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1) İLGİLİ MEVZUAT
a.

08 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”

b. 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”
c. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı
2) İLKELER
a. Atama yapılacak eğitim kuramlarında norm kadro açığının bulunması
b. Atamalarda puan üstünlüğü
3) GENEL AÇIKLAMALAR
a. Bu Duyuru İlimiz Merkezefendi İlçesi Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik alanına,
“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” 33. maddesi
kapsamında duyuru ve başvuru yolu ile yeniden atama ve 34. maddesine göre değerlendirme ve
uygulama sınavı ile atanacakların iş ve işlemlerini kapsar.
b. Bu atama döneminde; Tablo 1’de belirtilen eğitim kuramlarına ve belirtilen boş normlara öğretmen
atamaları yapılacaktır.
c. Başvuru tarihi itibariyle görev yapılan alanın atanmak istenilen alana uygun olması gerekmektedir.
d. Öncelikle Duyuru ve Başvuru Yolu ile Yeniden Atama kapsamında başvurular alınıp atamalar
gerçekleştirildikten sonra, kalan boş normlar için Değerlendirme ve Uygulama Sınavına göre
başvurular alınıp, uygulama sınavı sonrasında atamalar gerçekleştirilecektir.
e. Duyuru ve başvuru yolu ile yeniden atama kapsamında, bu tür eğitim kuramlarına daha önce ilgili
mevzuata göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kuramlarından ayrılmış olanlar başvuruda
bulunabilecektir.
f. Değerlendirme ve Uygulama Sınavına göre başvurularda EK-5 Değerlendirme Formu üzerinden
yapılacak değerlendirme sonucu alınan puana göre alanlar itibariyle sıralama yapılıp, ilan edilen kadro
sayısının üç katı aday uygulama sınavına alınacaktır.
g. Atama tarihinden sonra oluşan özür durumları hariç atama kararları iptal edilmeyecektir.
h. Askerlik dahil aylıksız izinli ve geçici görevli olanlar ile yurt dışı görevinde bulunanlardan, başvuru
tarihleri arasında göreve başlayanların başvuruları kabul edilecektir.
i.

Eğitim kuramlarında yönetici ( müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda olanların
atandıkları taktirde yöneticilik görevleri sona erecektir.

j.

Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, atamalarının üzerinden 3 yıl geçmedikçe daha önce
görev yaptıkları ilçeye ya da eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

k. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere
zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. ( Yönetmeliğin 43/8. maddesi) Bu nedenle
zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenler ile bu hizmetini yapıyor durumunda bulunan
öğretmenler, atama yapılacak eğitim kurumlan 1. hizmet alanında bulunduğundan başvuruda
bulunamayacaktır.
m. Bakanlığımız tarafından herhangi bir atama duyusu yapıldığında ileri bir tarihe erteleme yapılabilir.
n. Güzel Sanatlar Lisesinin Müzik branşının alt dallarına başvuruda bulunan adaylar tek alan üzerinden
başvuruda bulunacaklardır.

4) DUYURU VE BAŞVURU YOLU İLE YENİDEN ATAMALAR (33. madde)
a. Yönetmeliğin 32. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibariyle
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla, bu eğitim
kuramlarına daha önce ilgili mevzuata göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumundan
ayrılmış olanlar başvuruda bulunabilecektir.
b. Bu kapsamda başvuruda bulunanların tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
atamaları gerçekleştirilecektir.
c. Hizmet puanının eşit olması halinde atanacak aday kura ile belirlenecektir.
5) DEĞERLENDİRME ve UYGULAMA SINAVI İLE ATAMALAR ( 34. madde)
a. Yukarıdaki genel esaslar kısmında yer alan ilgili şartların yanı sıra, başvurunun son günü itibariyle
Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olanlar bu kapsamda başvuruda bulunabilecektir.
b. Başvuruda bulunanlar, Ek-5 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu aldıkları
puana göre sıralanacaktır (Teşekkür Belgesi, atamaya yetkili makamlar tarafından verilenler
değerlendirilecektir).
c. Daha sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısının üç katı
aday uygulama sınavına alınacaktır.
d. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına alınacaktır.
e. Uygulama sınavına alınan adaylar komisyon tarafından Ek-6 Uygulama Sınav Formunda yer alan
konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
f. Uygulama sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
g. Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları Ek-5 te yer alan form üzerinden
aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir.
h. Bu şekilde oluşturulacak olan atamaya esas puanlara göre puan üstünlüğüne göre atamalar
gerçekleştirilecektir .
i.

Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla Ek-5 te yer alan değerlendirme puanı, Ek-6 uygulama
sınavı puanına, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı
halinde atanacak aday kura ile belirlenir.

6- BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ
a. Başvurular, takvimde belirtilen tarihler arasında, adayların görev yaptıkları eğitim kurumu
müdürlüğüne yapılacaktır.
b. Okul Müdürlükleri başvuruda bulunanlara ait bilgilerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra, dilekçeleri
aynı gün içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.
c. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri takvimde belirtilen süre içinde dilekçeleri ve hazırlayacakları toplu
listeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine süresi içinde ulaştıracaktır.
7- TERCİHLER
a. Başvuruda bulunacak öğretmenler, kılavuz ekinde bir örneği verilen matbu dilekçe ( Yeniden Atama
kapsamında başvuruda bulunanlar ile Uygulama Sınavına göre başvuruda bulunanlar için ayrı ayrı
dilekçeler hazırlanmıştır) ile başvuruda bulunacaktır. “Değerlendirme ile Uygulama Sınavı”
kapsamında başvuracaklar dilekçenin eklerine Ek-5 Değerlendirme Formunu da doldurarak
ekleyecektir.
b. Tercih edilecek eğitim kurumları ve norm kadro açıkları Kılavuzda belirtilmiştir.

8. ATAMALAR YAPILMASI ve SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atamalar belirtilen takvim çerçevesinde Valiliğimizce yapılacaktır. Atama sonuçları Denizli İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün internet adresinde duyurulacaktır.
9. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenecek, Okul
Müdürlükleri ve/veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince işlem kodu ile MEBBİS üzerinden alınarak
ilgililere tebliğ edilecektir.
Öğretmenler atandıkları eğitim kuramlarında görevlerine başlayacak şekilde ilişik kesme, ayrılma
başlama işlemlerini tamamlayacaktır. .
10 .ATAMA YAPILACAK EĞİTİM KURUMLARI VE ALANLAR İTİBARİYLE BOŞ
NORM KADRO SAYILARI
TABLO -1
Branş Adı

Atama Yapılacak Eğitim
Kurumunun Adı

Boş Bulunan Norm Kadro Sayısı

Müzik (Bağlama)

Merkezefendi Hakkı Dereköylü
Güzel Sanatlar Lisesi

2

Müzik (Kanun)

Merkezefendi Hakkı Dereköylü
Güzel Sanatlar Lisesi

1

Müzik (Ney)

Merkezefendi Hakkı Dereköylü
Güzel Sanatlar Lisesi

1

11. ATAMA TAKVİMİ
TARİH
12-16 Şubat 2018
19 Şubat 2018
21 Şubat 2018

YAPILACAK İŞLEM
Değerlendirme ile Uygulama Sınavı kapsamında başvuruda
bulunan için boş kurumların ilan edilmesi ve başvuruların
alınması
Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi

02 Mart 2018

Değerlendirme ile Uygulama Sınavı kapsamında başvuruda
bulunan adayların EK-5 Değerlendirme formuna göre
oluşturulan değerlendirme puanlarının ilanı
Değerlendirme puanlarına itirazların kabulü
İtirazların değerlendirilmesi
Uygulama sınavına alınacak adayların ilanı
Uygulama sınavı

06 Mart 2018
07-13 Mart 2018

Uygulama sınav sonuçlarının ilanı
Uygulama sınav sonuçlarına itirazların kabulü

15 Mart 2018

İtirazların değerlendirilmesi

16-19 Mart 2018

Değerlendirme ve uygulama sınavı sonuçlarına göre belirlenen
atamaya esas puanların ilanı ve atamaların yapılması

21-27 Şubat 2018
28 Şubat 2018

MERKEZEFENDİ HAKKI DEREKÖYLÜ GÜZEL SANATLAR LİSESİNİN MÜZİK ALANI
“DUYURU VE BAŞVURU YOLU İLE YENİDEN ATAMA” KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNANLARA AİT

BAŞVURU FORMU
T.C. No
Adı Soyadı
Görev Yaptığı İlçe
Görev Yaptığı Okul
Mezun Olduğu Yüksek
Öğretim Kurumu
Alanı (Branşı)
Görevi
Ünvanı
Zorunlu Hizmet Durumu
Hizmet Puanı
Atanma İsteğinde Bulunduğu
Eğitim Kurumu
Atanmak İstediği Alan

Yayınlanan Kılavuza uygun olarak başvurumu yaptığımı ve bu formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu ,
bu bilgilerin yanlış olması durumunda başvurumun geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.

İmza
..../.../2018
Adı Soyadı

Okul/Kurum Müdürü
İmza 2018

Doğum Yeri

Alanı

Doğum Tarihi

BELGE/SÜRE

Adı ve Soyadı
PUAN DEĞERİ

Bilgiler

Kişisel

T.C. Kimlik No

Eğitimler

Görev Yapmakla Olduğu Eğitim Kurumu
Ön lisans veya Lisans eğitiminin her bir yılı için (En fazla 4 yıl)

1

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

3

Tezli yüksek lisans

4

Doktora

9

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

1

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

2

Aylıkla Ödül (En fazla 1 adet)

3

Ödül (En fazla 1 adet)

5

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

Öğretmenlikte geçen her bir yıl için

1,2

Hizmet

Cezalar

Ödüller

Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi (En fazla 1 adet)

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

TOPLAM PUAN
NOT: Bu form içeriği değiştirilmeden elektronik ortama uyarlanabilecektir

TOPLAM PUAN

EK-5

DEĞERLENDİRME FORMU

12

