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MUS VALiLiGi 

il Milli Egitim MUdUrlUgu 


Sayt : 63326527-480.03-E.5952104 30.05.2016 
Konu :Destekleme ve Y eti~tirme 

Kursu Yaz Donemi 

.................... KA YMAKAMLIGINA 
i1~e Milli Egitim MUdUrlUgu 

................ OKULU MODDRLDGUNE 


ilgi : Milli Egitim Bakanhgl C)l~me, Degerlendirme ve Smav Hizmetlerl Genel 
MUdUrIUgunUn 23/05/2016 tarih ve 5689822 sayIll yazUllZ. 

Bakanhglmlz Olc;me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlUgUnUn 
Desktekleme ve Yeti$tirme Kursu Yaz Donemi ile ilgili yaztlan yazIlafl ve 2016 yaz 
doneminde ac;llacak olan Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan ile ilgili Dikket Edilecek 
hususlar ekte gonderilmi~tir. Ekli yazl geregi ac;dacak olan Yaz Donemi Destekleme ve 
Yeti~tinne KursIarmda gerekli tedbirlerin almmasl hususunda; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim MUdfuii 

Ekler: 

DYK Yaz Donemi Dikkat edilecek hususlar 

DAGITIM: 

iIc;e Kaymakamhklanna 
TUm Okul MUdUrIUklerine 

Bu evrak gilvenli e1ektronik imza He imzalanlIll~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 28e7-32b6-3a3e-9cge-7c1 e kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 


MiLL! EotriM BAKANLIOI 

()lyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri 


Genel Miidiirliigu 


SaYI : 34878943~135.04-E.5689822 23.05.2016 

Konu : Destekleme ve Yeti~tirme 

Kurslan Yaz Donemi 

............... V ALiLioiNE 


(il Milll Egitim MiidiirliigLi) 


ilgi : 17/05/2016 tarihli ve 5499531 saYIh Miiste§arhk Olum. 

Destekleme ve yeti~tirme kurslanna iIi§kin, ilgi Miiste~arhk 0lur'u dogrultusunda 
Destekleme ve Yeti§tirme Kurslan e-KIlavuzu (2015-2016)' nda yapilan diizenlemeler ile yaz 
doneminde yapIlacak i~ ve i~lemlerle ilgili dikkat edilecek hususlar ekte yer almaktadIr. 

Yaz doneminde ayllacak destekleme ve yeti~tirme kursiarl ile ilgili ekte belirtilen 
hususlann ilgili tum okullkurumlara duyurularak herhangi bir aksakhga meydan 
verilmeyecek ~ekilde tedbir almmasl ve bu i§Iemlerin e-kurs modiiliinden takip edilmesi 
hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

YunusYAOMUR 

Bakan a. 

Daire Ba~kanI 

Ek: DYK-YazDonemi (1 sayfa) 

DAGITIM: 

B Plam 

Tcknikokullar/ANKARA AyTllltlb biJgi iyin: E. lLICAN 
Elektrollik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 4133073 
c~posta: kurslar@meb.gov.tr Faks: (0312) 2130147 

Bu evrak glivenli elektronik imza He imzalamru~!Jr. htlp:/levraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8de8-aed9-3d5b-bOeb-8798 kodu He teyit edilebilir. 
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DESTEKLEME VE YETi~TiRME KURSLARI - YAZ DONEMi 

DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR 

1- Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan e-KIlavuzu (2015-2016), nun Genel Esaslar b~hkh 
birinci bOllimlinde yer alan 19. maddesi, "Ortaokullann 5, 6 ve 7. simflarmdaki ogrenciler 
ile ortaogretim kurumlanmn 9, 10 ve 1 L simflarmdaki ogrenciler en fazla 5 (be~) farkh 
dersten haftahk toplam 12 saate kadar; 8. simftaki ogrenciler en fazla 6 (alb) farkh dersten 
haftahk 18 saate kadar; ortaogretim kurumlanmn 12. smIfmdaki ogrenciler ve mezun 
durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 (altI) farkh dersten haftahk 24 saate kadar kurs 
alabilirler." ~eklinde degi~tirilmi~tir. 

2- Destekleme ve Y eti~tirme Kurslarl smlf olu~turma i~lemleri ders bazh olarak yapilacak ve 
e-Kurs modlillinde buna gore simf olu~turulacaktIr. 

3- 2015-2016 ogretim yilmda 5,6, 7, 9, 10 ve 11. smlflarda ogrenim goren ogrencilerimize 
hazIrhk mahiyetinde bir list simf dersleri tammlanacaktlr. Yaz Kurslarmda ogrencilerimizin 
bulunduklan il/ilye sImrlan dI~mda kurs alabilecek olmalan d~iincesiyle, yaz donemine 
mahsus olmak iizere ogrencilerimize yonelik illilye slmrlamasl kaldlfllml~tlr. isteyen 
ogrencimiz herhangi bir il ve ilyede ayllacak kurslara katilabilecektir. 

I 
4- Devam devamslzhk giri~lerinin saghkh yapllabilmesi i9in ders programl i~ ve i~lemlerinin 

zamamnda ve diizenli yapIlmasl gerekmektedir. Devamslzhklar ders bazh takip edilecektir. 

5- Yaz kurslan 20-Haziran -10 Eyliil 2016 tarihleri arasmda istenilen bir ba~langly ve biti~ 
tarihi seyilerek yapIlabilecektir. 

6- e-Kurs modiilli lizerinden yapdacak i~ ve i~lemler a~agldaki i~ takvimine gore ktlavuzda 
belirtilen tarihler geryevesinde yapIlacaktlr. 

'~MLER . 
Kurs merkezi ba~vurulanmn almmasl ve 
illilge milli egitim mlidlirlUklerince 
onaylanmasl 
Ogretmen ba~vurularmm ahnmasl ve licretli 
ogretmen ba~vurularmm illi1ye milli egitim 

j ~lidlirlliklerince onaylanmasl 
. Ogrenci ba~vurulanmn almmasl 
I Kurs smlf/~ubelerinin olu~turulmasl 
I Kurslarm b~lamasl 
. Kurslarm tamamlanma 1s 

3.DONEM(YAZ)KURSLARI 
26-31 MaYIs 2016 

1-5 Haziran 2016 

I 6-12 Haziran 2016 
. 13-19 Haziran 2016 
20 Haziran 2016 ..10 Eylu12016 

I 
I 


