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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-24659360-20-19497417 21.01.2021
Konu : Açık Öğretim Okulları

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : 01.12.2020 tarihli ve 24659360-20-E.17478389 sayılı Makam Oluru.

Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini  yürüten açık öğretim okullarının 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması 
planlanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları, koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında 
ilgi Makam Oluru ile ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür.

Covid-19 salgınının devam etmesi  nedeniyle sınavların zamanında yapılamaması öğrencilerin mağduriyetine neden 
olmaktadır. Öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda 
açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi (online) olarak 
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavlarının 25 Şubat 2021 tarihinden 1 Mart 
2021 tarihi  saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması, bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için 
çevrim içi sınav sisteminin 1 (bir) gün süreyle açılması,

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavlarının 25 Mart 2021 tarihinden 29 Mart 
2021 tarihi  saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması, bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için 
çevrim içi sınav sisteminin 1 (bir) gün süreyle açılması,

1. dönem ve 2. dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim 
Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemlerinin yapılmaması,

 Açık öğretim okullarında kayıtlı olan öğrencilerin, 2. dönem sınavlarına katılabilmeleri için herhangi bir ücret 
alınmaksızın aktif hale getirilmesi,

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılması,

Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.  Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.  

Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.
            
Mustafa SAFRAN
Bakan Yardımcısı
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