EK-1
İLÇE VE İL TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ
A) İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir;
1-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda bilfiil öğretmen olarak görev yapıyor
olmak,
2-Öğretmenlik mesleğinde en az üç (3) yıllık hizmeti bulunmak,
3-Son beş (5) yıl içerisinde “Aylıktan Kesme” veya daha ağır bir ceza almamış olmak,
4-Son beş (5) yıl içinde Bakanlıkça düzenlenen faaliyetlere il temsilcisi öğretmen olarak
katılmamış olmak.
B) Okul/kurum müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlere ilaveten il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen iş ve
işlemleri gerçekleştirecektir;
1-Okul/kurum müdürlükleri, okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere, öğretmenlerin
seçimine ilişkin esas ve usulleri imza sirküsü ile duyuracaktır.
2-“Değerlendirme Formu Ek:2” nin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgileri başvuru
sahibi öğretmen tarafından doldurulması sağlanacaktır.
3-Ek-2 formun ikinci bölümünde yer alan değerlendirme konularını Ek-3 değerlendirme
kıstaslarını dikkate alarak, kıstaslarla ilgili görüş ve önerilerini Ek-4 forma yazıp
onaylayarak 22 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda
sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş jpg formatında taranmış 600 dpi
yüksek çözünürlüklü fotoğrafını ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.
C) İlçe millî eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlerin yanı sıra ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri
gerçekleştirecektir.
1-İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda
görev yapan öğretmenlere Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin
seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.
2-İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilgili şube müdürünün başkanlığında; Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları müdürlerinden oluşan beş
kişilik “İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturacaklardır.
3-İlçe Değerlendirme Komisyonu başvuruda bulunan öğretmenlere ait Ek-2 Değerlendirme
Formunun birinci bölümündeki kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını, okul/kurum
müdürlüklerince düzenlenmesi gereken Ek-4 formun eksiksiz doldurulduğunu kontrol ederek,
öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden okul/kurum müdürlüklerince gönderilen
bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-2 formun ikinci ve üçüncü bölümlerini Ek-3
formda yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde değerlendirip doldurarak mesleki
çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan en yüksek puanı alan üç (3) öğretmeni
ilçe temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.
4-İlçe millî eğitim müdürlükleri ilçe temsilcisi olarak belirledikleri üç (3) öğretmene ait
“İlçe Değerlendirme Formlarını” ve değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanın
onaylı birer örneğini ve CD kaydını 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar il millî
eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

5-İlçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı
öyküleri bulunan ilçe temsilcisi öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü kutlama ve
etkinlikleri ile yıl içinde gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya
ile işbirliği yaparak kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.
D) İl millî eğitim müdürlükleri, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen
görevlerin yanı sıra il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki iş ve işlemleri
gerçekleştireceklerdir;
1-İl millî eğitim müdürlükleri, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, il genelinde yer
alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler
Günü kutlamalarına katılmak için başvuruda bulunacak ilçe ve il temsilcisi öğretmenlerin
seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde duyuracaklardır.
2-İl millî eğitim müdürlükleri; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında:
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları
müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik “İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturacaklardır.
3-İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki
okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe milli eğitim
müdürlüklerince seçilip, belgeleri il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen öğretmenler için
“Ek-2 Formun birinci bölümdeki” kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığını kontrol ederek,
ilçe değerlendirme komisyonlarınca gönderilen bilgi, belge ve doküman doğrultusunda Ek-2
formunun ikinci ve üçüncü bölümlerini Ek-3 te yer alan kıstaslara göre eksiksiz şekilde
değerlendirerek öğretmenler arasından puanlama sırasına göre il genelinde mesleki
başarılarından dolayı farkındalık oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir
edilmiş, başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait sıralama listesini oluşturacaklardır.
4-İl Değerlendirme Komisyonları; il genelinde mesleki başarılarından dolayı farkındalık
oluşturan ve bu başarıları kamuoyuna yansımış, takdir edilmiş, başarı öyküleri doğrultusunda
oluşturulan öğretmenlere ait sıralama listesinden en yüksek puanı alan bir (1) öğretmeni il
temsilcisi olarak belirleyeceklerdir.
5-İl millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığımız koordinesinde Ankara’da yapılacak tören
ve etkinliklerde illerini temsilen seçilen öğretmenin mesleki çalışmalarını ve başarı öykülerini
anlatan MPEG, MP4 veya AVI formatlarında 5-10 dakikalık kısa film hazırlanacaktır. Kısa
film, mesleki başarı öyküsünün geçtiği ortamda çekilecek ve CD ortamında 13 Ekim 2017
Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne gönderilecektir. Kısa filmin tüm telif ve yayım hakkı ile ilgili iş ve işlemler il
milli eğitim müdürlüklerince alınacak ve bu konudaki tüm yasal sorumluluk il milli eğitim
müdürlüklerinde olacaktır. Hazırlanan kısa filmin tüm telif ve yayım hakkı il milli eğitim
müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında olacak şekilde gerekli tedbirler alınacaktır.
6-İl millî eğitim müdürlükleri; “Ek-2 İl Değerlendirme Formuna göre yapılan
değerlendirmede il genelinde en yüksek puanı alan il temsilcisi olarak seçilen öğretmene ait İl
Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri DYS ortamında, seçilen
öğretmenin başarı öyküsünü kapsayan kısa filmi ise USB bellek veya CD ile 13 Ekim 2017
Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne göndereceklerdir. İl değerlendirme formlarında öğretmenin yakın zamanda
çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü fotoğrafı yer alacaktır.
Ayrıca seçilen öğretmenin özgeçmişi ile öğretmen personel kimlik kartının ön ve arka
yüzlerinin taranmış örneği de gönderilecektir.

7-İl millî eğitim müdürlükleri, il temsilcisi öğretmen ile illerindeki sıralama listesinde yer
alan öğretmenlerin çalışmalarını, Öğretmenler Günü tören ve etkinlikleri ile yıl içinde
gerçekleştirilen benzeri etkinlikler sırasında, yerel ve ulusal medya ile işbirliği yaparak
kamuoyuna tanıtacak ve bu öğretmenleri ödüllendireceklerdir.
8-İl milli eğitim müdürlükleri il temsilcisi seçilen öğretmene ait; değerlendirme formunu,
değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerini, özgeçmişini, öğretmen personel kimlik kartının
arkalı önlü fotokopisini, fotoğrafını, başarı öyküsünü anlatan kısa filmin usb bellek veya CD
sini Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
E) Bakanlığımız Merkez Yürütme Birimi, Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde
belirtilen görevlere ilaveten Ankara’da Bakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin belirlenmesinde
aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.
1-Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmene Hizmet,
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanının Başkanlığında “Merkez Değerlendirme
Komisyonu” kurulacaktır.
2-Merkez Değerlendirme Komisyonu, illerden Bakanlığa gönderilen mesleki
çalışmalarıyla öne çıkan ve başarı öyküleri bulunan öğretmenlere ait İl Değerlendirme
Komisyonu Formları ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve her türlü dokümanı
değerlendirecektir.
3-Bakanlığımız koordinesinde 24 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine illerden katılacak öğretmenlerin isim listesini 27
Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Makam Onayına sunarak il millî eğitim
müdürlüklerine duyuracaktır.

İLÇE/İL DEĞERLENDİRME FORMU
(Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilecek Form)

EK:2
FOTOĞRAF

BİRİNCİ BÖLÜM (Kişisel Bilgiler)

Adı – Soyadı
:
T.C. Numarası
:
Görev Yaptığı İl/İlçe ve Okulu :
Branşı
:
Mesleki Kıdemi (Hizmet Süresi) :
Doğum Tarihi
:
Mezuniyet durumu:
Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )
Görev Yeri Adresi

:

Cep Telefonu
…………………

Sıra
No

İletişim Bilgileri
İş Telefonu
………………

E-Posta Adresi
……………………………

İKİNCİ BÖLÜM
Puan
Değeri

DEĞERLENDİRME KONULARI

20

2

Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davranışları ile eğitim- öğretim
başarısı
Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmaları

3

Öğretmenin kendisini geliştirme ve yenileme çalışmaları

15

4

Öğretmenin kamuoyunca takdir edilmiş çalışmaları (başarı öyküleri)

30

5

Temsil yeteneği

20

1

Toplam Puan Değeri

Komisyon
Puanı

15

100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Konularına Yönelik Özet Bilgiler (Bu bölüm İlçe/İl komisyonlarınca öğretmenin kamuoyunca takdir
edilmiş mesleki çalışmaları ve bu çalışmalarının başarı öyküleri dikkate alınarak mutlaka doldurulması
gerekmektedir.)

İlçe/İl Değerlendirme Komisyonu
Başkan
İmza
Adı Soyadı

Üye
İmza
Adı Soyadı

Üye
İmza
Adı Soyadı

Üye
İmza
Adı Soyadı

Üye
İmza
Adı Soyadı

ÖĞRETMENİN ADI SOYADI :
T.C. KİMLİK NUMARASI
:
A-

EK:3
İLÇE/İL DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Öğretmenin Mesleki Tutum Değer ve Davranışları ile Eğitim –Öğretim Başarısı

Puan
Değeri

1

Öğrencilere karşı sabırlı, şefkatli, hoşgörülü olması, empati kurabilmesi, önyargısız olması,

10

2

Öğretmenin mesleğini icra etmesi sırasında vicdani, millî, manevi, insani tutum ve davranışlarıyla öğrencilerine,
meslektaşlarına, velilere ve kamuoyuna örnek olması,

10

Bu bölüm için toplam yirmi (20) puan verilecektir
B-Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmaları
1

Öğrencilerin proje ve çalışmalarına rehberlik yapması,

3

2

Öğrencileri bilimsel, mesleki ve teknik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, izcilik gibi faaliyetlere yöneltmesi ve
öğrencilerin katılımlarını sağlaması,

3

3

Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda meslekleri tanımasına rehberlik etmesi,

3

4

Ders içi ve ders dışı çalışmalarıyla öğrencilerinin olumlu davranışlar kazanmalarına rehberlik etmesi,

3

5

Öğrencilere okuma, araştırma ve teknolojiyi doğru kullanma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalarda
bulunması,

3

Bu bölüm için toplam on beş (15) puan verilecektir.
C-Öğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Çalışmaları
1

Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yayımlanmış eserleri, makaleleri ve EBA’ ya kabul edilmiş eğitim içeriklerinin
bulunması veya meslek dersi modülü yazımında görev alması,

3

2

Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili son beş yıl içerisinde Ulusal Ajans, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve diğer
hibe veren kurumlar tarafından kabul edilmiş, devam eden veya tamamlanmış projeleri olması,

3

3

Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans veya doktora çalışmalarını tamamlamış olmak,

3

4

Branşı veya eğitim öğretimle ilgili son 3 yıl içinde katılmış olduğu mesleki gelişim eğitimi ( katıldığı her yılı için 1
puan verilerek hesaplanacaktır.)

3

5

Öğretmenlikte veya yöneticilikte geçen hizmet süresi ( her yıl 0,2 puan olarak hesaplanacaktır.)

3

Bu bölüm için toplam on beş (15) puan verilecektir.
D- Öğretmenin kamuoyunca takdir edilmiş çalışmaları
1

Okul/kurumuna yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kamuoyunun takdirini kazanması

10

2

Öğrencilere ve velilere yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kamuoyunun takdirini kazanması

10

3

Toplum ve çevreye yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kamuoyunun takdirini kazanması

10

Bu bölüm için toplam otuz (30) puan verilecektir.
E-Temsil Yeteneği
1
Kendini ifade edebilme, duygu ve düşüncelerini anlatabilme becerisi,

5

2

Amirleri, çalışma arkadaşları ve çevresiyle uyumlu ilişkiler ve sağlıklı iletişim kurma,

5

3

Öğrencilerine, meslektaşlarına, topluma; giyim, konuşma, davranış, alışkanlık vb. konularda rol model olabilme,

5

4

Resmî törenlerde protokol kurallarına uyma,

5

Komisyon
Puanı

Bu bölüm için toplam yirmi (20) puan verilecektir.

EK:4
ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:
T.C. KİMLİK NUMARASI :

OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN EK-3 FORMUNDAKİ KISTASLARA GÖRE BAŞVURU SAHİBİ
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

OKUL/KURUM MÜDÜRÜ
ADI ve SOYADI
İmza Mühür

