
EĞİTİM KURULLARININ TOPLANTI TAKVİMİ 
 
 

Sıra 
No 

KURUL ADI KOORDİNE VE KATILIMCILAR TOPLANTI TARİHİ 

1 İl Millî Eğitim Müdürleri 
Eğitim Kurulu 

Koordine: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 
koordinesinde 
Katılımcılar: Bakanlık birim amirleri veya temsilcileri 
ile il millî eğitim müdürleri 

Ağustos ayının 3. haftası içinde 

2 
İlçe Milli Eğitini 

Müdürleri 
Kurulu 

Koordine: İl millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: İlçe millî eğitim müdürleri 

Ağustos ayının son haftasının ilk 2 iş günü içinde 
Yarıyıl tatilinin 2. haftasının ilk 2 iş günü içinde 
Haziran ayının 2, haftası içinde 

3 Sanat ve Spor Kurulu 

Koordine: İl milli eğitim müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: İlgili müdür yardımcısı/şube müdürü, 
güzel sanatlar ile spor lisesi/'liselerinin müdürleri, 
ilgili alan akademisyenleri ile gerekliğinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının il temsilcileri 

Ekim ayının ilk haftası içinde 
Aralık ayının son haftası içinde 
Mart ayının ilk haftası içinde 

Nisan ayının son haftası içinde 

4 İlçe Eğitim Kurumu 
Müdürleri Kurulu 

Koordine: İlçe millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: Eğitim Kurumu müdürleri 

Ağustos ayının son haftasının son 3 iş günü içinde 
Yarıyıl tatilinin ikinci haftasının son 3 iş günü içinde 
Haziran ayının 3. haftası içinde 

5 
Kademe ve Türlerine Göre 
Eğitim Kurumu Müdürler 

Kurulu 

Koordine: İlçe millî eğitim müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: Kademe ve türlerine göre eğitim 
kurumu müdürleri 

Ekim - kasım avları içinde 

6 Öğretmenler 
Kurulu 

Koordine: Okul müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: Eğitim kuruntunun tüm öğretmenleri 

Eylül ayının ilk 3 iş günü içinde 
İkinci dönemin ilk haftasının ilk 2 iş günü içinde 
Ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk 2 iş günü 
içinde 

7 
Sınıf/Şube 

Öğretmenler 
Kumlu 

Koordine: Okul müdürlüğü koordinesi ve 
başkanlığında 
Katılımcılar: İlgili sınıf/şube öğretmenler 

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında; ekim, şubat 
ve haziran ayları içinde 
Ortaöğretim kurumlarında; kasım ve nisan aylarında 

8 Eğitim Kurumu Sınıf /Alan 
Zümre Başkanları Kurulu 

Koordine: Eğitim Kurumu müdürlüğünün koordinesi 
ve başkanlığında 
Katılımcılar: Sınıf /alan zümre başkanlar! 

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve 
ders yılı sonunda 
İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu 
müdürü/kurul başkanının Çağrısı veya üyelerin salt 
çoğunluğunun yazılı talebi üzerine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÜMRELERİN TOPLANTI TAKVİMİ 
 
 

SIRA 
NO 

ZÜMRE 
ADI KOORDİNE VE KATILIMCILAR TOPLANTI TARİHİ 

1 

Eğitim 
Kurumu 

Sınıf/Alan 
Zümreleri 

Koordine: Okul müdürü veya müdür 
yardımcısının koordinesinde 

Katılımcılar: İlgili sınıf/alan öğretmenleri 

Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden 2 
iş günü içinde 
Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar 
ekim, kasım, aralık, mart ve nisan ayları içinde 
eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte 
bir iş günü 
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan 
zümre öğretmenleri, mayıs ayının son 
haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak 
öğrencileri belirler 

2 
İlçe 

Sınıf/Alan 
Zümreleri 

Koordine: il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 
koordinesi ve başkanlığında 

Katılımcılar; İlgili müdür yardımcısı/şube 
müdürü ve görevlendirilen okul müdürleri ile 

ilgili sınıf/alan eğilim kurumu zümre başkanları 

Eylül ayının İkinci haftasının ilk 2 iş günü içinde 
İkinci dönemin ikinci haftasının ilk 2 işgünü 
içinde 
Haziran ayının dördüncü haftasının ilk 2 iş günü 
içinde 

3 İl Sınıf/Alan Zümreleri 

Koordine: İl millî eğitim müdürlüğü koordinesi 
ve başkanlığında 

Katılımcılar: İlgili millî eğitim müdür 
yardımcısı/şube müdürü ile ilgili sınıf/alan ilçe 

zümre başkanları 

Eylül ayının ikinci haftasının son 3 iş günü 
içinde 
İkinci dönemin ikinci haftasının son 3 iş günü 
içinde 
Haziran ayının dördüncü haftasının son 3 iş 
günü içinde 

 
 


