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Konu : Açık Öğretim Kurumları 2020-2021
Eğitim - Öğretim Yılı I. Dönem
Çevrim İçi Sınavları

25.02.2021

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığının 21.01.2021 tarihli ve 19497417 sayılı Makam Olur’u.
b) Millî Eğitim Bakanlığının 19.02.2021 tarihli ve 21001206 sayılı Makam Olur’u.
c) Millî Eğitim Bakanlığı; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü arasında Açık Öğretim
Kurumları Sınav Uygulamalarına ilişkin imzalanan 2021/Pr.No-1 numaralı Protokol.
d) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
İlgi (a) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı I. Dönem
Sınavlarının 25 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arasında, II. Dönem Sınavlarının 25 - 29 Mart 2021
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılması, III. Dönem Sınavlarının ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salonlarının yeterli olması halinde e-Sınav olarak yapılması
uygun görülmüştür.
İlgi (a) Makam Olur’u gereğince imzalanan ilgi (c) Protokolün;
5.2.25 inci maddesi “Görme engelli öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Sınavdan 7 gün
önce başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması halinde bu adaylara Halk Eğitim
Merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları sağlanacaktır ”şeklinde,
5.2.26 ncı maddesi “Adayların kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep
telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların
ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır ” şeklinde ve
5.2.33 üncü maddesi “Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar çevrimiçi
sınav uygulamasına alınmayacaktır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tutuklu ve
hükümlü adayların çevrimiçi sınava giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Çevrimiçi sınava
katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü
adaylar için sınav, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan adaylara ait bilgilerin
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi halinde yıl içinde yüz yüze
yapılacak sınavlarla birlikte gerçekleştirilecektir.” şeklinde ifade edilmektedir.
İlgi (b) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı I. ve II.
Dönem Çevrimiçi Sınavlarına katılamayacak tutuklu hükümlü öğrenciler ile askeri birliklerde görev
yapan ve sınava katılma imkânı bulamayan asker öğrenciler için I. dönem sınavlarının 2021 yılı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile birlikte 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı II. dönem sınavlarının ise 2021 yılı Sınavla Öğrenci Alacak
Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav ile birlikte 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde yapılması
uygun görülmüştür.
Adres : Emniyet Mahallesi Milas Sokak Teknikokullar
YENİMAHALLE/ANKARA
Telefon No : 0 (312) 413 55 73
E-Posta: serap.mesgen@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
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Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: SERAP MESGEN
Unvan : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İnternet Adresi:
Faks:__________

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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kodu ile teyit edilebilir.

Yine ilgi (b) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı I. ve II.
Dönem Çevrimiçi Sınavlarına azami sayıda öğrencinin katılması için; engelli öğrenciler ve internet
erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde hafta içi günlerde ve mesai saatleri içinde
internet erişimi sağlanan okul/kurum müdürlüklerinde, ev/hastanede ve/veya okuyucu/kodlayıcı
görevlendirilerek sınava katılmalarının sağlanması, okuyucu/kodlayıcılar ile internet erişimi sağlanan
okul/kurum veya ev/hastanede öğrencilere rehberlik etmek için görevlendirilecek görevlilere hafta içi ve
mesai saatlerinde yapacakları görev için ödenecek sınav ücretlerinin ilgi (d) Karar’ın “Sınav görevi”
başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders olarak ödenmesi, bahsi geçen iş ve işlemlerin
yurt içinde ilgili milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise ilgili eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince
yürütülmesi uygun görülmüştür.
İlgi (b) Makam Olur’u ve ilgi (c) Protokol gereği, 25 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arasında
çevrimiçi olarak yapılacak Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı I. Dönem
Sınavlarında milli eğitim müdürlüklerince yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.
Buna göre;
İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen
internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava
katılmasının sağlanması,
Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı
görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava
katılmasının sağlanması,
İnternet erişim hizmeti verilen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilere rehberlik etmek için
görevlendirilenler ile okuyucu/kodlayıcı olarak görev yapanlara, yaptıkları görev için ilgi (d) Karar’ın
“Sınav görevi” başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders ücretlerinin ödenmesi,
25 Şubat 2021 ile 01 Mart 2021 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüğünüz sorumluluk
bölgesinde; internet erişimi sağlanan toplam öğrenci sayısı, internet erişimi verilen okul/kurum sayısı,
okuyucu/kodlayıcı hizmeti verilen toplam öğrenci sayısı, ek ders ücreti ödenen toplam görevli sayısı ile
toplam ödenen ek ders ücreti bilgilerinin yazımız ekinde bulunan örnek tabloya işlenerek en geç 15 Mart
2021 tarihine kadar resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi için,
Gerekli tedbirlerin alınması, konu hakkında ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Dr. Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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