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ll l 'nıuııi llıizısııh|ra \lcı:lııiı ir9j sar ıl: l nıuııi llıt2ıssıhha Kınıııııı'ııun 26. maildcsine istiıraıJen.\ılın Vıli \1usııla (|l l('I Başkanlığınd,,^ 3;'11_1,'10J() ıaı,ihiıı]c saaı l0:00^ıla tlitiı [Jniversitesi
Rckıiiı'lill l ,,p lunlı \a l,,ııııııdt| ( )LAĞ A:{ İ"ST İ'' , ılitrak ıü)pliııı|n ı ş. 1.ıiinıjı:m indı;k i kıınular görüşülmüş
rc ışagırlıkı kararlar alının ı5ı ır

('ın'in Wıhaıı kcnıin,.lc l,ııllaı.aı1 ('(|r()ıtİrir[ı\ (Kövid-l9i ıalgını. hiı-çl.ık ü|ke<İe hızla va_v-ılım
gi'\lcfÇiçL ıli|]r (1linüa\! ıchdiı etıııelc dcüanı etnıelld. bı s:ılgın t)ün\a Sağlık Örgütü ıarafındın
1,ııııtlı,ııı i,ı|arah nııe|enıliı.i lıııekıcıiiı

HiıÇtı[ iiikcdı ,lldııitı uitıi iilkçnıizdc dç insıın har.atı açısınılaıı soı dşrece ıehlikcli ıı|an yeni tip
( ıır()l]a\irii\ tlııt}ıd-l9} salgııı ıredcni_ı Ic tüm dlinvadı can ka\hı re ıaka sa\ısı ar[ma\a dr.\,am
t-ıiıı.k{tijit. ( ı,rüüıııtIriit { Klı;id- |Q i ı,iriİsiinün en ıemel iizclliği. lİzikse l ıemas. h"-l r"İ,, 

"İ. 
Jl"ı,

çı,k hızlı hrılısılıaıı rc cıııckl..ııı\ın ra\ı\ııtın ç(,k hıllı anmasıdı[.

1}u saIgının 1ıır ılııasııııır eııgtIlcnıııçsinin cıı ctkili volu isc sıısı,al harekeıliliği vc insan]aı.arası (eıııası
azaIlırık sıısrıl izıllasıııntı ıağlanıaktıı- Aksi hallerılc viri!sün var.ılıını hızlanaıalı vaka savısı ve
le{itıigeItjk\lnimi rıııırlakıa. \ ata[dxş l?lılı1 ıl haıaılarını karbclıılc riski i|c karşı karşıya kalııakta.
ııPlum ıağlıiı ıc kaıııı dii,ıçniııin cicidi sekilı]c hırzıılııasına sebcp olunnıakıadır. lrİ-'l- ıe hanka
)übcler!lüd. !c hın\an'ıaıik iiıılcı'indç ıı]usaıı Lalahalılı.. siısval ırıcsa li: lçnnıeır in sağlanamadığı onaınlar.
ıcıÇri ıiiizÇrJt ııiınıııa'ıın clçzcnl'0h.iııın re hiiıcn iinleınIeri virLiriiıı ı.aı.ılımını anıırm;kladır. Bu
.ı|ıınılan. iilleıniıı rç raıandırşlııımı7ı l.iırıiııak vc salgıı,ııı ııvtImasııı engclIcnıı.-k. k)plun1 sağiıgı
\l] Li!n]u Jai,/gltl ll,rıı'r',',;. ', ,,, aşaııdıki ek ı.-dhirlerin alııııııası zaı,rlreıi hisıl ırlıııuşıur. Alınan öıılenı
ıc ıeılbırleıc ııilı !.ııandaşl|ıİlnıızıır isıiııılışız urınısı hiiyiik iincl]l itl,/ clmekledir. Bıı kapsamda:

1İADD}- l- llııııız ııeı'kczinı]ç. haliının larklı giiılcrinılc ınuhıcIil'rcfleıde kunılan seıııı pazarlarında
silılş \ı|an paziırcıcsnııİiııııı: (,)njn] [.§nıl'\c Sanatka ılar ( )da lırl ftirliğiıe bağ!ı il!ıili nıeslek ıidasına
kı\l1 !apllrnln\|. (,,ruıı [Jçlediv., Ilışkanlııından l'aalirctine ilişkin izin tıelgtsi aÜası şanıvla pazar
ıeılÇıiıdc ıı'zgıih ıeabilııcsine. saıış ral,ıabilmçsing. rıda kardı ilc izin tıclceİi tılmaran kişilerin saıış
ı :ıpııak .ı ııııÇ lı Pa./ar \ crIL'[ina a iıt'ıl,ı,ııtnı ası nı- kııı,ııınıın ileiliıneslck odası. (.ı,ırrıın Bcleilil,e Başkanlığı
ı,. ll l ıııııırc, \1ıııliırliiiıı ııııııljıı,.jan \.,nıı,1| cJilmcsıı)ç.

ı{ADDE 2- ll l,ırııııni llıl)ıssıhha \.lccIisiniıı:7,ü}3,.20](} ıarihli ıc:t):(},'|2 savı|ı almış oIclıığu pauır
1cı'lcıi ilı: ilgili ıcdhir kaııı,larına ek oiıııalı: İliıniz n,ıcrkeziııle. halianın tarkiı günlerindİ şehrinııtıhıe|il rcrleriıdc kıırulııı \.ınl paıırlarında ıezgah kıı,uiuınıınun a!.nı gain sab;h saa1 06:jç,da
hiıŞl:rnıııasın;ı. iinc.siııde pazar ıcrine hcrhangi lıiı nıalzeme \e ıczgah qetirilmemcsine_ a_yn ı gün
akŞılır 5itaı |')'(|l)'dil pa.rar l)ali_,-eıinin s.na crdiril ıcsine. ıünı ıczgahların kaidırı lmasıııa. t-ünı
lı'ıalzcııeltrııı l(lPlınüa\lnü_ pauaı ı,erlcıinin diizcıı .-c disipliıinin ('ıuum Be|edil,e Başkanlığınca
saglaıırrııııııı. ıhtiııı- ılıırılnıaıı halindc il l:ıınivcı N.İiidülliiğü lııaİindan desıek vrjıilınesinc.

]V|Al)l)l- J- ]linliz ıııerkıziııdç, haianın lhrkjı cünlerindc şehrin n,ı uh ıclit' ı,erlerinde kuru|an blitün
ıcınt Pn,/arlıı'lı']tla. lr(]ı ıcırlı pa,raıı için vt,lcli sa!ıda --Pazar !.araht>| Noklalarıııın" kııru|ınasıııa_
kuııılıÇık kalıılııi kn§in|ellı]in ( ıı"uın tJelcdirc llaşkaniığı tırallnülan ıemin edilınesinc^ bu nokıaiara
ll l:n,ı6lre ı Viidiirli]ğainı; c ccre kli ıı\rçtlcndirnıenin ı apı lmasına.
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MAl)t F ,l- |'ızar rcrlcrı, pazırcılıl liıulırcıleıi iic il_uili sııtunlarıı ıcrinde çiizii leb iInıesi. istişart
ü!İlamlt]|n ,,lıiŞluılılnıısı. ı)nith ahllıl lııllanılahilıııesı. {ıiİüüniil şanlaİına ıılgun kalıcı çöziinıler
iirr'ıılchiInıesı aı'ııiıçııla: (ııı,ıını tlclct|ilc llaşkanlığı_ |l t:nınircl Uiıdiirlüğü. il farıın ıe ()rman
\1tirlürliiiii. ll SıQlık \1üdiirIiiğii iic ıl_eili nıeslek ııdası ıcııısilcilcrinin katılıırııyla "Pazar Yeri
|..iılıiııt'ılltıııııı" ııltışlı.ııulıııasına. KııııısıtrnLın heı a,ı tliizcnli ıılarak ltıplanınasına. Kcııılisvonun
sçkreıarıı re kııiıtdinası,rrn işlcınlcriniıı ( ıırun] F}cledirc llışkınlıılı lilral)ndan vıirüıülmcsinc.

}1ADDl] S- llınıizılc ıılının ıcıJhirlcr kalısınııııda (,ınnııa höliiııılüjı,i laltlırılan. sadecc csnat'a ça1ılauılınıı ııPnıak aıııaeııla liıalircı giirtcını{.sinc nıiisaadc cdilcıı çar tıcaklarııın. 8(irülen liizum
iizcı,ine liıılir cı leı-inin ikınei hir ıalinıaıı kadaı. dırdurulnıasına.

}'lAl)l}t] 6- llınıi,ztlc 1.1rali\c( lai§lcıc!ı ceuıııclcrin çalışına saaılcrinin: ()l Nisan ]020 tarihindcn
ıtibaı,cıı ıcnı hır daizı.nlcıııc rapı|ıncaıı kaılar ()9:(}() l7:_lü) olacak şckildc helirlcnnıcsine_

!lAl)l)E ?- llıınızıjc htılunan. çiiplcrdcn ı()plaııan. kağıt. plastik. canı. nıcıal vb, gibi gcri daiııüşümü
1ıPılahilcn- tLıııı,,ınil. ı,Je!cri bulınan ınalzenıclcrin. ıııplandıiı. biıikıiıil<.liği. saıın alındığı
ııtcrlcrindÇı. ( eı ıt re !r'hircilik ltakanlığı di,iıenl!.ırıc|cı,i ilc ıııcr'i mcrzuaı kapsaınında lisanssız ve
l/llı\l./ ırlal'al laaliıcı qiisıcı,cn kaıı ıtık ıcsisleriı,ıin. depıılarının rc |ıurıJaeıların. ('cvrc ı.c Şehircilik il
\'liidiillügii, hcleıJirc başlınlıkları ,,c Lııllık kurrt.ılcri ıanfindan ecrckli konırol rc dcneıiınlcrinin
ıapı|ıııısıılir_ ıs|clıııc ızııi_ lisansı. rtıh;alı ı)ln]aüaı.ılarııı |'aalircllcrine nıiisaadc cdilıncnıcsinç.

VAl)l)H t- ll l nııınli llıl7ıssıhha \4ççlısiniıı ].l'(}.']:0:() tarihla \L. ]()2{}./{lti şarılı alınış tılıluğıı 7.
ıııırltlcrindçLı lıı,arı ilııc ı,Iaıak. lliıiı [ nırersiıesi l.ı.,,l {)lçıık l:ğiıinı vc ı\rışıırıııa lIastancİınde
_ı:iİcr raPln pcrs.,ıcllcrdcn niilıçt ,.141r".., cıinc giınel isteıncrcn sağllk çalışanları için ktınaklaına
lıınıÇlı ı|iıırız nıcrkezindc \cİ alan ('(rİılıır Ilsnaf rc Sanatkiırlaı ()dalaıı t|iı.liğine bağll llimiZ
ııerlezıı,ıılt ıtı ,ılıı,ı ııııalir haııcnin ıııhsis cdilınesinc.

MAl)DE g- llıınızıli; ucrccklcşlirilecck arni çı-,'vcra nakdi sı,ısral 1ar<lıınların ihtiyaç sahiplerine
ulaşııı,ılahilnıcsı. nıiiLcİreı, rartlımların iinjennıesi. sosval ıardı 

' 
kurııluşlarının işlİrl;_Ol lçeri.1nle

eırlÇı:rc ıı|aıııl. çılışahilnıcsı, etı:iidiiıniin sılrliınahilı)resi ınt;ıcırIa: ll Vatisi ıarafından
tiirı:ı İcndirilçı:çl \ali YarJıııı.ısı llaşkanIıiında. ('tııum Bı,lediıı, BaşkanlıEı. ('orıını \'aliliği Sosl,al
\'ııd ı nı laŞlıılı rc l)lııanışııılı \'ıLl'l. Kızılır. lıısani Yartlını V.ıkli ıh. kuruınlar ile sivil toplum
kııııılı.ışlııınııı ıaılltıııı\ la "(,,rııın \,ıırı| }'ardımlaşını \c l)al,anışnıa Plaılbnnunun.-
,rluşıtll,ulıııatlnil_

!tADDE l(l- Sağlık ltakıın|ığı §ağlık lliznıcılcri (icncl \liidürliiğünün j0/03/2020 tarihli ve
lJa{nl]]l-,1{)i 99-1',5ll.i sarılı "['andcnıi llı5ıaıcleri'^ krıntılıı riızısının ll, maddcsinde beliıtildiği
ailcrc: ('iırulıı ll Saglık \rlidiiriiııün. ıliınız ıiim sailık ıcsislcrıııdeki ggrekli personcIin il içinde 1,erdcıişikliüi rııpırıal*ıa tam \clLili lılınınısııra.

}fAl}l)l] ll- ll l n,]ıımı llılzıs:ıhhu \.lcuIisinin ]{)l()_1']() 2l) tarihli ıc ]0]0/()_§ sarılı almış olıluğu 3
,. ıı iıdrlcs intlck l !.arıı,ı ilarç ı,laral işı.ercnlcıcc: işrerlcrind c sosr ıl nıcsal'clcnnıcnin asuari 1.5 - ] nıctrc,,lıcıl şckılılc !iıaliını]]a\tni.tııiışıııı ı,rıaıırları. ı.liıılcııııı laı.aho ü: ihi stısral hiıiıı,ılcrin

ı b çaiışaıiııı-ın Iııılııııduğu ı;ıcrlcrindeki lii|n kapalı nıckinların çı|ışma saaılcı,i içerisinde
lııııılanı]ırılırıasıııı,] sıQliı|ınriı\ ı ııiı. çıılışanlarrla sailıkla ilgili hcrhııngi bir olunısuz bulgu görü|nıcsi
halindç r,ı ıakın .ağlık kuruluşuna riinlcndirilnıcsinc. işıcri hckinıinc lıilgi ır,rilnıcsinc. işl,cıi
hel,.iııincc iinerilüjıı ıiit]ı ıcdbirlcrin ılı İl]lİ\il)il

ı.'. ı cı»ck- rlııs.
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VAllD}- l2- |'l l ıe banka Ştıbt'lcrinc. ,ıluşalıi|ecck kalıbalığın 
'inlğnıııcsi. 

sosval mcsafelcnnıcnin
ıailanahiln]csı ieılı ıırc.ıai \iıüılCrl,ıiır ilı.ll1.1lııla\lnll] ıaısir,ı: cdiln.ıı:sinc.

}lAl)Dl] lJ- |'t l ı c hanltı ştılıclcrinılc hckleıen kılabalığın iinlğnırrc\i. kişilcrin 1akın tcmas halindc
ı'lırrııınaltrı ıÇın. hııkaeılık hiznıcılçri [()ııusunda \atandaşlarııı ıjncelikli olaraİ inıcınet vc nıobil
l'ıınlacılık t|\gulanıaIIııııiı ıiinlcnJiı,ilıncsinc. ancak şubı,Icrc ztırıııılrı tılarak gclmcsi gerğkcn
!alaıl(|il)larll)]|/ iÇin rlc,,ısıal ıncsalile nıncııin §at]lanabilmc§i için geıekli ıiinı tedbiİlcrin alın-masına.

1{Al)DE l4- l'l l ıc htınkı ııılıclcri ilç haııkanıaliL iinlcıinıJc kalatıalıiın \ı)ğun oldugı| l2:00 _ l5:00
\ilitileri drit\ıııda. s,ısl.ıl nıe:alilcnıncnin sağlaııabilnıcsi. btı kunuda ılışkanlık kazandırılması
ın'ıacı_r lı l,ılltıl hıı'inıltri ıaralindan seı|irırın araçları ilc ınonslarrapııık sureıiyle gerekli u_varı vc
lıilgilcndiınıçnın 1 iıl,ıılı,ııasına.

}'tADD}: l5- |)tl ıc lıankalıı ıarılindan: kcndilcrinc ai1 ıüın hankamatik lerdc: bankamaıik
iŞleııılcriıiıı ,ınec',tttı|t re \ıtnra\lllda. pııı çckınc \c \aılrına işlcmlcrinılen soora muılaka cl
ılcucnlcLtıııı Lııllaırılınası. hınlımutık ışlcnılcri csnasında ıck seli,rlik kııllan aı eltlivenlerinın
kullanı lııaıı gcıeLıiiini bç
hilgilcnı.iirınc lcrhalaıının
ilezcnltkıanlırrının ıt tek

lincn hcrkc. ıuralindaıı ,rkıınabilcc,jk htırrıllarda yazılı vc gı]rsel içerikli
ıısılınAsını_ :chir eslr,tiğinc de ıırgıın olacak şekilde sabil c|

lııllanıııılıh şclliıl ..ldiıcnlerin kı ıııı,ı lırıası ııa. ıliizcnli ıılarak ırıalzenıe

,9

l.{ııt|(ı||§fı rapılaral,. \.tlitndışl ı ıırıtıırdaıı siiıı.,kli kıı|lanı|ahiliı.tı|masının §ağlanmasına.

!l.{DDE l6- |'ll lc bankiı şııhclcı'iııiıı içcriıindc nıüştcrilcrinin rc hanka çalışantarının §ağlıgının
hı,rtınıııısı ııııeıı la. çalışnlırının ıc ı:elcıı kişilcrin ateş ii|tüın|criıin ıapılmasıniı. aıeşi ]7.İ"a nin
iiutrındc ,,|ın|arın ışc başlaıılnıadaıı re 1tıbcıc ılınnıadun !.n }-akın sağlık kuruluşuna
ıiıılcndiı'ilıııcsın<. şubcIerJc sıısıiıl nrcsalelcırıırcııiıı lırı,rınnıası ıtahil P'|'İ ve bankıİşııbcIerinin giriş
LaPısı. Jcıller \e nltira(ıınl işlcnı hirimleı,iııin sıklıkla rlczcnll.kıe etlilıncsine. şubclcrde ııını h ij;-eİ ve
ılczcnli.hıiı,ın ış(lhlIlcı.ın ılıııın:ısıııa.

MADl)r- |?- lt-işle rı []akınlıiı lllcr ldarcıi (icncl M tidüı,liiğüniln ] 1.1).i.2()](, ıarihli rc l-_.605 l savılı"\'Jrdlln l,ıPlalnJ' kı.ınrılrı ııızısıııtia hclirıilJiği iizeıc krırunı. ıjcrncl rt rıkıl'ların i\cdiliklc illiIi
hiranıi('r lıı'ıİ]l)dall tl\JIlltna\|nit. bıı kapsınıdaki faalilcılcrinin. ııı.gulaıııalarının Yardım 1'oplaına
lıanııntııııı hiikiinılcrinÇ t|\ıluıı \ilriilııclcrinin sağlanı,ııasına: tiim urarı r.e ikızlara rağmcn
ıncr/üıala ıırgtın laaliıcl \ lifi,il ın§}.-cn lğf ile ilgili 2ll60 savılı Yartlıırı Tııp|ınıa Kanununun 6'ncıınatldc'iııin l:ın ıılı'ıı'r.ı.i.ırı !i|ı.\il.,ıl |,0l\lıı lııplıınıtı l«ıli.ı,t,ıları giiı,anlik kııı,ı,allariııı.t, ılarhal
nı<'ıı<'ılilıı' rt ııırııııılulıı' hokkınıkı kııı,ıı.lıurı»ıı 1,ulılı, " hiiknıü çc$cvesinde gefekli _rasal işlemlcrin
_ı ıı;r ı lın ıı s ı ıı a.

]!1AAl)l. ltl- lçintlc htı lundrıitıın ıız ( tı.ıınııı iri'ıs (Kovid-|9) salsını ncdcni\,le. lıalkııı.ıızın sağlığının
lıırtınnıaÇI. taıaııdaŞlarıınızın ıııağdur cdiImcıncsi. hahsı,, rckabİıin iinlcnnİcsi. han" ." işl,eİİ"İ;nac
suistiınalu rııl ıçıhilccck ıltırrıırılarıır iinlcııchiln.ıcsi bi]ıısidaI iiıün kuIlanarak ııı ikroııruaılzmalar vc
ıiil1'],'aı'arll eınlılarlı ı.lı,irrı ıç cılıı) ıırıi(adeIc cdilebİlnıı,ıi ıınacııla: tullurrlo.İuı uı.İnİ.rİ,.l lagı,tllakaı|ığı ıül-ilIin(|an üıctiır vcra iıhal izni rcrilnıiş olıııasına. t)ıı iirainleri kııllanarık mücadeĞde
htılıınacıL ıcı,çı.h ır ıiizcl t.işiliic.ahip işrcrlcrinin BirıısidaI t:rün ( ıgulaına lzin [lclgcsine sahip
'ılııalııı ılc lzıı tlcluı'-siıxlc hcliniItn ana iiriin ınıplarını uygıın üriin ıiplcrini kulİanmalarına.
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