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Fakültemiz öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması faaliyetleri 03 Ekim 2022 - 30 Aralık 2022 
tarihleri arasındadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin 
öğretmenlik uygulamalarına ilişkin esaslar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan protokol 
gereği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğretmen 
Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik 
Uygulamasına İlişkin Yönerge” esaslarına göre, yönetici ve öğretmenlik uygulaması öğrencilerinin 
uygulamada göz önünde bulunduracakları hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
1. Uygulama süresi iki yarıyıldır. Fakültedeki dersler kesilmeyecektir. Öğretmen adayları, bir yarıyıl 
boyunca haftada 6 saatten az olmamak şartıyla uygulama okullarındaki derslerine devam edeceklerdir. 
Öğrenciler uygulama öğretmeninin haftalık ders programını inceleyecekler ve fakültedeki derslerinin 
günlerini ve saatlerini de hesaba katarak uygulama öğretmeninin programına uyacaklardır. Önemli ders 
çakışmalarında uygulama öğretim elemanı ve okul uygulama koordinatörü işbirliği ile aday yeni bir 
uygulama öğretmenine verilebilir. İşlerin takibi fakültemiz tarafından görevlendirilecek uygulama öğretim 
elemanı tarafından yapılacaktır. 
 
2. Uygulama okuluna verilen öğrencilerin uygulama öğretmenlerine dağıtımları, uygulama okul 
koordinatörleri tarafından yapılacaktır.  
 
3. Öğretmen adayları uygulamanın başladığı tarihten itibaren, bir hafta içinde en az 6 saat olarak belirledikleri 
uygulama programını, fakültemiz tarafından görevlendirilen uygulama öğretim elemanlarına 
bildireceklerdir. 
 
4. Öğretmen adaylarının, uygulama süresince uygulama öğretmeninin programı dahilinde anlatabildiği kadar 
ders anlatması gerekmektedir. Bu derslerin hepsi uygulama öğretmeni, en az iki tanesi de uygulama öğretim 
elemanı tarafından gözlenecektir. 
 
5. Adayların iyi yetişmeleri için; uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından tedbirler 
alınmalıdır. 
 
6. Gerek uygulama öğretim elemanı ve gerekse uygulama öğretmeni; adayların, öğretmenlik rolünü ilk defa 
üstlendiğini unutmamaları gerekir. Bu bakımdan hatalar hoşgörü ile karşılanmalı ve tenkitler yapıcı 
olmalıdır. Aynı zamanda adaylar cesaretlendirilerek ve teşvik edilerek öğretmenlik mesleği sevdirilmelidir. 
 
7. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına devamı zorunludur. Öğretmenlik Uygulamasına 
katılan öğrencilerin haftalık devam durumu uygulama öğretmeni tarafından MEBBİS’e işlenecektir. 
Devamsız olan öğretmen adayları öğretmenlik uygulamasından tekrara kalmış sayılır. 
 
8. Adaylara ders dışındaki boş zamanlarında uygulama okulu yöneticileri tarafından idari bilgiler 
verilecektir. 
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