




2020 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA  
YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ 

 
 

- Bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan 
müdür ve müdür yardımcılarının belirlenerek ilan edilmesi. 13 - 17 Nisan 

- Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile 4 veya 8 
yıllık görev süresini tamamlayan müdür ve müdür yardımcılarından 
boşalacak eğitim kurumlarının ilanı.  
(Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç)  

20 - 22 Nisan  

- Değerlendirme komisyonlarının oluşturulması. 20 - 24 Nisan 

- Aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olarak 
yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvuruların alınması. 27 Nisan - 01 Mayıs 

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

27 Nisan - 06 Mayıs 

- Değerlendirme sonuçlarının ilanı. 07 - 08 Mayıs 

- Değerlendirme sonuçlarına itiraz. 11 - 15 Mayıs 

- Değerlendirme sonuçlarına itirazların incelenmesi ve kesin sonuçların 
ilanı. 18 - 22 Mayıs 

- Boş yönetici norm kadrolarının MEBBİS modülüne girilmesi.    01 - 05 Haziran 

- Yeniden görevlendirme başvurularının elektronik ortamda alınması.     08 - 12 Haziran 

- Yeniden görevlendirme başvurularının onaylanması. 08 - 17 Haziran 

- Yeniden görevlendirme sonuçlarının ilanı. 18 - 19 Haziran 

- Yeniden görevlendirilen yöneticilerin göreve başlatılması. 22 Haziran 

 

 
 



2020 YILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA  
İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ  

 
 

- Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının ilanı. 
(Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) 22-24 Haziran  

- Sözlü sınav komisyonlarının oluşturulması. 22-24 Haziran 

- Sözlü sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması. 25-30 Haziran 

- Yazılı sınav sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan 
alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarında boş bulunan müdür ve 
müdür yardımcılığı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı adayın 
belirlenmesi. 

01-03 Temmuz 

- Sözlü sınavın yapılması. 06-14 Temmuz 

- Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması. 16-17 Temmuz 

- Sözlü sınav sonuçlarına itiraz. 20-24 Temmuz 

- Sözlü sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilerek sonuçların 
duyurulması. 27-29 Temmuz 

- Sözlü sınav puanlarının MEBBİS modülüne girilmesi. 04-07 Ağustos 

- Görevlendirmeye esas puanların ilanı. 10-11 Ağustos 

- Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların 
girilmesi. 12-14 Ağustos 

- Tercihlerin alınması. 17-21 Ağustos 

- Başvuruların onaylanması. 17-24 Ağustos 

- Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme. 25-28 Ağustos 

- İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, 
başvuru ve görevlendirme. 01-15 Eylül 

 
 

 


