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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-16915068-410.99-19262279 15.01.2021
Konu : Teorik ve Uygulama Sınavları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi.

              b) İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve 20076  sayılı Genelgesi.

              c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve 18762107 sayılı yazısı.

ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08/01/2021 tarih ve 18973674 sayılı yazısı. 

d) İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün 15/01/2021 tarih ve E-89780865 sayılı yazısı.

              e) Sürücü Eğitimleri Konfederasyonunun 06/01/2021 tarihli ve 2021.004 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kabinesince (Covid-19) salgınının 
kontrol altında tutulması amacıyla alınan kararlar doğrultusunda İlgi (a), (b) genelgeler ile hafta sonları  sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilmiştir. Ayrıca alınan tedbir kararları kapsamında Bakanlığımıza bağlı bulunan okullar dışındaki özel öğretim 
kurumlarında teorik eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması kararlaştırılmış olup gelinen süreçte 04.01.2020 tarihi 
itibariyle okullar ve özel öğretim kursları dışındaki özel öğretim kurumlarında teorik eğitimlerin gerekli tedbirlere riayet 
edilerek yüz yüze eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceği  ilgi (c) yazımız ile tüm il valiliklerimize bildirilmiştir.

Ancak, ilgi (a), (b) Genelgeler ile getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle teorik ve uygulama 
eğitimi tamamlanan programların sınavları yapılamadığından ilgi (ç) yazımız ile İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt 
sürücüleri kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik vb.), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme 
kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine  devam 
eden kursiyerlerin gireceği teorik ve uygulama sınavlarının bahsi geçen Genelgelerin istisnalar bölümüne dahil edilmesi ve 
sınavlara katılacak kursiyerler ile tüm görevlilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları talep edilmiştir.

Bakanlığımız talebine yönelik alınan İçişleri Bakanlığının ilgi (d) yazısında yukarıda belirtilen teorik ve uygulama 
sınavlarının hafta sonu kısıtlaması devam eden sürelerde yapılabileceği sınava girecek kursiyerler ile tüm görevlilerin 
kısıtlamadan muaf olacakları belirtilmiştir. Bu kapsamda ilinizde düzenlenecek teorik ve uygulama sınavlarına girecek 
kursiyerler ile tüm görevliler (ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatlarında belirtilen görevli sayılarının dışında  
görevlendirilecekler dahil kurs görevlileri, şoför v.b.) için onayların alınması gerekmektedir. Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle 
direksiyon eğitim dersi uygulama sınavlarında getirilen 8 kursiyer sınırlaması kaldırılmış olup mevzuatta belirtildiği gibi 12 
kursiyerin sınava gireceği şekilde düzenleme yapılacaktır.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda salgın tedbirlerine titizlikle riayet edilerek gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 
hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 Muammer YILDIZ

Bakan a.

Genel Müdür 

Ek: İlgi (d) yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

B Planı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gn.Md.

Destek Hizmetleri Gn. Md.

(Döner Sermaye İşletmesi)
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi 
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr 

Bilgi için: Mustafa AVCI 
Avrupa Birliği Uzmanı 

Telefon No:  
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T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

 

Sayı   : E-89780865-153-630  15/01/2021 

Konu : Koronavirüs Tedbirleri 

 

 

DAGITIM YERLERINE 

 

 

İlgi : a) 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgemiz. . 

b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 28.12.2020 tarihli ve 72371 sayılı yazısı. 

c) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 08.01.2021 tarihli ve 18973674 sayılı yazısı. 

ç) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.12.2020 tarihli ve 18664597 sayılı yazısı. 

 

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

        İlgi (a) Genelgemiz ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna 

tutulması gereken hususlara ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

ilgi (b), (c) ve (ç) yazıları değerlendirilmiş olup bu çerçevede; 

30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’nin eki “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve 

Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye”; 
        1.Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt 

sahipleri, 

        2.Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki 

eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik 

hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama 

sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, 

        3.Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa 

bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video 

çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu 

sağlayan personel, 

hususlarının eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

 

        Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri 

uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılması hususunda; 

        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

Süleyman SOYLU 

Bakan 
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