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SSIFII-IA MECLIS KA RARI

93 sa'yrh lUmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23,
da, COVIID- 1 9 tedbirleri hususr;nda ola[aniisttr

A. iqigleri Bakanhfrnrn O3.O:.ZOZ| tarihli "i$ Yerlerinin

Qahqma Saaderi" konulu

leri ile

agrhg-kapanrg saatleri belirlenmig olan
e grizellik salonu, terzi, ayakkabrcr vb ig agrhgak belirlerulesine.

hli "Yiiz Yiize Efitim lJygulamalarr" konulu
itim uygulamalarr Milli Efitirn Bakanh[r Okul
netmeliginin Ek-2 inci .maddesi hiikmri gerefi
e ilko$retim kurumlannda aga[rdaki esaslar

1-

$ubat 2021 tarihi itibarryla yiz yize: elitime ba;;layan okul ve srnrf dtize.ylerinde
uygulamanrn Milli Efitira Eiak.anhfr TerrLel E[itim Gerrel Mridiirltifirintin 05.02.2021 tarihlj
veE-43769797-10.07.01 -20'.2113459 sayrh yaztsrndabelirtildigi gekilde devam etmesine,
Ilkokullardahaftada 2 (il:i) g,in yizyize,3 (iig) grin uzaktanefitim yaprlmasrna,

Ortaokullarrn 5 inci, 6 ncr ',ze 7 nci srnrflannda haftada 2 (iki) g.irn yiz yi.ize, 3 (rig) gtin
vzaklan e gitim yaprlmasma,
imam hatip ortaokullannrn 5i inci, 6 ncr ve 7 nci srnrflarrnda haftada 2 (ikD p;rin yriz yize,3
(iig) grin uzaktan egitim )/apllrnasrna,
Ortaokullann 8 inci stntlfarrnda, srnrf mevcudunun kalerbahk olmasr ve smrfin boli.inmesini
gerektiren durumlarda hafta<la 12 ders sairti, diSer rjurumlarda ise haftada 22., ders saatiydrz
ytize e[i1.im yaprlmasma,
6- Imam hatip ortaokullarrnrn 8i inci struflannda, srnrf mevcudunun kalabahk o.lmasr ve srnrfin
bdliinmesini gerektiren dururnlarda hafta<la 14 ders saati, diler durumlarda ise haftada 24
dels saati yiz yize efitim yaprlmasrna,
7- Okullar biinyesindeki ana srrufi ve uygulama srnrflarrnclaki yiz yize efiitimin, srnrfin ba[h
bulnndufiu okulda yizyize erfiirtimin devarn etti$i giinlerde yaprlmaslna,
3-

8-

Ozel egitim okullarr, cizel erliitim srnrfl.an ve ozel efitim ana srnrflarurda dfle arasr
verilmeyecek olup bir derrs saatinin 30 (otuz) dakika; terLefftislerin ise 10 (on) dakika olacak
gekilde haftada 5 (beg) gi-in vrr gSinde 6 (ahr) dersietkinlil< saati yizyi:ze e[itirn yaprlrnasrna,
Yiz yize e[itim drgrnda kalan ders saatlerinin ise uzaktan efitim yolr-ryla tamamlanrnaslna,
Bilim ve Sanat Merke:rlerinin (BiLSEl{) de progra.mlan dahilinde yiz:, yize efitim
yapmalanna, Velisi tarafindzLn yiz yize efitime katrlmak istemedi[ini dilekge ile bildiren
dfrencilere, BILSEM idare,leri tarafindan uzaklan ,;[itim yoluyla destek e[itiminin
stildririilebilmesi igin gelekli tedbirlerin ahnmasrna, Kaynagtrrma/biittinlegtirme yoluyla

\)' fr
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ofrenim goren d[rencilerin smtf seviyelerine ve risk durumuna gtire destek e[itim odasr
e[itim faaliyetlerinin, yitz yw:ze ve uzaktan elitim yoluyla devam etmesine.
Smtf rLevcutlanntn kalabatrk oldu[u ve seyreltrne ihtiyacr duyulal tiim smrflarrn ikiye:
br:ltinerek yiz yize e$itim yaprlabilmel:rine, boli.inmr: sonucu olugan grutrrlarm hangi gtirL
okula gelece$inin okul r:ntidtirliiklerince planlanmasma,

10- 'Iiim srnrf drizeylerinde yiz yize efitimirr yaprldr[r giin ve saatlerin cJrgrnda kalan
di[er dersr
ve etkinlikletin uzaktan egitim yoluyla iglenmesine, IJzaktan e[itim yoluyla iqlenecek.
delslerde canh ders uygularnalannln yant srra EBA TV ve EIIA porl al,da yer alan

igeriklerden yarutlanirnasltlit, Yiz y]iLzr> e[itim faaliyetlerine katrlmayacak ofrencilerin,
stntfintn konu ve kazanrmlemrun iglenen boltimiintin tamamrndan sorumlu olmasrna ve
okullaflnda yizyize gergekle;rtirilecek olgme deferlenclinne smavlarma katrlmalarma,

I
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ilkokul, ortaokul ve imarn hatip ortaokullanndak i yiz ylize ve uzaktane[itim.terde bir

ders

saatinin 30 (otuz) dakika.; terlelTiislerin ise 10 (on) clakik.a olacak qekilde planJlanmasrna,
12- Okul oncesi e[itim kurumla.rrLdaki yi.iz ytize e[itimlerin ara|ksrz ve bir etkinlik
saatinin

30

(otuz) dakika olarak planlalurLasrna, uza)<tan elitirnlerin ise Milli Egitim Baka'1[r
Temel
Egitim Genel MiidiirliigiiniirI'.26.11.2020 tarihli ve 281119185-101.01.01-E. 17311375 sayir
es

13-

aslanna gore yrlrtitiilmesirLe,

i19e hrlzrssrhha kurullanrun il/ilge rmilli e[itim miidiirliikleriyle alacaklarr karar
dofirultusunda yatrh bolge <lrtaokullan, imam hatip orl.aokullarr ve 6zel e[itim okullarmrn
pansiyorrlanndan, ilgili rnev:zurat hiiktimlerine gore salgrna y6nelik gerekli
tedbirler almarak
o[rencileri n y ararlanmalannrrL saflanmasrna,

14- Ta'grma Yoluyla Efitime Erigim YonetrnLelifii ile Okul Servis Araglanrun (]algtrrrlmasrna
itiqt<in lJsul ve Esaslar kapsamrnda tagrma hizrrctt veren araqlar<la hijyen kogullarrmn
sallanmasr igin gerekli tedbirlrrin ahnma.smave arcglardaki oturma diizenirrLin oErencilerin
birbirleriyle temasrm as gari sier,.iyeye indirecek g ekil de planlanmasrna,
15- Tagrma Yoluyla Elitime E.rigim Ycinetmelifi hiikrimleri kapsamrnda tagrnan
ofrencilere
yemek hizmeti verilebilnnesi iErin ilge hrfirrssrhha kurullanndan olumlu gorti;;
alnacak olup
yemek hizmeti verilmesi halj:ncile yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe
ku:allanna uysun
tedbirleri n ahnmasrna,

l6- Okullarda bulunan kantin, I'emekhane ve di[er grda irpletmelerinde, Bakanp[rmz 20201g
Nolu Okul Kantinlerinde: Ss1r1,n.up Grdalrar ve E[itim ](urumlarrndaki Grda igletmelerinin
Flijyen Yonr'inden Denr:tletunesi konulu Genelgesi, Strateji Geligtirme Bagkarrlfrnrn
18.10"2020 tarihli ve 15021892 sayrh yazlsr ve Ei[itirn Kurumlarmda Hijven
$artlarrmn

Geliqtirilmesi ve Enfeksiyon ()nleme Korrtrol Krlavuzu dofrultusunda belirlenen kriterlere
uygun hizmet sunumunun gelge kl e gtirilme s ine,
17- 2020-2021 elitim ofiretirn ytkun ikinci donemine iligkin puanlaln Milli E[itim
Bakanlfr
Okul Oncesi Efitim ve ilktigretim Kurumlan Yonetmelifinin Olgme ve De[erlendirme
hrikrimleri esas almarall verilmesine, 1.rim srnavlarrn yiz yize gergeklegtirilmesine,
Kendisinde veya birlikte kalCr!5r aile bire'ylerinde herhangi bir kronik rahatuzhpt bulunan
ofrerrcilerin, okul iginde uygtm bir zannnda ve izole bir ofiamda srnava ahnmasrna.
Herhangi bir nedenle srnavleLra kattlamayrm ve okul ydnetiminc e mazereti uygun gortilen
oprencilerin Milli E[itim .Bakanhfir Okul Oncesi .Efitim ve ilkogreti:m Kurumlarr
Y6netmelifi hiikiimleri gergevi:sinde ilgili ders dlretmeninin belirleyecefi tarihte stnava
altnmasma, birinci smavlarlet itgili takvirnin ivedilikle belirlenerek olrenci ve velilerine
duyurulmasma,

18- Yriz ytize e$itim igin gocu,funu okula gr5ndermek istemeyen velinin yazir onayr ahnmasrna
ve okula gelmeyen olrencilerin devamsrz sayrlmamasrna,
19- O[rencilerin okulda ge:girclikleri

ttim

dilirninde maske kullarumr, sosyal mesafe ve
temizlik kurallarrna uymalat't hususundeL gerekli rehbe,rlik ve yonlendirme yaprlarak Efitinn
K'urumlarmda Hijyen i$arllarrnrn Geligtirilmesi ve Enfeksiyon Onleme Kontrol Krlavuzu
htikrimlerine uyulmasrna,

C" MiUi Egitim Bakanhffrnln

ziLman

tarihli "Ortaiifretim Kurumlarrnda Yiiz Yiize
Efitim ve Srnav Uygulamalarr" konulu yazrsrna istinaden; MiUi Egitim Bakanhfrna
02,03.2027

ba$h orgrin ortaofretim kurumlannda Milli Egitirn Bakanhfr Ortaolretirn Kurumlarr
Yonetrnelifiinin "Olafianiistii durumlalda efitim, 6[retim, yonetim ve igleyige iligkin
almmast gereken tedbirler"' baqhkh EK 3 iincti maddesi kapsamr ile Egitim Kurumlarmda
Hijyen $artlarrnrn Geligtiirilmesi ve Jlnfeksiyon Onleme Kontrol Krlavuzu hiikiimler:i
gerqevesinde yiz yiz,e ve uzaktan egitim faaliyetleri agalrda belirtilen esaslara gore
yiiriitiilecek olup,
Genel esaslar;
a) Ogrencilerin okulda gegirdil,Jeri ders igi .re drqr saatlercle maske kullarumr, srosyal mesafe ve
temizlik kurallarrna uymallarr ltususunda gerekli rehberlik ve yonlendirme yaprlacak, okul
yoneticileri ve 6fretmenleroe de takip edilerek okulda gergeklegtirilecek olan ytiz yiize elitim
faaliyetleri hakkrnda ofrerrcilere ilgi (c) Biiravuz hiikrirnlerine gdre gerekli bilgilendirmeler
yaprlacaktrl.
b) Dersliklerdeki oturma planr fiziki mesafeyi koruyacak gekilde dtizenlenecek. olup bir srnrfta
bulunmast gereken en fazla olrenci saylsl dla bu fiziki mesafe dikkate ahnarak belirlenecek ve
ilrtiyag olmasr durumunda seyreltilmig srnrf r.lygulamasrna 5;idilecektir.
c) Orta<;[retim kurumlarr yonetimlerince, yirz yize efitim igin gruplara ayrrlar: gubelerden, her

bit' grubun haftarun hangi iki gtnii okula

gelece!,i e[itim kurumu miidilrhiklerince
planlanacaktrr. E[itim kurumlarmda derslik ve eklentilerin periyodik olarak hapsamh gekilde
genel tetnizligi yaprlacaktrr. Ytjz ytize efitim igin belirlenen gi.inlerde; Mesleki ve Teknik E[itim
Genel Mi.idiirltigtine baph efitim kurumlannda giinde en fazla 10 ders saati, difer orlao[retim
kurumlarmda ise grinde 8 ders saali, her ders saati stiresi 30 dakika, dersler arasr dinlenrne siiresi
de 10 dakika olarak uygulana,caktr. Ayrrczi o[le arasr uygulamasrnm yaprhp yaprlmayacapt,
yaprlacaksa siiresi efitim kurumuL ydnetimince belirlenecektir.
q) Efitim kurumlannda yij:z yi.lze efitim, 0'.7. Mart 202I Sah giintinden itibaren baglarnrg olup
lrazrrltk ve planlamalannt yapa.madrklarr igin belirtilen talihte yiz yize: efitime baglayamayan
efitinr kurumlan en geg 08 ]\{zrt 2027 Pazaftesi gtinli yiz yize e[itime baglayacak gekilde
gerekli hazrrhk ve planlama laru n tamamlay acaktr.
d) Orlaofretim kurumlarrnda yiz yize eiiitimde; Talinr ve Terbiye Kurulu Baqkanh[rmn
19.02.2018 tarihli ve 56 sayth Karan uyilrmca kabul edilen Haftalrk Dersr Qizelgelerindr:
gdsterilen c,rtak, segmeli ve mesleki derslerrJen, ofrencilerin beklenti ve ihtiya.glan da dikkatr:
almarak, okul yonetimince belidenenler, yiz:, ytize efitim; bunlarrn drgrrrda kalanlar ise uzaktan
efiit im yolu'yla verilecektir.
e) Ytiz ytize efitimle ytiriit{ilecek e[itim ve ofretim faaliyetlerine katrlim istefre bafh olup bu
hususta devam zorunlulugu iranmayacak.u. Ancak eijitim kurumnnun ciflrencileri takip
edebilmesi ve bu kapsamda gerekli onlem ve tedbirleri alabilmesi amacryla Jriz yize elitinr
faaliyetlerine katrlmayacak olarL o[renciler igin velileri tarafindan; Covid-19 salgrnr kapsamrnda

herhangi bir nedenle dfrencirsini yiz yize efitim igin efitinr kurumuna gOndermek istemedifine
iligkin talebini bir dilekge ile e[i1im kurumu miidiirlti$ine iletmesi gerekecektir.

Yiiz ylize efitim faaliyellerine katrlmayacak o[rencilel; smtfinm konu ve kazanrnlanrun
iglenen boltimi.imin tamammdan sorumlu olacak, bu gervede Efitim Biligim A[r (EBA)

I

iizerinden gergeklegtirilen uygulantalar, canh simrf uygulamalarr ile EBA TV tizerinden yiirtitiilen
egitimi takip edecekler ve egitim kurumlarmda yiz yize gergekleqtirile<;ek olgme ve
deferlendirme srnavlarrna katrlacaklardrr.
g) Seyreltilmig srnrf uygularrLasr sonucundarhliyaca bafh olarak; egitim kurumu yonetimlerince
yiiz yize e$itim ile uzaktatn e1[itim, senkron/eq zamanh. gekilde yiiriiliilecek, ayrrca ihtiyag
olugmasr durumunda gegici cifretmen gorevlendirmesi, ticretli ofretmen gorevllendiriknesi ile
uzaklun e fiitim kap s amrnda slmfl gub e birl e gtirrme s i yaprl abil e c ektir.
[) "l'agrma Yoluyla E[itime Eriqim Yonetme:li[i" ile "Okul Servis Araglarmtn (]ahgtrnlmasrna
iliqkin Usul ve Esaslar" kapsamrnda tagrna hizmeti veren araglarda hijyen kogullarrmn
safilanmasr iqin gerekli tedbirler almacak ve araglardaki oturma dtizeni dfirencilerin birbirleriyle
temasr u as gariye indirecek gr:kil Ce planlanacaktrr.
h) "Tagrma Yoluyla Efiitime Edgim Yonetmelifi" htiktimleri kapsamrnda tagrnan olrencilere
yenrek lizmeli verilebilmesi igin illilge hrfzrssrhha kunrllarrndan olumlu gdrtig altnmast, yemek
hizmeti verilmesi hdlinde yernekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarrna uygun tedbirlerin
almmasr gerekmektedir.
r) Okullarda bulunan kantin, 'yernekhane ve difier grda iqletmelerinde, Bakirnhfirm;z202018 No.lu
"Okul Kantinlerinde Satrlacak Grdalar ve Efiitim Kurumliinndaki Grda igletmelerinin Hijyen
Ycintinden Denetlenmesi" konulu Genelgesi, litrateji Geligtir:me Bagkanh!;rnrn 18,10.2020 tarihli
ve 15021892 sayrh yazsr ile itgi (c) Krlavuz htikiimleri do[rultusunda belirlenen kriterlere
uygun btzmel sunumunun p5ergeklegtirilmesi gerekmektedir. Bu kapsarnda kantin ve yemek
hizrnetleri verilebilecektir.
Genel Esaslar dofrultusuncla;
a) Ortacifiretim kurumlarrrun 1ll. srnrflarda

yiz

ytize e[i1.ime 02 Mart 202I Sah gtiniinden

itibaren baglanmrgtrr.

b) Mesleki ve teknik ortaofretilm kurumlannda birinci donem itibarryla igletmelerde beceri
efitirnine devam edenler ile ikinci donemde devam etmek isteyenlerin dururnlarrrun
deferlendirilerek 08 Maft 202I Pazartesi giiniinden itiloaren soz konusu elitime devam
lerinin sa[lanmasrna,
c) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, gok programh Anadolu liseleri, giizel sanirtlar liseleri ve
spor liseleli derslerine ait r.Lygulama kazanrntlartnn yiz yiize e[itimte 02 Mart 202I Sah
giiminden itibaren baglanmasrna,
g) Mesleki ve teknik Anadollu liseleri ile gok. programh liselerin alanldal derslerinin yiiz yize
e$itimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yaymlanmakta olan "2020-2021 Efiitim ve
Ofiretim Yrh ikinci Donem Qer:geve O$retirn Prograrnr" lcullanrlmasrneL, soz k.onusu gergeve
ofretirn programlarrnda yer alan derslerin uygulama kazantmlan yiz yiizrt, teorik olan
kazanrmlarr ise uzaktan ejlitirLr yoluyla yaprlacak gekilde zimre dpretmenler kurulunca
planlanmasma,
d) Ytiz ytize efiitim ve ofretimin devam edecefii siire ile olgme ve defierlendirme uygulamalarr
stirecinde bannma ihtiyacr olan o[rencilerin, Milli Efitim Bakanhprna l]a[h Resmi Okullarda
Yatrhhk, Bulsluluk, Sosyal Yardrrnlar ve Okul Pansiyonlan Yonetmelili hiikiimlrorine gore okul
pansiyonlanndan yararlandmlmasrna, Ancak okul pansiyonlannda olugabilecek yofunlufun
etme

salgrn tedbir'lerinin almmasmda hassasiyet gosterilmesine,

Yiz y'fLze e[itimin ohnadr[r giinlerde

pansiyonlarda gerekli tedbirlerinL ahnarak aksakhfa meydan verilmemesine,
e) Yiiz ytize planlanmayan der:;ler ile yiz 1,rize seyreltilniig olarak uygulanan derslerin kalan
k:stmlanrun uzaktan elitim kapsamrnda yiir:iittilmesine, ofrencilerin olgme ve, deEerlendirme
uygulamalalnda yiz yijze 've uz:.aktan e[itirn kapsamrnda iglenen derslerin tiirr konulanndan
sorumlu olrnalanna,

6zel Efitim ve Rehberlik ttizmetleri Genel Miidiirliig;tine bagh ortao[retirn kadernesinde
e$itim veren cizel efitim okullarr ile di[er okurllar biinyesindeki cjzel e[itim smrflannda haftada 5

|

(beg) gtin, giinde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arasr dinlenme s;riresi 10 dakika
olacak gekilde ve ofile arasr din]lenme stiresi verilmeden yizyize e[itim yapilrnasrna,yizyize

efiitim drqrnda kalan ders saertlerinin ise uzaklan efiitim yoh-ryla tamamlanmaslna, Bilim .ve sanat
merkezleri de programlarr dAhilirtde yiz ytiz;e e$itime gegebilmelerine, Yiz yize efitime veli
dilekgesi ile katrlmayacak c,lan bilim ve sanat merkezleri ofirencilerinin deste]< efitimlerinin,

BILSEM ycineticileri tarafinCan gerekli tedbirler a.hnarak uzal<tan efiitim yoluyla
surdiiriilrnesine, Kaynagtrrma/blitiinlegtirme yoluyla ofirenim goren dfrencilerinizinbuXundu[u
ilin risk durumuna gdre derstel< efitim odasr e[itim faaXiyetlerinin yiiz yize, veya uzaktan
baglamasrna,

g)

Orlacifiretim kurumlarrnda sorumluluk srnavlarr ile birinci dcjneme iligkin yaprlamayan
stnavlaftn, elitim kurumlann da'yiz yi.ize yaprlmastna, Smav takviminin; 08 Mart 2021Pazartesi
giiniinden itibaren rig haftayr gegmeyecek gekilde egitim kurumu alan zwnre bagkanlal
kurulunca belirlenip planlanmasrrna, e[itim kurumu mtidtilliiklerince gerekli te<lbirler irlmarak
srnavlarrn uygulanmasmtn sallarmaslna, birinci doneme iligkin ig ve iglemlerin 26 Mart 2021
Cuma gtiniine, sorumluluk stnavlarma iligkin ti.im iq ve iqlemlerin ise 31 Mart 202I
Qevqamba
grimine kadar e-Okul sistemine iqlenerek tamamlanmastna,

g) Milli Efiitim Bakanhfrnrn 12.02.20 tarihli, E-83203306-10.03-20619760 sayrh ve
"Ortaofretim Kurumlartnda ikinci Dcjnem Yiz Yize E[i1.im ve Difer Uygulamalar" konulu
yazstnrn; 8 inci maddesinin (c),, (d) ve (e) bentleri, 9 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri, 10
uncu, 12 nci,14 iincti ve 15 inci rnaddelerinin aynen uygulanmasma devam edilmersine,
h) 2020-2021 efitim ve dfretim ytlmtn birinci dcjnernine iligkin srnavlarrnr tarnamlarrLrg olan
okullann, ikinci ddnemin birinci smavlarmr 08-26 Mart 2Olll tarihleri arasrnda; birinci <lcjneme
iligkin stnavlart yapamamr$ olan okullarrn ikinci donemin birinci srnavlannr 29 Mart-it(j Nisan
202 | tarihleri arasmda tamarrlarn al anna,
r) ilqe hrfzrssrhha kurullannrn illilqe milli egitim mtidituhikleriyle alacaklankarar dolrultusunda
ortad[retim kurumlarmm haftanLur 2 (iki) giinii yiiz yiize e[itim yaprlabilmelerine, barrnma
ihtiyacr olan olrencilerin ger:ekli tedbirlerin almmasr kaydryla Milli EEitim Bakanhprna Ba[h
Resmi Okullarda Yatrhhk, Bursluluk, Sosyal Yardrmlar ve Okul Pansiyonlarr Ydnetmelifi
htikiim lerine gdre okul pansiy onli,rrmda kalabilmelerine,
i) Resmi elitim kurumlartnda 8 ve 12. srnrflar ile mezunlar:a yonelik destekleme ve yetigtirme
kurslan ile ozel d[retim kun]mlialmda 8 ve 12. srnrflara ydnelik takviye kurslanrun yizyize
devam etmesine,

j) Ortacifiretim kurumlannln hazr'hk,9,

10 ve I1. srnrflannda; haftada iki gtin, gunde 8 saat ve
seyreltilmig srnrf uygulamast gellinde yiz yitze e[itim uygulanmasrna, 12. srnrflarda ise yiiz
yize yapiacak derslerin, 6[rencilerin merkezi srnavlara iligkin beklenti ve ihtiyaglalr da <likkate
alrnarak haftada er7 az 16 e,n fazla 24 saat olacak sekilde eEitim kurumu miidi.irltiklerince

belirlenerek planlanmasrna,

l_.____

il/^a-

k) Mesleki ve Teknik E[itim Genel Mridtrhigiine baflr efitim kurumlannur 9, 10 ve 11.
Smtflarmda haftada 2 gijn, seryreltilmig srmflarda yaplacak yiz yize elitimlerde, meslek
derslerindeki uygulam a kazanrmlarma cjncelik verilmesine,
l) Din Ogretimi Genel Miidiirlii[rine ba[h egitim kurumlanrun, ders saati okul yonetimlerince
belirlenmek iizere, yizyize yaprlacak e[itimlerde, ortak derslerin yanrnda 9 ve 10. smrflarrnda
Kur'an-t Kerim ve Arapga, 11. smrflannda Kur'an-r Kerim ile Hitabet ve Mesleki Uygulama
derslerine yer verilmesine, 12. simtflarda ise yizyize yapiacak derslerin, ofrencilerin merkezi
smavlara iligkin beklenti ve ihtiyaglarr dikkate almarak belirlenmesine.

ilimizde salgm riskinin farkhhk arz etmesi durumunda Covid-19 salgm tedbirleri dikkate
alrnarak illilge hfzrssrhha kurullarrmrzrn illilge milli efitim miidiirltikleriyle yapacaklarr
de$erlendirmelere gdre yiz yuize efitime baglayacak okul ve srmf di.izeylerincle yiz yize ve
uzaktan elitim gtin ve saatle.rinin yeniden belirlenmesine, ofirenci, veli ve okul ynnetimlerrmizin
konu ile ilgili olarak zamamrdabilgilendirilmesine ve gerekli tedbirlerin allnmasrna,
Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve mafduriyete neden
olnnmamasrna, ahnan kararlara uymayanlara. Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerelince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davramglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerr*li adli iglemlerin baqlatrlmaslna,
Oy

birlifiyle karar

verilrnLigtir.
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