
 

 

 

2018 Yılı Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesine 

Kadrolu Öğretmenler Arasından Müzik Öğretmeni Alımı Duyurusu 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 32, 33, 34, 35 ve 36. 

Maddeleri  uyarınca  ihtiyaca  binaen  belirtilen  takvim  doğrultusunda  İlimiz  Kocasinan  İlçesi  Fevziye 

Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesine Müzik (Viyola), Müzik (Bağlama), Müzik (Ney) ve Müzik 

(Kanun) branşlarında Öğretmen alımı yapılacaktır.   

Öncelikle, anılan yönetmeliğin 33/3. Maddesi; Başvuruda bulunanlardan Güzel Sanatlar Liselerinde 

Müzik (Viyola), Müzik (Bağlama), Müzik (Ney) ve Müzik (Kanun) öğretmenliğinden başvuru tarihinin ilk 

günü itibarıyla ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla daha 

önce  ilgili mevzuata göre atanıp herhangi bir nedenle bu  tip eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar 

tercihleri  de  dikkate  alınmak  kaydıyla  hizmet  puanı  üstünlüğüne  göre  Valiliklerce  atanır.  Hizmet 

puanlarının eşitliği halinde atanacak aday kura ile belirlenir.’  hükmü gereğince duyuru ekinde yer alan 

takvim doğrultusunda yeniden atama kapsamında başvurular alınacak ve atamalar yapılacaktır.  

 Yeniden  atama  kapsamında  ihtiyaçların  tamamen  ya  da  kısmen  karşılanamaması  durumunda 

kalan ihtiyaçlar için anılan yönetmeliğin 34/1. Maddesinde yer alan ‘ Öğretmen ihtiyacı 33. Maddenin 

3. Fıkrasına göre yapılan atamalarla karşılanamayan Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Öğretmenliğine 

atanmak  üzere  başvuruda  bulunan  öğretmenler  değerlendirme  ve  uygulama  sınav  komisyonu 

tarafından  değerlendirmeye  tabi  tutulur.’  hükmü  gereğince  ekteki  takvim  doğrultusunda 

Değerlendirme ve Uygulama sınavı için başvurular alınacaktır.  

Yeniden Atama Kapsamında Başvurularda Aranacaklar Şartlar; 

1‐ Duyurumuz  ile  ilan  edilen  alan  öğretmenliklerinden  başvuru  tarihinin  ilk  günü  itibariyle 

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla daha önce 

ilgili mevzuata göre atanıp herhangi bir nedenle bu tip eğitim kurumlarından ayrılmış olmak,  

Yeniden Atama Kapsamında Başvuruların yapılması;  

1‐ Yeniden  atama  kapsamında  başvuru  şartlarını  taşıyan  ve  atanmak  isteyen  öğretmenler 

doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi ( Atama) şubesine sadece dilekçe 

ve eki hizmet belgesi ile başvuruda bulunabilecektir.  

Yeniden Atama Kapsamında Atamaların Yapılması; 

1‐ Yeniden  atama  kapsamında  müdürlüğümüze  gelen  dilekçeler  değerlendirilecek  ve  ilgili 

yönetmeliğin  33/3. Maddesi  uyarınca  hizmet  puan  üstünlüğüne  göre,  hizmet  puanlarının 

eşitliği halinde ise kura ile atamalar yapılacaktır. 

Değerlendirme ve Uygulama Sınavı İle Atama  

Yeniden atama kapsamında ihtiyaçların tamamen ya da kısmen karşılanamaması durumunda 

anılan  yönetmeliğin  34/1. Maddesi  hükmü  gereğince  ekteki  takvim  doğrultusunda  başvurular 

alınarak Değerlendirme ve Uygulama sınavına göre öğretmen seçimi ve ataması yapılacaktır.  



 

 

Yeniden atama kapsamında İhtiyacı Karşılanamayan Branşların İlan Edilmesi  

Yeniden  atama  kapsamında  aşağıdaki  tabloda  belirtilen  alanlardan  ihtiyacı  karşılanamayan 

branşlar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Resmi İnternet sitesinden ilan edilecektir.  

Değerlendirme ve Uygulama Sınavı İçin Başvurularda Aranacak Şartlar 

1‐ Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması  

2‐ Başvurunun son günü  itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik 

yapılmış olması 

Değerlendirme ve Uygulama Sınavı İçin Başvuruların Yapılması  

1‐ İlgili yönetmeliğin 34/1. Maddesine göre değerlendirme ve uygulama  sınavı  için başvuruda 

bulunacak adaylar, duyuru ekinde yer alan Ek‐5 Değerlendirme formu  ile birlikte doğrudan 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Şubesine başvuracaklardır.  

2‐ Ek‐5  Değerlendirme  formunda  yer  alan  ödül  veya  ceza  ile  ilgili  belgelerin  bir  nüshasının 

(Mebbis sistemine işlenmiş olması gerekmektedir.)  form ekinde yer alması gerekmektedir.  

Değerlendirme ve Uygulama sınavına ilişkin yapılacak iş ve işlemler; 

1‐ Başvuru  ile  Güzel  Sanatlar  lisesine  yeniden  atama  kapsamında  (  İlgili  yönetmeliğin  33/3. 

Maddesi  gereği)  ihtiyacın  tamamen  ya da  kısmen  karşılanamaması durumunda  ( Takvimde  

atama yapılacak branşlar yeniden  ilan edilecektir.) ekte yer alan takvim doğrultusunda önce 

değerlendirme sonrasında ise uygulama sınavı yapılacaktır.  

2‐ Ek‐5 değerlendirme ile yapılan başvurular, Değerlendirme ve Uygulama komisyonu tarafından 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu en yüksek puan alandan başlamak 

üzere kadro  sayısının üç katı aday uygulama  sınavına alınacaktır. Son  sıradaki aday  ile aynı 

puana  sahip  olan  adaylarda  uygulama  sınavına  alınabilecektir.  Uygulama  sınavına  girecek 

adayların listesi ekli takvim doğrultusunda Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet 

sitesinden yayımlanacaktır.   

3‐ Uygulama sınavı duyuru eki takvimde belirtilen tarihte yine duyuru eki Ek‐6 Uygulama sınavı 

formunda yer alan konular ve puanlamalar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek yapılacaktır. 

Uygulama sınavından 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.  

4‐ Uygulama sınavından başarılı olan adayların atamaya esas puanları, Ek‐5 değerlendirme formu 

üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir.  

5‐ Atamaya esas puanlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerli sayılacaktır.  

Değerlendirme ve Uygulama Sınavına İtirazlar; 

1‐ Değerlendirme sonuçlarına itirazlar duyuru eki takvimde belirtilen tarihler arasında doğrudan 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Atama şubesine yapılacaktır. İtirazlar Değerlendirme 

ve Uygulama  komisyonunca  değerlendirilecek  ve  sonuçları  yine  takvimde  belirtilen  tarihte 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Resmi İnternet sitesinde yayınlanacaktır.  

2‐ Uygulama  sınavı  sonuçlarına  itirazlar,  duyuru  eki  takvimde  belirtilen  tarihler  arasında 

doğrudan  İl Milli  Eğitim Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları  Atama  şubesine  yapılacaktır.  İtirazlar 

Değerlendirme  ve  Uygulama  komisyonunca  değerlendirilecek  ve  sonuçları  yine  takvimde 

belirtilen tarihte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Resmi İnternet sitesinde yayınlanacaktır.  

 



 

 

Atamaların Yapılması; 

1‐ Uygulama sınavından 60 ve üzeri alan adayların atamaya esas puanları, Ek‐5 değerlendirme 

formu üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. 

2‐  Adayların puanlarının eşitliği halinde, ilgili yönetmeliğin 36.2 maddesinde belirtilen hükümler 

gereğince atamalar yapılacaktır.  

3‐  Atama işlemi takvimde belirtilen tarihte yapılacaktır.  

 

Atama Yapılacak Kurum ve Branşlar  

Okul Adı   Branş   Norm Açığı  

Fevziye  Memduh  Güpgüpoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi  

Müzik (Bağlama)         1 

Fevziye  Memduh  Güpgüpoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi  

Müzik ( Kanun )         1 

Fevziye  Memduh  Güpgüpoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi  

Müzik (Ney)         1 

Fevziye  Memduh  Güpgüpoğlu 
Güzel Sanatlar Lisesi  

Müzik (Viyola)         1 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   2018 Yılı Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesine Müzik Öğretmeni Alım Takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniden Atama Kapsamında Başvuruların 
Alınması  

15 – 16 Ekim 2018  

Yeniden Atama Kapsamında Başvuruların 
Değerlendirilerek Atama Yapılması 

17 – 19 Ekim 2018 

Yeniden Atama Kapsamında İhtiyacı 
Karşılanamayan Branşların İlan Edilmesi  

22 Ekim 2018 

Değerlendirme ve Uygulama Sınavı İçin 
Başvuruların Alınması   

 
22‐25 Ekim 2018  

Değerlendirme sonucu Uygulama Sınavına 
Alınacak Adayların Duyurulması  

26 Ekim 2018 

Değerlendirme sonuçlarına İtirazların Yapılması   26‐31 Ekim 2018  

Değerlendirmeye Yapılan İtirazların 
Sonuçlandırılması ve Duyurulması  

01 Kasım 2018 

Uygulama Sınavının Yapılması   02 Kasım 2018 

Uygulama Sınav Sonuçlarının Duyurulması   05 Kasım 2018  

Uygulama Sınav Sonuçlarına İtirazların Yapılması  05‐09 Kasım 2018  

Uygulama Sınavına Yapılan İtirazların 
Sonuçlandırılması  

12 Kasım 2018  

Atamaların Yapılması   12 Kasım 2018’ den sonra 10 gün içinde  



 

 

 

T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

1

3

4

9

1

2

3

5

-1

-3

-5

1,2

T
O

P
L

A
M

 P
U

A
N

P
U

A
N

 D
E

Ğ
E

R
İ

Görev Yapmakta Olduğu Eğitim Kurumu

Ön lisans veya lisans eğitiminin her bir yılı için (En fazla 4 yıl)

E
ğ

it
im

le
r

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

Aylıkla Ödül  (En fazla 1 adet)

Tezli yüksek lisans

H
iz

m
et

Öğretmenlikte geçen her bir yıl için 

NOT: Bu form içeriği değiştirilmeden elektronik ortama uyarlanabilecektir.

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

TOPLAM PUAN

      EK-5
DEĞERLENDİRME FORMU           

Ö
d

ü
ll
er

C
ez

a
la

r

Her bir kınama cezası için (Affa uğramış olanlar hariç)

Her bir aylıktan kesme veya maaş kesilmesi cezası için (Affa uğramış olanlar hariç)

Her bir kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası için (Affa uğramış olanlar hariç)

Alanı

Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi (En fazla 1 adet)

K
iş

is
el

B
il
g
il

er

B
E

L
G

E
/S

Ü
R

E

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

Ödül (En fazla 1 adet)

Doktora

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



 

 

 

BÖLÜM C- DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA SINAVI KOMİSYONU

AÇIKLAMALAR:

b) A, B ve C bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra söz konusu form Komisyon Başkanı ve üyelere
imzalattırılacaktır. 

1- Bu form uygulama sınavına çağrılan her kişi için 6 (altı) nüsha olarak hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir. Diğer
nüsha komisyon sekreteryasınca kullanılacaktır.

3- Komisyon üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar, komisyon sekreteryası tarafından birleştirilecektir. 
4- Komisyon sekreteryası; 
a) Komisyon üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla 
işleyecektir

2- Bu formun Bölüm B'deki “Uygulama Sınavı Konuları” karşısında “Değerlendirme Puanı” sütunu komisyon üyelerince ayrı
ayrı doldurulacak ve Bölüm C'de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.  

ÜYE ÜYE

BÖLÜM B- UYGULAMA SINAVI

PUANI 100

80

20

T.C. KİMLİK NO

Uygulama Becerisi

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK 
ORTALAMA

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Tutum ve Davranış

UYGULAMA SINAVI FORMU

EK-6

UYGULAMA SINAVI KONULARI
PUAN 

DEĞERİ

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ÖĞRENİM DURUMU

GÖREV YAPTIĞI OKUL/KURUM ADI

GÜN     :AY     :

DOĞUM YERİ VE YILI

ADI VE SOYADI

YIL     :

................................

..................................

...../...../..........

..................................

......................................

................................

ÜYE

..................................

ÜYE ÜYE

..................................

.................................. ..................................

...................................... .................................. ..................................

BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA ADAYLIK DAHİL HİZMET 
SÜRESİ

ALANI

................................

ÜYE

...................................... ..................................

KOMİSYON BAŞKANI


