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AtamaSl yapllan sozle~meli aday ogretmenlerin adayhk egitimlerini atandlklan okullkurumlarda ilgi (b) 

Yonerge dogrultusunda slmflannda derse girerek tamamlayacaklardlr. 

Egitimlere, 19 Temmuz 2017 tarihinde atamaSl yapIlan ve goreve ba~layan sozle~meli 6gretmenler, bu tarihten 
once atamaSl yapllan ve goreve ba~layanlardan daha once adayhk egitimine katJlInayanlar ile adayhk egitimleri eksik 
kalan aday ogretmenler katllacaktlr. 

Bu kapsamda; 
1- Sozle~meli olarak atanan aday ogretmenlere EK-l'de yer alan Aday Ogretmen Yeti~tirme Prograrm (654 8aat) 

uygulanacakbr. 
2- Sozle~meli olarak atanan ve ozel ogretim kurumlarmda adayhgl kaldmlan aday ogretmenlere EK-2'de yer alan Ozel 

Ogretim Kurumlarmda Adayhgl Kaldmlan Ogretmenlerin Uyum Programl (312 8aat) uygulanacaktlr. 

3- Bakanhkya hazlrlanan ve aday ogretmen yeti~tirme siirecinde adaylann ve dam~manlann doldurmasl gereken 
formlar, okullar ve dam~man 6gretmenler tarafmdan kendi okul, slmf ve yevre ~artlanna gore uyarlanarak 
kullamlabilecektir. 

4- Yeti~tirme Programl yeryeve8inde aday ogretmenler iyin EK-3'de yer alan fonular (1-2-3-4-5-6-7-) kullamlacakttr. 
Yapllan yah~malara ait diger beIge ve materyallerle birlikte bu formlann bir nii8hasl aday ogretmenin ozliik 
dosyasmda saklanacak, bir niishasl ise aday ogretmenin performans degerlendirme siirecinde kullamlmak ve 
sozlii smavda yamnda bulundurmak iizere hazlrlayaca~ ki~isel ve mesleki geli~im dosyasma ,konmal{ iizere 
aday ogretmene verilecektir. Her aday 1yin MEBBiS'de yer alan "Aday Performans Modtilune" veri giri~i 
yapllacaktr. 

5- Ozel Ogretim Kurumlannda adayhgl kaldmlan 6gretmenler iyin ise EK-3, Form (8-9-10-11-12) kullamlacak 
olup, okul mudiirii tarafmdan imzalanarak ilgili 6gretmenin ozliik dosyasmda ar~ivlenecektir. MEBBis Aday 
Performans Modiiliine veri giri~i yaplhnayacaktlr. 

6- Aday ogretmenlere yonelik uygulanan; Aday Ogretmen Yeti~tirme Programl ile Ozel Ogretim Kurumlannda 
Adayhgl Kaldmlan Ogretmenlerin Uyum Programmm yaplhp yapllmadl~nm takibi okuVkurum miidiirii tarafmdan 
yapllacak olup programm yiiriittilmesinden it milli egitim mudiirliikleri sorumlu olacakttr. Konuyla ilgili omek 
belgeler ekte sunulmu~tur. 
Yukandaki hususlann dikl<ate almarak adayhk siirecindeki faaliyetlerin uygulanmasmda herhangi bir aksakltga 

meydan verilmemesi ve ekteki doldurulmu~ omek formlara uyularak dosya halinde haZlrlanmasml onemle rica ederim. 
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MetiniLCi 

VaH a 
Milli Egitim Miiduri1 

EKLER 


Ekl:aday ogretmen formlan 


Daglum: 


ilye Kaymakamhklanna (ilye M.Egt.Md.leri) 


Merkez Tum Okul ve Kurum Md.lerine 


Adres: Bilgi i~in: 


E1ektrol1ik Ag: Tel: '1 


e-posta: Faks: 


Bu evrak gilvell1i elektroi1ik imza ite irnzalallnll~lJr. https:llevraksorgo.meb.gov.tr adresinden 4e2f-eeeb-3867-82c7-3aSb kodu ile leyit edilebilir. 
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