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T.C. 
TURHAL KAYMAKAMLIĞI  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 
 
 
 

TURHAL İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI 
 

KARAR TARİHİ: 03.09.2020                     KARAR NO: 2020/56 
 
 

Turhal İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıda adı, soyadı ve unvanı bulunan kurul başkan ve üyelerin katılımıyla 
03.09.2020 tarihinde toplanarak gündem konusu olan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak aşağıdaki kararları 
almıştır. 
  

Tokat Valiliğiİl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.09.2020 tarih ve 6962 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih, 14210 sayılı ve “Covid-19 Ek Tedbirler“ konulu yazısı 
kurulumuzca incelenmiş olup, bu yazı gereğince; 
 
 
1-Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, 
2-Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının 
sağlanmasına, 
3-Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında,sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe 
koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, 
4- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de 
dâhil olmak üzere her türlü yiyecekiçecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade 
edilmemesine, 
5-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların 
düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına, 
6-Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) 
görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 
7-İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının 
yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve nikâhlarda, bu tedbirler dışında İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ile 
Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet 
edilmesine,   
8-Yukarıda alınan tedbirlerin 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasına, 
 

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.03.09.2020 
 
 
 


