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2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 Kapsam 

 Madde 2 – Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve 

kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım 

toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. 

             Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım 

toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst 

kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne 

yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından 

yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından 

sağlayacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

 

 Kapsam 

 Madde 2 – Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve 

kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım 

toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. 

             Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım 

toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst 

kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne 

yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından 

yapılacak bağışlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, 

bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

  

 Tanımlar 

Madde 2-  

a)  Ayni yardım: Nakit ve nakit benzeri dışındaki tüm maddi 

varlıklarla yapılan yardımları, 

b) Bağış: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu 

tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya 

nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yahut 

kamu tüzel kişisine veyahut kamu kurum ve kuruluşuna kendi 

iradesiyle ve herhangi bir karşılık beklemeksizin vermesini, 

c) Nakdi yardım: Nakit ve nakit benzeri olarak yapılan 

yardımları, 

ç) Yardım: Bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu 

tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya 
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nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yahut 

kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun 

ihtiyacını gidermek maksadıyla doğrudan veya dolaylı olarak talep 

edilmesi hâlinde karşılıksız veya ödünç olarak vermesini, 

d) Yardım toplama: Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum 

ve kuruluşlarınca, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı 

gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması 

kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım 

istenmesini, 

e) Yardım toplama faaliyeti: Yetkili makama başvuru ile 

başlayan, yardımların toplanması, kaydı, muhafazası, amacına 

uygun bir şekilde sarf edilmesi, kesin hesabın çıkarılması ve ilgili 

diğer iş ve işlemleri kapsayan süreci 

f) Yetkili makam: İzin vermeye ya da bildirimde 

bulunulacak idari mülki amiri, 

 

            Yardım toplayabilecek olanlar 

            Madde 3 – Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını 

gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu 

hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak 

üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, 

gazete ve dergiler yardım toplayabilirler. 

 

 Yardım toplayabilecek olanlar 

 Madde 3 – Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını 

gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu 

hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak 

üzere dernekler, vakıflar ile bunların üst kuruluşları, gerçek kişiler, 

üniversiteler bünyesindeki öğrenci kulüpleri, kurumlar ve spor 

kulüpleri, yardım toplayabilirler. 

 

  Yardım toplama şekilleri 

 Madde 5 – Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu 

koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya 

piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor 

 Yardım toplama şekilleri 

 Madde 5 – Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu 

koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya 

piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor 
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gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da 

elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle 

yardım toplanabilir. 

  

 … 

             

gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da 

elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle 

yardım toplanabilir. Bu usuller haricinde yardım toplayacakların 

talebi üzerine mülki idare amirince uygun görülen usulle de yardım 

toplanabilir. 

 … 

 

 İzin alma zorunluğu 

 Madde 6 – Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin 

almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, 

kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım 

toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

             İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik 

kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma 

yapılır. 

… 

 

 İzin alma, bildirim yapma zorunluğu 

 Madde 6 – Dernekler, vakıflar ile bunların üst kuruluşları ve 

üniversiteler bünyesindeki öğrenci kulüpleri yardım toplayabilmek 

için yetkili makama bildirim yaparlar. Gerçek kişiler ise yardım 

toplama iznine tabidirler.  

Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, yardım pulu 

çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve 

sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek 

suretiyle yardım toplama faaliyetleri için her halükârda izin almak 

zorunludur. Bankalarda hesap açtırarak veya bilişim sistemleri 

kullanmak suretiyle yardım toplama faaliyetleri mülki idare 

amirine bildirime tabidir. 

 İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik 

kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma 

yapılır. 

 … 

 

          İzin vermeye yetkili makamlar 

 Madde 7 –  

 Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa 

o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından 

   Yetkili makamlar 

 Madde 7 –  

 Yardım toplama izni alınması gereken hallerde, yardım 

toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin 
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izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım 

toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim 

yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik 

tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım 

toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler birimlerince yürütülür. 

 

valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin 

alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım 

toplama faaliyetine girişecek gerçek ve tüzel kişilerin yerleşim yerinin 

bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili 

valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. İçişleri Bakanlığı (Sivil 

Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü) web sayfasında bu izni ilan 

eder. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler dernekler 

birimlerince yürütülür. 

 Yardım toplamaya ilişkin bildirim yapılması gereken 

hallerde; yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini 

kapsıyorsa o ilin valisine, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin 

kaymakamına bildirimde bulunulur. Yardım toplama faaliyeti 

birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek 

tüzel kişiler yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisine bildirimde 

bulunur. Bu bildirimler hakkında valilik tarafından ilgili valiliklere 

ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

 

         Başvuru 

 Madde 8 – Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini bir 

dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler. 

 Gazete ve dergiler için dilekçeler sorumlu yazı işleri müdürlerince 

verilir. 

Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde 

yapılacak ise, başvuru dilekçesine kurum sorumlusunun yazılı izninin 

eklenmesi zorunludur.  

 Başvuru dilekçelerinde bulunması gereken hususlar ve eklenecek 

belgeler yönetmelikte gösterilir. 

 

            Bildirim ve başvuru 

 Madde 8 – Yardım toplayacak gerçek kişiler ile izne tabi 

yardım toplama usullerini kullanacak olanlar, taleplerini izin 

vermeye yetkili makama bildirirler. 

  

   

 

 

 Başvurularda bulunması gereken hususlar ve eklenecek belgeler 

yönetmelikte gösterilir. 



YARDIM TOPLAMA KANUNU MEVZUAT TASLAĞI 

5 / 8 

 

         Başvurunun incelenmesi ve izin 

 Madde 9 – İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin 

önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak 

hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama 

faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer 

konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde 

başvuranlara bildirilir. 

 

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

 

Gerçek kişiler için başvurunun incelenmesi ve izin 

 Madde 9 – Gerçek Kişilerin yardım toplama izin başvurusu 

üzerine izin vermeye yetkili makamlarca; işin önemi, yardım toplama 

faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve 

kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp 

ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme 

yapılır ve sonucu en geç bir ay içinde başvuranlara bildirilir. Kurumsal 

iş birliği ya da bilgi gerektiren hallerde süre bir ay uzatılabilir. 

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikte düzenlenir. 

 

          Süre 

 Madde 10 – Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama 

aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması 

halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere 

uzatılabilir. 

Süre 

 Madde 10 – Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren 

makama aittir. Bu süre iki yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin 

bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca iki yılı geçmemek 

üzere uzatılabilir. 

 

            Sorumlu Kurul 

 Madde 11 – Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az 

üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. 

Tüzelkişilerin sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır. 

 Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren 

makama on gün içinde bildirilmesi gerekir. 

 

 Sorumlu Kurul 

 Madde 11 – Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az 

üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzelkişilerin 

sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır. 

 Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren 

makama on gün içinde bildirilmesi gerekir. 

 Öğrenci kulüpleri için sorumlu kurul Sağlık Kültür Spor 

Daire Başkanlığı (SKS) tarafından belirlenir. 

 

 Gazete ve dergilerin uyacağı hususlar  
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 Madde 12 – Gazete ve dergiler tarafından toplanacak para 

yardımları, bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.  

 Yardıma katılan kişilerin adları ve yardım tutarı, yardımda 

bulunanın aksi yönde isteği olmadıkça, gazete ve dergide yayımlanır. 

Faaliyet sonunda toplanan yardımın miktarı, gazete ve dergi ile 

açıklanır. 

 

 

 

MÜLGA 

İzni veren makamca yapılacak işler 

Madde 15 – Yardım toplama iznini veren makamca, her yardım 

toplama faaliyeti için bir dosya tutulur. 

Yardım toplama faaliyetinde görev alacaklara, faaliyetin konu 

ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik 

belgesi, faaliyetin sonunda geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır. 

Yetkili makamca yapılacak işler 

Madde 15 – Her yardım toplama faaliyeti için yetkili makamca bir 

dosya tutulur.  

             

             

 Faaliyetlerin denetimi 

 Madde 16 – Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin 

gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı 

izin veren makamın gözetim ve denetimine tabidir.  

 İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, 

memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir 

ve ilgililere bildirir.  

 … 

 Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin 

verilmiş olan hallerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.  

             

Faaliyetlerin denetimi 

Madde 16 – Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin 

gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı 

hususu bildirimde bulunulan veya izin veren makamın gözetim ve 

denetimine tabidir.  

Bildirimde bulunulan veya izin veren (Yetkili) makam, 

gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya 

dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.  

… 

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplanması 

durumunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.  
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 Kesinhesabın çıkarılması 

 Madde 17 – Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin 

bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesinhesabını 

çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. 

Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar 

uzatılabilir. 

 İzin veren makam, kesinhesabın bir örneğini denetçilere 

gönderir.  

            

 

Kesinhesabın çıkarılması 

Madde 17 – Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin 

bitiminden itibaren otuz gün içinde toplanan yardımın kesinhesabını 

çıkarmak ve bir örneğini bildirimde bulunulan veya izin veren 

(yetkili) Bildirimde bulunulan veya izin veren (Yetkili) makama 

vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, bildirimde 

bulunulan veya izin veren (yetkili) makamca altmış güne kadar 

uzatılabilir. 

Bildirimde bulunulan veya izin veren (yetkili) makam, 

kesinhesabın bir örneğini denetçilere gönderir.  

            

            Denetim sonucu 

 Madde 18 – Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin 

belgelerini ve kesinhesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve 

belirlenen süre içinde, görevlendiren makama verirler.  

 

Denetim sonucu 

Madde 18 – Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin 

belgelerini ve kesinhesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve 

otuz gün içinde, görevlendiren makama verirler. Gerektiği hallerde bu 

süre on beş gün daha uzatılabilir. 

 

            Kalan yardımın devri  

 Madde 25 – Toplanan yardımın, amacı gerçekleştirecek miktara 

ulaşamaması veya amacın gerçekleşmesinden sonra bir miktarının 

artması hallerinde; söz konusu yardımlar, izin veren makamlarca, 

yardım hangi amaç için toplanmış ise, o veya benzeri amacı 

gerçekleştirebilecek kuruluş veya kuruluşlara devrettirilir. 

 

Kalan yardımın devri 

Madde 25 – Toplanan yardımın, amacı gerçekleştirecek miktara 

ulaşamaması veya amacın gerçekleşmesinden sonra bir miktarının 

artması hallerinde; söz konusu yardımlar, izin veren makamlarca, 

yardım hangi amaç için toplanmış ise derneğin başvurusu üzerine 

derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda mülki idare 

amirinin takdiri ile dernek tarafından kullanılabilir.  
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             Cezalar 

             Madde 29 – … 

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım 

toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin 

Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile 

cezalandırılır. 

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 

fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin Türk lirası idari para cezası 

verilir. 

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal 

ve paralara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar 

verilir. 

Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar vermeye yardım 

toplama iznini veren makam yetkilidir.  İzinsiz yardım toplanması 

hâlinde idari yaptırımlara vali karar verir. Vali bu yetkisini vali 

yardımcılarına veya kaymakamlara devredebilir. 

 

 Cezalar 

            Madde 29 – … 

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım 

toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin 

Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile 

cezalandırılır. 

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 

fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin Türk lirası idari para cezası 

verilir. 

 

 

 

Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar vermeye yardım 

toplama iznini veren makam yetkilidir.  İzinsiz yardım toplanması 

hâlinde idari yaptırımlara vali karar verir. Vali bu yetkisini vali 

yardımcılarına veya kaymakamlara devredebilir. 

Derneklere kesilen ceza gelirlerinin kullanımı: 

Derneklere kesilen cezalarda toplanan paralar derneklerin 

hizmetlerin yürütmelerini kolaylaştırmak için mekân sağlamak-

amacıyla kullanılır. Dernekler bu mekânlarda eğitim, genel kurul 

toplantısı ve kongre amacıyla kullanabilir.  

 

 

 

 

  


