


 

 

T.C. 
TOKAT VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2018 Yılı Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Öğretmen 
Seçimi Kılavuzu 

İlgili Mevzuat 

1- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.  

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20694&MevzuatIliski=0&sourceX

mlSearch=%C3%96%C4%9ERETMEN%20ATAMA) 

2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 

İlişkin Yönetmelik. 

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20146459&MevzuatIliski=0&sour

ceXmlSearch=NORM%20KADRO) 

3- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararı. 

      (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201) 

İlkeler 

1- Atama yapılacak eğitim kurumlarında atama alanına uygun boş norm kadro bulunması. 
2- Hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılması. 

Genel Açıklamalar 

1- İlimiz Merkez Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesinin Beden Eğitimi, Merkez Güzel Sanatlar Lisesinin 

Görsel Sanatlar/Resim alanlarına Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre değerlendirme ve uygulama sınavı ile ilk defa atama yoluyla 

atanacak öğretmenlerin iş ve işlemlerini kapsar. 

2- Başvuru tarihi itibariyle öğretmenin atama alanının atanmak istenilen alana uygun olması. 

3- Değerlendirme ve Uygulama sınavına göre başvurularda ilgi (a) Yönetmelik eki EK-5 Değerlendirme 

Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu alman puana göre atama alanlar itibariyle sıralama 

yapılacak ve ilan edilen kadro sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır. 

4- Yapılan atamalar iptal edilmeyecektir. Ancak atama tarihinden sonra Yönetmelikte belirtilen mazeret 

durumlarından biri oluşanların atamaları görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal 

edilebilecektir. 

5- Askerlik dahil aylıksız izinli ve geçici görevli olanlar ile yurt dışı görevinde bulunanların başvuruları 

başvuru tarihleri arasında göreve başlamaları şartıyla kabul edilecektir. 

6- Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanların atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona 

erecektir. 

7- Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler aradan 3 yıl geçmedikçe daha önce görev 

yaptıkları îlçe ya da eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır. 

Değerlendirme ve Uygulama Sınavı Komisyonunun Oluşumu 
MADDE 5  - (1) Spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin görsel sanatlar/resim 
öğretmenliklerine atanacak öğretmenlerin belirlenmesi amacıyla yapılacak duyuru, başvuru, değerlendirme ve 
uygulama sınavı için illerde değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu oluşturulur. 
(2) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür 
yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenmek üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerinden 
bir şube müdürü, alanı beden eğitimi ve görsel sanatlar/resim olan birer eğitim kurumu müdürü ya da öğretmen 
olmak üzere beş kişiden oluşturulur. 
 



 

 

 

(3) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonuna aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin 
bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu 
ile alınır. Gerek görülmesi hâlinde illerde aynı usulle birden fazla değerlendirme ve uygulama sınavı 
komisyonu kurulabilir. 
 
(4) Komisyonun başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan 
ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz. 
(5) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin 
insan kaynaklarından sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür. 
 
Değerlendirme ve Uygulama Sınavı Komisyonunun Görevleri 
MADDE 6  - (1) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri şunlardır; 
a) Spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin görsel sanatlar/resim 
öğretmenliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirmelerini yaparak sonuçların ilanını 
sağlamak, 
b) Uygulama sınavını yaparak sonuçların ilanını sağlamak, 
c) Değerlendirme sonuçları ile uygulama sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak, 
ç) Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına göre atamaya esas puanların belirlenmesini ve ilanını 
sağlamak. 
 
Atanacaklarda Aranacak Şartlar 
MADDE 7  - (1) Spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin 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 lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin  görsel sanatlar/resim 
öğretmenliklerine atamalarında; 
a) Atama yapılacak eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunması, 
b) Atamalarda puan üstünlüğü, esas alınır. 
 
Duyuru ve Başvuru İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine  İlk Atama 
MADDE 8  - (1) İhtiyaç hâlinde spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin 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 lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin  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 İle Uygulama Sınavı 
MADDE 9 - (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan atamalarla karşılanamayan 
spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin 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 İle Uygulama Sınavı Sonuçlarına İtiraz 
MADDE 10  - (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. 
 
Güzel Sanatlar İle Spor Liseleri Liselerine Atama 
MADDE 11  - (1) Öğretmen ihtiyacı 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan atamalarla 
karşılanamayan spor lisesinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin  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. 

KONTENJAN LİSTESİ 
İl/İlçe Eğitim Kurumu Branş İhtiyaç 

Tokat /Merkez Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi Beden Eğitimi 6 

Tokat /Merkez Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar 2 
 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Duyurunun yapılması ve Münhal Kadroların 
İlan Edilmesi 

25/05/2018-04/06/2018 

Başvuruların Başlaması 04/06/2018-06/06/2018 
Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
Gönderilmesi 

07/06/2018-08/06/2018 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ek-5 
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı    

11/06/2018-12/06/2018 

Ek-5 Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz 13/06/2018-18/06/2018 
 

Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan 
Adayların Listesinin İlanı 

22/06/2018 

Uygulama Sınavının Yapılması 27/06/2016-29/06/2018 
Uygulama Sınav Sonucunun İlanı 03/07/2018 
Uygulama Sınav Sonuçlarına İtiraz 04/07/2018-10/07/2018 
Atamaların Yapılması 11/07/2018-20/07/2018 Tarihleri Arasında 
Tebliğ ve Ayrılma Başlama İşlemleri 20/07/2018 Tarihinden İtibaren 



 

 

 

 

 

 
 

Ekler : 
İlk Atama Başvurularında; 
Ek-5 Değerlendirme formun doldurularak beyan edilen belgeler eklenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

BAŞVURU FORMU 
TC Kimlik No  
Adı Soyadı  
Alanı  
Görev Yeri  
Cep Tlf.No  
(  ) Spor Lisesine  "İlk Atama" ile atanmak istiyorum. 
(  ) Güzel Sanatlar Lisesine "İlk Atama" ile atanmak istiyorum. 

 

Başvurmak İstenen Eğitim Kurumu ve Alanı/Dal : (X) işaretleyiniz. 
TOKAT Merkez Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi Beden Eğitimi ( ) 

TOKAT Merkez Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar/Resim ( ) 
 



 

 

                                      DEĞERLENDİRME FORMU       
*Beyan ettiğiniz bilgilerin belgelerini ekleyiniz                                                                                               EK:5 

K
iş

is
el

 

B
il

gi
le

r 
T.C. Kimlik No  Adı ve Soyadı  

P
U

A
N

 D
E
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E
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G

E
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R

E
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U
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Doğum Yeri  Alanı  

Doğum Tarihi  

Görev Yapmakta Olduğu Eğitim Kurumu 

E
ği

ti
m

le
r 

Ön lisans veya lisans eğitiminin her bir yılı için (En fazla 4 yıl)  

Tezsiz yüksek lisans (Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları hariç)  

Tezli yüksek lisans  

Doktora  

Bu bölümde: Lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek puan öngörülen dikkate alınacaktır. 

Ö
d

ül
le

r 

Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi (En fazla 1 adet) 1 

Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi (En fazla 1 adet) 2 

Aylıkla Ödül (Enfazla 1 adet) 3 

Ödül (En fazla 1 adet) 5 

C
ez

al
ar

 

Her bir kınama cezası için (Affa uğramış olanlar hariç) -1 

Her bir aylıktan kesme veya maaş kesilmesi cezası için (Affa uğramış olanlar hariç) -3 

Her bir kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası 
için (Affa uğramış olanlar hariç) 

-5 

H
iz

m
et

 

Öğretmenlikte geçen her bir yıl için 1,2  

Bu bölümde: 

1- Bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2- Yöneticilikte ikinci görev kapsamında (vekâlet, geçici görev, kurucu müdürlük ve müdür yetkili 

öğretmenlik dâhil) geçen hizmet süreleri öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate 
alınacaktır. 
3- Asker öğretmen olarak Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikte 

geçmiş sayılacaktır. 
4- Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate 

alınmayacaktır. 

 

TOPLAM PUAN  

 
 

 


	Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Üst Yazı
	KILAVUZ



