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 T.C. 

KASTAMONU VALİLİĞİ  

İl Sağlık Müdürlüğü  

 

KARAR NO   : 90 

KARAR TARİHİ  : 04.08.2020 

  

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.08.2020 tarihinde saat 11.00’de Kastamonu Valisi  Avni ÇAKIR 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, 

gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM:  

 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının 

yapılmasının görüşülmesi.  

KARARLAR:  

 Halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C 

maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 

 KOVID-19 hastalığının yayılma hızını azaltmak ve halkımızın zorunlu olarak açık veya kapalı 

ortamlarda bir araya gelmesini, yakın temas içinde bulunmasını engellemek ve halk sağlığının 

korunmasını sağlamak amacıyla 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı kanunla, Kooperatifler Kanunu 

kapsamındaki genel kurul toplantılarının ve Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının yapılması 31.07.2020 

tarihine kadar ertelenmişti. Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda gelinen noktada salgının 

yayılma hızı ve 01.06.2020 tarihinden itibaren başlayan kontrollü sosyal hayat süreci de göz önünde 

bulundurularak söz konusu genel kurul toplantıları ile ilgili olarak aşağıdaki kararların alınması uygun 

görülmüştür.  

Bu kapsamda; İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 

kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı 

Kooperatifler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı 

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan üretici örgütlerinin 2020 yılında yapılması 

gereken genel kurul toplantılarının 31/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenmesine,  

Söz konusu kooperatif ve birliklerden IPARD II 9. Etap Hibe programı ve KDAKP projesine 

başvuruda bulunan ve genel kurul kararı almaları zorunlu olanların; maske, sosyal mesafe ve hijyen 

kurallarına uyarak Sağlık Bakanlığının Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 

toplantı salonu ve katılımcılara yönelik alınacak önlemleri dikkate alarak 2020 yılında yapılması 

gereken genel kurul toplantılarını yapabilmelerine, karar verilmiştir. 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 


