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ilgi Bakanhk Makam Olur'u He yUrtirlUge giren 2015/2016 Ogretim YIh II. ve Ill. 
Donem Destekleme ve Yeti~tinne Kurslan e-KIlavuzu yazl ekindedir. 

Soz konusu kllavuz 17.12.2015 tarihinden itibaren BakanhgImlz interne1 adresinde de 
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T.e. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

OL~ME, DEGERLENDiRME VE SINAV HizMETLERi 

GENEL MUDURLUGU 


DESTEKLEME VE YETiSTiRME KURSLARI e-KILAVUZU 


2015 - 2016 




Bu kllavuz, Mil11 Egitim BakaniIgl Hayat Boyu Ogrenme Genel MUdUrlilglinUn 23.09.2014 tarihli 

ve 15923718/20/4145909 sayIll Makam Onayl He ylirlirllige konu)an ve Subat 20]5 tarihli ve 2689 

saYlh T,ebJigler Dergisinde yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl OrgUn ve Yaygm Egitimi Destekleme ve 

Yeti~tinne Kurslan Yonergesi hUkUmlerine gore hazlrlanml~tlr. 

2015-2016 OGRETiM YILI DESTEKLEME VE YETi~TiRME 
KURSLARI 2. VE 3. DONEM i~ T AKViMi 

Kurs merkezi ba~vurularlDlD ahnmasl ve iVil~e 
18-25 Arahk 2015 26-31 MaYls 2016

mill!: egitim miidiirUiklerince onayianmasl 

ba~vurulannlD ahnmasl ve 
26 Arahk 2015

iicretli ogretmen ba~vurularlDlD iViI~e milli 1-5 Haziran 2016 
2 Ocak 2016

egitim miidiirliiklerince onayianmasl 

Ognmci ba~vurularlDlD ahnmasl 3 - 18 Ocak 2016 6-12 Haziran 2016 

Kurs slDlf/~ubelerinin olu~turulmasl 19 - 29 Ocak 2016 13-19 Haziran 2016 

Kur~ilann ba~lamasl 20 Haziran 2016 

KurslarlD tamamianmasl 

8 ~ubat 2016 

10 Eyliil 2016 17 Haziran 2016 

I. Donem Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan 24.01.2016 tarihinde tamamlanacaktlr. 

___ iLETi~iM BiLGiLERi____ 

Tf;1 
Faks 
internet Adresi 
e-»osta 

OL<;ME, DEGERLENDiRME VE SINA V HizMETLERi 
GENEL MUDURLUdU(ODSGM) 

: (0312) 413 30 65 
: (0312) 296 94 88 
: http://odsgm.meb.gov.tr 
: kurslar@meb.gov.tr 
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DYK 

AYHP 

lrrme, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirliigii 

Destekleme ve Y eti~tinne Kurslan 

Aglrhkh YIlsonu Ba~an Puam 

Dem Ydl Derslerin ba~ladlgl tarihten derslerin kesildigi tarihe kadar gerren ve iki 
donemi v,,..,,,,,,,,,, ... 

Kurs merkezleri He kurslarda ders iicreti kar~lhgmda gorev alacak
Komisyon 

ogretmenleri belirlemek amaclyla il I ilrre mill1 egitim miidiirlUklerinde 

Resm1 ve ozel orgiin egitim kurumlan He yaygm egitim kurumlannda 
KuJ"S ogrenim goren istekli ogrenci ve kursiyerleri destekleme ve yeti~tinne 

amaclyla resmi orgiin ve yaygm egitim kurumlarmda arrtlan kurslan, 

Kursiyer Kursa devam eden ve herhangi bir orgiin ogretimi bitirmi~ ki~iyi, 

Biinyesinde orgiin ve yaygm destekleme ve yeti~tinne kurslan
Kur.s Merkezi 

arrtlan resmi okul veya kurumlan, 

Kurs Merkezi 
Biinyesinde kurs arrtlan okul veya kurumun miidiiriinti, 

Miidiirii 

Kur:s Merkezi 
Biinyesinde kurs al(llan okul veya kurumun kurs merkezi miidUrii

Miidiir 
tarafmdan gorevlendirilen kurslardan sorumlu mUdUr yardtmCtSml,

Yar.lImclsl 

KOI!relllm ve ortaogretim kurumlan ile al(lk ogretim kurumlarmda 
ogrenim gorenleri, 

ifade eder. 

DiKKAT: Bu kllavuzda yer alan hUkUmler, kllavuzun yaylm tarihinden sonra yurtirluge 
girebilecek yasama, yUrUtme ve yargJ orgam kararlan ile mevzuat degi~ikliklerinin gerekli klimasl 
halinde degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yol, MilIi Egitim Bakanhgmca belirlenir ve 
kamuoyuna duyurulur. 
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1. GENEL ESASLAR 


1.1. Bu kllavuz, MiII'i Egitim Bakanhgma bagh resmi/6zel 6rglin ve yaygm egitim kurumlarma 

devam eden ogrenciler ile kursiyerler (mezunlar) i~in resmi orgUn ve yaygm egitim 

kurumlannda a~l]an DYK'larla ilgili i~ ve i~lemleri kapsar. 

1.2. Milli 	Egitim Bakanhgma bagh resmi/ozel ortaokullar, imam-hatip ortaokullan, resmi/ozel 

ortaogretim kurumlarma devam etmekte olan ogrenciler ile a~lk ogretim ogrencilerine yonelik 

kurslar orgUn egitim kurumlarmda; kursiyerlere yonelik kurslar ise yaygm egitim kapsammda 

halk egitimi merkezi mUdUrlUkleri sorumlulugunda a~lhr. 

1.3. DYK'lar, 	Subat 2015 tarihli ve 2689 saYlh Tebligler Dergisinde yaYlmlanan Milli Egitim 

Bakanhgl 6rgUn ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan Yonergesi hUkUmlerine 

gore yUrUtUlUr. 

1.4. DYK'lar, okul veya kurum 	mUdUrlUgunUn e-kurs modUlU Uzerinden ba~vurusu ve iIlil~e mill! 

eigitim mUdUrlUgUnUn onaYI ile a~lhr. Kurslann onay ve denetimi milli egitim mUdUrlUgU adma 

illil~e komisyonlan tarafmdan yUrUtillUr. 

1.5. DYK'da 	kurslarm a~lh~/kapant~, onay, ogretmen-ogrenci kaYlt, ders programlan, kazantm 

testleri vb. i~ ve i~lemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.trl) 

modUlU Uzerinden yaplhr. 

1.6. DYK'larda 	 oncelikle il~ede kadrolu ~ah~an ogretmenler, kadrolu ogretmenin ihtiyacl 

kar~llamamasl durumunda il~e tarafmdan ~ah~masma onay veri len iicretli ogretmenler 

gc)revlendirilir. 

1.7. DYK'lardaki 	Ucret, ek ders gibi mali i~ ve i~lemler ilgili mevzuat hUkUmlerine gore kurs 

merkezlerince yUrUtUlUr. 

1.8. DYK'lar ozel ogretim kurumlan veya herhangi bir yaymevi ile i~ birligi i~inde a~Ilamaz. 

1.9. A4;tlacak DYK'larda ogrenci/kursiyerlerden herhangi bir Ucret talep edilmez. 

1.10.DYK'lann, 	orgUn egitim mUfredatI kapsammda 61~me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri 

Glmel MUdUrlUgu resmi internet sayfasmda yaYlmlanan kurslara ait ders planlan ~er~evesinde 

yUrUtUlmesi esastIr. Plant yaYlmlanmayan dersler i~in 0 derse giren ogretmen tarafmdan ders 

plant olu~turulur. Kurslara ait ders planlan en ge~ kurslann a~lldlgl haftanm son i~ gUnUne kadar 

kurs merkezi mUdUrtUgUnce onaylantr. 

1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve ogrencilkursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam

hatip ortaokullan, ortaogretim kurumlan ile halk egitimi merkezi mUdUrlUklerine bagh olarak 

a~tllr. 
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1.12. 	Mezunlara yonelik kurslar halk egitim merkezleri sorumlulugunda ayillr. Ancak halk egitim 

rnerkezinin bulunmadlgl veya fiziki kapasitesinin uygun olmadlgl hallerde illilye milli egitim 

rniidiirliiklerince uygun goriilen binalarda da aYllabilir. Mezunlara yonelik yaygm egitim 

kurslanmn orgiin egitim kurumlannda aydmasl halinde, kurs aymalkapatma, ders programlan 

onay, ogretmen belirleme, ogrenci kaYlt vb. i~ ve i~lemler halk egitim merkezi 

MUdUrliiklerince; kurslarm yiiriitUlmesi ile ilgili i~ ve i~lemler ise kursun yaptldlgl orgUn egitim 

kurumu miidUrlUgUnce yUrUtiilUr. 

1.13. 	Kurs merkezlerinde bir dersten smlf olu~turulabilmesi iyin, slmftaki ogrenci/kursiyer saYlsmm 

IO'dan az, 20'den fazla olmamasl esasttr. 

1.14. 	DYK'lar, DYK i~ takvimine uygun olarak aYlhr. II. don em kurslan en gey mart aymm birinci 

haftasmda ba~latdtr ve 17 Haziran 2016 tarihinde tamamlamr. OlaganUstii durumlarda bu 

sl1reler ilIilye milli egitim miidUrliiklerince degi~tirilebilir. 

1.15. 	Yaz donemi kurslan, kurs merkezlerince ders Ylhmn dt~mda kalan sUrede yapllacak ~ekilde 

planlamr ve i1li1ye milli egitim mUdiirlUgUnUn onayt ile aYlhr. 

1.16. 	DYK'lara kursun sUresinin 1I10'unu geytikten sonra ogrenci/kursiyer kaydl yapllmaz. Ancak 

kurslarm ba~ladlgl haftadan sonra mUracaat eden ogrenci/kursiyerlerin durumlan He nakil, yurt 

dJ:~mdan gelme gibi degi~ik nedenlerle okula kaydt yap dan ogrencilerin talepleri kurs merkezi 

mUdUrlUgiince degerlendirilir. Kursa kattlmasma karar verilen ogrencilkursiyerlerin kaYltlan 

kurs merkezi mUdiirlUgiince e·kurs modiilU iizerinden yaplhr. 

1.17. 	Bir kurs merkezinde gorev alacak ogretmen, bu kurs merkezini tercih eden ogretmenler 

arasmdan veli ve ogrencilerin tercihleri de dikkate ahnarak kurs merkezi miidiirlUgUnce 

bdirlenir. Kurs merkezi mUdUrii, kendi okulundan ogretmen gorevlendirebilecegi gibi ilyedeki 

diger okullardan bu kurs merkezini tercih eden ogretmenlerden de gorevlendirme yapabilir. 

ihtiyay olmasl hiilinde, e-kurs modiilii iizerinde ilye komisyonundan ders iicreti kar~lhgmda 

o~:retmen gorevlendirilmesini talep edebilir. DYK'larda gorev alacak tUm ogretmenler, smlf 

olu~turma i~lemleri slrasmda e-kurs modUlii Uzerinden gorevlendirilir. 

1.IS. 	Kursta gorevlendirilecek kadrolu ogretmen saYIsmm yetersiz olmasl hiilinde il/ilye milli egitim 

miidUrlUklerince gerekli tedbirler altmr. 

1.19. 	Ortaokullann 5, 6 ve 7. smlflarmdaki ogrenciler ile ortaogretim kurumlarmm 9,10 ve 11. 

sUllflarmdaki ogrenciler en fazla 3 farkh dersten haftaltk toplam 12 saate kadar; 8. smlftaki 

ogrenciler en fazla 6 farkh dersten haftahk 18 saate kadar; ortaogretim kurumlarmm 12. 

slIllfmdaki ogrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farkh dersten haftahk 24 

saate kadar kurs alabilirler. 
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1.20. DYK'\ara kaYlt yaptlran ogrencilerin devamlan zorunludur. Her kurs doneminde okutulmasl 

gereken toplam ders saatinin oztirsUz olarak 1110' u kadar devam etmeyen ogrencilerin kurs 

kaydl silinir. Aym donemde ba~ka bir kursa devam edemez. 

1.21. Kurslara devamlan sUresince kurs disiplinini ve i~leyi~ini bozucu hal ve hareketleri gorUlen 

ogrenci veya kursiyerler hakkmda, kaylth olduklan okullkurumlann ilgili mevzuatma gore 

i~lem yaplhr. 

1.22. 	DrgUn egitim kurumlannda ayllan kurslarda; hafta iyi bir gtinde en fazla 2 farkh dersten toplam 

4 saate kadar, hafta sonu bir gUnde ise en fazla 5 farkh dersten toplam 8 saate kadar kurs 

verilebilir. Yaygm egitim kurumlarmca yUrtitUlen DYK'larda ise bu stireler halk egitim 

merkezi mtidUrltiklerince belirlenir. 

1.23. Kurslara ait ders plan lan, haftahk ornek ders programlan ve kazamm kavrama testleri Dlyme, 

Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdtirltigti resmi internet sayfasmda Kurslar 

boIUmtinde yaYlmlamr. 

1.24. DYK'iarda 1 dersten donemlik ayllan kurs stiresi 16, ytlhk aytlan kursun stiresi ise 32 ders 

saatinden az olamaz. Yaz kursIannda bu htiktim uygulanmaz. 

2. iLIiL<;E KOMiSYONLARI 

2.1. iI/iIye komisyonlan, 	DYK'larm planlanmasl ve ytirUtUlmesiyle ilgili tUm i~ ve i~lemlerin 

yerine getirilmesini koordine etmek amaclyla, her Yll eylUl aymm ilk haftasmda ilIiIye milli 

egitim mUdtirlUklerince olu~turuiur. 

2.2. KomisyonIar, illerde, smavlardan sorumlu 	il milll egitim mUdtir yardlmclsl/~ube mUdtirtinUn 

b~kanhgmda, iki ortaokullimam hatip ortaokulu mtidtirU, iki ortaogretim kurumu mUdtirU, bir 

halk egitimi merkezi mtidtirU ve il e-kurs modUlti kullamclsl olmak Uzere; ilyelerde, smavlardan 

sorumlu ~ube mtidtirU ba~kanhgmda, iki ortaokullimam hatip ortaokulu mtidtirU, iki ortaogretim 

kurumu mUdtirti, bir halk egitimi merkezi mtidtirU ve ilye e-kurs modUIU kullamcisl olmak tizere 

yedi~er ki~iden olu~ur. 

2.3. 	BtiyUk~ehir statUsUnde olmayan illerde aym usulle olu~turulan merkez ilye komisyonu, hem 

merkez iJyenin hem de ilin i~ ve i~lemlerini ytirtittir. 

2.4. Kurslarda gorev almak isteyen ders Ucreti kar~lhgmda goreviendirilecek ogretmen ba~vurulanm 

inceleyip onaylar, gerekli degerlendirmeleri yaparak e-kurs modUlti Uzerinden ogretmen talep 

eden kurs merkezlerine gorevlendirir. 

2.5. Kurs 	 merkezi mtidtirltikleri ile ilIilye sorumlulannm e-kurs modUlUne verileri zamanmda 

i~lemesini, modUldeki bilgilerin gUncel tutulmasml saglar. Kurslarla ilgili i~leyi~in saghkh 

yUrtimesi iyin gereken tedbirleri alIr. 

2.6. 	 Y,5nerge kapsammdaki diger i~ ve i~lemleri yUrUtUr. 
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3. 	 KURS MERKEZLERi 

3.1. Kurs merkezi olmak isteyen 	orgUn egitim kurumlan ile halk egitim merkezleri, kurs merkezi 

rnUracaatlm e-kurs modUlU Uzerinden belirlenen i~ takvimi dogrultusunda yapar. e-Kurs 

rnodUlUnden hangi smlf dUzeyinde hangi derslerden kurs ac;acaklanm b~~vuru ekranmdan 

sisteme i~ler. Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkanlan olc;iisUnde, ber slmf dUzeyinde 

e:n az 6 farkh dersten kurs ac;ma isteginde bulunarak ogrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilc;e 

komisyonunca onaylanan derslerden yeterli saYlda ogrencilkursiyer talebi olmasl halinde ac;I1lr. 

3.2. 	e:-Kurs modUlU Uzerinden kurslara ba~vuru yapacak resmi orgiin egitim ku,umu ogrencilerine 

clevam ettikleri okul mUdUrlUklerince eba ~ifresi verilir. AC;lk ogretim okulltn ve ozel ogretim 

kurumlarma devam etmekte olan ogrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerinbe e-kurs kulIamm 

~ifresi verilir. 

3.3. 	Kurs ogretmenleri tarafmdan hazlrlanan ders planlarlm inceleyip onaylar. 

3.4. 	 I;:-Kurs modUlU Uzerinden ogrencilerin bir onceki Ylla ait A YBP, kursiyerterin diploma notu , 

gibi olc;Ulebilir kriterleri de dikkate alarak smlf olu~turma i~ ve i~lemlerini ya~ar. 

3.5. Kursa 	ba~vuru yapan kadrolu ogretmenlerin e-kurs modUlU Uzerinden smlf/~ubelere atamasml 

yapar, ihtiyac; olmasl halinde e-kurs modUlU Uzerinden illilc;e komisyonundan ders Ucreti 

kar~lhgmda gorevlendirilmek iizere ogretmen talebinde bulunur. 

3.6. Kurslara ait haftahk ders programml yapar ve ilgililere duyurur. 

3.7. Kurs plan ve programlarmm uygulanmasml saglamak amaclyta gerekli tedbirleri ahr. 

3.S. Kurs 	 c;ah~malannda yonetici, ogretmen ve personel gorevlendirmeleri il~ yapdacak licret 

cldemelerine ili~kin i~ ve i~lemleri ylirlitlir. Kursun i~leyi~i He i1gili id~ri, mali ve diger 

hususlarla ilgili her tUrlU i~ ve i~lemleri yapar. 

3.9. 	 Kurslarda gorev alan ogretmen ve personel ile kurslara kattlan ogrencil~re ili~kin devam, 

devamslzhk takibini yapar (Saghk raporuna dayah hastahklar, tabii afetifr, anne, baba ve 

karde~lerden birinin oliimii gibi oziirler sebebiyle olu~an devamslzhklar, devamslzhk siiresinden 

saYllmaz). 

3.10. Kurs merkezince tutulmasl gereken defter ve dosyalan tutar. 

3.11. DYK'nm i~leyi~ini, dlizen ve disiplinini saglaYlcl tedbirleri ahr. 

3.12. Yonerge hiikUmlerine gore veriten diger gorevleri yapar. 

6 



4. 	 C'GRETMEN BA~VURULARI 

4.1. Kurslarda gorev almak isteyen kadrolu ogretmenler, Mebbis 	~ifreleri ile e~kurs modtiltinden 

g()rev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak ba~vuruda bulunurlar. 

4.2. Kadrolu 	 ogretmenler, kurs merkezi tarafmdan belirlenen derslerden atama bran~lan He 

okutabilecekleri diger derslerden kurs ba~vurusunda bulunabilirler. 

4.3. Ogretmenler, ilge i9inde gorev almak istedikleri 	U9 kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. 

T(~rcihleri dl~mda da gorev almak isteyen ogretmenler "Tercihlerim dl~mda bir kurs merkezinde 

gCirevlendirilmek istiyorum" butonunu i~aretleyerek ilgedeki ogretmen ihtiyacl bulunan herhangi 

bir kurs merkezinde gorev alma talebinde bulunabilirler. 

4.4. 	Ders ticreti kar~lhgmda gorev almak isteyen (ticretli) ogretmenler, e-kurs modtilti tizerinden 

sisteme ilk giri~te olu~turacaklan ~ifre ile ba~vurularml yaparak, ilgili evrakl i11ilge 

komisyonuna ula~tlflr. 

4.5. 	Ba~vurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslarveyahttps://e-kurs.eba.gov.trinternet adresinden e

kurs modtilu Uzerinden gergekle~tirilir. 

5. KURSLARA OGRENCilKURSiYER BA~VURULARI 

5.1. Kllrslara, 	 Milli Egitim Bakanhgma bagh resmi/ozel ortaokullar, imam-hatip ortaokullarr, 

resmi/ozel ortaogretim kurumlan ve a91k ogretim kurumlarma devam eden her smlf 

seviyesindeki istekli ogrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler ba~vurabilir. 

5.2. Orgtin egitime devam eden ogrenciler, okullkurumlarmdan alacaklan eba 	~ifresi He e-kurs 

modtilU tizerinden ba~vuru yapar. 

5.3. 	A91k ogretim ogrencileri, halk egitimi merkezi mtidtirltiklerince e-kurs modtiltinden verilecek e

kurs ~ifresi ile iIIilge milli egitim mUdtirltiklerindeki DYK komisyonlannca belirlenen okullan 

terdh edecek ~ekilde ba~vurulanm gergekle~tirir. 

5.4. 	OZi~1 ogretim kurumlarma devam eden ogrenciler (ozel okul ogrencileri), okullarmm 

bulunduklan ilgedeki kurs merkezlerinin birine b~vurarak alacaklan e-kurs ~ifresi ile aym 

ilge:deki kurs merkezlerinden birine e-kurs modOlti Uzerinden ba~vuru yapar. 

5.5. Kursiyerler, halk egitim merkezi mUdOrtUklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile mUracaat 

ederek, alacaklan e-kurs ~ifresi He e-kurs modOW Uzerinden ba~vurur. 

5.6. Ogrenci/kursiyerler devam etmek istedikleri kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme 

ba~vuru yapan ogretmenler arasmdan tercihte bulunurlar. 
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5.7. Resm! 	orgUn egitim kurumu ogrencileri aldIklan eba ~ifresi ile kurs ba~vurusu yapabilir, eba 

ders i~eriklerinden yararlanabilir ve ODSGM tarafmdan yaYImlanacak olan elektronik deneme 

smavlanna katIlabilirier. AQIk ogretim okullan ve ozel ogretim kurumlarma devam etmekte olan 

ogrenciler He kursiyerler ise e-kurs kullamm ~ifresi ile kurs ba~vurusu yapabilir ve ODSGM 

tarafmdan yaYImlanacak olan elektronik deneme smavlarma katIlabilirler. 

6. 	 KURSLARA OGRETMEN GOREVLENDiRMESi 

6.1. 	Kurslarda gorev alacak ogretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modUlU Uzerinden kurs merkezi 

mUdUrlUgU tarafmdan oncelikle 0 kursa ba~vuru yapan kadrolu ogretmenler arasmdan ogrenci 

t{:rcihleri ve ihtiyaQlar gozetilerek yapIhr. 

6.2. 	ihtiya~ oimasl halinde, komisyon tarafmdan ba~vurulan onaylanan Ucretli ogretmenler ders 

Ucreti kar~Ihgmda gorevlendirilir. 

6.3. Kurs merkezleri, gorev veremedikleri veya gorev verildigi halde girebilecekleri azami ders 

saatini dolduramayan ogretmenlerin diger kurs merkezi tercihlerinde de gorev alabilmesi i~in e

kurs modUlU Uzerinden "ders tamamlama" butonunu i~aretleyerek diger tercihlerinde gorev 

a:tmasl saglamr. Her UQ tercihinde de gorev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini 

dDldurmayan ogretmenler "Tercihlerim dI~mda bir kurs merkezinde gorevlendirilmek 

is.tiyorum" butonunu i~aretlemi~ler ise ilQe mill1 egitim mUdUrlUklerince ihtiyaci olan diger kurs 

rnerkezlerinde gorevlendirilebilirler. 

6.4. CcretH ogretmenlerin hangi okullkurumlardaki derslerde gorev alacaklan kurs merkezlerinin 

taJebi dogrultusunda girebilecekleri azami ders saati sImrhhgmda illilQe komisyonu tarafmdan 

bdirIenir. 

7. 	 KURSLARDA SINIFLARIN OLU~TURULMASI/SONLANDIRILMASI 

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modUlU Uzerinden ogrencilerin bir onceki ylla ait A YBP, kursiyerlerin 

is,e diploma notu esas almarak slmf olu~turma i~ ve i~lemlerini yapar. 

7.2. Bir slmfa devam edecek ogrenci/kursiyer saYlsmm lO'dan az; 20'den fazla olmamasl esastlr. 

C'grenci/kursiyer saYIsmm 20' den fazla olmasl durumunda ikinci simf olu~turulur. Ancak her 

bir slmfm azami ogrenci/kursiyer saYlsl dolmadan yeni bir kurs simfl olu~turulamaz. Ancak, tek 

slmfll kurs programlarmda smlf kapasitesi dikkate ahnarak ogrencilkursiyer saYlsi 25'e kadar 

Qlkanlabilir. 
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7.3. Aym 	yerle~im biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmamasl, ogrencilerin ta~mma 

imkamnm olmamasl gibi sebeplede smlf mevcudunun 10'a ula~amamasl durumunda, il/il~e 

milli egitim mUdUrlUgUnUn onaYI ile be~ ogrenciden az olmamak kaydlyla smlf olu~turulabilir. 

7.4. Genel ilkogretim program I uygulanan ozel egitim (gorme, 	i~itme, ortopedik ve hafif dUzey 

zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaogretim programl uygulanan ozel egitim 

(i~itme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kaYlth ogrenciler ile mesleki ve teknik 

ortaogretim program 1 uygulanan ozel egitim (i~itme ve ortopedik engelliler) mesiek liselerinden 

mezun kursiyerler i~in a~Ilacak kurslara kattlacak ogrenci/kursiyer saYlsl, aym seviyedeki ozel 

egitim okullkurumlarmdaki azami smlf mevcudu saYlsmm yansmdan az, azami slmf mevcudu 

s.aYlSlndan fazla olamaz. 

7.5. Kursa devam eden ogrenci/kursiyer saYlSlnm 10'un altma 	dU~mesi durumunda, kurs smlfmm 

birle~tiri1mesi veya kapattlmasma ay sonunda komisyon tarafmdan karar verilir, bu i~lemler e

kurs modUlO Ozerinden kurs merkezi mOdUrlUgU tarafmdan yaplhr. 

8. 	 KURS nONEMLERi 

8.1. DYK'1ar; I. donem, II. donem ve III. donem (yaz) kurslan olmak Uzere U~ donemde a~lhr. 

8.2. 	I. donem kurslan, en ge~ ekim aymm ilk haftasl ba~lar ve yanyll tatiline kadar devam eder. 

8.3. 	 II. donem kurslan, en ges; mart aymm ilk haftasmda ba~lar, ders Ylhnm sonuna kadar devam 

eder. 

8.4. III. donem kurslan, ders Ylhnm bitmesi ile ba~lar, bir sonraki ders ytlmm ba~lamasma kadar 

devam eder. Bu kurslar 20 Haziran - ) 1 EylUl 2016 tarihleri arasmda planlantr. 

8.5. 	ytlhk as;tlan kurslar I. ve II. donemi kapsayacak ~ekilde ders Yilt sOresince devam eder. 

9. 	 SORUMLULUK 

9.1. Yonerge hUkUmleri s;ers;evesinde kurslarda gorev alan her kademedeki personel, g6revlerini 

zamanmda ve etkin olarak yerine getirrnekle yUkUmlUdUr. 

10. 	nENETiM 

10.1. Kurslann denetiminden il/ils;e milli egitim mildUrlUkleri sorurnludur. 
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