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Giriş  

Bu kılavuz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nce, öğretmenlik uygulaması 

faaliyetlerinde “Öğretmenlik Uygulaması I/II” dersini alan uygulama öğrencilerine yol göstermek üzere 

hazırlanmıştır. Kılavuz, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri, Milli 

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Ek-1’deki 

B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-300.8.2.55-4392 sayılı yazısı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Arasında Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Yapacakları 

Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü ve Millî Eğitim Bakanlığı 

Tebliğler Dergisi’nin Eylül 2021 tarih, 2767 ek, E-31666252-399-33258264 sayılı “Öğretmenlik 

Uygulaması Yönergesi” doğrultusunda hazırlanmıştır. 

“Öğretmenlik Uygulaması” MEB ile YÖK’ün iş birliği; il milli eğitim müdürlükleri, 

fakülte/enstitüler ve uygulama eğitim kurumlarının koordinatörlüğünde yürütülen bir faaliyettir. Bu 

faaliyetin yukarıda belirtilen resmî yazılarla belirlenmiş; belirli kavramları, esasları, amaçları, işleyiş ve 

işleyişe dair belgeleri, tarafları ve tarafları için belirlenmiş görev yetki ve sorumluluklar çerçevesi vardır. 

Kılavuzun ilerleyen bölümlerinde bunlara dair ayrıntılar sunulmuştur.  

  



1. Kılavuzda Geçen Terimler ve Açıklamaları 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı 

b) Bölüm uygulama koordinatörü: Fakülte/Enstitü ve uygulama okullarının koordinatörleri iş 
birliğinde, temsil ettiği bölümün öğretmenlik uygulaması ile ilgili işleyişi planlayan ve yürüten öğretim 

elemanı.  

c) Derece: Uygulama eğitim kurumlarının; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyleri. 

ç) Dönem: Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirildiği güz (I. yarıyıl) ve bahar (II. yarıyıl) 

dönemlerinin her biri. 

d) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü: Öğretmenlik uygulaması sürecinin; uygulama 
öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ve uygulama eğitim kurumu 

koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve 

öğretimden sorumlu dekan yardımcısı ve/veya yüksekokul müdür yardımcısını ve/veya enstitü müdür 

yardımcısı. 

e) MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri. 

f) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü: Öğretmenlik uygulaması sürecinin; 

fakülte/enstitü ve uygulama eğitim kurumu koordinatörleriyle birlikte, planlanan esaslara göre 

yürütülmesini sağlayan il millî eğitim müdür yardımcısı veya il millî eğitim şube müdürü. 

g) Öğretmenlik uygulaması: Uygulama öğrencilerine; eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, 

yönetim ve ders dışı etkinliklerle birlikte bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandırmayı amaçlayan 
ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan, uygulama etkinliklerinin tartışılıp 

değerlendirildiği ders/dersler (Öğretmenlik Uygulaması I-II). 

ğ) Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesi: Öğretmenlik uygulamasına 

katılan uygulama öğrencilerine rehberlik yapacak ve meslek öncesi deneyim sahibi olarak 
yetiştirilmelerine katkı sağlayacak yönetici ve öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığınca verilen kurs 

belgesi. 

h) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu: Öğretmen yetiştirme sisteminin daha kalıcı ve etkin bir 
şekilde işlemesini sağlamak ve daha nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere Millî Eğitim 

Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve öğretmen yetiştiren fakültelerin temsilcilerinden oluşan danışma 

organı. 

ı) Program koordinatörü: Fakülte/enstitülerce, ihtiyaç duyulması hâlinde, görevlendirilen ve 

bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği içinde, programa ait çalışmaları planlayan öğretim elemanı. 

i) Tür: Aynı derecedeki uygulama eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan 

uygulama eğitim kurumları. 

j) Uygulama eğitim kurumu: Öğretmenlik uygulamasının yürütüldüğü, Millî Eğitim Bakanlığına 

bağlı resmî veya özel eğitim- öğretim kurumları. 

k) Uygulama eğitim kurumu koordinatörü: Eğitim kurumundaki öğretmenlik uygulamasının 
belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında 

iletişim ve koordinasyonu sağlayan eğitim kurumu müdürü veya müdür başyardımcı veya müdür 

yardımcısı. 

l) Uygulama öğrencisi: Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler 
ile öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul haricindeki öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden 

fakülte/programlardan mezun olup enstitüde Öğretmenlik Meslek Bilgisi  Eylül 2021 - 2767-EK Millî 

Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1053 Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden ya da pedagojik 
formasyon eğitimi veren eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümünde Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenci. 

m) Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 

(MEBBİS) içinde öğretmenlik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü modül/bölüm. 



n) Uygulama öğretmeni: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması 

Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse 

giren; sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen; en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine, 
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri okul uygulamaları kapsamında kullanmada 

rehberlik edecek öğretmen.  

o) Uygulama öğretim elemanı: En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik 
uygulaması sürecini, uygulama öğretmeni ile planlayan ve uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan 

ve değerlendiren, yönergenin ilgili maddelerine göre yürütmek üzere belli bir öncelik sırasına göre (ilgili 

öğretmenlik programında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim yapmış veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 
doçentliği olan öğretim elemanları; eğitim bilimleri alanında doktora ve/veya Üniversitelerarası Kurul 

(ÜAK) doçentliği olan) seçilen ve görevlendirilen öğretim elemanı. 

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu. 

p) Yükseköğretim kurumu: Öğretmen yetiştiren üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokulları 

veya “pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı” düzenleyebilen diğer öğretim kurumları. 

r) Yükseköğretim kurumu yönetimi: Fakülte/Enstitü yönetimi. 

2. Öğretmenlik Uygulamasının Esasları 

2.1. Genel Hükümler 

1) İldeki uygulama eğitim kurumları, bunların türü ve derecesi ile öğretmenlik uygulaması 

sürecinde görev alacak akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin sayısı ve eşleştirilmesi, il millî 
eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve ilgili kurumların koordinasyonuyla fakülte/enstitülerce 

planlanır ve yürütülür.  

2) Öğretmenlik uygulaması, ilgili resmî kurum ve kuruluşlarda, tarafların fiilen katılımı ile 

gerçekleşir.  
3) Öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk 

alanlarını kapsayacak şekilde ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.  

4) Öğretmenlik uygulaması, uygulama öğretmeni ile uygulama öğretim elemanlarının yakından 

takip, gözlem ve değerlendirilmesi ile yürütülür.  

2.2. Öğretmenlik uygulamasının dönemi, süresi ve saati. 

1) Öğretmenlik uygulaması, bir yılda iki dönemden (güz ve bahar) ve her bir dönem 12 haftadan 

az olmamak üzere planlanır ve yürütülür. Ders yükü, her hafta 2 (iki) ders saati yükseköğretim 
kurumunda teorik; 6 (altı) ders saati uygulama eğitim kurumunda pratik olmak üzere toplam 8 

(sekiz) saattir. Uygulama öğrencisinin uygulama eğitim kurumunda faaliyet yürütmesi gereken 

süre, her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatidir 
ve öğrenci bu süreyi tamamlamak zorundadır. 

2) Uygulama öğrencisi, her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) 

farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 
(on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders 

anlatır. 

 

2.3. Öğretmenlik Uygulamasının Yeri 

1) Öğretmenlik uygulaması, ilgili yükseköğretim kurumunda ve bu kurumun bulunduğu il 

genelinde yer alan resmî veya özel uygulama eğitim kurumlarında gerçekleştirilir. 

2) Uygulama eğitim kurumları, il ve ilçelerin merkeze bağlı okulları arasından seçilir; ancak 
ihtiyaç halinde mahalle ve köylerdeki eğitim kurumları da uygulamaya dahil edilebilir.  

2.4. Öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi. 

1) Dersin değerlendirilmesi, uygulama öğretim elamanı ve uygulama öğretmeni tarafından,  



a. Uygulama öğrencisinin fiilen anlatmış olduğu dersleri, biri ilk anlattığı diğeri son anlattığı 

derslere ilişkin olmak üzere, en az 2 (iki) kez; dönem sonunda ise bir kez MEBBİS’te yer alan 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlemesi, 
b. Uygulama öğrencisinin “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formu”ndaki maddeler 

bağlamında değerlendirmesi şeklinde iki yolla yapılır.  

2.5. Öğretmenlik uygulaması sürecinin iş ve işlem aşamaları. 

1) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü, eğitim-öğretim başlamadan önce, öğretmenlik 

uygulamasına katılacak öğrenci sayılarını, bu öğrencilerin oluşturacağı grup sayılarını ve bu 

grupların danışmanlığını yürütecek uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni 
sayılarını, bölüm/program uygulama koordinatörleriyle iş birliği hâlinde hazırlayarak 

fakülte/enstitünün talep ve ihtiyaç listesini oluşturur.  

2) Uygulama öğretmeni talepleri fakülte/enstitü uygulama koordinatörü tarafından millî eğitim 

müdürlüğü uygulama koordinatörüne iletilir.  
3) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, yükseköğretim kurumlarından gelen talepler 

doğrultusunda; uygulamaya katılabilecek uygulama eğitim kurumlarını, bu kurumlarda talep 

edilen alanlarda görev yapan ve “Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs 
Belgesi”ne sahip uygulama öğretmenleri, uygulama eğitim kurumu koordinatörleri iş 

birliğiyle belirleyerek gerekli bilgilerin ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar. 

4) Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörü, il millî eğitim müdürlüğünden gelen bilgiler 
doğrultusunda bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak her bir uygulama öğretmeni 

başına en fazla 6 (altı), her bir uygulama öğretim elemanı başına en fazla 12 (on iki) öğrenci 

düşecek şekilde dersi alan öğrencilerin en fazla 3’er (üçer) kişilik gruplara ayrılmasını ve 

öğrenci grubu-uygulama öğrencisi-uygulama öğretim elemanı eşleştirmesini bir liste üzerinde 
gösterilecek şekilde düzenlenmesini sağlar ve kesinleşmiş olan ilgili bilgileri il millî eğitim 

müdürlüğüne gönderir. 

5) İl millî eğitim müdürlüğü, gönderilen liste için valilik onayı aldıktan sonra listeyi, kurum 
müdürlüklerine ve ilgili yükseköğretim kurumuna gönderir. 

6) Program uygulama koordinatörleri etkinlikler başlamadan bir hafta önce, programın uygulama 

öğretim görevlileri ve bu uygulama görevlilerinin çalışacağı uygulama öğretmenlerinin 

katılımıyla tanışma, planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenler. 
7) Uygulama öğretim elemanı, etkinlikler başlamadan bir hafta önce uygulama öğretmeni ve 

uygulama öğrencilerinin katılımıyla tanışma, planlama ve bilgilendirme toplantısı düzenler.  

8) Etkinlik günleri, fakülte/enstitü ile uygulama eğitim kurumu iş birliğinde haftada belirli bir 
günle sınırlandırılacak şekilde etkinlik başlamadan kararlaştırılır.  

9) Etkinliklerin uygulama eğitim kurumundaki ilk haftası, uygulama öğretim elemanının 

planlamasıyla ve bizzat katılımıyla başlar.  
10) Öğretmenlik uygulamasının haftalık etkinlikleri, uygulama öğretim elemanı ve uygulama 

öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde, aşağıda verilen “etkinlik uygulama takvimi” ve 

paydaşlara ait “görev, yetki ve sorumluluklar” çerçevede gerçekleşir.  

11) Uygulama öğrencilerinin mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamaları, uygulama 
öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilir. Öğretmenlik 

uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin 

uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir. 
12) Uygulama öğretim elemanları, teorik dersler için “uygulama öğrencisi devam çizelgesi” 

tutarak, “Ders Planı”na dönütler vererek, uygulama eğitim kurumlarına yapacağı ziyaretleri 

“Ders Gözlem Takvimi”nde göstererek ve gözlemlediği dersler için “Ders Gözlem Formu” 
doldurarak,  

Uygulama öğretmenleri, “Uygulama Öğrencisi Devam Çizelgesi” tutarak, “Ders Planı”na 

dönütler vererek, gözlemlediği dersler için “uygulama öğrencisi takip çizelgesi” ve “Ders 

Gözlem Formu” doldurarak,  
Uygulama öğrencileri, ilk etkinlik haftasında “Öğrenci Tanıma Formu”; sonraki gözlem 

haftalarında “Gözlem Raporu”; uygulama haftalarında ise “Ders Planı”, “Öz Değerlendirme 

Formu” ve “Akran Değerlendirme Formu” (her bir akranın her dönem bir kez değerlendirilmesi 
yeterlidir)” hazırlayarak iş ve işlemleri belgeye dayalı olarak yürütürler. 



13) Uygulama eğitim kurumuna birden fazla gün gitmek, daha fazla sunum yapmak gibi yollarla   

ders sürecinin izlencede belirtilen tarihten önce bitirilmesi kabul edilemez.  

14) Süreç boyunca, uygulama öğrencileri tarafından düzenli olarak hazırlanan ve uygulama 
öğretim elemanına teslim edilen belgeleri, uygulama öğrencileri, izlencede belirtildiği üzere son 

hafta tek bir PDF dosyası (Öğretmenlik Uygulama Dosyası) halinde birleştirip düzenledikten 

sonra uygulama öğretim elemanına teslim ederler.  
15) Süreç; 

a) Uygulama öğrencisinin sorumlu olduğu belgeleri uygulama öğretim elemanına teslimi,  

b) Uygulama öğretmeninin MEBBİS işlemlerinin ardından, sorumlu olduğu belgeleri uygulama 
öğretim elamanına ve okul idaresine elden teslimi,  

c) Uygulama öğretim elemanının MEBBİS işlemlerinin ardından sorumlu olduğu belgeleri okul 

idaresine ve fakülte idaresine teslimi, 

d) Sürecin değerlendirilmesi adına hazırlanan çevrim içi formların her bir paydaş tarafından 
doldurulması ile sona erer.  

3. Görev Yetki ve Sorumluluklar 

3.1. Fakülte/Enstitü uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:  

a) Öğretmenlik alanlarına göre uygulama öğrencilerinin sayısını her öğretim döneminin başında 

ilgili bölüm ve ana bilim dalı başkanı ile iş birliği yaparak belirler ve il millî eğitim müdürlüğüne 

gönderilmesini sağlar.  
b) Bölüm uygulama koordinatörü ve millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş birliği 

içerisinde uygulama öğrencilerinin bilgilerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülü 

üzerinden kayda alınmasını sağlar. 

c) Öğretmenlik uygulamasını yükseköğretim kurumu adına izler, geliştirilmesi için gerekli 
önlemleri alır. 

d) Öğretmenlik uygulamasını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır. 

e) Öğretmenlik uygulamasına katılmayan öğrencinin üniversiteye sunduğu mazeretine ilişkin 
kararı, il millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. 

3.2. Bölüm uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Öğretmenlik uygulaması konusunda, bölüm ile uygulama öğretim elemanları arasındaki 

koordinasyon ve iş birliğini sağlar. 
b) Uygulama öğretim elemanlarının sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerinin listesini 

hazırlar, fakülte/enstitü uygulama koordinatörüne iletir. 

3.3. Uygulama öğretim elemanının görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar. 

b) Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması çalışmalarını uygulama öğretmeni ile planlar 

ve izler. 
c) Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi en az 2 (iki) kez izler. 

d) Uygulama öğrencisinin uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik, danışmanlık ve devam 

devamsızlık takibini yapar. 

e) Mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayan uygulama öğrencilerinin katılmadığı dersin 
telafisini uygulama öğretmeni ile iş birliği içerisinde sağlar. 

f) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir, ilgili formları doldurur 

ve değerlendirme sonucunu not olarak yükseköğretim kurumunun ilgili sistemi ile Uygulama 
Öğrencisi Değerlendirme Modülüne girişini yapar. 

3.4. İl millî eğitim müdürünün görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği yerlerde her bir üniversite için il millî eğitim 
müdür yardımcısı veya il millî eğitim şube müdürü görevini yapanlardan birini millî eğitim 

müdürlüğü uygulama koordinatörü olarak mülki idare amirine teklif eder ve görevlendirilmesini 

sağlar. 



b) Bakanlığa bağlı eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarının uygulama kontenjanlarını, eğitim 

kurumlarının tür ve derecelerini göz önünde bulundurarak öğretmenlik alanlarına göre 

belirlenmesi ve kontenjanların yükseköğretim kurumlarına göre dağılımının yapılması ile 
dağılıma ilişkin bilgilerin yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar.  

c) Yükseköğretim kurumları ve uygulama eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlar. 

d) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için yükseköğretim kurumları 
ile iş birliği içinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

e) Yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulaması çalışmalarına ilişkin düzenleyeceği 

toplantı, seminer ve kurslara millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim 
kurumu koordinatörleri ile uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar. 

f) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili yükseköğretim 

kurumlarına gönderilmesini sağlar. 

g) Uygulama öğretmenlerinden gelen uygulama öğrencisinin devam durumuna ilişkin çizelgenin 
ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmesini sağlar. 

h) Öğretmenlik uygulama çalışmalarını izler ve denetler. 

3.5. Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği uygulama eğitim kurumlarını fakülte/enstitü 

uygulama koordinatörü ile belirler. 

b) Bakanlığa bağlı eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarının uygulama kontenjanlarını, eğitim 
kurumlarının tür ve derecelerini göz önünde bulundurarak öğretmenlik alanlarına göre belirler, 

kontenjanların yükseköğretim kurumlarına göre dağılımını yapar ve dağılıma ilişkin bilgileri 

yükseköğretim kurumlarına gönderir. 

c) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için yükseköğretim kurumları 
ile iş birliği içinde gerekli önlemleri alır. 

d) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlar. 
e) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel 

değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, 

varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar. 

3.6. Uygulama eğitim kurumu müdürünün görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünü belirler, öğrenci dağılımlarını yapar. 

b) Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir. 

c) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 
d) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler. 

e) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili birime gönderir. 

f) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel 
değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, 

varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar. (Eylül 2021- 2767-EK Millî Eğitim 

Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1057) 

3.7. Uygulama eğitim kurumu koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak uygulama 

öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini planlar. 

b) Öğretmenlik uygulamasının yapılan planlamaya göre yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 
c) Uygulama öğrencilerinin sistem üzerinden kişisel bilgilerini, fotoğrafını ve ilgili diğer bilgilerini 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler. 

d) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin günlük ve genel 
değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işlenmesini kontrol eder, 

varsa eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesini sağlar. 

e) Uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi izlemek üzere uygulama eğitim kurumuna gelen 

uygulama öğretim elemanının geliş günlerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne 
işler. 

 



3.8. Uygulama öğretmeninin görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Uygulama programının gerektirdiği etkinlikleri, yapılan planlamaya uygun olarak yürütür, 

uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve değerlendirir. 
b) Uygulama öğretim elemanı ile birlikte her dönemde en az 2 (iki) kez uygulama öğrencisinin 

öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirir. 

c) Uygulama öğrencisinin günlük ve genel değerlendirmelerinin ıslak imzalı olarak uygulama 
eğitim kurumuna teslim eder ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler. 

d) Uygulama öğrencisinin devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne 

kaydeder ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu 
koordinatörüne teslim eder. 

3.9. Uygulama öğrencisinin görev yetki ve sorumlulukları: 

a) Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu 

tüm kurallara uymakla yükümlüdür. 
b) Öğretmenlik uygulamasının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, 

uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde görev 

yapar. 
c) Öğretmenlik uygulaması kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı 

uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder. 

d) Öğretmenlik uygulamasına katılmaması durumunda, mazeretine ilişkin belgeyi öğrenim 
gördüğü yükseköğretim kurumuna teslim eder. 

e) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması hâlinde hakkında, 

öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem 

tesis edilir.  

4. Uygulama Öğrencilerinin Kazanması Gereken Öğrenmen Yeterlilikleri 

4.1. Konu alanı ve alan eğitimine ilişkin yeterlilikler. 

4.1.1. Konu Alanı Bilgisi 

1)  Konulara ilişkin eğitim programının öngördüğü düzeyin üstünde bilgi birikiminin 

olduğunu gösterme. 

2) Konu alanına ilişkin kuram, ilke ve kavramları anlaşılabilir biçimde güvenle 

öğretebileceğini gösterme. 

4.1.2. Alan Eğitimi Bilgisi 

1) Öğrencilerde yaygın biçimde gözlenen eksik ve yanlış gelişmiş kavramları fark etme. 

2) Öğrencilerin konuya ilişkin sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme. 
3) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin öğrenmelerini 

etkileyeceğini anlama 

4) Konu alanının öğretim programlarına ilişkin bilgi sahibi olma. 
5) Konu alanı ile ilgili özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma. 

6) Konu alanı ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma. 

7) Konu alanı ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemlerini alma. 

4.2. Öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterlikler. 

4.2.1. Planlama 

1) Amaçları ve hedef davranışları açık biçimde ifade etme 

2) Hedef davranışları gerçekleştirmeye yönelik öğrenme- öğretme etkinliklerini düzenleme 
3) Hedef davranışlara uygun araç-gereç ve materyal seçme, hazırlama 

4) Öğrencilerin kişisel, ruhsal, etik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak 

etkinlikleri planlama 
5) Planlamada bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma 

6) Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimini belirleme 



4.2.2. Öğretim Süreci 

1) İşlenen konuyu önceki ve sonraki konularla ilişkilendirme 

2) Öğrencileri güdüleyici hazırlık etkinliklerini sunma 
3) Konuyu öğrencilerin düzeyine uygun bir biçimde sunma 

4) Öğrencilerin yaşlarına, önceki öğrenme düzeylerine ve yeteneklerine uygun yöntem ve 

tekniklerden yararlanma 
5) Uygun araç-gereç ve materyal kullanma 

6) Zamanı etkili biçimde kullanma 

7) Öğrencilerle etkileşimde bulunma ve uygun dönüt verme 
8) Öğrencilerin katılımını sağlayacak etkinlikler (bireysel, ikili, grup çalışması, gösteri, gezi, 

gözlem, deney, panel ve benzeri) uygulama 

9) Öğrencilerin öğrendiklerini yaşamlarıyla ilişkilendirecek fırsatlar yaratma 

10) Öğrencilerin düzeylerine uygun, konuya ilgilerini çekecek ve düşünmelerini sağlayacak 
biçimde farklı sorular sorma 

11) Konuya ilişkin terimleri uygun biçimde sıralama ve iyi seçilmiş 

örneklerle sunma 
12) Öğrencilerin hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme 

4.2.3. Sınıf Yönetimi 

1) Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir öğrenme ortamı 
sağlama ve sürdürme 

2) Dersi amacına uygun ve güvenli biçimde sürdürme 

3) Kesinti ve engellemeler karşısında uygun önlemler alma 

4) Öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünün sürekliliğini sağlama 
5) Öğrencilere davranışlarına ilişkin dönüt verme 

6) Ödül ve yaptırımları uygun ve etkili biçimde kullanma 

4.2.4. İletişim 

1) Anlaşılır açıklamalar yapma ve yönergeler verme 

2) Sınıf içinde etkili iletişimi sağlama (öğrenci-öğretmen; öğrenci-öğrenci; öğretmen- öğrenci 

etkileşimi) 

3) Okul yöneticileri, meslektaşları, diğer okul personeli, veliler ve ilgili eğitim   kuruluşları 
ile iletişim kurma 

4) Ses tonunu etkili biçimde kullanma 

5) Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanma (duruş, mimikler, el, kol hareketleri, vb.) 

4.2.5. Öğrencilerin öğrenmelerini izleme, değerlendirme ve kayıt tutma. 

1) Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırma ve sonuçlan öğrencilerin gelişmesini 

sağlayacak önerileri içeren geri bildirimlerle birlikte verme 
2) Yapılan etkinliklerin (sınav, ödev, gözlem) ve sağlanan gelişmenin kayıtlarını tutma, 

sonuçlarını düzenli aralıklarla öğrenciye bildirme 

3) Öğrencilerin öğrenmesini değerlendirmede sürekliliğin önemini kavrama ve uygulama 

4) Başarısız öğrencilerin sorunlarının çözümünde deneyimli öğretmenlerin görüşlerinden 
yararlanma 

5) Öğrencinin akademik gelişimini ulusal notlandırma ölçütlerini kullanarak değerlendirme 

4.2.6. Diğer mesleki yeterlikler. 

1) Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hak ve sorumluluklarının farkında olma  

2) Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma 

3) Mesleki açıdan kendini değerlendirme ve bilgi düzeyini geliştirme konusunda   sürekli çaba 
gösterme 

4) Toplantı, hizmet içi eğitim, araç-gereç hazırlama gibi okul etkinliklerine ve okulun tümünü 

ilgilendiren diğer etkinliklere katılma 

5) Kişisel ve mesleki yaşamında ve öğretimde iyi örnek olma 
6) Mesleğine yürekten bağlı olma ve mesleğini severek yapma 



7) Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarına ve ilkelerine uygun biçimde öğretmenlik görevini 

yerine getirme. 

8)  

Öğretmen Yeterlik Göstergeleri 

Öğretmen yeterlik göstergeleri, uygulama öğrencilerinin yeterliklerinin değerlendirilmesinde 

kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Tabloda belirtilen Eksiği var (E), Kabul edilebilir (K) ve İyi yetişmiş 

(İ) sütunları her bir yeterliğin amaçlanan başarı düzeyiyle ilgili açıklamaları içermektedir. 

Bu göstergeler “Ders Gözlem Formunun” ve “Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formunun” 

doldurulması sırasında kaynak olarak kullanılmalıdır. 

 

(E) Eksiği var (K) Kabul edilebilir (İ) İyi yetişmiş 

1.0 KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

1.1 Konu Alanı Bilgisi 

● Alanın öğretim 
programının öngördüğü 

temel ilke, kavram, yasa 

ve kuramlara ilişkin bilgi 

sahibi olduğu 

görülmektedir. 

 

● Alanın öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, kavram, 

yasa ve kuramlara ilişkin 

ayrıntılı bilgi sahibidir. Ancak 

alan bilgisinin kapsam ve 
derinliğini artırmak 

gerekmektedir. 

 

● Alanın öğretim programının 
öngördüğü temel ilke, kavram, 

yasa ve kuramlara ilişkin bilgi 

düzeyinin ötesinde bir birikime 

sahiptir. 

● Alanı ve diğer konu alanlarının 

bilgilerinden yararlanarak 

bunları uygulayabilmektir. 

1.2 Alan Eğitimi 

Bilgisi 

● Konuyu öğrencinin bilgi 
düzeyine indirmekte 

zorlanmaktadır. 

● Öğrencilerde yanlış 
öğrenilmiş kavramları 

tanımada güçlük 

çekmektedir. 

● Öğrenci sorularına yanıt 
vermekte daha yeterli 

olması gerekir. 

● Konu alanı öğretim 
programına ilişkin bilgisi 

yüzeyseldir. 

● Genel öğretim yaklaşım, 
yöntem ve tekniklerine 

ilişkin bilgi sahibidir, 

ancak alanın özel öğretim 

yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerine ilişkin 

bilgileri yüzeyseldir. 

 

● Genellikle konuyu öğrencinin 

bilgi düzeyine uygun 
öğretilmekte, ancak kimi 

konularda zorlanmaktadır. 

● Öğrencilerde yanlış öğrenilmiş 
kavramları tanımakta, ancak 

bunların doğrusunu 

öğrenmekte güçlük 

çekmektedir. 

● Konu alanı öğretim 

programına ilişkin yeterli 

bilgiye sahiptir. 

● Konu alanının özel öğretim 

yaklaşım, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin bilgisi 
olmasına karşın, bilgisini 

geliştirmeye gereksinimi 

bulunmaktadır. 

 

 

● Öğrencilerin yanlış öğrendiği 

kavramları saptayarak 
doğrularını öğrenmelerini 

sağlayabilmektedir. 

● Öğrencilerin sorularına uygun 
ve yeterli yanıtlar 

verebilmektedir. 

● Öğreteceği bilgiyi öğrencilerin 

zihinsel, duygusal ve sosyal 
gelişimlerini göz önüne alarak 

düzenleyebilmektedir. 

● Alanın öğretim programlarını 

derinlemesine tanımaktadır. 

● Bilgi teknolojisinden 

yararlanabilmektedir. 

● Konu alanına özgü özel 

öğretim yaklaşım, yöntem ve 

tekniklerine ilişkin 

derinlemesine bilgi sahibidir. 

 



2.0 ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN YETERLİKLER 

2.1 Planlama 
● Genel olarak plan 

yapabiliyor. Öğrenci 

gereksinimlerine ilişkin 
bir anlayışa sahiptir, 

ancak hedef davranışları 

gerçekleştirmeye yönelik 

öğretme- öğrenme 
etkinliklerini düzenleme 

konusunda yetişmesi 

gerekmektedir. 

 
● Ayrıntılı plan yapma ve 

öğrenci gereksinimlerini 

karşılama konusunda tutarlı 
olması gerekmektedir. 

● Konuların sürekliliğini 

sağlama girişiminde 

bulunmaktadır. 
● Hedef davranışlar ile 

değerlendirme 

yaklaşımları tam 
uyuşmamaktadır. 

 
● Öğrenci gereksinimlerini ve 

konu alanını göz önüne alarak 

uygun plan yapabilmektedir. 
● Önceki ve sonraki konularla 

uygun bağlantılar 

kurabilmektedir. 

● Değerlendirmeyi hedef 
davranışlarla uyumlu biçimde 

planlayabilmektedir. 

2.2 Öğretim Süreci  
● Belirli bir öğretim 

yönteminde ustalaşmış, 

ancak öğretim 
yaklaşımlarını hedefler ve 

öğrenci gereksinimlerine 

uygun duruma getirmesi 
konusunda yetişmesi 

gerekmektedir.  

● Konuyu yaşamla 
ilişkilendirme eksikleri 

bulunmaktadır. 

 

● Hedefleri ve öğrenci 

gereksinimlerini göz önünde 

tutarak çeşitli öğretim 
yöntemlerini yerinde ve 

zamanında kullanarak dersinde 

çeşitlilik sağlamaktadır.  
● Konuyu yaşamla ilişkilendiren 

örnekler bulmaya 

çalışmaktadır.  

 

● Hedefleri ve öğrenci 

gereksinimlerini göz önünde 

tutarak çeşitli öğretim 
yöntemlerini yerinde ve 

zamanında kullanarak dersinde 

çeşitlilik sağlamaktadır.  
● Konuyu yaşamla ilişkilendiren 

örnekler bulmaya 

çalışmaktadır.  

2.3 Sınıf Yönetimi  
● Sınıfa bir düzen getirmesi 

ve güçlükleri fark etmesi 

gerekmektedir.  

● Öğrenme ürünleri ve 
öğrenci davranışları 

konusunda etkili 

olabilmesi için çaba 
göstermesi 

gerekmektedir. 

 
● Dersleri düzenli ve iyi 

planlayabilmektedir.  

● Düzenli bir öğrenme ortamı 

yaratmada güçlü çekmekte, 
ancak öğrenmeyi olumsuz 

yönde etkilememektedir.  

 
● Ayrıntılara önem vererek, 

beklentileri karşılamak için 

uygun planlama ile düzenli ve 

etkili bir öğrenme ortamı 
yaratabilmektedir.  

2.4 İletişim  
● Derslerde uygun araç 

gereçten yararlanma 

girişimi var.  
● Öğrencilerin 

gereksinimlerini ve 

yeteneklerini tanıma, 
derslerinde uygun bir 

düzen ve yapı sağlama 

konusunda yetişmesi 

gerekmektedir.  

 
● Dersleri öğrenciler için ilgi 

çekici yaparak daha çok 

katılım sağlaması 
gerekmektedir. 

● Sesini ve sözel dili öğrencilerin 

anlayabileceği biçimde 
kullanabilmektedir. 

 
● Yönerge ve açıklamaları 

öğrencilerin 

gereksinimlerine ve 
yeteneklerine göre 

ayarlayabilmektedir. 

● Dersleri ilgi çekicidir. 
● Araç-gereç ve 

kaynakları uygun biçimde 

kullanabilmektedir. 

● Amaca uygun sorular 

sorabilmektedir. 



3.0 ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KAYIT 

TUTMA 

3.1  

● Konuya uygun 

değerlendirme 
yaklaşımlarının bir 

bölümünü 

kullanabilmektedir.  

● Çok seyrek dönüt 
vermekte, ara sıra 

öğrencileri izlemektedir.  

● Değerlendirme yapması 

uzun süre almaktadır.  

 

● Konuya uygun değerlendirme 

yaklaşımlarını 

kullanabilmektedir.  

● Zaman zaman dönüt 

vermektedir.  

● Öğrencilerin akademik 

gelişimini izlemektedir.  

● Zamanında değerlendirme 

yapabilmektedir.  

 

● Konuya uygun değerlendirme 

yaklaşımlarını etkili biçimde 

kullanabilmektedir.  

● Öğrencilerin çalışmalarını 

inceleyip not verirken 

yönlendirici dönütler 

verebilmektedir.  

● Değerlendirme yapıp 

sonuçlarını izleyebilmektedir.  

3.2  

● Gözlem ve değerlendirme 
bilgisine sahiptir, ancak 

kısıtlı biçimde 

uygulayabilmektedir.  

 

 

● Öğrenciyi gözleyip, gözlem 
sonuçlarını kaydedebilmekte 

ve gözlem sonuçlarının 

velilere bildirilmesi için okul 
yönetimiyle işbirliği 

yapabilmektedir.  

 

 

● Öğrencileri farklı derslerde ve 
ortamlarda düzenli aralıklarla 

gözleyebilmektedir.  

● Öğrencilerle ilgili bireysel 
gözlem kartları tutarak 

gelişimlerini 

izleyebilmektedir.  

● Gözlem sonuçlarının velilere 
bildirilmesi için sınıf 

öğretmeni ve okul yönetimiyle 

işbirliği yapabilmektedir.  

3.3  

● Değerlendirme 

yaklaşımlarına ilişkin 
bilgi eksikliği 

bulunmaktadır.  

● Derslere uygun 
değerlendirme 

yaklaşımlarını seçmede 

güçlük çekmektedir.  

● Değerlendirmede zaman 
zaman sürekliliği 

sağlayabilmektedir.  

 

● Değerlendirme yaklaşımlarını 

genellikle bilmektedir.  

● Derslere uygun 

değerlendirme yaklaşımlarını 

seçebilmektedir.  

● Değerlendirmede sürekliliği 

sağlayabilmektedir.  

 

 

● Değerlendirme yaklaşımlarını 

bilmekte ve etkili biçimde 

kullanabilmektedir.  

● Değerlendirmeyi dersin 

hedeflerine uygun ve sürekli 

biçimde yapabilmektedir.  

 

3.4  

● Başarısız öğrencilerin 

çoğunu 

saptayabilmektedir.  

● Öğrencileri başarısız kılan 

nedenleri bulmaya 

 

● Başarısız öğrencileri 

saptayabiliyor. 

Öğrencilerin 
başarısızlık nedenlerinin 

çoğunu bulabilmektedir.  

 

● Başarısız öğrencileri kolayca 

saptayabiliyor.  

● Öğrencilerin başarısızlık 
nedenlerini araştırıp doğru 

biçimde saptayabiliyor.  



çalışıyor. Bulduğu 

nedenler çerçevesinde ve 

kişisel deneyimleri 
doğrultusunda 

başarısızlığa çözüm 

arıyor.  

● Kendi deneyimleri ve sınıf 

öğretmeninin 

deneyimlerinden 
yararlanarak başarısızlıkları 

çözümleyebiliyor.  

● Başarısızlığı çözmede sınıf 

öğretmeninin deneyiminden 

ve uzman görüşlerinden 

yararlanabilmektedir.  

3.5  

● Öğrencilerin akademik 

gelişimini genellikle 
izleyebilmekte ve ulusal 

notlandırma ölçütlerine 

uygun biçimde 
değerlendirmeye 

çalışmaktadır.  

 

● Öğrencinin akademik 
gelişimini yakından 

izleyebilmekte ve ulusal 

notlandırma ölçütlerine uygun 

biçimde 

değerlendirebilmektedir.  

 

 

● Öğrencinin akademik 

gelişimini düzenli aralıklarla 
izleyebilmekte ve ulusal 

notlandırma ölçütlerine uygun 

biçimde 

değerlendirebilmektedir.  

● Dikkatli kayıt tutabilmektedir.  

4.0 DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER  

4.1  

● Hak ve sorumlulukları 
konusunda yeterli bilgisi 

bulunmamaktadır.  

● Okul sisteminde 

gereksinim duydukça hak 
ve sorumluluklarını 

araştırabilmektedir.  

 

 

● Meslekte karşılaştığı 
sorunları çözebilecek kadar 

hak ve sorumlulukları 

konusunda bilgisi 

bulunmaktadır.  

● Yeni durumlarla 

karşılaştığında çözüm yolları 

bulabilmektedir.  

 

● Hak ve sorumluluklarını iyi 
bilmektedir. Bu konudaki 

sorunları gündeme getirip 

tartışmaktadır. Yorum yaparak 

çözüm bulabilmekte ve 

uygulayabilmektedir.  

 

4.2  

● Genellikle mesleki eleştiri 

ve önerilere açık değildir.  

● Eleştiriler karşısında 

yeterince duyarlı 

davranamamaktadır.  

 

● Mesleki öneri ve eleştirilere 

açıktır.  

● Eksiklerini gidermeye 

çalışmaktadır.  

 

● Mesleki eleştiri ve önerileri 

olgunlukla karşılayıp 
değerlendirebilmekte ve uygun 

önerilerden 

yararlanabilmektedir.  

4.3  

● Kendini değerlendirme ve 

bilgi düzeyini geliştirme 
konusunda az sorumluluk 

üstlenebilmektedir.  

● Okuldaki öğretmenlerle 

mesleki ilişkiler  

geliştirebildiğini 

gösteren kanıtlar 

bulunmaktadır.  

 

● Olumlu mesleki ilişkileri 

bulunmaktadır.  

● Eğitimle ilgili sorunlar 

üzerinde tartışma ve kendini 

geliştirme isteğini gösteren 

kanıtlar bulunmaktadır.  

 

 

 

 

● Meslektaşlarıyla, ilgili kişi ve 

kurumlarla karşılıklı iyi 

ilişkiler bulunmaktadır.  

● Sürekli bir gelişme sağlamakta 

ve öğretmenlik rolünü 
sorumlulukla 

üstlenebilmektedir.  



4.4  

● Hizmet içi eğitim ve 

okuldaki diğer 
etkinliklere ara sıra 

katılmaktadır.  

 

● Okuldaki ve okul dışındaki 

mesleki eğitim konularını 

izleyebilmektedir.  

● Toplantılara katılmakta ve 

dersleri ile ilgili araç- gereç 

hazırlamada isteklidir.  

● Okuldaki ve okul dışındaki 

mesleki eğitim konularını 

izleyip katılmakta ve 
meslektaşlarını 

bilgilendirebilmektedir.  

 

4.5  

● Kişisel ve mesleki 

yaşamında iyi örnek olma 
konusunda yeterince 

duyarlı değildir.  

 

 

● Kişisel ve mesleki 

yaşamında iyi örnek olma 
konusunda duyarlı 

davranmaya çaba 

gösterebilmektedir.  

● Okul personeli ve 

öğrencilerle uyum içinde 

çalışabilmektedir.  

 

● Kişisel ve mesleki yaşamında 

okul personeline, 
meslektaşlarına ve öğrencilere 

iyi örnek olma konusunda 

duyarlıdır ve sorumluluk 
bilinci ile uyumlu davranışlar 

gösterebilmektedir.  

● İyi bir gözlemci ve 

uygulayıcıdır.  

4.6 / 4.7  

● Öğretmenlik mesleğine 

eğilimi vardır.  

● Mesleği benimsemeye 

çalışmaktadır.  

 

● Öğretmenlik mesleğini 
sevdiğini ve benimsediğini 

söylemekte özverili 

davranışlarla mesleğe 

ilgisini sergileyebilmektedir. 

 

● Öğretmenlik mesleğinden 
gurur duymakta, arkadaşlarını 

bu mesleğe çekmeye 

çalışmaktadır.  

● Öğrencilere ve eğitime 
katkıda bulunmaya çaba 

gösterebilmektedir. 

 

  



Uygulama Öğrencisinin Dolduracağı Formlar 

 

For

m 

No 

Formun Adı Açıklama 

1 Öğretim Elemanı 

Değerlendirme Formu  (Çevrim 

içi) 

İlgili uygulama öğretim elemanını, uygulama 

süreçlerine ilişkin değerlendiği bu anket formu, dönem 

sonunda, çevrim içi ortamda 1 kez doldurulur.  

2 Uygulama Eğitim Kurumu 

ve Uygulama Öğretmeni 
Değerlendirme Formu  (Çevrim 

içi) 

İlgili uygulama öğretmeninin, uygulama süreçlerine 

ilişkin değerlendiği bu anket formu, dönem sonunda, 

çevrim içi ortamda 1 kez doldurulur. 

3 Öğretmenlik 

Uygulamasını Değerlendirme 

Formu (Çevrim içi) 

İlgili ders sürecinin değerlendirildiği bu anket 

formu,  dönem sonunda, çevrim içi ortamda 1 kez 

doldurulur. 

4 Öz Değerlendirme Formu Ders sunumunun olduğu her hafta, dersten sonra  

rapor şeklinde hazırlanarak uygulama öğretim elemanına 

geri bildirim almak üzere teslim edilen formdur. 

5 Akran Değerlendirme 

Formu 

Her bir akranın rapor şeklinde değerlendirilmesi 

suretiyle hazırlanarak uygulama öğretim elemanına geri 

bildirim almak üzere teslim edilen formdur. 

6 Öğrenci Tanıma Formu İlk etkinlik haftasında, uygulama öğrencisinin 

kendini tanıtmak üzere doldurduğu ve uygulama öğretim 

elemanı ile uygulama öğretmenine birer kopyasını teslim 

ettiği formdur. 

7 Gözlem Raporu Gözlem yapılan haftalarda edinilen bilgi ve 

kazanılan tecrübelerin aktarıldığı rapordur.  

8 Ders Planı Her bir ders için hazırlanması gereken planın son 

halidir.  



Uygulama Öğretim Elemanının Dolduracağı Formlar 

Form 

No 
Formun Adı 

Açıklama 

1 
Uygulama Öğretmeni 

Değerlendirme Formu 

Uygulama öğretmeninin süreç bağlamında 

değerlendirildiği bu anket formu dönem sonunda, çevrim 

içi ortamda 1 kez doldurulur. 

2 

Ders Gözlem Formu 

Uygulama öğrencisinin dersini gözlerken 
kullanılacak formdur. Dönem boyunca gözlemlenen her 

ders için doldurulur ve dersten sonra uygulama öğrencisi 

ile paylaşılır.  

3 

Günlük Değerlendirme 

Formu (MEBBİS) 

Ders gözlemleri sonunda yapılan 

değerlendirmelerden biri ilk biri son haftalardan olmak 

üzere en az ikisinin bilgilerinin MEBBİS ortamına 

aktarılmasıyla oluşan formdur. 

 

4 
Genel Değerlendirme 

Formu (MEBBİS) 

Ders gözlemleri sonunda yapılan 

değerlendirmelerden elde edilen ortalama 

değerlendirmenin dönem sonunda MEBBİS ortamına 

aktarılmasıyla oluşan formdur. 

5 
Uygulama Öğrencisi 

Değerlendirme Formu 

(REBİS İçin) 

Uygulama öğrencisinin dönem boyunca ortaya 

koyduğu performansa bağlı olarak dersin yarı yıl sonu 

notu için uygulama öğretmeniyle birlikte doldurulan 

formdur.  

6 
Uygulama Öğrencisi 

Devam Çizelgesi 

Uygulama öğrencisinin teorik derslere devamı ile 

ilgili tutulan devam çizelgesidir. 

 

 



 

18 

 

Uygulama Öğretmeninin Dolduracağı Formlar 

 

Form 

No 

Formun Adı Açıklama 

1 Öğretim Elemanı 

Değerlendirme Formu  
Uygulama öğretim elemanının süreç bağlamında 

değerlendirildiği bu anket formu dönem sonunda, çevrim 

içi ortamda 1 kez doldurulur. 

2 Ders Gözlem Formu 
Uygulama öğrencisinin dersini gözlerken 

kullanılacak formdur. Dönem boyunca gözlemlenen her 

ders için doldurulur ve dersten sonra uygulama öğrencisi 

ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşılır. 

3 Uygulama Öğrencisi 

Devam Çizelgesi 
Uygulama öğrencisinin etkinliklere katılımı ile ilgili 

tutulan devam çizelgesidir. 

4 Günlük Değerlendirme 

Formu (MEBBİS) 
Ders gözlemleri sonunda yapılan 

değerlendirmelerden biri ilk biri son haftalardan olmak 

üzere en az ikisinin bilgilerinin MEBBİS ortamına 

aktarılmasıyla oluşan formdur. 

5 Genel Değerlendirme 
Formu 

(MEBBİS) 

Ders gözlemleri sonunda yapılan 
değerlendirmelerden elde edilen ortalama 

değerlendirmenin dönem sonunda MEBBİS ortamına 

aktarılmasıyla oluşan formdur. 

6 Uygulama Öğrencisi 
Değerlendirme Formu  

(REBİS İçin) 

Uygulama öğrencisinin dönem boyunca ortaya 
koyduğu performansa bağlı olarak dersin yarı yıl sonu 

notu için uygulama öğretim elemanı ile birlikte doldurulan 

formdur.  

7 Uygulama Öğrencisi 
Takip Çizelgesi 

Adayın her ders sunumu sonucunda aldığı puanın, 
ders ve konusunun tarih tarih işlendği  çizelge. İlgili form, 

ders gözlemi yapmak için uygulama eğitim kurumuna 

geldiğinde onun tarafından da doldurulur. 
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EKLER  

 

1. Güz Dönemi Etkinlik Uygulama Takvimi 

2. Bahar Dönemi Etkinlik Uygulama Takvimi 

3. Ders Gözlem Formu 

4. Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formu 

5. Öz Değerlendirme Formu 

6. Akran Değerlendirme Formu 

7. Öğrenci Tanıma Formu 

8. Ders Gözlem Takvimi 

9. Uygulama Takip Çizelgesi 

10. Uygulama Öğrencisi Devam Çizelgesi 

11. Ders Planı Şablonları 
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Ek 1 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I 

HAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ 

HAFTA ETKİNLİK 

1 

Tanıma, tanışma ve planlama.  

 Dönem boyunca yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi ve planlanması.  
 Uygulama öğrencilerinin, uygulama akademisyeni eşliğinde, uygulama okuluna 

giderek, uygulama öğretmeni, öğrenci ve yöneticilerle tanışması, uygulama 

okulunu etraflıca tanıması.  

 Gözlemlerin raporlaştırılarak (elektronik) staj dosyasına konulması.  

2 

Derslerin gözlemlenmesi (öğretim yöntem-teknik ve sınıf yönetimi yönüyle).  

 Uygulama öğretmeninin derslerinin, yöntem-teknik ve sınıf yönetimi 

çerçevesinde, gözlemlenip raporlaştırılması.  

 Tutulan raporların, fakültede yürütülen teorik derste sunulup son şekli verildikten 

sonra, (elektronik) staj dosyasına konulması.  

3 

Alana özgü etkinlik veya materyal tasarlanması.  

 Bir hafta öncesinde, uygulama öğretmeninden alınan kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde, özgün bir etkinlik, materyal veya çalışma yaprağının hazırlanması.  

 Hazırlanan çalışmalara yönelik paydaşlardan dönüt alınması.  
 Haftalık çalışmaların raporlaştırılması ve raporların, fakültede yürütülen teorik 

derste sunulup son şekli verildikten sonra, (elektronik) staj dosyasına konulması.  

4 

Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi.  

 Herhangi bir öğrenciye ait ödev, sınav ya da etkinliğin incelenerek 

değerlendirilmesi ve öğrenciye dönüt verilmesi  

 Yapılan gözlem ve çalışmaların raporlaştırılması ve raporların, fakültede yürütülen 

teorik derste sunulup son şekli verildikten sonra, (elektronik) staj dosyasına 

konulması.  

5 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  
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6 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  
 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

7 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  
 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

8 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

9 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  
 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme raporlarının hazırlanarak 

(elektronik) staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

10 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  
 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  



 

22 

 

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 
dersin takip edilmesi. 

11 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 
dersin takip edilmesi. 

12 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 

dersin takip edilmesi. 

13 

Eksiklerin tamamlanması ve staj dosyası teslimi.  

 Varsa eksikliklerin tamamlanması.  
 Çevrimiçi formların doldurulması.  

 Öğretmenlik uygulaması (elektronik) staj dosyasının hazırlanıp ilgili uygulama 

öğretim elemanına teslim edilmesi.  

 

Açıklama: Her dönem, uygulama takvimi oluşturulurken, fakültedeki vize haftası ve Millî Eğitim 

Bakanlığınca eğitime ara verilen seminer haftaları dikkate alınır. 
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Ek 2 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II 

HAFTALIK ETKİNLİK TAKVİMİ 

HAFTA ETKİNLİK 

1 

Tanıma, tanışma ve planlama.  

 Dönem boyunca yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi ve planlanması. 

 Uygulama öğrencilerinin, uygulama akademisyeni eşliğinde, uygulama okuluna 

giderek, uygulama öğretmeni, öğrenci ve yöneticilerle tanışması, uygulama 

okulun fiziki özelliklerinin tanınması. 

 Bir dersin gözlemlenerek raporlaştırılması. 

 Gözlemlerin raporlaştırılarak (elektronik) staj dosyasına konulması. 

2 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  
 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  
 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

3 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  
 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

4 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  
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 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

5 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

6 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme raporlarının hazırlanarak 

(elektronik) staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

7 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  
 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

8 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  
 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi.  

9 
Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  



 

25 

 

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 

çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliklerine yönelik öz ve akran değerlendirme raporlarının hazırlanarak 

(elektronik) staj dosyasına konulması.  
 Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen 

teorik dersin takip edilmesi. 

10 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 
dersin takip edilmesi. 

11 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 
değerlendirilmesi.  

 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 

dersin takip edilmesi. 

12 

Ders planı hazırlama ve öğretim etkinliği gerçekleştirme.  

 Bir hafta öncesinden uygulama öğretmeninden alınacak kazanım/kazanımlar 
çerçevesinde bir ders planının hazırlanması.  

 Hazırlanan plan doğrultusunda öğretim etkinliğinin gerçekleştirilmesi.  

 Öğretim etkinliğinin “klinik danışmanlık modeli”ne (KDM) uygun olarak 

değerlendirilmesi.  
 Öğretim etkinliğine yönelik öz değerlendirme raporunun yazılması ve (elektronik) 

staj dosyasına konulması.  

Haftanın kazanım, görev ve sorumlulukları çerçevesinde fakültede yürütülen teorik 

dersin takip edilmesi. 

13 

Eksiklerin tamamlanması ve staj dosyası teslimi.  

 Varsa eksikliklerin tamamlanması.  

 Çevrimiçi formların doldurulması.  
 Öğretmenlik uygulaması (elektronik) staj dosyasının hazırlanıp ilgili uygulama 

öğretim elemanına teslim edilmesi.  
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Açıklama: Her dönem, uygulama takvimi oluşturulurken, fakültedeki vize haftası ve Millî Eğitim 

Bakanlığınca eğitime ara verilen seminer haftaları dikkate alınır. 
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 Ek 3                                                                      RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

DERS GÖZLEM FORMU 

Uygulama 

Öğrencisi   
 

Sunumu Yapılan 

Ders 
 

Anabilim Dalı  Dersin Konusu  

Uygulama Okulu  Sınıf/Şube  

Uyg. Öğretmeni  Öğrenci Sayısı  

Uyg. Öğr. Elemanı  Uygulama Tarihi  

Değerlendirme  Şekli:                                                                                                                                                                                          (E) 
= Eksiği var. (1 Puan)  ,  (K) = Kabul edilebilir.  (2 Puan),   (İ) = İyi yetişmiş. (3 Puan)    Uygun seçeneği artı (+) ile işaretleyiniz. 

ÖLÇÜT 
S

ORU 
SORU  METNİ 

(

E) 

(

K) 

(

İ) 
 

Konu Alanı 

Bilgisi 

1 1.1.1 Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme    

2 1.1.2 Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla 
ilişkilendirebilme 

   

3 1.1.3 Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül 

vb.) uygun biçimde kullanabilme 
   

4 1.1.4 Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme    

 

Alan Eğitimi 

Bilgisi 

5 1.2.1 Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme    

6 1.2.2 Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme    

7 1.2.3 Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme    

8 1.2.4 Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme    

9 1.2.5 Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme    

 
 
 
 
 

 
 

Öğretim 

Süreci 

1

0 
2.1.1 Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme    

1

1 
2.1.2 Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme    

1

2 
2.1.3 Zamanı verimli kullanabilme    

1

3 
2.1.4 Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme    

1

4 
2.1.5 Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme    

1

5 
2.1.6 Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme    

1

6 

2.1.7 Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde 
kullanabilme 

   

1

7 
2.1.8 Ders süresince ara özetleme yapabilme    

1

8 
2.1.9 Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme    

1

9 
2.1.10 Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme    

2

0 
2.1.11 Kazanımlara uygun değerlendirme teknikleri kullanabilme    

Sınıf 

Yönetimi *Ders 

Başında 

2

1 
2.2.1 Derse uygun bir giriş yapabilme    

2

2 
2.2.2 Derse ilgi ve dikkati çekebilme    

 

Sınıf 

Yönetimi *Ders 

Süresinde 

2

3 
2.2.3 Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme    

2

4 
2.2.4 Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme    

2

5 
2.2.5 Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme    

2

6 
2.2.6 Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme    

Sınıf 

Yönetimi *Ders 

Sonunda 

2

7 
2.2.7 Dersi toplayabilme    

2

8 
2.2.8 Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme    
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UYGULAMA ÖĞRENCİSİ GÜNLÜK DEĞERLENDİRME FORMU 

1. Konu alanı bilgisi ve alan eğitimi hâkimiyeti:  

 
 

 

 
 

 

2. Öğrenciyi tanıma bilgisi ve öğrenciye yaklaşımı:  
 

 

 

 
 

 

3. Uygun öğrenme ortamı oluşturması:  
 

 

 

 
 

 

4. Öğrenci başarısını değerlendirebilmesi:  
 

 

 
 

 

5. Dersi planlaması ve işleyebilmesi:  

 
 

 

 
 

 

6. Mesleki tutum ve değerlere yaklaşımı:  

  

2

9 
2.2.9 Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme    

İletişim 

3

0 
2.3.1 Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme    

3

1 
2.3.2 Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme    

3

2 
2.3.3 Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme    

3

3 
2.3.4 Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme    

3

4 
2.3.5 Öğrencileri ilgi ile dinleme    

3

5 
2.3.6 Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme    

Açıklama:  
 1. Adayın gerçek puanı, almış olduğu  ham  puanın 0,952 ile çarpımından elde edilir 
2. Lütfen !  Sayfa 2’de yer alan   adayla ilgili açık uçlu soruları cevaplandırınız 

Ha
m   

Pua
n : 

Top
lam  

Pua
n : 
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Ek 4 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEĞERLENDİRME FORMU 

UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN ADI SOYADI  

UYGULAMA ÖĞRENCİSİNİN NUMARASI  

UYGULAMA OKULUNUN ADI  

UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI  

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANININ ADI 

SOYADI 

 

YETERLİLİKLER 

 

U
Y

G
U

L
A

M
A

 

Ö
Ğ

R
E

T
M

E
N

İ 
(1

) 

 

U
Y

G
U

L
A

M
A

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

 

E
L

E
M

A
N

I 
(2

) 

Öğretmenlik mesleğine uygun tutum ve davranışları (15 PUAN )   

Derse hazırlık ve plan yapabilme (25 PUAN)   

Uygulama okulu ve fakültedeki paydaşlarla iletişimi (10 Puan)   

Uygulama öğrencisinin derse devam durumu ve ilgisi (10 Puan)   

Uygulama öğrencisinin ders öğretim becerisi (40 PUAN)   

TOPLAM PUAN   

DÖNEM SONU NOTU 
 
 

Tarih: 

 

Açıklama: Dönem sonu notu hesaplanırken uygulama öğretmeni (1) toplam puanın %60 ‘ı, 
uygulama öğretim elemanı (2) toplam puanın %40 ‘ı alınarak hesaplama yapılacaktır.  

 

 

İmza                                                                                                                                                   İmza 

 

Adı SOYADI   Adı SOYADI 

 

Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı 
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Ek 5 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU  

Uygulama öğrencisinin anlattığı dersi değerlendirmesi, kendi dersini yansıtmacı bir yaklaşımla 

ele alan bir tekniktir. Uygulama öğrencisinin kendi dersini değerlendirmesi dersin aşamalarının, derste 

kullanılan etkinliklerin ve öğrencilerin verdiği tepkilerin ve davranışların analiz edilip yorumlanmasını 

içerir. Öğretim deneyimlerini değerlendirme becerisi ve alışkanlığı, uygulama öğrencilerine 

mesleklerinde sürekli gelişim yolunu açar. Uygulama öğrencilerinin bu konudaki becerileri daha fazla 

deneyimle büyüyüp gelişmektedir. Uygulama öğrencisinin başarılı ders ya da etkinlikleri kendi kendine 

farkına varması en önemli dönüttür. Kendi dersini değerlendirmede ipucu olarak kullanılabilecek sorular 

aşağıda sıralanmıştır. 

Dersinizi anlattıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dersiniz hakkında objektif olmaya 

çalışarak kendinize ve dersinize yansıtma yapınız. 

HAZIRLIK: 

1. Ders planınız ne kadar işe yaradı? Planınızı takip edebildiniz mi yoksa zaman zaman planınızın 

dışına çıktınız mı? Yanıtınız evet ise bu neden oldu? 

 

 

2. Dersinizi planlarken yaşadığınız zorluklar nelerdi? 

 

 

3. Artık dersinizi anlattığınıza göre eğer tekrar anlatacak olsanız ne gibi değişiklikler yapardınız? 

 

1. ÖĞRETMENLİĞİNİZ: 

1. Dersiniz ne kadar başarılıydı? 

 

2. Dersin hangi bölümü en başarılıydı? Neden 

 

3. Dersin en başarısız bölümü hangisiydi? Neden? 

 

4. Hangi yardımcı materyalleri kullandınız? Bunlar etkili oldu mu? Neden? 

 

5. En çok hangi becerileri geliştirdiniz/geliştirmek isterdiniz? 

 

6. Ders hangi yönüyle size en çok zorluğu yaşattı? Neden? 

 

7. Bütün öğrencilerin anladığından nasıl emin oldunuz? 

 

8. Ders anlatırken yaptıklarınızla ilgili neler hissediyorsunuz? 

 

9.  Dersle ilgili hangi deneyimler bu şekilde hissetmenize neden oldu? 
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1. ÖĞRENCİLER: 

1. Öğrencileriniz en çok hangi etkinliği sevdi? Neden? 

 

2. Derse katılmayan öğrenciler var mıydı? Yanıtınız evet ise, size göre bunun sebebi neydi? 

 

3. Sınıfı kontrol etmekte zorlandınız mı? Evetse, bu neden oldu? 

 

4. Öğrencileriniz size bu dersle ilgili ne tavsiyede bulunurdu? 

 

5. Öğrenciler neler öğrendi/öğrenemedi? 

 

6. Öğrenciler hedeflenen kazanımlara ulaşabildi mi? 

 

7. Ders öğrenciler için ilginç ve heyecan verici miydi? 

 

8. Dersi daha ilginç ve heyecan verici yapmak için neler yapabilirsiniz? 

 

9. Olumlu pekiştireç kullandınız mı? 

 

10. Dersi öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl daha iyi organize edebilirsiniz? 

 

11. Bu dersi tekrar işleseniz neleri daha farklı yapardınız? Neden? 

 

 

 

 

 

 İmza İmza İmza 

Adı SOYADI  Adı SOYADI  Adı SOYADI 

Uygulama Öğrencisi Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı  
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Ek 6 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU  

Lütfen, aşağıdaki sorulara cevap vererek izlemiş olduğunuz arkadaşınızın dersini değerlendiriniz. 

Oluşturacağınız rapor, bu soruların cevaplarını içermelidir. Raporunuzu yazarken objektif olmaya ve 

arkadaşınızın mesleki gelişimine katkıda bulunacak dönütler vermeye gayret ediniz. Yargılayıcı, 

kötüleyici bir dil asla kullanmayınız. Dersi değerlendirirken sadece başarılı/başarısız gibi ifadeler yerine 

gerekçelerinizi örnekleriyle sununuz. 

DERS: 

1. Size göre ders ne kadar başarılıydı? 

 

 

2. Dersin hangi bölümü en başarılıydı? Neden? 

 

 

3. Dersin hangi bölümü en başarısızdı? Neden? 

 

 

4. Arkadaşınız hangi yardımcı materyalleri kullandı? Bunlar etkili miydi? Neden? 

 

 

5. En çok hangi becerileri geliştirmeye çalıştı? 

 

 

6. Bütün öğrencilerin anladığından nasıl emin oldu? 

 

ÖĞRENCİLER: 

1. Öğrenciler en çok hangi etkinliklerden keyif aldılar? Neden? 

 

 

2. Derse katılmayan öğrenci oldu mu? Eğer evetse size göre bunun sebebi neydi? 

 

 

3. Arkadaşınız sınıfı kontrol etmekte zorlandı mı? Eğer evetse, sizce bunun sebebi neydi? 

 

1. YANSITMA: 

4. Arkadaşınıza nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? 

 

5. Eğer bu dersi siz anlatacak olsaydınız nasıl öğretirdiniz? 

 İmza  İmza 

 Adı SOYADI  Adı SOYADI  Adı SOYADI 

Uygulama Öğrencisi Değerlendirilen Uygulama Öğrencisi Uygulama Öğretim Elemanı  
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Ek 7 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU  

1. Adınız ve Soyadınız: 

2. Sınıf, şube ve numaranız: 

3. İletişim telefon numaranız: 

4. Velinin öğrenim durumu: 

5. Danışmanın adı ve telefon numarası: 

6. Ailenin tanıtımı: 

 

 

7. Öğrenim gördüğünüz kurumlarla ilgili deneyimleriniz: 

 

 

8. Başarılı olduğunuza inandığınız dersler: 

 

9. Çalışmalarınızı engelleyebilecek durumlar: 

 

 

10. Sağlığınızdan şikâyetiniz 

 

 

11. Bir işte çalışıyor musunuz? 

 

12. Hangi üniversitede öğrenim görmek isterdiniz? Niçin? 

 

13. Niçin öğretmen olmak istiyorsunuz? 
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14. Nasıl bir öğretmen olmak istersiniz? Özelliklerinizi yazınız. 

 

15. En çok etkilendiğiniz öğretmeninizin özelliklerini anlatır mısınız? 

 

16. En çok şikâyet ettiğiniz öğretmeninizle ilgili bir anınızı yazar mısınız? 

 

17. Öğretmenlik Uygulaması ile ilgili beklentileriniz nelerdir? 

 

18. Gideceğiniz kurumla ilgili neler duydunuz? (Yargılarınız, başkalarının yargıları) 

 

19. Öğrencilerle ilgili yargılarınız neler? 

 

20. İlgi alanlarınızı ve boş zaman faaliyetlerinizi yazar mısınız? 

 

 

21. Kendinizle ilgili olarak özellikle söylemek istedikleriniz (Kurum üyelerinin sizi tanıyıp 

anlayabilmelerine yardımcı olmak için) 
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Ek 8 

Sayın Hocam, OMES400 öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında 2020-2021 Bahar 

döneminde yukarıda belirtilen tarihlerde uygulama öğrencilerimiz gözlemlenecektir. Bilgilerinize 

sunarım.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Tarih: …../…../……… 

 İmza 

 Adı SOYADI  

 Uygulama Öğretim Elemanı 

  

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

DERS GÖZLEM TAKVİMİ  

Okulun Adı                               :  

Uygulama Öğretim Elamanı :  

Uygulama Öğretmeni  :  

 

Sıra Gözlem 

Tarihi 

Dersin 

Konusu 

Gözlemlenecek 

Öğrenci/Öğrenciler 

İmza 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Ek 9 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

UYGULAMA TAKİP ÇİZELGESİ  

 

Adı Soyadı              :……………………………………………………………                        

  

Fakülte Numarası :……………………………………………………………  

Branşı                    :……………………………………………………………. 

Uygulama Okulu    :…………………………………………………………… 

 

Sıra 

No 

 

Tarih 

Uygulama 

Sınıfı 

 

Verdiği 

Ders ve Konusu 

Aldığı 

Toplam 

Puan 

Uygulama 

Öğretmeni  

Adı Soyadı - 

İmza 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 

 

     

11      

12      

13      

14      

15      

 

( * Açıklama : Bu form her öğretmen adayı  için ayrı ayrı çoğaltılır. Adayın ders gözlem formuna 

göre aldığı puanlar bu forma düzenli olarak işlenir ve dönem boyunca uygulama öğretmeni tarafından 
saklanır. Dönem sonunda ise ilgili öğretim elamanına, yoklama çizelgesi ve diğer evraklarla  birlikte  

teslim edilir.       Tarih: …../……/…… 

 İmza İmza 

 Adı SOYADI  Adı SOYADI 

 Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı 
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Ek 10 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI  

UYGULAMA ÖĞRENCİSİ DEVAM ÇİZELGESİ 

  İmza İmza 

  Adı SOYADI  Adı SOYADI 

  Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı 

 

DERSİN ADI   

UYGULAMA OKULU   

UYGULAMA OKULU MÜDÜRÜ   

UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ   

UYGULAMA ÖĞRETMENİ   

UYGULAMA ÖĞRETİM   ELEMANI   

ANABİLİM DALI   

SIRA NUMARASI 
ADI 

SOYADI 
 1.HAFTA 

 2. 

HAFTA 
3.HAFTA  4. HAFTA  5.HAFTA  6. HAFTA  7.HAFTA 8. HAFTA 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

  
Hafta 

devam NUMARASI 
ADI 

SOYADI 
 9.HAFTA 

 10. 

HAFTA 
 11.HAFTA 

13. 

HAFTA 
 14.HAFTA 

 15. 

HAFTA 

DEVAMSIZLIK 

TOPLAM 

  

SIRA 

1                     

2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
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Ek 11 

Ders Planı Şablonu I 

 Tarih:  

Dersin Adı   

Sınıf / Şube   

Süre   

Öğrenme alanı / Alt 

Öğrenme Alanı / Ünite 
  

Kazanım/kazanımlar   

Kavram, değer ve beceri   

Strateji, yöntem ve teknik.   

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri Araç ve Gereçler 

ve Kaynakça 

  

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ 

 Dikkati Çekme 

 Güdüleme 

 Gözden Geçirme 

 Derse Geçiş 

 Bireysel ya da grupla 

Öğrenme Etkinlikleri   

(çağdaş öğretim 

modellerine dayalı) 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçme – Değerlendirme 

Etkinlikleri 

  
 Bireysel öğrenme 

etkinliklerine yönelik Ölçme-

Değerlendirme 
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 İmza İmza İmza 

 Adı SOYADI  Adı SOYADI Adı SOYADI

 Uygulama Öğrencisi Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı 

  

 Grup öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme- Değerlendirme  

 Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler ve ileri 

düzeyde öğrenme 

hızında olan öğrenciler 

için ek Ölçme- 

Değerlendirme 

etkinlikleri  
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Ders Planı Şablonu II 

1. BÖLÜM 

Dersin Adı   

Sınıf -Şube   

Öğrenme Alanı/Alt 

Öğrenme Alanı/Ünite 
 

Kazanım/kazanımlar  

Önerilen Süre   

2. BÖLÜM 

Kavram, değer ve beceri  

Strateji, yöntem ve 

teknikler. 
  

Kullanılan Eğitim 

Teknolojileri Araç Gereçler ve 

Kaynaklar 

  

3. BÖLÜM 

 

Giriş (Engage) 
  

Keşfetme (Explore)  

Açıklama (Explain)  

Derinleştirme (Elaborate)  

Değerlendirme (Evaluate)  

Bir Sonraki Derse Hazırlık  

Ölçme – Değerlendirme 

Etkinlikleri 
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● Bireysel öğrenme  

etkinliklerine yönelik Ölçme-

Değerlendirme 

● Grup öğrenme 

etkinliklerine yönelik 

Ölçme- Değerlendirme  

● Öğrenme güçlüğü olan 

öğrenciler ve ileri 

düzeyde öğrenme hızında 

olan öğrenciler için ek 

Ölçme- Değerlendirme 

etkinlikleri  

Planın Uygulanmasına 

İlişkin Açıklamalar 
  

  

 

İmza                                                               İmza İmza 

 Adı SOYADI  Adı SOYADI                                       Adı SOYADI

 Uygulama Öğrencisi Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı 

 


