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USAK V ALiLiGi 


it Mi]]j Egitim Miidiirliigii 


Say! : 23374746-774.0 I-E.4975049 04.05.2016 

Konu : Aday Ogretmen Y cti~tirme Siireci 
Telafi Program! 

TUM TE~KiLATA 

BakanhgllTIlZ Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MOdiirliigiiniin 
28.04.2016 tarih ve 4778024 sayII! Aday Ogrctmen Yeti~tirme SOreci Telafi Program! 
hakkmdaki yazllan yazlmlz ekinde gonderilmi~ olup; 

ilgi yazmm dam~man ve aday ogretmenlere imza kar~lhgmda duyurulmasll1! ve 
aday ogretmenlerle ilgili telafi i~Iemlerin ilgi yazl kapsammda planlanarak uygulanmasl ivin 
gerekli hassasiyetin gosterilmesi, aksakhga ve magduriyete scbcbiyet verilmemesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

BUlent SABiN 
VaH a. 

Milli Egitim MiidOrU 

DAGITIM: 

TUm Te~kilata 

Adrcs: Aynnllil bilgi ic;in: 
Elcktronik Ag: Tcl: 
c-p(\~ta : Faks: 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Ogrctmcn Y cti§tirme ve Geli§tirmc Gene! Miidtirliigii 


SaYI : 43501582-774.01-E.4778024 28.04.2016 
Konu: Aday Ogrctmcn Y cti§tirmc SUreci 

Telafi Program 1 

.......................... V ALiLiGiNE 

(il MiUi Egitim Mtidiirliigii) 

iIgi: a) 02.03.2016 tarihIi vc 2456947 saYlh Makam Gluru ile yiirtirliigc giren Aday 
Ogrctmen Y cti§tirmc Slirccine i1i§kin Y oncrge 

b) Ogretmcn Y cti§tirmc ve Geli§tirmc Gcnel Miidiirliigiiniin 26/04/2016 tarihli ve 
4687266 saYlh yazlsl 

Bilindigi iizere Aday Ogretmen Yeti§tinne Siireei 01.03.2016 tarihinde, $ubat aY1l1da 
ilk atamaSI yapllan ogrctmenler i9in ba§laml§tlf. Siirc9, ilgi (a) Yonerge dogrultusunda 
haZlrlanan Aday Ogrctmen Y cti§tirmc Programl kapsam1l1da ylirlitiihncktedir. ilgi (a) 
Y oncrge 'nin 5. maddesinin 5. fIkras1l1a gore aday ogretmcnin yeti§tirme program1 

kapsam1l1daki faaliyetlerin tiimiinc katIhml zorunludur. Bu faaliyetlcrin bir kIsmma vcya 
tamamma yasal mazereti ncdeniyle katllamayan aday ogretmenlcr telafi egitimine almaeaktlr. 

Aday Ogretmcn Y cti§tirmc Programl dogrultusunda bir aday ogretmen izlcme ve 
uygulama siirccinde 16 haftahk egitime tabidir. 16 haflahk izJeme ve uygulama slireci; 141 
saat dcrs planlama, hazlrhk ve degerlendirmc, 51 saat ders izlcme, 90 saat ders uygulamasl, 
96 saat okul i9i faaliyet, 90 saat okul dl§l faaliyet §cklinde planlamm§tIr. ikinei kadcmc olan 
hizmet i9i egitim faaliyetlcri i9in isc aday ogretmenler 240 saatJik egitimc ahnaeaklardlf. 

Aday ogretmenin okulda glinliik bulunmasl gereken 6 ders saatinin slmf i9i gozlcm vc 
Ivcya uygulama etkinligi ile derse hazlrhk, etkinlik geli§tirme, form doldurma veya bir 
sonraki gliniin ders planlamasmm kayar saat olacagl ilgi (b) yazl ile bildirilmi§ti. Ancak 
okuldaki gilnlilk 6 saatlik ~ah~ma silresinin giln i~indeki faaliyetlere dagdlml, dam~man 
ogretmenin ~ah~ma programma ve ders saatlerinc bagh olarak farkh 
uygulanabilecektir. 

Yeti§tirmc programmm herhangi bir boli.imlinii mazereti ncdeniyle ka91ran adaylann 
telafi cgitimlcri, it Milll Egitim Mlidlirlerinin koordinesi vc sorumlulugunda a§agldaki §ckilde 
geryekle§tirilebilecektir: 

I. Toplam 51 saat (17 gUn) olan ders izlcmc, toplam 90 saat (30 gUn) olan ders 
uygulama vc toplam 96 saat (16 giin) olan okul iyi faaliyetlerden herhangi birinc mazeretleri 
nedeniyle klsa slireli olarak katJlamayanlann telafisi, okullarm 9ah§ma siirclerinin uygun 
olmasl durumunda, adaym gtinliik olarak okulda bulunmasl gereken slire 6 saatten 8 saate 
91kanlarak yapIlabilecektir. izleme, uygulama vc okul i9i faaliyetlerinden kaylfJlan her bir 
giiniin 3'er saatlik s1l11f i9i gozlem, uygulama veya okul iyi faaliyet etkinlikleri okuldaki 
giinltik 2'§er saatlik telafi programlanna dagltllarak tamamianabileeektir. Aday ogrctmenler; 
slmf dl§ll1da yapllan ders dl§l hazlrhk ve planlama, materyal gcli§tirme, olymc araylan 
geJi§tinne gibi kaylrdlklan her bir gliniin etkinliklcrini okul dl§l zamanlarda yapabilccckier ve 
dam~man ogretmenlerinc onaylattIktan sonra dosyalanna koyacaklardlr. Haftada 3 glinlUk 
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Sl11lf iyi faaliyct gUnlcrindeki eklenen saatlerin tclafi programlanna yetmemesi hitlinde okul 
iyi ve okul dl~l faaliyet gUnlerinde adaym gUnlUk 6 saatlik yapmasl gcreken etkinligc ilavctcn 
gUnlUk 2 saatlik ilave tclafi programl yapIlabilecektir. 

2. Gcrckli ve uygun durumlarda aday ogretmenin hafta sonu yapllan yeti$tirme ve 
dcstekleme kurslan, halk egitim kurslan vb. kurs ve egitim faaliyetlerinde telafi cgitimi 
yapmasl saglanabilecektir. 

3. Adaym toplam 90 sa at (15 gUn) okul dl~l faaliyetlerindcn herhangi birisini mazereti 
nedeniylc yapamamasl halinde idare, etkinligin niteligine gore hafta lyi veya hafta sonunda 
adaym gUnlUk 6 saatlik yah~ma programmm dl$mda kalan zamanlarda uygulanmak uzere bir 
tclail program! hazlfiayabilir. Aday, telafi kapsammdaki okul dl~l etkinlikleri 
geryekIe~tirdikten sonra ilgili formlan doldurup dam~man onaYI alarak dosyasma koyar. 
6rnegin; okul dl$l faaliyctler kapsammda diger adaylann hafta iyinde gcrycklc~tirdikleri 
mUze ziyareti, halk cgitim mcrkczi ziyarcti gibi ctkinliklcri, mazcrcti nedeniyle kaylran aday 
ogrctmenler, idarenin bclirlcyecegi program dahilinde bu etkinlikleri hafta sonu 
geryckle~tirebilir. Ancak bu faaliyctlerin geryeklc$ip geryckIe$mediginin idarc tarafmdan 
takibi yapIlmaIJdlf. 

4. izleme ve uygulama sUrecinin tamamml veya performans degerlcndinnesine 
yctecck kadar sureyi (60 gun) geyerli mazcrctleri ncdeniylc tamamlayamayanlar iyin hcrhangi 
bir tel ail progrmTIJ uygulanmayacak olup, bu ki~ilcr adayhk egitimlerini bir sonraki doncmdc 
en ba~tan alarak tamamlayacaklardlr. Ancak bu ki~iler yeti~tinnc sUrecinin hizmct iyi cgitim 
uygulamalan donemindc gorcvde olmalan halindc egitimin bu klslmna katilacaklardlL 

5. Askcrlik, dogum izni, muvafakatnameyi gCy alma, sonradan atanma vb. nedenlcrle 
Aday 6gretmen Yeti~tirme SUrecine sonradan dahil olan aday ogretmenIer, yeti~lirme 
sUrecine diger adaylarm devam ettigi yerden degil, programm tUmUnU tamamlayacak ~ekildc 
sUrcce cn ba$tan ba$layacaklardlf. 

6. Telail egitimi sUrecinin planlanmasl ve saghkh bir ~ekilde yUrUtiilmesinden il Mill! 
Egitim MUdUrleri sorumlu olacaktJr. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Doy. Dr. Semih AKTEKiN 


Bakan a. 


Genel MUdUr 


Dagltlm: 


B Plam 81 il Valiligine 
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