
T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İıgi :Trabzon İı ııiııl Eğitim Müdürlüğünün 03/08/2016 tarihli ve 8283963 sayılı yazısı.

Ögretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüntin 24 Kasım Öğretmenler Günü
ile ilgili yaz$| ve il temsilçisi öğretmen seçim kriterleri ekte gönderilmiş olup,
Müdürlüğümüz web sitesi duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

Buna göre;

l- Başvuruda bulunan öğretmen için "Değerlendirme Formu Ek:2"nin birinci
bölümünde yer alan kişisel bilgileri başvuru sahibi öğretmen tarafından doldurulmasının
sağlanması,

2- Ek-z formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3
değerlendirme kıstaslarını dikkate alarak kıstaslarla ilgili görüş ve önerilerini Ek-4 forma
yaz|p onaylayarak, 23 Eylül 20|6 Cuma günü mesai bitimine kadar, öğretmenin
başvurusunda sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formahnda
taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafı ile birlikte öğretmen kimlik kartının ön ve
arka yiz|erin in taranm ı ş örneğin i n Müdürlüğümüze gönderi lmesi hususun da;

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdiırü

Sayı : 35401977 -|0.06-E. 8320042
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü

EKLER:
l-İlgi Yazı ve Ekleri (8 Sayfa)

DAĞITIM:
Tüm okul Müdürlüklerine

Hiiktimet Konağı Ek Binası 6l500 Toııya/Trabzoır
Elcktrcın ik Ağ: tonya. meb. gcıv.tr

e-posta : tonya6 l rg}nreb. gov,tr

04.08.20l6
cüıı.ıı-ünün

Gtİ' "-'--"-''' lıiE.
ı
tGüvenli Elektronik

lmzalı Aslı İle Aynıdır.
ak/o&lao{,d*

..,

Bilgi için:H.ODABAŞ
Şb.Md.
Tel: (0 462) 88 1

G.ZAMAN
v.rı.r.i.

248| Tel:(0462) 88l 2481

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştıı. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6743-7adc,34ea-a648-e479 kodu ile teyit edilebilir.
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Sayı : 65544067 - l 0.06-E.8283963
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü

T.C.
TRABzoN vaı,iriĞi

iı nrıııı Eğitim Müdürtüğü

03.08.2016
cüNıüoün

DAGITIM yBRrpniNB

İlgl : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünun29l07l2016 tarihli ve
904083 13-1 0.06-E .80957 |2 sayılı yazısı, 2076l l5 sayılı Genelge

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünin 24 Kasım Öğretmenler Günü
ile ilgili yazısl ve il temsilcisi öğretmen seçim kriterleri ekte gönderilmiştir.

Buna göre Ankara' da yapılacak olan Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerinde ilimizi
temsil etmek için ilçeniz tarafından ek-l' de belirlenen seçim usullerine göre 3 (liç)
öğretmenin belirlenmesi ve ek-2, ek-3, ek-4 formların doldurularak belge ve dökümanlann
onaylı birer örneği ile belgelere ait CD kaydının 30 Eylül 20|6 tarihine kadar
Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
İ|giVazıve Ekleri ( 7 sayfa)

Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Hüküırıet Konağı Valilik Binası Aynntılı bilgi için: Şb.Md,G. MEMİŞKAPTANOĞLU
Elektronik Ağ: wwıv.trabzolı meü].gov.tr Şef: R. BEKTAŞ Tel: (0 462)2302094-1 i31-1109

ç-posta: ortaogretiın6 l (g)melı.gov.tr Faks: (0462) 2302096

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmrştır. http://evraksorgrı.meb.gov.tr adresinden ?01 't-8bC7-3668-9730-Cf9e kodu ile teYit edilebilir.
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i*;ÖğretmenYetiştirmeVeGeliştirmeGenelMüdür1üğü
\*T/

Sayı : 304083 13- l0.06-E .8095712
Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü

29.07.2016

GENELGE
2016ll5

||gi: 26.11.1992 tarihli ve 2|417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü
Kutlama Yönetmeliği".

Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün
o|an24 Kasım, 1981 yılından itibaren her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları bu yll da yurt içinde ve drş
temsilciliklerimizde, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına uygun, törensel kutlamalardan
ziyade, büttin okullarda öğretmen, öğrenci, veli, okul aile birliği, yerel basın temsilcileri ve
halkın katılımı ile gerçekleştirilecektir. Programlar öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımını
teşvik edecek ve öğretmeni merkeze alacak özellikte hazır|anacaktır.

Bu kapsamda;

1- 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanmasl ve
gerçekleştirilmesi için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yurt dışı temsilcilikleri kutlama
kurulları oluşturacaklardır.

2- I|l|ıçe milli eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilcilikleri, Öğretmenler Günü
kutlama ve etkinlikleri kapsamında ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen
görevleri yerine getireceklerdir.

l- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve dış temsilcitiklerimizce, Öğretmenler Gününün
yuıt içinde ve yurt dışında günün anlam ve önemine uygun bir şekilde kutlanması için kamu
ve özel kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, halkın, okul yönetimlerinin, öğretmenlerin,
okul aile birliklerinin, öğrenci velilerinin, öğrencilerin ve basın-yayın kuruluşlarının
Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlik programlarınınhazırlanması ve uygulanması sürecine
etkin katılımı sağlanarak, öğretmenlerimizin "Bu Benim Günüm" diyebileceği bir anlayışla
kutlanması sağlanacaktır.

4- Okulikurumlar, öğretınen, öğrenci, veli, okul aile birliği, okul/kurum ve çevre
şartlarını dikkate alarak birlikte oluşturacakları eğitici ve bilgilendirici öğretmenler günü
etkinlik programlarının gerçekleştirilmesine özen göstereceklerdir. Okullarda düzenlenecek
kutlama programlarına mülki idare erk6nı ve çevre sakinleri davet edilecektir.

5- Her okul/kurum Öğretmenler Günü kutlamalarını öncelikle kendi okulunda
gerçekleştirecektir. Bir birine yakın konumda olan birden fazla okul/kurum Öğretmenler
Günü tören ve etkinliklerini ortaklaşahazır|ayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6- Öğretmenler Günü kutlama törenlerinde ilgi Yönetmeliğin 14,27 ve 22'nci maddeleri
çerçevesinde Öğretmenler Gününde, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin "Yemin" etmeleri ve
yıl içinde emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilmesi sağlanacaktır.

Mi|li Müdafba Cad. No:6 06648 Kızılay/ANKARA
EIektronik Ağ: www.meb.g«ıv.tr

e-posta: oyegın(ri)nıeb. gov. tr

Ayrıııtılı bilgi için: Güner ALTUN(Eğitim Uzmanı)
Tel:(0 312)4|32633

Belgegeçer: (O 3 | 2) 4253094

l]u evrak güvenli elektronik imza ile iıızalanmıştır. htq-ı://evraksorgrı.ıneb,gov.tr adresinden 31 11-4755-35a2-96fe-C849 kodu ile teyit edilebiliı.



7- Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğetmenler ile okullarından mezun
başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine davet edilerek,
anılarını paylaşmalarına imk6n sağlanacaktır.

8- Şehit olmuŞ ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılarak,
Şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaretedilecektir.

9- İl ve ilÇe milli eğitim müdürlüklerinin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları
oluŞturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalunn, güçı.ndirecek biıgi
PaYlaŞımlarlnln yanı sıra, öğretmenlerimizin sosyal, külttirel, bilimsel ve İanatsal faaliyetleİi
ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyuruların yer alması sağlanacaktır.

l0- Kutlama kurullarınca, öğretmen ve öğrenciler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili
belirlenecek konularda anı, resim, şiir, komp.ozisyon, kısa film ub. yurrş.ular düzenler.Ğk,
dereceYe giren öğretmen ve öğrencilere Öğretmenler Günü kutlama törenleri sırasında
ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi gerçekleştirilecektir.

ll- İl/İlÇe Milli Eğitim Müdürlükleri, öğretmenlerden oluşan takımlann kahldığı spor
turnuvaları (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, tenis v.b) dıızenleyecek,
GenÇlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürliikleri ile Belediye Başkanlıklarıyla İşbirliği yiparau
dereceye giren öğretmenlerin ödüllendirilmelerini sağlayacaklardır.

l2- Kutlama kurullarınca, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak
Ö_ğretmenler Gününü. kapsayan haftada, yıl içinde "Eğilim-Öğretim;, "Ör;;;lik Mesleği,,,
"Ögrenci Gözüyle Öğretmenlik Mesleği" vb. konularla ile ilgili pane'İ, sempozyum, açık
ofurum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

l3- Öğretmenler Günü ve haftasında kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak
öğretmen ve öğrencilere yönelik kampanyalar düzenlenmesine özen gösterilecektir.

14- İl ve ilÇelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler
Günü veya haftasında " Öğretmen Hatıra ormanı" oluşfurulacaktır.

l5- İ milli eğitim ınüdürlüklerinde, Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemlerin aynı birim
tarafından yünihil mesi sağl anacaktır.

l6- İllilÇelerden Öğretmenler Günü için mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan
öğetmenlerin belirlenmesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara,da
gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illeıi temsilen katılacak
öğretmenlerin seÇiminde Ek-1 ,Ek, 2, Ek- 3 ve Ek- 4'te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2016 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki sevgi, saygt ve mesleki
daYanıŞmalarını güçlendirecek, öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin kamuoyunu daha iyi
tanıtılmasını sağlayacak şekilde kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangİ bir aksakhğa
meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

İsmet YILMAZ
Bakan

Milli Miidafha Cad. No:6 06M8KızılaylANKARA
Elektronik Ağ: www.nıeb.gov. tr
e-posta : ovegnr(a)meb. gov. tr

Aynntılı bilgi içİn: Cüner ALT[IN(Eğitim Uzmanı)
Tel:(0 312)4132633

Belgegeçer: (0 3 l 2) 425309 4

Bu evrak 8üVen|t elektronik imza ile iııızalanmıştır. http://evraksorgtı.meb.gov.tr adresinden 31 11-4755-35a2-96fe-c849 ı.oJ, lı.,.vlr.o,rctlİ



EKLER:

l- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)
Z-İlçe/l| temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu (l sayfa)
l- İlçerİl temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları (l sayfa)
4- Okul/kurum müdürlüklerinin başvuruda bulunan öğretmenlere yönelik değerlendirme

formu (l sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:

B Planı

Milli Müdalha Cad. No:6 06648 Kıalay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Güner ALTUN (Eğitiırı Uzmanı)

Bilgi:
A Planı

Elektronik Ağ: www.meb. gtıv.tr

c-[)osta: ovegnr(a)nıeb. ıov.tr
Tel: (0 312)4132633

Belgegeçer: (0 312} 4253094

Bu cvrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http:i/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 31 11-4755-35a2-96fe-c849 kodu iıe teyit edilebiıir.



EK_1

iı,çn vn ir, rnvrsircisi öĞnrTMENLEniN snçiM ESAS VE USULı,rni
A- İlçe/İl temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki

l- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda
olmak,

hususlara öncelikle dikkat edilecektir;
bilfiil öğretmen olarak görev yaplyor

2- Öğretmenlik mesleğinde en az iç (3) yıllık hizmeti bulunmak,
3- Son beŞ (5) Yıl iÇerisinde "Aylıktan Kesme" veya düa ağır bir ceza a|marrıış olmak,
4- Son beŞ (5) yıl iÇinde Bakanlıkça düzenlenen faaliyetleĞ il temsilcisi öğetmen olarak

katılmamış olmak.

B- Okul/kurum müdürlükleri, Öğretmenler Gtinü Kutlama yönetmeliğinde belirtilen
görevlere ilaveten ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda Lektilen iş ve
işlemleri gerçekleştirecektir;

i- BaŞvuruda bulunan öğretmen için "Değerlendirme Formu Ek:2"nin birinci böliimiinde
Yer alan kiŞisel bilgileri başvuru sahibi öğretmen taıafından doldurulmasınrn sağlanması,

2- Ek,2 formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3ieğerlendirme
kıstaslarını dikkate alarak kıstaslarla ilgili görüş ve önerilerini Ek-4 forma ya,,p onaylayarak
23 EY!üI_-J016 Cuma eünü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğ, 

-blıgl,

belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formatında taranmış 600 opİ ytıtset
Çöztinürlfülti fotoğrafi ile birlikte öğretmen kimlik kartının ön ve arka yizlerinin taranmış
örneğini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir,

C- İlÇe Milll Eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Giinü Kutlama yönetmeliğinde belirtilen
görevlerin yanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki + ve işlemleri
gerçekleştireceklerdir;

1- İlÇe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdtırlüğtintin talimatları doğrultusunda,
ilÇede Yer alan her derece ve türdeki okullkurumlarda görev yapafl öğretmenlere 24 Kasım
Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğĞtmenlerin seçimine ilişkin esas ve
usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.

_ 2- I|Çe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilgili şube müdürünün başkanlığında; Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Din Ögretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları mtıdtırlerinden oıuşaİ bej
kişilik "İlçe Değerlendirme Komisyonu'' oluşturacukl*drr.

3- İlçe Değerlendirme Komisyonu;
-BaŞluruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Değerlendirme Formunun birinci

böltimtindeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını
-Okullkurum müdürlüklerince düzenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz olduğunu

kontrol ederek öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okul/kurum müdürlüklerince
gönderilen bilgi, belge ve dokiimanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci ve üçi.incü
böliimlerini Ek-3 formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak en
Yüksek puanı aları üç (3) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.

....4- İ!. Milli Eğitim Müdtirliikleri ilçe temsilcisi olarak beliiıeditüeri üç (3) öğretmene ait
"IlÇe Değerlendirme Formlarını" ve değerlendirmede esas alınan biİgi, belge ve
doktimanlarrnrn onaylı birer örneğini ve CD kaydını 30 Evlül 2016 Cuma günü mesai
bitimine kadar İı iıarui Eğitim Müdürlüklerine gönderec.tıe.aiı.

5- İlÇe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki başarılarıyla farkındalık
oluŞturan ilÇe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü tören
ve etkinlikleri ile Yıl içinde gerçekleştirilen mesleki etkinlikle. ,,rarrrda diğer öğretmenlere,
imk6nlar ölÇüsünde yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak kamu-oyuna tanıtımını
sağlayacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.



D - il Milıi Eğitinı Müdürlükleri, Öğretmenler Gİ,inü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilengörevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş "" İşı".ı..igerçekleştireceklerdir;

_ 1- İl Milli Eğitim Müdİ,irlfüleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer
alan her derece ve tiirdeki okul,&urumlarda ğörev yapaı öğetm;lele z+ İu.İ.rİOgr"t-"nı".
Giinü kutlama]an iÇin ilçe ve il temsilcisi öğretmenİerin seçimine ilişkin esas u" İrrİı.ri 

",erkin şekilde duyırracaklardır.
2- jl Milli Eğitim Müdiirliikteri; ilgili müdrir yardımcısı/şube müdiiriintin başkaılığında

Temel Eğitim, ortaöğretim, Din . Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim ' tr-.ıu"
mtı!tir|9ı109l 

91uşan 
beş (5) kişilik "il Değerlendirme Komisyonu'' oluşturaiaklardır,

3- Il Değerlendirme Komisyonları merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki
okul/krırumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğ"er ilçe milli 

- 
eğitim

müdürliiklerince seÇilip gönderilen öğretmenler için "Ek-2 Formun birinci boİtımdeki,, kİşiseı
bilgilerin tam ve doğru yazıldığıru koıtrol ederek öğetmenin değerlendirilmesine esas teştil
eden okul/kurum müdiirlüklerince, ilçe değerlendirme komisy-onlannca gonderiü bitgi,
belge_ ve doki,imanlar doğrultusunda Ek-2 formunun ikinci ve üçtincü bölİimierini Ek-3 te yeı
alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak en yiıksek pu-ı uı- tıç i;;öğretmeni belirleyeceklerdir.

_ 4- 
_ 
it Milli Eğitim Müdürlfüleri; "Ek-2 İl Degerlendirme Formrrna göre yapılan

değerlendirmeye katılan öğıetmenlerin puanlarını dikkate alarak, il geneıınoe mesıetl
başanlanyla farkındalık oluşturan öğretmenlere ait isim har,uzu oluşturacakiardıı,
_ 5- 

_ 
Il Milli Eğitim Müdiiıliikleri; "Ek-2 il Değerlendirme Formuna göre yapılan

değerlendirmede il genelinde en yiiksek puanı alan üç (3) öğretmenin iı oegerıe.İaİrm.'Fo..u
ile. değer.lendirmeye esas bitgi, belge ve dokümanlarıru Dıs ortamında uJ ku.eo veya Dostayolu ile l4 Ekim 2016 Cuma gi,inü mesai bitimine kadar Bakanlığa 1Ög,.t*.n"v.ıişİino. r.
GeliŞtirme Genel Müdiirlüği,ine) göndereceklerdir. il degerlendirİıe'fo"ımlannda tıg'reİmenin
yakın. zamanda çekilmiş ve jpg_ foımatında taranmış 6oo dpi yfüsek çozüntlrli,iklı.i fotoğrafı
mutlaka 

_yer alacaktır. Ayrıca il temsilcisi öğretmenlerin öğretmen kimlik kartlarınln ön Ve
arka yüzlerinin taranmış ömeği de gönderilecektir,

6- Il Milli Eğitim Müdürlük]eri, il temsilcisi öğretmenler ile il haıuzunda yer alan
öğretmenlerin çahşmalarını,24 I(asım Öğretmenler Giinü kutlama törenleri iıe yıl içinde
gerÇekleŞtirilen mesleki etkinlikler sırasında diğer öğretmenlere, imkanlaı tııç.ırma. y"..ı ,.yı]Il Tegya ile işbirliği yaparak kamuoyrna turrt,m,n, sağlayacak ,re'bu ogretmenıer
ödüllendirilecektiı.

E- Bakanhğımız Merkez Yürütme Birimi, Öğretmenler Giinü Kutlama Yönetmeliğinde
belirtilen. görevlere ilaveten Ankara'da Bakanlğımız koordinesinde geıçekleştirilece? 24Kasım Öğretmenler Giinü kutlama ve etkintikterine illerden ı.atrT*ut og."*.rı".i"
belirlenmesinde aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

1- oğretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdiirlüğü tarafından Öğretmene Hizmet,
Sosyal ve Külti,irel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlğında beş ( 5) kişilik .'Merkez
Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

2- Merkez Değerlendirme komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen en yiiksek puanlı üç
öğretrnene ait it Degerlendirme Komisyonu Formlan ile dğeriendirm"y. ..u. uiıgi, ueÇ ve
dokiimanları değerlendirerek 8 1 il temsilcisi öğretmeni beliJeyecektir.

^_3- 
Bak3ntığqız koordinesinde 24 Kasım 2016 tarihinje Ankara'da gerçekleştirilecek

Oğretmenler Gtjnü tören ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin isi; fisİe;ini 2s
P4PJQ16 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam onay-ına sunarak, n ııiııİ Egltim
Müdiirlüklerine duyuracaktır.



irçn nr nn ĞBnr,rcNninryrrc FoRMU
(Bakanlık ve İı Miııi Eğitim Müdürlüğtine Gönderilecek Form)

EK:2

roroĞnar
ninİNcİ nÖr,Üıvr 6işireı gı
Adı- Soyadı :

T.C. Num

Branşı
Mesleki Kıdemi (Hizmet Süresi) :

Doğum Tarihi :

Mezuniyet Or-

Cep Telefonu

Iletişim Bilgileri

İş Telefonu E-Posta Adresi

IKINCI BOLUM
Sıra
No DEĞERLENDİRVİB KONULARI

Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

l Oğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim-
öğretim başarısı

30

2 Oğencilerin gelişimine yönelik çalışmaları 25

J Oğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme çalışmaları 25

4 Temsil yeteneği 20

Toplam Puan Değeri l00

üçüucü BöaüM
Değerlendirme Konularına
Doldurulacaktır.)

Yönelik Özet gilgil"İ

iıçelil oege

Başkan üy" 9v" Üy, Üy.imza imza imza iıru i^ra
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı



EK:3

öĞnrrurrcNiN ADI soyADI:
T.c. KİMLİKrşııvranlsr :

İLÇE/İL DEĞERLENDİRME KISTASLARI

A- Oğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranrşları ile Eğitim - Öğretim
Başarısı

Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

l Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğencilerine iyi davranışlar kazanmalan konusunda gerekli
rehberlikte bulunması,

5

2 Sabırlı, şefkatli" hoşgöriilü olması ve empati kurabilmesi, 5

J Oğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, milli, manevi ve insani davranışları, 5

4 Eğitim öğretim etkinliklerini; okul, öğrenci ve çevrenin ihtiyaçlarına göre planlaması, 5

5 Toplum4 meslektaşların4 öğrencilerine, tutum ve davranışlarıyla örnek olması, 5

6 OkuliKurum, toplum ve çevreye yapmış olduğu katkıları ile kamuoyunun takdirini kazanması, 5

Bu bölüm için toplam otuz (30) puan verilecekiir

B-Oğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmaları
l Toplum hizmeti kapsamında öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapmasl, 5

2 Oğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve izcilik gibi faaliyetlere yöneltmesi ve
katılımlarını sağlaması,

5

J Oğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrulfusunda meslekleri tanımasına rehberlik etmesi, 5

4 Öğrencilere iyi bir vatandaş olma bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunması, 5

5 Oğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulunması, 5

Bu bölüm için toplam yirmi beş (25) puan verilecekiir.

C-Öğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Çalışmalan
l Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yayımlanmış eserleri ve makaleleri, 5

2 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajanslan tarafindan kabul
edilmiş, devam eden veya tamamlanmış projeleri,

5

J Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans veya dokiora çalışmalarını tamamlamış olmak, 5

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

5

5 Öğretmenlikteveyaöğretmen+idareciliktegeçenhizmetstırisiry
hesaplanacaklır.)

5

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

D-Temsil Yeteneği
l Kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerisi, 5

2 Amiıleri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağhklı iletişim kurm4 5

_) Genel görünüm, tutum ve davranışlar, 5

4 Resmİvediplomatiktörenlerde,resmiilişkilerdevetoplumsaı@
uym4

5

Bu bölüm için toplam yirmi (20) puan verilecelctir.



EK:4

öĞnnrn rruix a»r SoyADI:
T.C. KİMLİK ışıııı,ınna.sr :

oKuL/KuRuıı ııüoünı,ü«r,nniNix EK-3 FoRMuxoı«i KIsTAsLARA cönn BAşvuRu sırrini
öĞnrrrıınNı,nRn yöNnı,ix »nĞnnı,nxoinııBı,nni

OKUL/KURUıı,ı ıvrÜnÜnÜ

ADI Ve SOYADI

İmza Mühür


