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T.C. 

TURHAL KAYMAKAMLIĞI 

Ġlçe Sağlık Müdürlüğü 

             

TURHAL ĠLÇESĠ UMUMĠ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 

KARAR TARĠHĠ: 16.08.2020                 KARAR NO: 52 

 

Turhal Ġlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıda adı, soyadı ve unvanı bulunan kurul başkan ve 

üyelerinin katılımıyla 16.08.2020 tarihinde toplanarak gündem konusu olan Yeni Tip Koronavirüs 

(COVID-19) ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 1-Yeni Tip Koronavirüs (COVĠD-19) salgını ile ilgili olarak ilçemiz Akçatarla Köyü Çubuklu 

Mezrasında vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkışını önlemek ve salgının 

büyümesini önlemek amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 

 2-Akçatarla Köyü Çubuklu Mezrasında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72. ve ilgili diğer 

maddeleri gereğince 16.08.2020 tarihinde saat 18.00  itibariyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin 

uygulanmasına, 

 3-14 günlük karantina süresinin bitiminde (30.08.2020) günü durumun tekrar değerlendirilmesine, 

 4-Maske takmak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına ve diğer koruyucu sağlık kurallarına uymak 

şartı ile; 

 4-1-Akçatarla Köyü Çubuklu Mezrası sınırları dışına çıkmamak şartı ile daha önceden hasta olması 

yada hasta temaslısı olması nedeni ile ev karantinasında olanların dışındaki kişilerin tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerini sürdürülebilmesine, 

4-2-Üretici birlikleri ile şahısların, besicilerin ürünlerini sadece bir görevli marifetiyle 

toplayabilmesine, 

4-3-Hasatı yapılan tarım ürünlerinin toptancı hali/sebze haline sadece bir şoför tarafından 

nakledilebilmesine, 

 4-4-COVĠD-19 hastalığı nedeniyle ve bu hastaların temaslısı olarak 14 gün süreyle ev karantinasında 

olanların haricindeki kişilerin köy sınırları dışında Tokat, Turhal, Pazar veya başka yerlerde kamu 

çalışanı olmaları ve özel sektöre ait işlerde daimi statüde çalışanların bu durumlarını belgelemek 

kaydıyla günlük işlerine gidip gelebilmelerine, 

 4-5-Büyük şehirlerde sürekli bir işte çalışıp ta halen izinli olarak Çubuklu Mezrasında bulunan 

kişilerden kişisel olarak ev karantinasında olmayanların izinlerinin bitiminde, ev karantinasına tabi 

olanlarında ev karantinası bitiminde işlerinin olduğu şehirlere gidebilmelerine, 

 4-6-Çubuklu Mezrası sınırlarında bakkal, fırın vb. işyeri bulunmadığından temel bakkaliye ihtiyaçları 

ve hayvan yemi gibi ihtiyaçların temini için 14 gün bireysel ev karantinasına tabi olmayan kişilerden 

köy muhtarı ve karantina kontrolü yapan kolluk kuvvetlerinin sorumlusu durumundaki rütbeli 

personelin birlikte tespit edeceği 1 veya 2 kişinin bu tür ihtiyaçların temini için traktör yada vb. bir 

ulaşım aracı ile Turhal’a gelip ihtiyaçları temin edip Çubuklu Mezrasına dönebilmelerine, 

4-7-Karantina Akçatarla Köyü Çubuklu Mezrası sınırlarını kapsamakta olup, eski Akçatarla Köyü 

yada Yukarı Mahalle olarak nitelenen bölgede ikamet edenler Turhal yada köy dışına geliş gidişlerinde 

yol, Çubuklu Mezrası içerisinden geçtiği için kendi ulaşım araçları ile Çubuklu Mezrası sınırları 

içerisinde durmamak, hiç kimseyle temas etmemek kaydıyla kolluk kuvveti yetkilisinin bilgisi 

dahilinde bu durumlarını belgeleyerek bu yolu kullanarak ikamet adreslerine gidip gelmelerine 



Sayfa 2 / 2 
 

4-8-Umuma açık kahvehane, çay ocağı, berber, lokanta, mesire ve ziyaret yerlerinin karantina 

süresince faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, 

4-9-Düğün, nişan, sünnet düğünü, asker uğurlama gibi toplu organizasyonların karantina süresince 

yapılmamasına, 

 4-10-Köy dışında,  hastane v.b. yerde cenazesi olanların hastalık veya hasta temaslısı olarak 14 gün 

ev karantinasında olmayan en fazla 4 kişiye cenazeyi getirmek için izin verilmesine, köy dışında 

defnedilecek olan cenazesine gitmek için hasta veya hasta temaslısı olarak ev karantinasında değilseler 

izin verilebilmesine,  

 4-11-Sağlık kuruluşlarına gitmek isteyenlerden hayati öneme haiz ve acil durumlarda 112 telefon 

hattının aranması ve sağlık görevlilerinin uygun gördüklerinin nakline izin verilmesi, bunun dışındaki 

durumlar için Vefa Sosyal Destek Hattından destek istenmesine, 

4-12-Sınavlara gitmesi gerekenlerin aktif koronavirüs hastası veya temaslısı olmayanların bu durumu 

belgelemek kaydıyla gidebilmesine, 

4-13-Tarımsal ve hayvansal faaliyetler gibi zaruri durumlar dışında ev dışında gereksiz dolaşılmasına 

özellikle gruplar halinde bulunulmasına müsaade edilmemesine, 

    Alınan kararlara uymayan vatandaşlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili diğer 

mevzuat gereğince idari para cezası uygulanmasına ve gerekli hallerde adli işlem başlatılmak üzere 

adli makamlara bildirimde bulunulmasına, 

      Alınan kararların Ġlçe Jandarma Komutanlığına, Akçatarla Köyü Muhtarlığına, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarına, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ve bir örneğinin Valilik 

Makamına gönderilmesine , 

      Oy birliği ile karar verilmiştir.16.08.2020 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


