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T.C.
AMASYA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 14115200-903.02.01-E.11655284 13.11.2015
Konu : Güzel Sanatlar Lisesi ile

Spor Lisesi Öğretmen Alımı

..........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılıResmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlimiz merkez Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesine ilgi Yönetmeliğin 32 nci
maddesi ile 33' ncü maddesi gereği yeniden atama kapsamında öğretmen ataması yapılacaktır.

İlgi Yönetmeliğin 32' nci maddesinde;
"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) 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." denilmektedir.
Bu nedenle; yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla spor lisesinin beden
eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar lisesinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine bu
eğitim kurumlarına daha önce ilgili mevzuatına göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim
kurumlarından ayrılmış olanlardan tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
atamalar yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve ilçeniz/okulunuz ve kurumunuzda görev yapan öğretmenlere konunun
tebliğinin yapılarak ekte gönderilen başvuru takvimi içerisinde başvuru formunun Müdürlüğümüze
ulaştırılması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Hüseyin GÜNEŞ
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü
Ek:

İhtiyaç Listesi ve Başvuru Takvimi (2 sayfa)1)
Başvuru Formu2)

Dağıtım:
İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Okul/Kurum Müdürlüklerine



 

 

 

İLİMİZ MERKEZ SPOR LİSESİNE BEDEN EĞİTİMİ İLE GÜZEL SANATLAR LİSESİNE MÜZİK VE 

GÖRSEL SANATLAR/RESİM ALANA YENİDEN ATAMA SÜRECİNE İLİŞKİN İŞ TAKVİMİ 

 

DUYURU  13‐22 KASIM 2015 

BAŞVURU  23‐25 KASIM 2015 

ATAMA  26 KASIM 2015 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ İHTİYAÇ TABLOSU 

Branş Adı  Ders Yükü  Norm İhtiyaç 

Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi) 12 1  1 

Müzik(Müziksel İşitme,Okuma ve Yazma) 14 1  1 

Müzik(Piyano) 55 2  2 

Müzik(Bireysel Ses Eğitimi) 14 1  1 

Müzik(Bağlama) 12 1  1 

Müzik(Keman) 34 2  1 

Müzik(Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları) 8 1  1 

Görsel Sanatlar 128 6  1 

TOPLAM İHTİYAÇ                 9 

  
SPOR LİSESİ İHTİYAÇ TABLOSU 

Branş Adı  Ders Yükü  Norm İhtiyaç 

Beden Eğitimi 90 4  2 

TOPLAM İHTİYAÇ       2 

       
 

 



 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLE SPOR LİSESİNE YENİDEN ATAMA ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU 

 

………………………………….MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Adı Soyadı   
 

T.C. Kimlik No   
 

Branşı   
 

Görev Yeri   
 

Hizmet Süresi 
(Gün/Ay/Yıl) 
 

 
 

 

 

 

Tercih Sırası  Eğitim Kurumunun 
Bulunduğu İlçe 

Atanmak İstediği Eğitim Kurumu 

     

     

 

 

 

..…/..…/2015 

Adı Soyadı 

   İmza 
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