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T.C. 
TURHAL KAYMAKAMLIĞI  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 
 

TURHAL İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 
 

KARAR TARİHİ:07.07.2020                        KARAR NO: 2020/43 
 

Turhal İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıda adı, soyadı ve unvanı bulunan kurul başkan ve üyelerin katılımıyla 
07.07.2020 tarihinde toplanarak gündem konusu olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak aşağıdaki kararları 
almıştır. 

 
1-Tokat Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih ve 5535 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih, 10888 sayılı ve “Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Hk.“ konulu 
yazısı kurulumuzca incelenmiş olup, bu yazı gereğince; 
  
Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;  
Turhal ilçemizde köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. 
etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalınması şartı ile saat 10.00 ile 23.00 arasında yapılmasına, 
 

2-Tokat Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih ve 5534 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih, 10889 sayılı ve “Asker Uğurlamaları Hakkında“ konulu yazısı 
kurulumuzca incelenmiş olup, bu yazı gereğince; 
 
Turhal ilçemizde asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;  
1-Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık 
ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade 
edilmemesine,  
 
2-Otogar ve gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) 
katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade 
edilmemesine,  
 
3-Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı 
dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek 
uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte bulunan taahhütnamenin 
alınmasına,  
 
4-Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgisine göre Turhal Kaymakamlığı İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesine, 
 
5-Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, ilgisine göre Turhal Kaymakamlığı İlçe Emniyet 
Müdürlüğünce ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığınca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, 
eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair 
bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,  
 

Yukarıdaki tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 
verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, gerekli olan hallerde adli işlem 
başlatılmak üzere adli makamlara bildirimde bulunulmasına, 
 

Oy birliği ile karar verilmiştir.07.07.2020 
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