
 
İLİMİZ GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR 

ÖĞRETMENİ ATANMASINA İLİŞKİN DUYURU 
 

AÇIKLAMA 
 

İlimiz  Merkez Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesine Müzik ve Görsel 
Sanatlar/Resim Öğretmenliği Branşlarında Öğretmeni ihtiyacını karşılamak 
üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde öğretmen ataması gerçekleştirilecektir. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin 
Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi 
 
Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun oluşumu 
MADDE 30 – (1) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar 
liselerinin müzik ve 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, müzik 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 31 – (1) Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonunun görevleri 
şunlardır; 
      a) Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin 
müzik ve 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 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) (Değişik:RG-19/1/2016-29598) 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 
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 
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 
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. 
 
 

ATAMA TAKVİMİ 
Duyurunun İlana Çıkması 07 Eylül 2018 
Başvuruların Alınması 17-21 Eylül 2018 
Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirme 24 Eylül 2018  
Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Alınması 25 Eylül-01 Ekim 2018 
Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi 02-08 Ekim 2018 
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 09 Ekim 2018 
Uygulama Sınavı 10-11-12 Ekim 2018 
Uygulama Sınav Sonuçlarına İtirazın Alınması 15-19-  Ekim 2018 
Uygulama Sınav Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi 22-26 Ekim 2018 
Atamaların Gerçekleştirilmesi 30 Ekim 2018’den itibaren 

10  gün içinde 
 
 
NOT-1 :  EK-5 Değerlendirme Formu Doldurularak beyan edilen belgelerin 
onaylı birer örneği başvuru evraklarıyla birlikte teslim edilecektir. 
 
NOT-2  : Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Alımı ile ilgili gerekli duyurular, 
güncellemeler https://osmaniye.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak olup;  
ilgililer güncellemeleri Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Resmi İnternet 
adresinden takip edeceklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


