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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen y eti~tirme ve Geli~tirme GeneI Mtidtirl11gti 


SaYl : 38772063-774.06-E.6905752 22.06.2016 
Konu : Ogretmen Performans Degerlendirmesi 

........................ V ALiLiGiNE 
( il Milli Egitim Miidiirltigu ) 

ilgi a) 17.04.2015 tarih ve 29329 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan Milli Eg:itim Bakanhgl 
Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi. 

b) Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mtidtirltiguntin 15.06.2016 tarih ve 
38772063-774.06-E.6562849 saYlh yazlSl. 

ilgi (a) yonetmelik hiiktimleri dogrultusunda, ogretmenlerimiz 2015 - 2016 egitim - ogretim 
ytlmdan itibaren performans degerlendirmesine tabi tutulmaktadlr. Soz konusu degerlendirme 
i~lemlerinin uygulanmasl ilgi (b) yazl ile tUm illere duyurulmu~tur. Uygulama stirecinin saghkh bir 
~ekilde yOriimesi adma a~agldaki hususlar dogrultusunda i~ ve i~lemlerin yaptlmasl gerekmektedir. 

I) 	 2015 - 2016 egitim - ogretim yllmda, fiili olarak ogretmenlik gor'~vini yerine getirenler 
performans degerlendirmesine tabi tutulacakttr. Ogretmenlerin "fiili olarak ogretmenlik gorevi" 
siiresi hesabmda, 657 saytll Kanun ve diger kanunlar uyannca ayhkslz izin almak suretiyle 
ge9iri1en stireler, her tUriO kanuni izin ve saghk raporlan ile fiiIen ogretmenlik gorevi dI~mdaki 
ge9ici gorevlendinnelerde (valilikler, kaymakamhklar, il ve i1ge milli egitim mtidiirliikleri, 
ogretmenevleri vb.) gegen stireler dikkate ahnmayacak olup bu siirelerin egitim - ogretim YIh 
sOresinin tamamtm kapsamasl halinde performans degerlendinnesi yapIImayacakttr. 

2) 	 Ogretmenlerin performans degerlendirmeleri 30 Haziran 2016 tarihine kadar, gorev yaptlgl 
egitim kurumu miidiiril tarafmdan yapdacaktlr. Egitim kurumunda, egitim kurumu mtidtirOntin 
gorevini vekaleten yiiriltmesi halinde perfonnans degerlendinneler "m:idtir vekili" tarafmdan 
yapllacaktIr. 

3) 	 Egitim kurumunda mtidiirluk gorevini yerine getirenlere perfonnans degerlendirmesi 
yapIlmayacak olup MtidOr Ba~yardlmclsl, Miidiir YardlmcIsI, Boltim $efi, Atolye $efi. 
Laboratuvar $efi, Bili~irn Teknolojileri Rehber Ogretrneni (BTR) v.b. kadrolarda gorev yapan 
ogretrnenlere performans degedendirmesi yapdacaktIr. 

4) 	 Bakanhglrnlz ogretrnen kadrolanna ilk atama kapsammda atanarak goreve ba~layan aday 
ogretmenlerden 02.10.2015 ve 18.04.2016 tarihlerinde a91klanan Aday Ogretmenlik Smav 
sonu9larma gore asil ogretrnen olarak atananlara ogretmen performans degerlendirmesi 
yapdacaktIr. 

5) 	 Ogretmenlerin perfonnans degerlendinneleri "Kurum Y etkili KullaOlclsl" ile MEBBis 
modfiltine giri~ yapllarak "Ogretmen Performans Degerlendirme" ekram nzerinden yapllacakttr. 
Degerlendirmelerin MEBBis modiiliine giri~ i~lerninde olu~abilecek :b.atalarm diizeltilmesi 
17.07.2016 tarihine kadar egitim kurumu miidiiril tarafmdan gerrrekle~tirilebilecektir. Bu tarihten 
sonra yaptlrnak istenilen dtizeltme i~lemleri il milli egitim mOdiirliiklerince gergekle~tirilecektir. 

MilJi Miidafaa Caddesi No:6/4 KlZilay/ANKARA Aynntlh bilgi ityin: ttker YILDIZ I VHKi 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 1771-4151 - 4138 - 4143 
e-posta: oyegm@meb.gov.tr Faks: (0 312) 425 3094 

Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 56a4-fge4-3997-aa95-ab8b kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr


6) 	 Perfonnans degerlendinneleri tamamlanan ogretmenlerin MEBBis modulunden degerlendinne 
fonnlarmm ylktlSI ahmp egitim kurumu miidiliii tarafmdan imzalanarak ogretmenin ozliik 
dosyasmda muhafaza edilecektir. Ogretmenler perfonnans degerlendi.nnelerini ki~isel MEBBis 
ekranlannda gorebilecektir. 

7) 	 Degerlendinnesi yaptlmadan gorev yeri degi~en ogretmenlerin perD:>nnans degerlendinneleri, 
gorev yeri degi~ikligi yapllmadan onceki egitim kurumu miidUrii tarafmdan, ilgi (a) 
yonetmeligin matbu Ek-3 fonnlan yazlh ~ekilde doldurularak yapllac:aktlr. Doldurulan fonnlar 
yeni atandlgl egitim kurumuna resmi yazl He gonderilecektir. Yeni atandlgl egitim kurumu 
miidiliii, Ek-3 fonnlanm MEBBis modUliine i~leyecektir. 

8) 	 Ogretmenlerin perfonnans degerlendinne i~lemlerinin sorunsuz bir ~ekilde yiiriitiilmesi iyin, fiili 
olarak gorev yaplp yapmadlgl, b~ka kurumlardalokullarda gorevlendirilmeleri ve izinlrapor 
durumlarmm tespitinde MEBBis kaYltlarl esas ahnacak olup, MEBBis kaYltlarmda gerekli 
ozen ve hassasiyetin gosterilmesi gerekmektedir. 
Belirlenen hususlarm titizlikle uygulanmasl, ilye milli egitim miidiirlilkleri ve bagh kurumlara 

ivedilikle duyurulmasl hususlannda; 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Doy. Dr. Semih AKTEKiN 

Bakana. 


Genet Miidiir 


DAGITIM: 
Geregi: 

Bplam 
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