


 IĞDIR SPOR LİSESİNE VE GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında; 

ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVI 

 

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. 

 

 

 

 



 

DEĞRLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ 

 

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 

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. 

 

 

 

 

IĞDIR SPOR LİSESİ VE IĞDIR GÜZEL SANATLAR LİSESİ YENİDEN ATAMA TAKVİMİ 

Duyuru Tarihi :  27 Nisan-05 Nisan 2018 

Başvuru Tarihi :  05 Nisan -10 Nisan 2018 

Atamaların Yapılması : 11 Nisan -12 Nisan 2018 

 

IĞDIR SPOR LİSESİ VE IĞDIR GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLK ATAMA TAKVİMİ 

1-Duyuru Tarihi :   13 Nisan -22 Nisan 2018 

2- Başvuru Tarihi :  23 Nisan -27 Nisan 2018 

3-Değerlendirme Tarihi :  30 Nisan -02 Mayıs 2018 

4- İtiraz Süresi :   03 Mayıs -07 Mayıs 2018 

5- İtirazı Değerlendirme Süresi : 08 Mayıs 2018 

6- Uygulama Sınavı :  09 Mayıs -10 Mayıs 2018 

7- Uygulama Sınavına itiraz Süresi : 11 Mayıs 2018 

8- İtirazı Değerlendirme Süresi : 14 Mayıs 2018 

9- Atamaların Yapılması :  15 Mayıs -18 Mayıs 2018 

10- İlişik Kesme Ayrılma ve Başlama : 01 Haziran-08 Haziran 2018 

 

 

 

 



OKULLARIN ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ 

S. N OKUL ADI BRANŞ İHTİYAÇ 

1 Iğdır Spor Lisesi Beden Eğitimi 3 

2 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar 2 

3 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma) 1 

4 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Piyano) 2 

5 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Viyola) 1 

6 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Bağlama) 2 

7 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Gitar) 1 

8 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplukları) 1 

9 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Flüt) 1 

10 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Bireysel Ses Eğitimi) 1 

11 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Keman) 1 

12 Iğdır Güzel Sanatlar Lisesi Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi) 1 

 

                          Mehmet TÜZEN 

                                                                                                                  Milli Eğitim Şube Müdürü 
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