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4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 I. Tanımı  

 Madde 56- Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin 

kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 

üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 

oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 

 

 I. Tanımı  

 Madde 56- Dernekler, gerçek veya tüzel en az üç kişinin kazanç 

paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi 

ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, 

tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 

 

 2. İnceleme  

 Madde 60- Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek 

tüzüğü, en büyük mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya 

üzerinden incelenir.  

 Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî 

durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde 

bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. 

Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık 

tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, 

yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava 

açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı 

mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de 

isteyebilir.  

 … 

 

 2. İnceleme  

 Madde 60- Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek 

tüzüğü, en büyük mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya 

üzerinden incelenir.  

 Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî 

durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde 

bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. Bu 

istemin tebliğinden başlayarak kırk beş gün içinde belirtilen noksanlık 

tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, 

yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava 

açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı 

mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de 

isteyebilir.  

 … 
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 III. Yönetim kurulu  

 1. Oluşumu 

 Madde 84- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az 

olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.  

 … 

 

 III. Yönetim kurulu  

 1. Oluşumu 

 Madde 84- Yönetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az 

olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.  

 … 

 

 D. Sona erme  

 I. Kendiliğinden  

 Madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona 

erer:  

 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle 

gelmesi veya sürenin sona ermesi,  

 2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede 

yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,  

 3. Borç ödemede acze düşmüş olması,  

 4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının 

olanaksız hâle gelmesi,  

 5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste 

yapılamaması.  

 Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra 

erdiğinin tespitini isteyebilir. 

 

 D. Sona erme  

 I. Kendiliğinden  

 Madde 87- Dernekler; amacın gerçekleşmesi veya 

gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi, süresinin sona ermesi, 

faaliyete başlayamama veya faaliyet göremezlik halinin beş yıl 

kesintisiz devam etmesi hallerinde kendiliğinden sona erer. Her 

ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin 

tespitini isteyebilir. 

 E. Derneklerin faaliyetleri  

 I. Genel olarak  

 Madde 90- Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 

tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda 

faaliyette bulunurlar. 

 E. Derneklerin faaliyetleri  

 I. Genel olarak  

 Madde 90- Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 

kanunlara ve tüzüklerine uygun olarak faaliyette bulunurlar. 
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 Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku 

nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık 

hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten 

alıkoyma kararı verilebilir. 

 Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku 

nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır. 

 Aşağıdaki hallerde dernek, faaliyetlerine başlayamaz veya 

ayrıca bir karara gerek olmaksızın faaliyet göremez hale gelir:  

 1. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede 

yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,  

 2. Borç ödemede acze düşmüş olması,  

 3. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının 

olanaksız hâle gelmesi,  

 4. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste 

yapılamaması.  

 Söz konusu hallerin sona ermesi üzerine dernek, ayrıca bir 

işleme gerek olmaksızın faaliyetlerine devam edebilir. Her ilgili, 

sulh hâkiminden, derneğin faaliyet göremez hale geldiğinin veya bu 

durumun sona erdiğinin tespitini isteyebilir.  

 Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık 

hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten 

alıkoyma kararı verilebilir. 

 

 I. Şube açmaları  

 1. Kuruluşu  

 Madde 94- Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul 

kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki 

verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en 

büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.  

 Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, 

yönetmelikte gösterilir. 

 I. Şube açmaları  

 1. Kuruluşu  

 Madde 94- Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul 

kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunun yetki 

verdiği kişi veya kişiler, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine 

şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.  

 Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, 

yönetmelikte gösterilir. 
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  3. Şube kapatma  

 Madde 95/A- Şube genel kurullarının yetkisi saklı kalmak 

üzere, dernek genel kurulu, şube kapatmaya yetkilidir. 

 

 1. Federasyon  

 Madde 96- Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş 

derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya 

gelmeleri suretiyle kurulur.  

 … 

 

 1. Federasyon  

 Madde 96- Federasyonlar, kuruluş amaçları benzer olan en az 

beş derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya 

gelmeleri suretiyle kurulur.  

 … 

 

 2. Konfederasyon  

 Madde 97- Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 

üç federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir 

araya gelmeleri suretiyle kurulur.  

 … 

 

 2. Konfederasyon  

 Madde 97- Konfederasyonlar, kuruluş amaçları benzer olan en 

az üç federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir 

araya gelmeleri suretiyle kurulur.  

 … 

 

5253 Sayılı Dernekler Kanunu 

Mevcut Hali –Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

Tanımlar 

Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış 

belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya 

tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 

oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, 

… 

  

Tanımlar 

Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış 

belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az üç gerçek veya 

tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle 

oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, 

… 
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Dernek kurma hakkı 

Madde 3- … 

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk 

derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında 

görev alamazlar. 

 

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye 

olamazlar. 

 

Dernek kurma hakkı 

Madde 3- … 

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk 

derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında 

görev alamazlar. On sekiz yaşını tamamlayan üyelerin üyelikleri, 

kendiliğinden sona erer. 

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye 

olamazlar. 

 

Dernek tüzüğü 

Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda 

gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: 

a) Derneğin adı ve merkezi. 

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 

sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet 

alanı. 

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri. 

… 

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. 

l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli. 

 

Dernek tüzüğü 

Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda 

gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: 

a) Derneğin adı ve merkezi. 

b) Derneğin amacı ve bu amaç doğrultusunda gelir getirici 

faaliyetler ve ortaklıklarda bulunup bulunmayacakları. 

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri. 

… 

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. 

l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli. 

 Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler, tüzük 

değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün 

içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine 

bildirilir. 

 

Federasyon ve konfederasyonlar 

Madde 8- Federasyonların üye sayısının beşten ve 

konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç 

Federasyon ve konfederasyonlar 

Madde 8- Federasyonların üye sayısının beşten ve 

konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum on 
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ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme 

hükümleri uygulanır. 

Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad 

altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar. 

 

iki ay ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona 

erme hükümleri uygulanır. 

Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad 

altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar. 

 

Tasfiye 

Madde 15- Genel kurul kararı ile feshedilen veya 

kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve 

haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına 

bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış 

veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı 

ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme 

kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye 

sahip derneğe devredilir. 

… 

 

Tasfiye 

Madde 15- Herhangi bir şekilde sona eren derneğin 

malvarlığının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 

Ancak sona eren derneğin para, mal ve hakları kazanç paylaşma 

amacı güden bir tüzelkişiliğe bırakılamaz. Tüzükte tasfiyenin ne 

şekilde yapılacağı gösterilmemiş veya bu konuda yetki genel kurula 

bırakılmış olup da genel kurul toplanamamış veya genel kurulda bir 

karar alınmamışsa, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme 

kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye 

sahip derneğe devredilir. 

… 

 

Hata ve noksanlıkların giderilmesi 

Madde 17- Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 

sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu 

suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı 

istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi 

zorunludur. 

Hata ve noksanlıkların giderilmesi 

Madde 17- Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 

sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan 

yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu 

suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı 

istemi üzerine, ilgili dernek tarafından kırk beş gün içerisinde 

giderilmesi zorunludur. 

 

  Dernekler hakem heyeti 

 Madde 18/A- Derneklerde, özellikle üyeliğin haksız kabulü 

veya reddi, üyelerle organlar veya organlar arası uyuşmazlıklar ile 
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merkez ve şubeler arasındaki uyuşmazlıklara ivedi çözüm getirmek 

üzere, idare nezdinde, dernek hakem heyetleri kurulur. Dernek 

hakem heyetlerinin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerinin kapsamı 

yönetmelik ile düzenlenir. 

Herhangi bir uyuşmazlık için dernek hakem heyetine 

başvurulmuş olması, o uyuşmazlığa ilişkin yargı yolunu ortadan 

kaldırmaz.  Dernek hakem heyetlerinin tedbir kararları da dâhil 

olmak üzere verdikleri kararlara karşı yargı yolu ayrıca açıktır. 

 

  Kamuya açıklık 

 Madde 19/A- Aşağıdaki hususlar, bilanço esasına göre defter 

tutan derneklerin kuracakları internet sitesinde kamuoyunun 

bilgisine açık tutulur: 

a) Genel kurul dışındaki dernek organlarını oluşturan 

üyelerin isim ve unvanları ile derneğin iletişim bilgileri, 

b) Bir önceki yıla ait faaliyet, dış̧ denetim ve denetleme 

kurulu raporları, 

c) Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruşlardan alınan 

yardımlarda yardımın kaynağı, kullanım amaç ve usulü, 

 

  Nakdi işlemler 

 Madde 22/A- Dernekler, yedi bin Türk lirasını aşan her türlü 

gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans 

kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 

aracılığıyla yapmak zorundadır. 

 Birinci fıkrada öngörülen parasal sınır; her takvim yılı 

başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal 

sınırın, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
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mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 

artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 

hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. 

 

 Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin 

idareye bildirilmesi 

 Madde 23- Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, 

yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen 

asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin 

adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve 

sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin bulunduğu 

dernekler birimine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve 

yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. 

Genel kurul sonuç bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin şekli, içeriği 

ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir. 

 Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin 

idareye bildirilmesi 

 Madde 23- Dernekler, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile 

derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerini genel kurulu 

izleyen kırk beş gün içinde, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona 

erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını ise kabul 

edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde merkezinin 

bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlüdür. Dernek 

organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı 

usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin 

şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir. 

 

Kamu yararına çalışan dernekler 

Madde 27- … 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, 

kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte 

düzenlenir. 

 

 

… 

 

Kamu yararına çalışan dernekler 

Madde 27- … 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, 

kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte 

düzenlenir. Yönetmeliğe göre belirlenen nitelikleri taşımadığı tespit 

edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu tespitin yapıldığı 

tarihten itibaren 1 yıl geçmeden önce yeniden başvuramaz.  

… 

Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler 

Madde 30- Dernekler; 

Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler 

Madde 30- Dernekler; 
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a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek 

üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette 

bulunamazlar. 

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya 

konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz. 

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine 

hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları 

gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için 

özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar. 

 

a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında faaliyette bulunamazlar. 

b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya 

konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz. 

c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine 

hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları 

gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamazlar. Üyeleri için 

özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar. 

 

Ceza hükümleri 

Madde 32-  

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar 

aşağıdaki şekildedir: 

a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek 

kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde 

dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış 

kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya 

dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek 

üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul 

toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek 

merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan 

dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel 

kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir. 

 

Ceza hükümleri 

Madde 32-  

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar 

aşağıdaki şekildedir: 

a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek 

kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde 

dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış 

kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya 

dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek 

üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine bin Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. 

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan dernek 

yöneticilerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Genel kurul 

toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek 

merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan 

dernek yöneticilerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel 

kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir. 
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… 

d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan 

veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla 

kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve 

kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek 

yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beşyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği 

halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin 

veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

… 

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen basımevi yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe 

aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para 

cezası ile cezalandırılır. 

 

… 

 

 

l) 22 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 

19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen 

temsilcilere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.[13] 

… 

d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan 

veya usulüne uygun tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek 

yöneticileri bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi 

düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir 

toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk Lirası idarî 

para cezası verilir. 

 

… 

 

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen basımevi yöneticilerine bin Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. 

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara beş yüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe 

aykırı olarak verenler ve 19/A maddesinde belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmeyenler, bu durumun 30 gün içinde 

düzeltilmesi için mahalli mülki amir tarafından yazılı olarak 

uyarılırlar. Uyarının gereği yerine getirmeyenler bin Türk Lirası 

idari para cezası ile cezalandırılır. 

… 

l) 22 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 

19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen 

temsilcilere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.[13] 



DERNEKLER MEVZUATI TASLAĞI 

11 / 12 

 

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek 

yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin 

kapatılmasına da karar verilebilir. 

n) 28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 

uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, 

aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para 

cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir. 

o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı 

hareket eden dernek yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî 

para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı 

faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir. 

… 

s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası 

verilir. 

t) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 

beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası 

verilir. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 

gerçekleşmesi hâlinde, 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 

yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev yapanlar 

hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu yetkili 

makama bildirilir. 

u) Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve 

ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf 

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek 

yöneticilerine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin 

kapatılmasına da karar verilebilir. 

n) 28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 

uncu maddede belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, 

aykırı hareket eden dernek yöneticileri, beş bin Türk lirasından yüz 

bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir ve aykırı hareket 

etmeye devam eden derneğin kapatılmasına karar verilir. 

o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı 

hareket eden dernek yöneticileri bin Türk lirasından on bin Türk 

lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) 

bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır 

bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir. 

… 

s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen dernek yöneticilerine bin Türk lirası idarî para cezası verilir. 

t) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere 

beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası 

verilir. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 

gerçekleşmesi hâlinde, 33 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 

yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşunda çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev yapanlar 

hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu yetkili 

makama bildirilir. 

u) 22/A maddesinde öngörülen yükümlülüğe aykırı hareket 

edenler her bir işleme konu tutarın %10’una kadar idari para 

cezası verilir. Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takvim yılı 



DERNEKLER MEVZUATI TASLAĞI 

12 / 12 

 

Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine 

her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar idari para cezası 

verilir. Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırın, o yıl için 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve 

ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. 

Bu şekilde belirlenen sınırların hesabında bir Türk lirasının küsuru 

dikkate alınmaz. 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak 

dernek organlarında görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı 

uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek 

yöneticilerine bin beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki 

idare amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen otuz gün içinde bu 

kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması hâlinde Türk 

Medenî Kanununun 89 uncu maddesine göre işlem tesis edilir. 

 

başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırın, o 

yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 

298 inci maddesi hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 

uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların hesabında bir Türk lirasının 

küsuru dikkate alınmaz. 

 

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak 

dernek organlarında görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı 

uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek 

yöneticilerine bin beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki 

idare amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen kırk beş gün içinde 

bu kişilerin organlardaki görevlerinin sonlandırılmaması hâlinde Türk 

Medenî Kanunu’na göre işlem tesis edilir. 

 

Cezaların uygulanması 

Madde 33- Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri 

hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde 

uygulanır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” 

ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli 

mülki amir yetkilidir. 

 

Cezaların uygulanması 

Madde 33- Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri 

hakkında, yazılı olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde 

uygulanır. 

Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” 

ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını ifade eder. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli 

mülki amir yetkilidir. 

Bu Kanuna göre verilen cezalara karşı açılacak davalar, 

yargılama giderlerinden muaftır. 

 


