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I iIgi: 	 a) Milli Egitim Bakanhgl Aday Memurlann Yeti~tiriIme1erine ili~kin yonetmelik. 

b) Milli Egitim Bakanhgi Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi. 

c) 24 arahk 2017 AKS e-KIlavuzu. 


Aday ogretmenlik (sozle~melilkadrolu) i~ ve i~lem1eri, adaylann goreve ba~lama tarihi 
dikkate ahnmakslZln 14.03.2014 tarihinden once atanan adaylann ilgi (a) yonetmelik 
kapsammda yUrUtU1mekte olup, 14.03.2014 tarihinden soma ilk atamaSl yapllan adaylarm i~ 
ve i~lem1eri ilgi (b) yonetme1ik kapsammda Gene1 MudtirlUgumuzce yUriitU1mektedir. 
Adayhk sureci kapsammda olup performans degerlendirmesinden ba~anh olan ve smav tarihi 
itibari He (24.12.2017) bir yllhk fiili yah~ma suresini tamamlayan aday (Sozle~meli!Kadrolu) 
ogretmenlere uygulanacak yazIlI smava yonelik ilgi (c) kIlavuz, Bakanhgimiz web sayfasmda 
yaYlmlanml~tlr. 

Bu baglamda; 

• 	 ilinizde smava girmeye hak kazanan adaylara, "MEB Aday Ogretmenleri 
(sozle~me1i/kadro1u) Adayhk Kaldlrma Smavl" Kllavuzunun yaYlmlandlgmm 
bildirilmesi, 

• 	 Performans degerlendirmesinde ba~anh olan ve smav tarihi itibari ile (24.12.2017) bir 
yli fiili yah~ma stiresini tamamlayarak smava girmeye hak kazananlann listesi Aday 
Qgretmen Performans Degerlendirme ModUlundeki 'Smav i~lemleri' bolumiindcn temin 
edilerek, i1 bazh tek bir excel dosya halinde 10.11.2017 tarihi mesai bitimine kadar 
adayogretmen@meb.gov.tr e-mail adresine gonderilmesi ve Genel MudurlUgumuze 
resmi yazlyia iletilmesi, 

• 	 19.03.2017 tarihli yazIlI ve 27.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasmda yapilan sozlii 
smava mazeretlerinden dolaYl giremeyen adaylann 24.12.2017 tarihli smava 
girebilmeleri iyin, mazeretlerini (beIge He ispafl mumkun kabul edilebilir) 
miidurlugunuze bildirmeleri halinde MEBBiS'e i~leyerek mazeretli donem atlatma 
i~lemlerinin smav ucreti yatirma suresi (01-17.11.2017) bitmeden yapIlmasl, 

• 	 Mazereti nedeniyle ba~ka bir smav merkezinde smava girmek isteyen aday ogretmenler 
(sozle~melilkadrolu) dilekyelerini ve belgelerini en gey 1 Arahk 2017 mesai bitimine 
kadar Genel Mudtirlugumtize ula~tlrmalan halinde talepleri degerlendirilecektir. Bu 
tarihe kadar ula~mayan belge1erin kesinlikle degerlendirilmeye a1mmayacagmm 
adaylara bildirilmesi, 
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• 	 ilinizde smava girebilecek durumda olan fakat smava girebilecekler listesinde 
bulunmayan adaylann durumlannm incelenmesi, performans degerlendirmelerinin 
kontrolleri, mazeretli, mazeretsiz veya fiili c;ah~ma stiresini tamamiayamadlgmdan 
dolaYI don em atlatI1an adaylann aktif donem kontrollerinin yapIlmasl ve giderilemeyen 
sorunlann c;oztimti ic;in smav ticreti yatlrma stiresi (01-17.11.2017) bitmeden Genel 
Mtidfultigumtize bildirilmesi, 

• 	 Smava giri~ §artl olan bir yll fiilen c;ah§ma ~artl ic;in, adaylann goreve ba91ama tarihi ile 
girecegi smav tarihi arasmda kalan stireler dikkate ahmr. Bir yll fiili c;ah§ma §artml 
yerine getiren adaylardan, MEBBis Aday Performans degerlendirme modUlunde birinci 
perfonnans degerlendirmesi 2016-2017 ilkbahar olanadaylann degerlendirme1eri 9 
Haziran 2017 tarihi itibari ile tamamlanml§tlL 
ikinci ve tic;tincu performans degerlendinneleri ise 2017-2018 egitim ogretim Ylh 
sonbahar doneminde yapIlacaktlf. Bu durumda olan adaylann ikinci ve tic;tincti 
performans degerlendirme stiresi ic;in gereken 60 (altml§) gun fiilen ogretInenlik yapma 
~artml 24 Arahk 2017 Adayhk Kaldlrma SmavI tarihi itibari ile tamamlayan ve 
degerlendinneleri yapIlan adaylar smava girebilir. 
Bahsedilen konunun adaylara duyurulmasl hususunda sorumluluk valiliginizde 
oldugundan, gerekli bilgilendinnelerin yapllmasl, 

• 	 Performans degerlendinnelerinden ba§anslz olan adaylarm listesinin 2017-2018 egitim 
ogretim ylh sonbahar donem sonu mesai bitimine kadar Genel Mtidfultigtimtize 
iletilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
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