
Adres: Serhat, 06374 Yenimahalle/Ankara Bilgi için: Yasemin  KURT/Milli Eğitim Uzm  
Elektronik Ağ:  ookgm.meb.gov.tr Tel: 0 312 413 30 48 

 

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  5b39-466a-3602-8f03-15f0  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 35235946-410.07-E.17002359 20.11.2020
Konu : Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi
              

............ VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi    : a) İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli Z-89780865-153-19161 sayılı Genelgesi.
           b) Bakanlığımızın 19.11.2020 tarihli ve 16964289 sayılı Genelgesi.

 Bilindiği üzere yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 20
Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Alınan tedbirlerle 
ilişkili olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli 
kurslar, özel öğretim kursları, hizmetiçi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim
kursları, belediyelerle yapılan eğitim işbirliği protokolü kapsamında açılan kurslar, özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleriyle ilgili olarak yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı tarihe kadar geçerli 
olmak üzere aşağıda verilen açıklamalara ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

1- Özel çeşitli kurslar, hizmetiçi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel öğretim
kursları ilgi (b) Genelge doğrultusunda uyguladıkları programların teorik kısımlarını kurumun uzaktan
öğretime yönelik altyapısının bulunması; kurumun ve kursiyerin/öğrencinin talep etmesi halinde 
uzaktan öğretim olarak yapacaklardır. Söz konusu kurumların uyguladıkları programlarda uygulamalı
eğitimler belirtilmiş  ise söz konusu eğitimleri yüz yüze eğitim başladıktan sonra tamamlayacaklardır.

2- İlgi (b) Genelgenin 15 inci maddesi doğrultusunda eğitimlerini tamamlayan kurslar bağlı 
bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün izni dahilinde sınavlarını ilgi (a) Genelge hükümleri 
doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurarak yapabileceklerdir.

3- Özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da ilgi (a) Genelge doğrultusunda faaliyette 
bulunmayacaklardır ancak zorunlu olarak barınma hizmeti alması gereken öğrencilerin bulunması 
halinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ve 
Bakanlığımızın ilgili talimatları doğrultusunda gerekli önlemler alınarak barınma hizmeti verilecektir.

4- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler yüz yüze devam
edecek, ancak grup eğitimi yapılamayacaktır.

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muammer YILDIZ  
Bakan a.            

Genel Müdür        
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