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Ilgi: a) MEB Ögretmen YetiŞtirme ve Geitştirme Genel Müdürlüğn tinii 15/06/2016 tarih ve3 87 7 2063 -7 7 4,06 -E.65 62849 sayılı yazısı.
b) 17 ,04,2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi 

_Gazetedeyayımlanan Milli Eğitim BakanlığıÖğretmen Atama ve Yer Değişiktirme YOnetmerİlğİ

İıg (b) Yönetmenlik kapsamında bakanlığımız kadrolannda görev yapan tümöğretmenler 2015-.20l6 Eğitirnöğretim yrlından itibaren performans değerendirmesine tabifufulacaklardır, Bu bağlamda Performans.değerlendi.me iş've işlemlerin sağlıklı bir şekildeytinihilmesi ile ilgili (a) yazısı yazımızekindJ giınderilmişiir.

İıgi 1a) yazı gereği 2016 yılı il :içi.. isteğe bağlı yer değişikliği ile ataması yapılanöğretmenlerin 30 Haziran 2016 tarihine kad-ar 
'ılpgİİs 'ür";;J"- 

performansdeğerlendirmeleri İvBnİr,İ«r,E yapılması ve perfonnans değerlendirmeleri yapıldıktansonra ilişiklerinin kesilmesi.gerekmektedir.
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