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Ilgi: a) MEB Ögretmen YetiŞtirme ve Geitştirme
Genel Müdürlüğn tinii 15/06/2016 tarih ve
3 87 7 2063 -7 7 4,06 -E.65
62849 sayılı yazısı.
b) 17 ,04,2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi
_Gazetedeyayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değişiktirme YOnetmerİlğİ

İıg (b) Yönetmenlik kapsamında bakanlığımız kadrolannda görev
yapan tüm
öğretmenler 2015-.20l6 Eğitirnöğretim yrlından
itibaren performans değerendirmesine tabi
fufulacaklardır, Bu bağlamda
Performans.değerlendi.me iş've işlemlerin sağlıklı bir
şekilde
ytinihilmesi ile ilgili (a) yazısı yazımızekindJ
giınderilmişiir.
İıgi 1a) yazı gereği 2016 yılı il :içi.. isteğe bağlı yer
değişikliği ile ataması yapılan
öğretmenlerin 30 Haziran 2016 tarihine kad-ar 'ılpgİİs 'ür";;J"performans
değerlendirmeleri İvBnİr,İ«r,E yapılması ve perfonnans
değerlendirmeleri yapıldıktan
sonra ilişiklerinin kesilmesi.gerekmektedir.
Gereğinin rica ederim

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
|-Yazı (l Sayfa)

oĞııııı:
1-Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine
''.'

h4ah. ;19500 Bulnaık
|1'e h :

,'MLlŞ

http : l /bulanik.nı eh. gııv.

tr

E

-

P

ıısl a : lıulanik.l9(r} mebç9.v.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalan-lş'".

ır

Bi|gi Edinme:NURETTiN YOLDAŞ

TeL

(aü6131l ]0 2_5

.F'ais; (0436ı

3.I

l

2_5

]5

sx\

qtr#
§tyı

hfııtı*rm{-f;*-**
_
ğryaı Y*iEirrıe

vı §*iişıimıe üenei §{üd{triüğii

38??2§}-??4..üe§.6SSiü49
Konş TŞm Öhştmcılerç Perfşrmanş
}e§erieıdirnıeşi }..Ilı.
ı

1§.ü6.ğüı6

;,*i;ş;;şffiff
İıgi;

?r

İ

§;ffiİilffiJffn:ffiİffiş-İffi#ğ

5-t:ı6
lfl

Mülİ§ğitİrnünkruılğ

xsr*v yspsiı öğıtfuİörıerıİııİe,
:nmŞ**İffir,İİ**,m*f*lry*P
;t ı**'Ş*"ii,ffiffi,frH-İtrTffiH;

İ*:nY-YPP
p.rfornıaııs

.i,: işlerılşriıin sı,ğiıktı bir şkiidc

müdiirü

kuilnnıcı* ile

kuırımşnda

b} Tamaırıbnan Pr,för§a§ dağsltııtiıınei*ıiaden
ğ çıltı
ılınamk Eğrffiğıiıı ğuıiık
Veu ğıılı'ıı
dosyasında ınııhafaaa ştilmçi,
Ç} 2sİs Yıİı il iÇi
.isüeğe !4lı lYa değişikiıği ilt atıına*ı y*pıla* öğffienierin
üzşrinderı
sonn i§şiİcİeriııin

İ§,ffi

hıışşelafığda biigiieriniai

rrf;;;ıÜ-h;Ş*i-,ıŞ*Ü,m

ı"*

ştreğini ricı d*ıirn"

rnç. llr. §şmii AKT8KİİS
§akan a
üwşll{Mllr

.p qİ§ffi
tşryği:
Bşlanı

§yrıuııh
6"İı§İs;

oyqıı@ruhşv-tr

Rı Eıııt gütati ıfutt*ç* iıreg itç

tıi§

ııın:

lım ynnız., vttKİ

Ttlı {ü 3ti}{t3 l??i
§s*§{CI§li}4i§ if §4

