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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Genelge, COVID-19 pandemisi süresince Genel Müdürlükçe
düzenlenecek olan tüm teorik sınavlar esnasında alınacak ilave önlemlere dair esasların
belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Genelge, Genel Müdürlükçe düzenlenen tüm teorik bilgi
sınavlarına katılacak adayları ve sınav görevlilerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanununa, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 437 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (m) ve (n) Bentlerine, 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
SHY-1 Pilot Lisans Yönetmeliğine, 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan SHY 65-01 Yönetmeliğine ve 04/11/2013 tarih ve 28821 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve
Yetkilendirme Yönetmeliğine (SHY-ATSEP) ve SHT-17.5 sayılı Havacılık Güvenliği Sınav
Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Uygulama
Sınavların gerçekleştirilmesi
MADDE 4 – (1) Sınavların gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük tarafından aşağıda
belirtilen önlemler alınacak ve sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında uygulanması
sağlanacaktır.
a. Sınavlardan önce alınacak önlemler:
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olarak
görevlendirilmeyecektir.
2. Sınav salonu kapasitesinin yarısı kadar aday sınav salonuna alınarak adaylar arasında en
az 1 metrelik sosyal mesafenin sağlanacak veya adayların sınava katıldıkları kabinlerin
etrafına şeffaf paneller yerleştirilerek adaylar arasında fiziksel ayrım sağlanacaktır.
3. Sınav salonu ve binasının su ve deterjanla günlük olarak düzenli temizliğinin
sağlanacaktır.
4. Temizlik sonrası sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri,
merdiven tırabzanları gibi) 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya Sağlık Bakanlığı onaylı
dezenfektan kullanılarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
5. Her bir aday için sınav salonunda antiseptik sıvı bulundurulacaktır.
6. Sınav salonu girişinde adayların rahatlıkla görüp okuyabileceği şekilde ekte yer alan
duyuru metni asılacaktır.
a. Sınav sırasında alınacak önlemler:
1. Adayların sınav salonuna girişlerinde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan
yapılacaktır. Üst araması yapan görevliler eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanması
sağlanacaktır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe korunarak alınacak ve
koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır.
2. Sınav için adaylara belirli randevu saatleri verilerek bekleme salonunda veya sınav
salonu girişinde herhangi bir kalabalık oluşturulmayacaktır.
3. Sınav görevlilerinin ve sınava katılacak adayların sürekli olarak maske kullanımını
sağlanacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların sosyal mesafeyi koruması koşulu ile
maskeler çıkarılıp, sınavlara devam edilebilir.
4. Sınav esnasında aday tarafından temas edilen yerler ile kullanılan dokümanların ve
araçların her bir adayın kullanımı sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan
kullanılarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
5. Sınavın gerçekleştirileceği binanın girişinde adayların ve görevlilerin vücut ısıları
ölçülecek ve 38 derece üstü ateşi olan kişiler sınav binasına alınmayacaktır. Ayrıca
şiddetli öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19'u düşündürecek
şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan
adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Sınava bu nedenle kabul edilmeyen adayların
sınav hakları korunacaktır.
6. Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacaktır.
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a. Sınav sonrasında alınacak önlemler:
1. Adayların sınav sonunda salon ve binadan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1
metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler
alınacaktır.
2. Sınav salonları sınav sonrası pencereler açılarak havalandırılacaktır.
3. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılacaktır.
4. Sınav sonrasında tüm binanın genel temizliği (özellikle sınav salonu ve tuvaletler) su ve
deterjan kullanılarak yapılacaktır.
Sınav görevlilerinin sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Sınav görevlileri, görevlerini aşağıda belirtilen hususlara uygun
olarak gerçekleştirecektir.
a. Sınav salonu girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması
sağlanacaktır.
b. Adaylar, sınavın yapılacağı salona, sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım)
korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde
alınacaktır.
c. Sınav görevlileri sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat edeceklerdir.
d. Sınav görevlileri sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek ve
sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam edeceklerdir. Maskeler nemlenmesi
durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin
dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır.
Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske
değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.
e. Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre,
3-4 adım) korunmasını sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler
alınacaktır.
f. Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılacaktır.
Adayların sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Sınavlara katılacak adaylar aşağıda belirtilen önlemleri alacak ve
sürekli olarak uygulayacaktır. Adaylar bu belirtilen önlemleri almayı ve sınav görevlilerinin
bu doğrultudaki talimatlarına uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

a. Sınav için randevu aldıktan sonra; ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü
şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması
olan adaylar sınava katılmamalıdır. Bu adayların sınav hakları Genel Müdürlüğe
başvurmaları durumunda korunacaktır.
b. Randevu saatlerinden en fazla 15 dakika önce sınav binasında bulunmaları
gerekmektedir.
c. Sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında sosyal mesafeyi (en az 1 metre, 3-4 adım)
sürekli olarak korumaları ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde hareket etmeleri
gerekmektedir.
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d. Kişisel hijyen gerekliliklerine dikkat etmeleri ve bina / sınav salonu girişinde el
antiseptiği kullanmaları gerekmektedir.
e. Adaylar sınavın yapılacağı binada, bahçesinde, sınav salonunda, sınav süresince tıbbi
maske takmalıdır. Sınav başladıktan sonra adaylar sosyal mesafeyi korumak koşulu ile
maskelerini çıkarıp sınavlarına devam edebilirler. Maskeler, nemlenmesi durumunda
yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği
kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.
f. Bu gerekliliklere uymayan adaylar, sınav görevlileri tarafından sınav salonundan
çıkartılacak, sınavları geçersiz sayılacak ve sınav haklarını kullanmış sayılacaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçerlilik
MADDE 7 – (1) Bu Genelge, 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar
pandemi riskinin devam etmesi veya ortadan kalkması halinde gerekli düzenlemeler Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce ayrıca yapılacaktır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Genelge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Bahri KESİCİ
Genel Müdür
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