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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-56288192-490.01-25270778 18.05.2021
Konu : Yüz Yüze Eğitim İş ve İşlemleri

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi      : a) 17.05.2021 tarihli ve 25210693 sayılı yazımız.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihli ve 25216578 sayılı yazısı.

Ülkemizde Covid-19 salgın vakalarının azaltılması ve salgınla mücadele kapsamında 17 Mayıs- 
01 Haziran 2021 tarihleri arasında kademeli normalleşme dönemi başlatılmış olup, bu doğrultuda 
Başkanlığımıza bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yüz yüze eğitim 
veren okul/kurumlarda da gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Buna göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 'nin yüz yüze 
eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü okul ve kurumlarda;

İlgi (a) yazının 4. Maddesi “ Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 
ve Olgunlaşma Enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecektir” 
hükmü doğrultusunda,

İlgi (b) yazının 3. Maddesi “… işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları; işletmenin talebi, 
öğrenci velisinin izni ve işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile 17 Mayıs 2021 
Pazartesi tarihinden itibaren devam edecektir.” hükmü doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi,

           Ayrıca; İlgi (b) yazı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine ilişkin her 
dersten tek sınav yapılması,

 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde yapılacak sınavlara yönelik tüm sınıf 
öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulması,

 Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin (18 yaş üstü öğrencilerin kendilerinin) bu 
taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 24 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitim veren okul/kurum 
müdürlüklerine başvuru yapmaları,

Okul/Kurum müdürlükleri tarafından dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak 2. 
dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve 
işlemlerinin, 1. dönem notlarına göre tamamlanarak bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve 
değerlendirme uygulaması yapılmaması,

           2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan 
ve takvim doğrultusunda yapılacak 2.dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemlerinin, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının değerlendirmeye alınması,

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen 
öğrencilerin sınavlarının 20.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, ek sınavların 2020/1 Sayılı 
Genelge kapsamında 21.06.2021 tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yapılması ve sınav sonuçlarının 
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da 04.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi, 
hususları Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.

                                                                                                                                    Meral ALTINKAYA
                                                                                                                                          Daire Başkanı

OLUR
Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür

Ek:
1-İlgi  (a) Yazı
2-İlgi (b) Yazı


