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...................... KAYMAKAMLIGINA
(ile;:eMilli Egitim Mudurlugu)

ilgi: Ogretmen Yetistirme ve Gelistirme Genel Mudurlugu'nun 25/05/2016 tarih ve
5785226 sayih yaztsi,

Ilimiz Nusaybin llcesine bagli okullkurumlarda gorev yapan ve 2015-2016 2.
Doneminde 2. ve 3. performans degerlendirmesine tabi olan aday ogretmenlerimizin
istemeleri halinde idari izinlerini gecirdikleri illerin il milli egitim mudurluklerine en gee 1
Haziran 2016 tarihine kadar dilekceyle basvuru yapmalan halinde performans
degerlendirmelerini idari izinlerini gecirdikleri illerde, bir okulla iliskilendirilerek ve 0 ile
yetistirilmek uzere atanan aday ogretmenlerle yaz donemi hizmet ici egitim faaliyetlerinin
tamamma dahil edilmek suretiyle performans degerlendirmelerinin yapilabilecegi ile ilgili
Ogretmen Yetistirme ve Gelistirme Genel Mudurlugu'nun 25/05/2016 tarih ve 5785226 sayili
yazist ekte gonderilmistir.

Geregini ve ilgili aday ogretmenlere tebligini rica ederim.

Yakup SARI
Vali a.

nMilli Egitim Muduru

EK: Bakanhk Yazisi ( 2 Adet )
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T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI

Ogretmen Yetistirrne ve Gelistirrne GeneI MudurlOgO

SaYI : 38772063-774.06-E.5785226
Konu : Performans Degerlendirrneleri

Yapilamayan Aday Ogretmenler Hk .

25.05.2016

......................... V A LiLiGTNE
( II Milll Egitirn MOdOrlOgli )

ilgi .Ogretmen Yetistirrne ve Gelistirrne Genel Mudurlugunun 25.05.20 I6
38772063-20-E.575 I598 sayrh Makalll Onayr. tarih ve

Aday ogrermenllk is ve islemleri 1739 Sayrh Mill! Egitirn TemeI Kanunu'nun 43. Maddesinde
yapilan degisiklikler geregi 17.04.20 IS tarih ve 29329 sayih Milli Egitim Bakanligi Ogretmen Atama
ve Yer Degistirrne Yonetmeligi kapsarninda yOrUtlilmektedir.

Bu kapsarnda, Mardin iii Nusaybin ilcesi, Hakkari iii YUksekova ilcesi ve Sirnak merkezde
adaylik sLirecini gecirirken 2015 - 2016 Egitirn Ogretim Yih 2. doneminde idari izinde olan
ogretmenlerimizden aday ogretmen durumunda olanlarin, aday ogretmenlik sUrecinde yaprlmasi
gereken performans degerlendirmelerinin yapilamadrgi tespit edilrnistir. Soz konusu aday lann
herhangi bir magduriyete ugramamalan icin, idari izinlerini gecirdikleri illere dilekce ile basvuru
yaparak istemeleri halinde, idari izinlerin gecirildig] il milli egitim mudurlugu tarafmdan performans
degerIendirmelerinin yaprlabileceg] ilgi Makam OnaYI ile uygun gorulrnustur;

Bu baglarnda:

I. Ilgi Makarn oluru ile ilgili duyurulann bahsi gecen aday ogretmenlere ivedilikle yapilmasr.
2. Basvurulann il milli egitirn mudtlrluklerince 0 I Haziran 2016 rnesai bitimine kadar alinarak

islerne konulmasl,

3. Ba~vuru yapanlann ildeki bir egitilll kurlllllu ile ili~kilendiril111esi,
4. Pertorlllans degeriendirlllelerini yapacak Illaarif mOfetti~i, egitim kurumu mOdOrli ve

dal1l~man ogretmen gorevlendinnesinin yapllmasl,

5. il milli egitim mOdlirIliklerine ba~vuru yaparak sOrece dahil olan aday ogretmenlerin, 2016
~llbat doneminde atamasl yapillp ~U an yeti~tirll1e sOrecine devall1 eden aday ogretmenlere
uygulanacak olan yaz donemi hizllletic;i egitilll faaliyetlerinin tall1alllllla, egitill1 kurullluyia
ili~kilendirildigi ilde katilmasl,

6. Bu durumda olan aday ogretmenlerin 2. ve 3. performans degerIendirmelerinin yaz donemi
hizmetic;i egitim faaliyetinin sonllnda yaptlarak. bu faaliyetlerin tamalllina katildlglill belirten
yazl ve performans degerlendirme tormlannll1 19/08/2016 tarihine kadar Ogretmen Yeti~tirllle
ve GeIi~tirme Genel MUdUrIUgUne gonderilmesi,

gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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T.C.
MiLL[ EGiTiM BAKANLTGT

Ogretmen Yetistirrne ve Gelistirme GeneJ MUdUrJUgU

SaYI : 38772063-20-E.575 1598
Konu : ldari izinli Aday Ogretmenlerin

Perforrnans Degerlendirrnesi

25.05.2016

BAKANLIK MAKAMINA

Mardin iii Nusaybin ilcesi, Hakkari iii Yuksekova ilcesi ve Sirnak merkezde adaylik surecini
gecirirken 2015 - 2016 Egitirn Ogretim YIiI 2. donerninde idari izinde olan ogretmenlerimizden aday
ogretrnen durumunda olanlann, aday ogretmenlik surecinde yaprlrnas: gereken performans
degerlendirrnelerinin yaprlamadrgi tespit edilmistir. Soz konusu adaylann herhangi bir rnagduriyete
ugramarnalanicin, idari izinlerini gecirdikleri illere dilekce ile basvurup isterneleri halinde;

I. Ada)' ogretmenlerin 2015 - 2016 Egitirn Ogretirn YIiI Ikinci Donerninde yaprlmasi gereken
performans degerlendirmelerinin, idari izinde bulunduklari il rnilli egitirn mLidLirlLigUnce
yaprlmasi,

Bu kapsarnda, aday ogretmenlerin idari izinde bulunduklan il milli egitim
mLidiirliigUnce;
'7 Aday ogretmenlerin ildeki bir egitim kururnu ile iliskilendirilrnesi,
J. Ada)' ogretrnenlerin degerlendirrnelerini yapacak darusman ogretmen, egitirn kururnu muduru

ve maarif mufettisi gorevlendirmesinin yaprlmasi,
4. Soz konusu idari izindeki adaylann, 2016 Subat donerninde atamasi yapihp ~L1 an yetistirme

surecine devarn eden aday ogretmenlere uygulanacak yaz donerni hizrnetici egitirn
faaliyetlerinin tarnamma kaulmasr,

5. Aday ogretmenlerin 2. ve 3. performans degerlendirrnctcrinln yaz donerni hizmetic;:i egitim
sonunda yapIiarak, hizmeti<;i egitimin tamamllla katIidlglll1 belirten yazl ve perfonmns
degerlendirme formlanllln 19/08/2016 tarihine kadar Ogretmen Yeti~tirllle ve Gel i~tirme Gcnel
MUdLirliigLine gonderilmesi,

6. Aday ogretmenlerin Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MiidLirlLigLi tarafllldan
performans degerlendirme puanlan n1l1 26/08/2016 tarihine kadar MEBBi S aday ()gretlllen
1ll0dLilUne i~lenmesi planlanmaktadlr.

Makamlannlzca da uygun gorUlmesi halinde olurlanlllza arz ederim.

Semih AKTEKiN
Genel MLidLir

Uygun g()rU~le arz ederilll.
MUalllll1er YILOIZ
MListqar YardllllCISI

OLUR
25.05.2016
YusufTEKiN
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