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........................................ KA YMAKAMLIGINA 

(iIee Milli Egitim MiidurlUgu) 


.......................... OKUL MODiiRLUKLERiNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Mudiirlugunun "24. 
Kaslm Ogretmenler Giinu ." ile ilgili 29/07/2016 tarih ve 8095712 saYllt yazdan ekte 
sunulmu~tur. 

ilgi Bakanhk yazlSl daha once 02.08.2016 tarihinde miidurlUgilmiiz web sayfastnda 
yatnlandlgl halde bu giine kadar her hangi bir bilgi ve belgenin mudiirlUgumuze 
gonderilmedigi gorulmektedir. 

Soz konusu ekli yazl dogrultusunda gerekli i~ ve i~lemlerin yapIlmasl ve Ogretmenler 
Giinii iein mesleki ba~anlanyla farktndahk oIu~turan ogretmenlerin belirlenmesinde ve 
Bakanhglmlz koordinasyonunda Ankara'da gercekle~tirilecek Ogretmenler Giinu toren ve 
etkinIiklerine illeri temsilen kattlacak ogretmenlerin seeiminde Ek-l, Ek- 2, Ek- 3 ve Ek- 4'te 
aelklanan esas ve usullere uyularak formlann en gee 30 Eyliil 2016 giinii mesai bitimine 
kadar Mudurlugumiize gonderilmesi hususunda ; 

Geregini Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Miidiir a. 

Milli Egitim Miidiirii 
Eki : Bakanhk yazlsl (8 Sayfa) 

DAGITIM: 
Tiim i1ee Milli Egitim Mudiirliiklerine 

Okul MiidurlUklerine 

ist.Cad. Hiikiimet Konagl .49100/MU~ Aynnnh bilgi iyin: Ad SOYAD :Mahfuz BASKIN -~ef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0436) 2123583 
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Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~llr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden cb5c-b6e4-3576-82f9-5654 kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 
MILL! EGiTtM BAKANLIGI 


Ogretmen Yeti~tirme Ve Geli~tirme Genel MtidUrltigu 


SaYI : 304083 13-10.06-E. 8095712 29.07.2016 
Konu : 24 Kaslm Ogretmenler Giinu 

GENELGE 
2016115 

iIgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 sayth Resmi Gazete' de yaYlmlanan "Ogretmenler Gtinii 
Kutlama Yonetmeligi". 

Atattirk'tin 1928 Ylhnda Millet Mektepleri Ba~ogretmenligini kabul ettikleri gUn 
olan 24 Kaslm, 1981 ytlmdan itibaren her yll "Ogretmenler Gunu" olarak kutlanmaktadlr. 

24 Kaslm Ogretmenler Gtinti kutlamalan bu Yll da yurt i~inde ve dl~ 
temsilciliklerimizde, ogretmenlik mesleginin saygmhgma uygun, tOrensel kutlamalardan 
ziyade, buttin okullarda ogretmen, ogrenci, veli, okul aile birligi, yerel basm temsilcileri ve 
halkm katlhml ile ger~ekle~tirilecektir. Programlar ogretmen ve ogrencilerin aktif katIhmlm 
te~vik edecek ve ogretmeni merkeze alacak ozellikte hazlrlanacaktlr. 

Bu kapsamda; 
1- 24 Kasun 2016 Ogretmenler Gunii tOren ve etkinlik programlanmn hazrrlanmaSl ve 

gergekle~tiri1mesi i~in il ve il~e milli egitim miidUrltikleri ile yurt dl~l temsilcilikleri kutlama 
kurullan olu~turacaklardlr. 

2- illil~e mill! egitim mtidUrliikleri ve yurt dl~l temsilcilikleri, <Jgretmenler Giinti 
kutlama ve etkinlikleri kapsammda ilgi Yonetmelik hiikiimleri ~ervevesinde belirtilen 
gorevleri yerine getireceklerdir. 

3- illil~e mill! egitim miidiirliikleri ve dl~ temsilciliklerimizce, Ogretmenler Giintintin 
yurt i~inde ve yurt dl~mda giiniin anlam ve onemine uygun bir ~ekilde kutlanmasl i~in kamu 
ve ozel kurumlann, sivil toplum kurulu~lannm, halkm, okul yonetimlerinin, ogretmenlerin, 
okul aile birlikIerinin, ogrenci velilerinin, ogrencilerin ve basm-yaym kurulu~lannm 

Ogretmenler Gtinii kutlama ve etkinlik programlannm hazrrlanmasl ve uygulanmasl siirecine 
etkin katIllml saglanarak, ogretmenlerimizin "Bu Benim Giiniim" diyebilecegi bir anlaYl~la 
kutlanmasl saglanacaktlr. 

4- Okullkurumlar, ogretmen, ogrenci, veli, okul aile birligi, okullkurum ve yevre 
~artlanm dikkate alarak birlikte olu~turacaklan egitici ve bilgilendirici ogretmenler gUnii 
etkinlik programlanmn gervekle~tirilmesine ozen gostereceklerdir. Okullarda diizenlenecek 
kutlama programlanna mtilki idare erkam ve yevre sakinleri davet edilecektir. 

5- Her okullkurum Ogretmenler Giinti kutlamalarml oncelikle kendi okulunda 
geryekle~tirecektir. Bir birine yakm konumda olan birden fazIa okullkurum Ogretmenler 
Giinii tOren ve etkinliklerini ortakla~a hazlrlayacaklan programlarla da kutlayabileceklerdir. 

6- Ogretmenler Gtinti kutlama torenlerinde ilgi Y onetmeligin 14, 21 ve 22 'nei maddeleri 
~er~evesinde Ogretmenler Giiniinde, adayhgl kaldmlan ogretmenlerin "Yemin" etmeleri ve 
yll iyinde emekli olan ogretmenlere "Hizmet Seref Belgesi" verilmesi saglanacaktrr. 
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7- Okulikurumlarca, meslekte ba~anh olmu~ emekli ogretmenler ile okullanndan mezun 
b~anh ve omek ogrenciler, Ogretmenler Giinii toren ve etkinliklerine' davet edilerek, 
amlanm payla~malanna imkan saglanacakttr. 

8- $ehit olmu~ ve ebediyete intikal etmi~ ogretmenlerimiz kabirleri b~mda amlarak, 
~ehit ogretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli ogretmenler ziyaret edilecektir. 

9- il ve ilye milli egitim miidiirliiklerinin web sitelerinde ogretmen bilgilendirme sayfalan 
oIu~turularak, bu sayfalarda ogretmenlerin mesleki dayam~malanm gllylendirecek bilgi 
payla~lmlannm yam Slra, ogretmenlerimizin sosyal, kiiltiirel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri 
He hastahk, oliim, evlilik, kan ihtiyaci gibi ce~itli duyurulann yer almasl saglanacakbr. 

10- Kutlama kurullannca, ogretmen ve ogrenciler arasmda ogretmenlik meslegi ile ilgili 
belirlenecek konularda am, resim, ~iir, kompozisyon, klsa film vb. yan~malar diizenlenerek, 
dereceye giren ogretmen ve ogrencilere Ogretmenler Giinii kutlama torenleri slrasmda 
odiillerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi geryekle~tirilecektir. 

11- iI/iIye Milli Egitim MiidiirJiikIeri, ogretmenlerden olu~an taklmlann katIldlgl spor 
turnuvalan (futbol, basketboI, voleyboI, hentboI, masa tenisi, tenis v.b) diizenleyecek, 
Genylik Hizmetleri ve Spor il Miidiirliikleri ile Belediye Ba~kanhklanyla i~birligi yaparak 
dereceye giren ogretmenlerin odiillendirilmelerini saglayacaklardlr. 

12- Kutlama kurullannca, iiniversiteIerle, sivil toplum kurulu~lanyla i~birligi yapdarak 
0gretmenler Giiniinii kapsayan haftada, yll iyinde "Egitim-Ogretim", "0gretmenlik Meslegi", 
"0grenci Goziiyle 0gretmenlik Meslegi" vb. konularla iIe ilgili panel, sempozyum, aylk 
oturum, konferans vb. faaliyetIer diizenlenecektir. 

13- 0gretmenler Giinii ve haftasmda kamulozel kurum ve kurulu~larla i~birligi yapllarak 
ogretmen ve ogrencilere yonelik kampanyalar diizenlenmesine ozen gosterilecektir. 

14- il ve ilyelerimizde kamu kurum ve kurulu~larlyla i~birligi yapdarak, 0gretmenler 
Giinii veya haftasmda " 0gretmen Habra Ormam" olu~turulacaktlT. 

15- il milli egitim miidiirJiiklerinde, 0gretmenler Giinii ile ilgili i~ ve i~lemlerin aym birim 
tarafmdan yiiriitiilmesi saglanacaktIr. 

16- iVilyelerden 0gretmenler Giinii iyin mesleki ba~anlanyla farkmdahk olu~turan 
ogretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanhglmlz koordinasyonunda Ankara'da 
geryekle~tirilecek 0gretmenler Giinii tOren ve etkinliklerine illeri temsilen katIlacak 
ogretmenlerin seyiminde Ek-l, Ek- 2, Ek- 3 ve Ek- 4'te aylklanan esas ve usullere uyulacaktIr. 

24 KaSlm 2016 0gretmenler Giiniiniin, ogretmenler arasmdaki sevgi, saygl ve mesleki 
dayam~malanm gllylendirecek, ogretmen ve ogretmenlik mesleginin kamuoyuna daha iyi 
tamtIlmasml saglayacak ~ekilde kutlanmasl ve kutlamalar slrasmda herhangi bir aksakhga 
meydan verilmemesi hususunda, 

Geregini onemle rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 
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EKLER: 

1- tl~eliI temsilcisi ogretmenlerin se~im esas ve usulleri (2 sayfa) 

2- il~et11 temsilcisi ogretmen se~imi degerlendinne fonnu (l sayfa) 

3- il~et11 temsilcisi ogretmen se~imi degerlendirme klstaslan (1 sayfa) 

4- Okullkurum mtldi1rliik1erinin b~vuruda bulunan ogretmenlere yonelik degerlendirme 
formu (1 sayfa) 

DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 
B Planl APlam 
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EK·l 

iLeE VE iL TEMSiLCisi OGRETMENLERiN SE<;iM ESAS VE USULLERi 

A- tIyeliI temsilcisi ogretmenlerin seyiminde a:;;agldaki hususlara oncelikIe dikkat edilecektir; 
1- Milli Egitim Bakanllgtna bagh okullkurumlarda bilfiil ogretmen olarak gorev yaplyor 

olmak, 
2- Ogretmenlik mesleginde en az tiy (3) Yllhk hizmeti bulunmak, 
3- Son be~ (5) ytl iyerisinde "Ayhktan Kesme" veya daha agu bir ceza almaml~ olmak, 
4- Son be~ (5) ytl iyinde Bakanhkya diizenlenen faaliyetlere il temsilcisi ogretmen olarak 

katllmamt~ olmak. 

B- Okullkurum miidiirliikleri, Ogretmenler Gtinu Kutlama Yonetmeliginde belirtilen 
gorevlere ilaveten ilye ve il temsilcisi ogretmenlerin seyiminde a~aglda belirtilen i~ ve 
i~lemleri geryekle~tirecektir; 

1- Ba:;;vuruda bulunan ogretmen iyin "Degerlendirme Formu Ek:2"nin birinci bOltimtinde 
yer alan ki~isel bilgileri ba:;;vuru sahibi ogretmen taraftndan doldurulmastntn saglanmasl, 

2- Ek-2 formun ikinci bOitimtinde yer alan degerlendirme konulartnt Ek-3 degerlendirme 
klstaslanm dikkate alarak ktstaslarla ilgili go~ ve onerilerini Ek-4 forma yazlp onaylayarak 
23 Eyliil 2016 Cuma Kiinii mesai bitimine kadar ogretmenin ba~vurusunda sundugu bilgi, 
beIge, doktiman ve yaktn zamanda yekilmi~ jpg formattnda taranml~ 600 dpi yUksek 
yOzUnu.rIUklu fOtOgrafl He birlikte ogretmen kimlik kartlmn on ve arka yiizlerinin taranml~ 
omegini ilye Milli Egitim Mtidu.rIUklerine gondereceklerdir. 

C- ilfe Milll Egitim miidiirliikleri, 0gretmenler Gtinu Kutlama Yonetmeliginde belirtilen 
gorevlerin yam Slra ilye temsilcisi ogretmenlerin seyiminde a:;;agldaki i~ ve i~lemleri 

geryekle~tireceklerdir; 
1- ilye Milli Egitim MudUrIUkleri, il Milli Egitim Miidfulugtintin talimatlarl dogrultusunda, 

ilyede yer alan her derece ve tiirdeki okullkurumlarda gorev yapan ogretmenlere 24 Kaslm 
Ogretmenler Gtinu kutlamalan iyin ilye temsilcisi ogretmenlerin seyimine ili~kin esas ve 
usulleri en etkin ~ekilde duyuracaklardu. 

2- ilye Milll Egitim MiidfulUkleri, ilgili ~ube miidUrtintin ba:;;kanllgtnda; Temel Egitim, 
Ortaogretim, Din 0gretimi, Mesleki ve Teknik Egitim kurumlan miidfulerinden olu~an be~ 
ki~ilik "ilye Degerlendirme Komisyonu" olu~turacaklardu. 

3- ilye Degerlendirme Komisyonu; 
-Ba~vuruda bulunan ogretmenlere ait Ek-2 Degerlendirme Formunun birinci 

boltimtindeki ki~isel bilgilerin tam ve dogru yazddlgtnl 
-Okul!k:urum miidfulUklerince diizenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz oldugunu 

kontrol ederek ogretmenin degerlendirilmesine esas te~kil eden okul!k:urum mudu.rIUklerince 
gonderilen bilgi, beIge ve doktimanlar dogrultusunda Ek-2 formun ikinci ve iiytincu 
boltimierini Ek-3 formda yer alan kistaslara gore eksiksiz ~ekilde degerlendirip doldurarak en 
yUksek puanl alan iiy (3) ogretmeni ilye temsilcisi olarak belirleyeceklerdir. 

4- ilye Milli Egitim MtidfulUkleri ilye temsilcisi olarak belirledikleri iiy (3) ogretmene ait 
"iIye Degerlendirme Formlartnl" ve degerlendirmede esas altnan bilgi. beIge ve 
dokUmanlanmn onayh birer omegini ve CD kaydlm 30 Eyliil 2016 Cuma gtinu mesai 
bitimine kadar il Milli Egitim MtidfuIUklerine gondereceklerdir. 

5- iIye Milli Egitim MudfulUkleri, ilye genelinde mesleki ba:;;anianyla farktndahk 
oI~turan ilye temsilcisi ogretmenlerin yah~malarlm 24 Kaslm 2016 0gretmenler Gtinu toren 
ve etkinlikleri He ytl iyinde geryekle~tirilen mesleki etkinlikler suastnda diger ogretmenlere, 
imkanIar Olyiistinde yerel ve ulusal medya He i~birligi yaparak kamuoyuna tamtImtnl 
saglayacak ve bu ogretmenleri odiillendireceklerdir. 



D - it Milli Egitim Miidiirliikleri, Ogretmenler GOOii Kutlama Yonetmeliginde belirtilen 
gorevlerin yam slfa il temsilcisi ogretmenlerin seyiminde ~agldaki i~ ve i~lemleri 
geryekle~tireceklerdir; 

1- il Mill! Egitim Miidiirliikleri, Bakanllglmlz talimatlan dogrultusunda, il genelinde yer 
alan her derece ve tiirdeki okullkurumlarda gorev yapan ogretmenlere 24 Kaslm Ogretmenler 
GOOii kutlamalan iyin ilye ve il temsilcisi ogretmenlerin seyimine ili~kin esas ve usulleri en 
etkin ~eki1de duyuracaklardu. 

2- il Milli Egitim Miidiirliikleri; ilgili miidiir yardlmclsl/~ube miidiiriinOO b~kanhgmda 
Temel Egitim, Ortaogretim, Din Ogretimi, Mesleki ve Teknik Egitim kurumian 
miidiirlerinden olu~an be~ (5) ki~ilik "11 Degerlendirme Komisyonu" olu~turacaklardlf. 

3- iI Degerlendirme Komisyonlan merkez il-relerin bulunmadlSt il merkezlerindeki 
okullkurumlardan miiracaat eden ogretmenler ile merkez ve diger il-re milli egitim 
miidiirliiklerince seyilip gonderilen ogretmenler i-rin "Ek-2 Formun birinci boliimdeki" ki~isel 
bilgilerin tam ve dogru yaztldlgml kontrol ederek ogretmenin degerlendirilmesine esas te~kil 
eden okullkurum miidiirliiklerince, ilye degerlendirme komisyonlannca gonderilen bilgi, 
beIge ve dokiimanlar dogrultusunda Ek-2 formunun ikinci ve iiyUncii bOliimlerini Ek-3 te yer 
alan klstaslara gore eksiksiz ~ekilde degerlendirip doldurarak en yiiksek puanl alan iiy (3) 
ogretmeni belirleyeceklerdir. 

4- il Mill! Egitim Miidiirliikleri; "Ek-2 il Degerlendirme Formuna gore yapIlan 
degerlendirmeye katdan ogretmenlerin puanlanm dikkate alarak, il genelinde mesleki 
ba~anlanyla farkmdahk olu~turan ogretmenlere ait isim havuzu olu~turacaklardu. 

5- it Milli Egitim Miidiirliikleri; "Ek-2 11 Degerlendirme Formuna gore yapllan 
degerlendirmede il genelinde en yiiksek puanl alan iiy (3) ogretmenin il Degerlendirme Formu 
ile degerlendirmeye esas bilgi, beIge ve dokiimanlanm DYS ortammda ve kargo veya posta 
yolu ile 14 Ekim 2016 Cuma giinii mesai bitimine kadar Bakanllga (Ogretmen Yeti~irme ve 
Geli~tirme Genel MiidiirliigOOe) gonderecekierdir. il degerlendirme formlannda ogretmenin 
yakm zamanda -rekilmi~ ve jpg formatmda taranmt~ 600 dpi yiiksek -rozOOiirliiklii fotografl 
mutlaka yer alacakttr. Aynca il temsilcisi ogretmenierin ogretmen kimlik kartlannm on ve 
arka yiizlerinin taranml~ omegi de gonderilecektir. 

6- il Milli Egitim MiidiirIiikleri, il temsilcisi ogretmenler ile i1 havuzunda yer alan 
ogretmenierin yall~malanm, 24 Kaslm Ogretmenler GOOii kutlama torenleri ile yd iyinde 
geryekle~tirilen mesleki etkinlikler slfasmda diger ogretmenlere, imkaruar olyiisOOde yere! ve 
ulusal medya He i~birligi yaparak kamuoyuna tamtlmlm saglayacak ve bu ogretmenler 
odiillendirilecektir. 

E- Bakanbg.mlZ Merkez Yiiriitme Birimi, Ogretmenler GOOii Kutlama Yonetmeliginde 
belirtilen gorevlere ilaveten Ankara'da Bakanhglmlz koordinesinde geryekle~tirilecek 24 
Kaslm Ogretmenler GOOii kutlama ve etkinliklerine illerden katllacak ogretmenlerin 
belirlenmesinde ~agldaki i~ ve i~lemleri geryekle~tirecektir. 

1- Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigii tarafmdan Ogretmene Hizmet, 
Sosyal ve Kiiltiirel Faaliyetler Daire Ba~kamnm B~kanhgmda be~ (5) ki~ilik "Merkez 
Degerlendirme Komisyonu" kurulacakttr. 

2- Merkez Degerlendirme Komisyonu, illerden Bakanhga gonderilen en yiiksek puanh iiy 
ogretmene ait il Degerlendirme Komisyonu Formlarl ile degerlendirmeye esas bilgi, beIge ve 
dokiimanlan degerlendirerek 81 il temsilcisi ogretmeni belirleyecektir. 

3- Bakanhglmlz koordinesinde 24 Kaslm 2016 tarihinde Ankara' da geryekIe~tirilecek 
Ogretmenler GOOii toren ve etkinliklerine illerden kattlacak ogretmenlerin isim listesini 28 
Ekim 2016 Cuma gOOii mesai bitimine kadar Makam Onayma sunarak, il Milli Egitim 
Miidiirliiklerine duyuracaktu. 



I 

EK:2 

iL<;EIiL DEGERLENDiRME FORMU 
(Bakanhk ve it Milli Egitim Miidilrlfigune G{)nderilecek Form) 

FOTOGRAF 

B1R.i.NCI BOLUM (Ki~isel Bilgiler) 
Adl- Soyadl 
T.C. Numarasl 
G{)rev Y apttAt illil~e ve Okulu 
BranSI 
Mesleki Ktdemi (Hizmet Sfiresi) : 

Dogum Tarihi 

Mezuniyet durumu: On Lisans () Lisans () Yuksek Lisans () Doktora () 


Gorev Yeri Adresi 
tleti~im Bilgileri 

Cep Telefonu i~ Telefonu E-Posta Adresi 

.. .. .. " ................. " ~ ........... ........ ~ ... " ................... ....................................... 
iKiNci BOLUM 

PuanSlra Komisyon 
No DEGERLENDiRME KONULARl Degeri Puanl 

Ogretmenin mesleki tutum, deger ve davranl~lart He egitim- .30 
ogretim b~arls1 

2 

1 

25Ogrencilerin geli~imine yoneIik ~ah~malan 

3 Ogretmenin kendisini geli~tirme ve yenileme yah~malan 25 

Temsil yetenegi 20 

Toplam Puan Degeri 

4 

100 

UCUNCUBOLUM 
Degerlendirme Konularma Yonelik Ozet BilgHer (Bu bOliim ilyelil Komisyonlarmca Mutlaka 
Doldurulacakttr. ) 

ilyelil Degerlendirme Komisyonu I 

B~kan Uye Uye Uye Uye 
tmza imza imza imza imza 

Adl SOyadl Ad. SOyadl Ad. Soyad. Ad. Soyadl Ad. Soyach 

http:egitim-.30


EK:3 

OGRETMENiN ADI SOYADI: 
T.e. KiMLiK NUMARASI -

iLC;EIiL DEGERLENDIRME KISTASLARJ 

Puan KomisyonA- Ogretmenin Mesleki Tutum Deger ve DavraDl~lan ile Egitim - Ogretim 
Degeri Puanl

Ba~ansl 
1 Ders iyi ve ders dl~1 yall~malarda 6grencilerine iyi davralll~Iar kazanmalarl konusunda gerekli 5 


rehberlikte bulunmasl, 


2 Sabrrh, ~fkatli, ho~gOrillU olmasl ve empati kurabilmesi, 5 

3 Ogretmenin meslegini iera etmesi slrasmda viedani, milll, manevi ve insani davranl~larJ, 5 

4 Egitim Ogretim etkinliklerini; okul, Ogrenei ve yevrenin ihtiyaylarma gOre planiamasl, 5 

5 Topluma, mesle~larma, Ogrenciierine, tutum ve davranl~larJyla Omek olmasl, 5 

6 OkuJJKurum, toplum ve yevreye yapml~ oldugu katkdarl He kamuoyunun takdirini kazanmasl, 5 


Bu bolUm iyin toplam otuz (30) puan verileeektir 


B-Ogrencilerin Geli~imine Yonelik <;ab,malarl 

Toplum hizmeti kapsammda Ogrencilerin proje ve yall~malarJna rehberlik yapmasl, 5 

2 

I 

Ogreneileri bilimseI, sosyal, kUlti1rel, sanatsal, sportif ve izeilik gibi faaJiyetlere yOneltmesi ve 5 

kattltmlarJllI saglamasl, 


3 Ogreneilerin i1gi, istidat ve yetenekleri dogrultusunda meslekleri tanlmasma rehberlik etmesi, 5 

4 Ogrencilere iyi biT vatand~ olrna bilinci kazandlrmaya yOneJik yah$malarda bulunmasl, 5 

5 Ogrencilere okuma all~kanhgl kazandlrrnaya yOnelik yall~malarda bulunmasl, 5 

Bu bolilm iyin toplam yirmi be~ (25) puan verilecektir. 

C-Ogretmenin Kendisini Geli~tirme ve Yenileme <;ab~malan 
Bran~l veya egitim Ogretimle He ilgili yaYlmlanml~ eserleri ve makaleleri, 5 

2 

1 

Bran~l veya egitim Ogretimle ile ilgiJi U1usal Ajans, TOBtTAK ve Kalkmma Ajanslan tarafmdan kabul 5 
edilmi~, devam eden veya tamamlanml~ projeleri, 

3 I Bran~1 veya egitim Ogretimle He i1gili yOksek !isans veya doktora yah~malannI tamamlaml~ olmak, 5 

Bran~1 veya egitim Ogretimie iJgili son 5 yd iyinde katdml~ oldugu mesleki geli~im egitimi ( katddlgl 
her Ylh iyin I puan verilerek hesaplanacakttr.) 

5 
5 

4 

Ogretmenlikte veya Ogretmen + idarecilikte geyen hizmet silresi ( her yd 0,2 puan olarak 5 
hesaplanacakttr. ) 

Bu bolilm iyin toplam yirmi ~ (25) puan verilecektir. 

D-Temsil Yetenegi 
Kendini ifade edebilme, duygu ve dtl~Uncelerini anlatabiJme becerisi, 5 

2 

I 

Amirleri, yall~ma arkad~larl ve yevresiyle uyumlu ili~kiler ve sagbkh ileti~im kurma, 5 

3 5 

4 

Genel glirilnilm, tutum ve davranl~lar, 

5 

uyma, 


Bu bolilm iyin toplam yirmi (20) puan verileeektir. 

Resm! ve diplomatik t6renlerde, resmi iJi~kilerde ve toplumsal y~amda uyulmasl gereken kurallara 



EK:4 

OGRETMENiN ADI SOYADI: 
T.e. KiMLiK NUMARASI 

OKUUKURUM MOnfrRLCKLERiNtN EK-3 FORMUNDAKi KISTASLARA GORE BASVURU SAHiBt 

OGRETMENLERE YONELtK DEGERLENDtRMELERt 


OKULIKURUM MODORO 


ADI ve SOY ADI 


hnza Miihiir 



