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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-83203306-10.04-29520848 13.08.2021
Konu : 2021-2022 DYK e-Kılavuzu 

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi :  a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
                b) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.

   c) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı resmî  8 ve 12. sınıflar ile örgün ve açık 
ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları 
tamamlanmış olup il millî eğitim müdürlüklerinden gelen yıl sonu raporlarının değerlendirilmesi neticesinde ilgi 
(c) Kılavuzda ve ekindeki "Değerlendirme Formu"nda güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin 
alınması gereken tedbirler" başlıklı  ek 3 üncü maddesinde yer alan; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı 
etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, 
öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü doğrultusunda, 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarının 8 inci ve 12 nci 
sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan istekli öğrencilere 
yönelik açılması planlanmaktadır. 

İlgi (b) Yönergenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen "Yıllık ve yaz dönemi olarak 
planlanan kursların süreleri  Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir." hükmü çerçevesinde 
güncellenen ve ekte sunulan"2021-2022 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu" nu, 

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.

       Halil İbrahim TOPÇU
              Genel Müdür 

Ek: Destekleme ve Yetiştirme Kursları
e-Kılavuzu (12 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.            
      
       Petek AŞKAR
     Bakan Yardımcısı
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 Mahmut ÖZER

Bakan


