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Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Usul ve Esaslar

• Fakültemizin dördüncü sınıf öğrencileri ve Formasyon Programı 
öğrencilerimiz tarafından bir dönem boyunca (Sınıf Öğretmenliği 
programı için iki dönem) alınan mesleki uygulama dersidir.

• Amacı; teorik bilgilerin adaylar tarafından uygulanmasına olanak 
sunmak, mesleki becerilerin geliştirilmesini desteklemek ve 
adayların okul ortamında deneyim edinmesini sağlamaktır. 
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Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Usul ve Esaslar

• Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 
28.07.1998 tarihli koordinasyon ve işbirliği protokolü ile yürürlüğe 
giren “Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim-
Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulaması” na
ilişkin yönergeye göre düzenlenmiştir.
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Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Usul ve Esaslar

• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununu, 3797 sayılı Mili Eğitim 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2547 sayılı 
Yüksek Öğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre düzenlenir.  

Kısacası, Okul ve Üniversite arasında, işbirliği ve koordinasyona 
dayalı bir süreçtir.
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Öğretmenlik Uygulaması Süreci
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Oryantasyon

Dönem başında uygulama okullarında düzenlenen oryantasyon 
(uyum) programı ile ilgili müdür veya müdür yardımcıları tarafından:

• Adaylara okul ortamı tanıtılmalı,

• İdari işlere ilişkin bir bilgilendirme yapılmalıdır.
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Okulda Zaman

• Aday hangi saatlerde okulda olacağını Uygulama Öğretmeni 
ile birlikte belirler.

• Her derste gözlem yapan en fazla 3 aday bulunması sürecin 
daha verimli olmasına katkıda bulunacaktır. 
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Okulda Zaman

• Ayarlanan saatlerin, seçme ve yerleştirme sınavları nedeni ile, 
lise son ve sekizinci sınıf derslerine denk gelmemesine büyük 
özen gösterilmelidir.

• Adayların farklı seviyelerdeki sınıflarda gözlem yapmalarına ve  
farklı branşlardan öğretmenlerin derslerini gözlemlemelerine 
imkan verilmelidir.
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Ders Anlatımına İlişkin Uygulamalar

• Adayın dönem boyunca 24 saat ders anlatması beklenmektedir.

• Adayın sürece alışabilmesi için ilk dört haftadan sonra ders 
anlatmaya başlatılması gerekmektedir.

9



Ders Anlatımına İlişkin Uygulamalar

• Adayın anlatacağı ders en geç iki gün önceden belirlenmeli, 
dersten önce gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.

• Aday ders anlatırken Uygulama Öğretmeni de sınıfta olmalıdır.
• Dersten sonra Uygulama Öğretmeni tarafından  gerekli geri 
bildirimlerde bulunulmalıdır.
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Dönem Sonu Teslim Edilecek Dosyada Bulunması 
Gerekenler

• Oryantasyon Raporu,
• Adayın veli toplantısına katıldığına dair belge,
• Zümre toplantısı rapor örneği,

gibi haftalık çalışma programında belirtilen etkinliklere göre
hazırlanmış çalışmalar dosyada yer alır. Haftalık çalışma
programına fakültemiz web sitesinden ulaşılabilir.
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Ders Saati ve Devamsızlık 

• Haftalık 8 saatlik dersin 2 saati üniversitede 6 saati uygulama 
okulunda yapılacaktır.

• Derse 15 hafta (Formasyon programı için 14 hafta) devam 
etmek zorunludur. 

• Devam zorunluluğu % 80 olup devam şartını yerine getirmeyen 
öğrenci dersten kalır.
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Ders Saati ve Devamsızlık 

• Okullardaki devamsızlığı okul idaresi veya uygulama öğretmeni 
takip eder, buna dair yoklama çizelgesindeki ilgili yerler doldurulur, 
imzalanır. Yoklama çizelgesi okullara gönderilen dosyaların 
içerisinde yer almaktadır. 

• Derse devam etmeyen adaylara hoşgörülü davranılmamalıdır.
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Değerlendirme

• Uygulama Öğretmeni ve Öğretim Elemanı tarafından verilecek 
notların yüzdeleri alınarak adayın son notu belirlenir. 

• Uygulama Öğretmeninin verdiği not ara sınav, Öğretim Elemanının 
verdiği not ise yıl sonu sınavı olarak değerlendirilir. 
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Değerlendirmede Dikkate Alınan Hususlar

• Öğretmen adayının derslere devamı, 
• Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine uygun tutum ve 
davranışları ,

• Öğretmen adayının fakültedeki ve uygulama okulundaki görevliler 
ve öğrencilerle olan münasebetleri ,
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Değerlendirmede Dikkate Alınan Hususlar

• Öğretmen adayının hazırladığı dosya raporlarının 
değerlendirilmesi ,

• Öğretmen adayının ders anlatımı (değerlendirme tablosu esas 
alınarak verilen puan)
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Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir

• Adayların öğretmenler odasında verimli vakit geçirmeleri için uygun 
koşullar hazırlanmalıdır.

• Adaylar için “Ağabey”, “Abla” gibi hitapların  kullanılmamasına özen 
gösterilmelidir. 

• Adaylara hitap edilirken «öğretmen» oldukları mümkün olduğunca 
hissettirilmelidir.
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Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir

• Öğretim Elemanı tarafından  gözlemlenen dersler öğrencilere daha 
önceden anlatılan konular içerisinden seçilmemelidir.

• Adaylar tek başına nöbet tutmamalıdır.

• Adaylar sınıfta tek başına bırakılmamalı ayrıca boş geçen veya 
öğretmenin bulunmadığı hiçbir derse girmemelidir. 
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Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir

• Adayların okulda uygulanan kurallara uyması gerekmektedir.
• Görevlendirmeler okul içinde uygulama öğretmenlerine 
yapılmaktadır, adaylar  uygulama öğretmeninin görevli 
olduğu/olabileceği başka bir okula gidemezler.

• MEB’den görevlendirilen Öğretim elemanlarının derslerini Eğitim 
Fakültesi binası sınıflarında, öğrenciler ile belirleyecekleri gün ve 
saatlerde, ilgili bölüm öğretmenlik uygulaması koordinatörüne 
bildirerek yapmaları gerekmektedir. 
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Ödeme

• Uygulama Öğretmenlerine Öğretmenlik Uygulaması kapsamında 
her hafta için 6 saat ders ücreti ödenmektedir.

• Ücretlerin tahakkuk ettirilmesinde bölümlerin ders programında 
uygulama dersi için belirlenen gün ve saatler esas alınmaktadır.

20



Eğitim Fakültesi Görev Dağılımı 

• Sorumlu Dekan Yardımcıları: 

Prof. Dr. Uğur BÜYÜK 
Doç. Dr. Kasım KARAMAN

• Fakülte Koordinatörü:

Dr. Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER
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Bölüm Koordinatörleri:

Almanca Öğretmenliği : Arş. Gör. Yasemin ACAR ÇİMEN
Eğitim Bilimleri : Dr. Candan HAMURCU
Fen Bilgisi Öğretmenliği: Dr. Mustafa HAMALOSMANOĞLU
İngilizce Öğretmenliği : Dr. Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER 
Matematik Öğretmenliği: Dr. Fatma Berna BENLİ
Sınıf Öğretmenliği : Dr. Alparslan GÖZLER
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği : Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Türkçe Öğretmenliği : Dr. Erol AKSOY
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İlginiz için teşekkürler…
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