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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tinne ve Geli~tinne Genel Mudurlugu 


SaYI :43501582-774-E.11424855 17.10.2016 

Konu: Aday Ogretmen Y eti~tinne Programl 


.......................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudiirlugu) 

ilgi : a) 17.04.2015 tarihli ve 29329 saYlh Milli Egitim Bakanbgl Ogretmen Atama ve Yer 
Degi~tinne Yonetmeligi, 

b) 02.03.2016 tarihli ve 4227763-1O.04-E.2456947 saYlh Makam Oluru He yiirUrlUge 
giren Aday Ogretmen Yeti~tinne Siirecine ili~kin YOnerge, 

c) 03.08.2016 tarihli 29790 saylll Sozle~meli Ogretmen istihdamma ili~kin Yonetmelik 
d) 12.10.2016 tarihli 43501582-774-E.11237687 sayIll Makam Oluru. 

Bilindigi gibi Bakanhglmtza bagh egitim kurumlannda gorev yapan aday 
Ogretmenlerin adayhk siireci 17.04.2015 tarihli ve 29329 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan 
ilgi (a) Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tinne YOnetmeligi hiik:i.imlerine 
gOre yiiIiimlmektedir. 

SOz konusu Yonetmeligin 15 inci maddesinin ikinci flkrasmda "Aday ogretmenlere 
yeti~tinne surecinde baglmslz olarak ders, emt, nObet vb. gorevler verilemez." hukmu yer 
almaktadlr. Ancak bazl okullanmlzda var olan ogretmen aeylgl nedeniyle, ~ubat 2016 ve 
sonrasmda atamasl yapllan butOn aday Ogretmenlerin (sozle~meli ogretmen olarak atamasl 
yaptJan/yapdacak olan ve ilgi (c) yonetmelige tabi olanlar dahil) adayhk egitimlerini 
atandtklan okullkurumlarda, slmflannda derse girerek tamamlamalan gerekliligi ortaya 
~lkml~ttr. 

Bu nedenle Aday Ogretmen Yeti~tinne Programmda gUncelleme yapIlml~ olup; 
yeti~tinne siirecine dahil olacak aday ogretmenlerin (sozle~meli ogretmen olarak atamasl 
yapllan/yapIlacak olan ve ilgi (c) yonetmelige tabi olanlar dahil) atandtklan okullkurumlarda 
baglmslz olarak ders, emt, nobet vb. gorevlerini yerine getinneleri ve gUncellenen egitim 
programl dogrultusunda egitime ahnmasl ilgi (d) makam oluru ile uygun gOrUlmu~tUr. Bu 
baglamda; 

I.Yeti~tinne siirecinde bulunan aday ogretmen gOnde 8 saat gorevde olacak, ders ve 
diger gorevleri dl~mdaki siirede adayhk egitimiyle ilgili faaliyetlerini surdurecektir. Bu 
siirede aday ogretmene tiili olarak ginni~ oldugu dersler dl~mda, yeti~tinne siireci 
kapsammdaki faaliyetler ieyin herhangi bir ucret odenmeyecektir. 

2. Bu siireeyle ilgili faaliyetler, ilgi (d) makam oluruyla degi~iklik yapIlan hususlar 
harley, ilgi (b) yonerge hUkiimleri dogrultusunda yUriimIecektir. 

3 .Aday ogretmenler "ders planlama, haztrhk ve degerlendirme" faaliyetinin 144 
saatlik ktsml ile "ders uygulamasl' faaliyetinin 90 saatlik klsmml, egitim ogretim doneminde 
fiiIen girdikleri derslerde ve bu derslere hazlrbk satbasmda gereyekIe~tireceklerdir. 

4. Yeti~tinne siirecinde aday ogretmenler, ~ah~ma programl ~er~evesinde haftada 2 
(iki) saat 'ders izleme' uygulamasl, haftada 4 (dort) saat ise 'okul i~i gozlem ve 
uygulamalar' yapacaktlf. 
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5. i]jil~e milli egitim mudiirlillderi, programm uygulanmasmda ~evre ~artlanm ve 
egitim imkfullarml dikkate alarak okul dl~l faaUyetlerin, faaliyetin 6zelligine g6re hafta i~i 
ve hafta sonu uygun g6rulen giln ve saatlerde uygulanmasml saglayacaktrr. 

6. Aday 6gretmen haftada 4 (d6rt) saat okul dl~l faaliyetlere kattlacak olup, i1Iil~e 
milli egitim mudiirlUkleri bu konuda 6gretmenlere ktlavuzluk yapacaktlr. 

7. Rehberlik Ara~tIrma Merkezlerine atanan aday 6gretmenler izleme ve uygulama 
faaliyetlerini bu kurumlarda ger~ek1estireceklerdir. 

8. Bakanhk~a hazlflanan ve aday 6gretmen yeti~tirme surecinde adaylann ve 
danl~manlarm doldurmasl gereken formlar, okullar ve danl~man 6gretmenler tarafmdan kendi 
okul, slmf ve ~evre ~artlanna g6re uyarlanarak kullamlabilecektir. 

9. Aday Ogretmen Yeti~tirme siirecine tabi tUm 6gretmenler hizmeti~i egitim 
faaliyetlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorundadlr. Aday agretmenler yasal mazeretleri 
nedeniyle katIlamadtklarl hizmeti~i egitim faaliyetlerini il milli egitim mudiirlUklerince 
duzenlenecek telafi programl kapsammda tamamlayacaklardu. 

1O. Hizmeti~i egitim programmm toplam siiresinde degi~iklik yapllamaz. Ancak Milli 
Egitim MudiirlUkleri yerel ~artlara ve ihtiya~lara gore (ders saatleri, konu~macl ve 
egitimcilerin uygunluk durumu vb. sebeplerle) gerektiginde program biitUnliigu i~erisinde 
program ve konular arasmda yer ve saat degi~ikligi yapllabilecektir. 

Aday 6gretmenlere dam~manhk yapacak 6gretmenlerin belirlenmesinde ilgi (b) 
y6nergenin 11. maddesinde belirtilen kriterlere uygun danl~man ogretmen bulunamamasl 
halinde; yonergede belirtilen kriterler dogrultusunda 6ncelikle yakm bran~tan ve hizmet 
siiresi 10 ylla yakm olan ogretmenler arasmdan, yoksa farkh bran~lardan ve adayhgl 
kaldmlml~ olmak ~artlyla diger 6gretmenler arasmdan adaym durumuna en uygun danl~man 
ogretmen belirlenebilecektir. 

Yukandaki hususlarm dikkate ahnarak adayhk surecindeki faaliyetlerin 
uygulanmasmda herhangi bir aksakhga meydan verilmemesi hususunda geregini onemle rica 
ederim. 

Semih AKTEKlN 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


EKLER: 
1. Program (13 sayfa) 

2. Formlar ( 8 adet) 
3. amek Film Listesi (1 sayfa) 
4. amek Kitap Listesi (1 sayfa) 
5. Hizmeti~i Egitim Programlan (10 adet) 

Dagltlm: 
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