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DAĞITIM YERLERİNE

'İlgi ı"'a; 0|.06.202I tarih ve 8878 sayılı Genelgemiz.
b) Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 25835398 sayılı yazısı,

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulrınun önerileri,
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğruliusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu
düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi konıma ve yayılım lrıziııı
kontrol altında tııtma amacıyla birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştiı.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi
(a) Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cunlı ve cumartesi
günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar gtinleri ise cumarteşi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün
tamamıru kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamarnlanacak şekilde sokağa çılrma krsıtlaması tedbiri
getirilmiştir.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (b) yazıları ile tam gıin sokağa çılona kısıtlaınası uygıılaııacak
olan 6 Haziran 202l Pazar günü ülke genelinde 09,30-12.50 saatleri arasıırda Sınıvla Öğı,enıci Alııcık
iortaöğretim kurumlnrına İllşliln Merkezi sıııavın(LGs) iki oturum iıalinde gerçelcleştirileccği
anlaşıLmaktadır.

Bu çerçevede; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkçzi Sınavın (LGS),
salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısındaıı en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve
herhangi bir aksamaya meydan veriimemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usu1 ve esaslann tüı"ıı il ve ilçelerde
hayata geçirilmesi sağlanacaktu.

1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işleırılerinin görülebilmesi amacıyla nüf'us ruüdtirlükleri 5

Hazİran 2021 Cumartesi günü 10,00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2a7l Pazar güııti isc 07,00-10.00
saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

2. Srnava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve slnav görevlilcrinin sınav yerleriııe
ulaşımlarında heıhangi bir aksama yaşannaması için şelıir içi toplu taşıına sçfgr sayılariııııı ıırtırılnrası
dahil her tiirlü tedbiı Belediyelerce alrnacaktu.

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günii; stnava girecek
öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi-velveya yakınları;07,00-15.00 saatlçri arasında srıkağa çıknra
kısıtlamasmdan muaf tutulacaktır.

yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman diliıni içerisinde sokağa çılcrna l«rsıtlanrasından muaf sayılacaklatdır.

5.'Valiler ve Kaymakamlarca; sınavm sessiz ve huzurlu bir ortaııda geçmesi için gere}ıli tünı teclbirler
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Bil gi için: Oğıılcan BlİYıjK^K ç^r,I
Avrupa Birliği Uanan Yarduııcısı

Teleti;n No:



_ .tı1,1lıı çğrıuıı lrıuguılu§rğlı, §ulıuK KuVvçıltrl, yğret ylJnelİmler Ve rrgru ulgeİ-KuluııUr1.ul uruş14.J.l(] utırı^Lw' alınacak, kolluk birimlerince sınavm yapılacağı okul çevrelerinde aevrlye faaliyetleri yoğıınkıştırılarak
sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasıııa neden o1abilecek gereksiz lıcırna çaiıııması ıı e
gürültüye neden olaçak diğer faaliyetlerde buluırulması önlenecek, sınav süresi boyıınca gürültü
yapümıması konusunda kamuoyu farlıındalığını artıracak çalışmalara ağırlıic verilçcektir.

Vali ve rfirmal<amlaıca yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umıımi llıfzıssıhha
Kanununun ?7 ncive 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlar.ırırn iveclilikle
alınrl4ş1, uygulamada herhangi bir akşaklığa meydaıi verilmemesi ve mağduriyete ııeden olıınmaması ve
alınan kararlara uymayanlara Uınumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince iclari işlerrf tesis
edilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğiııi,ğ_nemle arz ve ıica ederim.

Süleyman SOYLU
,], ., Bakan

Dağıüm:

Gereği: tsilgi:
81 iLvALiLiĞiNE cuMHuRBAşKANLIĞINA
EMNiYET GENEL MüDüRIüĞüNE TüRKiyE Bt}.ruK H,ıiııpr MECLiSi
JANDARMA GENELKOMUTANLIĞINA BAŞKANuĞnıalrumm Genel Sel«etcrliği)

ÇEVRE VE ŞEIİRCn-İK
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞnİİ
iııirıi EĞiTiM BAKANLIĞrua
sAĞLIK BAKANLIĞnva
TİCARET BAKANLIĞü ıe
LJLAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA
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