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İlgi :I\rtilll Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'niin
09 / | l l 20 I 6 tarih ve 3 87 7 2063 -7 7 4.06 -E .12649 0 l 2 s ayıl ı yazıs ı.

Milli Eğitim Bakanhğı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün
aday öğretınenlerin performans değerlendirme takvimi ile ilgili ilgi yazısı yaz|m|z ekinde
gönderilmiştir. Okul/kurumunuzda görev yapan aday öğretmenlerin değerlendirmelerini söz
konusu. takvime göre yapılması ve herhangi bir mağduriyete mahal verilmemesinin, ayrıca
MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülünde Aday Öğretmene Danışman ve
Müdür belirlemeyen okulların en kısa zamanda müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yalçın TLI-NÇEL
İlçe Milli Eğitim MüdürV.

EKLER:
l- İlgi Yazı( l sayfa)

2- Değerlendirme Takvimi ( l Adet)

DAĞITIM
1- Tüm Okul ve Bağlı Kurum Müdürlüklerine

Ayrıntılı [ıilgi için:Nurcttin YOLDAŞ VHKİ
(0 436) 3 l l 20 25 Fıı&s: (0 436) 3 l l 25 25

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresiıden 2494-4836-3e2c-b2ea-3bff kodu ile teyit edilebilir
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ffiÖğretmenYetiştirmeveGeliştirmeGenelMüdürlüğü

Sayı : 38772063-77 4.06-E. |2649012
Konu: 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı

Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri.

VALiLiĞiNE
( il Miııi Eğitim Müdürıüğü )

iıgı a; |7.04.20|5 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

b) 30.01.1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Aday Memurların yetiştirilmelerine İıişı<in yönetmelik

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri, adayların göreve başlama tarihi dikkate

alınmaksızın, l+.03.Z0l4 tarihinden önce atanan aday öğretmenler için ilgi (b) yönetmelik

kapsamında ,14.03.20|4 tarihinden sonra ilk ataınası yapılan aday öğretmenlerin işlemleri ilgi
(a) yönetmelik kapsamda yürüttilmektedir.

l.

Bu bağlamda;

Aday Öğretmen PerforTnans Değerlendirmelerinin Ek 1 tabloda belirtildiği üzere;

Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atandıktan Sonra henÜz performans

değerlendirmesi yapılmamış veya |8.12.20|6 tarihinde yapılacak olan Asli
Öğretmenliğe Geçiş Sınavında "Başarısız" olan aday öğretmenlerin birinci
değerlendirmesinin l8.01.20l7 tarihine kadar, ikinci değerlendirmesinin 2016 - 201.7

eğitim öğretim yılının ilkbahar döneminde 20.05.201ı7 tarihine kadar, üÇüncü

değerlendirmesinin 20|6 - 20|7 eğitim öğretim yılının ilkbahar döneminde

16.06.2017 tarihine kadar yapılması,

20|5 - 2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bir performans değerlendirmesi
yapılan aday öğretmenlerin ikinci performans değerlendirmesinin 30.12.20|6 tarihine

kadar, üçüncüperformans değerlendirmesinin l8.01,20l7 tarihinekadar yapılması,

İlgi 1a1 yönetmeliğin geçici 6. Maddesi kapsamında iki performans değerlendirmesine
tabi olan aday öğretmenlerden 20|5 - 2016 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde
değerlendirilmesinde eksikler bulunan aday öğretmenlerin; 30,12.20|6 tarihine kadar
birinci performans değerlendirmesinin, l8.01.20l7 tarihine kadar ikinci performans

değerlendirmesinin yapılması,
Performans değerlendirmesinde aday öğretmenin her dönem en az altmış filli iş günü

çalışma şartı aranmaktadır. Bu şartı karşılayabilecek durumda olup mazereti sebebiyle
(doğum, askerlik, sağlık sorunlan vb.) dilekçe ile talep eden aday öğretmenlerin
değerlendirmelerinin yukarda bahsedilen takvime bağlı kalınmaksızın yapılması
hususlannda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Milli Müdafaa cadılesi no:6/4 Kızılay/ ANKARA
Elcktronik Ağ: rvww.nıeb.gov.tr
e-posta : tıyegnı(@nıeb. gov.tr

2.

3.

09.1 1.2016

Ayrıntılı bilgi için: Cevat YILMAZ /Ögretmen
Tcl: (0 3 t2) 4l3 4| 38
Fak.s: (0 312) 42530 94

4.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştir. http://evraksorgu.meb.gov.tı adresinden 4df2-7Cet,3241-9b27-0667 toau ite teyit edilebilir.



EK : Performans Değerlendirme Takvimi ( EK l )

Milli Müdaliıa caddesi no:6l4Kızı|ayl ANKARA
Etektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta : oyegm(arnıeb. gt,ıv.tr

Doç. Dr. Semih AKTEKİN
Bakan a.

Genel Müdür

Ayrııılılı bilgi için: Cevat YILMAZ /Öğretmen
Tel: (0 3l2) 4l3 4l 38
Faks: (0 3l2) 42530 94

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindeo 4df2-7Cet-3241-9b2t-O667 kodu ile teyit edilebilir.



Yönetmeliğin geçici 6. maddesi kapsamlndaki aday öğretmenlerden
performans değerlendirmeleri eksik olanlarln ].. ve 2. performan5

değerlendirme son tarihi

76.06.2o77

Performans değerlendirmeye yeni tabi olan Veya A5li Öğretmenliğe Geçiş
Sınavında "Başarısız" olan aday öğretmenlerin 1, 2, ve 3. performan5

değerlendirme son tarahi

20.o5.2077

I 3. Performans Değerlendirme

ı 2. Performans Değerlendirme

ı 1. Performans Değerlendirme
18.o7.2o77

18.o7.2o17

2015-2016 eğitim -öğretim ylll ilkbahar döneminde ].. performans
değerlendirmesi yapllan aday öğretmenlerin 2. Ve 3. performans

değerlendirme son tarihi

30.I2.2076


