
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİ YÜRÜTEN ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN 

DİKKATİNE (SINAV VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ)  

Saygıdeğer Öğretim Elemanlarımız,  

Eğitim Fakültesi  web sayfasının  Pedagojik Formasyon birimi bölümünden “öğretmenlik uygulaması 

dersinin yürütülmesine ilişkin esaslar ve öğretmenlik uygulaması dosyası” başlığıyla  daha önce 

duyurduğumuz gibi  Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki farklı okullarda 

sorumluluğunuzda staj yapan öğrencilerin hem MEBBİS sitemi, hem de üniversitemiz otomasyon 

sistemi üzerinden değerlendirme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için lütfen aşağıdaki iş 

ve işlemleri gerçekleştiriniz: 

1. https://uod.meb.gov.tr/ adresine e-devlet şifrenizle girerek her öğrenci için günlük 

değerlendirme ve dönem sonunda da genel değerlendirme işlemini yapınız. Akademisyenin 

günlük değerlendirme işlemini MEBBİS sisteminden yapabilmesi için okuldaki öğretmenin 

ilgili öğrenci için değerlendirme işlemini yapmış olması gerekir. Şayet öğretmen bu işlemi  

yapmamışsa öğretim elemanı işlem yapamamaktadır. Bunun için öğretim elemanının rehber 

öğretmenle iletişime geçip söz konusu değerlendirme işlemini tamamamlatması gerekir. Zira 

öğretim elemanlarının dönem içerisinde en az dört kez okullara giderek her öğrenciyi 

gözlemlemesi ve bu gözleminin sonuçlarını da MEBBİS üzerinden haftalık ve genel 

değerlendirme işlemlerine yansıtması zorunludur. Öğretmenler, öğretim elemanları okullara 

gelmedikleri ve öğrencileri gözlemlemedikleri için MEBBİS üzerinden yapmaları gereken 

işlemleri geciktirmekte yahut da yapmamaktadırlar. Bu yüzden öğretim elemanlarımızın 

okullara giderek öğretmenlerle görüşmeleri ve öğrencilerin derslerini fiilen gözlemlemeleri 

icap edtmektedir. Bu durum hem staj yapan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları hem de 

kurumlar arasında (Üniversite – MEM) yasal sorunların ortaya çıkmaması  açısından önem arz 

etmektedir.  

2. Lisans derslerinin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı için takip ettiğiniz süreçleri Pedagojik 

Formasyon Öğretmenlik Uygulaması dersi için de gerçekleştiriniz. Bunun için üniversite 

otomasyon sistemine giriniz ve oradaki not girişi segmesinden verdiğiniz dersler içerisinde yer 

alan Öğretmenlik Uygulaması dersini seçiniz. Her bir öğrenci için takdir ettiğiniz  ara sınav 

notunu  yazarak onaylayınız. Aynı işlemi yarıyıl sonu sınavı için de ilgili zaman diliminde tekrar 

ediniz. Ara sınav ve yarı yıl sonu sınav notu takdir ederken öğrenciye (tercihe bağlı olarak) 

hazırlatacağınız dosyayı ve o öğrencinin uygulama (ders anlatımı) esnasında ortaya koyduğu 

performansı dikkate almalısınız. Yine her iki sınav notunu otomasyon sistemine yasal süresi 

içerisinde girmeniz önemlidir.  

 

Bunların dışında farklı bir konuda görüş sormak ya da bilgi almak isteyen öğretim 

elemanlarımızın aşağıda iletişim bilgileri verilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve 

Öğetmenlik Uygulaması dersi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Salim PİLAV ile iletişime 

geçmeleri önemle hatırlatılır.  

 

Doç. Dr. Salim PİLAV 

spilav@kku.edu.tr 

Cep: 05055012518 

İş: 3574242-1401 / 3572486 
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