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:Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Gene1
38772063-20-E.5751598 saYlh Makam Onay!.

Miidiirliiguniin

25.05.2016

tarih ve

Aday ogretmenlik i~ ve i~lemleri 1739 SayIll Mill]' Egitim Teme1 Kanunu'nun 43. Maddesinde
yapdan degi~iklikler geregi 17.04.2015 tarih ve 29329 saYllt Milli Egitim BakanhglOgretmen Atama
ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi kapsarrunda yiiriltiilmektedir.
Bu kapsamda, Mardin iIi Nusaybin i1yesi, Hakkari ili Yiiksekova i1 yesi ve $lrnak merkezde
adayhk siirecini geyirirken 2015 - 2016 Egitim Ogretim Ylh 2. doneminde idari izinde olan
ogretmen1erimizden aday ogretmen durumunda olanlann, aday ogretmenlik siirecinde yapllmasl
gereken performans degerlendirmelerinin yapllamadIgl tespit edilmi~tir. Soz konusu adaylarm
herhangi bir magduriyete ugramama1an iyin, idari izinlerini ge9irdikleri illere dilekye ile ba~vuru
yaparak istemeleri halinde, idari izinlerin geyiri1digi il milli egitim miidiirliigu tarafmdan performans
degerlendirmelerinin yapJlabilecegi ilgi Makam OnaYl He uygun goriilmii~tiir;
Bu bag1amda;
1. i1gi~akam oluru i1e ilgili duyuru1ann bahsi geyen aday ogretmen1ere ivedilikle yaptlmasl,·
2. B~vurulann il milli egitim miidiirli.iklerince 01 Haziran 2016 mesai bitimine kadar ahnarak
i~leme konuhnasl,
3. B~vuru yapanlarm ildeki bir egitim kurumu ile ili~kilendirilmesi,
4. Performans degerlendirmelerini yapacak maarif mUfetti~i, egitim kurumu miidiirii ve
dam~man ogretmen gorevlendirmesinin yapllmasl,
5. il milli egitim miidiirliiklerine ba~vuru yaparak silrece dahil olan aday ogretmenlerin, 2016
$ubat doneminde atamasl yaplltp ~u an yeti~tinne siirecine devam eden aday ogretmenlere
uygu1anacak olan yaz donemi hizmeti9i egitim faaliyetlerinin tamamma, egitim kurumuyla .
ili~kilendirildigi ilde kattlmasl,
6. Bu durumda olan aday ogretmenlerin 2. ve 3. performans degerlendirmelerinin yaz donemi
hizmetiyi egitim faaliyetinin sonunda yapllarak, bu faaliyetlerin tamamma katIldlglm belirten
yazl ve performans degerlendirme formlannm 19/08/2016 tarihine kadar Ogretmen Yeti~tirme
ve Ge1i~tirme Genel Miidilrliigune gonderilmesi,
gerekmektedir.
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