
T.e. 
MUS V ALiLiGi 


it Milli Egitim MUdUrltigii 


Sayl : 47339225/200/5179345 09.05.2016 
Konu: Yazdi ve Uygulamah Smavlar ACELE VE GUNLUDUR 

........................ KAYMAKAMLlGINA 
(ilye Mim Egitim MlidiirlUgli) 

................................. MCfDORLOGONE 

ilgi MEB. Bilgi i~Iem Dairesi Ba~kanhgmlll 04.06.2016 tarih ve 5017857 sayIlI yazisi. 

Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgllllll yazdI ve uygulamalJ derslerden not eksigi gorilnen 
ogrencilerle ilgili aylklama yaZlsl ekte gonderilmi$tir. Not eksigi bulunan ogrencilerin not 
i$lemlerinin ekIi yazl dogrultusunda yapllmasI hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
YaIi a. 

il Milli Egitim Mildiiril 

Ek: 

I YazI 


Dagltlm: 

llye Kaymakamhklan 

Tiim Lise Mild, 


Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalannll~tJr. http://evmksorgu.meb.gov,tr adresilldcn 2069-4e17 -3524·b 77d-d790 kodll ile tcyit edilebilir. 

http://evmksorgu.meb.gov,tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel Mtidllrltigil 


Sayl : 840375611200/5017857 04.05.2016 

Konu : Yazlh ve Uygulamah Smavlar 

BiLGi i$LEM DAiRESi BA$KANLIGINA 

ilgi : Milll Egitim Bakanllgl Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi. 

ilgi Yonetmeligin "Yazlll ve uygulamalI smavlar" ba~lIkh 45 inci maddesinin birinci 
flkrasIl1m (a) bendinde, derslerin ozelligine gore bir donemde yapllacak yazIlI ve uygulamalt 
smavlarla ilgili olarak; "Haflahk del's saati saYlsma baklimakslZll1 her dersten en az iki yazdz slI7av 
yap/lIr ..... (t) bendinde ise; "Uygulamalt nitelikteki derslerin sll1avlan, her diinemde iki defadan az 
olmamak iizere ve dersin iizelligine giire yazdi ve uygulamalz olarak veya bunlardan yall1lzea biriyle 
yapilabilir ... /I denilmektedir. 

"SlI1avlara kat!lamayanlar" ba~lIkll 48 inci maddenin 4 tincil flkrasll1da ise "Gec;:erli iJzrii 
olmadan stnava katllmayan, projesini vermeyen ve petformans c;:alz~maSII1l yerine getirmeyen 
iigrenciler ile kopya c;:ekenlerin durumlan pUClnla degerlendirilmez. PUCln hanesine; slI10va 
katz/mayan. projesini vermeyen ve pelformans c;alt~mClSl1U yerine getirmeyenler ir,:fn "G" ve kop)!a 
c;ekenler ir:;in "K"olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dahil edilir. " denilmektedir. 

Aynca "Donem Pual1l" ba~lJkh 51 inci maddesinin ikinci fIkrasll1da; "Y(Jnetme!igin 36 flel 
maddesine gore oziirleri nedeniyle 60 giinliik devamslzltk kapsan1Iflda degerlendirilen ogreneilerin 
donem puan/an zorunlu luillerde bir yazllz smav eksigiyle verilebilir . . , htikmG yer almaktadlr. 

Buna gore; e-Okul ortammda yazill ve uygulamalI derslerden not eksigi gOliinen ogrencilerle 
ilgili olarak Yonetmelikte belirtildigi ~ekliyle puan hanesine G ve K yaztlanlann ortalamaya dahil 
edilmesi, yazIlI ve uygulama puam adedinden sayJlarak hesaplanmasl, ogrenciier iyin dtizenlenecek 
ba~an belgelerinin hesaplanmasmda da bu durumun dikkate almmaSI gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dinyer ATES 

Bakan a. 


Milste~ar Yardlmclsl 


DagltJln: 
Geregi: Bilgi: 
Bilgi ir;;lem Dairesi Ba~kanltgll1a Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mtidilrltigtine 

B plam Din Ogretimi Genel MLidilrlUgUne 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mildtirliigtine 
Ozel Ogretim Kurum!an Genel MildUrltigtine 

'\t<lLUrk til\,. 06648 Kwlay/AKKARA Dil.:k YILDIRIM Egitim Uzmtll1l 
!:iekrronik Ag: www.meb.gov.tr ']\'1:(0312)413150R 

dilek ydd in 111 (a,111eb .gOY,(r 1-;1",:(0 J::,-lli-< 07 ~l) 

8u evrak gilvcnli clcktronik imza ile il11zalanInJ$tll'. hltp:l/cvraksorgu.meb,goll,lr adrcsindcn e5lf-e386-312d-a9df-bc70 kodu lie leyit edilcbilir. 


