
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

ORGUN VE YAYGIN EGiTiMi DESTEKLEME VE YETi~TiRME KURSLARI 

YONERGESi 

BiRiNci BOLUM 

Ama~, Kapsam, Dayauak ve Tammlar 

Ama~ 

MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amaCl, Mill'i Egitim Bakanhgma bagh (Degi~ik: 

23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OuaYI) resmllozel orgUn ve yaygm egitim 

kurumlarmda ogrenim goren istekH ogrenci ve kursiyerIere yonelik olarak verilecek olan 

destekleme ve yeti~tirme kurslan He ilgiH usul ve esaslan diizenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Mill1 Egitim Bakanhgma bagh (Degi~ik: 23/09/2014 tarih 

ve 41445909 sayIlI Makam Ouay)) resm1/0zel orgiin egitim kurumlanna devam eden ogrenciler 

ile yaygm egitim kurumlarma devam etmekte olan kursiyerIeri, orgiin egitim miifredatmdaki 

derslerle smIrlt olarak ayllan destekleme ve yeti~tirme kurslan He ilgiH usul ve esaslan kapsar. 

Dayauak 

MADDE 3- (1) Bu Yonerge, (Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam 

Quay)) 31/5/2006 tarihli ve 26184 saYl1i Resm1 Gazetede yaYlmlanan Ozel Egitim Hizmetleri 

Yonetmeligi, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayIll Resmi Gazete'de yaYImianan 01/03/2014 tarihli 

ve 6528 saydl Mill1 Egitim Temel Kanunu He BaZl Kanun ve Kanun Hiikmiinde 

Kararnamelerde Degi~ik1ik Yapdmasma Dair Kanun, 21/05/2010 tarihli ve 27587 sayt1I Resm'i 

Gazete'de yaYlmianan Milll Egitim Bakanhgl Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi, 7/9/2013 

tarihli ve 28758 saYlh Resm'i Gazete'de yaYlmlanan Mill! Egitim Bakanhgl Ortaogretim 

Kurumian Yonetmeligi ile 26/07/2014 tarihli ve 29072 saYlli Resm'i Gazete'de yayimianan Mi11l 

Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve iIkogretim Kurumlan Yonetmeligi hiikiimlerine 

dayamlarak hazirlanml~tIr. 

Tammlar 

MADDE 4- (1) Bu Yonergenin uygulanmasmda; 

a) Bakan: Mill1 Egitim Bakamm, 

b) Bakanhk: Milli Egitim Bakanitgml, 

c) Ders Yilt: Derslerin ba~Iadlgi tarihten, derslerin kesildigi tarihe kadar gegen ve iki 

yarlytll kapsayan sUreyi, 



y) Komisyon: Kurs merkezleri He kurslarda gorev alacak ogretmenleri belirlemek 

amaclyia milli egitim mUdUrlUgUnde olu~an komisyonu, 

d) Kurs: (Degi~ik: 23/09/2014 tarih ·ve 41445909 sayJlI Makam OnaYI) Resmi/ozel 
orgUn egitim kurumlarma devam eden ogrenciler He yaygm egitim kurumlanna devam etmekte 
olan kursiyerleri, orgUn egitim mUfredatmdaki derslerle smirli olarak, destekleme ve yeti~tinne 
amaclyia aytlan kurslan, 

e) Kursiyer: Kursa devam eden orgUn ogretim dI~mdaki ki~iyi, 

f) Kurs merkezi: BUnyesinde destekleme ve yeti~tirme kurslarl ayi1an (Degi~ik: 

23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OnaYI) resml orgCin ve yaygm egitim okul veya 

kurumlarrnl, 

g) Kurs merkezi mUdUrU: BUnyesinde kurs ayilan okul veya kurumun mUdUrUnll, 

g) Kurs merkezi mUdUr yardlmcIsI: BUnyesinde kurs aytlan okul veya kurumun kurs 

merkezi mUdUrU tarafmdan gorevlendirilen mUdUr yardlmclsml, 

h) Milli egitim mUdUrlUgll: Kurs merkezinin bagh bulundugu il veya ilye milli egitim 

mUdUrlUgUnll, 

I) Milli egitim mUdUrU: Kurs merkezinin bagh bulundugu it veya ilye mill'i egitim 

mUdUrUnU, 

i) Okul: Her derece ve tUrdeki Hkogretim, ortaogretim ve yaygm egitim kurumlarllll, 

j) Ogrenci: ilkogretim ve ortaogretim kurumlarl He aylk ogretim kurumlarlllda 

ogrenim gorenleri, 

k) Ogretim yIlI: Ders Ylhmn b~ladlgl tarihten, sonraki ders Ylhnm ba~Iadlgl tarihe 

kadar geyen sUreyi, 

I) Ve1i: Ogrencilkursiyerin anne veya babasml veya yasal olarak sorumlulugunu 

Ustlenen ki~iyi, 

m)YanyIl: Derslerin ba~ladlgl tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden 

ders kesimine kadar geyen her bir sUreyi 

ifade eder. 

OONci BOLUM 

Kurs A~ma, Kapatma, Kurs Sureleri ve OgrencilKursiyer Sayllan 

Kurs merkezi ve kurs a~ma yetkisi 

MADDE 5- (1) Kurslar, fiziki kapasitesi ve ogrencilkursiyer potansiyeli yeterli olan 

resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokullan, ortaogretim kurumlan He halk egitimi merkezi 



mUdUrliiklerine bagh olarak aYlhr. 

(Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saYlh Makam Ouayl) (2) Mezunlara yonelik 
kurslarm halk egitimi merkezlerince aytlmasl esastlr. Ancak, halk egitimi merkezinin 
bulunmadlgl veya bu merkezlerde kursun ayllamadlgl hallerde, milll egitim mUdUrlUgllnce 
yapdacak planlamayla diger okul/kurumlann dersliklerinden yararlamhr. 

(Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OuaYl) (3) Kurs merkezleri ile 
kurslarda gorevlendirilecek ogretmenler, birinci donemde EylUI ayl, ikinci donemde ~ubat ayl, 
yaz donemi kurslannda ise Haziran ayl sonuna kadar belirlenir. 

(4) (Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OuaYl) Birinci donem ve 
ydhk planlanan kurslarm Ekim aymm, ikinci donem iyin planlanan kurslann mart aymm, yaz 
donemi kurslarmm ise Temmuz aymm ilk haftasmda ba~lattlmasl esastlr. ytlhk aydan kurslar 
ders ylh sonuna kadar devam eder. OlaganUstU durumlarda bu sUreler milli egitim mUdUrlUgUnce 
degi~tirilebilir. 

(5) Kurslar, milli egitim mUdUrlUklerince belirlenen okul veya kurum mUdUrUnUn 

teklifi ve milli egitim mUdUrUnUn onaYI He aYlhr. 

(6) Aytian bir kursa kursun aytldlgl haftadan sonra ogrenci kaydl yaptlmaz. Aneak 

nakil, yurt dl~mdan gelme gibi degi~ik nedenlerle okula kaydl yap dan ogrencilerin talepleri kurs 

merkezi mUdUrIUgllnce degerlendirilir. 

Kurslara katdacaklar 

MADDE 6- (1) Kurslara; 

(Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saydl Makam OuaYl) a) Orgun veya yaygm 
ortaokullimam hatip ortaokulu ve ortaogretim kurumlarmda kaYlth olan ogrenciler; genel 
iikogretim programl uygulanan ozel egitim ortaokulu, genel ortaogretim programl uygulanan ozel 
egitim okullarl He mesleki ve teknik ortaogretim programl uygulanan ozel egitim okullan 
ogrencileri, 

(Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saydl Makam OuaYl) b) OrgUn veya yaygm 
ortaogretim kurumlan ile mesleki ve teknik ortaogretim program I uygulanan ozel egitim 
okullarmdan mezun olan kursiyerler, 

kattlabilir. 
(Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OuaYl) (2) Kurs merkezlerine, 

oncelikle kendi ogrencileri olmak Uzere aym ilye iyerisinde bulunan diger okullardan da ogrenci 
kabul edilebilir." 

Kurslarm a~I1masl 

MADDE 7- (Degiljik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saYlh Makam Ouay.) (1) yaz 
doneminde aytlan kurslar hariy olmak Uzere, orgUn egitim kurumlarmda aytlacak kurslarda aym 
dersten donemlik ayllan kursun sUresi 16, aym derstenydhk ayllan kursun sUresi ise 32 ders 
saatinden az olamaz. 

(2) OrgUn egitim kurumlannda aydan kurslar, yah~ma gUnlerinde ders saatleri dl~mda 

saat 22:00' ye kadar yapllabilir. Thtiyay duyulmasl halinde cumartesi, pazar gUnleri ile yanyd ve 



yaz tatillerinde de a~Ilabi1ir. Bir kurs saatinin sUresi 40 dakikadir. 

(3) Kurs donemlerine gore programlanan kurs saatieri, kurs merkezinin imkanlan 

ol~UsUnde her bir kurs gUnu 2 saatten az, 8 saatten ~ok olmamak Uzere haftanm degi~ik gUnlerine 

dagittlabilir. Ancak, bir gUne aym dersten 2 saattert fazla ders konulamaz. 

(4) Halk egitim merkezlerinde kitrs gUn ve saatleri merkez mUdUrlUglince belirlenir. 

(5) Kurslarm hangi gUn ve saatlerde yapdacagmi gosterir program ile program 

degi~ik1ikleri kurs merkezi mUdUrlUklerince ilan edilir. 

Ogrenci/kursiyer saYlsl 

MADDE 8- (1) Her bir kurs programma devam edecek ogrencilkursiyer saylSl lO'dan 

az; bir kursun simf mevcudu ise 20'den fazla oimamasl esastir. Ogrencilkursiyer saYIsmm 20' den 

fazla oimasl durumunda ikinci grup olu~turulur. Ancak her bir grubun azami saYISI dolmadan 

yeni grup olu~turulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarmda simf kapasitesi dikkate ahnarak 

ogrencilkursiyer saYISI 25'e kadar ~IkarI1abi1ir. 

(Ek: 23/0912014 tarih ve 41445909 saydl Makam OnaYl) (2) Aym yerle~im biriminde 
birden fazla kurs merkezinin bulunmamasl, ogrencilerin ta~mma imkanmm oimamasl gibi 
sebeplerle simf mevcudunun 1 O'a ula~amamast durumunda,milli egitim mUdUrIUgUnUn onaYI He 
be~ ogrenciden az olmamak kaydIyla grup olu~turulabi1ir. 

(Ek: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OnaYI) (3) Genel Hkogretim program I 
uygulanan ozel egitim ortaokuluve ortaogretim programl uygulananozel egitim 
okullarma;mesleki ve teknik ortaogretim programi uygulananozel egitim okullannakaYIth 
ogrenciler He mesleki ve teknik ortaogretim programt uygulanan ozel egitim okullarmdan mezun 
kursiyerleri~in a~tlacak kurslara katllacak ogrenci/kursiyer saYISI, ozel egitim 
okul/kurumlarmdaki azami simf mevcudu saYIsmm yarlsmdan az, azami slmf mevcudu 
saYIsmdan fazla olamaz. 

Kurslann kapatdmasl 

MADDE 9- (1) A~I1an her bir kursa devam eden ogrenci saYlslrun lO'un altma dU~mesi 
durumunda, kursun birle~irilmesine veya kapatllmasIrta milli egitim mUdUrlUgUnce karar verilir. 

U<;fiNcu BOLUM 
Kurslarda Ogretim, Yonetim, Denetim ve Sorumluluk 

Kurs a~I1acak dersler 

MADDE 10- (Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayill Makam OnaYI) (1) 

Kurslar, ogrencilkursiyer ve velilerden gelen istek Uzerine, orgUn ve yaygm egitim kurumlannda 



ogrenim gonnekte olan ogrenciler ile ortaogretim kurumlarmdan mezun kursiyerler i((in 

belirlenen kurs merkezlerinde, Bakanhk((a Han edilen orgUn egitim mUfredatmdaki derslerle 
smirh olarak a((Ihr." 

(2) Ogrencilkursiyer ve veliler ders se((imiyle birlikte ogretmen se((iminde de 

bulunabilirler (Ek-1 Talep Fonnu). 

(3) Kurs programlarmm hazrrlanmasmda; kursun destekleyici ve yeti~tirici nitelikte 

olmasma dikkat edilir. 

Komisyon, ogretmenlerin s~imi ve gorevlendirilmesi 

MADDE 11 - (Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 sayIlI Makam OnaYI) 
(l )Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda gorev alacak ogretmenleri belirlemek, kurslarm 

onayml vennek, koordinasyon ve yUrUtUlmesini saglamak amaclyla, milli egitim mUdUrUnce 

gorevlendirilen milli egitim mUdUr yardlmcIst!~ube mUdUrU ba~kanhgmda, iki ortaokul/imam 

hatip ortaokulu mUdUrU, iki ortaogretim kurumu mUdtirU, bir halk egitimi merkezi mUdUrU ve bir 
e-kurs modUlU kullamclsmdan olu~ur. iIkogretim ve ortaogretim kururnu mUdUr saYlSlmn yeterli 
olmadlgl durumlarda komisyon mevcut mUdUrlerin katIhmlyla olu~ur.BUyUk~ehir statUsUnde 

olmayan illerde aym usulle olu~turulan merkez il((e komisyonu, hem merkez il((enin hem de Hin i~ 
ve i~lemlerini yUrUtUr. BUyUk~ehir statUsUnde aym usulle olu~turulan il komisyonu Hin i~ ve 
i~lemlerini yUrUtUr. 

(Deg~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saytil Makam Onayt) (2) Kurslarda gorev 
almak isteyen ogretmenler, ders YIlt ba~mda yaYlmlanan ktlavuzda belirlenen takvime gore e-kurs 
modUIU Uzerinden veya mill1 egitim mUdUrIUklerine ~ahsen b~vuruda bulunur. Kurslarda gorev 
alacak ogretmenler, ba~vuruda bulunan ogretmenler arasmdan veli ve ogrencilerin tercihleri de 
dikkate almarak gorevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri ta~lmalarl kaydlyla diger 
okullarda gorevli ogretmenlerden de gorevlendirme yapllabilir. Kurslarda gorevlendirilecek 
kadrolu ogretmen saYIsmm yetersiz olmaSI Mlinde, mill1 egitim mUdUrlUklerince aday ogretmen 
olarak atanabilme ~artlar1m t~lyanlar arasmdan ek ders Ucreti kar~lhgmda ders okutmak Uzere 
gorevlendirme yapdabilir. 

(3) Kursta gorevlendirilen ogretmenler mazeretleri sebebiyle gorevlendirme onaylarmm 

iptalini isteyebilirler. Ancak gorevlendinne onaylan iptal edilmeden gorevlerini blrakamazlar. 

Gorevlendirilmeleri bu ~ekilde iptal edilenlerin yerine, b~vutuda bulundugu halde gorev 

verilemeyen diger ogretmenler veya ilk defa mUracaat edecek ogretmenler arasmdan 

gorevlendirme yapIhr. 

Kurslarda yararlamlacak kaynaklar 

MADDE 12 - (1) Kurslarda yararlamlacak temel kaynaklar ders ldtaplan ve diger 

egitim materyalleridir. 



Ogrencilkursiyerierle ilgili i~lemler 

MADDE 13 - (1) Kurslara kaylt yaptIran ogrencilerin devamlan zorunludur. Her kurs 

doneminde okutulmasl gereken toplam ders saatinin oztirsUz olarak 1110'nuna devam etmeyen 

ogrencilerin kurs kaydl sHink Aym donemde ba~ka bir kursa devam edemez. 

(2) Ogrencilerin kurslara devam ve devamslzhklan kurs merkezi mUdUrlUgUnce bir 

deftere i~lenir. Saghk raporuna dayah hastahklar, tabii afetler, anne, baba ve karde~lerden birinin 

olUmU gibi ozUrler sebebiyle olu~an devamslzhklar, devamslZhk sUresinden saydmaz. 

(3) Kurslara devamlan sUresince kurs disiplinini ve i~leyi~ini bozucu hal ve hareketleri 

gorUlen ogrenciler/kursiyerler hakkmda, kaYlth olduklan okullarm/kurumlann ilgili mevzuatma 

gore i~lem yaplhr. 

Kurslann yonetimi 

MADDE 14- (1) Kurslar, kurs merkezi mUdUrIUgllnce yonetilir. KurslarIa ilgili i~ ve 

i~lemleri yUrUtmek amaclyla bir mUdUr yardlmclsI gorevlendirilir. 

Kurs merkezi miidiirii ve gorevleri 

MADDE 15- (1) Biinyesinde kurs aytlan okulun veya kurumun mUdUrU kurs merkezi 

mUdUrUdUr. 

(2) Kurs merkezi mUdUrUnUn gorevleri ~unlardlr; 

a) Kursun i~leyi~ini, dUzen ve disiplini saglaYlcl gerekli tedbirleri almak, 

b)Kurs yah~malarmda plan ve programlarm uygulanmasml saglamak, 

c) Kurs ogretmenleri tarafmdan hazlrlanan ders pHinlarml inceleyip onaylamak, 

(Degi~ik: 23/09/2014 tarib ve 41445909 sayIlI Makam OnaYI) y)Kursun i~leyi~i ile 
ilgili idari mali ve diger hususlarla ilgili her tUrIU i~ ve i~lemlerin yUrUtUlmesini saglamak, 

d)Bu Yonerge hUkUmlerine gore kendisine verilen diger gorevleri yapmak. 

Kurs merkezi miidiir yardimcisl ve gorevleri 

MADDE 16 - (1) Kurs merkezi miidiir yardlmclslDlD gorevleri ~unlardlr; 

a) Kurslarda gorev alan ogretmen ve personel ile kurslara kattlan ogrencilere ili~kin 

devam, devamslZhk, disiplin ve benzeri diger i~ ve i~lemleri yUrUtmek, 

b) Kurs yah~malarmda yonetici, ogretmen ve personele yapdacak Ucret odemelerine 

ili~kin i~lemleri yUrUtmek, 

c) Kurs merkezi mUdUrU tarafmdan kursla ilgili verilecek diger i~lemleri yUrUtmek. 



Kurs ~ab~malarmm ve ogrenci/kursiyer ba~arlsmm degerlendirilmesi 

MAnnE 17 - (1) Kurslarda donem b~mda yapdacak seviye tespit smavlanna gore 

sintflar/gruplar olu~turulabilir. 

(2) Kurslara kattlan ogrencilerin kazandlklarl bilgi ve becerileri olvmek amaclyla k:urs 

merkezinde kurs saatleri ivinde her ay degerlendirme yaplhr. Degerlendirme sonuvlan analiz 

edilerek, eksikligi gorUlen konular tamamlanlr. 

Kurslarm denetimi 

MAnnE 18- (1) Kurs merkezlerindeki egitim ve ogretim faaliyetleri He ilgili i~ ve 

i~lemlerin denetimi yetkililerce yaplhr. 

(2) Kurslann degerlendirilmesiyle ilgili yIlsonu raporu kurs merkezi mUdUrliiklerince 

ilveye, ilve raporlarl illere, it raporlan Bakanhgm ilgili Genel MUdUrlUgtine gonderilir. 

Sorumluluk 

MAnnE 19- (1) Bu Yonerge hUkUmleri vervevesinde kurslarda gorev alan her 

kademedeki personel, gorevlerini zamanmda ve etkin olarak yerine getirmekle yUkUmlUdUr. 

DORDUNCUBOLUM 

<;e~itli ve Son HUkUmler 

Kurs giderleri 

MAnnE 20 - (1) Kurs merkezlerinin tstnma, temizlik, aydmlatma, klrtasiye ve bu 

kapsamdaki giderleri BakanlIkva, merkezlerde vah~tIrllacak yardlmcl personel saYlsmm yeterli 

olmamasl durumunda ihtiyav hizrnet allmt yoluyla k~Ilantr. 

(2) Bu yonerge kapsammda aviian kurslara devam eden ogrenci ve kursiyerlerden 

herhangi bir Ucret almmaz. 

Tutulacak defter ve dosyalar 

MADDE 21- (1) Kurslarla itgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defier ve dosyalar 

~unlardlr: 

(Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saydl Makam OnaYl) a) Ogrencilkursiyer 

yoklama defieri, 

(Degi~ik: 23/0912014 tarih ve 41445909 sayJll Makam OnaYl) b) Kurs ders defieri, 

(Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saYlh Makam OnaYl) c) Gelen ve giden yazl 



dosyasl, 

(Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saylIl Makam OnaYI) d) Kurs ders plan Ian 

dOSyasl, 

(Degi~ik: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saytil Makam OnaYl) e) Denetim defteri, 

(Mfilga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saylll Makam OnaYl) t) 

KaYlt tutma ve belgelendirme 

MADDE 22- (Degi~ik: 23/0912014 tarih ve 41445909 saylll Makam OnaYI) (1) Bu 

Yonerge kapsammda yapllan i§ ve i§lemier elektronik ortamda da ytiriitiiIebilir. 

(Mfilga: 23/09/2014 tarih ve 41445909 saylll Makam OnaYl) 2) 

Yiiriirliikten kaldmlan mevzuat 

MADDE 23 - (1) 05/03/2004 tarihH ve B.08.0.PGM.0.23.1.02.4-773/22092 sayIh Makam 
OnaYl He ytiriirlUge konulan ve Nisan 2004 tarihli ve 2559 saYlh TebJigler Dergisi'nde 
yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl Ogrencileri Yeti§tirme Kurslarl Yonergesi Ek ve 
Degi§iklikleri ile birlikte ytiriirliikten kaldIrllml§tIr. 

Yiiriirliik 


MADDE 24 - (1) Bu Yonerge onaYl tarihinde ytiriirJUge girer. 


Yiiriitme 


MADDE 25- (1) Bu Yonerge hUkUmlerini Milli Egitim Bakam ytirUtiir. 


Ek: 1 Talep Formu 




MEB ORGUN VE YAYGIN EGiTiMi DESTEKLEME VE YETi~TiRME KURSLARI 


TALEPFORMU 


: 
T.C. KiMLiKNO 

OGRENCiJKuRSiYERiN 

- 
ADI VE SOYADI 
OKULU 
SINIFI 
iLETI~iM BiLGiLERi 

! 

.•.••..•.•...•.••..•••rvItJ])tJ~UGtJ~ 

MEB Orgiin ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Y eti~tirme Kurslart Yonergesi 

kapsammda a~aglda belirtilen derslerden kurslara kattlmak istiyorum. 

Geregini arz ederim •..I •• .120•• 

Ogrenci/kursiyerin Ogrenci Velisinin 

Adl ve Soyadl, imzasl Adl ve Soyadl, imzasl 

KURS ALMAK iSTEDiGiM OGRETMENIN 

DERSiN ADI 
(Ogretmen tercihi istege bagbdlr) 

ADI VE SOYADI GOREVYERi 


