
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile  

Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Duyurusu 

 

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. 

 

Başvuru ile Spor ve Güzel Sanatlar Liselerine Yeniden Atama  

1-Başvuru tarihinin (Atama Takvimi) 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, atanmak üzere başvuruda bulunabilir. 

2-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. 

 

Değerlendirme ile Uygulama Sınavı 

1-Öğretmen ihtiyacı yeniden 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, duyurunun 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 duyurunun 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 İtiraz 

1-Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları 

Şube 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 sonuçlandırılacaktır. 

2-Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları 

Şube 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 

1-Öğretmen ihtiyacı yeniden 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, Ek-5’te yer alan Form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik 

ortalaması alınarak belirlenecek puan üstünlüğüne göre Valilikçe atama yapılacaktır. 

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. 

Ekler: Ek-5 / Ek-6/ Atama Takvimi 



Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile 

Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi İle İlgili Atama Takvimi 

 

                                             İŞLEM                             TARİH 

Başlama 
Tarihi 

Bitiş tarihi 

Yeniden Atama Başvuruları 13.04.2018 16.04.2018 
 

Yeniden Atama Başvuruları Sonuçlarının İlan Edilmesi 17.04.2018 18.04.2018 
 

Yeniden Atama Yapılmasından Sonra Boş Kontenjanların yayımlanması 19.04.2018 20.04.2018 
 

İlk Defa Atanacakların Başvurularının Alınması (Ek-5) 24.04.2018 27.04.2018 
 

Başvuruların Değerlendirilmesi 30.04.2018 02.05.2018 
 

Değerlendirme Sonuçlarının İlan Edilmesi 03.05.2018 04.05.2018 
 

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz  07.05.2018 11.05.2018 
 

Değerlendirme Sonuçlarına Yapılan İtirazlarının Değerlendirilmesi  14.05.2018 16.05.2018 
 

Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazananların İlan Edilmesi 17.05.2018 18.05.2018 
 

Uygulama Sınavı 21.05.2018 25.05.2018 
 

Uygulama Sınavı Sonuçlarının İlan Edilmesi 28.05.2018 29.05.2018 
 

Uygulama Sınavı Sonuçlarına İtiraz 30.05.2018 05.06.2018 
 

Uygulama Sınavı Sonuçlarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi    06.06.2018 08.06.2018 
 

Atamaların Yapılması 11.06.2018 20.06.2018 
 

 


