
DUYURU 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeliginin 32. 
mifddesi dogrultusunda; ilimiz Altmordu ilyesinde faaliyet gosteren Penbe izzet ~ahin GUzel 
Sahatlar Lisesinde bo~ bulunan Gorsel Sanatlar ve MUzik alanlarmdaki normlara aym 
ydnetmeligin 32. maddesinde belirtilen ~artlarl ta~lyan ogretmenler ile ba~vuru tarihinin ilk 
gUhU itibarlyle, aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ ytldan fazla sUre geymemi~ olmasl 
~atlYla, gUzel sanatlar liselerine ilgili mevzuatma gore atananlardan herhangi bir nedenle bu 
eg tim kurumlarmdan aynlml~ olan ogretmenlerden b~vuru almmak suretiyle atama 
ya tlacaktlr. . 

I Atama yapdacak bo~ kadrolann listesi ektedir. 

B~vurular ekte yer alan ba~vuru formu Uzerinden manuel olarak almacaktlr. 
B~~vuruda bulunmak isteyen ve ~artl tutan ogretmenler b~vuru formlarml ku~mlarma teslim 
edbceklerdir. Kurumlan b~vuru formlanm DYS Uzerinden ilyeler kanahyla II Milli Egitim 
MiidUrlUgUne gondereceklerdir. 

I Bu ~ekilde yapllacak atama sonucu bo~ kadrolar dolmadlgl takdirde daha sonra 
yapllacak duyuru dogrultusunda ilgili mevzuatl yen;:evesinde uygulama smaVl yapllacaktu. 

Ba~vuru ve Atama Takvimi : 

DljlYUru yapllmasl : 31/10/2017-10/1112017 
i 

BaFuru ve Degerlendirme : 13/1112017-15/1112017 
I 

At~a : 16/1112017 tarihinden itibaren 



ALTINpRDU PENBE iZZET SAHiN GOZEL SANATLAR LisESi MOziK VE GORSEL SANATLAR/RESiM BOLOMO 

OGRETMEN NORMU VE iHTiYA(; LiSTESi 


. 

SIRANO NORM iHTiYA(;BRAN$ 

i MOzik (Gitar) 1 1 

d 
! 

Muzik (Viyolensel) 11 

~ iyano) 4 2 

1Ud) 1 

~ Muzik (Kanun) 11 

t GorselSanatlar 7 2 

Env ~Li 

II Mill! Egitim ~ube MOd"rO 



i 

BASVURUffERCIHFORMU EK-l 
tL<;Esi 

ADI SOYADI 
T.C. KiMLiK NO 
~TAMAYA ESAS ALANI 
<jJOREV VERi 
f,iZM.ET PUANI (15/1112017 tarihi esas ahnarak 
JY1EBBIS modtiliinden hesaplatIlacaktlr.) 

" ............ 
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OkulunuzdaIKurumunuzda .. . . . . .. . . .. . . . . .. ... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. . alanmda ogretmen 
·olarak gorev yapmaktaYlm. Milli Egitim BakaniIgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeliginin 33 
UneU rnaddesi dogrultusunda Altmordu ilyesi Penbe-izzet Sahin GUzel Sanatlar Lisesine atamamm yapIlmasl 
is:in g~regini arz ederim. 

Yukandaki bilgiler tarafmdan dogru olarak doldurulmu~tur. Aksi ortaya S:lktIgmda idareee yapdaeak 
i~lemlerden dogaeak hukuki sonuylara katlanmaYI kabul ediyorum. 

...1 ... 12017 

Ogretmenin Adl Soyadl 
Imzasl 

Yukandaki bilgileri yer alan ogretmene ait bilgi ve belgelerin tam ve dogru oldugunu tasdik ederim. 

r.l.. .12017 

MUhUr-K~e-imza 
I 

OkullKurum MtidUrU 

.. .1.. .12017 

MUhUr-Ka~e-imza 
i1s:e Milli Egitim MUdUrU 


