


GÜZEL SANATLAR LİSESİNİN MÜZİK BRANŞI İLE SPOR LİSESİNİN BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU 

 

1. Başvurunun son günü itibariyle Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az 3 yıl öğretmenlik 

yapmış olanlar ile başvuruda bulunan öğretmenin alanı atama yapılacak alana uygun olan 

öğretmenler atanma talebinde bulunabilecektir. 

2. Başvuruda bulunanlardan spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar 

liselerinin müzik öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuata göre atanıp (daha önce 

branşından uygulama sınavına girerek alanına atananlar sadece aynı alanına yeniden atama 

başvurusunda bulunabilirler) herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar 

başvurunun ilk günü itibariyle aradan 5 yıl geçmemesi halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre 

atanacaklardır. 

3. 2. Maddeye göre yapılan atamalarla karşılanamayan her ihtiyaç için değerlendirme (EK-5) 

puan üstünlüğüne göre ihtiyacın 3 katı kadar aday uygulama sınavına alınacaktır. Uygulama 

sınavından 60 ve üzerinde puan alanlar tercihleri de dikkate alınarak uygulama sınavı ile 

değerlendirme (EK-5) puanının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen puan üstünlüğüne 

göre atama yapılacaktır. 

4. Puan eşitliği halinde ilgi yönetmeliğin 36. Maddesinin 2. Fıkrasına göre atama yapılacaktır. 

5. Her aday sadece bir alana atanma talebinde bulunabilecektir. 

6. Değerlendirme Formunun (EK-5) doğruluğu başvuran öğretmen, okul müdürü ve ilçe milli 

eğitim müdürlüğünce belgeleri kontrol edilerek onaylanacaktır. 

 

ATAMA TAKVİMİ 

 

DUYURU                                                             : 3 Eylül 2018 

YENİDEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ  : 13 Eylül 2018 (Daha önce ilgili mevzuatına                            

                                                                     göre atananlar başvurabilir) 

YENİDEN ATAMA                                             : 14 Eylül 2018 

İLK ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ              : 17 Eylül 2018 

UYGULAMA SINAVI                                         : 19 – 20 Eylül 2018 

SONUÇLARIN İLANI                                         : 21 Eylül 2018 

SONUÇLARA İTİRAZ                                        : 24 – 28 Eylül 2018 

ATAMA                                                                : 01 Ekim 2018 

 

YENİDEN ATAMA KONTENJANLARI 

 

OKULUN ADI                                                 BRANŞ                                      KONTENJAN 

 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Piyano)                                      2 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Bağlama)                                   1 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Kemençe)                                  1 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Viyola)                                      1 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Gitar)                                         1 

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi         Müzik (Bireysel Ses Eğitimi)                1 

Trabzon Spor Lisesi                                          Beden Eğitimi                                       3 

(İLK ATAMA KONTENJANLARI 17 EYLÜL 2018 TARİHİNDE İLAN EDİLECEKTİR) 
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