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Samsun İl MEM Yönetici Atama

Kimden: İKGM_YONETİCİGOREVLENDİRME <ikgm_yoneticigorevlendirme@meb.gov.tr>

Gönderme Tarihi: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:44

Kime: 'Adana atama01'; 'Adana atama01'; 'Adiyaman atama02'; 'Adiyaman atama02'; 

'Afyon atama03'; 'Afyon atama03'; 'Agri atama04'; 'Aksaray atama68'; 'Amasya 

atama05'; 'Ankara atama06'; 'Ankara İnsan Kaynakları-1 (Yönetici Atama)'; 'Antalya 

atama07'; 'Antalya atama07'; 'Ardahan atama75'; 'Artvin atama08'; 'Aydın atama09'; 

'Balıkesir Yönetici Atama'; 'Balikesir atama10'; 'Bartin atama74'; 'Batman atama72'; 

'Bayburt atama69'; 'Bilecik atama11'; 'Bingol atama12'; 'Bingol atama12'; 'Bitlis 

atama13'; 'Bitlis Yönetici Atama'; 'Bolu atama14'; 'Bolu atama14'; 'Burdur atama15'; 

'Burdur atama15'; 'Bursa atama16'; 'BURSA YÖNETİCİ ATAMA'; 'Canakkale atama17'; 

'Cankiri atama18'; 'Çorum atama19'; 'Denizli atama20'; 'Denizli Atama20'; 'Denizli 

MEM Yönetici Atama'; 'Diyarbakir atama21'; 'Diyarbakir atama21'; 'Düzce atama81'; 

'Düzce atama81'; 'Edirne atama22'; 'Edirne atama22'; 'Elazığ atama23_1'; 'Elazığ 

atama23_2'; 'Erzincan atama24'; 'Erzincan atama24'; 'Erzurum atama25'; 'Eskisehir 

atama26'; 'Gaziantep atama27'; 'Gaziantep atama27'; 'Giresun atama28'; 'Giresun 

Yönetici Atama'; 'Gumushane atama29'; 'Hakkari atama30'; 'Hatay atama31'; 'Hatay 

atama31'; 'Hatay Yönetici Atama'; 'Icel atama33_1'; 'Icel atama33_2'; 'Icel atama33_3';

'Iğdır atama76'; 'Isparta atama32'; 'İnsan Kaynakları Bürosu - Gümüşhane MEM'; 

'İstanbul atama34_1'; 'İstanbul atama34_2'; 'İstanbul atama34-2'; insankaynaklari34_

3@meb.gov.tr; 'İzmir atama35'; 'İZMİR YÖNETİCİ ATAMA'; 'Kahramanmaras 

atama46'; 'Kahramanmaraş Yönetici-Personel Atama Bl.'; 'Karabük atama78'; 

'Karaman atama70'; 'Kars atama36'; 'Kars atama36'; 'Kastamonu atama37'; 'Kayseri 

atama38'; 'Kırıkkale insan kaynakları şb.1'; 'Kilis atama79'; 'Kilis atama79'; 'Kirikkale 

atama71'; 'Kirklareli atama39'; 'Kirklareli atama39'; 'Kirsehir atama40'; 'Kocaeli 

atama41'; 'Kocaeli İl MEM Yönetici Atama Bölümü'; 'Konya atama42'; 'Konya 

atama42'; 'Kutahya atama43'; 'Malatya atama44_1'; 'Malatya atama44_2'; 'Malatya 

atama44_3'; 'Malatya Yönetici Atama'; 'Manisa atama45'; 'Manisa Yönetici Atama'; 

'Mardin atama47'; 'Mugla atama48'; 'Mugla atama48'; 'Mus atama49'; 'Nevsehir 

atama50'; 'Nevsehir atama50'; 'Niğde atama51'; 'Ordu atama52'; 'Ordu atama52'; 

'Ordu atama52'; 'Osmaniye atama80'; 'Osmaniye atama80'; 'Rize atama53'; 'Sakarya 

atama54'; 'Samsun atama55'; 'Samsun atama55'; 'Siirt atama56'; 'Sinop atama57'; 

'Sirnak atama73'; 'Sirnak atama73'; 'Sivas atama58'; 'Sivas atama58'; 'Şanlıurfa 

atama63'; 'Şanlıurfa yonetici atama'; 'Tekirdag atama59'; 'Tekirdag atama59'; 'Tokat 

atama60'; 'Trabzon atama61'; 'Tunceli atama62'; 'Uşak atama64'; 'Uşak atama64'; 

'Van atama65'; 'Yalova atama77_1'; 'Yalova atama77_2'; 'Yalova atama77_3'; 'Yalova 

atama77_4'; yatama25@meb.gov.tr; 'Yozgat atama66'; 'Yozgat atama66'; 'Zonguldak 

atama67'; 'Zonguldak atama67'

Konu: Başvuru Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere 22/04/2020  tarih ve 6551264 sayılı onay ile özel program ve proje uygulayan eğitim 
kurumlarında 4 ve 8 yıllık yönetici görevlendirme süresini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden, 
katıldıkları sınavlarda gösterdikleri başarı durumuna göre görevlendirilen ve daha sonra kurumları özel program ve 
proje uygulayan eğitim kurumuna dönüşen yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme 
sürecinde başvuru hakkı verilmişti. Ancak illerden gelen geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere bu durumda olan 
yöneticilerden, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme başvuru hakkı bazı yöneticilere verildiği 
bazı yöneticilere de verilmediği anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda olan bütün özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 4 ve 8 yıllık yöneticilik 
görev sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici 
görevlendirme kapsamında başvuru hakkı verilmesi; 

2020 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme takvimi çerçevesinde, kurumlarında 4 ve 8 yıllık yöneticilik görev 
sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden  yeniden yönetici görevlendirme başvurusunu 
çeşitli nedenlerle zamanında tamamlayamayan yöneticilere de başvurularını tamamlama fırsatı verilmesi; 



2

Bakımından başvuru ve onay süresinin 08/05/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Bu kapsamdaki yöneticilerin başvuruda bulunmaları için il yöneticililerimizin gerekli tedbirleri alması 

hususunda bilgilerinizi rica ederim. 
 

 
Personel Genel Müdürlüğü 
Merkez Atama Daire Başkanlığı 

 
 


