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T.C. 

ERENLER KAYMAKAMLIĞI 

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

Karar tarihi: 31/05/2020 

Karar sayısı:2020-27 

 

İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

 

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 31/05/2020 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 15:00’de Olağanüstü toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek 

karara bağlamıştır. 

 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 pandemi sürecinde hayatın hemen her alanına ilişkin 

kontrol önlemleri hazırlayarak topluma duyurmaktadır. Salgının bundan sonraki toplum 

hayatına etkisi ve bulaşın kontrol altında tutularak etkin salgın yönetimi için kurum/kuruluş 

ve çeşitli işkollarına ait iş yerleri, Pazar yerleri, AVM vs için hazırlamış olduğu kontrol 

önlemlerine ait konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir. 

Bu kapsamda; 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. 

 

1- AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınacak Önlemler 

2- Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler 

3- Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnafların Alması Gereken Önlemler 

4- Bakkalların Alması Gereken Önlemler 

5- Büfe, Kantin ve Bayiilerde Alınması Gereken Önlemler  

6- Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerlerinde Alınması Gereken 

Önlemler 

7- Kitap ve Kırtasiye Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler 

8- Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyelerde Alınması Gereken Önlemler 

9- Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçilerde Alınması Gereken Önlemler 

10- Oyuncak Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler 
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11- Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler 

12- Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kurutemizlemecilerde Alınması Gereken Önlemler 

13- Ticari Taksiler ve Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler 

14- Minibüslerde Alınması Gereken Önlemler 

15- Madenlerde Alınması Gereken Önlemler 

16- Şantiyelerde Alınması Gereken Önlemler 

17- Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler 

18- Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler 

19- Akaryakıt İstasyonlarında Alınması Gereken Önlemler 

20- Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler 

21- Oto Yıkamacılarda Alınması Gereken Önlemler 

22- Oto Servis, Tamirhaneler ve Lastikçilerde Alınması Gereken Önlemler 

23- Oto Galeri ve Oto Kiralama İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler 

24- Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler 

25- Emlakçılar ve Gayrimenkul Danışmanlık Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler 

26- Elektronik ve Telekomünikasyon Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler 

27- Tesisatçılarda(Elektrik, Su, Doğalgaz vb) Alınması Gereken Önlemler 

28- Banka, Ptt, Karantina Merkezleri vb yerlerde çalışan Güvenlik Görevlilerine Yönelik 

Önlemler 

29- Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu 

30- Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler 

31- Toplu Ulaşım Araçlarına Yönelik Temizlik Önlemlerş 

32- Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri 

33- Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler 

34- Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Alınacak Önlemler 

35- GETAT(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünite ve Merkezleri ile Güzellik ve Medikal 

Estetik Merkezlerinde Alınacak Önlemler 
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Bu kapsamda; 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. 

1- Yukarıda faaliyet konusu belirtilen işletmelerin bağlı olduğu Meslek Örgütü/Odası 

tarafından kendisiyle ilgili kontrol önlemlerini içeren dokümanı 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calısma-rehberi.html 
link adresinde  "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile 

'https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/toplumda/salgin-yonetimi.html' link 

adresinde 'Toplumda Salgın Yönetimi' başlığı içinden indirerek, bastırıp yazılı 

doküman halinde tüm üye işyerlerine imza karşılığı tebliğ edecek ve dağıtım 

listelerini denetimlerde İlçe Sağlık Müdürlüğü Yetkililerine ibraz edilmesine. 

2- Kurum ve Kuruluşlar ise 'https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/diger-kamu-

kurumlari' link adresinde 'Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Enfeksiyon Kontrol 

Önlemleri' başlığı altındaki dokümanlarda belirtilen kontrol önlemlerinin 

uygulanmasına. 

3- Bundan sonraki dönemde de İlçemizde bulunan Tüm Kamu/Özel kurum ve 

kuruluşlar, yerel yönetimler ve tüm işyeri/işletmeler Sağlık Bakanlığı'na ait 

saglik.gov.tr adresinden yukarıda bahsedilen linklerde yayınlanan/yayınlanacak 

olan kontrol önlemleri ile ilgili kuralları takip ederek uymalarına. Uygulamadan ve 

takibinden bizzat Kurum Amirleri ve İş Yeri Sahipleri/Oda Yönetimlerinin 

Sorumlu Tutulmalarına. 

4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 22.05.2020 tarihli ve 1207828 say

ılı yazısı gereğince; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen 

Yeni Koronavirüs (Covid19) hastalığının ülkemizde yayılımını önlemenin ve 

çalışma hayatının tüm unsurları ile istihdamın korunmasının amaçlandığı bu 

süreçte iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de göz önünde tutulabilmesi için 

birçok tedbir alındığı belirtilerek yol göstermeyi amaçlayan muhtelif standart, 

rehber ve broşürlere https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 bağlantısından ve 

sosyal medya hesaplarından (www.ailevecalisma.gov.tr/isggm; 

https://www.facebook.com/isggmd; www.instagram.com/isggmd; 

www.twitter.com/isggmd) ilgililer tarafından temin edilmesine. 

5- Sokağa çıkma yasağına tabi olan 18 yaş altı ve milli sporcu lisansına sahip çocuk 

ve gençlerimizin antrenman yapabilmeleri için Erenler Kaymakamlığı 

koordinesinde sporcuların durumlarını ibraz eden lisanslarını göstermesi kaydıyla, 

kolluk kuvvetlerimiz tarafından izin belgesi aranmaksızın antrenman faaliyetleri 

ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına. 

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 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa 

çıkmaları kısıtlanmıştı. Diğer yandan, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu 

gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan 

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde; 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa 

çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş 

aralığındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret 

ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulması hususları değerlendirilmiştir.  
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Bu kapsamda; 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. 

6- İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme 

sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan 

durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket 

yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına. 

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

kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar 

(18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına. 

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

kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile 

büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine, veli/vasilerinin 

nezaretinde yolculuk yapabilmelerine. 

9- 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 

saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için; 

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 

yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 

kaydıyla dışarı çıkabilmelerine. 

 

 

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 adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün 

yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve 

insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Sakarya İl genelinde olduğu 

gibi Erenler İlçemizde de kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün 

süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve İçişleri Bakanlığı'nın 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı 

Genelgesi ile bahse konu kısıtlamanın süresi Sakarya İl genelinde olduğu gibi Erenler 

İlçemizde de 03.06.2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı. Gelinen noktada 

28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Sakarya İl genelinde olduğu gibi Erenler İlçemizde de giriş-

çıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar 

günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak 

seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod 

alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiş,  

Bu kapsamda, 

10- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat 

izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İçişleri Bakanlığı'nın 28.03.2020 

tarihli ve 6009/6010 sayılı Genelgesinin yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası 

toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve 

Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin 

yapılmasına. 
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11- Sakarya İl genelinde olduğu gibi erenler İlçemizde de İçişleri Bakanlığı'nın 19.05.2020 

tarihli ve 8180 sayılı Genelgesi kapsamında uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 

31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılmasına. 

12- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı'nın 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı 

Genelgesinde düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay 

boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam 

edilmesine.  

12-a-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan 

vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk 

yapabilmelerine. 

13- Erenler İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 07/04/2020 tarihinde 2020-5 nolu Kararı ile Erenler 

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bitişiğinde bulunan Erenler Hükümet Konağı Ana Binası 

zemin katta yer alan çay ocağı Covid-19 Pandemi sürecinde kapatılmıştı. Covid-19 

Pandemi kapsamında gelinen süreçte kontrollü sosyal hayat döneminde bulunmamız 

nedeniyle ve İşletmeci Sayın Emine YILDIRIM'ın 29.05.2020 tarihli taleb dilekçesi 

gereğince, maske takılması, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına hassasiyetle 

uyulması kaydiyle, Hükümet Konağı Ana Bina zemin katta yerleşik bulunan Sayın Emine 

YILDIRIM  tarafından kira karşılığı işletilen  çay ocağının faaliyetlerinin devamına. 

 

 
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 tedbirler kapsamında; İçişleri 

Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak 

faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini 

arttıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek 

lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin 

faaliyetleri geçici süreliğine durdurulması; İçişleri Bakanlığı'nın 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgesi ile 

tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri, 

İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında sahil 

bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri 

yapmalarının yasaklanması, İl ve İlçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği, İçişleri 

Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 5929 Genelgesi ile kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta 

olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin 

satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine 

durdurulması yönünde Valiliklerimize talimat verilmişti. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının 

azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü 

normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 

ve 5361 sayılı, 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı, 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı ve 27.03.2020 tarihli ve 5929 

sayılı Genelgeleri ile getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.  

 

 

Bu kapsamda; 

14-  İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı, 21.03.2020 tarih ve 5760 

sayılı Genelgeleri ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, 

restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin 

(iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden 

olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç 

olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde 
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saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet 

veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi 

olmayacaktır.). 

15- İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile faaliyetleri 

geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA 

merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen 

kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar 

hizmet vermeye başlamalarına. 

16- İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgesi ile kısıtlanan 

halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve 

ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma 

vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak 

üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi 

gününden itibaren başlanmasına. 

17- İçişleri Bakanlığı'nın 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı Genelgesi ile geçici bir 

süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar 

başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri 

olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar 

ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 

faaliyetlere başlanmasına. 

18- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatları gereğince İnternet 

cafelerin, bar, pavyon, taverna gibi müzik ve eğlenceli yerlerin kapalı olmasına. 

19- Faaliyet kısıtlama kararı kaldırılan; pazaryeri, park/bahçe, işletmeler vb. ilgili 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanmış olan önlemlere yönelik rehberler 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma rehberi.html 
link adresinde “Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi” adı altında, afiş ve 

posterler ise https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html 

link adresinde “Çalışma Rehberi Afişleri” adı altında yayınlanmıştır. Bahsi geçen 

tüm pazaryeri, park/bahçe, işletmeler vb. yerler ve bağlı olduğu meslek 

örgütü/oda’lar belirtilen link adreslerinden ilgili dokümanları indirip yazılı olarak 

iş yerine asmak ve belirtilen kurallara uymak zorundadır. Bu işlemleri yapmakla 

işletme sahipleri ve meslek örgütü/oda yönetimlerinin sorumlu olmalarına. 

20- Ayrıca pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık 

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı 

belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından 

yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan 

faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 

kararlarının alınmasına, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili 

işletmeci/esnafa tebliğ edilmesine.  

 

21- Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla 

yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastane, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, 

hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi 

müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat 

sınırlamasına tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı olarak 

adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, 

çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların 

faaliyetlerini 22.00’a kadar; spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html
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düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin 

verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına. 

22- Covid-19 Pandemi sürecinde gelinen noktada; Erenler Kaymakamlığı tarafından 

hazırlanan Yeni İLAN METNİ “KIYMETLİ VATANDAŞLARIMIZ, 

KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELEDE, YENİ BİR DÖNEME 

GİRİYORUZ! ARTIK, KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT 

DÖNEMİNDEYİZ. LÜTFEN REHAVETE KAPILMAYALIM, TEDBİRİ 

ELDEN BIRAKMAYALIM. MASKE TAKMAYA, SOSYAL MESAFEYE 

VE EL TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDELİM. TÜM KURALLARA 

HASSASİYETLE UYARAK, BU DÖNEMİ DE, İNŞALLAH HEP 

BİRLİKTE AŞACAĞIZ. SABRINIZ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 

EDERİZ.” şeklinde olup, 01.06.2020 tarihinden itibaren Erenler İlçe 

Müftülüğü'ne bağlı tüm camiler ve Erenler Belediyesi ses düzeninden belli 

aralıklarla anons edilmesine. 

23- 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 kusurun ağırlığına göre alt ve üst limitler dikkate alınarak 

işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. 

 

24- Daha önce alınan kararların uygulanmasının takip edilmesine, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Salih KARABULUT 

Kaymakam 

Başkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevzi KILIÇ 

Belediye Başkanı 

Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzm. Dr. Ömer BALCI 

İlçe Sağlık Müdürü 

Üye 

 

 

 

 

 

Mehmet Ali ALTUN 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Üye 

Ayhan ERSOY 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Üye 

Nermin KILINÇ 

Serbest Eczacı 

Üye 

 


