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Yeti~tirme Kurslan Yonergesi hUkUmlerine gore hazlrlanml~tlr. 
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KlJRSIARIBiRiNCi DONEM, iKiNCi DONEM VE YAZ DONEMi is TAKViMi 

Kurs merkezi ba~vurulanDln ahnmasl ve 
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e-posta 
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DYK 

Olyme, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlligU 

Destekleme ve Y eti~tirme Kurslan 

Agrrhkh Yllsonu Ba~an PuamAYBP 

Derslerin ba~ladlgl tarihten derslerin kesildigi tarihe kadar geyen ve iki 
donemi kapsayan sUreyi, 


Kurs merkezleri ile kurslarda ders Ucreti kar~lhgmda gorev alacak 

ogretmenleri belirlemek amaclyla it / ilye mill! egitim mUdUrlUklerinde 

olu~an komisyonu, 


Resm! ve ozel orgiin egitim kurumlarl ile yaygm egitim kurumlarmda 
ogrenim goren istekli ogrenci ve kursiyerleri destekleme ve yeti~tinne 
amaclyla resml orgUn ve yaygm egitim kurumlannda ayllan kurslan, 

Ders Ydl 

Kursa devam eden ve herhangi bir orgUn ogretimi bitinni~ ki~iyi, 

BUnyesinde orgUn ve yaygm destekleme ve yeti~tinne kurslan ayllan resml 
okul veya kurumlan, 

Booyesinde kurs ayllan okul veya kurumun mUdUrUnU, 

Miidiirii 

BUnyesinde kurs ayllan okul veya kurumun kurs merkezi mUdUrUKiIrs~ 

tarafmdan gorevlendirilen kurslardan sorumlu mUdUr yardlmclsml,Miidiir 

YardlmCISI 

ilkogretim ve ortaogretim kurumlan ile aylk ogretim kurumlarmda 
ogrenim gorenleri, 

Ogrenci 

DiKKAT: Bu kIlavuzda yer alan hUkUmler, kIlavuzun yaytm tarihinden soma yUrUrIUge 

girebilecek yasama, yUrUtme ve yargl organl kararlan ile mevzuat degi~ikliklerinin gerekli kllmasl 
Mlinde degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yol, Milli Egitim Bakanhgn-x::a relirle:nirve 
kanuJyur:Rduyurulur. 
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LL Bu kllavuz, Milli Egitim Bakanhgma bagh resmi/Ozelorgiin ve yaygm egitim kurumlanna devam 

eden ogrenciler iie kursiyerler (mezunlar) iyin resmi orgiin ve yaygm egitim kurumlarmda ayllan 

DYK'larla ilgili i~ ve i~lemleri kapsar. 

L2 Milli Egitim Bakanbgma bagh resmiloze1 ortaokullar, imam-hatip ortaokullarl, resmilozel 

ortaogretim kurumlanna devam etmekte olan ogrenciler ile aylk ogretim ogrencilerine yonelik 

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

halk egitimi merkezi miidiirliikleri sorumlulugunda aYlhr. 

1..3. 	DYK'lar, ~ubat 2015 tarihli ve 2689 saYlh Tebligler Dergisinde yaYlmlanan Milli Egitim 

Bakanhgl Orgiin ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Y eti~tirme Kurslan Yonergesi hiikiimierine 

gore yUriitiiliir. 

L4. DYK'lar, okul veya kurum miidiirliigiiniin e-kurs modiilii iizerinden ba~vurusu ve illilye milli 

egitim miidiirliigiiniin onaYI He aYlhr. Kursiann onay ve denetimi milli egitim miidiirliigii adma 

il/ilye komisyonlan tarafmdan yiiriitiiliir. 

L5. 	DYK'da kurslarm aytll~/kapanl~, onay, ogretmen-5grenci kaYlt, ders programlan, kazanlm 

testleri vb. i~ ve i~lemler, e- kurs (http=//cx::fsgJn:rn:b.g:>V.trlkt.n'slar ve bttp://e-kurs.eht.g:w;.trl) 

modiilii iizerinden yaplhr. 

L6. DYK'larda oncelikle ilyede kadrolu ya da sozle~meli yah~an ogretmenler, kadrolu/sozle~meli 

ogretmenin ihtiyacl kar~damamasl durumunda, ilye tarafmdan yah~masma onay verilen iicretli 

ogretmenler gorevlendirilir. 

L 7. 	DYK'lardaki iicret, ek ders gibi mali i~ ve i~Iemier ilgili mevzuat hiikiimlerine gore kurs 

merkezierince yiiriitiiliir. 

L8. DYK'lar ozel ogretim kurumlan veya herhangi bir yaymevi ile i~ birligi iyinde ayIlamaz. 

L9. AyIlacak DYK'iarda ogrencilkursiyerlerden herhangi bir iicret talep edilmez. 

Llo. DYK'iann, orgiin egitim miifredatl kapsammda Olyme, Degerlendirme ve Smav Hzn:l:tleri 

Genel Miidiirliigii resmi internet sayfasmda yaYlmlanan kurslara ait ders planlan yeryevesinde 

yiiriitiilmesi esastIr. Plam yaYlillianmayan dersier iyin 0 del'se giren ogretmen tal'afmdan del's 

planl oIu~turulur. Kurslara ait ders pianian en gey kul'slann aytldlgt haftanm son i~ giiniine kadar 

kurs merkezi miidiirliigiince onaylantr. 
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Lll. Kurslar, fiziki kapasitesi ve ogreneilkursiyer potansiyeli yeterli olan resmi. ortaakuLlar. irrrn:n 

h:Jtip ortaokullarl, ortaogretim kurumlan ile halk egitimi merkezi mtidtirltiklerine bagh olarak 

aYlhr. 

L12 Mezunlara yonelik kurslar halk egitim merkezleri sorumlulugunda aYlhr. Aneak halk egitim 

merkezinin bulunmadlgl veya fiziki kapasitesinin uygun olmadlgl haJlerde illilye milli egitim 

mtidtirltiklerinee uygun gorGlen binalarda da ayllabilir. Mezunlara yonelik yaygm egitim 

kurslarmm orgtin egitim kurumlarmda ayllmasl halinde, kurs aymalkapatma, ders programlan 

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

kurslann ytirGttilmesi ile ilgili i~ ve i~lemler ise kursun yaplldlgl orgtin egitim kurumu 

mtidtirltigtince ytirlittiltir. 

L13. Kurs merkezlerinde bir dersten slmf olu~turulabi1mesi iyin, smlftaki ogrenci/kursiyer saYIslmn 

lO'dan az, 20'den fazla olmamasl esastlr. 

L14. DYK'lar, DYK i~ takvimine uygun olarak ayIlrr. Olagantistti durumlarda bu stireler illilge milli 

egitim mtidtirltiklerince degi~tirilebilir. 

L15. Yaz donemi kurslarl, kurs merkezlerince ders yIlmm dl~mda kalan stirede yapllaeak ~ekilde 

planlamr ve illilge milli egitim mtidtirltigGntin onaYl ile aYlhr. Yaz Kurslan 5,6, 7, 9, lOve II. 

smIf1arda ogrenim goren ogrencilerimize hazlrhk mahiyetinde bir tist smlfta ckutu1an dersler 

tammlanacaktlr. 8 ve 12. Smlf1ar bulunduklan slmfm derslerinden kurs alabilecektir. Yaz 

Kurslarmda ogrenciler bulunduklan il/ilye smlrlarl dl~mda kursa katIlabilecektir. 

L16. DYK'lara kursun stiresinin l/IO'unu geytikten sonra ogrencilkursiyer kaydl yapllmaz. Aneak 

kurslarm ba~ladlgl haftadan sonra mtiraeaat eden ogrencilkursiyerlerin durumlan ile nakil, yurt 

dl~mdan gelme gibi degi~ik nedenlerle okula kaydl yaptJan ogrencilerin talepleri kurs merkezi 

mtidtirltigtinee degerlendirilir. Kursa katllmasma karar verilen ogreneilkursiyederin kaYltlan 

kurs merkezi mtidtirltigGnce e-kurs modtilti tizerinden yaplhr. 

L17. Bir kurs merkezinde gorev alacak ogretmen, bu kurs merkezini tereih eden ogretmenler 

arasmdan veli ve ogreneilerin tercihleri de dikkate ahnarak kurs merkezi mtidtirltigUnce 

belirlenir. Kurs merkezi mtidtirti, kendi okulundan ogretmen gorevlendirebilecegi gibi ilyedeki 

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

ihtiyay olmasl haJinde, e-kurs modUIU tizerinde ilye komisyonundan ders Ucreti kar~lhgmda 
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ogretmen gorevlendirilmesini talep edebilir. DYK'larda gorev alacak tiim ogretmenler, slmf 

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

1.1& Kursta gorevlendirilecek kadrolu ogretmen saYlsmm yetersiz olmasl halinde illilye mill! egitim 

miidiirlliklerince gerekli tedbirler ahmr. 

1.19. 	I.ve 2. Donem Kurslarmda ortaokullarm 5, 6 ve 7. smlflanndaki ogrenciler ile ortaogretim 

kurumlarmm 9,10 ve 11. slmflarmdaki ogrenciler en fazla 5 farkh dersten haftahk toplam 12 

saate kadar; 8. slmftaki ogrenciler en fazla 6 farkh dersten haftahk 18 saate kadar; ortaogretim 

kurumlanmn 12. smlfmdaki ogrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farkh 

dersten haftahk 24 saate kadar kurs alabilirler. Yaz doneminde bir list smlfm dersleri ve 

programl uygulamr. 

1.20. DYK'lara kaYlt yaptlran ogrencilerin devamlarl zorunludur. Her kurs doneminde okutulmasl 

gereken toplam ders saatinin oziirsUz olarak 1/10' u kadar devam etmeyen ogrencilerin kurs 

kaydl silinir. 

1..21. Kurslara devamlarl siiresince kurs disiplinini ve i~leyi~ini bozucu haJ ve hareketleri gorulen 

ogrenci veya kursiyerler hakkmda, kaYlth olduklan okullkurumlarm ilgili mevzuatma gore i~lem 

yaplhr. 

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

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

verilebilir. Yaygm egitim kurumlarmca yiiriitiilen DYK'larda ise bu slireler halk egitim merkezi 

miidiirlliklerince belirlenir. 

1.23. Kurslara ait ders planian, haftahk ornek ders programlarl ve kazanIm kavrama testleri Olyme, 

Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mlidiirliigli resml internet sayfasmda Kurslar 

boliimiinde yaYlmlamr. 

1.24. DYK'larda 1 dersten donemlik aytlan kurs sliresi 16, Yllhk aytlan kursun sliresi ise 32 ders 

saatinden az olamaz. Yaz kurslarmda bu hliklim uygulanmaz. 

2 	 iLliLCE KOMiSYONLARI 

21. 	illilye komisyonlan, DYK'lann planlanmasl ve yiirlitiilmesiyle ilgili tlim i~ ve i~lemlerin 

yerine getirilmesini koordine etmek amaclyla, her ytl eylliI aymm ilk haftasmda il/i1<;e milli egitim 

miidiirlliklerince olu~turulur. 

5 



22 Ka:risycrlar, illerde, smavlardan sorumlu il milli egitim mUdUr yardlmclsl/~ube mUdUrlinUn 

b~kanhgmda, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu mUdUrU, iki ortaogretim kurumu mUdiirU, bir 

halk egitimi merkezi miidUrii ve il e-kurs modiilii kullanlclsl olmak iizere; il~elerde, smavlan::Bn 

sorumlu ~ube mUdUrii b~kanhgmda, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu miidUrU, iki ortaogretim 

kurumu miidiirU, bir halk egitimi merkezi mUdiirii ve il~e e-kurs modiilii kullamclsl olmak iizere 

23. 	Biiylik~ehir statiisiinde olmayan illerde aym usulle olu~turulan merkez il~e komisyonu, hem 

merkez il~enin hem de ilin i~ ve i~lemlerini ylirUtiir. 

24. Kurslarda gorev almak isteyen ders Ucreti kar~lhgmda gorevlendirilecek ogretmen ba~vurulanm 

inceleyip onaylar, gerekli degerlendirmeleri yap;trak e-kurs modiilii iizerinden ogretmen talep 

eden kurs merkezlerine gorevlendirir. 

25. 	Kurs merkezi mUdiirliikleri ile il/ilge sorumlularmm e-kurs modiilline verileri zamanmda 

i~lemesini, modiildeki bilgilerin giincel tutulmasllll saglar. Kurslarla ilgili i~leyi~in saghkh 

yliriimesi i~in gereken tedbirleri ahr. 

26. Yonerge kapsammdaki diger i~ ve i~lemleri yiirUtiir. 

27. A<;lk Ogretim okullanna devam eden ogrencilerin katIlacaklan kurs merkeilerini relirlen:r.;k ve 
g::rekli duyurularl yapmak. 

3. 	 KlJRSMERKEZLERi 

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

miiracaatml e-kurs modiilii iizerinden belirlenen i~ takvimi dogrultusunda yapar. Kurslan ders 

bazh a9dacak ~ekilde planlayarak e-Kurs modUliine giri~ yapar. Sllllf olu§turma i~lemlerinde 

hangi smlf diizeyinde hangi derslerden kurs a9acaklanm ba~vuru ekramndan sisteme i§ler. Kurs 

merkezi olmak isteyen okullkurum, imkanlan ol9iisiinde kurs a9ma isteginde bulunarak 

ogrencilerin tercihine sunar. Kurslar, illilge komisyonunca onaylanan derslerden yeterli saylda 

ogrencilkursiyer talebi olmasl halinde a9lhr. 

3.2 e-Kurs modiilii iizerinden kurslara ba~vuru yapacak resmi orgiln egitim kurumu ogrencilerine 

devam ettikleri okul miidiirliiklerince eba §ifresi verilir. A91k ogretim okullan ve ozel ogretim 

kurumlarma devam etmekte olan ogrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerin:e e-kurs kullanlm 

~ifresi verilir. 

3.3. Kurs ogretmenleri tarafmdan hazlrlanan ders planlarml inceleyip onaylar. 
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3.4. 	e--Kurs modiilU iizerinden ogrencilerin bir onceki yIla ait A YBP, kursiyerlerin diploma notu gibi 

ol<;iilebilir kriterleri de dikkate alarak simf olu~turma i~ ve i~lemlerini yapar. 

3.5. Kursa ba~vuru yapan kadrolu ogretmenlerin e-kurs modiilii iizerinden slmf/~ubelere atamasml 

yapar, ihtiya<; oimasl halinde e-kurs modiilii iizerinden iVil<;e komisyonundan ders iicreti 

kar~lhgmda gorevlendirilmek iizere ogretmen talebinde bulunur. 

3.6. KUrslara ait haftahk ders programmi yapar ve ilgililere duyurur. 

3.7. Kurs plan ve programlarmm uygulanmasmi saglamak amaclyia gerekli tedbirleri alIr. 

3.8. 	Kurs <;ah~malarmda yonetici, ogretmen ve personel gorevlendirmeleri ile yapllacak iicret 

odemelerine ili~kin i~ ve i~lemleri yiiriitiir. Kursun i~leyi~i ile ilgili idari, mali ve diger hususlarla 

ilgili her tiirlii i~ ve i~lemleri yapar. 

3.9. Kurslarda gorev 	alan ogretmen ve personel ile kurslara katIlan ogrencilere ili~kin devam, 

devamsIzhk takibini yapar (Saghk raporuna dayah hastahklar, tabii afetler, anne, baba ve 

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

sayllmaz). 

3.10. Kurs merkezince tutulmasl gereken defter ve dosyalan tutar. 

3.11. DYK'mn i~leyi~ini, diizen ve disiplinini saglaYlcl tedbirleri alIr. 

3.12 Yonerge hiikiimlerine gore verilen diger gorevleri yapar. 

4. 	 OGRETMEN BASVURULARI 

4.1. Kurslarda gorev almak isteyen kadrolu ogretmenler, Mebbis ~ifreleri He e-kursmodiiliinden gorev 

almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak ba~vuruda bulunurlar. 

4.2 Kadrolu ogretmenler, kurs merkezi tarafmdan belirlenen derslerden Talirn ve Tetbiye KUniLu 9 

No'lu Karan <;er<;evesinde; atama bran~lan He okutabilecekleri diger derslerden kurs 

b~vurusunda bulunabilirler. 

4.3. Ogretmenler, kadrolarmm bulundugu veya gorevli oidukiarl il<;ede gorev almak istedikleri ii<; kurs 

merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dl~mda da gorev almak isteyen ogretmenler 

"Tercihlerim dl§mda bir kurs merkezinde gorevlendirilmek istiyorum" butonunu i§aretleyerek 

il<;edeki ogretmen ihtiyaci bulunan herhangi bir kurs merkezinde gorev alma talebinde 

hll..1rl2lbilirler. 
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4.4. . Ders iicreti kar~lhglllda gorev almak isteyen iicretli ogretmenler, e-kurs modiilii lizerinden 

sistellle ilk giri~te olu~turacaklan ~ifre He ba~vurulanm yaparak, sistemden alacaklan ilgili evrakl 

illil<;e komisyonuna ula~t1flr. 

4.5. Ba~vurular, http://ocl;gmn::eb.gw.1rlkurslarveyal:Jttrs://e-kurs.cl:agw.1r :int:en:rt ~ 

e-kurs modiilli iizerinden ger<;ekle~tirilir. 

5. KURSLARA OGRENCiIKuRSiYER BA$VURULARI 

5.1. 	 Kurslara, Milli Egitim Bakanhgllla bagh resmilozel, crtac:ktillar, irnnnhatip ortaokullarl, 

resmi/ozel ortaogretim kurumlan ve aC;lk ogretim kurumlanna devam eden istekli ogrenciler ile 

mezun durumdaki kursiyerler ba~vurabilir. 

5.2 Orglin egitime devam eden ogrenciler, okullkurumlarllldan alacaklan eba ~ifresi ile e-kurs modiilli 

iizerinden ba~vuru yapar. 

5.3. AC;lk ogretim ogrencileri, halk egitimi merkezi mlidiirliiklerince e-kurs modiiliinden verilecek 

e-kurs ~ifresi ile illilc;e milli egitim miidiirliiklerindeki D YK komisyonlarmca belirlenen okullarl 

tercih edecek ~ekilde ba~vurularml gerc;ekle~tirir. 

5.4. Ozel ogretim kurumlanna devam eden ogrenciler (ozel okul ogrencileri), okullannlll buIundukIan 

ilc;edeki kurs merkezlerinin birine ba~vurarak alacaklan e-kurs ~ifresi ile aym ilc;edeki kurs 

~erin.:k;nl::iriJ:"e e-kurs modiilii iizerinden ba~vuru yapar. 

5.5. Kursiyerler, halk egitim merkezi miidiirliUderine diploma veya mezuniyet belgesi ile miiracaat 

edn;k, aIacakIan e-kurs ~ifresi ile e-kurs modiilli iizerinden ba~vuru yapn-. 

5.6. Ogrencilkursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme ba~vuru yapan ogretmenler 
arasmdan devam etmek istedikIeri kurslara tercihte bulunarak ba~vuru yapar. 

5.7. Resm! orgiin egitim kurumu ogrencileri aldlklan eba ~ifresi ile kurs b~vurusu yapabilir, eba ders 

i<;eriklerinden yararlanabilir ve ODSGM tarafmdan yaYlmlanacak olan elektronik deneme 

smavlanna katilabilirler. AC;lk ogretim okullan ve ozel ogretim kurumlanna devam etmekte olan 

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

tarafllldan yaYlmlanacak olan elektronik deneme smavlarma katIlabiIirler. 
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6. 	 KURSLARA OCRETMEN GOREVLENDiRMESi 

6.1. 	Ki..n:slatdl gJrev alacak ogretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modlilli lizerinden kurs merkezi 

mlidlirliigli tarafmdan oncelikle 0 kursa ba~vuru yapan kadrolu ya da sozle~me1i ogretmenler 

arasmdan ogrenci tercihleri ve ihtiya9lar gozetilerek yaplhr. 

6.2 ihtiya9 olmaSl halinde, komisyon tarafmdan ba~vurularl onaylanan licretli ogretmenler ders licreti 

kar~lhgmda gorevlendirilir. 

63. Kurs merkezleri, gorev veremedikleri veya gorev verildigi ha1de girebilecekleri azami ders saatini 

dolduramayan ogretmenlerin diger kurs merkezi tercihlerinde de gorev alabilmesi i9in e-kurs 

modiilli lizerinden "ders ~amlama" butonunu i~aretleyerek diger tercihlerinde gorev almasl 

saglamr. Her li9 tercihinde de gorev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini 

doldurmayan ogretmenler "Tercihlerim dl~lhda bir kurs merkezinde gorevlendirilmek istiyorum" 

butonunu i§aretlemi~ler ise il~e milli egitim mlidlirlliklerince ihtiyaci olan diger kurs 

merkezlerinde gorevlendirilebilirler. 

6.4 Ucretli ogretmenlerin hangi okullkurumlardaki derslerde gorev alacaklan, kurs :m::rkezlerinin 

talebi dogruitusunda girebilecekleri azami ders saati slmrhhgmda illil~e komisyonu tarafmdan 

l:elirlenir. 

7. 	 KURSLARDA SINIFLARIN OLUSTURULMASI/SONLANDIRILMASI 

7.1. KUrs:m::rkezl~ e-kurs modiilli Uzerinden ogrencilerin bir onceki Ylla ait A YBP, kursiyerlerin ise 

diploma notu esas ahnarak smlf olu§turma i§ ve i~lemlerini yapar. 

7:2. 	Bir smlfa devam edecek ogrenci/kursiyer saYlsmm 10'dan az; 20'den fazla olmamasl esastlr. 

Ogrencilkursiyer saYIsmm 20' den fazia olmasl durumunda ikinci slmf olu~turulur. Ancak her bir 

slmfm azami ogrencilkursiyer saYlSI dolmadan yeni bir kurs slmfl olu§turulamaz. Ancak, tek 

slmfh kurs programlarmda slmf kapasitesi dikkate almarak ogrencilkursiyer saYlSI 25'e kadar 

~lkanlabilir. 

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

imkanmm olmamasl gibi sebepler1e slmfmevcudunun 10'a ula~amamasl durumunda, illil~e milli 

egitim mlidlirlUgliniin onay! ile be~ ogrenciden az olmamak kaydlyla slmf olu~turulabilir. 
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7.4. Genel ilkogretim programt uygulanan ozel egitim (gonne, i~itme, ortopedik ve hafif dtizey zihinsel 

engelliIer) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaogretim programl uygulanan ozel egitim (i~itme 

ve ort.q:x::dik ~cr) Il.'1!Slek: liseleri:re kaYlth ogrenciler ile mesleki ve teknik ortaogretim 

programl uygulanan ozel egitim (i~itme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun 

kursiyerler i<;in a<;tlacak kurslara katIlacak ogrencilkursiyer saYlsl, aym seviyedeki ozel egitim 

okullkurumlanndaki azami slmf mevcudu saytslOlO yanslOdan az, azami slOlf mevcudu 

saYlslOdan fazla olamaz. 

7.5. Kursa devam eden ogrencilkursiyer 	saYlSlOlO la'un aitma dU~mesi durumunda, Okullkurum 

mUdtirUntin teklifi ile komisyon taraflOdan ay sonunda kurs slmflOm birle~tirilmesi veya 

kapatIlmasma karar verilir, bu i~lemler e-kurs modUlU tizerinden kurs merkezi mtidUrlUgti 

tarafmdan yaplhr. 

8. 	 KURS DONEMLERi 

8.1. DYK'lar; I. donem, II. donem ve III. donem (yaz) kurslan olmak tizere U<; donemde a<;lhr. 

8.2 	I.Donem, 2. Donem ve Yaz KurslarlOm ba~langl<; ve biti~ tarihleri i~ Takviminde belirtildigi 
~ekilde uygulamr. 

9. 	 SCRUlVI.l.JI.lJ 

9.1. Yonerge htikUmleri 	<;er<;evesinde kurslarda gorev alan her kademedeki personel, gorevlerini 

zamamnda ve etkin olarak yerine getirmekle yUktimiUdUr. 

10. 	DENETiM 

10.1. Kurslann denetiminden il/il<;e milli egitim mtidUrlUkleri sorumludur. 
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