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81 İlde 22.05.2020 Saat 24.00 İle 26.05.2020 Saat 24.00 Arasında
Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması

 
Bakanlığımız tarafından, 81 İl Val�l�ğ�ne gönder�len Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelges�’n�n detayları şu
şek�lded�r: 
 
Koronav�rüs salgınının görüldüğü andan �t�baren, Sağlık Bakanlığı ve B�l�m Kurulunun öner�ler�, Sayın
Cumhurbaşkanımızın tal�matları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzen� açısından
oluşturduğu r�sk� yönetme, sosyal �zolasyonu tem�n, sosyal mesafey� koruma ve yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla b�rçok tedb�r kararı alınarak uygulamaya geç�r�lm�şt�r.
 
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süres�nce Koronav�rüs (Cov�d-19) salgınının halk sağlığı açısından
oluşturab�leceğ� r�skler� yöneteb�lmek adına alınab�lecek ek tedb�rler 18.05.2020 Pazartes� günü Sayın
Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kab�nes�nde değerlend�r�lm�ş; B�l�m
Kurulunun öner�ler� ve Koronav�rüsle mücadelede ed�n�len tecrübeler ışığında, 81 �l�m�zde Ramazan
Bayramı ar�fes�ne denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartes� gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020
tar�hler�nde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar ver�lm�şt�r.

Bugüne kadar alınan tedb�rler�n, salgının yayılım hızının düşürülmes�ne olan etk�s�n�n en üst noktaya
taşınab�lmes� amacıyla yukarıda bel�rlenen çerçevede 81 �l�m�zde İl İdares� Kanununun 11/C maddes� �le
Umum� Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nc� maddeler� uyarınca �l val�ler�/Hıfzıssıhha kurulları tarafından
aşağıdak� kararların alınması gerekmekted�r.
 
Bu kapsamda;

1- 22.05.2020 tar�h� saat 24.00 �le 26.05.2020 tar�h� saat 24.00 arasında 81 �l�m�z sınırları �ç�nde
bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

 

2-Açık Olacak İşyer�, İşletme Ve Kurumlar

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etk�s�n� en az düzeyde tutmak amacıyla;
 
a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyem�şç�ler;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması önces�nde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyem�şç�ler saat 23.00’a kadar faal�yetler�ne devam edeb�lecek.

a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartes� günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyem�şç�ler
10.00-17.00 saatler� arasında faal�yet göstereb�lecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzer� �le 20 yaş ve
altında bulunanlar har�ç olmak üzere) zorunlu �ht�yaçlarının karşılanması �le sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engell� vatandaşlarımız har�ç) �kametler�ne en yakın market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyem�şç�lere g�d�p geleb�lecekt�r. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyem�şç�ler
evlere/adrese serv�s şekl�nde de satış yapab�leceklerd�r.

a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartes� ve 26.05.2020 Salı günler� market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyem�şç�ler �le onl�ne satış yapan �şletmeler kapalı olacaktır.

b) 23.05.2020 Cumartes�, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartes� ve 26.05.2020 Salı günler� ekmek
üret�m�n�n yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı �ş yerler� �le bu �ş yerler�n�n sadece ekmek satan
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bay�ler�, ayrıca tatlı üret�m�n�n yapıldığı/satıldığı �ş yerler� açık olacaktır. (Bu �ş yerler�nde sadece
ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılab�l�r.)

23.05.2020 Cumartes�, 24.05.2020 Pazar günler� �le 25.05.2020 Pazartes�, 26.05.2020 Salı günler�
vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan �ş yerler� sadece eve/adrese serv�s şekl�nde
satış yapab�leceklerd�r.

c) Ramazan Bayramı münasebet�yle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartes�, 24.05.2020
Pazar, 25.05.2020 Pazartes� ve 26.05.2020 Salı günler�, sadece evlere paket serv�s şekl�nde h�zmet sunmak
üzere lokanta ve restoran tarzı �şyerler�,

ç) İlaç, tıbb� c�haz, tıbb� maske ve dezenfektan üret�m�, nakl�yes� ve satışına �l�şk�n faal�yetler� yürüten �ş
yerler�,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veter�ner kl�n�kler� ve hayvan hastaneler�,

e) Zorunlu kamu h�zmetler�n�n sürdürülmes� �ç�n gerekl� kamu kurum ve kuruluşları �le �şletmeler
(Haval�manları, l�manlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevler�, yaşlı bakım evler�, rehab�l�tasyon
merkezler�, Ac�l Çağrı Merkezler�, AFAD B�r�mler�, Vefa Sosyal Destek B�r�mler�, Göç İdares�, PTT vb.),

f) Val�l�kler/Kaymakamlıklar tarafından yerleş�m merkezler� �ç�n her 50.000 nüfusa b�r adet ve �l sınırları
�ç�nden geçen şeh�rlerarası karayolu ve varsa otoyol üzer�nde her 50 km �ç�n b�r adet olmak üzere
bel�rlenecek sayıda akaryakıt �stasyonu ve last�k tam�rc�s� (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt
�stasyonları �le last�k tam�rc�ler� kura yöntem� �le bel�rlenecekt�r ve nöbetç� akaryakıt �stasyonlarının
marketler� açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektr�k, petrol sektöründe stratej�k olarak faal�yet yürüten büyük tes�s ve �şletmeler (Raf�ner�
ve petrok�mya tes�sler� �le term�k ve doğalgaz çevr�m santraller� g�b�),

ğ) İçme suyu dolum tes�sler� �le �çme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan ş�rketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan ç�ftl�kler� ve hayvan bakım merkezler�,

ı) Sağlık h�zmetler�n�n kapas�tes�n� arttırmaya yönel�k ac�l �nşaat, donanım vb. faal�yetler� yürüten
�şletme/f�rmalar,

�) Bulunduğu yer�n İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından �z�n ver�lmes� şartı �le makarna, un ve unlu
mamüller, süt, et, balık üret�m� �le g�b� temel gıda maddeler�n�n üret�m�n�n yapıldığı tes�sler ve kâğıt, kolonya
üret�m� başta olmak üzere h�jyen malzemeler� �le bu malzemeler�n üret�m� �ç�n �ht�yaç duyulacak
hammaddeler�n üret�m�n�n yapıldığı tes�sler,

j) Yurt �ç� ve dışı taşımacılık (�hracat/�thalat/trans�t geç�şler dâh�l) ve loj�st�ğ�n� yapan f�rmalar,

k) Oteller ve konaklama yerler�,

l) Gıda, tem�zl�k ve �laç g�b� sektörlere ambalaj sağlayan üret�m tes�sler�,

m) Çalışanları �nşaat alanında/maden alanında bulunan şant�yede konaklayarak yapımı veya çalışması devam
eden büyük �nşaatlar �le madenler (Bu madde kapsamında �nşaat ve konaklama aynı şant�ye alanı �ç�nde �se
�z�n ver�l�r, başka b�r yerden çalışanların gelmes�ne ve şant�yede kalanların başka b�r yere g�tmeler�ne �z�n
ver�lmez. Çalışma alanı sadece �nşaat alanı/maden sahaları �le sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve telev�zyon kuruluşları �le gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve bel�rlenen süre �çer�s�nde yet�şt�r�lmes� gereken �hracata
konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten �ş yerler� ve tes�sler (mevcut zorunluluklarını �spatlamaları ve
anılan şartlara uymaları kaydıyla),
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ö) Z�ra� amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kred� Kooperat�fler�,

p) Kısıtlama süres�nde yağmura bağımlı tarımsal faal�yetler göz önünde bulundurularak
Val�l�kler/Kaymakamlıklar tarafından tesp�t ed�lecek �ht�yaca göre kura �le bel�rlenecek; z�ra� �laç, tohum,
f�de, gübre vb. tarımsal üret�me �l�şk�n ürün satışı yapan �şletmeler,

o) 23.05.2020 Cumartes� ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı haller�,
 

3- İst�sna Kapsamında Olan K�ş�ler

a) Bu Genelgen�n (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyer�, İşletme ve Kurumlarda” yönet�c�,
görevl� veya çalışanlar,

b) Kamu düzen� ve güvenl�ğ�n�n sağlanmasında görevl� olanlar (Özel güvenl�k görevl�ler� dâh�l),

c) Ac�l Çağrı Merkezler�, Vefa Sosyal Destek B�r�mler�, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze def�n �şlemler�nde görevl� olanlar (d�n görevl�ler�, hastane ve beled�ye görevl�ler� vb.) �le b�r�nc�
derece yakınlarının cenazeler�ne katılacak olanlar,

d) Elektr�k, su, doğalgaz, telekomün�kasyon vb. kes�nt�ye uğramaması gereken �let�m ve altyapı s�stemler�n�n
sürdürülmes� ve arızalarının g�der�lmes�nde görevl� olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemeler�n nakl�yes�nde ya da loj�st�ğ�nde (kargo dah�l), yurt �ç� ve yurt dışı taşımacılık,
depolama ve �lg�l� faal�yetler kapsamında görevl� olanlar,

f) Yaşlı bakımev�, huzurev�, rehab�l�tasyon merkezler�, çocuk evler� vb. sosyal koruma/bakım merkezler�
çalışanları,

g) Ot�zm, ağır mental retardasyon, down sendromu g�b� “Özel Gereks�n�m�” olanlar �le bunların vel�/vas�
veya refakatç�ler�,

ğ) Dem�r-çel�k, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faal�yet yürüten �ş yerler�n�n yüksek derecel� maden/cevher
er�tme fırınları �le soğuk hava depoları g�b� zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümler�nde görevl�
olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın h�zmet ağı olan kurum, kuruluş ve �şletmeler�n b�lg�
�şlem merkezler�n�n çalışanları (asgar� sayıda olmak kaydıyla),

ı) B�tk�sel (gül, çay, meyve, hububat, kesme ç�çek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünler�n
üret�m�, sulaması, �şlenmes�, �laçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakl�yes�nde çalışanlar,

�) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faal�yet�n� yürütenler,

j) 30.04.2020 tar�h ve 7486 sayılı Genelgem�z kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeler� �le
sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkamet�n�n önü �le sınırlı olmak kaydıyla evc�l hayvanlarının zorunlu �ht�yacını karşılamak üzere dışarı
çıkanlar,

l) Kısıtlama süres�nce ekmek dağıtımı yapanlar �le lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerler�n�n evlere serv�s
h�zmet�nde görevl� olanlar �le 23.05.2020 Cumartes� günü 10.00-17.00 saatler� arasında �se marketler,
bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyem�şç�ler �ş yerler�n�n evlere serv�s h�zmet�nde görevl� olanlar,
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m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dah�l),

n) Yurt, pans�yon, şant�ye vb. toplu yerlerde kalanların gereks�n�m duyacağı temel �ht�yaçların
karşılanmasında görevl� olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenl�ğ� neden�yle �ş yerler�nden ayrılmaları r�skl� olan çalışanlar (�ş yer� hek�m� vb.),

ö) Veter�ner hek�mler,

p) Serv�s h�zmet� vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı �le tekn�k serv�s çalışanları,

r) İşyerler�n�n kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekl� olarak �şyerler�n� bekleyenler,

s) Beled�yeler�n toplu taşıma, tem�zl�k, katı atık, su ve kanal�zasyon, �laçlama, �tfa�ye ve mezarlık
h�zmetler�n� yürütmek üzere hafta sonu, Pazartes� ve Salı günler� çalışacak personel,

ş) Tedar�k z�nc�r�n�n aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartes� günü
07.00-10.00 saatler� arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyem�şç�ler �le 26.05.2020 Salı günü saat
18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünler�n nakl�, kabulü, depolama ve satışa hazırlama
aşamasında görevl� olanlar (Bu madde kapsamında h�çb�r şek�lde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madenc�l�k, �nşaat ve d�ğer büyük yatırım projeler�nde kullanılmakta olan patlayıcıların �malat ve
loj�st�ğ�nde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatler� arasında yürüme mesafes�yle sınırlı olmak, sosyal mesafe
kuralına r�ayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzer� �le kron�k rahatsızlığı olan vatandaşlarımız
ve �ht�yaç duyulan hallerde bunların refakatç�ler�,

ü) Mahkeme kararı çerçeves�nde çocukları �le şahs� münasebet tes�s edecekler (mahkeme kararını �braz
etmeler� şartı �le),

v) Serbest muhasebec� mal� müşav�rler, yem�nl� mal� müşav�rler ve bu meslek mensupları �le beraber
çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın b�r�nc� günü) münhasır olmak üzere az�z şeh�tler�m�z�n kab�rler�n�
z�yaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşler� �le �ht�yaç hal�nde refakatç�ler� (şeh�t yakınlarımızın
şeh�tl�klere ulaşımları talepler� hal�nde val�l�k/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)
Bel�rt�len �st�snalar dışındak� tüm vatandaşlarımızın evler�nde kalması esastır.
 

Seyahat �z�n belgeler� sokağa çıkma kısıtlaması süres�nce geçerl� olacaktır.

 

Başta sağlık ve güvenl�k olmak üzere kamu düzen�n�n tes�s� �ç�n görevl� olan kamu görevl�ler�n�n şeh�r
�ç� toplu ulaşımlarını tem�nen beled�yelerce gerekl� tedb�rler alınacaktır.

 

Ekmek dağıtımının düzenl� olması amacıyla Val� ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası,
yerel yönet�m, emn�yet ve jandarma tems�lc�ler�n�n katılımıyla oluşturulacak b�r kom�syon tarafından,
her mahalle �ç�n muhtar görüşü de alınarak �ved�l�kle �l/�lçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan
doğrultusunda �l/�lçedek� ekmek üreten �ş yerler�n�n sorumlu oldukları dağıtım bölgeler�
(mahalle/cadde/sokak ölçeğ�nde) �le her dağıtım bölges� �ç�n görev yapacak araç l�steler�
bel�rlenecekt�r. Bu şek�lde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek B�r�mler� ekmek
dağıtımını gerçekleşt�reb�lecekt�r.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartes� ve 26.05.2020 Salı günü
gazete dağıtımı, gazete ş�rketler�n�n r�ng hal�nde çalışacak dağıtım araçları, bel�rlenen �çme suyu
dağıtım bay�ler� ve Vefa Sosyal Destek B�r�mler� aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete
dağıtımının evlere serv�s şekl�nde yapılması esastır). 23.05.2020 Cumartes� günü gazete dağıtımı/satışı
marketler ve bakkallar aracılığı �le yapılacaktır.

 

Bu Genelgen�n (2) numaralı “Açık Olacak İşyer�, İşletme ve Kurumlar” başlığının (�) maddes�ne
yönel�k kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 21.05.2020 Perşembe günü saat 22:00'a kadar
alınacaktır.

Söz konusu tedb�rlere �l�şk�n Val�ler/Kaymakamlar tarafından �lg�l� mevzuat uyarınca gerekl� kararların
�ved�l�kle alınması, uygulamada herhang� b�r aksaklığa meydan ver�lmeyecek ve mağdur�yete neden
olunmayacak.
 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umum� Hıfzıssıhha Kanununun 282 nc� maddes� gereğ�nce �dar� para
cezası ver�lmes� başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun �lg�l� maddeler� gereğ�nce �şlem
uygulanacak. Konusu suç teşk�l eden davranışlara �l�şk�n Türk Ceza Kanununun 195 �nc� maddes�
kapsamında gerekl� adl� �şlemler�n başlatılacak.
 


