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2.2. Görev
atanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığınıı Bığlı Eğitim Ku rtı nılarına Yönctici Giircvlcncl irnre Kılavuzu_2Ol7

Bu Kılavuz, Milli Eğitinı Bakanlığına IJağlı Eğitiıı-ı Kurumlarına Yönetici Görevlendirme
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitioı kufumlarına valiliklcrce yapılacak yönetici
görevlend irmelerine ilişkin iş ve işleınlerde ı.ıygıılaıııa birIiğinin sağlan|l]ası anıacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- iıgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Dcvlet iVlemıırları Kanunu.

1.2,652 sayılı Milli Eğitiıı Bakanlığının 'feşkilat ve Görevleri llakkında Kanun Hükmünde
Kararname.

1.3. Milli Eğitiın Bakanlığına BağIı Eğitim Klırıınılarıııa Yönetici Görevle ndirnıe Yönetıneliği

2- Yönetici Görcvlendirmelcrinde Dikkale Alınıcak Hususlar

2.1. Eğitiın kuıuııu yöneticilerinden,20l6-20l7 ders yı|ı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda
aynı unvanda toplanr döı,t yılını dolduranlar ilc ıynı eğitim l<uruıııunda aynı unvanda toplam sekiz
yılını dolduran yöneticilcrin yöneticilik görevi sona erecektir.

süresini doIduran yöneticiler. 09 Haziran 20l7 tarihi itibariyle öğretmenIiğe

2.3. Yöneticilik görevi sona erenlerin. açık tıoı,ıır kadro bulunması ve istemelcri halinde öncelikle
kendi eğitim kurumlarına, aksi durumda isteklcri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe
veya il içinde durumlarıııa uygun bir eğitim kurıııııuıa öğrctüııcıl olarak ataı,ıınaları sağlanacakhr.

2.4. Yöneticilikte geçen döı,t yıllık sürenin hcsab;nda, en son görevlendirnıe tarihinden itibaren
aynı unvanda geçen hizıııet siirelerinin toplaı,],ıı esas alınacaktır.

2.5. Kurucu müdürlük ve nıüdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelcr ile yöneticiIikte vekileten ve
geçici görev kapsamında geçen sürelerin, dölt ve sckiz yıllık sürenin hesabında
değerlendiriln-ıeyeceği hükme bağIanmıştır.

Yönetici görevlend irm elerin in aynı uııvaırdıı dört yılla sınırlı olduğu dil<l<ate alındığında görev
yaptığı eğitim kurumu veya farklı bir eğitiın kurııınrında, aynı veya t-aı,klı unvanda vekaleten veya
geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri bu siircler asli görev unvanlarının dört ve
sekiz yıllık sürenin lıesa[ıından sayılacaktır.

Ancak, öğretn,ıen vcl,a yönctici iken kurııcı.ı niüdiirIiikte, nriidiir yetkiIi öğretmenlikte veya
eğitim kurumu yöneticiliğinde vekaleten ve;,a gcçici göıevli olarak geçen süreler. bu eğitim kurumu
yöneticiliğine asaleten görevlendirilmeleri halindc döı-t ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate
alınmayacaktır.

Örnck: A eğitim kurumu müdür/müdtir bışyardıııcısı/nıüdür yardıı,ı,ıcısı B eğitim kurumunda
kurucu müdür/mtidür yetkili olarak veya vckalctcn vc geçici görevli olarak görevlendirilenlerin
görevlend iı,ildikleı,i bu siireler, A eğitin,ı I< urı.ııı undaI<i nı iidiir/ıniidür başyardımcısı/miidüı,
yardımcısı görev unvanıü,ı dört ve sekiz yıllık siireııiır lresabında dil(kate alınacak; ancak, daha sonra
B eğitim kurumuna 4 yıllığına görevlendirilınesi lıalinde ise bı.ı sürcler B eğitim kurumunun dört ve
sekiz yıllık sürenin hesabına dahil cd iln,ıeyecektir.

2.6. Döft ve sekiz yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik
dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerlc fiilen yapılnıayan yöneticilik görevleri de döhiI
edilecektir.
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2,7. Yönetici aday[arınııı gi'lrev lend irileceğ i cğitinı l<urunıu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından
birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte oln,ıaları ve görcvlend irileceği eğitim kurumu ile aynı
türdeki eğitim kuruınlarıııdan birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunması
gerekmektedir.

Eğitinr kurumu ttirlerinin ise; okul öncesi, ill<okul, ortaokuI, offaöğretiın eğitinı kademelerinden,
aYnı eğitiııı kademesi içcrisinde farklı programlar tıygtılayan okullar olarak anlaşılması gerekmekedir.

Örnck: Bal<anlığımız ııerkez teşkilatı birinılerindcn eğitinr kuruıııunun bağlı bulunduğu Genel
Müdürliikler dikkate alınarak temel eğitim (okııl öııcesi. ilkokııl, oılaokul), din öğretiıni (imam hatip
oılaokulları ve liseleri), ııeslcl<i ve teknik eğitim (nıcslcki ve teknik eğitinr liseleri, çok pı,ogramh liseler),
ortaöğretim (anadolu ve fen liseleri), özel eğitiıı (bitinı ve saı,ıat ınerkezleri, ram, özel eğitim okulları)
gibi değeı,lendirilmesi gereknıektedir.

2.8. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece vc tiirdeki eğitiın kurunıları yöneticilerinin, dört ve
sekiz yıllık görev sürelcı,inin hesaplanmasında, l-ııı okııl ve kurııınlar tek bir eğitiıı kurumu gibi
değerlendiri Iecektir.

2.9. İlahiyat Faki.iltesi ıı,ıczunu Din Kültürü vc Alılal< Bilgisi alan öğretmenleri ile İınam Hatip
Lisesi Meslek Dersleı,i alan öğretmenleri l,ıcr il<i ılanın bıılunduğu eğitim kuIunrlarına yönetici
olarak görevlendiri]ebi]ecektiı,.

2.10. Yönctmelil(te cinsiyet ve alan önceliği btıltınan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları
taşıyan adaylarla birlikte diğeı, adaylar da başvurı.ı yapalıileceklerd ir. Ancak, görevlendirmeler
öncelikli adaylardan başlanarak puan iistünltiğti esasına göre vapılacaktıı,. ÖııcelikIi aday
bulunamaınası halinde ise diğer adaylar arasıı,ıdaıı da puan üstün|üğüne göı,e görevlendirme
yapı|abilecektir.

2.1l. Müdürlükte dört yıllık görev süresini tıını aııı layan lardan hAlen müdür olarak görev yaptıkları
eğitim kurumuna yeııideır nıüdür olarak göı,evlend iriln,ıe isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim
kurumları ile sınırlı olınal< iizere, Yönetmeliğin l8 inci ınaddcsinin birinci ve ikinci fıkralarına göre
belirlenen puanlara aynı nıaddenin 3'üncü fıkı,asıııa göı,e dört puan daha ilave edilir.

2.12. Müdür başyardııncı lığı ve yardımcılığında dört,vıllık görev süresini tamam layan lardan hilen
müdür başyardımcısı ve ı,ardımcısı olarak göı,cv vaptıklaı,ı eğitiın kurumuna yeniden müdür
başyardın,ıcısı ve yardın,ıcısı olarak görevlend irı lnıc isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim
kurumIarı ile sınırlı olıııak üzere, Yönetmeliğin 20 nci nıadclcsinin birinci fıkrasına göre belirlenen
puanlara döı1 puan daha ilave edilir.

2.13. Kurucu nıüdür olaral< görev yapmış olanlaı,clan ]<urı.ıcu ıı-ıiid{iı olarak görev yapt!ğı eğitim
kurumuna müdür norıı-ıtı veı,ildikten sonra 1,apılacali ilk nıiidiir görevlendirmesindc müdür olarak
görevlendirilme isteğinde buluıranlar, söz kontıstı cğitiın kurunılaı,ı ile sınırlı olmak üzere,
Yönetmeliğin l8 inci nıaddesinin birinci vc il<inci fıkı,alaı,ına göre belirlenen puanlara aynı
maddenin 3'üncü t'ıkrasına göre döıt puan dalıa ilave edilir.

2.14. Görev süresini dolduran yöneticilerin kurtııııları ile yöneticiliği vek6leten ve geçici görevli
olarak yürütülen eğitim krıruıılarının yöneticiliklcri n,ıtinhal ilan edilecektir. Münlral kurumların
ilanından sonra herhangi bir nedenle münhal olan eğitim kuııımları, bu görevlendirme döneminde
münhal ilan ed ilnıeyecektir.

2.15. Değerlendiı,me başvurularında müdür [-ıaşı,ardıııcılığı ve ınüdür yardımcılığı başvurusu
birlikte alınacaktır. Ancalt, adaylar yöneticilil< uı,ır,aıılarından yalnızca birisi için başvuruda
bulunabiIeceklerd ir.

2.16. Halk eğitim nıerkezlcri ile öğretmenevi yiincticiliklcrine görevlend irilecekler için herhangi bir
alan öğretmeni olınak yeterli olacaktır.

2.17. Ders görevi bulrınmayan (rehber öğretn]cı,ı gibi) alan öğretıneni yönetici adayları, ttirü
itibariyIe öğı,etmen olarak atanabilccel<Icı,i eğitinr l<urumlarına yönetici olarak
görevlend iı,i lebi lecektir.
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2.18. Öğretmenleri; scçııe sınavı sonucuna göfc atanan (güzel sanatIar lisesi, bilim ve sanat
merkezleri ve spor liselcri vb.) eğitim kuruıııları yöneticiliklerine görevlcnd irıneler, daha önce bu
eğitim kurumlarında öğrctmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre
baŞvurunun son günti itibariyle öğretmen olaı,ak a(anma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında
başarılı olanlar ve ataııaıılar arasından yapıIacal<tır.

2,19. AYnı veya farklı kademe, derece ve tiirde biıden f'azla eğitiıT kurumrınun bir arada bulunduğu
(ilkoku1-ortaoku l, or(aokrı l-iı,ıraıı hatip ortaokulu vcva iırıan-ı hatip ortaokulu- iınam hatip lisesi gibi)
eğitim kurumlarüna, 1'önctici norm kadı,osunun lıtılunduğu eğitim kuruını,ı dikkate alınarak yönetici
görevlendirııesi yapılacaktır.

2.20. Yöneticilik görcvlerinden, Yönetmeliğin 25 inci ıııaddenin dördünçü ve beşinci fıkraları ile
aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu ıııazerctlcriııe bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim
görevine görevlendiı,ilcn lcr ile aynı YönetıncIiğin 28 inci nıaddenin ikinci fıkrasına göre
öğretmenliğe atananlaı hariç olmak üzere, döı,t 1,ıllıI< görev sürçleri dolıııadan herhangi bir nedenle
istekleri üzerine yöncticilik görevinden ay,rılanlar. ayrıldıkları tarihten itibarcn değerlendirme
başvuru tarihinin son güntl itibarıyla aradan L,ıir r,ıl gcçı»edcn r,öneıici olarak görev lcndirilmek üzere
başvuruda bulunaınal,acaktır.

2.2l. Okul Önccsi alanı öğretmenleri türü itibafi),le atanabilecekleri bağııısız anaokulları ile
bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokulIara yönetici olarak görevlend irileb ilccektir.

2.22, Yönetici görev lcnd irn-ı e|erinde aranacal< şartIar, göıevleııdirıııe başvurularünın son günü
itibariyle dikkate alınacaktır.

2.23. Halen yönetici olanlardaıı (müdür, müdür başyardınıcısı ve müdür yardın,ıcısı) görev süresini
doldurmayanlar aynı vcya thrklı yönetim görcvlcri dihi] olnıak iızerc görcvlendirme başvurusunda
bulunamayacaktır.

2.24. Müdür Başyard ınıc ılığı ve Müdür Yardııııcılığı tercihleri birlikte alınacaktır. Adaylar,
değerlendirme başr,urusunda Müdür Başyaı,d ıı,ııc ılığı ve Müdür Yardııncılığı unvanlarından
hangisine başvuı,uda lıulunnıuşlar ise görevlendirıııe tercihlerinde dc aynı unvanda tercihte
bulunacakIardıı,.

2.25. Eğitim kurunıu yönetici görevlendirn,ıeleı,i Yiinctn,ıcliğin 11 inci ırıaddesine göre, Yönetici
görevlend irır,ıe leri; Ek-l'dc yer alan form tizeriııdcıı verilen değerlendirn,ıe puanı ile sözlü sınav
puanın aritmetik ortalamısı alınarak puan üstiinliiğL'ınc göre yapılır. Bunlardan herhangi birine
katılmayan adaylar görcvlendirilnıek üzere başvııı,tıcia [ııılunamayacaktıı,.

2.26, Eğitim kurunıu yöncticilerinin başvurulaı,ı sırısında, Yönetme|ikte belirlenen şartları taş|yan
adaylar arasından boş bulunan eğitim kuıunru savısının üç katı kadar aday sözlü sınava

çağrılacaktır.

2.27. Müdür başyardınıcı lığı veya müdür yaı,dınıcılığı boş bulunan eğitin] kurumlarına müdür
başyardımcısı vcya ınüdtir yardımcısı olarak görcvle ndirilmek için üç katı kadar adayın
değerlendirme başvurusuııda bulunmaması hiilinde, Yönehııeliğin 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bcndindcki süre aynı maddenin ikiııci lll<rasına göre iki yıla düşürülür.

2.28. Eğitim kurunııı nıiidüı,ii olarak görevlendirileceklerde, Yönetnreliğin 6 ncı maddesinde,
müdür başl,ardımcısı vc),iı mildtlr yardımctsı olaı,ak görevlendirileceklerde ise 7 nci maddesinde
belirtiIen şartlar aranacaktır.

Ancak, miidür başyaı,dımcılığı için ayırı ınaddcniıı 3 üncü fıkrasıııda yer alan şartları taşıyan
aday bulunmaması halinde diğer alan öğretmen lerinde ı,ı de görevlendirıne yapı labilecektir.

2.29. E ğitin kuruııu miidür başyardımcılığı ve ıniidlir yardımcıIığı için sözlü sınava alınacakların
belirlenmesi amacıyla yapılacak değerlendirnıc sonucu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan
adaylar arasından boş bultınaır eğitim kuruınu sayısıIlıı1 tiç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Üç katı aday belirlcnirkcn müdür başyaı,dıııcılığı ve ıntidür yardınrcılığı boş bulunan eğitim
kurumları ayrı ayrı dikkatc alınacaktır,
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2.30. Eğitim kurumu yöneticilerinden dcğeı,leııdirıııe soııııcunda unvanlar bazında oluşan puan
sıralamasına göfe en yüksck puan alandan başlanıak üzeıe, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu
sayIslnln üç katl aday sözlü sınava çağrılır. Son slradaki adayla aynl pllana sahip olan adaylar da
söZlü StnaVa çağrı lır.

2.3l. Seçimler nedeniyle istifa eden eğitinı I<urumu yöncticilerinin istifa tarihleri ile göreve
döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitinr krırtımrıııda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında
dikkate alınmayacaktır.

2.32. Kılavuz eki takvin,ıe göre yönetici göı,evlendirnıc süreci taııranı landıktan sonra yönetici
ihtİyacı karşılanaıı-ıayan eğitin-ı kurumları, il nıilli eğitinı nıüdürlükleı,iııce interıret sitesinde 5 gün
süreyle duyurulacal(tır. Yönetici ihtiyacı kaı,şılaııan,ıayan eğitiın kurumlarına yapılacak
görevlendirnıeler, başvrırtı süresinin bitinrini takip cden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin
ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu kapsan,ıda yapılacak görevlendirınelere ilişkin iş ve
işlemler il milli eğitinı n,ıüdürlüklerince planlanaı,al< gerçckIcştirilecektir.

2.33. Kılavuzda yapılan açıkIaııalar, yönetici görcvlcnd irıneleri Bakan tarat'ından yapılan yurt içi
veya yurt dışında, yerli vcya yabancı kurunı ve kurulıışlar vcya başka ülkelcrle işbirliği an|aşması

çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararasl pı,o_ic ylirtiten eğitinı kuruılları, Bakan onayı i|e
proje okulu olarak seçilen vc belirli eğitinı retbrnıtı vc prograıııları uygulanan eğitim kurumları i[e
doğrudan Bakanlık nıerkez teşkilatına bağlanaıı eğitinı kurunrlarının yöneticileri bakımından
uygulanmayacaktır.

2.3,1. Elekıronik başr,urıılarda adayların bilgileri MEBBİS'ıen alınacağından MEBBİS biIgilerinin
güncel, doğru, eksiksiz ve taıır olması gerekniektedir. Adaylar, giincellenıe işlemlerini başvuru|ar
bitmeden önce yapmak zoı,undadır. Başvuı,ular bittikten sonra yapılacaI< güncelleme istekleri
dikkate alınmayacaktır. Adaylar MEBBiS bilgiIerinin giincc llenmesinden sorumludur,

2.35. Uygulama biı,liğinin sağlanması bakımıııdaıı. 1,önctici göreYlendiı,me sürecinde. iI Miıüi
Eğitiın Müdürlüklcrincc adayların bilgi salıi[,ıi olıııalarının sağJannıası aıııacıyla yönetici
görevlendirmedeı,ı soı,unılıı il milli eğitin,ı ıııüdür 1,aı,dııııcısı/şııbe nıüdürü başI<anlığında yeteri kadar
personelden oluşacak daııışma birimi oluşturı.ıIacaktır. Bu biriınin iletişim bilgiIeri il'de
duyurulacaktır, Yönetici adayları, her türlü bilgiyi bu birimden alacak. adaylar kesinlikle Bakanlığa
yönlendirilmeyeccktir. Danışma birimleri tereddüt edilcn hususlarla ilgili olarak Bakanlığımızın
ilgili birinı inden bilgi alıcaklardır.

2,36. Adaylar, başvurı,ılara ilişkin bilgileri illerde oluşttırulacak danışma birimlerinden alarak
başvurularını kılavuzda bcI irtilen tarihler arasıncja yapacal(t]f.

2.37. Yönetici görcv ic nd iı,nıe lerine ilişkin iş ve işlcn,ıIcr, kılavrız ekinde yer alan takvim

çerçevesinde sonuçland ırılacakiır.

B - oKUL/KURUM, iLÇE VE iL MiLLİ EĞiTİNr MüDüRLüKLlılriNCE YAPILACAK
işı,ııı,ıı,ıın

1.1. Değerlendirı,ııe ve sözlü sınav komis1,onı.ı/koıı isyon ları, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde
oluşturu lacakır.

1.2. Münhal bulunan eğitiıı kurumIarı il nıilli eğitiın nıüdürlüklerin in internet sİtesİnde

duluıulacaktır.

1.3. Görev süresi dolan eğitim kurunıu yöneticileri belirlenerek, ilgili kişiIere bildirimi
sağlanacaktır.

1.4. Müdür başyard ınıc ı lığı Ve mudür yardınrcılığı için 1,apılan inhalarııı onaylanma işlemleri
kesinlikle takviııde bel irtilen süre içerisindc tanıaııılaııacaktır.
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1.5. Adaylar, başvurularını Yönetıııelik ve Kılavlızda beliılilen şaılIara uygun olarak
yapacaklardlr. Görevlendiı,nıe şartlarünl taşın,ıadığü halde görevlcndirildiği daha Sonra tespit
edilenIerin görevlendirnıesi iptal ediIecektir.

1.6. Elektronik ortan,ıda başvuru esnasında olı.ışacak sistcııısel hatalarla ilgili adaylar ile okul ve
kurumlar, Mebbis Başvurıı ve onay ekranıııdal<i "Yırtlım Mısası" bı.ıtonundan bildirimde
bulunacak ve İl lVlPllBİS Yöneticisine rılaşan bildiriııılcrin Bakanlığa gönderilnıesi sağlanacaktır.

1.7. Yönetnıelik vc Kılavuzda belirtilen şartlııı tıyguı1 başvurular okııl/ilçe/iI milli eğitim
müdürlüklerince süresi içeı,isinde onaylanacaktıf .

1.8. Yönetn,ıeIik vc Kılavıızda belinilen iş ve işlcııılcr sorııınlu kişilerce süresi içerisinde, doğru,

eksiksiz ve tam olaral< ycrine getirilecektir. A]<si rltırumda oluşabilccck her türlü olumsuzluktan
ilgili kişi ve kurunılar soı,uı,ı,ı]u olacaktır.

1.9. Eğitiın kurunııı yönetici görevlendirnıc oııaylırı okul, ilçe vc il ııilli eğitinı müdür|tlkleri
tarafından yapılacaktır.

r.r0. MilIi Eğitiııı Müdiirliiklerince, 20l7 yöneıici göı,evlendirıııclerine ilişkin Bakanlığımızca
yapılacak açıklamalar zamanında adaylara dtıyurulacıI<tır.

1.1l. Yönetici görcv lendirın eye ilişkin iş vc işlcnılcr Yönctmclik hükümleri i]e bu Kılavuzdaki
açıklamalar çerçcvcsinde gerçckleştirilecektir.

EK: Yönetici görev lcnd iı,nı c takvimi
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ılİr,ı,İ ı:Ğ İrİ ı,ı BAKANLIĞ] NA BAĞLl E,ĞİTİü\r KURUMLARINA
YöNETİCi GöREVLINDiltNII TAKVİıIi - 2()ı7

-Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenııesi ı,e ilgililcı,c dulurulıııası 26Nisan-5Mayıs

-Yöneticiliği münhal bı.ılunan eğitim kurunılarının ilanı 8-9 Mavıs

- Eğitim kurumu,vöneticilerini EK-l forın üzerinden değerlendirecek
değerlendirme komisyonIarının oIuşturulnıası

- SözIü sınav konı isyoıı larının kurulması
8-9 Mayıs

l0-15llfavıs

- Yönetici adaylarınııı EK- l form üzeriııdcıı değeı,iendirilıııcsi l7 - 29 Mayıs

- Yönetici adaylarının lil(- l değerlendirırıc sontıçlarııııı,ı ilaııı 3 l Mayıs

- Yönetici adaylarının lJK- l değerlendirmeye itirazı l l laziran- 7 Haziran

- Yönetici adaylarının EK- l değerlendirn,ıeye i lişkln itirazlarının
değerlendiriImesi ve son uçların duyurulması

- Yönetici adaylarından sözlü sınava katılacaklara ilişl<in duyuru 1,1- l 6 Haziran

- Yönetici adaylaı,ının sözlü sınavların yapılması l9 Haziran- 7 Temmuz

- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlaı,ıırın duyı-ırrılıııası l l Tenımuz

- Yönetici adaylarının söz]ti sınav sonuçlarııra itirazı l2-1 8 Temmuz

- Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazların dcğcrlcndirilnıesi ve

sonuçIarın duyurulınası
] 9-2l Teııınuz

- Sözlü sınav puaıılarınııı sistenıe girilmesi 24-26'|'cmlmuz

- Görevlend iı,ıncl,c csas puanların ilanı 3 ] Ten,ııııuz

- Il Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür, mıidtir baş;-ardıı]ıcısl ve
müdür yardımcısı görcvlendirmeleri için boş konten janların girilmesi 2-7 Ağustos

- yöneticilik tercihlerin in alınması 9- l 5 Ağustos

- Başvurulaı,ın onavlan ı,ııası l 6-2l Ağustos

- Başvuru sonuçlarıırın açıl<lanması ve göı,evlendirnıc 22-25 Ağustos

-İhtiyacı karşıianaıTayan cğitiın kurumu yöneticiliklcrinc duyuru,

başvuru ve göı,evlendiınıe
5-15 Eyliil
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- Yönetici olarak görevlcndirileceklere ilişkin başvurııların EK-l form

üzerinden alınması

9-13 Haziran


