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  Görevlendirmeleri 

DAĞITIM YERLERİNE

   
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme 

              Yönetmeliğinin 32'nci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan; "Yönetici görevlendirme 
takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur." hükmü çerçevesinde eğitim 
kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak görevlendirmelere ilişkin hazırlanan 2022 Yılı Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme ve 2022 Yılı Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimleri ekte 
gönderilmiştir.

Bilindiği gibi Bakanlığımızca, ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden 
olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması için gerekli tedbirler 
hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 
ekte yer alan takvimler çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak görevlendirmelerde; 
başvuruların elektronik ortamda alınması, istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, 
gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak lüzum görülmesi halinde belgenin aslının 
talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bu itibarla il millî eğitim müdürlüklerince, yönetici görevlendirme iletişim ve koordinasyon 
biriminin oluşturulup telefon ve e-posta bilgilerinin il millî eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında 
paylaşılarak herhangi bir mağduriyet oluşmaması için başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunda 
bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Fehmi Rasim ÇELİK
         Bakan a.
     Genel Müdür

Ek: Yönetici Görevlendirme Takvimleri

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine Merkez Teşkilatı Birimlerine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)



 
 

2022 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA  

İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ 

 
 

- Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim 

kurumlarının ilanı. 20-22 Haziran 

- Sözlü sınav komisyonlarının oluşturulması. 20-22 Haziran 

- Sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması. 23-27 Haziran 

- İl Değerlendirme Komisyonu tarafından müdür, müdür başyardımcısı ve 

müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirileceklerin değerlendirilmesi. 28 Haziran-01 Temmuz 

- Değerlendirme sonuçlarına itiraz. 04-13 Temmuz 

- Değerlendirme sonuçlarına itirazların değerlendirilerek sonuçların 

duyurulması. 14-18 Temmuz 

- Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan değerlendirme formu üzerinden 
yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması 

sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak 

üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı adayın 

belirlenmesi. 

19-21 Temmuz 

- Sözlü sınavın yapılması. 22-29 Temmuz 

- Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması. 01 Ağustos 

- Sözlü sınav sonuçlarına itiraz. 02-08 Ağustos 

- Sözlü sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilerek sonuçların duyurulması. 09-10 Ağustos 

- Sözlü sınav puanlarının MEBBİS modülüne girilmesi. 11-12 Ağustos 

- Görevlendirmeye esas puanların ilanı. 15 Ağustos 

- Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş 
kontenjanların girilmesi. 16-18 Ağustos 

- Tercihlerin alınması. 19-25 Ağustos  

- Başvuruların onaylanması. 26-29 Ağustos 

- Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme. 31 Ağustos 

- İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve 

görevlendirme. 12-16 Eylül 

- Daha önce katıldıkları sözlü ve yazılı sınav sonucuna göre yönetici olarak 

görevlendirildikleri eğitim kurumları 652 Sayılı KHK’nın 37’nci maddesinin 
dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlardan 4 yıllık görev süresi dolmadan 

yöneticilik görevinden alınanların Geçici 3’üncü maddeye göre 

görevlendirilmeleri. 

26-30 Eylül 

 



 
 

2022 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA  

YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ 

 
 

- Bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan 

müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının belirlenerek ilan 
edilmesi. 

31 Mart-01 Nisan 

- Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim 

kurumları ile 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdür, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumlarının 

ilanı.  
(Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç)  

04-06 Nisan 

- Değerlendirme komisyonlarının oluşturulması. 07-08 Nisan 

- Aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür 
yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvuruların 
alınması. 

11-15 Nisan 

- İl Değerlendirme komisyonu tarafından müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden 
görevlendirileceklerin değerlendirilmesi.  

18-29 Nisan 

- Değerlendirme sonuçlarının ilanı. 09 Mayıs 

- Değerlendirme sonuçlarına itiraz. 10-16 Mayıs 

- Değerlendirme sonuçlarına itirazların incelenmesi ve kesin sonuçların ilanı. 17-23 Mayıs 

- Boş yönetici norm kadrolarının MEBBİS modülüne girilmesi. 24-27 Mayıs 

- Yeniden görevlendirme başvurularının elektronik ortamda alınması.  01-10 Haziran 

- Yeniden görevlendirme başvurularının onaylanması. 01-15 Haziran 

- Yeniden görevlendirme sonuçlarının ilanı. 16-17 Haziran 

- Yeniden görevlendirilen yöneticilerin göreve başlatılması. 20 Haziran 
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