
TOM MERKEZ liL(E MiLLi EGiTiM VE KURUM MlTDURLERiN OiKKATiNE 

DESTEKLEME VE YETiSTiRME KURSLARl iLE iLGiLi A(:IKLAMA (3) 

l-Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan e-kllavuzunun genel esaslar bolUmlinlin 1.13. maddesinde 
kursa devam edecck ogrenci/kursiyer saYlsmm 10 (on)'dan az olamayaeagl hlikmG 
bulunmaktadlr. Ancak aym yerle~im biriminde ba~ka kurs merkezinin olmamasl, ogrencilerin 
ta~l!1ma imkiinmm bulunmamasl gibi sebeplerle smlf mevcudunun 1O(on)' a ula~amamasl 
dllrumunda illilye milli egitim mlidOrlliklerinin inceleme ve onaylamaslyla 5(be~) ogrenciden 
az olmamak kaydlyla ~ube olu~turulabilecektir. 

2- 30.09.2015 tarihinden once ders seyimini yapml~ olan bazlogreneilerin Destekleme ve 
Yeti~tirme Kurslan e-kIlavuzllnun 1.19. maddesine gore tereih yapmadlklan tespit edilmi~ olup 
belirtilen saYldan fazla ders seyimi yapm!~ olanlann tercihlerinin iptal edilerek 5,6,7,9,10 ve 
11.smI11ar iyin 3 dersten 12 saate, 8.sIllIflarda 6 dersten 18 saate,12. smlf ve mezun ogrenciler 
6 dersten 24 saate kadar ders seyimi yapacaklardlr. Seyilen derslerin ikili ogretim yapilmasl, 
tiziki yetersizlik vb. nedenlerle hafta iyi verilememesi durumunda dersler hafta sonu iki gOne 
yayrlabilecektir. Ancak 8. Ve 12. smlf haricindeki slmflann ( 5,6,7 I 9,10,11 ) hafta sonu 
gilnlerinin sadece bir glinune derslerin toparlanmasl onem arz etmektedir. 

3- Genel ilkogretim ve ortaogretim programl uygulanan ozel egitim okullan ile mesleki ve 
teknik ortaogretim programl uygulanan ozel egitim okullanna kay!th ogrenciler iyin ayIiacak 
kurs programlanna katIlacak ogrencilkursiyer saYlsl ozel egitim okullkurumlarmdaki SIlllf 
mevclIdu saYlsmm yansmdan az, smlf saYlsmdan fazla olamaz. Bu kurs sll1lflarma (1) bir 
ogretmen gorevlendirilecektir. 

4- Mezun dllrumdaki kursiyerler ile 12. smlf ogrencileri iyin smlf olu~turulurken ogrencilerin 
seytikleri dersler dikkate ahnarak Sozel, SaYlsal ve E~it Aglrh~ grup dersleri goz onlinde 
bulundurulmak suretiyle ~ubelerinve ders programlannll1 olu~turulmasll1a ozen gosterilecektir. 
(TM, MF, EA. TS. YD.vb.) 

5-Kurslarm Ekim ayll1Ill ilk haftasll1da ayIimasl,kursiyer ve ogrencilerin e-kurs modOli.ine 
zamanmda i~lenmesiesastIr. AncakKursiyerlerin e-kurs modOli.ine zamanmda i~lenmesinin 
mlimki.in olamayacagl gibi bir durum olu~masl durumunda, okul/kurum mi.idi.irIOkleri kurslan 
zamanmda ba~latmakiyin gerekli planlama, program, slmfolu~turma i~lemlerini evrak Ozerinde 
yaparak, kurslann ayilmas! iyin gerekli olurlan ahp kurslan ba~latmakla yilklimllidilrler. Bu 
durumda ogrenci giri~leri, Sll11f olu~turma vb. i~lemler Ekim (2015) aymm ikinci haftasma 
kadar okullkurum mUdlirlGklerince yapilabilecektir. 

6- Kurslardaki uygulanacak ders programlanmn bir klsml (ozellikle smavlara konu olan 
dersler) CHyme Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlUgUnUn (odsgm.meb.gov.tr ) 
web sitesinde yaYll1lanml~tu. Program! yaY1l11anan ders programlan indirilerek, kurs 
mUdUrlUgOnce onaylatIhp kullamlacaktu. Programl olmayan dersler iyin ise yaYll1lanan 
programa uygun haftahk/ayhk kazammlan ve ders saatlerini gosterir yIihk planlar derse giren 
ogretmen tarafmdan yapdacaktIr. 15 Ekim2015 tarihine kadar tOm programlarll1 bitmi~ ve 
onayla!m~ oimasl onem arz etmektedir. 

7- Turizm Otelcilik Mesiek Liselerinde ogrenim goren ogrencilerin kurs i~Iemleri e-okul 
sisteminde not giri~ ve slmf atlatma i~lemi tamamlanmaml~ olabileceginden kurs i~lemleri 
evrak lizerinden yapllacak ve daha sonraki sUreyte sisteme i~lenebilecektir. 
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