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T.C. 

ERENLER KAYMAKAMLIĞI 

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

Karar tarihi: 19/06/2020 

Karar sayısı: 2020-33 

 

 

 

 

 

İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

 

 

 

 

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 19/06/2020 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 11:00’de toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek karara 

bağlamıştır. 

 

  

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum 

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

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

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

 

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

ve 72 nci maddesi uyarınca Erenler Kaymakamlığı tarafından, önümüzdeki günlerde 

yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda 

gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınma gereği doğmuştur. 
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Bu kapsamda;  

1.Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da 

başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak 

olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma 

riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 

2020 Cumartesigünü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç 

olmak üzere Erenler İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları 

kısıtlanacaktır.  

2. LGS sınavına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması 

halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile 

birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.  

3. LGS sınavına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla Erenler 

İlçe Nüfus Müdürlüğü;  

- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma 

günleri saat 20.00’a kadar,  

- LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında 

açık bulundurulacaktır. 

4. LGS sınavının yapılacağı gününde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav 

görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) 

herhangi bir aksama olmaması için Erenler Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınacak ve 

ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.  

5. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme 

yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.  

6. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış 

olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilecektir.  

7.AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR  

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın 

ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, 

bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri 

(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak 

şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş 

yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),  

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

yürüten iş yerleri,  

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan 

hastaneleri,  
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ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile 

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı 

bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı 

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

d) Akaryakıt istasyonları,  

e) 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 (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,  

Bu Kapsamda; 

 

İçişleri Bakanlığının 18.06.2020 gün ve 9863 sayılı Genelge Emirleri uyarınca 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, yine aynı genelge uyarınca 

Erenler İlçesindeki Otomotiv Lastik Tamircileri arasında çekilen kura sonucu, 20.06.2020 

tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında 6 saatlik süre için “Marina Oto Lastik” ile “Bekir 

Usta Rot Balans” Otomotiv Lastik firmaları, nöbetçi olarak belirlenmiş ve 

görevlendirilmişlerdir. Görevlendirilen işyerlerinin adres, sahiplerinin açık kimlik ve iletişim 

bilgileri ayrıntılı bir şekilde aşağıya çıkartılmıştır.  

 

 

Erenler İlçesinde 20.06.2020 Tarihinde 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Açık 

Olacak Otomotiv Lastik Tamircileri 

 
 

1- MARİNA OTO LASTİK 

 

Adres  : Büyükesence Mah. D-100 

              Üzeri No:202 Erenler/Sakarya 

Sahibi : Sefa KARAÇUHA 

Tel      : 0533 619 58 58 

 

2- BEKİR USTA ROT BALANS 

 

Adres   :  Atatürk Sanayi Sitesi 1097. Sok.  

                No:59 Erenler / Sakarya 

Sahibi  :  Bekir SARAY 

Tel       :  0264 241 66 03 

                0535 594 09 66 

  

 

 

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

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

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

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

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

yürüten işletme/firmalar,  

ı) Erenler Kaymakamlığı tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, 

et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya 
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üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç 

duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,  

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan 

firmalar,  

j) Oteller ve konaklama yerleri,  

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

l) Çalışanları inşaat/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.),  

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

n) 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), 

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,  

ö) Erenler Kaymakamlığı tarafından ihtiyaca göre; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal 

üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler kura ile belirlenmiştir. 

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, yem 

tedarikini sağlayan kontrol ve denetimini gerçekleştiren Ziraat Mühendislerinin 20/06/2020 

Cumartesi günü 09.00-15.00 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 Tic.ve San.Ltd.Şti./Nakışlar ve Alp Hindi 

Üretim Sat. Paz. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti./ Büyükesence Yem Fabrikalarının Üretime 

devam etmesi, Özçiftçiler Tarım Hay. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti./Kozluk yem satışına 

devam etmelerine. Kasaplar Odası Mezbahanesinin acil kesimler için açık bulundurulmasına. 

 

p) Sebze/meyve,toptancı halleri   
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8. İSTİSNA KAPSAMIDNA OLAN KİŞİLER  

a) Bu Genelgenin (8) 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 

dâhil),  

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 mentalretardasyon, downsendromu 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) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık 

vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, 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) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),  

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

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,  

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri 

hekimi vb.),  
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o) Veteriner hekimler,  

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

çalışanları,  

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

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve 

mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,  

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

imalat ve lojistiğinde çalışanlar,  

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme 

kararını ibraz etmeleri şartı ile),  

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile 

beraber çalışanlar,  

u) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.  

 

9. Erenler İlçemizde faaliyet göstermekte olan aşağıdaki tabloda isimleri bulunan 

firmaların; 

Sıra Firma Adı Adres Dayanak 

1 Köseoğlu Gıda ve Meşrubat Pazarlama 

Ltd. Şti 

Erenler Mah. 1274 Sok. No:35  

 

 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, ı, i, k, n) 

bendleri 

gereğince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AKGÜNLER Lojistik San.ve Tic.A.Ş. Büyükesence Mah. D-100 Yan 

Yol Cad. No:228 

3 ÜrmaksanMak.İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Yeşiltepe Mah.Uluyol 

Cad.No:21 

4 ENTAŞ İnş.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  Erenler Mah.1246 Sok.No:8 

5 Benna otomotiv Makine İnşaat 

Kuyumculuk Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah.8026 Sok.No:1 

6 Sakarya Günay Gıda Pazarlama İthalat 

İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Erenler Mah.1234 Sok.No:15 

7 Adalılar Kuruyemiş Gıda Tic.ve 

San.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah.Ada Sanayi 

Cad.No:4 

8 
Elkosan Makine San.veTic.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah. Kozluk Cad. No:89 

9 
Nova Sünger ve Yatak Sanayi A.Ş. 

Bekirpaşa Kozluk Mah. D-100 

Yanyol No:10 
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10 Formfleks Yalıtım Ürünleri 

San.veTic.A.Ş. 

Merkez Mah. Mareşal Fevzi 

Çakmak Cad.No:77 Çaybaşı 

Yeniköy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, b, ı, i, k, 

n) bendleri 

gereğince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Doğu Grup Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Erenler Mah.Uluyol 

Cad.No:11/A 

12 Manavoğlu Makine İmalat San. Ve 

Tic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah. 74.Cadde 8048 

Sokak N:16 

13 Ada Arel Yapı İnşaat Taah.San.ve 

Tic.A.Ş. 

Erenler Mah. 1193 Sok. B 

No:4/1 İç Kapı:202 

14 Dilikoğlu Gıda Nakliye 

Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Mah.Topça Toptancılar 

çarşısı E-Blok N:6 E/5 

15 Aypaz Mobilya Dayanıklı Tüketim 

Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi 

İnönü Mah.Batakköy Caddesi 

No:74 

16 Platech Metal Kaplama Sistemleri 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Pirahmetler Mah. D-100 Yanyol 

Cad. No:235 

17 Çilpa Toptan Gıda Mad.ve Temizlik Ürün 

Tic. Beytullah ÇİL 

Yeni Mah.Karasu Yolu 

Cad.No:30 

18 
Sakarya Redüktör Motor Kenan Çatalbaş 

Bağlar Mah.Yavuz Selim 

Cad.No:46/A 

19 Besler Makine Pres Metal İnş. San.Tic. 

Ltd.Şti. 

Bekirpaşa Pirahmetler Mevki D-

100 Karayolu Üzeri No:80 

20 Ada Nokta Metal İşleme San. ve Tic. Ltd. Şti Nakışlar Mah. Belediye Cad. 

No:3/1  

21 Birlik TMS Teknik Kalıp Makine Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

Güney Mobilyacılar San.Sit.1286 

Sk.No:36/38 

22 ANM Metal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. 

Şti 

Nakışlar Mah. Belediye Cad. 

No:3/1 Ercüment Torun Apt. 

23 Şeker Afyon Besicilik Gıda Yemek İnşaat 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Mah.Topça Toptancılar çarşısı 

Küme evler No:9  

24 Oto Semih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri 

San.Tic.A.Ş. 

Kozluk Mah.D-100 Yan Yol Cad. 

No:28/B 

25 Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Tic.A.Ş. Yeni Mah.Topça D Blok No:3 

26 
SPS Lazer San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah.8048 Sok.No:3 

27 Sakarya Çay Pazarlama ve Dağt.A.Ş. Kozluk Cad.2 Nolu Sok.No:12 

28 EDS Plastik ve Kalıp Üretim İç ve Dış Tic. 

Ltd. Şti. 

Erenler Mah. 1173 Sok. No:15 

29 Sahibi Vecihe ŞENGÜL Ziyafet Sofrası Erenler Mah. Murat Soğancıoğlu 

Cad. C Blok 7/3/2 
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Erenler/Sakarya  

 

 

 

 

 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, b, ı, i, k, 

n) bendleri 

gereğince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Sakarya Özen İş- Özen Dorse Dingil 

Otomotiv Nakl.İnş.Taah.Mad.Gıda 

Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah.2 Nolu Cad.Özeniş 

Fab.No:4 

31 Veysel Yıldırım Kerestecilik Orman 

Ürünleri İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. 

Kozluk Mah. D-100 Yanyol 

Cad.No:16/A 

32 Bektem Temizlik Ürünleri Tic.ve 

San.Ltd.Şti. 

Toptancılar Çarşısı A Blok 

No:19 

33 Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası 

Müdürlüğü 

Yenimahalle 2097. Sok., No: 4 

Erenler 

34  Ertürk Otomotiv Nakliyat Akaryakıt 

Ürn.İnşaat Emlak Paz.San.Tiv.Ltd.Şti. 

Bekirpaşa Mah.Pirahmetler 

Mevki E-5 Karayolu Üzeri 

35 Erse Krom Paslanmaz Gıda Makine 

San.Tic. Ömer TUNA 

Yeşiltepe Mah. Fevzi Çakmak 

Cad. No:33 

36 Gökseki Gıda Elektronik 

İlet.Teks.İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 

Erenler Mah.1274 Sok.No:20 

37 MFKAR Gıda Paz.Dağ.İnş.Tic.ve 

San.Ltd.Şti.(Pınar Et ve Süt Ürünleri) 

Sakarya San.Sit.1274 Nolu Sok. 

No:26 

38 
Nisan Gıda Alkin ÖZKILIÇ Erenler Mh.1242 Sk.No:3 Kat:2 

 

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 8. Maddesinin (a, b, ı, i, k, n)  bendleri gereğince, 20.06.2020 

Cumartesi Günü 9.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına. 

Ayrıca çalışanların ilgili firmada çalıştıklarını belgelemeleri kaydıyla başka bir 

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

tutulmalarına. 

 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 31122031-952.6.99-E.10750 sayı ve 13.05.2020 

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 20.06.2020 Cumartesi Günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında çalışmalarına 

izin verilmesine. 
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11. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS(Liselere Geçiş Sınavı) nedeniyle, 

Erenler İlçemiz sınırları içerisinde sınava girecek olan öğrencilerin muhtemel kırtasiye 

ihtiyaçlarını giderebilmelerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Sakarya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan, LGS sınavı yapılacak tüm ortaöğretim 

okulların çevrelerindeki kırtasiyeler ve çalışanlarının 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 

09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına. 

 

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.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15.06.2020 tarih E.7890859 

sayılı yazılarında ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından 

ilimizde 20.06.2020 cumartesi günü saat 09:30 ve 11:30 da olmak üzere iki oturum halinde 

2020 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav yapılacağı 

belirtilmiştir. 

Bu nedenle; 

12. Erenler ilçe genelinde söz konusu sınava girecek olan öğrencilerden; 

a) Covid-19 pozitif olanlar,  

b) Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresine 

tabi olanlar, 

c) Ailesinde Covid-19 pozitif vaka olması nedeni ile karantinada veya temaslı takibinde 

olanların,2020 sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava 

alınabilmesi için Adapazarı ilçesi Adapazarı Ozanlar Anadolu Lisesi “pandemi sınav 

merkezi” olarak belirlenmiştir. 

İçişleri Bakanlığı’nın 15.06.2020 tarih ve 9493 sayılı Genelgesi ile; lokanta, restoran, kafe vb. 

işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) haftada en az 2 kez olmak üzere 

denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına 

dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılması talimatlandırılmıştı. Öte yandan 

turizm işletme belgeli tesislerde yapılacak olan denetimlerin yerli ve yabancı turistleri rahatsız 

etmeyecek şekilde sürdürülmesi turizm açısından önem taşımaktadır. 

Bu nedenle;  
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13.Erenler Kaymakamlığı tarafından turizm işletme belgeli tesislerin (lokanta, restoran, kafe 

vb.) denetiminin İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, erenler Belediyesi, 

Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı birim 

personellerinden komisyon oluşturularak haftada en az iki kez denetimlerin yapılmasına. 

 

 

Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler 

arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son 

derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede Erenler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 

tarafındanİlçemiz genelinde maske takma zorunluluğu getirilmiş ve uygulanmaya 

başlanılmıştır.Öte yandan içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka 

sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda tüm 

ilçemizde maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre arttırılması 

gerekmektedir.  

14. Buna göre; 

a- Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında 

maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine. 

b- 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket 

eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına. 

 

 

15.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. 

16. Daha önce alınan kararların uygulanmasının takip edilmesine ve işbu kararda olmayan 

diğer yapılan başvuruların reddine, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.         
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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 

 


