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DYK 

AYBP 

DIyIDe, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mudfulugu 

Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan 

Agnhkh YIlsonu B~an Puarn 

Ders YIII Dersierin b~ladlgJ. tarihten derslerin kesildigi tarihe kadar geyen ve iki 
donemi kapsayan sfueyi, 

Komisyon Kurs merkezleri ile kurslarda ders ucreti kar~lhgmda gorev alacak 
ogretmenleri belirlemek amaclyla il / ilye mill! egitim mudfulUklerinde 
olu~an komisyonu, 

Resm! ve ozel orgiin egitiro kurumlan He yaygm egitim kurumlannda 
ogrenim goren istekli ogrenci ve kursiyerleri destekleme ve yeti~tirme 
amaclyla resrni orgiin ve yaygm egitim kurumlarmda ayllan kurslarl, 

Kurs 

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

Biinyesinde orgiin ve yaygm destekleme ve yeti~tirme kurslan ayllan 
okul veya kurumlan, 

Kurs Merkezi 

. Biinyesinde kurs aytlan okul veya kurumun mudfuunu, Kurs Merkezi 

Miidiirii 

Kurs Merkezi 

Miidiir 

Yardlmclsl 

Biinyesinde kurs ayllan okul veya kurumun kurs merkezi mudfuU 

tarafmdan gorevlendirilen kurslardan sorumlu mudfu yardlmclSlnt, 

ve orta6gretim kurumlan ile aylk ogretim 
ogrenim gorenleri, 

ifade eder. 

DiKKAT: Bu kIlavuzda yer alan hiikiimler, kIlavuzun yaYlm tarihinden sonra yfuUrluge 
girebilecek yasama, yfuUtme ve yargt orgarn kararlan He roevzuat degi~ikliklerinin gerekli kIlmasl 
halinde degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yol, Milli Egitim Bakan11gmca belirlenir ve 
kamuoyuna duyurulur. 
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1. 	 GENEL ESASLAR 

1.1. Bu lalavuz, Mill! Egitim Bakanhgma bagh resm1:/ozel orgUn ve yaygm egitim kurumlanna devam 

eden ogrenciler ile kursiyerler (mezunlar) iyin resm1: orgUn ve yaygm egitim kurutnlarmda ayllan 

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

1.2. 	Mill! Egitim BakanlIgma bagh resm1:/ozel ortaokullar, imam-hatip ortaokullan, resmi/ozel 

ortaogretim kurumlarma devam etmekte olan ogrenciler ile ayIk ogretim ogrencilerine yonelik 

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

halk egitimi merkezi miidfuliikleri sorumlulugunda aYllIr. 

1.3. 	DYK'lar, ~ubat 2015 tarihli ve 2689 saYlh Tebligler Dergisinde yaYlm1anan Milli Egitim 

Bakanllgl OrgUn ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yeti§tirme Kurslan Yonergesi hiikiimlerine 

gore yUriitiiliir. 

1.4. DYK'lar, okul veya kurum miidfuliigiiniin e-kurs modiilii iizerinden b~vurusu ve il/ilye mill! 

egitim miidfuliigiiniin onaYl ile aYlhr. Kurslann onay ve denetimi milli egitim miidfuliigu adma 

ilIilye komisyonlan tarafmdan yiiriitiilfu. 

1.5. 	DYK'da kurslann ayIlwlkapaD1~, onay, ogretmen-ogrenci kaYlt, ders programlan, kazanIm 

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

modiilii iizerinden yapdlr. 

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

ogretmenin ihtiyacl kar~tlamamasl durumunda, ilye tarafmdan yah~masma ouay verilen iicretli 

ogretmenler gorevlendirilir. 

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

merkezlerince yiiriitiilfu. 

1.S. DYK'lar ozel ogretim kurumlan veya herhangi bir yaymevi ile i~ birligi iyinde aytlamaz. 

1.9. AyIlacak DYK'larda ogrencilkursiyerlerden herhangi bir iicret talep edilmez. 

1.10. 	DYK'larm, orgUn egitim mUfredatl kapsammda Olyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri 

Genel Miidfuliigu resmi internet sayfasmda yaytmlanan kurslara ait ders planlan yeryevesinde 

yUriitiilmesi esastrr. Plam yaYlm1anmayan dersler iyin 0 derse giren ogretmen tarafmdan ders 

planl olu~turulur. Kurslara ait ders planlan en gey kurslarm aytldlgl haftamn son i~ gUniine kadar 

kurs merkezi miidiirliigiince onaylanrr. 
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1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve ogrencilkursiyer potansiyeli yeterli olan resmi, ortaokullar, imam 

hatip ortaokullarl, ortaogretim kurumlarl ile halk egitimi merkezi mudiirUllderine bagh olarak 

ayllrr. 

1.12. 	Mezunlara yonelik kurslar halk egitim merkezieri sorumIuIugunda aYlhr. Ancak halk egitim 

merkezinin buiunmadlgI veya fiziki kapasitesinin uygun olmadlgl hallerde il/ilye milli egitim 

mudiirIiikierince uygun goriiIen binalarda da aytlabilir. Mezunlara yonelik yaygm egitim 

kursIarmm orgiin egitim kurumIarmda ayllmasl halinde, kurs ayma/kapatma, ders programlan 

onay, ogretmen belirleme, ogrenci kaYlt vb. i~ ve i~Iemier halk egitim merkezi mudiirliikierince; 

kursiann yfiriitulmesi He ilgili i~ ve i~Iemler ise kursun yaplldlgl orgiin egitim kurumu 

mudiir liigiince yiiriitiil iir. 

1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten smlf ol~turulabilmesi iyin, smlftaki ogrenci/kursiyer saytsmm 

lO'dan az, 20'den fazla oimamasl esastrr. 

1.14. DYK'Iar, DYK i~ takvimine uygun olarak aYlhr. OlaganUstu durumlarda bu siireler illilye mill! 

egitim mudiirIiiklerince degi~tirilebilir. 

1.15. 	Yaz donemi kurslarl, kurs merkezlerince ders Ylhmn dl~mda kalan siirede yapllacak ~ekilde 

planlanrr ve il/ilye milli egitim miidiirlugiiniin onayt ile aYlhr. Yaz Kurslarl 5,6, 7, 9, 10 ve II. 

slmflarda ogrenim goren ogrencilerimize hazrrhk mahiyetinde bir ust stmfta okutulan dersler 

tanlmlanacaktrr. 8 ve 12. Slmflar bulunduklan slmfin derslerinden kurs alabilecektir. Yaz 

Kurslannda ogrenciler buiunduklarl illilye slmrlan dl~mda kursa kaulabilecektir. 

1.16. DYK'iara kursun suresinin l/lO'unu geytikten soma ogrencilkursiyer kaydl yapllmaz. Ancak 

kurslann ba~Iadlgl haftadan sonra miiracaat eden ogrencilkursiyerlerin durumlarl He nakiI, yurt 

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

mudiirliigiince degerlendirilir. Kursa katdmasma karar verilen ogrencilkursiyerlerin kayttIan 

kurs merkezi mudiirliigiince e-kurs modiilu fizerinden 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 mudiirliigunce 

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

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

ihtiyay oimasl halinde, e-kurs modiilu 1lzerinde i1ye komisyonundan ders ucreti kar~lhgmda 
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ogretmen gorevlendirilmesini talep edebilir. DYK'larda gorev alacak tiim ogretmenler, slmf 

olu~urma i~lemleri slrasmda e-kurs modiilii iizerinden gorevlendirilir. 

1.18. Kursta gorevlendirilecek kadrolu ogretmen saYlsmm yetersiz olmasl h&linde iI/il<;e mill! egitim 

miidiirliiklerince gerekli tedbirler ahmr. 

1.19. 	l.ve 2. Donem Kurslarmda ortaokullarm 5, 6 ve 7. slillflarmdaki ogrenciler ile ortaogretim 

kurumlarmm 9,10 ve II. smtflarmdaki ogrenciler en fazla 5 farkll dersten haftahk toplam 12 

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

kurumlarmm 12. slmfmdaki ogrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farkh 

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

programl uygulamr. 

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

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

kayru sHinir. 

1.21. Kurslara devamlarl siiresince kurs disiplinini ve i~leyi~ini bozucu hal ve hareketleri goriilen 

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

yapIlu. 

1.22. Orgiin egitim kurumlannda a<;I1an kurslarda; hafta i<;i bir gunde en fazla 2 farkll dersten toplam 

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

verilebilir. Yaygm egitim kurumlarmca yiirUtlilen DYK'larda ise bu siireler halk egitim merkezi 

miidiirliiklerince belirlenir. 

1.23. Kurslara ait ders planlan, haftahk ornek ders programlan ve kazamm kavrama testleri Ol<;me, 

Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirliigii resmi internet sayfasmda Kurslar 

boliimiinde yaYlmlamr. 

1.24. 	DYK'larda 1 dersten donemlik a<;I1an kurs siiresi 16, ydhk a<;Ilan kursun siiresi ise 32 ders 

. saatinden az olamaz. Yaz kurslarmda bu hiikiim uygulanmaz. 

2. 	 iLIiL<;E KOMiSYONLARI 

2.1. 	 111ilve komisyonlarl, DYK'larm planlanmasl ve ytiriitlilmesiyle ilgili tiim i~ ve i~lemlerin 

yerine getirilmesini koordine etmek amaclyla, her yll eyliil aymm ilk haftasmda illil<;e mill. egitim 

miidiirliiklerince olu~turulur. 
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2.2. Komisyonlar, illerde, smavlardan sorumlu il milli egitim miidfu yardlmclSl/~ube miidfuiinful 

b~kanhgmda, iki ortaokullimam hatip ortaokulu miidiirii, iki ortaogretim kurumu miidiirii, bir 

halk egitimi merkezi miidiirii ve i1 e-kurs modiilii kullamclsl olmak iizere; ilyelerde, smavlardan 

sorumlu ~ube miidiirii ba~kanhgmda, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu miidiirii, iki ortaogretim 

kurumu miidiirii, bir halk egitimi merkezi miidfuii ve ilye e-kurs modiilii kullamclsl olmak iizere 

yedi~er ki~iden olu~ur. 

2.3. 	Biiyiik~ehir statiisfulde olmayan illerde aym usulle olu~turulan merkez ilye komisyonu, hem 

merkez ilyenin hem de Hin i~ ve i~lemlerini yiiriitiir. 

2.4. Kurslarda gorev almak isteyen ders iicreti kar~lhgmda gorevlendirilecek ogretmen b~vurulanm 

inceleyip onaylar, gerekli degerlendirmeleri yaparak e-kurs modiilii iizerinden ogretmen talep 

eden kurs merkezlerine gorevlendirir. 

2.5. 	 Kurs merkezi miidfuliikleri ile illilye sorumlulannm e-kurs modiilfule verileri zamamnda 

i~lemesini, modiildeki bilgilerin gfulcel tutulmasml saglar. Kurslarla ilgili i~leyi~in saghkll 

yiiriimesi iyin gereken tedbirleri alrr. 

2.6. Yonerge kapsammdaki diger i~ ve i~lemleri yiiriitfu. 

2.7. Aylk Ogretim okullarma devam eden ogrencilerin katllacaklan kurs merkezlerini belirlemek ve 
gerekli duyurulan yapmak. 

3. 	 KURS MERKEZLERi 

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

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

bazh ayllacak ~ekilde planlayarak e-Kurs modiilfule giri~ yapar. Slmf olu~turma i~lemlerinde 

hangi slmf diizeyinde hangi derslerden kurs ayacaklanm b~vuru ekramndan sisteme i~ler. Kurs 

merkezi olmak isteyen okullkurum, imkanIan Olyiisfulde kurs ayma isteginde bulunarak 

ogrencilerin tercihine sunar. Kurslar, illilye komisyonunca onaylanan derslerden yeterli saYlda 

ogrencilkursiyer talebi olmasl haIinde aYllrr. 

3.2. 	e-Kurs modiilii iizerinden kurslara b~vuru yapacak resm! orgful egitim kurumu ogrencilerine 

devam ettikleri okul miidfuliiklerince eba ~ifresi verilir. Aylk ogretim okullan ve ozel ogretim 

kurumlarma devam etmekte olan ogrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanlm 

~ifresi verilir. 

3.3. Kurs ogretmenleri tarafmdan hazulanan ders planlarml inceleyip onaylar. 
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3.4. e-Kurs modillu uzerinden ogrencilerin bir onceki yda ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi 

olyillebilir kriterleri de dikkate alarak simf ol~turma i~ ve i~lemlerini yapar. 

3.5. Kursa ba~vuru yapan kadrolu ogretmenlerin e-kurs modulu uzerinden simf/~ubelere atamasml 

yapar, ihtiyay olmasl MEnde e-kurs modillu iizerinden il/ilye komisyonundan ders ucreti 

k~Ihgmda gorevlendirilmek uzere ogretmen talebinde bulunur. 

3.6. Kurslara ait haftalik ders program1ll1 yapar ve ilgililere duyurur. 

3.7. Kurs plan ve programlar1ll1n uygulanmas1ll1 saglamak amaclyla gerekli tedbirleri alir. 

3.8. 	 Kurs yalwmalannda yonetici, ogretmen ve personel gorevlendirmeleri He yapdacak ucret 

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

ilgili her tiirlu i~ ve i~lemleri yapar. 

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

devamsIzhk takibini yapar (Sagltk raporuna dayah hastahklar, tabU afetler, anne, baba ve 

karde~lerden birinin oliimu gibi oziirler sebebiyle olu~an devamsIzhklar, devamSlZhk siiresinden 

saytlmaz). 

3.10. Kurs merkezince tutulmasl gereken defter ve dosyalan tutar. 

3.11. DYK'nm i~leyi~ini, duzen ve disiplinini sag!aytcl tedbirleri ahr. 

3.12. Yonerge hiikiimlerine gore verilen diger gorevleri yapar. 

4. 	 OGRETMEN BA~VURULARI 

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

almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak ba~vuruda bulunurlar. 

4.2. Kadrolu ogretmenler, kurs merkezi tarafmdan belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu 9 

No'lu Karan yeryevesinde; atama bran~lan He okutabilecekleri diger derslerden kurs 

b~vurusunda bulunabilirler. 

4.3. Ogretmenler, kadrolarmm bulundugu veya gorevli olduklan ilyede gorev almak istedikleri Uy kurs 

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

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

ilyedeki ogretmen ihtiyaci bulunan herhangi bir kurs merkezinde gorev alma talebinde 

bulunabilirler. 
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4.4. . Ders ucreti kar~lhgmda gorev almak. isteyen ucretli ogretmenler, e-kurs modUlu uzerinden 

sisteme ilk giri~e olu~turacaklan ~ifre ile ba§vurulanlll yaparak, sistemden alacaklarl Hgili evrakI 

illil<;e komisyonuna ul~Irlr. 

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

e-kurs modUlu iizerinden ger<;ekle~tiri1ir. 

5. KURSLARA OGRENCilKURSiYER BA~VURULARI 

5.1. 	 Kurslara, Milli Egitim Bakanltgma bagh resmllozel, ortaokullar, imam-hatip ortaokullarl, 

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

mezun durumdaki kursiyerler ba~vurabilir. 

5.2. Orgftn egitime devam eden ogrenciler, okullkurumlanndan alacaklan eba ~ifresi ile e-kurs modUlu 

tizerinden ba§vuru yapar. 

5.3. 	A<;lk ogretim ogrencileri, halk egitimi merkezi mudtirlUklerince e-kurs modultinden verilecek 

e-kurs ~ifresi ile il/ilve milli egitim mudtirlUklerindeki DYK komisyonlannca belirlenen okullan 

tercih edecek ~ekilde ba§vurulanlll gervekle~tirir. 

5.4. Ozel ogretim kurumlarma devam eden ogrenciler (ozel okul ogrencileri), okullanllln bulunduklan 

ilvedeki kurs merkezlerinin birine ba§vurarak alacaklan e-kurs ~ifresi He aym il<;edeki kurs 

merkezlerinden birine e-kurs modUlu uzerinden ba§vuru yapar. 

5.5. 	Kursiyerler, halk egitim merkezi mudurlUklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile mtiracaat 

ederek, alacaklarl e-kurs ~ifresi ile e-kurs modUlu tizerinden ba~vuru yapar. 

5.6. Ogrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme ba§vuru yapan ogretmenler 
arasmdan devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak ba~vuru yapar. 

5.7. Resmi orgftn egitim kurumu ogrencileri aldlklari eba ~ifresi ile kurs ba~vurusu yapabilir, eba ders 

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

smavlanna katllabilirIer. A<;lk ogretim okullan ve ozel ogretim kurumlanna devam etmekte olan 

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

tarafindan yaYImlanacak olan elektronik deneme smavlanna katIlabilirler. 
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6. 	 KURSLARA OGRETMEN GOREVLENDiRMESi 

6.1. 	Kurslarda gorev alaeak ogretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modulu iizerinden kurs merkezi 

mudiirlUgu tarafrndan oncelikle 0 kursa b~vuru yapan kadrolu ya da sozle~meli ogretmenler 

arasmdan ogrenci tercihleri ve ihtiyaylar gozetilerek yapllrr. 

6.2. ihtiyay olmasl halinde, komisyon tarafrndan b~vurulart onaylanan ucretli ogretmenler ders ucreti 

kar§lhgrnda gorevlendirilir. 

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

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

modUlu iizerinden "ders tamamlama" butonunu i~aretleyerek diger tercihlerinde gorev almasl 

sagIanrr. Her uy tercihinde de gorev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini 

doldurmayan ogretmenler "Tercihlerim dl§mda bir kurs merkezinde gorevlendirilmek istiyorum" 

butonunu i~aretlemi~ler ise ilye mim egitim mudiirlUklerince ihtiyaci olan diger kurs 

merkezlerinde gorevlendirilebilirler. 

6.4. 	Ucretli ogretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde gorev alacaklart, kurs merkezlerinin 

talebi dogrultusunda girebilecekleri azami ders saati smrrhhgrnda illilye komisyonu tarafmdan 

belirlenir. 

7. 	 KURSLARDA SINIFLARIN OLU~TURULMASI/SONLANDIRILMASI 

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modUlu iizerinden ogrencilerin bir onceki ylla ait A YBP, kursiyerlerin ise 

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

7.2. 	Bir sirufa devam edecek ogrencilkursiyer saYIsmm lO'dan az; 20'den fazla olmamasl esastlf. 

Ogrencilkursiyer saYIslrun 20' den fazla Olmasl durumunda ikinci smn olu~turulur. Ancak her bir 

srnlfin azami ogrencilkursiyer saYISl dolmadan yeni bir kurs slrufi ol~turulamaz. Ancak, tek 

slmfll kurs programlartnda slruf kapasitesi dikkate ahnarak ogrencilkursiyer saYlSI 25'e kadar 

Ylkartlabilir. 

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

imkamnrn olmamasl gibi sebeplerle slrufmevcudunun 10'a ula~amamasl durumunda, il/ilye milli 

egitim mudiirlugunUn onaYl ile be~ ogrenciden az olmamak kaydlyla struf ol~turulabi1ir. 
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7.4. Genel ilkogretim progrann uygulanan ozel egitim (gorme, i~itme, ortopedik ve hafif duzey zihinsel 

engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaogretim progrann uygulanan ozel egitim (i~itme 

ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kaYlth ogrenciler ile mesleki ve teknik ortaogretim 

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

kursiyerler iyin ayllacak kurslara katllacak ogrencilkursiyer saytSl, aym seviyedeki ozel egitim 

okullkurumlarmdaki azami slmf mevcudu saYlSlmn yarlSlndan az, azami slmf mevcudu 

saytsmdan fazla olamaz. 

7.5. 	Kursa devam eden ogrencilkursiyer saYlsmm lO'un altma du~mesi dururnunda, Okullkururn 

mudfuiiniin teklifi ile komisyon tarafmdan ay sonunda kurs slmfmm birle~tirilmesi veya 

. kapatllmasma karar verilir, bu 	i~lemler e-kurs modillu uzerinden kurs merkezi mudiirlugu 

tarafmdan yaplhr. 

8. 	 KURS DONEMLERi 

8.1. DYK'lar; 1. donem, II. donem ve III. donem (yaz) kurslan olmak iizere Uy donemde aYlhr. 
8.2. 	l.Donem, 2. Donem ve Yaz Kurslanmn b~langly ve biti~ tarihleri i~ Takviminde belirtildigi 

~ekilde uygulamr. 

9. 	 SORUMLULUK 

9.1. 	Yonerge hiikiimleri yeryevesinde kurslarda gorev alan her kademedeki personel, gorevlerini 

zamamnda ve etkin olarak yerine getirmekle yiikiimludiir. 

10. 	DENETiM 

10.1. Kurslarm denetiminden illilye milli egitim mudiirlUkleri sorumludur. 
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