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T.C. 

ERENLER KAYMAKAMLIĞI 

Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

Karar tarihi:26/06/2020 

Karar sayısı: 2020-34 

 

 

 

 

 

İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI 

 

 

 

 

 

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 26/06/2020 tarihinde Adapazarı Kaymakamı, Erenler 

Kaymakam Vekili Yusuf Ziya ÇELİKKAYA 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. 

 

  

I- 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.  

 

Bu çerçevede; 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 Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun 

koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınma gereği doğmuştur. 
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Bu kapsamda;  

1.Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi 

günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar 

günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 

Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın 

sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;  

27 Haziran 2020Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar 

günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Erenler 

İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.  

2. YKS sınavlarına 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. YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla 

Erenler İlçe Nüfus Müdürlüğü;  

- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma 

günleri saat 20.00’a kadar,  

- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,  

- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında, açık 

bulundurulacaktır.  

4. YKS sınavlarının yapılacağı günlerde 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 günler/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.),  
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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,  

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 Kaymakam Vekili Yusuf Ziya ÇELİKKAYA 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, 27.06.2020 Cumartesi günü 09:30 - 15:00 saatleri arasında ve 

28.06.2020 Pazar günü 09:30 - 18:30 saatleri arasında “Metkay Gıda Turizm İnş. ve 

San. Tic. Ltd. Şti” ile “Kırmızıyeşil Oto Lastik Prelli” Otomotiv Lastik firmaları, 

nöbetçi olarak belirlenmiş ve görevlendirilmişlerdir. Görevlendirilen işyerlerinin adres, 

sahiplerinin açık kimlik ve iletişim bilgileri ayrıntılı bir şekilde aşağıya çıkartılmıştır. 

 

 

Erenler İlçesinde 27.06.2020 Cumartesi Günü 09:30 - 15:00 Saatleri Arasında ve 

28.06.2020 Pazar Günü 09:30 – 18:30 Saatleri Arasında Açık Olacak Otomotiv 

Lastik Tamircileri 

 
 

1- METKAY GIDA TUR. İNŞ. ve SAN. 

    TİC. LTD. ŞTİ  (METKAY LASTİK) 

 

Adres : Yeni Mah. Karasu Yolu No:41 

             Erenler/SAKARYA 

Sahibi : Ahmet GÜNDÜZ 

Tel      : 0543 474 45 55 - 0264 241 53 92 

2- KIRMIZIYEŞİL OTO LASTİK PRELLİ  

 

Adres : Erenler Mah. E-5 Karayolu Tepe İş   

            Merkezi No:4 Bölge Trafik Yanı  

            Erenler/Sakarya 

Sahibi : Yavuz KORKMAZ  

Tel      : 0532 323 5691 

   0546 249 9962  
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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 

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 27 Haziran 

2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 

ile 18.30 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 
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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   

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,  
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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.),  

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 AKGÜNLER Lojistik San.veTic.A.Ş. Büyükesence Mah. D-100 Yan 

Yol Cad. No:228 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, ı, i, k, n) 

bendleri 

gereğince. 

2 Köseoğlu Gıda ve Meşrubat Pazarlama 

Ltd. Şti 

Erenler Mah. 1274 Sok. No:35 

3 Şeker Afyon Besicilik Gıda Yemek İnşaat 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Mah.Topça Toptancılar çarşısı 

Küme evler No:9  

4 
Sakarya Redüktör Motor Kenan Çatalbaş 

Bağlar Mah.Yavuz Selim 

Cad.No:46/A 
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5 MFKAR Gıda Paz.Dağ.İnş.Tic.ve 

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

Sakarya San.Sit.1274 Nolu Sok. 

No:26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, b, ı, i, k, 

n) bendleri 

gereğince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Gökseki Gıda Elektronik 

İlet.Teks.İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. 

Erenler Mah.1274 Sok.No:20 

7 Ayyat (Aypaz, Aytaş Home) Yatak 

Mobilya Tekstil Dayanıklı Tüketim 

Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi 

İnönü Mah.Batakköy Caddesi 

No:74 

8 Derya Büro Malzemeleri San.Tic.veA.Ş. E-5 Karayolu Üzeri Bekirpaşa 

Kavşağı Pirahmetler Mah. 39.Sk. 

No:4 

9 Formfleks Yalıtım Ürünleri 

San.veTic.A.Ş. 

Merkez Mah. Mareşal Fevzi 

Çakmak Cad.No:77 Çaybaşı 

Yeniköy 

10 Adalılar Kuruyemiş Gıda Tic.ve 

San.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah.Ada Sanayi 

Cad.No:4 

11 Milenyum Temizlik ve Gıda Mal. İç ve 

Dış Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Mah. Topça Toptancılar 

Sit. A Blok No:27 -32 

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

13 EDS Plastik ve Kalıp Üretim İç ve Dış Tic. 

Ltd. Şti. 

Erenler Mah. 1173 Sok. No:15 

14 Birlik TMS Teknik Kalıp Makine Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

Güney Mobilyacılar San.Sit.1286 

Sk.No:36/38 

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

16 Platech Metal Kaplama Sistemleri 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Pirahmetler Mah. D-100 Yanyol 

Cad. No:235 

17 Benna otomotiv Makine İnşaat 

Kuyumculuk Gıda San.veTic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah.8026 Sok.No:1 

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

Cad.No:11/A 

19 Sakarya Günay Gıda Pazarlama İthalat 

İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Erenler Mah.1234 Sok.No:15 

20 Ürmaksan Mak.İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. Yeşiltepe Mah.Uluyol 

Cad.No:21 

21 
Elkosan Makine San.veTic.Ltd.Şti. 

Kozluk Mah. Kozluk Cad. No:89 

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

23 Ada Arel Yapı İnşaat Taah.San.ve 

Tic.A.Ş. 

Erenler Mah. 1193 Sok. B 

No:4/1 İç Kapı:202 
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24 Sahibi Vecihe ŞENGÜL Ziyafet Sofrası Erenler Mah. Murat Soğancıoğlu 

Cad. C Blok 7/3/2 

Erenler/Sakarya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili 

genelgenin 

8. 

Maddesinin 

(a, b, ı, i, k, 

n) bendleri 

gereğince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası 

Müdürlüğü 

Yenimahalle 2097. Sok., No: 4 

Erenler 

26 
SPS Lazer San.veTic.Ltd.Şti. 

Yeşiltepe Mah.8048 Sok.No:3 

27 Dilikoğlu Gıda Nakliye 

Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 

Yeni Mah.Topça Toptancılar 

çarşısı E-Blok N:6 E/5 

28 Erse Krom Paslanmaz Gıda Makine 

San.Tic. Ömer TUNA 

Yeşiltepe Mah. Fevzi Çakmak 

Cad. No:33 

29 Veysel Yıldırım Kerestecilik Orman 

Ürünleri İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.Şti. 

Kozluk Mah. D-100 Yanyol 

Cad.No:16/A 

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

31 
Nova Sünger ve Yatak Sanayi A.Ş. 

Bekirpaşa Kozluk Mah. D-100 

Yanyol No:10 

32 Besler Makine Pres Metal İnş. 

San.Tic.Ltd.Şti. 

Bekirpaşa Pirahmetler Mevki D-

100 Karayolu Üzeri No:80 

33 Oto Semih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri 

San.Tic.A.Ş. 

Kozluk Mah.D-100 Yan Yol Cad. 

No:28/B 

34 Ertürk Otomotiv Nakliyat Akaryakıt 

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

Bekirpaşa Mah. Pirahmetler 

Mevki E-5 Karayolu Üzeri 

35 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 

 

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, 27 Haziran 

2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 

ile 18.30 saatleri 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 27 Haziran 2020Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 

Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında çalışmalarına izin verilmesine. 
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11. Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de 

tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de 

tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de 

tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Erenler İlçemiz sınırları 

içerisinde sınava girecek olan öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmelerinde 

herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Sakarya Valiliği’nin 18.06.2020.tarih ve 7125 

sayılı yazı ile, YKS sınavı yapılacak tüm okulların çevrelerindeki kırtasiyeler ve çalışanlarının 

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar 

günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına. 

 

 
II- Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de 

tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de 

tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de 

tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında 

oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını 

temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar 

hariç olmak üzere Erenler İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları 

kısıtlanacaktır.  

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. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

Sakarya/Merkez Koordinatörlüğünün 22.06.2020 tarihli ve Bila sayılı yazısı ile ölçme 

değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü tarafından ilimizde Birinci oturumu 27 

Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü 

oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 yılı sınavla öğrenci alacak Yükseköğretim 

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

olanların, 2020 sınavla öğrenci alacak Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınava 

alınabilmesi için sınava girecek Adaylar tarafından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığı Sakarya/Merkez Koordinatörlüğüne başvurarak sınav giriş yerlerinin 

güncelenmesine. 

 

 

 

 

III- İçişleri Bakanlığı'nın  18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgesi ile Koronavirüs 

salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları 

Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 

Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar 

günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilmiştir. Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış 

kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı 

misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. 

 

Bu çerçevede ilgi Genelgemizde yer alan istisnalara ek olarak; 

 

13. Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının 

olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları 

yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin; 

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, 

liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki 

transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar), 

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları 

dahil), 

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, 

 

14. Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir. 

 

 

 

IV- Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 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. İçişleri Bakanlığı'nın 01/06/2020 tarihli 

ve 8567 sayılı Genelgesi ile kontrollü sosyal hayata geçiş sonrasında Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, 

Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken 

Önlemler” v e “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu 
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Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehberler doğrultusunda şehiriçi 

ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirler Valiliklerimize bildirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı'nın 11/06/2020 tarihli ve 9288 sayılı Genelgesi ile Covid19 salgını ile 

mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz 

yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamalar (İran kara sınır kapılarından yolcu 

giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç) yürürlükten kaldırılmıştır. Turizm sezonunun 

açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte 

yabancı turistlerin ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir. 

Bu kapsamda; 

15. Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma 

araçlarının İçişleri Bakanlığı'nın 01/06/2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgesinde yer alan araç 

içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği 

sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu 

almamak) kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade edilmesine. 

16. 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası 

seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına. 

 

 

V- COVID19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 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. İçişleri Bakanlığı'nın 22/03/2020 tarihli 

ve 5762 sayılı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 

sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş İçişleri 

Bakanlığı'nın 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi ile söz konusu kısıtlama esnetilerek 

her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve İçişleri 

Bakanlığı'nın 20/05/2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 

21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak 

istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve 

bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması 

sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm 

amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

 

 

Bu kapsamda; 

 

17. 
 

 

1) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, 

immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) 

turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak 

şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir. 

2) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 

kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını 

da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir. 
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3) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 

Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri 

Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak 

turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 

Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir. 

 

4) Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili 

gerekçelerinden biri seçilecektir.  

Vatandaşlarımız; 

·  Otel tatili için rezervasyon belgelerini, 

·  Yazlık/devremülk için tapu örneklerini, 

·  Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, 

· Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak 

başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. 

 

5) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç 

ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir. 

6) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid19 evde izolasyon sorgusunun 

yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak 

sorgulanacaktır. 

7) Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Erenler 

Kaymakamlığı'na gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi 

başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. 

8) İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet 

üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. 

9) İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak 

gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile 

hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. 

 

 

 

 

VI- Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini 

asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu 

kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve 

mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında ilgi 

Genelgemiz ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 

Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının 

düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal 

hayat dönemine geçilmiştir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile 

yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda;  

 

18. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen “Cami ve İbadethanelerde Alınacak 

Önlemler” ile ilgi Genelgede belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 

tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine.  
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19. İlgi Genelgemizde yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekanlarda 

kılınabileceği belirtilen Cuma Namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak 

vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulmak 

kaydıyla Cami içerisinde de kılınabilmesine. 

 

 

 

VII- Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve KoronavirüsBilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusundasalgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak 

amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan tedbirler sonucunda 

virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde 

kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haziran 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 

Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye 

başlayabilecekleri kararı alınmıştır. 

Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat 

hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

A) Genel Esaslar 

 

1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve 

süre kısa tutulacaktır. 

2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım 

alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, düğün mekânının misafir 

kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul 

edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacaktır. 

Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi 

sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır. 

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin 

bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere 

asılacaktır. 

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C’den yüksek olan kişilerin en 

yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi 

maske ve yüz koruyucu kullanacaktır. 

5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, 

kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması 

mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin 

ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır. 

6. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği 

bulundurulacaktır. 

7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde 

yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacaktır. 

Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil 

olmak üzere) sağlanacaktır. 
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8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan 

(pencereli) odalar tercih edilecektir. 

9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 30.05.2020 tarihli ve 

8556 sayılı Genelgemizin hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID19 

kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme İçme 

Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak 

şekilde düzenlenecektir. 

11. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu 

için uygulanmayacaktır. 

12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya dakucaklama/sarılma 

yapılmayacak, mesafe korunacaktır. 

13. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. 

bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır. 

14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin 

ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacaktır. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına 

uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecektir. 

15. Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden 

olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri 

yapılmayacaktır (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını 

(canlı müzik dâhil) yapılabilecektir. 

16. Düğün mekânlarında bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge 

hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. 

17. Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve 

mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. 

malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “COVID19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken 

Önlemler”e uyulacaktır. 

18. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi 

malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla 

birleştirilmeyecektir. 

19. Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/minibüslerde Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayımlanan “COVID19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması 

Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, 

vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir. 

21. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine 

izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde mesafeyi 

korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir. 

 

B) Düğün Yapılacak Mekânlar 

1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler; 

a) Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün 

arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak 

veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır. 

b) Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacaktır. 

2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler; Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun 

alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir 
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alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır. Koronavirüs (COVID19) bulaşma riskini artıracağı 

için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacaktır. 

3. Köy/Sokak Düğünleri; 

a) Düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu Genelge hükümleri 

tebliğ edilecek, aynı zamanda düğün sahiplerinden Genelge hükümlerine uyulacağına ilişkin 

taahhütname alınacaktır (EK). 

b) Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih 

edilecektir. 

 

C) Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb. Etkinlik Olması 

1. Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecektir. 

2. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el 

antiseptiğibulundurulacaktır. 

3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından 

alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik 

bulundurulacaktır. İstenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere 

verilmesi sağlanacaktır. 

4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların 

personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir. 

 

D) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması 

1. Düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekânlar düzenli olarak 

havalandırılacaktır. 

2. Düğün mekânlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine azami 

düzeyde dikkat edilecektir. 

3. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır. 

4. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, 

düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır. 

Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu 

bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun 

ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına 

izin verilmeyecektir. 

5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal 

havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık 

Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır. 

 

E) Düğün Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler 

1. Personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi 

sağlanacaktır. 

2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır. 

3. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş 

ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle 

saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (COVID19) 

açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır. 

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi 

maske takılarak COVID19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna 

yönlendirilecektir. 

5. Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu 

ekipmanbulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği 
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tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır. 

(Maskenemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el 

temizliğine özen gösterilecektir.) 

6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır. 

7. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El hijyeninisağlamak 

için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.) 

8. Düğün mekânlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları 

mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer 

vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye 

uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların temizliği ve 

kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol 

bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır. 

9. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (COVID19) 

semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine 

bildirecektir. 

10. Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde ve herhangi bir 

şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, 

halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak 

muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması 

nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan 

itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli 

durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına 

kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 

 

F) Diğer Hususlar 

Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve 

esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  Alınan 

tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koyduğu olumlu gelişmeler 

üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede uyulması 

gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet, iş 

kolu veya mekân için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim Kurulunun 

önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmaktadır.  

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi ile 17.03.2020 

tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile 

elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak 

faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri 

Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığının 25.06.2020 tarih ve 13588366-149 sayılı yazısı ile 
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bildirilmiştir. İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik 

oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak 

aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine 

başlayabilecekleri değerlendirilmiştir.  

 

A) Genel Esaslar  
1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu 

Genelge’de yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili 

tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.  

2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin 

mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri 

kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir 

bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.  

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin 

bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve 

içerisinde uygun yerlere asılacaktır. 

4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi 

sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi 

başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.  

5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe 

kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla 

kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır. 

6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması 

azaltıcı tedbirler alınacaktır.  

7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan 

alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir. 

Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.  

8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için 

giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek 

basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir 

kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.  

9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.  

10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit 

ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS 

cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte 

edilecektir. 

11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve 

malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.  

12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak 

yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade 

edilmeyecektir. 

13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.  

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve 

servis alanları, İçişleri Bakanlığı'nın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine 

ve COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve 

restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.  
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B) Personele Yönelik Önlemler  
1. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi 

sağlanacaktır.  

2. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş 

ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle 

saklanacaktır.  

3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını görmesi 

halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.  

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske 

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.  

5. COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.  

6. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya kullanacaktır.  

7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli 

uyarılacaktır. 

8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.  

9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar 

(sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.  

10. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve maske 

takılacaktır.  

C) Müşterilere Yönelik Önlemler  
1. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları 

açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.  

2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek 

olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen 

personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.  

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya 

temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.  

4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi 

korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.  

5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu 

tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince girişlerde 

yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır. 

İçeride maske çıkarılmayacaktır.  

6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az 

%70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.  

Ç) Temizlik ve Hijyen  
1. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik 

yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.  

2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz çıkaran fırça 

ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.  

3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, 

mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine 

dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar 

klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon 

sağlanacaktır.  
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4. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri 

içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey 

dezenfektanları kullanılabilecektir.  

5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60
o 

C’da 

yıkanması sağlanacaktır.  

6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.  

7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el kurutma 

cihazları çalıştırılmayacaktır. 

8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.  

9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.  

10. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 

7681-52-9) kullanılacaktır.  

11.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.  

12.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.  

13.Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme 

Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir.  

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli 

hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır.  

D) Diğer Hususlar 
Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, 

kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar 

dahilinde hizmet verebilecektir. 

 

20. Erenler Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları doğrultusunda faaliyete 

başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, Erenle İlçe Sağlık 

Müdürlüğü, Erenler Belediye Zabıta birimleri, Erenler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından 

ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına. 

 

 
 

 

21. 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. 

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

diğer yapılan başvuruların reddine, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.         
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Fevzi KILIÇ 

Belediye Başkanı 
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Uzm. Dr. Ömer BALCI 

İlçe Sağlık Müdürü 
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Mehmet Ali ALTUN 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Üye 

Ayhan ERSOY 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Üye 

Nermin KILINÇ 

Serbest Eczacı 

Üye 

 


