
alınaınalıdır.
B1ına ek olarak aynı Yöııergeniı-ı l3.1. maddesi gereğince kurslara kayıt yaptıran

öğrencilerin devamları zorı_ııılııdı_ır. Her kıırs döneıı,ıinde okı.ıtulınası gereken toplam ders

saatinin özürsüz olarak l/l0'una devaııı etmeyen öğreııcılerİn o dersten kurs kaydı sİlİnmesİ

gereklidir. Kursların devaınsızlık bilgileriııin zamanıııda kayıt altına alınnıası, öğrencilerin
rapor ve ınazeret dunııniarınln zafitanında işlenınesine azaıni dikkat edilınesi gerekınektedir.
Kursa devaııı eden öğrenci/kursiyer sayısın|n 10'un altına düşmesi durumunda ise ilgi (b)

Kılavuzun 7.5. maddesine göre, okul/kurunı ıııüdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs
sınıfi başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Sınıf ıı-ıevcudunun l0'a ulaşamaması

halinde; aynı yerleşinı biriminde birden f-azla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin
taşınııra imkAnının olmaması gibi durı"ın,ıların sonucunda, beş öğrenciden az olmamak
kayclıyla grup oluşturulma işlemi Milli Eğitim Mtidürlüğünün onayı olmadan yapılmamalıdır.
Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs ınodülü üzerinden kurs merkezimüdürlüğü tarafından

yapılır. Bu işlemleriır zamanında yapılmaması gereksiz giderlere yol açarak kamu zararl
oluşturacağından miiteselsil sorunıluluk oluşturmaması için üzerinde titizlikle durulması
gerekmektedir.

Son olarak Destekleme ve Yetiştirme Krırsları kapsamında öğretmenlerin aldığı ek

lıizmet puanlarının aylık olarak sisteı-ı-ı|ere işlenınemesi öğretmenlerin yer değİştİrme

döneınlerinde hak kaybııra neden olır-ıaktadır. Bu sebeple kursta görevli öğretmenlerin ek

hizmet puanının sisteıne aylık işlenmesine ve il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kurslarda
görevli öğretınenlerin kursa yöırelik ek ders ücreti ödeınelerinin kurs bitimiyle
sonlandırılmasına dikkat edilınelidir.

Derslerin yapıldığı sıire içerisinde, okulun tenıizlik, ısınma vb. hıısuslarda gerekli
tedbirlerin alınınası sağlanıııalıdır.

Bu itibarla öğrencileriınize flrsat ve inıkAn eşitliği sağlayan Destekleıne ve Yetiştirme
Kurslarının iş ve işleınleriniıı ilgi (a) Yönerge ve ilgi(b) kılavuz htiküııleri dikkate alınarak
il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince titizlikle gerçekleştirilmesi ve gereklİ bilgİlendİrmenin
ivedilikle yapılması önem arz etn,ıektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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görev alııak istcycrı öğretııcnleriıı başvı-ıruları da elektroııik olarak gerçekleştirilmekte olup
kı"ırs başvıırularını zaırıaııında yapma sorumlııluğıı öğretnrenleriıırize aittir.

Öte yandan, ilgi (b) l(ılavıızuır 4.3. ır-ıaddesine göre öğretmenler iş takviminde belirtilen
başvuru süresi içinde kadrolarınıı-ı veya MEBBİS'te görevleııdirıne kayıtlarının bulunduğu
ilçe sınırlarıııda tiç kı.ırs ınerkeziıre kadar tercilıte bııliınabilir. Tercihteri dışında da görev
alnıak isteyen öğretınenler "Tercilrleriıı dışında bir kı"ırs ınerkezinde görevlendirilmek
istiyorum" seçeneğiıii işaretleyerek ilçedeki öğretıııen ilrtiyacı bulunan herhangi bir kurs
merkezinde görev alma talebiııde bı-ılıınabilirler. Ancak atan,ıa, yer değişikliği ya da
görevlendirme bilgilerindeki değişikliklerin e-l(urs modüliine yanslması için öğretmenlerin
e-l(urs nıodültine giriş yaptıktan sonra "Bilgilerim" bölümünde yer alan "MEBBİS
Bilgilerimi Güncelle" butonuna tıklamaları gerekmektedir.

İlgi (b) Kılavı-ızun öğretmen başvuruları bölümünde yer alan 4.2, ve 4.4. maddelerde
"Kadrolu/sözleşıııeli öğretıııenler, kı"ırs ıııerkezi tarafındaıı belirleııen dersIerden Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu l(ararı çerçevesinde; ataına branşları ile okutabilecekleri
diğer derslerden kurs başvurı-ısunda bulunabilirler. DYK'larda görev almak isteyen ücretli
öğretmenler ise aday öğretııen olarak atama şartlarını taşımaları h6linde Talim ve Terbiye
Kurı"ılu Başkanlığı 9 No'1u Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs
başvurıısunda bulunabilirler." hükün,ıleri yer aldığından başvuru ve görevlendirme
işlemlerinde bı"ı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlgi 1n; Kılavlızuıı 1.6. ınadciesiırde "DYK'larda öncelikle kurs talebinde bulunan
kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenlcr, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması
h6linde kurs merkezi ıııüdür ve miidür yardııırcılarının görevlendirilmesi esastır. Öğretmen
ihtiyacının devam etnresi hAliı,ıde ise ilçe nıilli eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay
verilen ücretli öğretmeıiler görevlendirilir." ifadesi bulunmasına karşın bazı kurs
ınerkezlerinde kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenden önce okul idarecilerinin
görevlendirildiği gözlenıniştir.

Diğer yandan ilgi (b) Kılavuzun 6.3. ııaddesinde ve modülde belirtildiği üzere "Kurs
ınerkezi bir öğretıneni "ihtiyaç fhzlası" olarak bildirırse öğretınen bir sonraki tercihi varsa o
kuruııuıı ekranıııa düşer. Eğer bir sonraki tercihi yoksa ve tercihiın dışında görev alabilirim
şeklinde tercih de buluı-ıdı"ı ise illilçe nıilli eğitiın müdtirlüiğü ekranına düşer. Kurs merkezibir
öğretmeni için "dersi tanıama butonuna tıklanıası hAlinde öğretmen bir sonraki tercihi varsa
o kuruıı,ıun ekranına düşer ve bu okul tarafından derse atanabilir. Eğer bir sonraki tercihi
yoksa ve tercihinı dışında görev alabilirim şeklinde tercih de bulundu ise illilçe milli eğitim
ıııüdürlüğü ekranına düşer. Bu işleınler geri alınabilir değildir. Dikkat|i olunması
gerekmektedir." ifadesi e-kıırs ıı-ıcıdül el<ranlarında da yer alınakta olup bu işlemlerin kurs
nıerkezi idarecileri tarafıııdan dikkatli yapı l ması gerekınektedir.

Kılavuzı-ın öğrenci başvuruları bölüıııinde yer alan ilgili maddelere göre öğrenciler kurs
başı,urularını e-kurs ıııodtllti üzerinden oluşturmaktadır. Bu başvurular esnasında karşılaşılan
hususlardan biri de öğrencilerin bilgilerini güncelleıneden ders tercihi yapmasıdır.
Başvurularını bu şekilde gerçekleştirnıiş olan öğrenciler sınıf tanımlama işleıninde kendi sınıf
düzeyinde kurslarda görülmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru yapmadan önce
e-kurs sayfasında sağ üst köşedeki "Bilgileriın" böltiınüııe girip ekranın alt kısmında yer alan
"Bilgileriıni gürıcelle" bı_ıtoııı_ı ile güııcelleıne yapnıaları gereknıektedir.

İlgi 1U; Kılavuzuır 1.4. ve l0.1. maddeleri gereği bukrırsların onay ve denetimleri milli
eğitim müdürlüğü adına illilçe DYK komisyonları tarafindan yapılmaktadır. Destekleme ve
Yetiştirme Kursları kapsaınında modülde oluşturulan haftalık ders saatleri ile bu bağlamda
ödeıren ek ders ücretleri konusunda yapılan denetimlerin Bakanlığımız tarafından takibi
yapılacaktır. Bu sebeple ilgi (a) Yönergeırin l5.2. ve 16.1. maddelerinde beliıtilip kurs
ınerkeziniıı yapacağı sorumliıklar arasıııda olan e-kurs ıııodıilü iizeriııden sınıf tanımlaına ve
ders programı olı"ıştıırı-ııa işIeııılerinin DYK kılavuzı-ında yer alan iş takvinıindeki tarih
aralığıııda titizlikle yapılınası gerekınektedir. Çeşit|i sebeplerle kapatılaıı sınıflara yöııelik
bilgi girişlcri aynı gıin modüle işlenmeli, kapatılan sınıflar ıı,ıodülde aktif olarak yer
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Sayı : 72847249- l 35.04-E. 39989 19

Konu : Desteklenıe ve Yetiştirme Kursları
İle İlgili Dikkat EdilmesiGereken
[{ usus lar

T.C.
H,ıiı-ı-İ rĞiriı,ı BAKANLıĞ I

Müsteşarlık!ü!, ", ı'\* .,.: tİ\ö_ ; tlü,-9
\, ,r.P

26.02.20ı8

VALiLİĞİNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 23.09.20l4 tarilı ve |59237l8l20l4l45909 sayı|ı Örgün ve Yaygın Eğitimi
Desteklenıe ve Yetiştirme Kıırsları Yönergesi.

b)24.08.2017 tarih ve 34878943- l35.04-E .12792636 sayılı Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Kılavuz Olur'u.

Ortaokul, ortaöğrctiın ve ıIezun öğreırcilerinizin akademik ve sosyal anlamda
gelişim|eriıre katkı sağlaıııak, öğrencileriınize derslerde edindikleri kazanıınları pekiştirmek,
özel ilgi ve yeteneklerini geliştirnıek nıaksadıyla ücretsiz olarak l. Dönem ve 2. Dönem ve
Yaz Döııemlerinde destekleıne ve yetiştirme kursları açılınakta ve bu kurslar, Örgün ve
Yaygın Eğitimi Destekleıne ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanhğı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
(DYK) İlgi (a) Yönergesi ve İlgi 1U; Kılavuz hüktimlerine göre devam etmekte olan
destekleme ve yetiştirıne kurslarıyla ilgili olarak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından Bakanlığııı-ııza intikal ettirileıı soruların açıklığa kavuşturulabilmesi için aşağıdaki
aç ıklamaların yapı lıııası na i htiyaç duyulınuştur.

20|7-20|8 öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları ilgi (b) e-Kılavuzunda
beliıtilen iş takviınine göre, ikinci dönem kurs merkezi, öğretınen, öğrenci başvuru ve onay
işlemleri 18 Şııbat 20l8 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Krırs merkezi başvuruları iş
takvinıindeki süreç sonrası iki güıı süre ile uzatılınış olmasına rağmen başvuruda
bulunaııaınış kı"ırs ınerkezleriııin olduğu anlaşılınıştır. Bu dı-ırı-ım ise öğrenci ınağduriyetlerine
yol açmaktadır. tsu nedeııle takvimde belirtilen başvuru sürelerine titizlikle uyulması
gerekınektedir.

Örgün ve Yaygın Eğitiıııi Destekleıne ve Yetiştirme Kurslarının Yönergesi kapsamında
yürüti.ilecek kursların tamanının yönerge hükümlerine göre modül üzerinden açılması
gerekınektedir. DYK yönergesi ve e-kılavuzunda belirtilen planlanıa ve uygulamalar
haricinde kaymakaınlık veya valilik olurıı ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş

ve işlemleri modül üzerinden yürütülnıeyen kurslar "Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme Kursları" kapsanıında değerlendirilemez, buna göre ücretlendirileıırez.

Yine ilgi (b) Kılavuzun 2.5. ve 4,4. maddelerinde "Kurslarda görev almak isteyen
kadrolu/sözleşıııeli öğretıı-ıenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev alnıak
istedikleri kurs ı-ııerkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar." denilınektedir. Kurslarda
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