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T.C. 

ERENLER KAYMAKAMLIĞI 

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

 

 

 

Karar tarihi  : 07/05/2020 

Karar sayısı : 2020-15 

 

 

 

İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

 

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 07/05/2020 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’da toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek karara 

bağlamıştır. 

 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri 

Bakanlığı'nın ilgili Genelgesi ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 

faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu. 

 

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri 

doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin 

kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik 

salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek 

kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar 

alınmıştır. 

 

İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 gün ve 7649 sayılı Genelgesi uyarınca; 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.  
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1- Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, 11.05.2020 tarihinden 

itibaren saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütmesine. 

2- Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunulmasına. 

3- Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak 

bir koltuk dolu, bir koltuk boş olacak şekilde hizmet vermesine. 

4- Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne 

alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilmesine.  

5- Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine. Ancak hava 

şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe 

kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile beklemelerine. Bu iş yerleri 

içine  hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum 

müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde 

asılmasına. 

6- İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanmalarına. Müşteriler ise işlem 

süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi 

çıkarabilmelerine. 

7- Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas 

edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu malzemelerle 

yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanmasının 

sağlanmasına. 

8- Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği 

şekilde ellerini dezenfekte etmelerine yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril 

eldiven kullanmalarına. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliği yapıldığının 

müşteriye gösterilmesine. 

9- Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet 

sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi 

uygulanmasına. Bu işlemin her müşteri için tekrarlanmasına. 

10- Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi 

malzemeler tek kullanımlık malzemeler olmasına, ya da her müşteri için ayrı 

malzeme (kişiye özel havlu, önlük vb.) olmasına. Hizmet alan müşteri için 

kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka 

müşteride kullanılmamasına. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini 

yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine. 

11- Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine 

verilmemesine, ancak sakal tıraşının makine ile kısaltılma şeklinde yapılmasına. 

12- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj 

hizmetleri geçici süreliğine verilmemesine ve bunların dışındaki faaliyetlere 

devam etmelerine. 

13- Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan 

araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın 

kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok 

fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulmasına. 

14- Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin 

verilmemesine. 

15- İçişleri Bakanlığı'nın 06.05.2020 Tarih ve 7649 Sayılı Genelgesi kapsamında 

faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka 

illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve 

çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış 
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yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, 

SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin 

belgesi aranmaksızın izin verilmesine. 

16- Ayrıca berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinde 18-20 yaş 

arasındaki çalışanlarının İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı 

Genelgesi ile düzenlenen 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan 

vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından İçişleri 

Bakanlığı'nın 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelgesi kapsamında muaf 

olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla 

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmalarına. 

17- Kamu/özel tüm fabrika/işyerleri yemekhanelerinde; personele sunulan yemeklerin 

paketlenmiş halde sunulması, eğer mümkün değil ise tek kullanımlık su, tek 

kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve bardak kullanılması sosyal mesafe kuralları 

uygun olarak masalar arası ve oturan kişiler arasında en az bir buçuk metre mesafe 

olması ve mümkün ise çapraz olarak oturulması, yemekhaneye giriş ve çıkışlarda 

el hijyenine dikkat edilmesine, dinlenme alanlarında (çay molası vs.) açık havada 

olsa dahi en az bir buçuk metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesine, ramazan 

tedbirleri ile ilgili alınmış olan 28.04.2020 tarih ve 2020-11 no'lu İlçe Hıfzısıhha 

Kurul Kararı'nda da belirtildiği gibi, kişilerin kalabalık olarak bir araya 

gelebileceği iftar ve sahur gibi etkinliklerin yapılması yasaklanmıştır. 

Büyükşehir statüsündeki Sakarya İli genelinde olduğu gibi Erenler İlçemizde de 

hava, deniz ve karayolu ile giriş/çıkış kısıtlamasının yanı sıra hafta sonları sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır.  

Bu Kapsamda; 

18- Ülkemiz için önem taşıyan buğday-arpa hasadının herhangi bir şekilde sekteye 

uğramaması adına; biçerdöver sahipleri ile operatörlerinin/teknik elemanlarının 

Sakarya İl genelinde olduğu gibi Erenler İlçemize de giriş/çıkış ve hafta sonları 

uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmalarına, adı geçen 

makinelerin trafik kurallarına riayet etmek şartı ile başkaca bir belge istenmeksizin 

seyahat etmelerine izin verilmesine. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu 

riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, 

sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla; İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 

5762 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara 

sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İçişleri 

Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 

01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa 

çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulanmaktadır. 04.05.2020 

Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile 

kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik İçişleri Bakanlığı'nın 

22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile alınan sokağa çıkma kısıtlamasına 

ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik 

vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 



4 
 

04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde 

bulundurularak;  

19- İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile 81 ilimizde 

sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan 

vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar 

günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal 

mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine. 

20- İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sokağa 

çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-

20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri 

arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine. 

21- Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat 

aralığı dışında, İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarih-5762 sayılı ve 03.04.2020 

tarih-6235 sayılı Genelgeler kapsamında Erenler İlçemizde 65 yaş ve üzeri ile 

kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan 

vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam 

ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin 

yapılmasına. 

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.  

Bu kapsamda;  

22- 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda 

belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sakarya İl genelinde olduğu gibi Erenler İlçe 

sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. 

23- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR  

a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve 

manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 

Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı 

olacaktır.  

b) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya 

unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı 

üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu 

mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı 

yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.  
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c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 

10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve 

restoran tarzı işyerleri,  

ç) 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 

09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere 

sadece çiçek satan iş yerleri,  

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

yürüten iş yerleri,  

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.),  

 

I. 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 ile Lastik Tamircileri arasında İçişleri Bakanlığının 06/05/2019 gün ve 

E.7649 sayılı Genelgesi uyarınca çekilen kura ile, biri D-100 üzerinde diğeri ilçe merkezinde 

olmak üzere, 2 petrol istasyonu, keza biri D-100 üzerinde diğeri ilçe merkezinde 2 lastik 

tamircisi ve 2 veteriner, sokağa çıkma yasağının olduğu 08.05.2020 tarihi saat 24:00'den 

10.05.2020 tarihi saat 24:00 saatleri arasındaki 48 saatlik süre için nöbetçi olarak belirlenmiş 

ve görevlendirilmişlerdir. 

II.İçişleri Bakanlığının Genelge emirleri ile nöbetçi akaryakıt istasyonları kura ile 

belirlenmiştir. Ancak, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 93039095-030.04.01-E.480 sayı ve 

21.04.2020 Tarihli yazısından 112 merkezlerindeki bütün ambulansların akaryakıt ihtiyacını 

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

akaryakıt istasyonundan temin ettikleri anlaşıldığından, haksız rekabeti önlemek, devletin 

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

ait araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması şartiyle, 08.05.2020 tarihi saat 24.00'den 

10.05.2020 tarihi saat 24.00'e kadar 1 personel görevlendirilmesiyle çalışmasına, başka 

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

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

şekilde aşağıya çıkartılmıştır.  

 

ERENLER İLÇESİNDE 08.05.2020 TARİHİ SAAT 24:00’ DEN 10.05.2020 

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

İLE LASTİK TAMİRCİLERİ 
 

1- AZİMPET PETROL TARIM İNŞ. 

NAK. GIDA SAN VE TİC. LYD.ŞTİ 

Adres : Kamışlı Mah. Kozluk Cad. No:181 

             Erenler/Sakarya 

Sahibi : Fuat VAR 

GSM  : 0532 412 15 86 

 

2-  ÖZTÜRKLER OTO PARÇALARI 

ELEK. ALETLER GIDA MAD. AKAR. 

SAN VE TİC. A.Ş (LUKOİL PETROL) 

Adres : Yeşiltepe Mah. Uluyol Cad. No:31 

             Erenler/Sakarya 

Sahibi : Ahmet HACIEYÜPOĞLU 

GSM  : 0532 294 98 00 

             0264 275 88 80 

3- TAŞDEMİRLER OTO LASTİK 

Adres : Modern Sanayi Sitesi 8039 Sok. 

             No:1 Erenler / SAKARYA 

Sahibi : Bilal TAŞDEMİR 

GSM   :0535 711 54 87 

 

4- ADAPAZARI BÖLGE OTO LASTİK 

YOL YARDIM 

Adres : Kozluk Mh. Kozluk Cd. No:47/A 

             Erenler/Sakarya  

Sahibi : Ceyhun ALAR 

Tel      : 0532 050 94 49 

 

ERENLER İLÇESİNDE 08.05.2020 TARİHİ SAAT 24:00'DEN 10.05.2020 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 

Adres : Fatih Sultan Mehmet Cad. No.244 

            Çaybaşıyeniköy Erenler/SAKARYA 

Adi Soyadı : Yücel AYGÜN 

GSM No : 05326330532 

 

 

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

işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),  

h) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, 

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

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

yürüten işletme/firmalar,  

j) Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel 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,  

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

firmalar,  
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l) Oteller ve konaklama yerleri,  

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

n) 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.),  

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

ö) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi 

gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut 

zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),  

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,  

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak 

Erenler Kaymakamlığı tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, 

tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, 

 

--Bu Kapsamda; Bölgemizde 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 bölge çiftçisinin 

tohum, fide-fidan, tedarikini sağlayan kontrol ve denetimini gerçekleştiren Ziraat 

Mühendislerinin ve yem fabrikalarının 09-10.05.2020 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri 

arasında işyerlerinde ve üretim sahalarında faaliyetlerine devam etmelerine. Erenler ilçemizde 

başkaca işletme bulunmadığından kura çekilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Bu çerçevede 

Adapazarı Pancar Ekiciler Kooperatifi/Kozluk, Onur Gübre/Kozluk, 1033 Sayılı Tarım Kredi 

Kooperatifi/Kayalarreşitbey ve Teknik Tarım/Erenler, Model Gübre İlaç/Kozluk açık 

bulunmasına, bunun yanı sıra Elbirlik Yem/Nakışlar ve Alphindi/ Büyükesence Yem 

Fabrikalarının Üretime devam etmelerine, Kasaplar Odası Mezbahanesinin acil kesimler için 

açık bulundurulmasına. 

 

 

24- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER 

 

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

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,  

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri 

dahil),  



8 
 

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar, 

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

vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,  

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

altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,  

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

dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,  

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanları,  

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

bunların veli/vasi veya refakatçileri,  

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli 

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

gereken bölümlerinde görevli olanlar,  

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

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),  

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve 

nakliyesinde çalışanlar,  

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,  

j) İçişleri Bakanlığı'nın 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan 

Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,  

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak 

üzere dışarı çıkanlar,  

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve 

çiçekçilerin 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 iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri 

hekimi vb.),  

ö) Veteriner hekimler,  

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

faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre Erenler Kaymakamlığı tarafından izin 

verilenler,  
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r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis 

çalışanları,  

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,  

ş) Erenler Belediyesi tarafından toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, 

itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,  

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 

Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve 

ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde 

kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),  

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların 

imalat ve lojistiğinde çalışanlar,  

ü) İçişleri Bakanlığı'nın 06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere 

istisna uygulanması konulu Genelge çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 

saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç 

duyulan hallerde bunların refakatçileri.  

25- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasına. 

26- Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına. 

27- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu 

görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Erenler Belediyesi tarafından 

gerekli tedbirlerin alınmasına. 

28- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Erenler Kaymakamlığı 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. 

29- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar 

günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, 

belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla 

yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması 

esastır.).  
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30- Erenler İlçemizde faaliyet göstermekte olan aşağıdaki tabloda isimleri bulunan 

firmaların;  

Sıra Firma Adı Adres Dayanak 

1 
Manavoğlu Makine İmalat San. Ve 

Tic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah. 

74.Cadde 8048 

Sokak N:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili genelgenin 

2. Maddesinin (k, 

m ve ö) bendleri 

gereğince, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Adalılar Kuruyemiş Gıda Tic. Ve 

San.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah.Ada 

Sanayi cad.No:4 

3 
Besler Makine Pres Metal İnş. San.Tic. 

Ltd.Şti. 

Bekirpaşa 

Pirahmetler Mevki 

D-100 Karayolu 

Üzeri No:80 

4 
Elkosan Makine Sanayi ve Ticaeret 

Ltd.Şti. 

Kozluk Mah.Kozluk 

Cad. No:89 

5 

Mir Yapı End.Danışmanlık İnşaat 

Peyzaj Otomotiv San.İç ve Dış 

Tic.Ltd.Şti.İmalat Şubesi 

Nakışlar Mah. D-100 

Yan Yol Cadde Dış 

Kapı No:273 

6 Akgünler Lojistik Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Büyükesence Mah. 

D-100 Yanyol Cad. 

No:228 z-01 

Erenler/SAKARYA 

7 Yaşar Vinç San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Dörtyol Mah. Sanayi 

Çarşısı Kırçiçeği 

Sok. No:14-1 

Erenler/SAKARYA 

 

8 

Arel Ada Arel Yapı İnşaat Taah.San.ve 

Tic.A.Ş. 

Pirahmetler Mah. D-

100 Karayolu 

Caddesi No:57 

9 Sahibi Vecihe ŞENGÜL Ziyafet Sofrası 

Erenler Mah. Murat 

Soğancıoğlu Cad. C 

Blok 7/3/2 

Erenler/Sakarya 

10 

 

Ürmaksan 

Mak.İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe 

Mah.Uluyol 

Cad.No:21 

11 
EDS Pres Tekn. ve Kalıp Ekip. Mak. 

İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Çaybaşıyeniköy 

Mahallesi 50 nolu 

Sok. No:4 

12 
Dugan Enerji Teknoloji Çözümleri San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 

Güney Mobilya San. 

Sit. 1282 Sok. No:41 

13 
Ada Elit Alüminyum Pvc Doğrama 

San. Tic. Ltd. Şti. 

Yeşiltepe Mah. 8073 

Sok. No:5/1 

14 
Lipovak Makine İmalat Pazarlama 

Melih GÜREŞ 

Erenler Mah.1193 

Sk.No:6 

15 
Engin Tarım Makineleri İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti. 

Büyükesence Mah. 

D-100 Yan yol Cad. 

No:349 

16 Yüksel Ambalaj Yüksel Baş 
Erenler Mah. Ulu yol 

Cad. 1173 Sok. 
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17 
As Güven Çit Sistemleri Sanayi ve 

Ticaret Ltd.Şti 

Kozluk Mah. Kozluk 

Cad.No:87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili genelgenin 

2. Maddesinin (k, 

m ve ö) bendleri 

gereğince, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Cancan Meyve Presleri San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

Yeşiltepe Mah. 8030. 

Sok. No:15 

Erenler/SAKARYA 

19 
Derya Büro Malzemeleri San.ve Tic. 

A.Ş. 

E-5 Karayolu üzeri 

Bekirpaşa Kavşağı 

Pirahmetler Mh. 

39.Sk.No:4 

20 
FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri 

A.Ş. 

Nakışlar Mah. D-100 

Yanyol Cad. No:261 

21 

2K Welding Teknoloji Makine İmalat 

Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti. 

Pirahmetler Mah. D-

100 Yanyol Cad. 

No:243 

22 
Ada Sakarya Ağır Vasıta Otomotiv 

Nak. San. Tic. Ltd. Şti 

Çaykışla Mah. D-

100 Yanyol Cad. 

No:365 

23 
Messer Makine ve Otomasyon 

Sistemleri San.Tic. Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah.8039 

sokak No:27  

24 
İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 

Sakarya Şubesi 

Kozluk Mah. D-100 

Yanyol Cad. No:195  

25 
Alesta Orman Ürünleri Mobilya San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 

Kozluk Mah. D-100 

No:40 

26 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 

Anonim Şirketi 

Bekirpaşa Mah. 

Kozluk Cad. No:130 

27 
Veysel Yıldırım Kerestecilik Orman 

Ürünleri İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti. 

Kozluk Mah. D-100 

Yanyol Cad. 

No:16/A 

28 
ISP Group Mühendislik San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

Yeşiltepe Mah. 8021 

Sok. No:7 

29 
Özyıldırım Kardeşler Kerestecilik 

Akaryakıt Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kozluk Mah. D-100 

Yanyol Cad. No:16-

1 

30 

Ay-San Yapı Malzemeleri Tarım-

Makine Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Erenler Mah.1201 

Sokak No:2 

31 
Tangrup Endüstriyel Yapılar İnşaat 

Tic. ve San. Ltd. Şti. 

E-5 Karayolu Üzeri 

Bekirpaşa Beld. 

Sapağı 

32 
Platech Metal Kaplama Sistemleri 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Pirahmetler Mah. D-

100 Yanyol Cad. 

No:235 

33 
EDS Plastik ve Kalıp Üretim İç ve Dış 

Tic. Ltd. Şti. 

Erenler Mah. 1173 

Sok. No:15 

34 SPS Lazer San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Yeşiltepe Mah. 8048 

Sok. No:3 

35 
IAS Endüstriyel Otomasyon ve Kont. 

Sis. San. Tic. Ltd. Şti. 

Erenler Mah. 1294 

Sok. Güney 

Mobilyacılar San. 

Sit. No:42/38 
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36 
Sam Etiket ve Rulo Sarf Malzemeleri 

Toptan Ticareti-Abdurrahman ÖZER 

Yeni Mah. 

Toptancılar Çarşısı 

Topça Sit. E Blok 

(15 Dükkan) Apt. 

No:5E/11 

 

 

 

ilgili genelgenin 

2. Maddesinin (k, 

m ve ö) bendleri 

gereğince, 
37 

Erse Krom Paslanmaz Gıda Makine 

San.Tic. 

Yeşiltepe Mah. Fevzi 

Çakmak Cad. No:33 

38 
Şeker Afyon Besicilik Gıda Yemek 

İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 

Yeni Mah. Topça 

Toptancılar Çarşısı 

Küme Evler 

No:9/G14 

 

 

Daha önce sözleşmeye bağlanmış ve belirtilen süre içinde yetiştirilmesi gereken 

ihracata konu ürünlerin üretiminde aksaklık yaşanmaması ve yurtdışına ihracat 

faaliyetlerinin aksamaması için, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca da ihracat 

yaptıklarına dair şerh düşmüş olduklarından, ilgili genelgenin 2. Maddesinin (m ve 

ö) bendi gereğince, 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00'e 

kadar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Ayrıca çalışanların ilgili 

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

belgesi almalarına gerek kalmadan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. 

 

 

31- 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 3. 

Maddesinin (t) bendi gereğince, 10.05.2020 Pazar günü saat 18:00’den sonra 

satış yapılmamak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca 

çalışanların çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir Makam/Mercii’nden 

izin belgesi almalarına gerek kalmadan belirlenen gün ve saatler arasında sokağa 

çıkma yasağından muaf tutulmalarına, 

32- “Yeni Mah. Sakarya Cad. No:311” (Bodrum Kat) adresinde bulunan İstiridye 

Mantarı Üretimi yapmakta olan İsmail DEMİR’in faaliyetlerini devam 

ettirebilmesi için, ilgili Genelgenin 2. Maddenin (I) bendine göre, 08.05.2020 tarihi 

saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24:00’e kadar sokağa çıkma yasağından muaf 

tutulmasına, 

33- “Yeni Mah. Topça Top. Çar. E Blok No:5E/8” adresinde bulunan Harman 

Gıda firmanın ürün sevkiyatı, tedarik zinciri ve nakliye halinde olan ürünlerin 

karşılanarak mal kabullerinin yapılması için, ilgili genelgenin 3. Maddesinin (t) 

bendi gereğince, 10.05.2020 Pazar günü saat 18:00’den sonra satış yapılmamak 

kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına. Ayrıca çalışanların 

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

almalarına gerek kalmadan belirlenen gün ve saatler arasında sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulmalarına, 
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34- “Erenler Mah. 1201 Sok. A Blok Apt.No:5/1/110” adresinde bulunan Gıda 

Bankacılığı Derneği’nin faaliyetlerini yürütmesi ile ilgili talebinin, ilgili 

genelge şartlarına uymadığından reddine, 

35- “Kamışlı Mah. Kozluk Cad. No:150” adresinde bulunan ADA MRT Petrol 

Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firması, bir önceki hafta nöbetçi olarak 

görevlendirildiğinden talebinin reddine, 

36- Erenler İlçemizde mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, 

zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamanın 

kaldırılmasına. Pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı 

esnafı daha önceki yayımlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her 

bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı 

esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta 

olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına. 

37- 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 yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılmasına. 

38- Daha önce alınan kararların uygulanmasının takip edilmesine ve işbu kararda 

olmayan diğer yapılan başvuruların reddine, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.         
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