
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


II Mill1 Egitim MUdUrlUgU 


SaYI :67496438-880-E.16417918 11.10.2017 
Konu : 24 KasIm Ogretmenler GUnu Kutlamalan 

........................................KAYMAKAMLIGINA 


(llye Milli Egitim Mudurlugll) 


......................OKUL MODVRLUGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel MiidtirlugllnUn" 24 
KasIm 2017 Ogretmenler giinu ile ilgili" 02.10.2017 tarih ve 880-E.15434973 say1l1 yazllarI 
eIcte sunulmu~tur. i~ ve i~lemlerin ilgili yazl dogruitusunda yapllmasI hususunda; 

Geregini Bilgilerinize rica ederim. 

MetinAKSU 

VaH a 
Milli Bgitim Mudtir V. 

DAGITIM: 


1- Tum ilye Milli Egitim MudtirlUkIerine 


2-Tum Merkez Okul MudfuIUk1erine 


EKLER 


Ekl: 11 adet bakanhk yazlSl 


Adres: Bilgi i~in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Faks: 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanml~hr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden f39b·db65-37b3-bb97-f20f kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


li> ". 

T.C. 

MiLLIEGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Yeti~tirme V e Geli~tirule Genel Mildilrlilgil 


SaYl : 30408313-880-E. 15434973 02.10.2017 
Konu : 24 Kaslln 2017 Ogretmenler Gilnu Kutlamalan 

.................................... V ALiLiOiNE 


iJgi : 14/07/2017 tarih ve 2017121 saylh 24 Kasun Ogretmenler Gunil Kutlama Genelgesi. 

Bakanhg'lmlZ koordinesinde 2017 Ogretmcnler. Gilnil milnasebetiyle Ankara'da 
geryekle~tirilecek Wren ve etkinliklere il1erini temsilen sec;ilecek ogretmenler De 
getyekle~tirilecek etkinliklere ili~kin esaslar ilgi Genelge ile belirtilmi~ ve i1 mili egitim 
mudur luklerine gonderiI111i~tir. 

Bu baglamda; 
1- Mesleki 9ah~maslyla farklndahk olu~turan ve i1 temsilcisi olarak belirlenen 

ogretmenin yapml~ oldugu ozgiln yah~maya ili~kin kIsa film yekilecektir. 
2- il temsi1cisi olarak seyilen ogretmenler, Bakanhglmlzca dtlzenlenecek Wren ve 

programlara i~tirak edeceklerdir. 
a) Ankara'da 22 Kasun 2017 tarihinde "81 i181 Oruek" adh sergi ve c;ah§tay 

yapllmasl planlandlgmdan, il temsilcisi olarak seyilen ogretmenlerin sergi i9in ba~an 

oykiilC'rini anlatan poster, afi$, klsa film vb. hazlrlayacaklardlr. 
b) Yazlh ve gorsel basm mensuplannm da davetli olacagl yab§tayda il temsilcisi 

ogretmenler farkmdahk olu~turan 9ah~malanm sunacaklardlr. 
",' 3- Ogretmenlerin meslek ya~amlannda ba~lanndan gegen ve kendileri iyin onem arz 

etmekle birllkte meslekta~lanna da ornek olabileccgi clli$unil1en ya§amTIl~hklann1l1 onemini 
vurgulamak amaclyla Bakanhglmlzca "Ogretmenler Arasl Am Yan~masl" dilzenlenmi$tir. 

a) il milli egitim miidlirlilkleri am yan~masma ili$kin yazlmlz ekindeki 
~artnamede belirtilen belgeler ile birlikte seyilen eserleri en ge9 20 Ekim 2017 Cuma gilnii 
mesai bitimine kadar Bakanhglmlz Ogretmen Yeti$tirule ve Geli~tirme Genel Mildilrlilgilne 
gondcreceklerdir. 

b) Seyilen eseriel? Bakanhglmlzca kitap haline getirilerek meslege yeni ba$layan 
aday ogretmenlerimize dagltIlacaktlr. 

Yukanda belirtilen i~ ve i§lemlerin herhangi bir aksakhga meydan verilmeden titizlikle 
yerine getirilmesi ve yaZllTI1Zll1 tUm ogretmenlere lvedilikle duyurulmasl hususunda; 

Geregini onemle rica ederim. 

YusufTEKiN 


Bakan a. 

Mliste§ar 


':l 

Ek: Y an$ma ~artnamesi ve ekl eri (6 sa yfa) 


Fikret BOZ MUt1urCi) 

ElektronikAg: \vvvw.mcb.gov.tf Tel: (0312) 4134167 
e-pmta: oygmcg)meb.gov.tr Bdgegcycn (0 312) 4253094 

,Milli Mlidaha Cad. No:6 06648 Klzliay/ANKARA Aynntlh 

if 

Su evrak giiveuli e1ck!ronik llllza ite JmzaJanmllur. httJls:llevraksorgu.meb.gov.trj,\l.ircsindcn 0ged-Sd46-3dd5-bd24-07a9 kodu if" Icyit cdilcbilir. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigii 


FOTOGRAF 

OGRETMENLER ARASI ANI YARI~MASI BA~VURU FORMU 

T.e. KiMLiK NUMARASI 

ADI-SOYADI 

DOGUM TARini 

GollEv YAPTIGI iLCEtiL 

GOREV YAPTIGI OKUL 

BI{AN~U 

UNVAN/GOREVi 
~ESLEKi KIDEM (niZMET SURESi) 
MEZUNiYET DURUMU 	 6N LiSANS () LtSANS ( ) YOKSEK LiSANS ( ) DOKTORA ( ) 

TELEFON NUMARASI 
L-E·POSTA ADRESi 

Ekteki am yazlmlmn yan~ma ~artnamesine uygun olarak hazlrlamp ve taraflma ait oldugunu, 
am yazlmmm "Mim Egitim Bakanhgl" tarafmdan kullamlmasma siiresiz olarak kullamm hakkml 
verdigimi ve buna bagh olarak gerek Fikir ve Sanat EserIeri Kanunu, gerekse diger ilgili mevzuat 
geregince yan~maya gonderdigim am yazlmmm yogaltma, degi~tirme, i~lenme, yayma, ternsil, 
umuma iletim, faydalanrna ve bUl1un gibi umuma arzla ilgili bilumul11 telif haklan i9in Milll Egitim 
Bakanhgl Ogretl11en Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigune izinlmuvafakatname verdigimi 
kabul ecler, bu ~ekilde kullamlan an! yazlmlm i9in eser sahibi olarak sonradan verdigim lisans iznini 
kesinlikle geri almayacagml ve eseril11in yukandaki ~ekilde kullamlmasm1l11en etl11eyecegimi ya da 
bu lisans izni i9in herhangi bir telifhakkl ya da l11addi manevi talepte bulunmayacaglml, gayri kabili 
rUeu kabul, beyan ve taahhUt ederim. 

Tarih/Il11za 

Adl-Soyadl 
.--: 

Ek: 

.. 	 I-Am Yazlml C... sayfa) 
2- Ozge9l11i~ 
3-0gretmen persanel kimlik kartmm arkah onlii fotokopisi 
4- 1 adet vesikalIk fatograf 



r 

EK-2 


Cep Telefonu E-Posta Adresi 

ilf;elil inceleme ve Degerlendirme Komisyonu 

Ba~kan Dye Dye Dye Dye 
Imza Imza Imza Imza Imza 

Ad! SoyadJ Adl Soyadl Adl Soyadr Adl Soyadl Adl SoyadJ 

~. 
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OGRETMENLER ARASI ANI YARI~MASI 
~ARTNAMESl 

OGRETMEN YETi~TiRME VE GELi~TiRME 

GENEL MUIrORLUGU 


2017 




,. '. 


1. 	 YARI$MANIN AMACI 

Ogretmenlik mesleginin algI ve stattisunun yUkselmesine katkl saglayacak, birlik ve 
beraberligini peki~tirmek, moral ve motivasyonlanm artmnak, ogretmenlik mesleginin 
kamuoyuna daha iyi tamtIlmasml saglamaslyla ogretmenierin egitim ogretim ile ilgili 
ya~anml~hklannm meslek ya~amlanndaki onemini <;izmek, ogretmenlerin ki~isel 

geli~imine katklda bulunrnak, gelecek ku~aklara ve diger ogretmenlere aktanlmasml 
saglamak. 

2. 	 YARI$MANIN KONUSU 

OgretmenIerin mesIek ya~amIan suresindeki egitim ogretim iIe ilgili ya~aru111~hklan 
yan~mamn konusunu olu~turmaktadlf. 

3. 	 YAR}$MAYA KATILIM $ARTLARI 

a) 	 Yan~maya Milli Egitim Bakanhgl'na bagh resmi ve ozel okul/kurumlarda gorev 
yapan ogretmen ve yoneticiler ba~vuru yapabileceklerdir. 

b) 	 Ba~vuru yapllan anmm yazlmmda, Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim 
Temel Kanunu ile TUrk Milli Egitiminin genel ama<;Ianna uygun olarak, ilgili 
yasal dtizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve ama<;lara aykmhk te$kil etmeyecek 
~ekilde hazlrlanmasl gerekmektedir. Bu ~ekilde hazlrlanmayan eserler 
degerlendirilmeye almmayacaktlr. 

c) Ba~vuru sahipleri en fazla bir am ile yan$maya katllacaklardlr. Birden fazla am He 
katllanlann ba~vurulan ge<;ersiz saYllacaktlr. 

y) Yan~maya ba$vurusu yap11 an arunm daha once herhangi bir yan~mada odul 
almaml§ ve yaYlmlanrnmUl$ olmasI gereklnektedir. 

d) 	 Yan~maya katllanlar katlldlklan eserin her ttirlu yaylm hakkml Milll Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Yeti$tirme ve Geli~tirme Genel Mudurlugtine ucretsiz olarak 
devrettigini kabul ve yaYlmlanan eser i<;in telif ucreti almayacagml taahhut eder. 

e) 	 Am iyeriklerinde geyecek olan ozel ve ttizel ki~ilere ait isimlerin if$a edilmesiyle 
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katlhmclya aittir. 

f) 	 Yan$maya ba$vuru yapanlar am yazlmlarml A-4 kagltlara, Times New Roman 
karakteriyle 12 punto buyttkltigunde iki sayfaYl ge<;meyecek $ekilde hazlriaYlp 
aynca CD ortammda ve imzah EK-l Ba~vuru Formuyla birlikte okullkurum 
mudurliiklerine teslim edeceklerdir. Eksik beIgeli ba~vurular degerlendirmeye 
almmayacaktlf . 

g) 	 Milli Egitim Bakanhgl am yazlml ilgili her tiirlii tasarruf hakkma sahiptir. 
g) Mill'i Egitim BakaniIgl Ogretmen Yeti$tirme ve Geli$tirme Genel MUdurliigii 

gerekli gordugU durumlarda ~artnamede degi$iklik yapmaliptal etme hakkma 
salliptir. 

h) Uygulama esaslarmda yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milli Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Yeti$tirme ve Geli~tirme Genel MudUrlugune aittir. 

1) Ba~vurusunu tamamlayan her katlhmcl $artnamedeki tum hususlan kabul etmi~ 
saYllacaktlr. 
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4. 	 YARI~MAYA KATILIM TARiHLERi 

OkuliKurumlarda gorev yap an ogretmenlere 25-29 Eyliil 2017 
1 

duyurulmasl 
bgretmenlerin am yazm11anm okul/kurum 2-6 Ekim 2017

2 mudurlUklerine teslim etmesi. 
Okul mudurluklerinin am yazlmlanm ilye mim 9-10 Ekim 2017

3 
egitim mUdurlerine gondermesi. 
tIye 	mim egitim muditrlUklerinin ilk u~ dereceye 16 Ekim 2017 

4 	 giren am yazimim il mill! egitim mUdurluklerine 

gondermesi. 

il mill! egitim mudurluklerinin il genelinde ilk iki 16-20 Ekim 2017 


5 
dereceye giren amyazlmml Bakanhga gondennesi. 
Bakanhk tarafmdan ilk Uy dereceye girenler He 23 Ekim-l0 Kaslm 2017 

6 
mansiyon 6dUlti alanlann tespit edilmesi. 


7 IBakanhk tarafmdan ilk Uy dereceye girenier He 17 Kaslm 2017 

mansiyon odi.11i.1 alanlann ilan edilmesi 


5. 	 DEGERLENDiRME 

W!lye mill]' egitim mi.1dilrluklerinde ilgili il milll egitim mi.1dtir yardimcisl veya ~ube 
muduri.1ni.1n ba~kanhgl11da, 2 ~er tane TUrk Dili ve Edebiyatl, Turkye bran~lanndan 
olu~an 5 (be~) ki~ilik inceleme ve degerlendirme komisyonlan olu~turulacakt1r. 

Gerektiginde komisyon saYISl birden fazla komisyon kurulabilecektir. 

Bakanhglmlza gonderilen eserleri incelemek ve degerlendinnek iyin olu§turulan 
komisyon; Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mudurli.1gunden daire baljkam, 
~ube muduru, milll egitim uzmam/milli egitim uzman yardImclsl/egitim 
uzmam/ogretmen ve universitelerimizin ilgili bOltimi.1nden akademisyenlerden 
olu~acaktlr. 

Degerlendirme puam, tum uyelerin venni~ olduklan puanlann aritmetik olialamasl 
all11arak hesaplanacaktu. Puanlann e~it oimasl halinde 6ncelik ogretmenlikte gegen 
hizmet si.1resi fazia olana verilecektir. 

Inceleme ve degerlendirme komisyonlarl kendilerine gelcn am yazl11lanm EK-2 Eser 
inceleme ve Degerlendirme Fonnundaki kriterlere gore inceleyeceklerdir. Yan~ma 
sonuylanna yapllacak itirazlar degerlendirmeye ahmnayacaktlr. 

11 mill! egitim mudUrlUkleri dereceye giren ogretmenlerin imzah Ek-1 Ba~vuru 
Farmlanm, Ek-2 Eser inceleme ve Degerlendirme FormlarmI, ozge9mi~lerini, 
ogretmen persanel kimlik belgelerinin arkall onlU fotakopisini, fotograflanm, 
Bakanhga (Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidi.1rli.1gi.1ne) en gey 20 Ekim 
2017 tarihine kadar gondereceklerdir. 

.. ~ 

http:muduri.1ni.1n
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6. SONUc;LARIN Ac;IKLANMASI 

Inceleme ve degerlendirme siireci bitiminden itibaren ilk iiI( dereceye girenler He 
mansiyon bdiiliine laYlk gbriilen 3 ki~inin bilgileri www.oygm.meb.gov.tr adresinden 
ya Ylmlanacaktlr. 

7. OnULLER 

Degerlendirme sonucunda ilk 3 ki§iye derece odiilii ve 3 ki§iye mansiyon bdiilii 
dag;Itllacaktu. 

Odiil toreni tarihi ve yeri dereceye girenlere Bakanhglmlz tarafmdan bildirilecektir. 

8. iLETi~iM BiLCiLEJU 

MEB Ogretmen Yeti§tirme ve Geli~tinne Genel Miidiirliigii 

Ogretmene, Hizmet Sosyal ve Kiiltiirel Faaliyetler Daire B~kanhgl 


Milll Miidafaa Cad. 6/3 Ek Bina 4. Kat 

Klzllay/ ANKARA 

Telefon: 03124134167 

0312413 41 08 


www.oygm.meb.gov.tr
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OGRETMENLER ARASI ANI YARI$MASI 
~ARTNAMESi 

OGRETMEN YETt~TtRME VE GELj~TiRME 

GENEL MlmURLUGU 


2017 


1. , 
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1. 	 YARI~MANIN AMACI 

Ogretmenlik mesleginin algI ve statUsunun yiikselmesine katkI saglayacak, birlik ve 
beraberligini peki~tirmek> moral ve motivasyonlanm artlrmak, ogretmenlik mesleginin 
kamuoyuna daha iyi tamtilmasim saglamaslyla ogretmenlerin egitim ogretim ile ilgili 
ya~anml~hklanmn mesIck ya~amlanndaki onemini c;izmek, ogretrnenlerin ki~isel 

geli~imine katklda bulunmak, gelecek ku~aklara ve diger ogretmenlere aktanlrnaslUl 
saglamak. 

2. 	 YARI~MANIN KONUSU 

Ogretmenlerin mesiek ya~arnlan suresindeki egitim ogretim ile ilgili ya~anml~hklan 
yan~manlU konusunu olu~turrnaktadlI'. 

3. 	 YARI~MAYAKATILIM l)ARTLARI 

a) 	 Yan~maya Milll Egitim Bakanhgl'na bagh resmi ve ozel okullkurumlarda gorev 
yapan ogretmen ve yoneticiler ba~vuru yapabileceklerdir. 

b) 	 Ba~vuru yapllan amnm yazllull1da, TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim 
Ternel Kanunu ile Turk Mill1 Egitiminin genel amac;lanna uygun olarak, ilgili 
yasal duzenlemelerde belirtilell iIke, esas ve amav1ara aykmhk te~kil etrneyecek 
~ekilde hazulanmasl gerekmektediI'. Bu ~ekilde hazlrlanmayall eserler 
degerlendirilmeye aimmayacaktir. 

c) Ba~vuru sahipleri en fazIa bir am ile yan~maya katllacaklardII'. Birden fazia anI ile 
katIlanlann ba~vurulan gec;ersiz saytlacaktlr. 

c;) y an~maya ba~vurusu yapdan amnm daha· once herhangi bir yan~mada odtil 
alrnaml~ ve yaYlmlanmaml~ oimasl gerekmektedir. 

d) 	 Yan~maya katilaniar katIIdIklan eserin her tUrlu yaylrn hakklm Mi11l Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Yeti§tirme ve Ge1i~tirme Genel Mudurlugiine ucretsiz olarak 
devrettigini kabul ve yaYlmlanan eser ic;in telif ucreti almayacagml taahhut edeI'. 

e) 	 Am ic;eriklerinde gec;ecek olan ozel ve tUzel ki~ilere ait isimlerin if~a edilmesiyle 
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katlhmclya aittiI'. 

f) 	 Yan~maya ba~vuru yapanlar am yazlmlarm1 A·4 kagltlara, Times New Roman 
karakteriyle 12 punto bUyiikltigunde iki sayfaYl gec;meyecek ~ekilde hazlrlaYlp 
aynca CD ortammda ve imzah EK-1 Ba!)vuru Formuyla birlikte okul/kurum 
mudurlUklerine teslirn edeceklerdir. Eksik belgeli ba~vurular degerlendirmeye 
almmayacaktlr. 

g) 	 Milli Egitim Bakanhgi am yazuUl ilgili her tUrlti tasarruf hakkma sahiptir. 
g) Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Yeti~tirme ve iQeli~tirme Genel Mudiirlugu 

gerekli gordugu durumlarda ~artnamede degi~iklik yapmaliptal etme hakkma 
sahiptir. 

h) Uygulama esaslannda yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milll Egitirn 
Bakanitgl Ogretrnen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Mudurlugune aittir. 

1) Ba~vurusunu tamamlayall her katlluucl ~artnamedeki tum hususlan kabul etmi~ 
saYllacaktlr. 



4. YARI~MAYA KATILIM TARiHLERi 

1 
Okul/Kurumlarda 
duyurulmasl 

gorev yapan ogretmeniere 25-29 EylUl2017 

2 
bgretmenlerin am yazlmlanm 
mtidtirliiklerine teslim etmesi. 

okul/kurum 2-6 Ekim 2017 

3 
Okul mtidurliiklerinin am yazlmlanm 
egitim mudurlerine gondermesi. 

Bye milli 9-10 Ekim 2017 

, 

lIye milli egitim mUdurlUklerinin ilk ii~ dereceye 16 Ekim 2017 
4 giren am yazlmml il milli egitim mudurliiklerine 

gondermesi. 

5 
11 milli egitim mtidtirltilderinin il genelinde ilk iki 
dereceye giren am yazlmlm Bakanhga ~ondermesi. 

16-20 Ekim 2017 

6 
Bakanllk tarafmdan ilk tiy dereceye girenler 
mansiyon odiilti alanlann tespit edilmesi. 

ile 23 Ekim-lO Kaslm 2017 

7 
Bakanhk tarafmdan ilk tiy dereceye girenler 
mansiyon odtilti alanlann ilan edilmesi 

ile 17 Kaslm 2017 

5. DEGERLENDiRME 

1liilye milli egitim mudurluklerinde ilgili il milli egitim mtidtir yardlmcIsl veya ~ube 
mtidUrtinlin ba~kanhgmda, 2 ~er tane TUrk Dili ve Edebiyatl, Ttirkye bran~larmdan 
olu~an 5 (be~) ki~ilik inceleme ve degerlendirme komisyonlan olu~turulacaktu. 

Gerektiginde komisyon saYlsl birden fazla komisyon kurulabilecektir. 

Bakanhglmlza gonderilen eserleri incelemek ve degerlendirmek i<;in olu~turulan 

komisyon; Ogretmen Yeti§tirme ve Geli~tirme Gene! Mtidurltigtinden daire ba~kam, 
§ube mUdUrU, milli egitim uzmam/mil1i egitim uzman yardlmclsl/egitim 
uzmanl/ogretmen ve universitelerimizin ilgili boltimUnden akademisyenlerden 
olu§acaktlr. 

Degerlendirme puanl, tUm uyelerin venni§ olduklan puanlann aritmetik ortalamasl 
ahnarak hesaplanacaktu. Puanlann e§it olmaSI halinde oncelik ogretmenlikte geyen 
hizmet stiresi fazia olana verilecektir. 

inceleme ve degerlendirme komisyonlan kendilerine gelen am yazmlanm EK-2 Eser 
inceleme ve Degerlendirme Formundaki kriterlere gore inceleyeceklerdir. Yan§ma 
sonuylarma yapl1acak itirazlar degerlendirmeye almmayacaktlr. 

II milll egitim mUdtirliikleri dereceye giren ogretmenlerin imzah Ek-l Ba§vuru 
Fonniarlm, Ek-2 Eser inceleme ve Degerlendirme Fonnlanm, ozge<;mi§lerini, 
ogretmen personel kimlik belgelerinin arkah onlU fotokopisini, fotograflarlm, 
Bakanhga (Ogretmen Yeti~tinne ve Geli~tirme Genel MUdUrlUgtine) en gey 20 Ekim 
2017 tarihine kadar gondereceklerdir. 
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6. SONU<;LARIN A<;IKLANMASI 

Inceleme ve degerlendirme stireci bitiminden itibaren ilk tiC; dereceye girenler ile 
mansiyon 6dUliine laylk goriilen 3 ki~inin bilgileri www..oygm.meb.gov.tr adresinden 
yaYlmlanacaktu. 

7. ODULLER 

Degerlendirme sonucunda ilk 3 ki~iye derece odUlti ve 3 ki~iye mansiyon odiilii 
dagltllacaktlL 

Odiil toreni tarihi ve yeri dereceye girenlere Bakanhglmlz tarafmdan bildirilecektir. 

8. iLETi~iM BiLGiLERi 

MEB Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mildiirlligii 

Ogretmene, Hizmet Sosyal ve KUltiirel Faaliyetler Daire Ba~kanhgl 


Mill! Mudafaa Cad. 6/3 Ek Bina 4. Kat 

KlzllaylANKARA 

Telefon: 	0312413 41 67 

03124134108 



