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T.C. 

ERENLER KAYMAKAMLIĞI 

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

Karar tarihi:22/04//2020 

Karar sayısı:2020-10 

 

İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

 

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 22/04/2020 tarihinde Erenler Kaymakamı Salih 

KARABULUT başkanlığında Erenler Belediye Başkanı Fevzi KILIÇ, İlçe Sağlık Müdürü 

Uzm. Dr. Ömer BALCI, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali ALTUN, İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ayhan ERSOY, Serbest Eczacı Nermin KILINÇ’ın iştirakleri ile 

Kaymakamlık Makamında saat 17:00’de toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek karara 

bağlamıştır. 

 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine 

olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Sakarya İl genelinde olduğu gibi, İlçe 

İdaresi ve Teşkilatı Kanununun 32 / Ç maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 

72 nci maddesi uyarınca Erenler Kaymakamlığı tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınma 

gereği doğmuştur.  

 

İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarih ve 89780865-153-E.7058                                                                      

sayılı genelgelerinde belirtilen tedbirler ve istisnalardan bahisle; 

 

1- 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen 

istisnalar hariç olmak üzere; Erenler İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm 

vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. 

2- Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar 

a) Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde 

tutmak amacıyla; 

a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma 

kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 

Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-

23.00 olarak belirlenmiştir. 

a.2-Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 

Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri 

arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve 
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altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı 

olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine 

en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler 

ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 

a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar 

kapalı olacaktır. 

b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 

Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı 

işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin 

yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı 

satışı yapılabilir.) açık olacaktır. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri 

vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 

Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış 

yapabileceklerdir. 

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı 

günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 

26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta 
ve restoran tarzı işyerleri, 

d) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin 

faaliyetleri yürüten işyerleri, 

e) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve 

hayvan hastaneleri, 

f) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları 

ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, 

huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, 

AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), 

g) Erenler Kaymakamlığı tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir 

adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 

50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik 

tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik 

tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının 

marketleri açık olacaktır.), 

 

1.İlçemiz Kaymakamı Salih KARABULUT’un Başkanlığında, Erenler Belediye 

Başkanı Fevzi KILIÇ, İlçe Emniyet Müdürü Osman GÜNDÜZ ve İlçe Jandarma Komutanı 

Fatih Mehmet ASLAN’ın katılımlarıyla oluşturulan Komisyon huzurunda, Erenler İlçesindeki 

akaryakıt istasyonları arasında İçişleri Bakanlığının 21.04.2020 gün ve E.7058 sayılı 

Genelgesi uyarınca çekilen kura ile, 23.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 24.04.2020 tarihi saat 

24:00 arasında 48 saatlik süre için Koç Konaklama Tesisleri ve Petrol Ürn. San ve Tic. Ltd. 

Şti. (TP) firması ile Öz-Özgün İnşaat Hafriyat Nakliyat Mad. Pet. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

(SHELL) firması, 25.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında ise 

yine 48 saatlik süre için, Adakent Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. (GO) ile Ada Mrt Petrol 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (QPLUS) firması nöbetçi olarak belirlenmiş ve 

görevlendirilmişlerdir.  
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2.Ayrıca Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 93039095-030.04.01-E.480 sayı ve 21.04.2020 

Tarihli yazısına istinaden 112 merkezlerindeki bütün ambulansların akaryakıt ihtiyacını 

Erenler Mahallesi D-100 Yanyol No: 370 adresindeki Kahraman (Kıratlı) Petrol(BP) 

akaryakıt istasyonundan temin etmeleri nedeniyle ilçe merkezindeki söz konusu akaryakıt 

istasyonundan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarih ve 

89780865-153-E.7058 sayılı genelgelerinde akaryakıt istasyonlarının kurayla belirlenmesi 

istenildiğinden Kahraman (Kıratlı) Petrol(BP) Akaryakıt İstasyonu kuraya dahil edilmemiş 

olup, daha önceden görevlendirilmiş olması nedeniyle, haksız rekabeti önlemek, devletin 

tarafsız ve adil davranışına gölge düşürmemek adına sadece Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne 

ait araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması şartiyle, 22.04.2020 Tarih Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarih Saat 24:00’e kadar 1 personel görevlendirilmesiyle çalışmasına, başka 

kurum- kuruluş ve şahıslara kesinlikle satış yapılmamasına, durumun işletme yetkilisine 

bildirilmesine.  

 

Görevlendirilen işyerlerinin adres, sahiplerinin açık kimlik ve iletişim bilgileri ayrıntılı bir 

şekilde aşağıya çıkartılmıştır. 

ERENLER İLÇESİNDE 22.04.2020 TARİHİ SAAT 24:00’ DEN 26.04.2020 TARİHİ 

SAAT 24:00‘ E KADAR AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI İLE 

LASTİK TAMİRCİLERİ 
 

22.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 24.04.2020 

tarihi saat 24:00 arasında 

24.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.04.2020 

tarihi saat 24:00 arasında 

1- KOÇ KONAKLAMA TESİSLERİ VE 

PETROL ÜRN. SAN VE TİC. LTD. 

ŞTİ.(TP) 

Adres: Hasanbey Mah. D-100 Karayolu   

            Üzeri No: 457 Yeni Koç Tesisleri  

            Erenler/Sakarya 

Sahibi: Mükerrem KOÇ 

Tel     : 0532 316 42 98 

             0264 378 04 00   

1- ADAKENT AKARYAKIT SAN. VE 

TİC. A.Ş. (GO) 

Adres: Yeni Mah. Sakarya Cad. No:339   

            Erenler/Sakarya 

Sahibi : Mahsun TÜRKAN 

Tel      : 0530 082 31 21 

             

2- ÖZ-ÖZGÜN İNŞAAT HAFRİYAT 

NAKLİYAT MAD. PET. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. (SHELL) 

Adres: Erenler Mah. Sakarya Cad. No:362   

            Erenler/Sakarya 

Sorumlu Müdür: Turan AYGÜN 

Tel: 0264 241 67 67 

2- ADA MRT PETROL ÜRÜNLERİ 

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

(QPLUS) 

Adres: Kamışlı Mah. Kozluk Cad. No:150  

            Erenler/Sakarya 

Sahibi : Caner OLGUN 

Tel      : 0536 798 87 97 

3- TAŞINLAR OTOMOTİV YEDEK 

PARÇA LASTİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

(LASTİKÇİ) 

Adres: Sakarya Sanayi Sitesi D-100 Yanyol  

            Cadde. No:153 Erenler/Sakarya 

Sahibi: Erol TAŞIN 

Tel     : 0264 291 46 46 

             0532 272 93 02 

3- SE-M LASTİK KAPLAMA, YENİ 

LASTİK, İNŞAAT VE 

MÜTEAHHİTLİK (LASTİKÇİ) 

Adres:  Küpçüler Mah. Yeni Karasu Yolu    

             Üzeri Erenler Girişi 1. Km 

             Erenler/Sakarya 

Sahibi : Mehmet GÜNDÜZ 

Tel      : 0532 736 23 43 

             0542 583 06 81 
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ERENLER İLÇESİNDE 22.04.2020 TARİHİ SAAT 24:00’ DEN 26.04.2020 TARİHİ 

SAAT 24:00‘ E KADAR AÇIK OLACAK VETERİNER KLİNİKLERİ 

 
 

1- ERENLER VETERİNER KLİNİĞİ 

Adres: Kozluk Mah. Nehir Cad No 129 

Erenler/SAKARYA 

Adi Soyadı: Samet KESTANE 

GSM No: 05549441360 

2- AYGÜN VETERİNER KLİNİĞİ 

Fatih Sultan Mehmet Cad. No.244 

Çaybaşıyeniköy Erenler/SAKARYA 

Adi Soyadı: Yücel AYGÜN 

GSM No: 05326330532 

 

 

h) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis 

ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim 

santralleri gibi), 

i) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, 

j) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 

k) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. 

faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 

l) Erenler İlçe genelinde makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi 

gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta 

olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak 

hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, 

1- Erenler İlçemizde Kozluk Mah. Kozluk Cad.No:42 adresinde bulunan Güneş 

Yamanlar Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.(Güneş Nişasta) Yönetim Kurulu Başkanı 

Gökhan YAMAN olan Firmanın un ve unlu mamuller ile nişasta, kakao ve pudra 

şekeri v.b. temel gıda ihtiyaçlarının üretimini ve paketleme faaliyetlerinin aksamaması 

için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

m) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini 

yapan firmalar, 

n) Oteller ve konaklama yerleri, 

o) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri.  

 

1- Erenler İlçemizde faaliyet göstermekte olan ATP Mühendislik Lojistik 

Müşavirlik San. Ve Tic.Ltd.Şti Tarım Makineleri ve Aletlerinin 

arızalanması ya da ihtiyaç halinde Firma çalışanının çağrılarak, arızayı 

mahallinde veya işyerinde gidermesine ve Luxembourg ülkesine ihracat 

taahhüdü sebebiyle, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince, 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına 

gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 
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2- Erenler İlçemizde Yeşiltepe Mah.Uluyol Cad.No:21 adresinde bulunan 

Ürmaksan Mak.İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Davut ÜR olan 

Firmanın Tarım makineleri imalatı, bakım-onarım, tarım makinesi tedariki 

faaliyetlerinin, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına 

gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

 

p) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı 

veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında 

inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden 

çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin 

verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), 

q) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 

r) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde 

yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş 

yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan 

şartlara uymaları kaydıyla), 

s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 

24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri, 

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER  

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve 

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,  

     b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,  

     c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik 

görevlileri dahil),  

     ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev 

alanlar,  

     d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye 

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,  

     e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim 

ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,  

     f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi 

ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,  

     g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal 

koruma/bakım merkezleri çalışanları,  

     ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar 

ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,  

    h) Demirçelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek 

dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması 

gereken bölümlerinde görevli olanlar,  

     ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve 

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 
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    i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, 

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Ayrıca Erenler İlçemizde “Yeşiltepe Mah. Fevzi 

Çakmak Cad. No:33 Erenler/Sakarya” Adresinde bulunan, Süt İşleme makinası imalatı ve 

çalışan firmalara arıza teknik servis ve destek veren Erse Krom Paslanmaz Gıda Makine 

San.Tic. Sahibi Ömer TUNA, çalışanları Furkan GÖKÇE(TC:38857487460), Samet 

YILDIRIM(TC:43051353374), Remzi ÖĞRETMNEOĞLU(TC:49909117594), Mustafa 

KÜÇÜK(TC:51397068616), Turgut YILMAZ(TC:40843420702), Abdullah 

YILDIZ(TC:46039247948), Samet VEZNEDAR(TC:25967030440), Emin 

USLU(TC:52483033570), Behlül BEYHAN(TC:41896387264), Emre 

İNANÇLI(TC:37861911534), Yusuf Mert Priştine(TC:38254507082) firmasının 22.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. 

j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak 

hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil 

hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar, Erenler İlçesi sınırları 

içerisinde bulunan Değirmendere Mah. No:122/1 Erenler/SAKARYA adresinde arıcılık ve arı 

kovanı üretim işi yapan “Kılıç Kovancılık” (Sahibi: Engin KILIÇ, TC:47251207604 Tel: 

0533 374 51 98) firmasının yürüttüğü faaliyetlerin aksamaması için 22.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. 

Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin 

belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

 

             k) Veteriner hekimler,  

             l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli 

olanlar,  

            m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları 

dahil),  

             n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel 

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,  

             o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş 

yeri hekimi vb.),  

             ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis 

çalışanları,  

 

            p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi 

faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre Erenler Kaymakamlığı tarafından izin 

verilenler, Ayrıca bu ve benzeri işletmelerde çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla 

ayrıca bir Makam/Mercii’den izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. Bu Kapsamda; Erenler İlçemizde yaygın olarak yetiştiriciliği 

yapılan tarımsal ürünlerin ekim-dikim, gübreleme, ilaçlama dönemleri başlamış olduğu için 

çiftçilerin tohum, fide-fidan ve zirai ilaç teminini sağlayan ruhsatlı bayiler(Bayi yetkilisi ve 

çalışan) ile İlçemiz çiftçisinin tohum, fide-fidan tedarikini sağlayan, kontrol ve denetimini 

gerçekleştiren ziraat mühendislerinin 23-24-25-/04/2020 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri 

arasında işyerlerinde ve üretim sahalarında faaliyetlerine devam etmelerine. Yine Valilik 

Talimatında nüfusu 40.000’e kadar olan ilçelerde 1 adet İlaç/Gübre Bayiinin, Nüfusu 

40.000’in üzerinde olan yerlerde ise 2(ikişer) adet İlaç/Gübre Bayiinin dönüşümlü olarak açık 
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olması uygun görülmüştür. Bu çerçevede Adapazarı Pancar Ekiciler Kooperatifi/Kozluk, Onur 

Gübre/ Kozluk ve 1033 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi/Kayalarreşitbey ve Teknik 

Tarım/Erenler  açık bulunması, bunun yanı sıra Kasaplar Odası Mezbahanesinin acil kesimler 

için açık bulundurulmasına. 

 

               r) Erenler Belediyesinin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, 

ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,  

               s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 

24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 

Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; 

marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü 

ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, 

malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),  

4- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması 

esastır. 

5- Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli 

olacaktır.  

6- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan 

kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Erenler Belediyesi tarafından 

gerekli tedbirler alınmasına. 

7- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Erenler Kaymakamının Başkanlığında 

fırıncılar odası, Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan CERRAHOĞLU, İlçe 

Emniyet Müdürü Osman GÜNDÜZ, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Mehmet 

ASLAN’ın katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar 

görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda ilçedeki 

ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak 

ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu 

şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 

ekmek dağıtımının gerçekleştirilmesine. 

8- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 

24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile 

yapılacaktır. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, 

sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit 

edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 

yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 

9- Sakarya Büyükşehir Belediyesi 31122031-804.01-9887 sayı ve 21.04.2020 tarihli 

yazısı uyarınca Sakarya Cad. No:152/a Erenler/SAKARYA adresinde bulunan 2020 

Yılı Kereste(Mezar Tahtası) alım işinin yüklenicisi “Oğuzcan DEMİRCİOĞLU” 

kerestecilik firmasına defin işlerinin aksamaması için definde kullanılan mezar 

tahtalarını üretmesi gerektiğinden söz konusu bu işyerinin ve personel taşımacılıkta 

kullanılacak 54D 0861 plakalı aracın çalışmalarına izin verilmesine. 

10- Merkez Erenler mah. 1260 sok. No:3 Erenler/Sakarya adresinde Gıda Tarım ve 

Temizlik ürünleri alım satım üretim işiyle iştigal eden “Çevik Bakliyat Tic.Koll.Şti.” 

ramazan ayının yaklaşması ve kurumların halkımıza dağıtacağı kumanya ve erzak 

yardımlarının aksamaması için 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi 

Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 
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11- Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi 

Müdürlüğü personelinden Mahmut Sami AKARYALI, Ali SÖNMEZ ve Gökhan 

ÇİÇEK’in Korona Virüs ile mücadele kapsamında kullanılan yüz siperliği ve 

ventilasyon cihazı üretimi ile ilgili faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, 22.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

12- Erenler İlçemizde Yeni Mah.2097 Sokak No:4 adresinde bulunan Sakarya Et 

Kombinası Müdürlüğü’nün E.23651 Sayı ve 21.04.2020 tarihli yazısına istinaden 

M.S.B. ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı askeri birliklerin et ihtiyacını tedarik 

etmesi ve Ramazan nedeniyle vatandaşlarımızın et ve et ürünlerinin üretim-temin 

faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (i) bendi gereğince, 

23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

13- “Erenler İlçemizde Yeni Mah. Sakarya Cad. No:311” (Bodrum Kat) adresinde 

bulunan İstiridye Mantarı Üretimi yapmakta olan İsmail DEMİR’in faaliyetlerini 

devam ettirebilmesi için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

14- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Şehit İlhan Aras Cad. No:100/A adreste bulunan 

Fibertem Endüstriyel Tem. Malz. San ve Tic. Ltd Şti isimli firmanın Temizlik 

Malzemesi ve Toptan Dağıtım Faaliyetlerinde aksama olmaması için, 23.04.2020 

Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına, 

15- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1274 Sok. No:35 adresinde bulunan Köseoğlu Gıda 

ve Meşrubat Pazarlama Ltd. Şti isimli firmanın Gıda ve Tütün Ürünlerinin Toptan 

Ticareti Faaliyetlerinde aksama olmaması için, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 

Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

16- Erenler İlçemizde Küpçüler Mah. 3003 Sok. No.12 adresinde bulunan Nakliyeci Mine 

Erdoğan daha önce planlanmış nakliye faaliyetlerinin aksamaması için, 24.04.2020 

Cuma ve 25.04.2020 Cumartesi tarihlerinde sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına, ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

17- Erenler İlçemizde Yeşiltepe Mah. 8052 Sok. No:3 adresinde bulunan Yeni Çakmak 

Kuruyemiş Latife Yenisolak isimli firmanın kuruyemiş imalatı ve dağıtım 

faaliyetlerinde her hangi bir aksaklık olmaması için, 23.04.2020 Perşembe ve 

24.04.2020 Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla 
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başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. 

18- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Ulu yol Cad. 1173 Sok. adresinde bulunan Yüksel 

Ambalaj Yüksel Baş isimli firmanın ahşap ambalaj üretim ve ahşap ambalaj geri 

kazanım faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

19- Erenler İlçemizde Bekirpaşa Mah. Kozluk Cad. No:130 adresinde bulunan Türk 

Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Firmasında bulunması gereken acil 

durum ekiplerinin görevlerine devam edebilmesi için, 22.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına, ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

20- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1284 Sok. No:35/A adresinde bulunan Altanlar 

Plastik Tic. ve San. Ltd. Şti isimli Firmanın Üretim Faaliyetlerinde herhangi bir 

aksaklık olmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

21- Erenler İlçemizde Büyükesence Mah. D-100 Yan yol Cad. No:349 adresinde bulunan 

Engin Tarım Makineleri İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. firmanın daha önceden 

sözleşmeye bağlanmış ihracata konu malzemelerin temininde herhangi bir aksaklık 

olmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

22- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Sakarya San. Sit. 1270 Sok. No.9 adresinde bulunan 

ER-KAP Sıcak-Soğuk Sistem Kaplama Erkin Saraç isimli firmanın lastik kaplama 

ve tamir hizmetlerini verebilmesi için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca 

çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin 

belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına.  

23- Erenler İlçemizde Tabakhane Mah. Şehit Astsb. Yaşar Güller Cad. No:51 adresinde 

bulunan Özübir Et ve Et Ürünleri Gülcan ŞEN firmasının et ürünleri parekende 

ticareti faaliyetlerinin aksamaması için, 22.04.2020 Perşembe ve 26.04.2020 Pazar 

tarihleri arasında saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 
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24- Erenler İlçemizde Nakışlar Mah. Belediye Cad. No:3/1 adresinde bulunan ANM 

Metal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti firmasının daha önce sözleşmeye 

bağlanmış ve belirtilen süre içinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu ürünlerin 

üretiminde aksaklık yaşanmaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi 

gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına.  

25- Erenler İlçemizde Pirahmetler Mah. D-100 Yan yol Cad. No:243 adresinde bulunan 

2KWelding Teknoloji Makine İmalat Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti firmasının daha önce sözleşmeye bağlanmış ve belirtilen süre içinde 

yetiştirilmesi gereken ihracata konu ürünlerin üretiminde aksaklık yaşanmaması için, 

ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince, 24.04.2020 Cuma ve 25.04.2020 

Cumartesi tarihlerinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

26- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Güney Mob. San. Sit. 1288 Sok.No:54 adresinde 

bulunan 5D Endüstri Makine İth. İhr.San ve Tic. Ltd. Şti firmasının ihracat 

taahhüdü sebebiyle ihracata konu ürünlerin temininde her hangi bir aksaklık 

yaşanmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e 

kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

27- Erenler İlçemizde Çaykışla Mah. Okul Cad. No:7 adresinde bulunan Emek Tem. 

Gıda İnş. Med. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti firmasının Gıda Maddelerinin temini ve 

toptan satışı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin a/2 

bendi gereğince, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 

14:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

28- Erenler İlçemiz genelinde muhtelif sayıda şubesi bulanan Yeni Mağazacılık Anonim 

Şirketi (A-101) firmasının ürün sevkiyatı ve nakliye halinde olan ürünlerin 

karşılanarak mal kabullerinin yapılması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin a/2 bendi 

gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına.  

29- Erenler İlçemizde Nakışlar Mah. Belediye Cad. No:3/1 adresinde bulunan Ada Nokta 

Metal İşleme San. ve Tic. Ltd. Şti firmanın daha önce sözleşmeye bağlanmış ve 

belirtilen süre içinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu ürünlerin üretiminde aksaklık 

yaşanmaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince, 22.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına.  

30- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1284 Sok. Mobilyacılar Sit. No:41 adresinde bulunan 

YSN Plastik San ve Tic. Ltd. Şti firmanın plastik poşet, çöp torbası, damacana vb. 

paketleme malzemelerinin imalatı faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, ilgili 



11 
 

genelgenin 2. Maddesinin (l) bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. 

Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

31- Erenler İlçemizde Büyükesence Mah. D-100 Yan yol Cad. No:228 adresine bulunan 

Akgünler Lojistik San ve Tic. Anonim Şirketi firmasının kurutma ve pişirme 

fırınlarının bulunması ile ihracat bağlantı taahhütlerinin yürütülmesinde herhangi bir 

aksama olmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

32- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1286 Sok Mobilyacılar Sanayi Sit. No:40 adresinde 

bulunan Origami Mühendislik San ve Tic. Ltd Şti firmasının daha önceden 

sözleşmeye bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata 

konu faaliyetlerin aksamaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 25.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca 

çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin 

belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

33- Erenler İlçemizde Erenler Mah.1288 Sk.Güney Mob.San.Sit.No:34 adresinde bulunan 

Efendioğlu Reklam TAŞ.İnş.Otom.Day. Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti Firmasının 

daha önceden sözleşmeye bağlanmış ve belirlenen sürede yetiştirilmesi gereken ihracat 

faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince, 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla 

başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. 

34- Erenler İlçemizde Çaybaşı Yeniköy Mah.50 Nolu Sok.No:4 adresinde bulunan EDS 

Pres Tekn.ve Kalıp Ekip Mak.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Firmanın metalden 

rezervuar, hidrofor ve genleşme tankı imalat faaliyetlerinin ve ihracat faaliyetlerinin 

aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi gereğince, 22.04.2020 

Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

35- Erenler İlçemizde Erenler Mah.1091 Sk. Aht Kimya Apt.No:18/1 adresinde bulunan 

Sakarya Sultan Çay Gıda İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti Firmasının toptan gıda 

malzemeleri dağıtım faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. maddesinin 

(j) bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e 

kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

36-  Erenler İlçemizde Yeni Sakarya Cad.Toptancılar Sitesi A Blok No:5 adresinde 

bulunan Çolakoğlu Temizlik Malz.Gıda Teks.Hayvn.ve Süpürge San.Tic.Ltd.şti. 

Firmasının Gıda ürünleri toptan dağıtım faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için, ilgili 

genelgenin 2. Maddesinin (j) bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 
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37- Erenler İlçemizde Erenler Mah.1193 Sk.No:6 adresinde bulunan Lipovak Makine 

İmalat Pazarlama Melih GÜREŞ firmasının Bozulma riski bulunan bitkisel ve 

hayvansal ürünlerin üretim, işleme, pazarlama ve nakliye faaliyetlerinin aksamaması 

için, İşveren Melih GÜREŞ(TC:24979948170), çalışanları Yakup 

SARIKAYA(TC:25624398302) ile Muhammet YILMAZ’ın(TC:22375804540), 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

 

38- Erenler İlçemiz Yeşiltepe Mah.8039 sokak No:27 adresinde bulunan Messer Makine 

ve Otomasyon Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti. Firmasının Milli Savunma Bakanlığı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşmeye 

istinaden firma bünyesinde bulunan Kadir Mesut MANAV, Mustafa Sertan KARA, 

Ahmet Fatih MANAV’ın 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

39- Erenler İlçemizde Yeşiltepe Mah. 74.Cadde 8048 Sokak N:16 Adresinde bulunan 

Manavoğlu Makine İmalat San. Ve Tic.Ltd.Şti. Firmasının tarım sezonu dolayısıyla 

çiftçilerimizin daha önceden verdikleri siparişleri karşılayabilmek adına, İşveren 

Mehmet MANAV(TC:51328592432), çalışanları Talip KAYA(TC:28274359280), 

Cihat AMAN(TC:49498652940), Semih EŞSİZ(TC:66340093348), Yasin 

PAMUK(TC:19841121096), Erkan GÜREŞÇİ(TC:16886003462), Onur 

ÖZKİLİT(61735113434), Ertuğrul FEYZİOĞLU(TC:55675450254), Zeliha 

MANAV(TC:51277594112), Emre KÜÇÜK PAMUK(17336204590) ile Firmaya ait 

54 AB 666, 54 D 0790, 54 BN 666, 54 VH 118, 54 AK 201 plakalı araçların 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

40- Erenler İlçemizde Erenler mah. Sakarya San.Sit.1270 Sok.No:9 Erenler/Sakarya 

adresinde bulunan Erkin SARAÇ’a ait ER-KAP Sıcak-Soğuk Sistem Lastik 

Kaplama Firmasının, Aksa Enerji ve Alagözler Madencilik Firmasının Lojistik(tamir, 

bakım-onarım) destek işlerinin aksamaması için sahibi Erkin 

SARAÇTC:44554816434), çalışanları Yunus Dere(TC.27185399330), Esra 

AYDIN(TC:50419102338), Şenol YILDIRIM(TC:20270047260)’ın 22.04.2020 Tarihi 

Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

41- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Murat Soğancıoğlu Cad. C Blok 7/3/2 Erenler/Sakarya 

adresinde bulunan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Karapürçek İlçe Jandarma 

Komutanlığı, Hakmar Mağazacılık, Dastaş Demircioğlu Firmaların toplu yemek 

ihtiyaçlarını karşılamakta olan Sahibi Vecihe ŞENGÜL olan Ziyafet Sofrası adlı 

firmanın Ekrem ŞENGÜL(TC:12704358202), Şaval ÖZTER(TC:12899872972), Sabri 

ARDA(TC: 17432200830), İclal KAYA(TC:26510636324), Tayfun 

CAN(TC:33845043178), Orhan AVCI(TC:34499152940), Aynur 
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YAMAN(TC:37052071184), Mustafa DEMİRTAŞ(TC:44308880476), Zeynep 

SAĞLAM(TC:48673160218), Ömer ÇEĞEN(TC:54283496012), Yeter 

KARADENİZ(TC:56101303762), Zekeriya KARADENİZ(TC:56116303252), Emine 

KALECİ(TC:56245296784), Recep CEYLAN(TC:57889211270), Ayşe 

KÜLÜKOĞLU(TC:61462254752), Ayşe FAZLIOĞLU(TC:64060263850), Fatih 

SARAÇ(TC:73039084778) toplam 17 kişilik görevli personellerinin %50 azaltmak 

şartiyle, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

42- Erenler İlçemizde Yeşiltepe Mah.8073 Sk.No:3 Erenler/Sakarya adresinde bulunan 

Sahibi Halit ÖZŞEKER(TC:36016550694) Panda Dondurmaları Dağıtımı yapmakta 

olan Özşeker Gıda Mad.Tic.ve San.Ltd.Şti firmaya ait soğuk hava deposunun, 

soğutuculu araçlarının herhangi bir arızaya karşılık 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar olan süreçte, 4 gün boyunca her gün 12:00-14:00 

saatleri arasında sadece 1(bir) Personelin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. 

Ayrıca çalışanın çalıştığını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin 

belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. 

43- Erenler İlçemizde bulunan ADA Sevim Boya Kimya Sanayi Ltd.Şti. Sahibi Hüseyin 

SEVİM, Ramazan ayı münasebetiyle mevcut işyerindeki daha önceden hazırlayıp 

depoladıkları, Erenler İlçemizdeki muhtaç vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere bekleyen 

Gıda Yardım Kolilerinin bozulma ihtimaline karşı ve Ramazan ayının başlayacağından 

dolayı Fatih SEVİM(TC.35818587948), Gülsüm SEVİM(TC:35821587874) çalışan 

personel ile 54 ADM 545 plakalı aracın 23.04.2020 Perşembe günü ile 24.04.2020 

Cuma günü için, sabah 9:00 ile akşam 20:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

44- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1201 Sok. A Blok Apt.No:5/1/110 adresinde bulunan 

Gıda Bankacılığı Derneği’nin Erenler ilçe genelinde Sosyal Hizmetler olarak ihtiyaç 

sahiplerine gıda ve hijyen yardım kolisi faaliyetlerinin 3 personel görevlendirilerek 

23.04.2020 Perşembe ile 24.04.2020 Cuma Saat 09:00 – 14:00 saatleri arasında sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

45- Erenler İlçemizde E-5 Karayolu üzeri Bekirpaşa Kavşağı Pirahmetler Mh. 39.Sk.No:4 

adresinde bulunan Derya Büro Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. firmanın Yurtdışına 

ihracat faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) bendi 

gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

46- Erenler İlçemizde Kozluk Mah.KozlukCad.No:87 adresinde bulunan As Güven Çit 

Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Firmanın, Bulgaristan Apex firmasıyla daha 

önceden yapılan sözleşme hükümlerini yerine getirebilmesi için, ilgili genelgenin 2. 

Maddesinin (o) bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi 

Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların 
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çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

47- Erenler İlçemizde Kozluk Mah.Ada Sanayi cad.No:4 adresinde bulunan Adalılar 

Tanem Kuruyemiş Gıda Tic. Ve San.Ltd.Şti. Yöneticisi Levent AYDIN olan 

Firmaya ait ihracat faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) 

bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e 

kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

48- Erenler İlçemizde E-5 Karayolu Üzeri Kozluk Mah.No:25 adresinde bulunan Model 

Gübre İlaç Tarım Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Firmanın mısır tohumu ekim 

faaliyetleri ve ilaçlama faaliyetleri açısından herhangi bir mağduriyet yaşamamaları 

için, 23.04.2020 ve 24.04.2020 Tarihlerinde sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

49- Erenler İlçemizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza İHH(Sakarya İnsan Hak ve 

Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği) tarafından yapılan başvurusunun 

27.04.2020 tarihinden sonra izin verilmesi uygun olacaktır.  

50- Erenler İlçemizde Pirahmetler Mah.D-100 Yanyol Cad. No:78 adresinde bulunan 

Aktif Güç Elemanları San. Ve Tic. Ltd.Şti. firmanın Elektrik ve Elektronik İmalatı 

ve Montajı faaliyetlerinin aksamaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

51- Erenler İlçemizde Pirahmetler Mah. D-100 Yanyol Cad. No:235 adresinde bulunan 

Platech Metal Kaplama Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. firmasının çalışan 

personellerden 6 kişiden en fazla 3 kişiye olmak üzere imalatını yaptıkları galvaniz 

kaplama kazanlarının ısıtma kontrolleri ve filtre sistemlerinin çalışması için, 

22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

52- Erenler İlçemizde Erenler Mah. 1246 Nolu sok.No:12 adresinde bulunan Yeşiller 

Kuruyemiş Tic.ve San.Ltd.Şti. Firmanın Gıda Sektörünün üretimi ve dağıtım 

faaliyetlerinin aksamaması için, ilgili genelgenin 2. Maddesinin a/2 bendi gereğince, 

23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 14:00 saatleri 

arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

53- Erenler İlçemizde Güney Mobilyacılar San.Sit.1286 Sk.No:36/38 adresinde bulunan 

Birlik TMS Teknik Kalıp Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yetkilisi 

İbrahim DANIŞ olan Firmanın vakum paketleme makinası kalıp imalatı faaliyetleri ile 

Danimarka Hadsten’de bulunan REHAU-BEHR A/S firmasıyla olan sözleşme 

hükümlerinin yerine getirilmesinde herhangi bir aksama olmaması için ilgili 

genelgenin 2. maddesi (o) bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 
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Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

54- Erenler İlçemizde Yeşiltepe Mah. D-100 Karayolu Yan Yol Cad. No:117/b adresinde 

bulunan Kadir KARAUL Toptan Gıda Ticareti ve Paketleme Firmasının toz şeker 

paketleme faaliyetlerinin Gıda market ve benzeri firmalara tedarikte sıkıntı 

yaşamamak adına, ilgili genelgenin 2. Maddesinin a/2 bendi gereğince, 23.04.2020 

Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını 

belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek 

kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

55- Erenler İlçemiz genelinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına sahada gerekli 

durumlarda müdahalede bulunmak üzere Mevlüt Cengiz(TC:1826269205340) ve 

Nejat CANSEVEN(TC:10058447740)’in 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 

26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

56- Erenler İlçemizde Erenler Uluyol Caddesi N:44/C adresinde bulunan MORGÜL Gıda 

Temizlik Mad.Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Firmanın Gıda Temizlik maddelerinin market 

ve bakkallara ürün tedarik zincirinde aksama olmaması için, ilgili genelgenin 2. 

Maddesinin a/2 bendi gereğince, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma 

tarihlerinde saat 09:00 ile 14:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

57- Erenler İlçemizde Kozluk Mah.D-100 Yanyol Cad.No:195 adresinde bulunan İstikbal 

Mobilya San. ve Tic.A.Ş. firmaya ait 54 T 0551 plakalı araç ile Atilla 

AKINCI(TC:10391435220) tarafından güvenlik görevlilerinin transferinde herhangi 

bir aksaklık yaşanmaması için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi 

Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

58- Erenler İlçemiz Pirahmetler Mahallesinde Süt Sığırcılığı yapmakta olan Aşır NAİR’in 

ürettiği sütün bozulmadan tüketiciye ulaştırılabilmesi için, 22.04.2020 Tarihi Saat 

24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından 

muaf tutulmalarına. 

59- Erenler İlçemizde Erenler Mah. Güney Moob.San.Sit.1288 Sok. No:54 adresinde 

bulunan 5D Endüstri Makine İth.İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti. Firma, Luzembourg 

ülkesinde NSPA-NATO Support And Procurement Agency isimli firmaya İhracat 

taahhdü nedeniyle yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri tamamlayabilmesi 

için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

60- Erenler İlçemizde Sakarya San.Sit.1274 Nolu Sok. No:26 adresinde bulunan MFKAR 

Gıda Paz.Dağ.İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti.(Pınar Et ve Süt Ürünleri) Firmanın 
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dondurulmamış Gıda, içecek ve tütün toptan ticaret faaliyetlerinin yürütülebilmesi 

için, 23.04.2020 Perşembe ile 24.04.2020 Cuma günü saat 09:00 ile 14:00 saatleri 

arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi 

almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

61- Erenler İlçemizde Küpçüler Mahallesi 46.sokak adresinde bulunan Başkanı Nihat KOPAL 

olan, Kasaplar Esnaf Odası Entegre Et Tesisi firmasının zamanında kasap ve marketlere et 

temin edebilmesi için, 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma tarihlerinde saat 09:00 ile 

14:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına 

gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

62- Erenler İlçemizde Pirahmetler Mah. D-100 Karayolu Caddesi No:57 adresinde bulunan Arel 

Ada Arel Yapı İnşaat Taah.San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım GÜRSOY olan 

Firmanın İstanbul Uluslar arası Finans Merkezi inşaatı çelik işleri imalatının zamanında 

bitirilebilmesi için, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. 

62- Erenler İlçemizde Yeni Karasu Yolu üzeri No:24 adresinde bulunan Cumhur Metal Demir Yapı 

Malzemeleri San. ve Tic. firmasının Demir-Çelik-İmalat-İşletme sektöründe önceden taahhütlü 

gıda ve makine imalat faaliyetlerinin aksamaması için ve ilgili genelgenin 2. Maddesinin (o) 

bendi gereğince, 22.04.2020 Tarihi Saat 24:00’den 26.04.2020 Tarihi Saat 24:00’e kadar 

sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri 

kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden izin belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına. 

Ramazan Ayının başlaması sebebiyle; fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve 

enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, 

halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması 

azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün 

yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme 

riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol 

altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 89780865-153- Sayı ve 22.04.2020 Tarihli Genelgesi , 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir. 

Ramazan ayı, tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç 

ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve 

manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir. Ramazan ayının süre 

gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile 

mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu 

durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, 

Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu kapsamda; 

63- Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir 

araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine. 

64- Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal 

mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm 

tedbirlerin alınmasına (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak 

kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde 

değerlendirilecektir.). 
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65- Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına. 

66- Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evlere ziyaret etmelerini ve kapı zili 

çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışları önlemek için Ramazan 

davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişleri tek tek vatandaşlar yerine toplu 

olarak yerel imkanlarla sağlanmasına, örneğin Belediye ve muhtarlıklarca davulcu 

ücretleri için sponsor bulunmasına. 

 

67- Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak;  

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve 

yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek 

üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce 

sonlandırılmasına. (iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık 

işlemleri devam edecektir.)  

68- Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için Erenler İlçemizin kendi 

dinamikleri değerlendirilecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar 

göz önünde bulundurularak ilçe genelinde Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erenler 

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılmasına. 

69- İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar 

saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Erenler Belediyesi tarafından toplu taşımada 

kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına. Ayrıca iftar saati öncesinde toplu 

taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve 

maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenmesine. 

70- Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılması, sosyal mesafe kuralı ve maske 

kullanımı konusunda denetime ağırlık verilmesine, Arife günü ve Bayram günlerinde 

mezarlık ziyaretlerinde, Genel Kolluk Kuvvetleri ile Belediye Zabıtası işbirliğiyle 

vatandaşlarımızın ateş ölçümlerinin yapılarak mezarlığa alınmasına, sosyal mesafe 

kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine. 

71- Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm 

unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş 

riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına. 

72- Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) 

artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere 

yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına 

ilişkin denetimlerin arttırılmasına. 

73- Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan 

firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve gerekli adli/idari işlemlerin 

ivedilikle yapılmasına. 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılının koronavirüs (Covid-19) 

salgınına/bulaşına karşı alınan tedbirlerle de örtüşecek şekilde; 

74- Çelenk sunma programının en fazla 10 kişi ile sosyal mesafeye uygunluk ve maske 

kullanımı kriterleri gözetilerek icra edilmesine. 

75- Bütün vatandaşlarımızın evlerine Şanlı Bayrağımızı asmalarının teşvik edilmesine ve 

imkanlar dahilinde Vefa Sosyal Destek Grupları marifetiyle vatandaşlarımıza Türk 

Bayrağı dağıtılmasına. 

76- Erenler İlçemizde bulunan başta şehit çocukları olmak üzere öksüz/yetim/kimsesiz 

çocuklara yönelik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde günün anlamına uygun örnek 

ziyaretler yapılmasına. 
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77- Vefa Sosyal Destek Grubu ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan araçların 

süslenmesine. 

78- Erenler Kaymakamlığı tarafından uygun görülen özel veya kamu kurum, kuruluş ve 

yerel yönetimlerin ses sistemi olan araçlarının süslenmesi, araçların hareket halinde 

olması şartı ile 15.00-17.00 saatleri arasında günün anlamına uygun çocuk şarkılarının 

yayınlanmasına. 

79- 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 

evlerinden çıkamamaları nedeniyle özelikle 7-12 yaş grubunda olup 23 Nisan 

doğumlu çocukların Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından örnek doğum günü 

kutlamalarının yapılmasına. 

80- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan 

vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para 

cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca üst limitten işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına. 

81- Daha önce alınan kararların uygulanmasının takip edilmesine, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.         
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