
Millî E�itim Bakanlı�ına Ba�lı E�itim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu-2016  

7 

 

 
 

M�LLÎ E��T�M BAKANLI�INA BA�LI E��T�M KURUMLARINA  

YÖNET�C� GÖREVLEND�RME TAKV�M� - 2016 
 

 -Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması 28 Mart – 8 Nisan 

 -Müdürlü�ü münhal bulunan e�itim kurumlarının ilanı 11-15 Nisan 

- E�itim kurumu müdürlerinin EK-1 form üzerinden de�erlendirecek 

    de�erlendirme komisyonlarının olu�turulması 

- Sözlü sınav komisyonlarının kurulması 

11-15 Nisan 

- Müdür olarak görevlendirileceklere ili�kin ba�vuruların EK-1 form 

üzerinden alınması 
25-28 Nisan 

 - Yönetmeli�in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre ba�vuruların 

   alınması (Bo� kurum sayısının üç katı kadar aday bulunamayan iller) 

 

02- 03 Mayıs 

 - Müdür adaylarının EK-1 form üzerinden de�erlendirilmesi 02- 05 Mayıs 

- Müdür adaylarının EK-1 de�erlendirme sonuçlarının ilanı 06 Mayıs 

 
 - Müdür adaylarının EK-1 de�erlendirmeye itirazı 09-13 Mayıs 

 - Müdür adaylarının EK-1 de�erlendirmeye ili�kin itirazlarının 

   de�erlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 
16-17 Mayıs 

 - Müdür adaylardan  sözlü sınava katılacaklara ili�kin  duyuru 18-20 Mayıs 

- Müdür adaylarının sözlü sınavların yapılması 23 - 31 Mayıs 

- Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 1 Haziran 

 
- Müdür adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 2 -8 Haziran 

- - Müdür adaylarının sözlü sınava itirazların de�erlendirilmesi ve 

-    sonuçların duyurulması 
09-10 Haziran 

 - Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi 13 Haziran 

 - Görevlendirmeye esas puanların ilanı 
 

14 Haziran 

 - �l Milli E�itim Müdürlüklerince müdür görevlendirmeleri için bo� 
    kontenjanların girilmesi 

15 Haziran 

- - Müdürlük tercihlerinin alınması 16-20 Haziran 

- - Ba�vuruların onaylanması 16-21 Haziran 

- - Ba�vuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 22-30 Haziran 

 
- - Dört yılını dolduran müdür ba�yardımcılı�ı ve müdür yardımcılı�ına 

-   inhaların yapılması ve sonuçlandırılması 

27 Haziran- 

11 Temmuz 

- - �l Milli E�itim Müdürlüklerince müdür ba�yardımcısı ve müdür 

-   yardımcısı görevlendirmeleri için bo� kontenjanların girilmesi 
12 Temmuz 

- - Yazılı sınav sonucu müdür ba�yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak 

-    görevlendirileceklere ili�kin duyuru ve ba�vuru 

-  

13-15 Temmuz 

 - Yazılı sınav sonucu ba�vuruların onaylanması 13-18 Temmuz 

 -Yazılı sınav sonucu müdür ba�yardımcılı�ı ve müdür yardımcılı�ına 

   ba�vuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 19-29 Temmuz  

 -�htiyacı kar�ılanamayan e�itim kurumu yöneticiliklerine duyuru, 

  ba�vuru ve görevlendirme 
01-12 A�ustos 

 


