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Konu : Müdür başyardımcısı ve müdiir
yardımcısı görevlendirme takvimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 2016 Milli Eğitim Bakanlığna Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Kılavuzu eki takvime göre L2-29 Temmuz 20|6 tarıh\eri arasında "yazrlı srnav
sonucu müdür başyardımcrlığı ve müdür yardımcılığ görevlendirme" işlemlerinin yapılması
gerekirken, yönetici görevlendirmelerine ilişkin yargı kararlan gereğince eğitim kurumu müdü
başyardımctsı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri 08/06120|6 tarihli e-posta ile ileri bir
tarihe ertelendiği valiliklere bildirilmişti.

Mezkur sürece ilişkin alınan hukuki mütalaalar sonucu müdür başyardımcısı ve müdiir
yardımcısr görevlendirmeleri, aşağıda belinilen takvim çerçevesinde yapılacaktır.

Yönetici görevlendirme iş ve işlemlerinin, Milli Eğitim Bakanhğı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ile 2016 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlanna Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda belirtilen hususlara göre yünittilmesi
gerekmektedir.

Duyuruya çıkılacak okuUkurumlardaki müdür başyardımcılığı kadrolannm Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'in 7'nci
maddesinin 2'nci fıkrasura göre alan önceliği, müdür yardımcılığı kadrolarının ise
Yönetmelik'in Zl'nçi maddesinin 4'iincü fikrasına göre alan önceliği, 2'7'nci maddesinin 5 ve
6'ncı maddelerine göre cinsiyet önceliklerinin de belirtilerek iliniz internet sitesinde
duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arzlrica bderim.
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- I1Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür başyardımclsl ve müdür
yardımcısı görevlendirmeleri için kontenj anların girilmesi

I|-l2 Ağustos

- Yazılı slnav sonucu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak
görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

22-25 Ağustos

- Yazıl.ı sınav sonucu başvuruların onaylanması 22-26 Ağustos
- Yazılı smav sonucu müdür başyardımcilığı ve müdür yardımcılığına

başı.ııru sonuçlannın açıklanmasl ve sörevlendirme
29 Ağustos-9 Eylül

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4743-IbI5-33fC-9Cb9-b39a koau ile teyit edilebilir.


