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Sayı : 65544067-880-E.5909743
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü

T.C.
TRABZON vıı,İı,İĞİ

iı ıvııııı Eğitim Müdürlüğü

l0.06.20l5

DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarihli ve

304083 l 3-8 80.E-5 7 5 59 60 sayılı yazıs ı, 20 | 5 l 19 sayılı Genelgesi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdtlrlüğüniın 24 Kasım Öğretmenler Giinü
ile ilgili yazlsı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek: İlgi ya^ ve ekleri ( 5 sayfa )

Dağıtım:
Kaymakamlıklara
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

Hükümet Konağı 6l040 TRAZON Ayrıntılı bilgi için : G. MEMİŞKAPTANOĞLU Şb.Md. R. BEKTAŞ Şef
Elektronik Ağ:wwrı.trabzon.meb.gov.tr Tel : (0a6! 2302094-1109-113l Faks : (0462) 2302096

e-posta ortaogretim6 l @meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov,tr adresindenC67a-ba03-33e8-9879-67l al<oau ile teyit edilebilir



T.C.
ıııiıı.i eĞiriıı g axaNl-ı Ğı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

GENELGE
2015l19

Ilgi: 26.|1.|992 tarihli ve 2l4l7 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Giinü
Kutlama Yönetmeliği".

Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün olan 24
Kasım, l98l yılından itibaren her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Sayı : 30408313-880-E.5755960
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler
öğretmenlik mesleğinin
kutlanacaktır.

Bu kapsamda;

Milli Müdafaa Caddesi No;6 06648 Kızı|aylANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: oygm@meb.gov.tr

04.06,2015

Günü, bu yıl da yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde,
onuruna yaraşır biçimde ilgi Yönetmelik hükümlerine göre

|- 24 Kasım 2015 Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve
gerçekleştirilmesi için il, ilçe ve yurt dışı kutlama kurulları oluşturulacaktır.

2- |llilçe milli eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerimizce, 24 Kasım Öğretmenler
Günükutlamave etkinlikleri kapsamında ilgi Yönetmeliğin4,5,6"7,8,9, 10, l|,|2, 13,|7
ve l8'inci maddelerinde belirtilen ilgili görevler yerine getirilecektir.

3- Öğretmenler Güniintin yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerimizde güniin anlam ve önemine
yaraşlr şekilde coşkuyla kutlanması için kamu kurumlarının, özel kurumların, sivil toplum
kuruluşlarının, halkın ve basın- yayın kuruluşlarının siirece etkin katılımı sağlanacaktır.

4- Yapılacak törenlerde ilgi Yönetmeliğin 14, 2| ve 22'nci maddeleri çerçevesinde
Öğretmenler Gününde, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmeleri ile yıl içinde
emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesi sağlanacaktır.

5- Meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler araştırılarak, Öğretmenler Günü tören ve

etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır.

6- Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmen

aileleri ziy aret edilecektir.
7- Öğretmenlerimizin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecektir.

8- Okullarda gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine idareci, öğretmen,

öğrenci ve velilerin aktif katılımı sağlanacaktır.

9- Kutlama kurullarınca, Öğretmenler Giinü tören ve etkinliklerinin okullarda veya

Ayrıntılı bilgi için: GiinerALTUN (Eğitim Uzmanı)
Tel: (0 312) 4|326 33

Faks: (0312) 4253094

Bu evrak guvenli eIektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb.gov,tr adresinden8f5b-8e9C-3f7a-be5a-6fc3 todu ile teyit edilebilir



öğretmenevlerinde gerçekleştirilmesine öncelik verilecektir.
10- Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenleri arasında kutlama kurulları
tarafından öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda (resim, mtizik, şiir,
kompozisyon vb.) yarışmalar düzenlenerek, dereceye giren öğretmen ve öğrencilere
Öğretmenler Günü kutlama törenleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin
sergilenmesi gerçekleştirilecektir.
1l- Kutlama kurullarınca, üniversitelerle işbirliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan
haftada ve yıl içinde eğitim-öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili panel, sempozyum,
konferans vb. faaliyetler dtizenlenecektir.
|2- Il ve ilçelerde öğretmenler tarafından hazırlanacak "eğitim ve öğretmen" konulu bir
tiyatro eserinin Öğretmenler Gününü kapsayan haftada sahneye konulmasına çalışılacaktır.
13- İmkAnlar ölçüsünde öğretmenlerden koro ve halk oyunları grupları oluşturularak,
Öğretmenler Gününde ve yıl içerisinde öğretmenlere, öğrencilere ve halka sunumlar
gerçekleştirilecektir.
l4- İl/ilçelerden Öğretmenler Gtinü için mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan
öğretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illeri temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde
Ek-|,2 ve 3' te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 20l5 Öğretmenler Gününün, öğretmenlik mesleğinin toplumsal algı ve statüsünü
yükselterek, saygınlığını arttıracak coşku ve katılımlarla kutlanmasında herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Nabi AVCI
Bakan

EKLER:
l- İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)
2-Il/i|çe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu (1 sayfa)

l- İl/ilçe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu ile ilgili açıklamalar (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
B Planı

Milli Müdafaa Caddesi No;6 06648 Kızılay /ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.tr
e-posta: oygm@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: GünerALTI-IN (Eğitim Uzmaııı)
Tel: (0 3l2) 4|326 33

Faks: (0312) 425 3094

Bilgi:
A Planı

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb.gov.tr adresinden8f5b-8e9C-3f7a-bela-6fç3 todu ile teyit edilebitir.



EK:1

ir, vB ir-çp TEMsilcisi öĞnrruBNr-ERiN sEçiM EsAs vE usuLLERi

A_ İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlar öncelikle dikkate alınacaktır.

1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
2- Öğretmenlik mesleğinde en az beş (5) yıllık hizmeti bulunmak,
3- Son beş (5) yıl içerisinde maaş kesimi veya düa ağır bir ceza almamış olmak,
4- Son beş (5) yıl içinde il temsilcisi öğretmen olarak Bakanlıkça davet edilmemiş olmak.

B- Okul/Kurum Müdilrlükleri; Bakanlığımız koordinesinde kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Giinü
etkinliklerine katılmak üzere okulundaıı,/kurumundan başvuruda bulunan öğretmenler için "Ek-2
Formun" Birinci Bölümiinde yer alan kişisel bilgileri başıuru sahibi öğretrnene doldurtarak,
öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte illilçe milli eğitim
müdiirliiklerine gönderecektir.

C- İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde yönetmelikte belirtilen
görevlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri de gerçekleştirecektir.

1- İlçe milli eğitim müdiirliikleri; il milli eğitim müdürlüğüniin talimatları doğrultusunda, ilçe
genelinde yer alan her derece ve tiiıdeki okul/kurumiannda görev yapan öğretmen ve yöneticileıe, 24
Kasım Öğretmenleı Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve
usulleri en etkin şekilde duluracaktır.
2_ İlçe milli eğitim müdiiırliikleri; ilgili şube müdiirüniin başkanlığında temel eğitim, ortaöğretim,
mesleki ve teknik eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik "İlçe Değerlendirme
Komisyonu" oluşturacaktır.
3- İlçe Değertendirme Komisyonu; başı,uruda bulunan öğretmenlere ait " Ek-2 Formun Birinci
Bölilmdeki" kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol ederek, öğretmenin değerlendirilmesine
esas teşkil eden bilgi, belge ve dokiimanlar doğrultusunda EK-2 Formunun İk.inci ve Üçiincü
Böliimlerini Ek-3'de yer alan değerlendirme kıstaslarına göre eksiksiz şekilde doldurarak en yiiksek
puan alan beş (5) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyecektir.
4- İlçe milli eğitim müdiirlükleri; ilçe temsilcisi olarak belirledikleri 5(beş) öğIetmene ait "İlçe
Değerlendirme Formlarınf' ve değerlendirmede esas ahnan bilgi, belge ve dokiimaılarınrn onaylı bireı
kopyasını ve CD kaydını !!|_ğ§!!Q!§..1@ günü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdilılüğiine
gönderecektir. İlçe Değerlendirme Formlarinda, öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında
taraımış 600 dpi 1.iiksek çöziiniirlijklü renili fotografi mutlaka yer alacaktır. Ayrıca ilçe temsilcisi
öğretmenlerin öğretmen kimlik kaıtlarının ön ve arka yüzlerinin taranmış örneği de gönderilecektir.

5- İlçe milli eğitim müdiirlükleri, ilçe genelinde mesleki başansıyla farkındalık oluşturan
öğetmenlerin çahşmalarını 24 Kasım 20t5 Öğretmenler Giinü tören ve etkinlikleri srrasında ve diğer
mesleki faaliyetlerde tanrtarak bu öğretmenleri ödüllendirecektir.

D - İı miııi eğitim müdiırlükleri, il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde yönetmelikte belirtilen göıevlere
ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri de gerçekleştirecektir.

1- İl milli eğitim müdürlükleri, Bakanlık talimatları doğrultusunda il genelindeki her derece ve tiirdeki
okul/kurumİannda görev yapan öğretmen ve yöneticilere, 24 Kasım 20l 5 yılı Öğretmenler Giinü
kutlamaları için il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde
duyuracaktır.



2- İl milli eğitim müdürliikleri; ilgili müdii.r yardımcısı/şube müdürüniln başkanhğında temel eğitim,
ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim kurumları müdülerinden oluşan beş (5) kişilik *il

Değerlendirme Komisyonu" oluşturacaktır.
3- İl Degerlendirme Komisyonu; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan
müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe milli eğitim müdiirliiklerince seçilip gönderilen
öğretmenler için "Ek-2 formun Birinci Bölümdeki" kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol
ederek, her öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümaılar doğrultusunda
EK-2 formun İkinci ve Üçiincü Böliimlerini Ek-3 'de yer alan değerlendirme kıstaslarına göre eksiksiz
şekilde doldurarak il genelinde en yiiksek puan alaı beş (5) öğretmeni belirleyecektir.
4- İl milli eğitim müdiirlükleri; il temsilcisi olarak seçilen 5(beş) öğretmen için gerekli giincellemeyi
yaparak; il dışına nakil olanlaıı, emekli olmuş olanları, hastalığı nedeniyle seyahat edemeyecek
durumda olanlan, il temsilcisi seçildikten sonra maaş kesimi ve daha ağr ceza almlş olanları, bakanlık
davetine mazereti nedeniyle katılamayacak durumda olanlan çıkardıktan sonra kalanlardan en yüksek
puan alan 5 (beş) öğretmeni belirleyecektir.
5- İl milüi eğitim müdürlükleri; il genelinde en yiiksek puan alan beş (5) öğretmene ait "İl
Değerlendirme Formlarını", değerlendirmede esas alman bilgi, belge ve dokümanların onaylı birer
ömeğini 9 Ekim 2015 Cuma giinü mesai bitimine kadar Bakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğilne) DYS ortammda ve kargo veya posta ile göndereceklerdir. Bu tarihten
sonra Bakanhğa gönderilen isimleıe ait form, bilgi ve dokümanlar değerlendirmeye alınmayacakhr. İ[

Değerlendirme Formlarm da, öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600 dpi
yüksek çözünürlüklü fotoğrafi mutlaka yer alacaktır. Ayrıca il temsilcisi öğretmenlerin öğretmen
kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerinin taranmış ömeği de gönderilecektir,
6- İl temsilcisi seçilen öğretmenlerin çalışmaları, 24 Kasım 20l5 Öğretmenler Gi,inü kutlama törenleri
ile yıl içinde gerçekleştirilen mesleki faaliyetler sırasında imkdnlar ölçüsiinde yerel ve ulusal medya ile
işbirliği yapılarak tanıtılacak ve bu öğretmenler ödüllendirilecektir.
7- İl temsilcisi öğretmenler hakkında yeni bilgi, belge ve dokiimana ihtiyaç dululması halinde bu
belgeler en kısa sürede Bakanlığa 1 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdiirlüğiine)
gönderilecektir.

E_ Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi yönetmelikte belirtilen görevlere ilaveten il temsilcisi
öğretmenlerin belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafindan ilgili Daire Başkanının başkanlığında
en az 5 (beş) kişilik "Merkez Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır, Komisyon 81 il den
gönderilen beşer öğretmene ait İl Degerlendirme Komisyonu formları ile değerlendirmeye esas olan
bilgi, belge ve dökümanları değerlendirerek o ilin temsilcisi öğretmeni belirleyecektir.
Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 20t5 tarihinde kutlanacak Öğretmenler Cünü tören ve
etkinliklerine katılacak öğretmenlerin isim listesini 23 Ekim 2015 Cuma giinü mesai bitimine kadaı
Makam Onayına sunarak, il milli eğitim müdıirliiklerine duüuracaktır.



EK:2
irıiı-çE DEĞERLENDİRME FoRMu

(Bakan|ık ve iı ıtiııi Eğitim Müdürlüğüne Göndcrilecek Form)

FoToĞRAF
BİRiNCi BöLüM (Kişisel Bilgiler)

Adı - Soyadı
T.C Numarası
Görev Yaptığı İVİlçe ve Okulu
Bransı
Mesteki Kıdemi (Hizmet Süresi)
Doğum Tarihi
Mezuniyet durumu: Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( LDpllslq (
Görev Yeri Adresi

İletişim Bilgileri:

Cep Telefonu İş Telefonu E-Posta Adresi

iriNci nöı,üvı
Sıra
No

DEĞERLENDIRME KONULARI Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

1 Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim öğretim başarısı 40

2 Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları 25

J Öğretmenin kendisini yetiştirme ve yenileme başarısı 25

4 Temsil yeteneği l0

TOPLAM PUAN l00

üçüNcü göLüvI

DEĞERLENDiRME KoNULARINA yÖNELiK Öznr giLcİLER (Mutlaka Doldurulacaktır.)

Başkan

imza
Adı Soyadı

üy.

imza

İVİlçe Degerlendirme Komisyonu

üy.

imza

üy.

imza
Adı Soyadı

üy.

imza
Adı SoyadıAdı Soyadı Adı Soyadı



EK:3

iLliLçE DEĞERLENDİRME KISTASLARI

A- Öğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranışları ile Eğitim - Öğretim
Başarısı

Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

1 Meslek onuru ve saygınhğına uygun hareket etmesi, 5

2 Öğrencilerine karşı tutum ve davranışları 5
J Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerine iyi davranışlar kazawrıa|arı

konusunda gerekli rehberlikte bulunması,
5

4 Sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması ve empati kurabilmesi, 5
5 Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, milli, manevi ve insani

davranışları,
5

6 Eğitim öğretim etkinliklerini; okul, öğrenci ve çevrenin ihtiyaçlarına göre
planlaması,

5

7 Meslektaşlatıfla, öğrencilerine ve topluma örnek olması, 5

8 Kurum/okul, toplum ve çevreye yapmış olduğu katkıları, 5
Bu bölüm için toplam kırk (40) puan verilecektir

B-Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

l Toplum hizmeti kapsamında öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapması, 5
2 Öğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve izcilik gibi faaliyetlere

yöneltmesi ve katılımlarını sağlaması,
5

J Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusurrda meslekle.i tarı,rrasrna
rehberlik etmesi,

5

4 Oğrencilere iyi bir vatandaş olma bilinci kazandırması, 5
5 Oğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması 5

Bu bölü4 için toplam yirmi beş (25) puan verilecektir

C-Öğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Başarısı

1 Branşı veya eğitim öğretimle ile lgili yayımlanmış eserleri ve makaleleri 5
2 Branşı veya eğitim öğretimle i le ilgili kabul edilmiş ve tamamlanmış projeleri, 5
J Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları, 5

4 Branşı veya eğitim öğretimle ilgili son 5 yıl içinde katılmış olduğu mesleki
gelişim eğitimi ( katıldığı her yılı için 1 pqan verilerek hesaplanacaktır.) 5

5 Oğretmenlİkte veya öğretmen + idarecilikte geçen hizmet stlresi 1lıe. yl içln O2
puan verilerek hesaplanacaktır.)

5

Bu böliim için toplam yirmi beş (25) puan verilecektir.

D-Temsil yeteneği

İletişim, kendini ifade etme re proİo@ 10

Bu bölüm için toplam on (10) puan verilecektir.


