
T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim MiidurliigU 


SaYI : 67496438-< ... >-E.< ... > <...> 
Konu: 2016 - 2017 Egitim Ogretim Ylh 

Aday Ogretmenlik i~ ve i~lem1eri. 

............KAYMAKAMLIGINA 

(i1ye Milli Egitim Miidurlugu) 

............... OKULU MOnORLOduNE 


Aday ogretmenlik i~ ve i~lem1eri, adaylann goreve ba~lama tarihi dikkate 
almmakslzm, 14.03.2014 tarihinden once atanan aday ogretmenler iyin i1gi (b) yonetmelik 
kapsammda, 14.03.2014 tarihinden sonra ilk atamaSl yapIlan aday ogretmen1erin i~lemleri ilgi 
(a) yonetmelik kapsamda yfuUti11mektedir. 

Bu baglamda; 


Aday bgretmen Performans Deger1endinnelerinin Ek 1 tabloda belirtildigi tizere; 


1. 	 Bakanhglmlz ogretmen kadrolanna atandlktan sonra henuz performans 
degerlendinnesi yapIlmaml~ veya 18.12.2016 tarihinde yapllacak olan Asli 
Ogretmenlige Geyi~ Smavmda "Ba~anslz" olan aday ogretmenlerin ikinci 
degerlendirmesinin 2016 - 2017 egitim ogretim yIlmm ilkbahar doneminde 
02.05.2017 tarihinde baf,ilamlf,i olup, 20.05.2017 tarihine kadarbitmesi gerekmektedir. 
Uyuncti degerlendirme ise 2016 - 2017 egitim ogretim yllmm ilkbahar doneminde 
16.06.2017 tarihine kadar yapllmasl, gerekmektedir. 

2. 	 Performans degerlendirmesihde aday ogretmenin her donem en az altml~ filIi i~ gunu 
yah~ma ~artl aranmaktadlr. Bu f,iartl kar~llayabilecek durumda olup mazereti sebebiyle 
(dogum, askerlik, sagllk sorunlan vb.) dilekye ile talep eden aday ogretmenlerin 
degerlendirmelerinin yukarda bahsedilen takvime bagh kalmmakslzm yapllmasl, 
okulunuzda gorevli dam~man ogretmen ve idarecilere gerekli duyuru yapIlarak Aday 
ogretmenlerin ekli takvim dogrultusunda Aday Performans Degerlendinne Notlann 
sisteme girilmesi hususlannda: 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Val a. 

Milli Egitim MtidUrti 

EKi 

EK: Performans Degerlendirme Takvimi ( EK 1) 


istCad. Hliklimet Konagl .49100iMU$ AyrmtdJ bilgi i~jll: Ad SOYAD :.Mahfuz BA.SKIN -Sef 
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18.01.2017 

30.12.2016 

18.01.2017 

18.01.2017 

30.12.2016 

Yonetmeligin ge~ici 6. maddesi kapsammdaki aday ogretmenlerden 
performans degerlendirmeleri eksik olanlann 1. ve 2. performans 

degerlendirme son tarihi 

Performans degerlendirmeye yeni tabi olan veya AsH Ogretmenlige Ge~i~ 
Smav(nda "Ba!?anSIZ" alan aday ogretmenlerin 1. 2. ve 3. performans 

degerlendirme son tarihi 

2015-2016 egitim -ogretim ylII ilkbahar doneminde 1. performans 
degerleodirmesi yapllan aday ogretmenlerin 2. ve 3. performans 

degerlendirme son tarihi 

) 

r;l 

16.06.2017 
.13. Performans Degerlendirme 

Performans Degerlendirme 20.05.2017 

1. Performans Degerlendirme 


