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Konu : Genel Kurulların Ertelenmesi
DAĞITIM YERLERİNE
Malumları olduğu üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 salgını
pandemik bir salgın olarak ilan edilmiştir. Salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
17/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde, “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul
toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından üçer aylık
sürelerle üç defaya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona
erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları
erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” hükmü
bulunmaktadır.
Virüsün yayılma hızında görülen artışın ardından özellikle çok ortaklı ve 65 yaş
üzerindeki ortak sayısı fazla olan kooperatiflerin yönetici ve ortaklarından fiili imkânsızlıklar
nedeniyle Genel Kurul toplantılarının tekrar ertelenmesi yönünde çok sayıda başvuru
alınmıştır. Bu doğrultuda virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski
en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık
Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları
31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren
üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi
sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesi uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve ilinizde yer alan kooperatiflere bilgi verilmesi hususunu rica ederim.
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