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Konu: Aday Ogretmenlere Dant~man 


Ogretmen Belirlenmesi 

................... KA YMAKAMLIGINA 
(ilye Milli Egitim MUdiirlugU) 

.............. OKUL MODURLUGDNE 

ilgi: a) Milli Egitim BakanhglOgretmen Yeti~tirme Genel MiidiirlUgunUn 30.12.2015 tarih 
ve 13492368 sayill yazilan 

b) Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Yeti~tirme Gene1 MUdiirlUgiiniin 07.01.2016 tarih 
ve 205960 saYlh yazilan. 

c) Milli Egitim Bakanhgl0gretmen Yeti~tirme Genel MiidurlugiinUn 08.03.2016 tarih 
ve 2700242 saYlh yaztlan 

ilimiz emrine ilk atamasl yapdacak ogretmenlerin adayhk siirer;lerinin ilk donemleri 
ir;in daDl~man ogretmenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilimiz ve il~elerinde bulunan 
adayhk dabil en az 10 Yll hizmet siiresine sahip ogretmen1er arasmdan ulusal veya uluslararasl 
projelerde koordinator, danl~man veya kattllmClogretmen olarak gorev alml~ olan, sosyal ve kii1tiirel 
faaliyetlere (tiyatro gosterisi, ~iir dinletisi, okul gazetesi, oku1 dergisi, oku1 gezileri, spor miisabaka1an 
vb. etkinlikler) katthm sag1ayan, ileti~im becerisi ve temsil yetenegi gUr;IU ve mes1eginde temayiiz 
etmi~ olan ogretmen1erin bilgilerinin ekte yer alan excel forma i~lenerek 09/05/2016 Pazartesi giinU 
mesai bitimine kadar mahfuzcan@hotmaiLcom adresine veya elektronik ortamtmda MUdiirlugtim 
hizmetir;i egitim ~ubesine gonderilmesi gerekmektedir. 

DaDl~man ogretmenler be1ir1enirken goz oniinde bulundurulmasl gereken kriterler a~aglda 
belirti1mi~tir. 

Bu nedenle daDlfman ogretmenler belirlenirken; 

a) Sadece 10 ytl hizmet sUresine sahip olma durumuna baktlmaYlp en az 10 ytl hizmet 

siiresine sahip ogretmenler arasmdan yukanda belirtilen kriter veya kriterlere sahip 

ogretmenlerin bilgilerinin gonderi1mesi. 

b) SaYl olarak belli bir alt yada ust SlDlr aranmaYlp yukanda belirtilen daD1~man ogretmen 

kriterlerine uygun ogretmenlerin bilgilerinin gonderilmesi, 


c) Okul mudiirii ya da miidiir yardlmclsl olarak gorev yapan ogretmenlerin degil, fiili olarak 

ogretmenlik yapanlann bilgilerinin gonderilmesi 

D) daha once 2016 Subat doneminde atanan aday ogretmenlere dant~manhk yapan ve halen 

aday ogretmen olarak gorev yapan ogretmen1erin isimleri gonderi1meyecektir. 

husus1anna dikkat edi1mesi konusunda bilgilerinize rica ederim. 
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