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Ogretmen Y eti~tinne ve Geli~tinne Genel Miidiirliigii 


SaYI : 435015821774.01/4687266 26.04.2016 
Konu: Aday Ogretmen Y eti~tinne Siireci 

Tereddiite Dii~iilen Hususlar 

......................vALiLiGiNE 
(i1 Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi: a) 17/04/2015 tarihli ve 29329 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Atama ve Y er Degi~tinne Yonetmeligi 

b) 02.03.2016 tarihli ve 2456947 saylll Makam Oluru ile yliriirliige giren Aday 
Ogretmen Y eti~tinne Siirecine ili~kin Y onerge 

c) ilgi (b) Yonerge ekinde yaYlmlanan Aday Ogretmen Y eti~tirme Programl 

Bilindigi gibi aday ogretmen yeti~tinne siireci 01 Mart 2016 tarihinde ba~laml~ olup 
ilgi (a) yonetmelik, ilgi (b) yonerge ve ilgi (c) program gergevesinde yiiriitiilmektedir. 

Siirecin nasll i~leyecegi ilgili mevzuatia belirti1mi~tir. Ancak, yapllan degerlendinne 
toplantIlannda dUe getirilen ve Genel Miidiirliigumiize ge~itli yollarla iletilen soru1ardan bazl 
hususlarda tereddiite dii~iildiigi.i. anla~llmaktadlr. Bu baglamda a~agldaki a9lklamalann 
yapllmasma gerek duyulmu~tur. 

l-Aday ogretmenler ve danl~man ogretmenler yeti~tinne siirecinde, yetWinne 
programmda yer alan fonnlan ilgi (b) yonerge hiikiimleri dogrultusunda dolduracaklardlr. 
Bakanhk9a haztr1anan fonnlar okullar ve dam~man ogretmenler tarafmdan kendi okul, simf 
ve gevre ~artlarllla gore uyarlanarak kullam1abilir. Fonnlar bu siire9te bizahiti bir ama9 
olmaYlp siirecin degerlendirilmesinde yardlmcl olarak kullamlacak bir ara9t1r. 

2-Aday ogretmenler bir giin i9erisinde 6 ders saatinden fazla okulda zorunlu olarak 
tutulmayacaklardtr. Teneffiis saatleri ile nonnal egitim yapan okullarda ogle arast bu ders 
saati tammma ddhil degildir. Omegin, nonnal egitim yapan bir okulda aday ogretmen sabah 4 
ders saati tamamlandtktan sonra iki ders saatini ogle arasmdan sonra tamamlayacaktlr. 

3-Aday ogretmen 6 ders saatinin 3 saatini danl~man ogretmenle birlikte slmfi9i gozlem 
ve / veya uygulama etkinligi olarak ge9irecektir. Kalan 3 ders saatini okul idaresinin 
belirleyecegi (ogretmenler odasl, smlf vs.) bir yerde derse hazlrhk, etkinlik geli~tinne, fonn 
doldurma veya bir sonraki giiniin ders planlamast ~eklinde ge9ireceklerdir. 

4-Aday ogretmenlerin ders giri~ ve 9tkl~ saatlerine, okula zamanmda gelip gitmesi 
konusunda hassasiyet gostennelerinin saglanmasl gerekmektedir. 

5-Aday ogretmenler hi9bir ~ekilde raporlu ogretmenlerin yerine veya ba~ka herhangi 
bir nedenle ogretmeni olmayan bir smlfta tek b~lanna derse giremeyecektir. 

6-Aday ogretmenler dam~man ogretmenlerin nobet giiniinde dam~man ogretmenle 
beraber nobet tutacaklardlr. Bunun dl~mda aday ogretmene fiilen ve tek ba~llla nobet gorevi 
verilmeyecektir. 

7-Aday ogretmenler Fonn-2, Fonn-3, Fonn-5, Fonn-6 ve Fonn-7'yi dolduracaklardlr. 
Dam~man ogretmenler ise Fonn-l, Fonn-4A ve Fonn-4B'yi dolduracaklardlr. Dam~man 
ogretmenler Fonn-l'i bir hafta once hazlrlaytp okul miidiiriine imzalatitktan sonra aday 
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ogretmene verecektir. Dam~man ogretmenler kendilerinin hazrrlamasl gereken formlan 
kesinlikle aday ogretmenlerin haztrlamasml istemeyecektir. 

8-Bran~1 okul oncesi ogretmenligi ve rehberlik olan aday ogretmenler Form-3'ten 
gtinliik bir tane dolduracaklardu. Bran~l okul oncesi ogretmenligi, rehberlik ve dl~mdaki aday 
ve dam~man ogretmenler ise Form-3 ve Form-4A'dan gozlemledigi ve/veya ders uygulamasl 
kadar dolduracakttr. 

9- Aday Ogretmen Performans Degerlendirmesinin yapllabilmesi iyin okul idaresinin 
MEBBtS uzerinden aday ogretmene danl~man ogretmen ve mudfu tammlamasl yapmasl 
gerekmektedir. Aday ogretmenin okuldaki yalt~ma sUresi fiilen 60 gUnU geytikten sonra 
sistemde tanlmlt dam~man ogretmen ve okul mudurU MEBBtS uzerinden Aday Ogretmen I. 
Performans Degerlendirme Formunu dolduracaklardlr. 

10-Aday Ogretmen Y eti~tirme SUrecini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sUrduren 
aday ogretmenler 10, 11 ve 12. smlf ogrencileri ile dam~man ogretmenin beceri egitimine 
kattlmasl durumunda; 

a) 9. slmflarda girebilecegi meslek dersi bulunmasl durumunda aday ogretmen bu derse 
giren dam~man ogretmenle ili~kilendirilir, 

b) Danl~man ogretmenin beceri egitimine katIlacagl yer il slmrlan iyerisindeyse aday 
ogretmen dam~man ogretmeniyle birlikte beceri egitimine devam eder, 

c) Dam~man ogretmenin beceri egitimine kattlacagl yer aym ilde degilse aday ogretmen 
il iyerisinde yakm bran~ta olan ba~ka bir mesiek dersi ogretmeni ile ili~kiIendiriIir. 

11- Danl~man ogretmenin klsa sUreH ge9ici gorevde olmasl durumunda, mazeret izni 
ve saghk izni gibi nedenlerle okulda bulunamayacagl hallerde dam~man ogretmenin 
degi~tirilmesine gerek olmaYlp bu gibi durumlarda aday ogretmen izinli saytlmayacak ancak 
okulda bulunan ba~ka bir ogretmenle geyici olarak ili~kilendirilecek ve bu sUrede yonerge 
kapsammda okul idaresinin uygun bulacagl faaliyetleri ylirUtecektir. 

12- Aday ogretmen yeti~tirme sUrecinde aday ogretmenler, programlanndaki 
faaliyetlerin tamamma katdmak zorunda olup, okul iyi ve okul dl~l faaliyetlerin herhangi 
birisine resmi mazeretleri dl~mda kattlmayanlar hakkmda yUrlirlukteki mevzuat hukUmleri 
dogrultusunda i~lem yapll1r. 

Bilgilerinizi ve sfue9le ilgili i~ ve i~lemlerin hassasiyetle ylirUtUlmesini onemle rica 
ederim. 

D09. Dr. Semih AKTEKiN 

Bakan a. 


Genel Mudfu 


DAGITIM: 
BPlam 
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