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Umumi Fllfzrssrhha Kurulu, igiqleri Bakanlr[r'nrn 18.06.2020 tarihli ve iller idirresi
Genel Miidi.irli.i[i.i ifadeli 9863 sayrlr "LGS ve YKS Terlbirleri" konulu genelgesi gergevesinde
gerekli kararlan almak i.i:zere, 1593 sayrlr Umurni Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine
istinaden 18.06.2020 tarihinde gergeklegtirilen olafan0sti.lr gori.igmede aga[rdaki kararlart almrgtrr.

Ti.im di.inyayr etkile'yen Koronavir0s (Covid- l9) salgrnr ile miicadele edildili bir donemde
yaprlacak olan Liselere Geqig Srnavr ve Yi.ikseko[retim Kurumlart Stnurvtntn halk sa$lr[r aglstndan

en uygun kogullarda gergerklegtirilmesi amacryla, yukarrda zikredilen genelge uyarlnca gerekli
tedbirlere i I igkin kararlartn altnmast.

KARAR:
igiqleri Bakanh[t' nln yukanda zikredilen genel ge siyle;
Koronaviriis salgrnlnrn goriildii[ti andan itibaren, Saflrk Bakanlrfr ve Bilim Kurulunun
onerif eri, Sayrn Culnhurba;lkanrm zn talimatlarr do[rultusunda salgrnln/bulagrn toplum saflr[r ve
kamu diizeni agrsrndan olugturdu[u riski yonetme, sosllal izolasyonu temin, gtivenli mesafeyi
koruma ve yayrlrm hrzlnl kontrol altrnda tutmak amirctyla birgok tedbir karartnln altnrarak
uygulamaya geg i ri I m i g oldr.rfu,
Bu gergevede, 6ntimtizdeki gtinlerde yaptla,cak olan [,iselr:re Gegig Stnavr ve
Y1kseko[retim Kurumlarr Srnavrnrn halk saflr[r agtstndan en uygun kogullarda gerEeklegtirilmesi
amacryla bazr tedtrirlerin alrnmasr gerekti[i belirtilerek; altnmast 51erek.en tedbirler ve istisna
uygu lamalan bi ldirilm iqtir.
Ay1ca, LGSi ve Yl(S srnavlanna girecek adaylann T.C. K.imlik Kartr bagvurulartntn
al n m as t am ac tyl a l.iim i l/i l ge ni.iftr s mtidiirli.ikleri n i n ;
- LGS srnavr oncesine denk gelen l8 Haziran 20110 Pergembe ve )I9Haziran2020C)uma
giinleri saat 20.00'a kadar,
- LGS srnavtnrn yaprlaca$r 20Haziran 2020 Cumartesi gi.inii 07.00-13.00 saatleri arasrnda.
- YKS srnavr dncesine denk gelen 25 Haziran 20120 Pergembe ve ',26 Haziran 2020 Cuma
r

gUnleri saat 20.00'a kadar,

- YKS slnavrnln yaprlacafr 27 Haziran 2020 Cumarlesi giinti 0'7.00- 13.00 saatleri arastnda,
- YKS stnavrnrn yaprlaca[l 28Haziran2020Pazar gi.ini.i 07.00-16.00 saatleri arasrnda, aqrk
bulundurulaca[r da, bel irtilm igtir
Yukarrda zikredilen genelgede belirtilen hususlar rgrIrnda yallrlan gdri.igme sonucunrJa;
1.20 Haziran 2020 Cmmartesi gtini.i birinci oturumu 09.30'da baglayrp 10.45'de
tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da baglayrp 12.50'de tamamlanacak olan Liselere Gegi9
Srnavr (LGS) 6ncesi ve sonrasrnda olugabilecek yofunlufu ve bulagrna riskini azaltmak, srnavrn
sorunsuz bir gekilde yaptlnnastnr temin etmek amactyla;
20Haziran 202t1 Cumartesi giinii 09.00 ile 15.00 saatlerii ara:;tnda, aqafrda belirtilen
istisnalar harig olmak izere, ilimiz stntrlart
grkmalartn tn krsttlanmastna.

2. Birinci oturumll 27 Hazitan 2020 Cum
tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020

tamamlanacak olan Ytiksekofretim Kurumlan Srnavr (\fKS) oncesi ve sonrasrnda olugabilecek
yo[unfufu ve bulagma riskini azaltmak, srnavln sorunsuz bir gekilde yapllmasrnr temin etmek
amacryla;

27 Haziran 2020 Cumartesi g0nii saat 09.30 ile 15.00 arasrnda ve28Haziran2020f'azar
gi.inU 09.30 ile 18.30 saatleri arasrnda, agafrda belirtilen istisnalar harig olmak izere, Ilimiz
stnrrlart iEinde bulunan vatandaglartmt n soka[a grkmalarrnrn krsltlanmasrna.
3. Gerek LGS gerekse YKS srnavlarrna girecek adaylann srnav binasrna ulagrmlannrn
toplu tagrma ile saiilanmasr halinde kendilerinin yanr srra bir yakrnrnrn, ozel araglarla gelinmesi
halinde ise arag stiriicilsli ile birlikte bir yakrnrnrn soka[a r;rkma krsrtlamasrndan muaf tutulmasrna.
4. LGS ve YKS srnavlannrn yaprlaca[r gtinlerde bagta srnava girecek adaylar ve yakrnlarr
ile srnav gorevlilerinin gehir igi toplu ulagrmlarrnda (beledtiye/halk otobi.isi.i. minibi.is. dolmug, taksi
vb.) herhangi bir aksama olmamasr igin Belediyelerce gerekli tedbirlerin alrnmasrna, ihtiyaca gore
sef'er sayr larrn rn artrrr lmaslna,

Aynca, sokafa grkrna krsrtlamasrnrn olaca[r saatlt:rde, ozel araq bulunmayan ofirencilerin
srnav yerlerine gidip gelmeleri konusunda ulagrm ihtiyaq:lannrn kargrlanmasr igin, Kaymakamlar
tarafrndan belediyeler ve taksiciler odasr ile gerekli koordinasyonun saflanarak; her taksi
dura[rnda en fazla 3 adet nobetgi taksi bulunmasrna yonelik planlamanrn yaprlmasrna,
5. $ehirlerarasr toplu ulagrm araglarrndan (ugak, otobiis, tren, vapur, feribot vs.) biletleme
yapmrs olanlarrn soka[a grkma krsrtlamasrndan muaf tutulmasrna,
6. Sokafa grkma krsrtlamasr uygulanacak gi.inler/saatlerde daha onceden belirlenmi;;/giin
alrnmrg olan nikah torenlerinin aileler, gahitler ile krsrtlr sayrda misafirin katrlrmtyla icra
edilmesine,
7. Aqrk olacak igyeri, igletme ve kurumlartn;
a) Soka[a grkma krsrtlamasr uygulanacak gtin rie saatlerde; ekmek i.iretiminin yaprldrgr
frnn ve/veya unlu mamul ruhsatlr ig yerleri ile bu ig yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, meLrket,
bakkal, manav, kasap, kuruyemiqgi ile tatlr iiretiminin yaprldrlr/satrldr$r ig yerleri (vatandaglar:rrnrz
zorunlu ihtiyaglannrn kargrlanmasr ile srnrrlrolmak ve arag kullanmamak;;aftryla, ikametlerine en
yakrn ftnn, unlu mamul ruhsatlr igyerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemigqi ile tatlrcrlara
gidip gelebi lecektir. E ngel l i vatandaglanm rz bu anr agla arag kul lanabi lecekti r.),
b) ilag, tlbbi cihaz, trbbi maske ve dezenf'ektan i.iretimi, nakliyesi ve sattgtna
iligkin faaliyetleri yi.iriitenr iq yerleri,
c) Kamu ve ozel sa[lrk kurum ve kuruluglarr, eczanelrer, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,
g)Zorunlu kamu hizmetlerinin stirdtirtilmresi igin g;erek.li kamu kurum ve
kuruluglarr ile igletmeler (Havalimanlarr, lintanlar, giimriikler. karayollarr, huzurevleri.
yaglr bakrm evleri, rehabilitasyon merkezleri. nikah salonlart, Niifns Mi.idiirliikleri, Acil
Qagrr Merkezleri,, AFAD Birimleri. Vefa Sosyal De:;tek Birimle,ri, Ciog Idaresi, PTT vb.).
d) Akaryaktt istasyonlart,
e) Kaymakamlrklar tarafrndan yerlegim merkezleri igin her 50.000 ntilusa bir adet ve il
ger;en gehirlerarasr karayolu ve varsa oto;zol 0zerinde her 50 km igin bir adet olmak
iginden
srnrrlan
iizere belirlenecek sayrda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircileri,
faaliyet ytiriiten btiWk tes;is ve
f) Dofialgaz, elekltrik,
----J'.- olarak
"'' petrol
r--' sektortinde stratejiik

igletmeler.

g) igme suyu dollum tesisleri ile igme suyu. g,azete ve mutfak

[) I{ay'r'ran barrnalklan, hayvan giftlikleri ve hayvan bakrm m,erkezleri,
h) Sa[lrk hizmetlerinin kapasitesini artLffmaya ydnelik acil ingaat. donantm
ivetleri rr0ri.iterr

i

sl

vb.

etme/fi rmal ar.

r)BulundLrgu yerin Ilge Hlfzrssrhha Kurulu tarafindan izin verilmesi gartt ile makarrra. un
u mamuller, siit, et, balrk tiretimi gibi temel grda nnaddelerinin tiretiminin yaprldr[r tesisler

t. kolonya iiretimi baqta olmak tizere hijyen malz:emeleri ile bu malzemelerin iiretimi igin

leo\

n

t[pii dalrttmtnr )/apan u

girketler,

faal

]

L

i

htiyag duyulacak hammaddeleri n iireti m i n in yapr ld r[r ter;isler,
i) Yut-t igi ve drgr tagrmacrlrk (ihracat/ithalat/transit gegi$ler dahil) ve

firmalar,

j)

lojisti[ini

yapan

Oteller ve konaklama yerleri,

k) Grda, temizlik ve ilag gibi sektorlere ambalaj saglayan tiretim tesisleri,
l) Qalrqanlan ingaat/maden alanrnda bulunan gantiyede konaklayarak yaprmr veya
galrgmast devam eden btiyiik ingaatlar ile madenler (Bu rnadde kapsamrnda ingaa't ve konaklama
aynr qantiye alanr iginde ise izin verilir, bagka bir yerdlen galrganlarrn gelmesine ve gantiyede
kalanlann bagka bir yere gitmelerine izin verilmez. Qalrqma alanr sadece inqaat alanr/maden
sahalarr i le srnrrl rdrr.),

m)Gazete, radyo ve televizyon kuruluglan ile gazete basrm matbaalan,
n) Daha onceden sozlegmeye/taahhi.ide ba$anmrg ve belirlenen siire igerisinde
yetigtirilmesi gereken ihrar:ata konu; mal, malzeme, tirtln, arag-gereg Ureten iq yerleri ve tesiisler
(mevcut zorunluluklarrnr is;patlamalarr ve anllan gartlara uymalan kaydryla),
o) Z,irai amaglr akaryakrt satrgr yaprlan Tanm Kredi Kooperatifleri,
ii) Bulundufiu yerin Ilge Hrfzrssrhha Kurulu tarafrndan izin verilmesi gartr ile ihtiyaca
gore kura ile belirlenecek:- zirai ilag, tohum, fide, giibre vb. tarrmsal iiretime iligkin lirtin satrgr
yapan igletmeler,

p) Sebze/rne1"ve toptancr halleri olarak belirlenmesine,
8. istisna kapsamrnda olan kigilerin;
a) Yukan<laki 7. maddede agrk olacaklan belirtilen igyeri, igletme ve kurumllarda
yonetici, gorevli veya galrgan lar,
b) Kamu dUzeni ve gi)venliIinin saflanmasrnda gdrevXi olanlar (Ozel giivenlik
gorevlileri dahil), kolltuk birimlerindeki adli iiglemlerde zorunlu olarak avukat
bulundurulmasr gereken durum larda Baro tarafrndan 5ltirevlendiriXen avukatlar,
c) Acil Qafrr Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Krzrlay ve AFAD'da gorev
alanlar,
g) Camilerde ezan okumakla gorevli olanlar (imanrlar, mlJ.ezzinler. gonevli
olduklannr belgelemek kaydryla fahri gorevliler), cenaze defin iglemlerinde gdrevli olanlar
(din gdrevlileri, hastane ve belediye gorevlileri vb.) ile bir:inci derecp yaktnlartntn
cenazelerine katrlacak olan lar,
d) Elektrik, su, do[algaz, telekomtinikasyorr vb. kesintiye uframamasr gerr:ken
ifetim ve altyapr sistemlerinin sUrdi.irtilmesi ve arzalarrnn giderilmesinde gdrevli olanlar.
e) ijrUn ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiIinde (kargo dahil), yurt igi
ve yurt drgr tagrmercrlrk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamtnda gdrevli olaplar,
1) Yaglr bakrme.ui, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri., gor:uk evferi vb. sc,syal
koruma/bakrm merkezleri gal t gan lan,
g) Otizm, a[lr mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel GerekNinimi" olanlar
ile bunlarrn veli/vasi veya refakatgileri,
[) Demir-gelik, cam. ferrokrom vb. sektorlerde faaliyet yiirtiten ig yef lerinin yiiksek
dereceli maden/cevher eritme frnnlan ile so[uk hava depolan gibi 2orunlu olarak
gal r gtrn Imasr gereken boIi.im lerinde gorevI i oIan Iar,
h) Ilankalar bagta ollnak tizere yurt gaprnda )'aygrn hizmet a$r olan kurum, kurulug
ve igletmelerin bilgi iglenr merkezlerinin galrganlarr (zrsgari sayrda olmak kaydtyla).
r)Bitkisel (gi.il, gay, meyve, hububat, kesme gigekvb.) ve hayvansal (sfit, et, yumurta,
balrk vb.) tiriinlerin iirt:timi, sulamasr, iglenmesi, ilaglamast, hasratt, pdzarlanmasr ve
nakl iyesinde galrganlar,
i) Ki.igi.ikbag-bi.i1,tikbag hayvanlan otlatanlar, anctltk faaliyetini yi.iriitenler,
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k) Ikametinin onii ile srnrrlr olmak kaydryla evcil hayvanlarrnrn zorunlu ihtiyacrnr
kargrlarnak i.izere drgarr grkanlar.

l)
dah

Zorunlu sa[lrk randevusu olanlar (Krzrlay''a yaprlacak kan ve plazma ba[rglan

il),

m)Yurt, pansiyon, gantiye vb. toplu yerlerde kalanlarrn gereksinim duyaca[r temel
ihtiyaglarrn kargr lan masr nda gorev I i o lan lar,
n) Ig saflrIr ve gtivenligi nedeniyle ig yerlerinden ayrrlmalarr riskli olan galrganlar
(i9 yeri hekimi vb.),
o) Veterirrer hekimler,
ii) Servis hizmeti vermek iizere drgarrda oldukllannr belgelemek gartr ile teknik servis
gallgan lan,
p) Igyerlerinin kapah oldufu saatlerde/gi.inlerde stirekli olarak igyerlerini
bekleyen ler

r) Belediyelerin toplu tagrma, temizlik, katr atrk, su ve kanalizasyon, ilaglilma,
itfaiye ve mezarlrk hizmetleriniytirtitmek i.izere hafta sonu galrgacak personel,
s) Madencilik, ingaat ve di[er biiyiik yatrrrm projelerinde kullanrlmakta olan
patlayrc r lann im alat ve loj i sti[inde gal rgan lar,
g)Mahkenre karan gergevesinde gocuklan ile gahsi mtinasebet tesis edecekler
(mahkeme kararrn t ibraz etmeleri gartr ile),
t) Serbest muhasebeci mali mtigavirler, yerninli mali miigavirler ve bu meslek
mensuplarr ile beraber galtganlar, olarak belirlenmeslne.
9. Yukarrdaki 4. rrraddenin i[inci paragrafr ve 7. rnaddenin (e), (r)ve (ij) bentlerindeki
hususlara yonelik kararliarrn en geg 19.06.2020 Curna gi.inti saat 22:00'a kadar altniarak,
duyurulm

asr na,

10. Yukarrda belirtilen hususlann uygulanmasrntn, takip vr: denetiminin genel kolluk
birim leri ve belediyeler tarafindan yapt

I

m as I na,

11. il Umumi Htfzlssrhha Kurulu'nun aldrIr kararlara u'yulmamasr halinde ver her
seferinde ayfl ayfl olmak fizere
a) Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gere[ince 3.150,00 TI-,
b) Kabahatler l(anunu'nun 32. maddesi gere$ince 392.,00 TL idari para cezasr
uygulanmastna,

c) l5 yagrn altrndaki gocuklann alrnan kararlara uymamasl hralinde, yukarrdaki (a) r'e (b)
bentlerinde belirtilen idari yaptrrrmlarrn Kabahatler Kanunu'nun I l. matidesi uyartnca gocu$un
vel isine/vasisi ne u'ygulanabi lece[ine,
d) Tiirk rCeza Kanunu'nun Bulagrcr HastalrkLlra itigfin T'edbirlere Aykrn Davrilnma
baglrklr I 95. maddesinde yer alan "... yetkili makanrlarca altnan tedbir:lere uymaydn ki9i, iki aL1'dan
bir yrla kadar hapris cezastyla cezalandrnlrr." hlikmii uyannca. bu hiikme uyt'nayan kigilerin.
haklannda gerekli adli igle,mler (18 yagrnr doldurmamtg olanlar igin 1-iirk Ceza Kanunu ve (iocuk
Koruma Kanunu'nun ilgili htikiimleri gergevesinde) takdir ve ifa edilmek i.izere adli makamlara
bildirilmesine,
e) igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili rnevzuat uyannca gereklli yapttrtntlartn
uygu lanmastna,

Hrfzrssrhha Kurulumuzca,5442 sayrlr il idaresi Kanunu'nun I l/C maddesi ve
1593 sayrtr Umumi Hrfzrsslhha Kanunu'nun 27. ve 12. naddeleri uyartnca, 18.06.2020 tarilhinde
oybirliIi ile karar verilmiqtir.
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