Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 06/03/2019 

4 Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 06-12/03/2019 

5 
İtirazların Değerlendirilmesi 

13/03/2019 

6 
İtiraz Sonuçlarına Göre Uygulama Sınavına 

Katılacakların İlanı 
14/03/2019 

7 Uygulama Sınavı 18-19/03/2019 

8 Uygulama Sınav Sonucunun Açıklanması 20/03/2019 

9 Uygulama Sınav Sonucuna İtiraz 20-26/03/2019 

10 İtirazların Değerlendirilmesi 27/03/2019 

11 İtiraz Sonucuna Göre Kesin listenin İlanı 28/03/2019 

12 Atamaların Yapılması 29/03/2019 

13 Ayrılma/başlama işlemleri 
2018-2019 Eğitim –öğretim 

yılı  2. dönemin sonunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            BAŞVURU FORMU 
 

TC. Kimlik No  

Adı Soyadı  

Alanı  

Görev Yeri (İlçe ve Kurum 

adı yazılacak) 
 

Cep Tel. No  
 

 

Başvurmak İstenilen Eğitim Kurumu  

 

Alanı  

(X) 

İşaretle

yiniz 

İLKADIM 

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar 

Lisesi 

 

Müzik (Bağlama) (     ) 

İLKADIM 

Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz 

Spor Lisesi 

 

Beden Eğitimi (     ) 

 

Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor Lisesine; 

(  ) Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle (Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor Lisesinden) 

ayrıldığım tarihten itibaren aradan 5 (beş) yıldan fazla süre geçmediğinden ve de 

Yönetmelikteki diğer şartları da taşıdığımdan “Yeniden Atama” kapsamında atanmak 

istiyorum. 

(  ) EK-5 Değerlendirme Puanı ve Uygulama Sınavı sonucuna göre “İlk Defa Atama” 

kapsamında atanmak istiyorum. 

Bilgilerinize arz ederim.          

                                                                                                                        ……./…../2019 

                                                                                                                               (İmza) 

                                 Adı Soyadı 

Ekler : 
 

Yeniden Atama Başvurusunda bulunacaklar için; 

-Hizmet Puan Kartı ile Güzel Sanatlar veya Spor Lisesine atama kararnamesinin bir 

örneği, 

İlk Atama Başvurusunda bulunacaklar için; 
 

-Ek-5 Değerlendirme formu doldurularak form ile formda beyan edilen belgeler 

sırasına göre eklenecektir. 


