
PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ KILAVUZU (İDARECİLERE) 

1. Performans yönetim sistemine mebbis.meb.gov.tr sayfasından hem idareci, öğretmen, personel hem 

de veli ve öğrenci olarak giriş yapabilirsiniz. Veli-öğrenci giriş adresi: 

https://mebbis.meb.gov.tr/pys/pys00003.aspx (Veli öğrenci linkini kurum web sayfanıza 

ekleyebilirsiniz.) 

 

2.PERSONEL GİRİŞ SAYFASI: 

 

 

 

 

  

 

 

3.ÖĞRENCİ-VELİ GİRİŞ SAYFASI: 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/pys/pys00003.aspx


4.GİRİŞ SAYFASI: Performans yönetim sistemi sayfasındaki butondan giriş yaparak içerikteki menüleri 

görebilirsiniz. 

 

5.MENÜ SAYFASI: PYS YÖNETİM Menüsüne seçtiğimizde 4 ana bölüm gelmektedir. Personel 

Değerlendirme Grupları (Bu menüden kurumun zümresini oluşturabiliriz) Öğrenci-Veli Örneklem Grupları (bu 

bölümden değerlendirme yapacak öğrenci ve veli örneklem grupları sistem tarafından seçilir) Değerlendirme 

yönetim (okulumuzda performans değerlendirmesini yapan yapmayan personellerin giriş kontrolleri idareciler 

tarafından bu menüden yapılır.) Öğrenci- Veli Süreç İzleme (Bu bölümde öğrenci ve velilerin listesi onaylanır ve 

de ne kadar giriş yaptıkları takip edilir)  

Aşağıdaki resimde ilk olarak personel değerlendirme grupları menüsü seçildi. Dönem bölümüne YIL girildi. İlçe 

seçilince okul adı kendiliğinden çıktı. İdareci son olarak KURUM ZÜMRE HAZIRLA butonunu tıklayacak. Alt 

bölümde Değerlendirme Grupları Hazırlama İşlemi Gerçekleştirilmiştir.. Kontrol Ediniz..  ifadesi çıktığında LİSTELE 

butonuna basarak kurum zümre listesini görüntüleyebilecek.(6 numarada görüntülenmiştir.) 

 

6. ZÜMRE GÖRÜNTÜLEME  VE ONAYLAMA SAYFASI: 

Okul personelleri kontrol edilirken kurumda çeşitli nedenlerle bulunmayanlar sol köşedeki İPTAL butonu 

işaretlenir.  



 

Tüm kontroller yapıldıktan sonra sayfamızın en altında bulunan onaylayanın adı soyadı yazılıp, değişiklik 

yapmayacağımıza dair ibareyi işaretledikten sonra KAYDET butonuna basarak kurum personelini 

değerlendirmeye açmış olacağız. 

 

 

6. ÖĞRENCİ-VELİ LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME  VE ONAYLAMA SAYFASI: 

 

Öğrenci – Veli örneklem grupları menüsü seçildikten sonra çıkan sayfadan ÖĞRENCİ-VELİ LİSTESİ HAZIRLA 

butonuna basın. Liste başarı ile oluşturuldu ifadesinden sonra SEÇİLEN KURUMDAKİ ÖĞRENCİ-VELİ  LİSTELE 

butonuna basarak seçilen listeyi görebilirsiniz. 



 

 

 

NOT: Okulunuzda birden fazla çocuğu olan velileriniz sadece karşısında çıkan öğrenci için değerlendirme 

yapacaktır. 

7. DEĞERLENDİRME YÖNETİM SAYFASI: 

Okulumuz personellerinin kaç kişiyi ve kurumu değerlendirdiğini bu menüden görebilirsiniz. (UYARI: 

İdarecilerimiz personel, öğrenci ve velilerine yaptıkları değerlendirmeleri görebildiklerini ima yoluyla bile 

söylememelidirler. Çünkü kimin kimi nasıl değerlendirdiğini bu sistemde merkez de dahil olmak üzere kimse 

görememektedir.)  

Değerlendirme yönetim menüsüne tıklayın. Dönemi seçin, işlem türünü seçin,( il otomatik görünür) ilçeyi seçin. 

Alt bölümde okulumuzun adı çıkacak. Bilgiler doğruysa okulumuzun yanındaki klasör simgesine tıklayarak 

kurumunuzda kimlerin ne kadar giriş yaptığını kontrol edebilirsiniz. 



 

 

 



8. ÖĞRENCİ-VELİ SÜREÇ İZLEME SAYFASI: 

Bu sayfadan öğrenci ve velilerinizin onayını vererek değerlendirme yapabilir hale getirebilirsiniz ve de 

öğrenci ve velilerinizin ne kadar giriş yaptığını görebilirsiniz. (UYARI: Öğrenci ve velilerin bireysel 

değerlendirme giriş sayısının dersine giren öğretmen sayısı ile eşit olmasını takip edin.) 

 

 

UYARI: ÇIKAN LİSTEYİ ONAYLAMADAN ÖĞRENCİ VE VELİLER DEĞERLENDİRME YAPAMAZLAR. 

 

8. KURUM SAYISAL GÖSTERGE GİRİŞ SAYFASI: 

İdareciler kurumlarını sayısal gösterge bazında da değerlendireceklerdir. Sol taraftaki VERİ GİRİŞ 

İŞLEMLERİ menüsünü seçerek sayısal göstergelerde kurumunuzda yıl içinde yapılan iş ve işlemlerin 

sayısal verileri istenmektedir. Kurumunuza uymayan bir gösterge olduğu takdirde, göstergenin sağ 

sütununda bulunan  İPTAL bölümünü işaretleyiniz ve diğer göstergelerin değerlerini kanıtlarına 

dayanarak doldurup en alttaki  formu kaydet ve sonraki sayfaya ilerle butonunu seçiniz. İptal edilen 

kriterin sayısal değeri diğer kriterlere eklenir, puan kaybı söz konusu değildir.  



 

 

NOT: Diğer sayfalarda olduğu gibi yılı, ili,ilçeyi ve okulu seçmeyi unutmayınız. 

 


