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19.06.2020 

BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/110 SAYILI GENELGE 

Koronavirus salgm1nin gori.ildi.igi.i andan itibaren, Saghk Bakanhg1 ve Bilim 
Kurulunun onerileri, Saym Cumhurba~kanim1zm talimatlan dogrultusunda 
salgm1n/bula~manm toplum saghg1 ve kamu di.izeni ac;1smdan olu~turdugu riski yonetme, 
sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yay1hm h1zm1 kontrol altmda tutma amac1yla 
bin;ok tedbir karan ahnarak uygulamaya gec;irilmi~tir. 

Bu c;erc;evede, oni.imuzdeki gi.inlerde yapilacak olan Liselere Gec;i~ 
Yi.iksekogretim Kurumlar S1nav1mn halk saghg1 ac;1smdan en uygun 
gerc;ekle~tirilmesi amac1yla baz1 tedbirler ahnm1~t1r. 

Bu kapsamda; 

S1nav1 ve 
ko~ullarda 

1- Liselere Ge~i!i Smav1 (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi gi.ini.i birinci oturumu 
09.30'da ba~lay1p 10.4S'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da ba~lay1p 12.SO'de 
tamamlanacak olan Liselere Gec;i~ S1nav1 (LGS) oncesi ve sonras1nda olu~abilecek 
yogunlugu ve bula~ma riskini azaltmak, smavm sorunsuz bir ~ekilde yap1lmasm1 temin 
etmek amac1yla; 

20 Haziran 2020 Cumartesi giinii 09.00 ile 15.00 saatleri arasmda a~ag1da 
belirtilen istisnalar haric; olmak i.izere 81 ilimiz smirlan ic;inde bulunan vatanda~lanm1zm 
sokaga c;1kmalan k1s1tlanacakt1r. 

2- Yiiksekogretim Kurumlari Smav1 (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 
Cumartesi gi.ini.i saat 10.1 S'te ba~lay1p 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 
2020 Pazar guni.i saat 10.1 S'te ba~lay1p 13.1 S'de tamamlanacak ve i.ic;i.inci.i oturumu 28 
Haziran 2020 Pazar gi.ini.i 15.45'te ba~lay1p 17.4S'de tamamlanacak olan Yuksekogretim 
Kurumlan S1nav1 (YKS) oncesi ve sonrasmda olu~abilecek yogunlugu ve bula~ma riskini 
azaltmak, smav1n sorunsuz bir ~ekilde yapilmasm1 temin etmek amac1yla; 

27 Haziran 2020 Cumartesi giinii saat 09.30 ile 15.00 arasmda ve 28 Haziran 
2020 Pazar giinii 09.30 ile 18.30 saatleri arasmda a~ag1da belirtilen istisnalar haric; olmak 
i.izere 81 ilimiz sm1rlan ic;inde bulunan vatanda~lanmlZln sokaga c;1kmalan k1s1tlanacakt1r. 

3- Gerek LGS gerekse YKS sinavlanna girecek adaylann sinav binasma ula~1mlannm 
toplu ta~1ma ile saglanmas1 halinde kendilerinin yam s1ra bir yakm1, ozel arac;larla gelinmesi 
halinde ise arac; suri.ici.isi.i ile birlikte bir yak1m sokaga c;1kma k1s1tlamasina tabi olmayacaktir. 

4- LGS ve YKS sinavlanna girecek adaylann T.C. Kimlik Kart1 ba~vurulannin ahnmas1 
amac1yla tum il/ilc;e ni.ifus mi.idurli.ikleri; 

- 1 r., c;1nav1 oncPsine . den 1, nplen 18 l-l;:i7jran 202" Perc;pmhe ve 1 Q 1-1.aziran 2020 
TESK, Anupa Kac;uk ve drt~~ckll }'1,eundtt ve !iinatk:i1ai- 'dirliA,i (0£~JJ"rakscl - Bdc;ika) tliusTanrasi Ku~ ve <Yna Oti;ddf f'ilctm~ tt ve Sanatklrfu ditlig.i 
(IACME-Cc:ne\'n-Inii;re), Uycsidir. TUrki yc Arast111na vc is Du.uyu, Kurulu~lan Kaw.u - 021!1 Kcsim OnakltA, Brukscl Ofisi (IURBO-ppp) kwucularmdandir. 
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Cuma gunleri saat 20.00'a kadar, 

- LGS smav1rnn yap1lacag1 20 Haziran 2020 Cumartesi gunu 07.00-13.00 saatleri 
arasmda, 

- YKS smav1 oncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Per~embe ve 26 Haziran 2020 
Cuma gunleri saat 20.00'a kadar, 

- YKS smav1rnn yap1lacag1 27 Haziran 2020 Cumartesi gunu 07.00-13.00 saatleri 
arasmda, 

- YKS smavmm yap1lacag1 28 Haziran 2020 Pazar gunu 07.00-16.00 saatleri 
arasmda, 

ac;1k bulundurulacakt1r. 

5- LGS ve YKS smavlannm yapilacag1 gunlerde ba~ta smava girecek adaylar ve 
yakmlan ile smav gorevlilerinin ~ehir ic;i toplu ula~1mlannda (belediye/halk otobusu, 
minibus, dolmu~, taksi vb.) herhangi bir aksama olmamas1 ic;in Belediyelerce gerekli 
tedbirler ahnacak ve ihtiyaca gore sefer sayilan artmlacaktir. 

6- ~ehirleraras1 toplu ula~1m arac;lanndan (uc;ak, otobus, tren, vapur, feribot vs.) 
biletleme yapm1~ olanlar sokaga c;1kma k1s1tlamasma tabi olmayacaklard1r. 

7- Sokaga c;1kma k1s1tlamas1 uygulanacak gunler/saatlerde daha onceden 
belirlenmi~/gun ahnm1~ olan nikah torenleri aileler, ~ahitler ile k1s1th say1da misafirin 
kat1hm1yla icra edilecektir. 

8-Ac;IK OLACAK i$YERi, i$LETME VE KURUMLAR 

a) Sokaga c;1kma k1s1tlamas1 uygulanacak gun ve saatlerde; ekmek uretiminin 
yapild191 f1nn ve/veya unlu mamul ruhsath i~ yerleri ile bu i~ yerlerinin sadece ekmek satan 
bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemi~c;i ile tath uretiminin yapild191/satild191 i~ 
yerleri (vatanda~lanm1z zorunlu ihtiyac;lannm kar~1lanmas1 ile s1rnrl1 olmak ve arac; 
kullanmamak ~art1yla (engelli vatanda~lanm1z haric;) ikametlerine en yakm fmn, unlu mamul 
ruhsath i~ yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemi~c;i ile tathc1lara gidip 
gelebilecekti r.), 

b) ilac;, t1bbi cihaz, t1bbi maske ve dezenfektan uretimi, nakliyesi ve sat1~ma ili~kin 
faaliyetleri yuruten i~ yerleri, 

c) Kamu ve ozel saghk kurum ve kurulu~lan, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan 
hastaneleri, 

~) Zorunlu kamu hizmetlerinin surdurulmesi ic;in gerekli kamu kurum ve kurulu~lan 
ile i~letmeler (Havalimanlan, limanlar, s1rnr kap1lan, gumrukler, karayollan, huzurevleri, ya~h 
bak1m evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonlan, Nufus Mudurlukleri, Acil <;:agn 
Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Goe; idaresi, PTI vb.), 

d) Akaryak1t istasyonlari, 

e) Valilikler/Kaymakamhklar tarafmdan yerle~im merkezleri ic;in her 50.000 nufusa 
bir adet ve ii sm1rlan ic;inden gec;en ~ehirleraras1 karayolu ve varsa otoyol uzerinde her 50 



km ic;in bir adet olmak uzere belirlenecek say1da (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi, 

f) Dogalgaz, elektrik, petrol sektorunde stratejik olarak faaliyet yuruten buyuk tesis 
ve i~letmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dogalgaz c;evrim santralleri gibi), 

g) ic;me suyu dolum tesisleri ile ic;me suyu, gazete ve mutfak tupu dag1t1mm1 yapan 
~irketler, 

g) Hayvan barmaklar1, hayvan ~iftlikleri ve hayvan bak1m merkezleri, 

h) Saghk hizmetlerinin kapasitesini arttrrmaya yonelik acil in~aat, donarnm vb. 
faaliyetleri yuruten i~letme/firmalar, 

1) Bulundugu yerin il!ilc;e H1fz1ss1hha Kurulu tarafmdan izin verilmesi ~art, ile 
makarna, un ve unlu mamuller, sut, et, bahk uretimi gibi temel g1da maddelerinin uretiminin 
yap1ld191 tesislerve kag,t, kolonya uretimi ba~ta olmak uzere hijyen malzemeleri ile bu 
malzemelerin uretimi ic;in ihtiyac; duyulacak hammaddelerin uretiminin yapild191 tesisler, 

i) Yurt i~i ve d1~1 ta~1mac1hk (ihracat/ithalat/transit ge~i~ler dahil) ve lojistigini 
yapan firmalar, 

j) Oteller ve konaklama yerleri, 

k) G1da, temizlik ve ilac; gibi sektorlere ambalaj saglayan Uretim tesisleri, 

I) <;ah~anlan in~aat/maden alanmda bulunan ~antiyede konaklayarak yap1m1 veya 
c;ah~mas, devam eden buyuk in~aatlar ile madenler (Bu madde kapsam1nda in~aat ve 
konaklama ayrn ~antiye alani ic;inde ise izin verilir, ba~ka bir yerden c;ah~anlann gelmesine 
ve ~antiyede kalanlann ba~ka bir yere gitmelerine izin verilmez. <;ah~ma alarn sadece in~aat 
alanr/maden sahalan ile smrrhd,r.), 

m) Gazete, radyo ve televizyon kurulu~lari ile gazete bas1m matbaalari, 

n) Daha onceden sozle~meye/taahhude baglanm,~ ve belirlenen sure ic;erisinde 
yeti~tirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, urun, arac;-gerec; ureten i~ yerleri ve 
tesisler (mevcut zorunluluklarm, ispatlamalan ve anilan ~artlara uymalan kayd,yla), 

o) Zirai amac;h akaryak1t sat,~, yap,lan Tanm Kredi Kooperatifleri, 

o) Valilikler/Kaymakamhklar taraf1ndan tespit edilecek ihtiyaca gore kura ile 
belirlenecek; zirai ilac;, tohum, fide, gubre vb. tanmsal uretime ili~kin urun sat,~, yapan 
i~letmeler, 

p) Sebze/meyve toptanc1 halleri, 

9- iSTiSNA KAPSAMINDA OLAN Ki$iLER 

a) Bu Genelgenin (8) numarah ba~hgmda yer alan "Ac;,k Olacak i~yeri, i~letme ve 
Kurumlarda" yonetici, gorevli veya c;ah~anlar, 

b) Kamu duzeni ve guvenliginin saglanmasmda gorevli olanlar (Ozel guvenlik 
gbrevlileri dahil), 

c) Acil <;agri Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, K1zllay ve AFAD' da 

gorev alanlar, 



FiYAT TARiFESi 

~) Cenaze defin i~lemlerinde gorevli olanlar (din gorevlileri, hastane ve belediye 
gorevlileri vb.) ile birinci derece yakmlannm cenazelerine kat1lacak olanlar, 

d) Elektrik, su, dogalgaz, telekomOnikasyon vb. kesintiye ugramamas1 gereken 
iletim ve altyap1 sistemlerinin sOrdOrOlmesi ve anzalannm giderilmesinde gorevli olanlar, 

e) Orun ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiginde (kargo dahil), yurt ic;i 
ve yurt d1~1 ta~1mac1hk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsammda gorevli olanlar, 

f) Ya~h bak1mevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, c;ocuk evleri vb. sosyal 
koruma/bak1m merkezleri c;ah~anlan, 

g) Otizm, agir mental retardasyon, down sendromu gibi "Ozel Gereksinimi" 
olanlar ile bunlann veli/vasi veya refakatc;ileri, 

g) Demir-c;elik, cam, ferrokrom vb. sektorlerde faaliyet yOrOten i~ yerlerinin yOksek 
dereceli maden/cevher eritme finnlan ile soguk hava depolan gibi zorunlu olarak 
c;ah~tinlmas1 gereken bolOmlerinde gorevli olanlar, 

h) Bankalar ba~ta olmak Ozere yurt c;apmda yaygm hizmet ag1 olan kurum, kurulu~ 
ve i~letmelerin bilgi i~lem merkezlerinin c;ah~anlan (asgari say1da olmak kayd1yla), 

) Bitkisel (gOI, c;ay, meyve, hububat, kesme c;ic;ek vb.) ve hayvansal (sOt, et, yumurta, 
bahk vb.) OrOnlerin Oretimi, sulamas1, i~lenmesi, ilac;lamas1, hasat1, pazarlanmas1 ve 
nakliyesinde c;ah~anlar, 

i) KOc;Okba~-bOyOkba~ hayvanlan otlatanlar, anc1hk faaliyetini yOrOtenler, 

30.04.2020 tarih ve 7486 say1h Genelgemiz kapsammda olu~turulan Hayvan 
Besleme Grubu Oyeleri ile sokak hayvanlanrn besleyecek olanlar, 

k) ikametinin onO ile s1rnrh olmak kayd1yla evcil hayvanlannm zorunlu ihtiyac1n1 
kar~1lamak Ozere d1~an c;1kanlar, 

I) Zorunlu saghk randevusu olanlar (K1z1lay'a yapilacak kan ve plazma 
ba91~lar1 dahil), 

m) Yurt, pansiyon, ~antiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacag1 temel 
ihtiyac;lann kar~1lanmasmda gorevli olanlar, 

n) i~ saghg1 ve gOvenligi nedeniyle i~ yerlerinden aynlmalan riskli olan c;ah~anlar (i~ 

yeri hekimi vb.), 

o) Veteriner hekimler, 

o) Servis hizmeti vermek Ozere d1~anda olduklanni belgelemek ~art1 ile teknik servis 
c;ah~anlan, 

p) i~yerlerinin kapah oldugu saatlerde/gunlerde sOrekli olarak i~yerlerini 
bekleyenler, 

r) Belediyelerin toplu ta~1ma, temizlik, kat1 at1k, su ve kanalizasyon, ilac;lama, itfaiye 
ve mezarhk hizmetlerini yurutmek Ozere hafta sonu c;ah~acak personel, 

s) Madencilik, in~aat ve diger bOyOk yatinm projelerinde kullarnlmakta olan 



patlayicilann imalat ve lojistiginde <;:ah~anlar, 

~) Mahkeme karan <;:er<;:evesinde <;:ocuklan ile ~ahsi munasebet tesis edecekler 
(mahkeme karanm ibraz etmeleri ~art1 ile), 

t) Serbest muhasebeci mali mu~avirler, yeminli mali mu~avirler ve bu meslek 
mensuplan ile beraber <;:ah~anlar, 

Belirtilen istisnalar d1~1ndaki tum vatanda~lanm121n evlerinde kalmas1 esastir. 

"A<;:1k Olacak i~yeri, i~letme ve Kurumlar" ba~hgmm (1) maddesi kapsam1ndakilere 
yonelik kararlar, il/il<;:e H1fz1ss1hha Kurullannca; LGS smav1 i<;:in en ge<;: 19.06.2020 Cuma 
gunu saat 13.00'a, YKS s1nav1 i<;:in en ge<;: 26.06.2020 Cuma gunu saat 13.00'a kadar 
ahnacakt1r. 

Soz konusu tedbirlere ili~kin Valiler/Kaymakamlar tarafmdan ilgili mevzuat uyarmca 
gerekli kararlann ivedilikle ahnmas1, ahnan kararlara uymayan vatanda~lara Umumi 

H1fz1ss1hha Kanununun 282 nci maddesi geregince idari para cezas1 verilmesi ba~ta olmak 
uzere aykinhgm durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri geregince i~lem yap1lmas1, 
konusu su<;: te~kil eden davram~lara ili~kin Turk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsammda gerekli adli i~lemlerin ba~latilacakt1r. 

Bilgilerinizi ve Genelgenin bagh odalanmz arac1hg1yla esnaf ve sanatkarlanm1za 

duyurulmas1 hususunda geregini ivedilikle rica ederiz. 

~ e-imzahdir 

Naci SULKALAR 
Genel Sekreter 

~ e-imzahdir 

M.Burhan AK.SAK 
Genel Ba~kan Vekili 




