TUNCELİ SPOR LİSESİ’NİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BRANŞINA ÖĞRETMEN BAŞVURU VE
ATAMA DUYURUSU 2016
1) İLGİLİ MEVZUAT
a. 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Şubat 2014 ve 9 sayılı Kararı.
2) İLKELER
a. Atama yapılacak eğitim kurumlarında norm kadro açığının bulunması.
b. Atamalarda puan üstünlüğü.
3) GENEL AÇIKLAMALAR
a. Bu duyuru; İlimiz Tunceli Spor Lisesinin Beden Eğitimi Alanı “ 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 Madde 10.da belirtilen eğitim kurumunu ve belirtilen boş norma öğretmen
ataması yapılacaktır.
c. Başvuru tarihi itibariyle görev yaptığı 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 görev
başvurular alınıp, uygulama sınavı sonrasında atamalar gerçekleştirilecektir.
e. Duyuru ve başvuru yolu ile yeniden atama kapsamında, bu tür eğitim kurumlarına daha önce ilgili
mevzuata göre atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanlar
başvuru da bulanabilecektir.
f. Değerlendirme ve uygulama sınavına göre başvurularda ilgi (a) yönetmelik eki Ek‐5 Değerlendirme
Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu alınan puana göre alanlar itibariyle sıralama
yapılıp, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday uygulama sınavına alınacaktır.
g. Atama tarihinden sonra oluşan özür durumları hariç atama kararnameleri 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 kurumlarında yönetici (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) konumunda
olanların atanması halinde yöneticilik görevleri sona erecektir.
4) DUYURU VE BAŞVURU YOLU İLE YENİDEN ATAMALAR (Yön.33.maddesi)
a. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 32.maddesinde belirtilen
şartları taşıyanlar ile başvuru tarihinin ilk günü itibariyle ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla, bu eğitim kurumlarına daha önce mevzuata göre
atananlardan herhangi bir nedenle bu eğitim kurumundan ayrılmış olanlar başvuru
yapabilecektir.
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 (Yön.34.maddesi)
a. Yukarıdaki genel açıklamalar kısmında yer alan ilgili şartların yanı sıra, başvurunun son günü itibariyle
Bakanlık kadrolarında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olanlar bu kapsamda başvuru yapabilecektir.
b. Başvuruda bulunanlar, Ek‐5 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu aldıkları
puana göre sıralanacaktır.
c. Daha sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibariyle ilan edilen kadro sayısının üç
katı kadar 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, ekli takvimde belirtilen tarihler arasında adayların görev yaptıkları eğitim kurumu
müdürlüğüne yapılacaktır.
b. Okul Müdürleri; başvuruda bulunanlara ait bilgilerin uygunluğunu kontrol ettikten sonra, dilekçeleri
ile belgelerini süresi içersin de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
7) TERCİHLER
a.Başvuruda bulunacak öğretmenler, duyuru ekinde bir örneği verilen matbu dilekçe (Yeniden atama
kapsamında bavruda bulunanlar ile uygulama sınavına göre başvuruda bulunanlar için ayrı ayrı
dilekçeler hazırlanmıştır) ile başvuruda bulunacaktır. “Değerlendirme ile Uygulama Sınavı kapsamında
başvuracaklar dilekçelerine Ek‐5 Değerlendirme Formunu da doldurarak ekleyeceklerdir.(Ek‐5
Formunda puanlamaya etki eden belgeler aday tarafından forma eklenecektir.)
b. Tercih edilecek eğitim kurumları ve norm kadro açıkları duyuruda belirtilmiştir.
8) ATAMALARIN YAPILMASI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atamalar belirtilen takvim çerçevesinde Valiliğimizce yapılacaktır. Atama sonuçları Tunceli il Milli
Eğitim Müdürlüğünün internet adresinde duyurulacaktır.
9) TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenerek adayın
görev yaptığı okul ve kurum müdürlüğüne gönderilecektir
Okul ve kurum müdürleri söz konusu kararnameleri ilgililere tebliğ edecek, öğretmenler ise atandıkları
eğitim kurumlarındaki görevlerine başlayacaklardır.

10) ATAMA YAPILACAK EĞİTİM KURUMU VE ALANLAR İTİBARİYLE BOŞ NORM KADRO SAYISI

Branş Adı

Atama
yapılacak
Kurumunun Adı

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Tunceli Spor Lisesi

Eğitim Boş Bulunan Norm Kadro sayısı

2

11) ATAMA TAKVİMİ

Tarih

Yapılacak işlem

29/03/2016‐01/04/2016

Yeniden Atama ve Değerlendirme ve Uygulama Sınavı
Kapsamında Başvuracaklar İçin Boş Kadroların İlan Edilmesi
Başvuruların Alınması (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
gönderilmesi)

04/04/2016‐08/04/2016

11/04/2016

Değerlendirme Puan Sonuçlarının Duyurulması
Değerlendirme Puanlarına İtirazların Kabulü

11/04/2016‐15/04/2016
İtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi
18/04/2016
18/04/2016

Yeniden Atama Sonucunda Atanmaya Hak Kazananların
Listesinin Yayınlanması.
Beden Eğitimi Uygulama Sınavı

20/04/2016
Uygulama Sınav Sonuçlarının İlanı
21/04/2016
21/04/2016‐27/04/2016
28/04/2016
29/04/2016 tarihinden itibaren

Uygulama Sınav Sonuçlarına İtirazların Kabulü
İtirazların Değerlendirilmesi
Yeniden Atama ve Değerlendirme ve Uygulama Sınavı
Sonuçlarına Göre Atamaların Yapılması

TUNCELİ SPOR LİSESİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ALANINA

DUYURU VE BAŞVURU YOLU İLE YENİDEN ATAMA KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNACAKLARA
AİT BAŞVURU FORMU

T.C Kimlik No
Adı ve soyadı
Görev Yaptığı İlçe
Görev Yaptığı Okul
Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Kurumu
Alanı (Branşı)
Görevi
Ünvanı
Hizmet Puanı (Başvuru tarihinin son günü
itibariyle)
İlgili Mevzuatına Göre Daha Önce Görev Yaptığı
Eğitim Kurumunun Adı, Görevine Başlama ve
Ayrılma Tarihi
Atanma İsteğinde Bulunduğu Eğitim Kurumu
Tunceli Spor Lisesi
Atanmak İsteği Alan (Branş)
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan duyuruya uygun olarak başvurumu yaptığımı
ve bu formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlış olması durumunda başvurumun
geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.

İmza
…/…/2016
Adı ve Soyadı

ONAYLANDI
……/…./2016
İmza
Okul ve Kurum Müdürü

TUNCELİ SPOR LİSESİNİN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA
DEĞERLENDİRME İLE UYGULAMA SINAVI KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNACAKLARA AİT
BAŞVURU FORMU

T.C Kimlik No
Adı ve soyadı
Görev Yaptığı ilçe
Görev Yaptığı Okul
Mezun Olduğu Okul ve Bölüm
Alanı‐Branşı
Görevi
Ünvanı
Hizmet puanı (Başvuru tarihinin son günü
itibariyle)
Atanmak İsteğinde Bulunduğu Eğitim Kurumu
Atanmak İstediği Alan –Branş

Tunceli Spor Lisesi
Beden Eğitimi Öğretmenliği

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan duyuruya uygun olarak başvurumu yaptığımı
ve bu formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlış olması durumunda başvurumun
geçersiz sayılmasını kabul ediyorum.

Ek: Form ( Ek‐5 Değerlendirme Formu)
İmza
…/…/2016
Adı ve Soyadı

ONAYLANDI
……/…./2016
İmza
Okul ve Kurum Müdürü

