
HAFTASONU YASAĞINA İLİŞKİN SIKÇA SORULA SORULAR 

1. Pamuk, mısır ekim ve sulama faaliyetleri, buğday, arpa, nohut, mercimek 

için yabancı ot ve zararlılarla mücadele çalışmaları, sera ve açık alanlarda 

sebze fide dikimi, meyve bahçesi tesisi, ilkbahar bakımı ve ilaçlama 

çalışmaları yapılacağından üretim, nakliye, pazarlama, işçilik 

faaliyetlerini yapan üretici ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına.  

 

Ancak, 18 ile 65 yaş arasındaki çiftçi ve çalışanları sokağa çıkma 

yasağı kapsamında olmamakla birlikte tarımsal girdi tedarikçisi 

tohum, ilaç, gübre, fide ve fidan satış bayileri sokağa çıkma yasağı 

kapsamında olacaklarından çiftçilerimizin sokağa çıkma yasağı 

başlamadan önce tohum, gübre, ilaç, fide, fidan gibi temel girdileri 

temin etmeleri büyük önem arz etmektedir.  

 

2. Bitki koruma program ve prensipleri çerçevesinde İl ve İlçe tarım ve 

Orman müdürlüklerinde çalışan teknik ve yardımcı personellerden 

ilimizde yürütülen süne mücadelesinde görev alan personellerin sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına 

 

3. Hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için veteriner klinikleri, hayvan 

hastaneleri, hayvancılık işletmeleri, kanatlı işletmeleri, arıcılık işletmeleri, 

büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kesimhanelerinin açık olması, bu 

işletmelerin sahipleri ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf 

olmalarına 

 

 

4. İlimizde faaliyet gösteren süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, un 

fabrikaları, yem fabrikaları, soğuk zincire tabi gıdaların işlendiği tesisler, 

soğuk hava depoları vb. işletmelerin açık olması, bu işletmelerin sahipleri 

ve çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf olmalarına 

 

5. İl dışına çıkışına ve/veya ile gelişine izin verilen tarım işçilerinin sokağa 

çıkma yasağından muaf olmalarına karar verilmiştir. 

 

6. Diyarbakır dışına tarımsal faaliyet amacıyla çıkış yapacak vatandaşların 

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) bulunması koşuluyla tarımsal 

faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir. (Eş ve çocuğuyla ÇKS belgesi 



olanlar gidebilir. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı belge olsa dahi 

gidemeyeceklerdir) 

 

7. Tüm marketler genelgeye göre saat 21:00 itibariyle kapanacaktır. (Ekmek 

üreten marketler dahil) 

 

8. Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar başlığı altında yer alan J maddesi 

(Gıda, Temizlik ve İlaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri) 

yasaktan muaf olacaklardır. 

 

9. İstisna kapsamında olan kişiler başlığı altında yer alan I maddesi 

(Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, 

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar) sokağa çıkma yasağından 

muaftır. 

 

10.  Yasak süresince, belirli bir saat aralığı ve güzergahları tespit edilmiş 

noktalardan ulaşım hizmetlerinin verilmesine dair bir düzenleme mevcut 

değildir. (Sağlık çalışanları bu kapsam dışındadır) 

 

11.  Akaryakıt İstasyonları ile ilgili yeni bir düzenleme söz konusu.  Buna 

göre her 50.000 nüfuslu yerleşim yerleri dahil olmak üzere ve 50 km’de 

bir olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Listeler belirlendiğinde ilgili 

üyelerimiz ile paylaşımda bulunacağız. 

 


