
T.C. 


MiLLI EGITIM BAKANLIGI 

Hukuk Hizmetleri Genel Miidiirliigii 


SaYI : 79784211-730.08.03-E.13075265 06.09.2017 
Konu : Performans Y onetimi ve Performans 

Degerlendirme Anketi 

.... .. .... .. .. VALlUdiNE 
(il Mim Egitim Miidiirliigu) 

IIgi : a) 17.04.2015 tarih ve 29329 sayIlI Resmi Gazetede yaYlmlanan Milli Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Y onetmeligi 
b) BakanlIglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miid.'niin 23 .08.2017 tarih ve 
12697596 saylll Ara~tlrma Uygulama izni. 

ilgi (a) yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda ogretmenlerimiz 2015-2016 
egitim-ogretim yllmdan itibaren performans degerlendirmesine tabi tutulmaktadlr. Genel 
Miidiirliigiimiizce performans degerlendirme uygulamasmm; ogretmenler ve ogretmenleri 
degerlendiren idareciler iizerindeki etkileri, ogretmenlerin ve idarecilerin performans 
degerlendirme uygulamasma doniik algIlanm ara~tlrmak iizere bir anket hazlrlanml~tlr. 

ilgi (b) ara~tlrma uygulama izni ile online ortamda hazlrlanan ankete 
" http://anket.meb.gov.tr/'' baglantl adresinden ula$Ilabilmektedir. "Performans Yonetimi ve 
Performans Degerlendirme" anketinin goniilliiliik esasma gore ekte yer alan Anket Uygulama 
Y onergesi dogrultusunda ilinizdeki resmi okullkurumlarda gorev yapan ogretmen ve 
okullkurum miidiirleri tarafmdan 31.10.2017 tarihine kadar doldurulmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Tahir KILI~ARSLAN 


Bakan a. 

Daire Ba~kam 


Anket Eri~im Adresi: 
http://anket.meb.gov.tr! 

Ek: Anket Uygulama Yonergesi 

Dagltlm: 
B Plam 

Adrcs: Milli Miidilli", Cad. No : 6 KIL day/Ankara Bilgi i ~i n: Sinan GORC OOG LU- $ubc MOu;; r;; 
F.l cktroni k Ag: TclO .l l24 1JJ8n 
e-postn: Fa ks: 

Bu evrak gOvenl i elektronik im;w ile imznla lullIstlr. hll]ls:/Ievrnksorgu. meb.gov.!r adresinden 6161-c457-3504-9487-cb5e kodu ile Icy i! cdilebilir. 

http:http://anket.meb.gov
http://anket.meb.gov.tr


ANKET UYGULAMA YONERGESi 

Anket, performans degerlendirme uygulamasmm; ogretmenler ve ogretmenleri 
degerlendiren idareciler ilzerindeki etkileri, ogretmenlerin ve idarecilerin performans 
degerlendirme uygulamasma donilk aigilanm ara~tJrmak ilzere hazlrlanml~tlr. Anketlerin 
doldurulmasl gonilllOlilk esasma dayamr. Ancak anketin mUmkiln oldugunca 90k ogretmen ve 
idareci tarafmdan doldurulmasl, ara~tlrmanm dogru ve gilvenilir sonu9lara ula~masl 

baklmmdan onem arz etmektedir. 

i~birliginiz ve degerli katkllanmz i9in te~ekkilr ederiz. 

Dikkat Edilecek Hususlar 

}> Anketin hedef kitlesi resmi okullkurumlarda gorev yapan ogretmen ve okullkurum 
mildilrleridir. 

}> Anketler elektronik ortamda olu~turulmu~ olup, internet baglantlsl olan bilgisayar, 
tablet, akllh telefon, vb. cihazlar araclhglyla doldurulabilmektedir. 

NOT:Silre91e ilgili sorun, goril~ ve onerileriniz i9in 0 312 413 38 28 numarah telefondan veya 
sgmcuoglu@meb.gov.tr e-posta adresinden ~ube Mildilril Sinan GDRCDOGLU'na 
ula~abilirsiniz. 

ANKET BAGLANTI ADRESi: http://anket.meb.gov.tr/ 

http://anket.meb.gov.tr

