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ÖNSÖZ 

Yirmi bir·irıci yüzyılda ortaya çıkan büyük teknolojik gelişim ve beraberirıde yaşanan 

sosyolojik değişim, bütün toplumların bilgi çağının sürekli değişen ve yenilenen şaıtlarına 

uyum sağlamasını gerekli kılmakta ve toplumları daha önce hiç olmadığı kadar iletişim ve 

etkileşim içerisirıde yaşamaya sevk etmektedir·. Bu önemli toplumsal dönüşüm; etkili iletişirn, 

farklı kültürleri tanıma, yüksek düzeyde iş bir"liği geliştirebilme, küresel ölçekt.e rekabet 

edebilme, çözüm odaklı düşünebilme gibi üst düzey bilişsel becerilerin önemirıi 

aıttınnaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde bir·eyleriıı sahip olması gereken nitelikler giderek 

farklılaşmaktadır. Şüphesiz bu niteliklerin kazandırılmasında en önemli rol eğitiıne 

atfedilmektedir. Öğretmenler, kendileri.ne, öğrencilere ve uzun vadede bütün topluma yeııi 

becerilerin ve değerlerin kazandırılmasında çeşitli sonımluluklar üstlenmektedir. Modem 

toplumlarda öğretmenler yalnızca eğitim ve öğretim işini gerçekleştiren teknik elemanlar 

değil, öğrencilere ve topluma rol model olacak insanlar olarak göıiilmek.iedir. Öğretmenlere 

yönelik bu toplumsal beklentiler yetkin bir· öğretmenin bütün özellikleriyle tanımlanmasını ve 

bu çerçevede hazırlanan öğretmen yetiştirme politikalarının uygulanmasını zonınlu 
kılmaktadır. https://www.ogretmenlericin.com

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de dünyayı ve insanı yeniden şekillendir·en gerçekleri 

anlayabilmek ve doğnıdan doğnıya bu gerçeklere uygun politikaları hayata geçirebilmek için 

eğitim alanında büyük dönüşümler gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşümlerin temel ve öncelikli 

basamağı ise öğretmenlerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalardır. Bu 

kapsamda önemli çalışmalardan birisi olan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" 

Bakanlığınıızca 2006 yılında yayımlanmıştır. Yayımlanmasının ardından sahadan elde edilen 

geri bildirimler ile eğitim alanında ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında oıtaya çıkan yeni 

ihtiyaçlar çerçevesinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri güncellenerek eğitiın 

paydaşlarının kullanımına sunulmuştur. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nirı öğretmen yetıştınne ve geliştirnıe 

sürecindeki paydaşlara temel bir· referans olınası amaçlanmaktadır. Başta Bakanlığımız olmak 

üzere YÖK, ÖSYM, üniversiteler, sivil toplum kmuluşları ve alandaki bilim insanları için 

öğretmenlik mesleğine yönelik politikaların geliştirilmesinde önemli bir çerçeve belge olan 

yeterlikler, öğretmenleıimiz açısından da kişisel ve mesleki gelişim konusmıda bir rehber 

niteliği taşınıaktadır. 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin hazırlanması ve güncellenmesi sürecinde 

emegı geçen öğretmenlerinıiz, Bakanlığımız çalışanları, akademisyenler, kamu kunıın ve 

kunıluşlan ile sivil toplum kunıluşlannın temsilcilerine teşekkür eder, bu çalışmanın 

öğretmenlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. 

Dr. İsmet YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı 





1

I. GİRİŞ

İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri, öğrendiğinin farkında 

oluşudur. İnsan, öğrendikçe benliğinin farkına varır güç ve erdem kazanır. Bu dunun, 

öğrenmeyi insan yaşammm vazgeçilmez ve en değerli parçası haline getirir. Bu nedenle insan, 

tarih boyunca kimlerden ve nelerden öğreniyorsa, o kaynaklara büyük önem atfetmiştir. 
ı

Bilim, medeniyet, değerler ve bütünüyle insanlık hayatı, öğrenneye atfedilen bu değer 
çerçevesinde bilgi ve öğrenmenin sürekliliği etrafmda şekillenıniştir. 

İnsanlık tarihi boyunca öğretmenlik, toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara 

aktancısı ve bilgi ile bilgiye talepte bulunanlar arasmda bir köprü olduğu için en saygm 

meslekler arasmda yer almıştır. Bilenlerle bilmeyenlerin aynı olınadıklarmın vurgulandığı 

kültüıümüzde, ilim sahipleri çok önemsenmiş ve ilim öğretenlere her zaman büyük değer 

verilmiştir. Öyle ki "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluıum." söylemi toplumda geniş 

bir kabul görmüştür. Öğretmenlik mesleğine yüklenen bu anlam öğretmenlerin toplumsal 
sonımluluklannı daha da aıiıımıştır. https://www.ogretmenlericin.com/meb/kamudan-haber

Millet olarak güç ve değer kazanabilme, sağlıklı bir toplumsal örgütlenı11e 

gerçekleştirebilme, bilginin belirli amaçlar çerçevesinde etkin olarak öğretilmesiyle 

sağlanabilmektedir. Bu durum eğitim ve öğretmen kavramlarını toplumlar için hayati bir hale 

getirmektedir. Eğitim, mevcut değerleri yeni kuşaklara aktararak sosyalleşmeyi sağlan1ak, 

bireysel yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesinde bireye yardıın ederek kişilik 

kazamnasmı sağlamak, hayatını sürdürebilmek ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak üzere, 

bireylerin ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve davranışlar ile iş göıme alışkanlığı kazandırarak 

meslek sahibi olmalarını sağlamak gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Eğitim 

sistemlerinin bu temel işlevleri etkin olarak yerine getirebilmesi, sistem içerisinde yer alan 

öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Bu nedenle bir ülkede eğitimle ilgili çıktıları iyileştiımenin 

yolu, öncelikle öğretmen niteliklerini geliştirmekten geçmektediı·. Öğretmenler eğitiıniı1 

başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olarak eğitim sistemiı1in en hayati öğesi olduğundan, 

nitelikli öğretmen yetiştinne çabası ve kaygısı her zaman toplumların gündemiııde önemli bir 

yer tutmuştur. 

Günümüzde toplumsal yaşam, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı ve sürekli 

biı· değişim içerisindediı·. Bu değişime sebep olan en önemli etkenlerden biri, insan bilgisiı1in 

çoğalması, derinleşmesi ve tüm dünyaya hızla yayılmasıdır. "Değişim çağında yaşıyoruz." 

söylemi bilgideki bu hızlı değişiıııden dolayıdır. Tarih boyunca toplumların yaşaınlarmda 

önemli değişimler, başta biliın ve teknikteki ilerlemeler olmak üzere ekonomik, sosyal ve 

kültürel nedenlere dayanmıştır. Dünya, teknolojik gelişmelerdeki sıçramalarla, belirli 

dönemlerde büyük atılıınlar yaşamış, bu atılımlm ülkelerin ekonomik gelişmişliklerini, sosyal 

yapısını ve biı·eylerin günlük yaşamlarını önemli oraı1da etkilemiştir. Birinci sanayi dönemi, 

su ve buhar gücüne dayalı mekanik üretim ile tanm toplumu altyapısmı yerinden sarsmış, 

ikinci sanayi dönemi üretimde elektrik enerjisi kullanımı ile seri üretime geçişi başlatarak 

dünyadaki sosyal, ekonomik, siyasal dönüşümlere sebep olmuş ve üçüncü sanayi dönemi ise 

dijital dönüşüm, elektroniklerin kullaı11111 ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretin1in 
otomatikleştirilmesini sağlamıştır. Önümüzdeki yılların toplumsal altyapısını ise şimdilerde 

başlayan, siber-fıziksel sistemler kavramı, nesnelerin intemeti ve hizmetleriı1 intemetine 

dayalı dördüncü sanayi dönemi şekillendirecektir. Dördüncü sanayi dönemi olarak 
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iL TÜRKİYE'DE ÖGRETMENLİK MESLEGİNE İLİŞKİN 

YETERLİK BELİRLEME SÜRECİ 

Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin "öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli bir 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumlar" olarak 

tanımlanmaktadır. Eğitim alanında tasarlanan hedeflere ulaşabilmek, bu sürece yön veren 

öğretmenlerin nitelik ve yeterlikleriyle yakından ilişkilidir. Eğitim alanında hayata geçirilen 

bir yenilik öğretmenler tarafından öğrenme oıtamlarına yansıtılmaz ise tasarlanan hedefe 

ulaşılamayacağı açıktır. Öğretmenleıin temel yeterliklere sahip olması, öğrencilerin 

başarılarını aıtıımanm ve kişisel gelişimlerini sağlamalannm anahtarlaımdan biridir. Bu 

yüzden hızla değişen dünyada, öğretmenlerin gelişimini teşvik etmek, yeterliklerini ve 

yeteneklerini aıtıımak hayati öneme sahiptir. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilgiyi aktarmak ve onu ölçmekten öte 

sonıınluluklan bulunan öğretmenlik mesleği işlevi itibarıyla insanlık tarihinin tüm 

aşamalarında var olmuştur. Düşünürler bireysel ve toplumsal gelişim hakkında fikir üretirken 

öğretmenliğe özel bir değer atfetmişlerdir. Eflatun, yeıyüzünde barışı sağlayabilecek 

insanların öğretmenler olduğunu, Diyojen ise öğretmenlikten daha şerefli bir meslek 

tanımadığını söylemiştir. Faı·abi, erdemli toplum oluşturınaımı yoltınun eğitimden geçtiğini, 

İbni Sina ise eğitim ve öğretimin bir uzmanlık alanı olduğu ve herkesin eğitimci 

olaınayacağını vurgularken öğretmenlik mesleğinin tophıınsal hayattaki önemine işaret 

etmişlerdir. İbni Sina'nm göıüşünü doğnılaı· biçimde, tarihi süreçte öğretmenlerin diğer 

mesleklerden ayn ve özel bir eğitimden geçmeleri gerektiği fikri ağıı-lık kazaıınıış, buna 

uygun olaı·ak öğretmen yetiştirmeye yönelik çeşitli adımlar atılmıştır. 

Osmanlı'da öğretmen yetiştirmek için ilk adımlar Fatih Sultan Mehmet zamanında 

(1451-1481) atılmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, sıbyan 

mektebi muallimi olacaklar için, genel medrese programmdan farklı bir program 

geliştinniştir. Muallim olacaklar için geliştirilen eğitim programma temel derslerin yanı sıı-a, 

öğretmen niteliklerini geliştiımeyi hedefleyen "Adab-ı Mubalıase ve Usul-i Tedris" dersi 

yerleştiıilmiştir. "Taıtışma Kurallaı-ı ve Öğretim Yöntemleri" olarak çevrilebilecek bu derste 

öğretmen adaylarma iletişim ve öğretim yöntemleıi bilgi ve becerisi kazandırılması 
hedeflenmiştir. https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-personel

Avnıpa'da ise 19. yüzyıldan itibaren sanayileşmeyle birlikte şehiı· nüfuslannm ve 

okullaşmanm aıtması nedeniyle, öğretmenliğin bir uzmanlık alanı olduğu ve öğretmenlerin bu 

alanda uzmanlaşmış eğitim kurumlarmda yetiştirilmeleri gerektiği fikri yaygmlık kazanmaya 

başlamıştıı-. Avnıpa'daki bu gelişiınlerle eş zamanlı olarak Osmanlı Devleti'nde de öğretmen 

yetiştinne konusunda çeşitli adıınlar atılmıştır. Bu kapsamda öğretınen yetiştiımek 

maksadıyla ayrı bir okul açına düşüncesi Tanzimat Dönemi'nde (1839-1876) hayata 

geçiıilmiştir. II. Mahmut döneminde (1808-1839) medresenin yanmda Rüştiye adıyla okullar 

açılmış ve bu okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini maksada uygun biı· şekilde yürütebilmek 

için iyi yetişmiş öğretmen ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç üzeriııe 16 Maıi 1848'de 

"Diiıülmuallimin-i Rüşdi" adıyla Maaıif Nezaretiııe bağlı olarak ülkedeki ilk öğretmen okulu 

İstanbul'da açılmıştır. Daha sonra 1868 yılında Sıbyan mektepleıine öğretmen yetiştirmek 

amacıyla İstanbul'da Diiıülmuallimiıı-i Sıbyan ve Kız Rüştiyeleri açılınca da bu okullara 

öğretmen yetiştinnek üzere 1870 yılmda Darülınuallimat adıyla bir kız öğretıneıı okulu 

açılınıştıı-. Bu okullarda öğretim prograınlarınm hedefler doğnıltusUI1da belirlenerek okul 
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düzeylerine göre farklılaştırılması Osmanlı Devletinde öğretmen niteliklerini aıttırma ve 

standart hale getiıme çabalannın biı· göstergesidir. 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Darülmuallimınlerin adı Erkek Mualliın Mektebi, 

Muallimatlann adı ise Kız Muallim Mektebi olarak değiştirilmiştir. 1924 yılında yayınlanan 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilköğrenimin zorunlu ve devlet okullarında parasız dunıma 

getiı'ilmesi, ilkokul öğretmeni yetiştinne konusunda köklü ve kapsamlı tedbiı-ler alınmasını 

gerektiımiştir. Maarif Vekaleti 'nin davetiyle Türkiye'ye gelen J ohn Dewey' iı1 (1924) ve diğer 

biı· eğitimci Alfred Kühne'ün (1925) raporlarında köye göre eğitim ve köy öğretmeni 

yetiştinne konusuna yer vermeleri ve bu önerilerin yerli eğitimcilerce de benimsenmesi 

üzerine 1927 yılında Denizli ve Kayseri' de "Köy Muallim Mektepleri" açılmıştır. 17 ısan 

1940 tarihli ve 3 803 sayılı Kanunla "Köy Enstitüleri" kurulduktan sonra, "Köy Mualliın 

Mektepleri" "Köy Enstitülerine" dönüştürülmüştür. 1954 yılında yayınlanan 6234 sayılı 

Kanunla öğretmen yetiştiren kurnmlann "İlköğretmen Okulu" adı altında biı-leştirilmesi ile 

Köy Enstitüsü uygulamasına son verilıniştiı'. 1954 yılında kapatılmalanna kadar geçen sürede 

"Köy Enstitüleri" köy öğretmeni yetiştiımede aktif rol almıştır. 1973 yılında çıkanlan 1739 

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile öğretmenlere yükseköğrenim görme şaıtı getirilmiş ve 
ı197 4 yılında şaıtlan uygun olan İlköğretmen okulları Eğitin Enstitüleri 'ne dönüştüıülmüştür. 

1981 'de çıkarılan 254 7 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tüm yükseköğretiın kurnmlan 

Yükseköğretin1 Kumlu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim 

enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982'de yüıiirlüğe giren 41 

Sayılı Kamın Hükmündeki Kararname ile öğretmen yetiştiren tüm kunımlar, Milli Eğitim 

Bakanlığından alınarak üniversite bünyesine verilınişfü. 1989-1990 öğretim yılından itibaren 

öğretmen yetiştiı'en bütün yükseköğretim kurnmlannın öğretiın süresi en az lisans seviyesine 

çıkanlmıştır. Öğretmen yetiştinnenin, üniversiteye devrinden itibaren öğretmen yetiştiren 

fakültelerin programları ulusal ve uluslararası gelişmelere göre biı·çok kez yenilenmiş olup bu 
değişiklikler günümüzde de devam etmektedir. https://www.ogretmenlericin.com/meb/

Öğretmenlerde aranan nitelik ve yeterliklerin belirlenmesi, ülkemizde Mim Eğitim 

Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 1739 sayılı Mim Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenliğin 

bir "ihtisas mesleği" olduğu vurgulanmaktadır. Yine bu Kanunun 45'iı1ci maddesinde 

"Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik foımasyon bakımından 

aranacak nitelikler Mim Eğitim Bakanlığınca tespit olunur." ifadesi yer almaktadır. 652 sayılı 

Mim Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 

15. maddesinin ( a) fıkrası gereği öğretmen nitelik ve yeterliklerin beliı-lenmesi görevi 

Öğretmen Yetiştinne ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu fıkraya göre 

Öğretmen Y etiştinne ve Geliştinne Genel Müdürlüğünden "Öğretmenlerin nitelikleri ve 

yeterliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesiı1e yönelik politikalan oluştuıması, bu amaçla ilgili 

biriın kuıum ve kunıluşlarla iş biı"liği yapması" beklenmektedir. 

Öğretmen Yeterlikleri'nin belirlenmesi ve güncellenmesi pek çok önemli politika 

metninde yer almaktadır. 1 O'tıncu Kalkınma Planı'nda "öğretmen yetiştiıme ve geliştiıme 

sisteminin yeterlikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması" gerektiği 

vurgulaım1aktadır. Yüksek Planlama Kunılunca kabul edilerek 9 Haziı·aı1 2017 taıihinde 

Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretmen Stratejisi Belgesi'nde "Öğretmen Yeterlikleri'niı1 

İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi" eylem maddesinin yanı sıra öğretmen yetiştirme ve 

geliştinne sürecindeki pek çok faaliyet için öğretmen yeterlikleıiniı1 referans alınması anlayışı 
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tarafından daha önce hazırlanan tüm çalışmalar ile farklı ülkelere ait yeterlik dokümanlan 
incelenerek konuya ilişkin kavram ve terimler üzerinde ortak bir anlayış oluştunılmaya 
çalışılmıştır. Başlatılan bu çalışmada öğretmen yeterliklerinin, A vnıpa Birliği ülkeleriyle 
uyumlu olacak şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve 
uluslararası uzmanlar, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda katılımcının bulunduğu 
çalıştaylar, pilot uygulamalar ve paydaş göıiişleri neticesinde; 

a) Kişisel ve mesleki değerler- mesleki gelişim,
b) Öğrenciyi tanıma,
c) Öğrenme ve öğretme süreci,
d) Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme,
e) Okul, aile ve toplum ilişkileri,

f) Program ve içerik bilgisi

olmak üzere 6 ana yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 31 alt yeterlik ve 233 perfonnans 
göstergesinden oluşan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" belirlenmiştir. Ardından 
Bakanlık temsilcileri, öğretmenler, akademisyenler, müfettişler, sendika temsilcileri gibi 
farklı görevden çok sayıda kişinin katıldığı çalıştaylar düzenlenerek "Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlikleri Taslağı"na son hali verilmiş ve 17/04/2006 tarihli Makam Olum ile uygun 
bulunan bu yeterlikler, 2006 yılında 2590 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 'nin yürürlüğe ginnesinin ardından 
öğretmenlerin kendi alanlarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tuhım ve değerleri ifade 
eden "Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri"nin belirlenmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik 
Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Okul Öncesi, 
Matematik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Müzik, Din Kültüıü ve Ahlak Bilgisi, Beden 
Eğitimi, Teknoloji Tasanın, Özel Eğitim (görme, işitme, zihinsel engelliler) olmak üzere 14 
alanda Özel Alan Yeterlikleri hazırlanarak 04/06/2008 ve 25/07/2008 tarihli Makam Onayları 
ile yüıürlüğe konulmuştur. Ortaöğretim kademesi öğretmenlerine yönelik ise Oıta Öğretim 
Projesi (OÖP) kapsammda Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, 
Coğrafya ve Felsefe olmak üzere sekiz alanda Özel Alan Yeterlikleri hazırlanmış ve 
26/01/2011 tarihli Makam Onayı ile yüıürlüğe konulmuştur. www.ogretmenlericin.com

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 'nin yayımlanması sonrasında 23/04/2008 
tarihinde A vnıpa Parlamentosu ve A vnıpa Konseyi, A vıupa Yeterlilikler Çerçevesini kabul 
etmiştir. Tavsiye niteliğinde olan bu kararla ülkelerin A vnıpa Yeterlilikler Çerçevesi ile 
ilişkili şekilde ulusal yeterlilik çerçeveleri oluştunnalan istenmiştir. Ülkemizde buna uygtm 
olarak 19/11/2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve böylelikle 
"Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ)" yüıürlüğe ginniştir. Söz konusu yeterlilikler 
çerçevesine dayalı Türkiye Referanslama Raponı 29-30 Maıt 2017 tarihlerinde Avı"lıpa 
Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Kunılu'na sunulmuş; TYÇ'nin Avnıpa Yeterlilikler 
Çerçevesi ile referanslanması ve Avnıpa Yükseköğretiın Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (AYA
YÇ) ile uyumluluğu onaylanarak resmiyet kazanmıştır. Aynca 2000 yılında yayınlanan 
Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedefleriııe 
yönelik olarak "Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi" ve "Yükseköğretim Yeterlilikler 
Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri" 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiştiı-. 
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YETERLİK ALANI: TUTUM VE DEGERLER 

C KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenlik mesleği genel tutum ve değerlerini içeren,
öğrenciye yaklaşım, mim, manevi, evrensel değerler, iletişim ve iş birliği ile kişisel ve 
mesleki gelişim yeterliklerini kapsamaktadır. 

YETERLİKLER 

cı. MİLLİ, MANEVİ 
VE EVRENSEL 
DEGERLER 
Milli, manevi ve evrensel 
değerleri gözetir. 

C2. ÖGRENCİYE 
YAKLAŞIM 

YETERLİK GÖSTERGELERİ 

Cl.1. Çocuk ve insan haklarını gözetir. 

Cl.2. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. 

Cl.3. Öğrencilerin mim ve manevi değerlere saygılı, evrensel 
değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. 

Cl.4. Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın koıunınasına 
duyarlıdır. 

C2.1. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. 

C2.2. Her öğrencinin öğrenebileceğini savlınur. 

Öğrencilerin gelişimini C2.3. Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında 
destekleyici tutum sergiler. rehberlik yapar. 

------��------------------

C3. İLETİŞİM VE İŞ 
BİRLİGİ 
Öğrenci, meslektaş, aile ve 
eğitimin diğer paydaşlan 
ile etkili iletişim ve iş 
birliği kurar. 

C4. KİŞİSEL VE 
MESLEKI GELİŞİM 
Öz değerlendinne yaparak, 
kişisel ve mesleki 
gelişimine yönelik 
çalışmalara katılır. 

C 2 .4. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur. 

C3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır. 

C3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir. 

C3.3. İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır. 
--------------------------

C3.4. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır. 

C3.5. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar. 

C3.6. Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır. 

C4.1. Mesleğini severek ve isteyerek yapar. 

C4.2. Paydaşlardan gelen göıiiş ve önerilerden de yararlanarak öz 
değerlendirme yapar. 

C4.3. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerde bulunur. 

C4.4. Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir. 

C4.5. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 

C4.6. Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını 
korur. 

C4.7. Türkiye ve dünya gündemini takip eder. 
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