
KONU Destekleme ve Yetiştirme Kursları 

 

Öğrencileri destekleme ve sınavlara hazırlama kurslarının öncesi ve bugünkü durumu 

aşağıda özetlenmiştir.  

 Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ders saatleri dışında ve 

hafta sonlarında derslerde başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlamak üzere Milli Eğitim 

Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme Yönergesi kapsamında ortaokul ve ortaöğretim 

kurumlarında Destekleme ve Yetiştirme kursları 2014 Ekim ayından itibaren açılmıştır.  

 Mezun öğrencilerimize ise aynı kurslar halk eğitimi merkezlerinde verilecektir.  

 Temmuz ve Ağustos aylarında yaz dönemi kursları da açılmıştır.  

 6528 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim sistemine dair birçok düzenleme ile 

beraber özel dershanelerin dönüşümü gerçekleştirilmiş, toplumumuzda oluşturulan dershaneye 

gitmeden sınavlarda ya da okulda başarılı olmanın neredeyse imkânsız olduğu algısını ortadan 

kaldırmıştır.  

 Böylece velilerimize yük olmadan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda 

öğretim gören veya mezun olmuş tüm öğrencilerimize okul eğitimini destekleyici, hazırlayıcı 

kursların devlet eliyle verilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.  

 Bilindiği gibi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa 6528 sayılı Kanunun 

13’üncü maddesiyle eklenen geçici 5’inci maddede; “Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan 

dershaneler ile bu Kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan 

öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 01/09/2015 tarihine kadar devam 

edebilir .” hükmüne yer verilmiştir.  

 Kurslarda görev alacak öğretmenlerin teşvik edilmeleri amacıyla bu kapsamdaki 

görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin %100 artırılmıştır. Ayrıca hizmet puanına 

ek puan ilavesi getirilmiştir.  

 Bu düzenlemelerin sonunda Ekim 2014 tarihinden itibaren örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında 18.290 okulda, toplam 179.306 kurs açılmıştır, kurslara 2.687.946 öğrenci devam 

etmekte ve 112.284 öğretmen de görev yapmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



            Destekleme ve Yetiştirme kurslarının 2015 Eylül ayından itibaren  

             sağlıklı yürütülmesi için; 

1. Temmuz Ayında bütün İl Müdürlerimizle kurslarla ilgili bilgilendirme toplantısı 

yapıldı. 

2. Kurslarda örgün ve yaygın eğitimle ilgili okutulabilecek dersler ve haftalık ders 

saatleri çizelgeleri oluşturulmuş, gerekli planlamalar yapılmıştır. 

3. Kurs kayıtlarında öğrencileri doğru yönlendirecek rehber öğretmenlerde görev alacak 

ve böylece okul müfredatları ile sınırlı dersler branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler 

yönetiminde gerçekleştirilmiş olacaktır. 

4. Bütün Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takibinin yapılabilmesi için e-kurs 

Modülünün yazımına başlanmıştır. 

5. 15 Eylül itibariyle 8-12’nci sınıflar kazanım teslerinin haftalık yayınlanabilecek 

şekilde çalışmaları 119 öğretmenle devam ediyor.15 Eylül itibariyle yaklaşık 40 bin 

soru üretilecektir. 

6. ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığının müştereken çalışarak üretecekleri YGS ve LYS 

soruları  ile ilgili öğretmen ve akademisyenlerden ekipler oluşturulmuş, gerekli 

eğitim planlamaları yapılmıştır. Branş öğretmenleri ve  alan akademisyeni ile YGS ve 

LYS’de çıkan soruların üretilmesine başlanmıştır. 

Bu minval Üzere; Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde Örgün ve 

Yaygın olmak üzere açılacak kursların planlanması önem arz etmektedir. 

           Kursların Planlaması yapılırken; 

 Kurs Merkezlerinin yeri, ulaşımı ve fiziki şartları iyi düşünülmeli, 

 Kurs Merkezleri Kapasitesi ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmalı (Mezun 

Öğrenciler için kapasite ilçenizde bu sene liseyi bitirip Üniversiteyi kazanamayan öğrencilerin 

sayısından az olmamalıdır). 

 Kurslarda örgün ve yaygın öğrencilerin aynı ortamda olmamalarına özen 

gösterilmelidir. 

 Öğrencilerimizin kurslarda sadece sınavlara hazırlık olarak değil, güzel sanatlar, 

beden eğitimi, spor, müzik vb. alanlara yönelik kurs almalarına yönelik çalışmalar da 

planmalıdır. 

 TEOG, YGS ve LYS ile ilgili Kurslarda işlenecek Konular ve Kazanımlarla ilgili 

Programlar, Kazanım Testleri daha sonra gönderilecektir. 

 Tüm Kurs işlemleri e-Kurs Modülüne işlenecek ve buradan takip edilecektir. 

(EK-C ile detayı gönderilmiştir) 

 



 

 Kurs Hazırlıkları ile ilgili Takvim EK-C ile belirtilmiş olup, Hazırlıklar 

Ağustosun son haftası, Kayıtlar ise Eylül Ayında Tamamlanacak ve Eylülün Son Haftası ile 

Ekimin İlk Haftası Tüm Kursların açılmış olması gerekmektedir. 

 Ağustos Ayının üçüncü haftası itibariyle İlçenizde Örgün ve Yaygın olmak üzere 

açılacak kursların planlanması önem arz etmektedir. Okul / Kurum Müdürlükleri ile birlikte 

yapılan çalışmalar EK-A (Yaygın) ve EK-B (Örgün) çizelgelerine işlenerek 19.Ağustos 2015 

tarihine kadar Müdürlüğümüze resmi olarak, temelegitim08@meb.gov.tr  adresine e-posta ile 

gönderilmesi gerekmektedir. 
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