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T.C.
MİLLi EĞİTİM BAKANLIĞI 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Sayı : E.32501511-410.02-18383442 
Konu : MTSK Uygulama Eğitimleri Hk. 

24.12.2020 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE 
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) Çankaya/ANKARA 

İlgi : a) 23/11/2020 tarihli ve 17106687 sayılı yazımız. 
b) 8/12/2020 tarihli ve 34221550-045.99-10638 sayılı yazınız. (DYS: 17989119)

İlgi (b) yazınız ve ekinde belirtilen özel motorlu taşıt sürücü kurslarının direksiyon eğitimi dersi 
uygulama eğitimleriyle ilgili ilgi (a) yazımız valiliklere gönderilmiş olup ayrıca ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Ek: İlgi (a) Yazımız 

Güvenli Elektronik ımzaı,
Aslı İle Aynıdır. 
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Muammer YILDIZ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Bu belge güven li elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Adres: M.E.B. Beşevler Kampüsü 

Telefon No: O (312)413 25 13 
E-Posta: goksal.tuygar@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs0 l .kep.tr 

Belge Doğrulama Adresi: htıps://evraks orgu.meb.gov.tr 
Bilgi için: Göksal TUYGAR Uzm. Ôğrt. 

İnternet Adresi: www.ookgm.gov.tr 
Ün van : Ogretmen 
Faks:3 124134 779 

Bu evrak cüvenli elekıronik imza ile iınzalanınısıır. hııos:/levraksornu.ıneb.cov.tr adresinden efb5 -080e -3598-aa C0-6ab0 kodu ile ıeyiı edilebilir. 



T.C.

MİLLi EĞİTİM BAKANLIĞI 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Sayı : 16915068-410.99-E.17106687 

Konu : Bireysel Uygulama Eğitimi 
Bulunan Programlar 

DAĞITIM YERLERİNE 

23.11.2020 

İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarihli ve 16964289 sayılı yazısı.
b) İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi.
c) Eğitim Kurumlarında Hijyen Şaı1larının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme

Kontrol Kılavuzu.

Koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili olarak alınan kararlar 
doğrultusunda salgınla mücadele edilebilmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 
konuyla ilgili olarak ilgi (b) Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelgede salgınla mücadelede 
alınacak tedbirlere yönelik uygulamalar arasında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 -
20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ve tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 
tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ita 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği, 
bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacağı 
belirtilmiştir. 

Diğer yandan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyetlerine devam 
eden kurumlarda 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim 
faaliyetlerine ara verildiği ve söz konusu kurumlarda faaliyetlere uzaktan eğitim yoluyla devam 
edileceği ilgi (a) yazı ile duyurulmuştur. 

Ancak, yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurumlarında uygulanan 
öğretim programlarında uygulama eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon 
uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitimi kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu 
uygulama eğitimi, gemiadamı yetiştiıme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan 
ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlar) ilgi (c) 
Kılavuzda yer alan şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 
maske, mesafe ve temizlik kuralları ve ilgi (b) Genelgede yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet 
edilerek kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda bireysel olarak 
yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Dağıtım: 
B Planı 

Adres: MEB Beşevlcr Kampüsü Emniyet Mah. Muammer Yaşar 

Bostancı Cad. E Blok 06560 Yenimahalle/Ankara 

Elektronik Ağ https://ookgın.meb.gov.tr 

e-posta: ookgm@meb.gov.tr

Muammer YILDIZ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Bilgi için: Bahattin AKBABA Şb. Md. 

Tel: O (312)413 34 10 

Faks: 0(312)2239926 


