
T.e. 
MiLLI EGITiM BAKANLIGI 


Personel Genel l\!Itidiirltigti 


Say! : 41289672-10.07.02-E.4420848 28.02.2019 

Konu : Egitim kurumlanna yonetici 
gorevlendirmeleri 

DAGITIM YERLERiNE 

BakanlIglmlza bagb resmi egitim kurumlarma, ilk defa ve yeniden gorevlendirme 
kapsammda 2019 yllmda yapllacak yonetici gorevlendirmelerine ili~kin i~ ve i~lemlerin, Milli 
Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlanna Yonetici Gorevlendirme Yonetmeligi hUktimleri He 
yazl eki yonetici gorevlendirme takvimleri yeryevesinde yfuiitUlmesi hususunda geregini ve 
bilgilerinizi arz/rica ederim. 

HamzaAYDOGDU 

Bakan a. 


Genel Mtidiir 


Ek : Egitim kurumlarma ilk defa ve yeniden 
yonetici gorevlendirme takvimleri 

Dag1tlm 
Geregi Bilgi 
BPlam APlam 

Atatilrk BlY. 06648 KlzdaylANKARA 
ElektronikAg: www.meb.gOY.tr 
e-posta: ikgm@meb.goy.tr 

I 

Aynnhh bilgi i9in: xxxxxxxxxxxl 
Tel: (0 312) 4132~ 57 

Fales: (0312)4182143 

Bu evrak gilvenli elektronik imza i1e imzalanmt:jIJr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 10bO-af03-3a50-b489-2aa13 kodu ile te~it edilebilir. 
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2019 YILI MiLLI EGiTiM BAKANLIGI EGiTiM KURUMLARINA 

YENiDEN YONETiCi GOREVLENDiRME TAKviMi 

- Bulundugu egitim kurumunda 4 veya 8 ydhk gorev sliresini tamamlayau 
miidUr ve miidiir yardlIDcIlannm belirlenerek Hau edilmesi. 

04-06 Mart 

- Mlidlit ve mlidiir yardlmclhgl bo~ bulunau egitim kurumlan ile 4 veya 8 
ytlhk gorev sliresini tamamlayan mlidiir ve miidiir yardlmcdarmdan 
bo~alacak egitim kurumlarmm ilam. 
(Ozel program ve proje uygulayan egitim kurumlarl hari~) 

07-08 Mart 

- Degerlendirme komisyonlarmm olu~turulmasl. 11-15 Mart 

- Aym veya farkh egitim kurumlannda miidiir ve miidlir yardlmclsl olarak 
yeniden gorevlendirileceklere ili~kin ba~urularm almmasl. 

18-22 Mart 

- Degerlendirme komisyonu tarafmdan mlidiir ve miidlir yardlIDcIsI olarak 
aym veya farkh egitim kurumlannda yeniden gorevlendirileceklerin 
degerlendirilmesi. 

25 Mart-03 Nisan 

- Degerlendirme sonuylarmm ilam. 05 Nisan 

- Degerlendirme sonuylarma itiraz. 08-12 Nisan 

- Degerlendirme sonuylarma itirazlann incelenmesi ve kesin sonuylarm 
ilam. 15-19 Nisau 

- Bo~ yonetici norm kadrolanmn MEBBis modilliine girilmesi. 22-26 Nisan 

- Yeniden gorevlendirme ba~vurulannm elektronik ortamda ahnmasI. 29 Nisau-03 MaYIs 

- Yeniden gorevlendirme ba~vurulanmn onaylanmasI. 

. 

29 Nisaq -10 Mayts 
l 

- Yeniden gorevlendirme sonu~larmm ilam. 13 MaYls-I7 Mayts 
! 
I 

- Yeniden gorevlendirilen yoneticilerin goreve ba~latIlmasl. 
i 
I.

17 Haz)ran 2019 , 
1 

_1_



2019 YILI MiLL! EGiTiM BAKANLIGI EGiTiM KURUMLARINA 
iLK DEFA YONETiCi GOREVLENDiRME T AKViMi 

27-31 MaYls- Mtidtir ve mtidtir yardlmclhgl bo~ bulunan egitim kurumlarmm ilam. 

27-31 MaYls- Sozlti smav komisyonlanmn olu~turulmasl. 

- Yazlh smav sonucunda olu~an puan slralamasma gore en ytiksek puan 

alandan ba~lamak tizere, egitim kurumlarmda bo~ bulunan mtidtir ve 
 10-12 Haziran 
mtidtir yardlmclhgl saYlsmm ayn ayn tespit edilerek tiy kat! adaym 

belirlenmesi. 


14-20 Haziran - Sozlti smav duyurusunun yapIlmasl ve ba~vurulann ahnmasl. 

24 Haziran-04 Temmuz - Sozlti smavm yapIlmasl. 

05 Temmuz- Sozlti smav sonuylannm duyurulmasl. 

- Sozlti smav sonuylanna itiraz. 08-12 Temmuz 

- Sozlti smav sonuylanna itirazlann degerlendirilerek sonuylann 
16-18 Temmuz duyurulmasl. 

- Sozlti smav puanlannm MEBBis modtiltine girilmesi. 22-24 Temmuz 

- Gorevlendirmeye esas puanlarm ilam. 25-26 Temmuz 

- Mtidtirve mtidtir yardlmclsl gorevlendirmeleri iyin bo~ kontenjanlarm 
26-29 Temmuz girilmesi. 

- Tercihlerin ahnmasl. 30 Temmuz~02 Agustos 

- Ba~vurulann onaylanmasl. 30 Temmuz;-05 Agustos 

I 

- Ba~vuru sonu~larmm a~ddanmasl ve gorevlendirme. 06-09 Agustos 

-


