
SPOR LİSELERİNE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR 

LİSELERİNE MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR / RESİM ÖĞRETMENLERİNİN 

ATAMALARI İLE İLGİLİ DUYURUSU 

 

 Spor Liselerinin Beden Eğitimi öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liseslerinin Müzik ve Görsel 

Sanatlar/Resim öğretmenlerinin  seçim iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliğinin 30-36 ncı maddeleri doğrultusunda Valiliklerce yapılacaktır. 

 Bu Duyuru; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde daha önce görev yapıp ayrılanların “Milli 

Eğitim bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33 `üncü maddesi kapsamında 

yeniden atamaları ve bu kurumlara ilk defa atanacaklara ilişkin iş ve işlemleri kapsar. 

Atamalarda Öncelik; 

Atamalarda aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınacaktır; 

a) Yeniden atanacaklar, 

b) İlk defa atanacaklar. 

 

Atanacaklarda aranacak şartlar; 

 

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

-Başvurunun son günü itibariyle Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3(üç) yıl öğretmenlik 

yapmış olmak. 

-Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olmak. 

-Zorunlu Hizmet Yükümlülüğünü Tamamlamış veya Muaf olmak. 

 

Başvuru ve Tercih İşlemleri ve uygulama sınav yeri; 

 

-Duyurumuzun son sayfasında yer alan takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru yapmak 

isteyen öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme yönetmeliği ekinde yer alan EK-5 değerlendirme formuna esas olacak belgeler ve 

dilekçeyle birlikte başvurmaları gerekmektedir. 

-Başvuruda bulunmak isteyen adaylar dilekçelerinde atanmak istedikleri alanı belirtecektir. 

-Uygulama sınavı Mamak İlçesi Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi ve Mamak İlçesi Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Lisesinde yapılacaktır. 

 

Değerlendirme ile uygulama sınavı; 

-Başvuruda bulunan adaylar EK-5 Değerlendirme formu üzerinden değerlendirme ve sınav komisyonu 

tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanı itibariyle 

sıralanacak ve en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3(üç) katı aday 

belirtilen sınav yerinde uygulama sınavına alınacaktır. 

-Uygulama sınavına katılacak adaylar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden 

duyurulacaktır. 



-Uygulama sınavına alınan adaylar değerlendirme ve uygulama sınav komisyonu tarafından bu 

yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 uygulama sınavı formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden 

ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

-Uygulama sınavından 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.. 

-Uygulama Sınav Sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. 

-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. 

Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz; 

-Değerlendirme sonuçlarına, duyurumuzun son sayfasındaki takvimde belirtilen süreler içerisinde 

itiraz edilebilecektir. 

-Uygulama sınavı sonuçlarına, duyurumuzun son sayfasındaki takvimde belirtilen süreler içerisinde 

itiraz edilebilecektir. 

-İtiraz Sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacaktır. 

Atama İşlemleri; 

-Uygulama Sınavında 60 ve üzeri puan alan adayların atamaya esas puanları EK-5 te yer alan form 

üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecek ve puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacaktır. 

-Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla EK-5 yer alan forma değerlendirme puanı, EK-6 da 

yer alan forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması 

yapılacaktır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenecektir. 

-Atama İşlemleri duyurumuz son sayfasında belirtilen takvim çerçevesinde itirazların sonuçlandığı 

tarihten itibaren gerçekleştirilecektir. 

 

Atama yapılacak eğitim kurumu, alanı ve ihtiyaç durumu; 

Mamak Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi Beden Eğitimi 7 (Yedi) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Görsel Sanatlar 1 (Bir) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik(Bağlama) 2 (Bağlama) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik(Flüt) 1 (Bir) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik(Gitar) 1 (Bir) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik(Kanun) 1 (İki) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik(Piyano) 2 (İki) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik (Müziksel İşitme 

Okuma ve Yazma) 

2 (İki) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik (Türk ve Batı Müziği 

Çalgı Topluluları) 

1 (Bir) 

Mamak/Mimar Sinan Güzel Sanat Lisesi Müzik (Türk ve Batı Müziği 

Koro Eğitimi) 

1 (Bir) 

 



TAKVİM 

Açıklama Tarih 

Duyuru 04/10/2018  -  07/10/2018 

Başvuruların Alınması 08/10/2018  -  12/10/2018 

Değerlendirme sonucu uygulama sınavına 
çağrılacakların duyurulması 15/10/2018  -  17/10/2018 

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Başvurusu 18/10/2018  -  19/10/2018 

Değerlendirmeye itiraz sonuçlarının duyurulması 19/10/2018  -  21/10/2018 

Uygulama sınavının yapılması 22/10/2018  -  23/10/2018 

Uygulama Sınav Sonucunun Açıklanması 24/10/2018 

Uygulama Sınav Sonuçlarına İtiraz Başvurusu 25/10/2018  -  26/10/2018 

Uygulama Sınavına İtiraz Sonuçlarının Açıklanması 29/10/2018 

Atamaların Yapılması 29/10/2018  tarihinden itibaren 
 

NOT: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 33. 

Maddesi uyarınca daha önce yukarıda belirtilen alanlarda kadrolu öğretmen olarak görev yapıp 

Yeniden Atama Kapsamında başvuru olması halinde öncelikli olarak değerlendirilecek olup, 

belirtilen alanda ihtiyaç kalmaması halinde o alanda başvuru kabul edilmeyecektir. 


