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İlgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü 
Kutlama Yönetmeliği”.

Atatürk’ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri gün olan 24 
Kasım, 1981 yılmdan itibaren her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl da yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde, 
öğretmenlik mesleğinin onuruna yaraşır biçimde ilgi Yönetmelik hükümlerine göre 
kutlanacaktır.

Bu kapsamda;

1 -  24 Kasım 2015 Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlannın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesi için il, ilçe ve yurt dışı kutlama kurullan oluşturulacaktır.
2- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerimizce, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü kutlama ve etkinlikleri kapsamında ilgi Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 
ve 18’inci maddelerinde belirtilen ilgili görevler yerine getirilecektir.
3- Öğretmenler Gününün yurt içi ve yurt dışı temsilciliklerimizde günün anlam ve önemine 
yaraşır şekilde coşkuyla kutlanması için kamu kurumlarmm, özel kurumlarm, sivil toplum 
kuruluşlannın, halkın ve basın- yayın kuruluşlannm sürece etkin katılımı sağlanacaktır.
4- Yapılacak törenlerde ilgi Yönetmeliğin 14, 21 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 başanlı olmuş emekli öğretmenler araştmlarak. Öğretmenler Günü tören ve 
etkinliklerine katılmalan sağlanacaktır.
6- Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmen 
aileleri ziyaret edilecektir.
7- Öğretmenlerimizin mesleki dayanışmalannı güçlendirecek etkinlikler düzenlenecektir.
8- Okullarda gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine idareci, öğretmen, 
öğrenci ve velilerin aktif katılımı sağlanacaktır.
9- Kutlama kurullannca. Öğretmenler Günü tören ve etkinliklermin okullarda veya

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

Aynntılı bilgi için: Güner ALTUN (Eğitim Uzmanı) 
Tel: (0 312) 413 26 33 

Faks: (0312)425 30 94

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8f5b-8e9c-3f7a-be5a-6fc3 kodu ile teyit edilebilir

http://www.meb.gov.tr
mailto:oygm@meb.gov.tr
http://evraksorgu.meb.gov.tr


öğretmenevlerinde gerçekleştirilmesine öncelik verilecektir.
10- Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ile öğretmenleri arasmda kutlama kurulları 
tarafından öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda (resim, müzik, şiir, 
kompozisyon vb.) yanşmalar düzenlenerek, dereceye giren öğretmen ve öğrencilere 
Öğretmenler Günü kutlama törenleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin 
sergilenmesi gerçekleştirilecektir.
11- Kutlama kurullannca, üniversitelerle işbirliği yapılarak Öğretmenler Gününü kapsayan 
haftada ve yıl içinde eğitim-öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili panel, sempozyum, 
konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.
12- İl ve ilçelerde öğretmenler tarafmdan hazırlanacak “eğitim ve öğretmen” konulu bir 
tiyatro eserinin Öğretmenler Gününü kapsayan haftada sahneye konulmasına çalışılacaktır.
13- İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerden koro ve halk oyunlan gruplan oluşturularak. 
Öğretmenler Gününde ve yıl içerisinde öğretmenlere, öğrencilere ve halka sunumlar 
gerçekleştirilecektir.
14- ll/ilçelerden Öğretmenler Günü için mesleki başanlanyla farkmdalık oluşturan 
öğretmenlerin belirlenmesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek 
Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine illeri temsilen katılacak öğretmenlerin seçiminde 
Ek-1,2 ve 3’ te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2015 Öğretmenler Gününün, öğretmenlik mesleğinin toplumsal algı ve statüsünü 
yükselterek, saygmiığmı arttıracak coşku ve katılımlarla kutlanmasmda herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmemesi hususunda.

Gereğini önemle rica ederim.

Nabi AVCI 
Bîikan

EKLER:
1- îl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçim esas ve usulleri (2 sayfa)
2- İl/ilçe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu (1 sayfa)
3- İl/ilçe temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme formu ile ilgili açıklamalar (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı
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£K:1

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM ESAS VE USULLERİ

A- îl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlar öncelikle dikkate alınacaktır.

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

B- OkuiyKurum Müdürlükleri; Bakanhğımız koordinesinde kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü 
etkinliklerine katıhnak üzere okulundan/kurumundan başvuruda bulunan öğretmenler için “Ek-2 
Formun” Birinci Bölümünde yer alan kişisel bilgileri başvuru sahibi öğretmene doldurtarak, 
öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerine gönderecektir.

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

1- Üçe millî eğitim müdürlükleri; U millî eğitim müdürlüğünün talimatlan doğrultusunda, ilçe 
genelinde yer alan her derece ve türdeki okuiykurumlarmda görev yapan öğretmen ve yöneticüere, 24 
Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve 
usulleri en etkin şekilde duyuracaktu:.
2- Üçe millî eğitim müdürlükleri; ügili şube müdürünün başkanhğmda temel eğitim, ortaöğretim, 
mesleki ve teknik eğitim kurumlan müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik “Üçe Değerlendirme 
Komisyonu” oluşturacaktır.
3- Üçe Değerlendirme Komisyonu; başvuruda bulunan öğretmenlere ait “ Ek-2 Formun Birinci 
Bölümdeki” kişisel bügilerin tam ve doğru yazıldığım kontrol ederek, öğretmenin değerlendirilmesine 
esas teşkil eden bügi, belge ve dokümanlar doğrultusunda EK-2 Formunun Üdnci ve Üçüncü 
Bölümlerini Ek-3’de yer alan değerlendirme kıstaslarına göre eksiksiz şekilde doldurarak en yüksek 
puan alan beş (5) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirleyecektir.
4- Üçe millî eğitim müdürlükleri; ilçe temsilcisi olarak belirledikleri 5(beş) öğretmene ait “İlçe
Değerlendirme Formlarım” ve değerlendirmede esas alman bilgi, belge ve dokOmanlannm onayh birer 
kopyasım ve CD kaydını o? . ın  Cuma günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdMüğüne
gönderecektir. Üçe DeğerlentÜtme Formlarmda, öğretmenin yakm zamanda çekilmiş ve jpg formatmda 
taranmış 600 dpi yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı mutlaka yer alacaktır. Ayrıca ilçe temsilcisi 
öğretmenlerin öğretmen kimlik kartlanmn ön ve arka yüzlerinin tarammş örneği de gönderilecektir.

5- Üçe millî eğitim müdürlükleri, ilçe genelinde mesleki başansıyla farkmdalık oluşturan 
öğretmenlerin çabşmalarım 24 Kasım 2015 Öğretmenler Günü tören ve etkinlikleri sırasmda ve diğer 
mesleki faaliyetlerde tamtarak bu öğretmenleri ödüUendirecektir.

D - Ü millî eğitim müdürlükleri, il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde yönetmelikte belirtilen görevlere 
ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri de gerçekleştirecektir.

1- Ü millî eğitim müdürlükleri. Bakanlık talimatlan doğrultusunda il genelindeki her derece ve türdeki 
okul/kurumlarmda görev yapan öğretmen ve yöneticilere, 24 Kasun 2015 yılı Öğretmenler Günü 
kutlamalan için il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin esas ve usulleri en etkin şekilde 
duyuracaktır.
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2- Î1 millî eğitim müdürlükleri; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında temel eğitim, 
ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim kurumlan müdürlerinden oluşan beş (5) kişilik “II 
Değerlendirme Komisyonu” oluşturacaktır.
3- İl Değerlendirme Komisyonu; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan 
müracaat eden öğretmenler ile merkez ve diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerince seçilip gönderilen 
öğretmenler için “Ek-2 formun Birinci Bölümdeki” kişisel bilgilerin tam ve doğru yazıldığım kontrol 
ederek, her öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda 
EK-2 formun İkinci ve Üçüncü Bölümlerini Ek-3 ‘de yer alan değerlendirme kıstaslanna göre eksiksiz 
şekilde doldurarak il genelinde en yüksek puan alan beş (5) öğretmeni belirleyecektir.
4- İl milli eğitim müdürlükleri; il temsilcisi olarak seçilen 5(beş) öğretmen için gerekli güncellemeyi 
yaparak; il dışma nakil olanlan, emekli olmuş olanları, hastalığı nedeniyle seyahat edemeyecek 
durumda olanlan, il temsilcisi seçildikten sonra maaş kesimi ve daha ağır ceza almış olanlan, bakanlık 
davetine mazereti nedeniyle katılamayacak durumda olanlan çıkardıktan sonra kalanlardan en yüksek 
puan alan 5 (beş) öğretmeni belirleyecektir.
5- İl millî eğitim müdürlükleri; il genelinde en yüksek puan alan beş (5) öğretmene ait “İl 
Değerlendirme Formlanm”, değerlendirmede esas alman bilgi, belge ve dokümanlann onaylı birer 
örneğini 9 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığa (Öğretmen Yetiştirme ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğüne) DYS ortamında ve kargo veya posta ile göndereceklerdir. Bu tarihten 
sonra Bakanlığa gönderilen isimlere ait form, bilgi ve dokümanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Î1 
Değerlendirme Formların da, öğretmenin yakın zamanda çekilmiş ve jpg formatında taranmış 600 dpi 
yüksek çözünürlüklü fotoğrafı mutlaka yer alacaktır. Ayrıca il temsilcisi öğretmenlerin öğretmen 
kimlik kartlanmn ön ve arka yüzlerinin taranmış örneği de gönderilecektir.
6- İl temsilcisi seçilen öğretmenlerin çalışmalan, 24 Kasım 2015 Öğretmenler Günü kutlama törenleri 
ile yıl içinde gerçekleştirilen mesleki faaliyetler sırasmda imkânlar ölçüsünde yerel ve ulusal medya ile 
işbirliği yapılarak tamtılacak ve bu öğretmenler ödüllendirilecektir.
7- İl temsilcisi öğretmenler hakkında yeni bilgi, belge ve dokümana ihtiyaç duyulması halinde bu 
belgeler en kısa sürede Bakanlığa ( Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne) 
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 tarafmdan ilgili Daire Başkanmm başkanlığında 
en az 5 (beş) kişilik “Merkez Değerlendirme Komisyonu” kurulacaktır. Komisyon 81 il den 
gönderilen beşer öğretmene ait Î1 Değerlendirme Komisyonu formları ile değerlendirmeye esas olan 
bilgi, belge ve dökümanlan değerlendirerek o ilin temsilcisi öğretmeni belirleyecektir.
Bakanlığımız, koordinesinde 24 Kasım 2015 tarihinde kutlanacak Öğretmenler Günü tören ve 
etkinliklerine katılacak öğretmenleriıî isim listesini 23 Ekim 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar 
Makam Onayma sunarak, il millî eğitim müdürlüklerine duyuracaktır.



İL/İLÇE DEĞERLENDİRME FORMU
(Bakanlık ve tl Mili! Eğitim MOdOrlağOne 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 :

İletişim Bilgileri:

Cep Telefonu İş Telefonu E-Posta Adresi

İKİNCİ BÖLÜM
Sıra
No

DEĞERLENDİRME KONULARI Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

1 Öğretmenin mesleki tutum, değer ve davramşlan ile eğitim öğretim başansı 40

2 Öğrencilerin gelişimine yönelik çalışmalan 25

3 Öğretmenin kendisini yetiştirme ve yenileme başansı 25

4 Temsil yeteneği 10

TOPLAM PUAN 100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME KONULARINA YÖNELİK ÖZET BİLGİLER (Mutlaka DoldurulacakUr.)

İl/İlçe Değerlendirme Komisyonu

Başkan Üye Üye Üye Üye

İmza İmza İmza İmza 
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza
Adı Soyadı



EK:3

ÎL/ÎLÇE DEĞERLENDİRME KISTASLARI

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

Puan
Değeri

Komisyon
Puanı

1 Meslek onuru ve saygmiığma uygun hareket etmesi. 5
2 Öğrencilerine karşı tutum ve davramşlan 5
3 Ders içi ve ders dışı çalışmalarda öğrencilerine iyi davramşlar kazanmaları 

konusunda gerekli rehberlikte bulunması,
5

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

davramşlan.
5

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

5

7 Meslektaşlarma, öğrencilerine ve topluma örnek olması. 5
8 Kurum/okul, toplum ve çevreye yapmış olduğu katkılan. 5

Bu bölüm için toplam kırk (40) puan verilecektir

B-Öğrencilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

1 Toplum hizmeti kapsammda öğrencilerin proje ve çalışmalanna rehberlik yapması. 5
2 Öğrencileri bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve izcilik gibi faaliyetlere 

yöneltmesi ve katılımlanm sağlaması.
5

3 Öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda meslekleri tanımasma 
rehberlik etmesi.

5

4 Öğrencilere iyi bir vatandaş olma bilinci kazandırması. 5
5 Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırması 5

Bu bölüm için toplam yirmi beş (25) puan verilecektir

C-Öğretmenin Kendisini Geliştirme ve Yenileme Başarısı

1 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yayımlanmış eserleri ve makaleleri. 5
2 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili kabul edilmiş ve tamamlannuş projeleri. 5
3 Branşı veya eğitim öğretimle ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmalan. 5

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

5 Öğretmenlikte veya öğretmen + idarecilikte geçen hizmet süresi ( her yıl için 0,2 
puan verilerek hesaplanacaktır.)

5

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

D-Temsil yeteneği

İletişim, kendini ifade etme ve protokol kurallanna uyma 10

Bu bölüm için toplam on (10) puan verilecektir.


