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Konu : 20l 9 Yılı Eğitim Kurumlarına

yönetici Görevlendirıne Takviınleri

Dağıtını
Gereği
B Planı
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 28l02l20l9 tarihli ve 4 l 28967 2-10.07 .02-E .4420848 sayılı yazı
b) Bakanlık Makamının l5105/20l9 tarihli ve 44132 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarına 2019 yılında Valiliklerce yapılacak
yöneticİ görevlendirmelerine ||işkiı "20l9 yılı Millt Eğiıim Bakanlığı Eğiıiııı Kunımlarına
Yeniden ve İlk Defo Görevleııdirme Takvimleri" ilgi (a) yazt ekinde gönderilmişti.

Söz konusu yönetici görevlendirme takvimleri ilgi (b) Onayla ekteki şekilde
güncellenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kuruınlarının ilanı 01-05 l'eıııııuz

Sözlü sınav komisyonlarının oluşturulması 0 l -05 Temınuz

Yazılı sınav sonucuııda oluşan puaır sıralamasına göre en yüksek puan
alandan başlaııak üzere, eğitim kurumIarında boş bulunan müdür ve
müdür yardımcılığı sayısıııIn ayrı ayrı tespit edilerek üç katı adayın
belirIenmesi.

05- l 0 Temınuz

Sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alıııması l1-17 Tenıınuz

Sözlii sınav ın yapı lınası, 1 8-3l Temınuz

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 01-02 Ağrıstos

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 05-09 Ağustos

Sözlü sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilerek soıruçların
duyurulması.

l9-2l Ağustos

23-26 AğustosSözlü sınav puanlarının MEBBIS ınodiilüne girilmesi.

Görevlendinıeye esas puanların ilanı 27-28 Ağustos

02-05 EvlülMüdür ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların
girilmesi.

09- 1 3 EvlülTercililerin alınınası.

l0-19 EvlülBaşvuruların oıraylanması.

23-27 EvliilBaşvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme
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Bulunduğu eğitiın kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamam|ayan
müdür ve müdür yardımcılarının belirlenerek ilan edilmesi.

04-06 Mart

07-08 Maıı

Değerlendirıne koınisyonlarıırın oluşturulması. l1-15 Mart

Aynı veya farklı eğitim kurunrlarıııda müdür ve müdür yardııncısı olarak
yeniden görevlendirileceklere iIişkin başvuruların alınınası.

l 8-22 Mart

Değerlendirme komisyonu tarafından ınüdür ve müdür yardımcısı olarak
aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden görevlendirileceklerin
değerIendirilınesi.

25 Maıt-03 Nisan

Değerlendirıne soııuçlarının ilanı. 05 N isan

Değerlendinne soııuçlarına itiraz 08-12 Nisan

Değerleırdirıne sonuçlarına itirazlarıı,ı iırceleııınesi ve kesiıı soııı.ıçların
ilanı.

l 5-19 Nisan

Boş yönetici norıı kadrolarının MEBBİS modülüne girilmesi 22-26 N isan

Yeniden görevlendirıne başvurularınıı-ı elektronik ortamda alınınası. 29 Nisan-O3 Mavıs

Yeniden görevlendirıne başvurularıırıı,ı oııaylanınası. 29 Nisan -l0 Mayıs

Yeniden görevlendirıne soı,ıuçlarınıı,ı ilanı. 27 Haziran -28 Haziraıı

01 Teınııuz 20 l 9

- Müdür ve nıüdür yardınıcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile 4 veya 8
yıllık görev siiresiıri taınamlayan ıııüdiir ve ınüdür yardııncılarındaı
boşaIacak eğitiın krıruınlarıııııı ilan ı.
(Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç)

Yeniden görevlendirilen yöneticileriır göreve başlatılınası.


