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COVID-19: General Assembly Meetings of Non-Governmental Organizations 
Postponed 

Recent Development 

The Ministry of the Interior of the Republic of Turkey (“Ministry”) sent an additional circular presenting 

new measures against the COVID-19 pandemic ("Circular") to the governorates of 81 province in 

Turkey on March 16, 2020. The Circular instructs governorates to temporarily postpone general 

assembly meetings and all kinds of meetings and activities, including trainings for non-governmental 

organizations, such as associations and foundations (“NGOs”). 

What Does the Circular Say?   

The Circular temporarily postpones general assembly meetings and all kinds of meetings and 

activities, including NGOs trainings that convene people (except for administrative activities requiring 

operational requirements) as of 24:00 on Monday, March 16, 2020.  

The Ministry requested the governor and district governors to immediately plan and implement the 

necessary measures, in cooperation with provincial and district municipalities and law-enforcement 

to monitor whether the measures are implemented. 

Conclusion 

NGOs are advised to take swift action to postpone their general assembly meetings within the 

framework of the preventative measures to stop the spread of COVID-19. Accordingly, NGOs should 

adopt a board of directors’ resolution on the postponement of their general assembly meetings for an 

indefinite period by explaining the postponement reasons, and notify their members accordingly. In 

this regard, it should also be evaluated and determined whether there are any administrative activities 

requiring operational requirements that are not within the scope of the postponement. 

 

COVID-19: Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları Ertelendi 

Yeni Gelişme 

16.03.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 81 il valiliğine, 

COVID-19 salgınına karşı yeni tedbirler öngören bir ek genelge ("Genelge") gönderildi. Genelge 
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uyarınca dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının (“STK”) genel kurul toplantıları ve eğitimleri 

dâhil olmak üzere tüm toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi talimatı verildi. 

Genelge Ne Anlama Geliyor?  

Genelge uyarınca, STK'ların genel kurul toplantıları ve eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya 

getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 

16.03.2020 Pazartesi günü saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesi talimatı verildi.  

Bakanlık, söz konusu bu tedbire ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği 

içinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından 

konunun takip edilmesini istedi. 

Sonuç 

STK'ların, COVID-19 salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında verilen talimatlara uygun 

olarak genel kurul toplantılarının ertelenmesi konusunda ivedilikle aksiyon almaları tavsiye 

edilmektedir. Bu bağlamda STK'lar, erteleme sebeplerini de içerecek şekilde, genel kurul 

toplantılarının süresiz olarak ertelendiğine ilişkin bir yönetim kurulu kararı alarak üyelerine konu 

hakkında gerekli bildirimleri yapmalıdırlar. Bu kapsamda erteleme kapsamına girmeyen icra-i 

zorunluluk gerektiren konuların bulunup bulunmadığının da ayrıca değerlendirilerek tespit edilmesi 

gerekmektedir. 


