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Yönetmelik Maddeleri 

Kuruluş bildirimi 

Madde 5 - Dernek kurucuları tarafından imzalanmış kuruluş 
bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı 
yerin mülki idare amirliğine verilir. 

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet 
dernek tüzüğü,  
b) Mülga bent 
c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin 
bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri 
ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından 
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu 
konuda alınmış kararın fotokopisi, 
d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve 
vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması 
halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine 
dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek 
kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, 
e) Kurucular arasında yabancı uyruklular 
 varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip 
olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 
f) Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya 
kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını 
belirten liste 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç 
diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen 
belgeler birer arttırılarak verilir.   

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine 
vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, 
ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu 
çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir. 

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün 
ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir 
ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına 
dair Alındı Belgesi (EK- 1) verilir ve dernek, kütüğe 
kaydedilir.   

İlçe dernekler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün 
bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne 
gönderir. 

Kuruluş bildirimi 

Madde 5- Dernek kurucuları tarafından 
imzalanmış kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, 
derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir. 

a) Kurucular tarafından her sayfası 
imzalanmış bir adet dernek tüzüğü, 
b) Mülga bent 
c) Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin 
bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim 
yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları 
tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek 
kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği, 
d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek 
ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu 
olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini 
belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı 
beyan, 
e)  Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, 
bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını 
gösterir belgelerin örnekleri, 
f) (Mülga:RG-9/7/2020-31180) 

 

(Mülga:RG-9/7/2020-31180) 

 

Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare 
amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye 
olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş 
bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni 
eklenir. 

Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, 
gün ve saat belirtilmek suretiyle sivil toplumla 
ilişkiler birimine havale edilir ve başvuru sahibine 
kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair Alındı Belgesi 
(EK- 1) verilir ve dernek, kütüğe kaydedilir.  

 İlçe sivil toplumla ilişkiler birimi, kuruluş bildirimi ve 
dernek tüzüğünü yedi gün içinde il müdürlüğüne 
gönderir. 



 
 

Federasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler 

Madde 9 - Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az 
beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, 
kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek 
suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından 
imzalanmış Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen 
ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine 
verilir. 

a)   Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki 
adet federasyon tüzüğü, 

b)  Mülga bent 

c)  Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış 
genel kurul karar örneği, 

d) Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine 
ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği, 

e)  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf 
dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması 
halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu 
olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini 
belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış 
yazılı beyan, 

f)  Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı 
almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim 
yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı. 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç 
diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen 
belgeler birer arttırılarak verilir. 

Federasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili 
hükümleri uygulanır. 

 

Federasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler 

Madde 9 - Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en 
az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. 
Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare 
amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından 
imzalanmış Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen 
ekler, federasyonun kurulacağı yerin mülki idare 
amirliğine verilir. 

a) Kurucu dernek temsilcileri tarafından 
imzalanmış bir adet federasyon tüzüğü, 

b)  Mülga bent 

c)  Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış 
genel kurul karar örneği, 

d) Kurucuların derneği temsil etmekle 
yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim 
kurullarının karar örneği, 

e)   Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve 
vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması 
halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu 
olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini 
belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış 
yazılı beyan, 

f)  Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı 
almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim 
yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı. 

(Mülga:RG-9/7/2020-31180) 

Federasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler 

Madde 10 - Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en 
az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. 
Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare 
amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından 
imzalanmış Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen 
ekler, konfederasyonun kurulacağı yerin  mülki idare 
amirliğine verilir. 

a)  Kurucu federasyon temsilcileri tarafından 
imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü, 

b)  Mülga bent 

Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler 

Madde 10 - Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan 
en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. 
Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki 
idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri 
tarafından imzalanmış Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve 
aşağıda belirtilen ekler, konfederasyonun kurulacağı 
yerin  mülki idare amirliğine verilir. 

a)  Kurucu federasyon temsilcileri tarafından 
imzalanmış bir adet konfederasyon tüzüğü, 

b)  Mülga bent 



 
c)  Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca 
alınmış genel kurul karar örneği, 

d) Kurucuların federasyonu temsil etmekle 

yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim 

kurullarının karar örneği,  

e)     Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve 

vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından 

kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin 

bulunması halinde,  bu tüzel kişilerin konfederasyonlara 

kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin 

verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından 

imzalanmış yazılı beyan, 

f)   Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı 

almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim 

yerlerini ve imzalarını belirten liste. 
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç 
diğer ilçelerdeki federasyon kuruluş işlemlerinde istenen 
belgeler birer arttırılarak verilir. 

Konfederasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle 
ilgili hükümleri uygulanır. 

c)  Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca 
alınmış genel kurul karar örneği, 

d) Kurucuların federasyonu temsil etmekle 
yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim 
kurullarının karar örneği,  
e)   Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve 
vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından 
kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin 
bulunması halinde,  bu tüzel kişilerin 
konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri 
Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon 
kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan, 
f)   Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı 
almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim 
yerlerini ve imzalarını belirten liste. 
 
 

(Mülga:RG-9/7/2020-31180) 
 
 
Konfederasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bildirim yükümlülüğü 

Madde 18 – Dernekler, mülki idare amirliğine önceden 
bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve 
kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi 
yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan 
önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

Bildirim yükümlülüğü 

Madde 18 – Dernekler, ile Kanunun 5’ inci maddesi 
kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile 
yabancı vakıflar ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde 
bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve 
kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi 
yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve 
kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi 
zorunludur. 

Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel 
merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime 
tabidir. 

Başvuru 

Madde 19 – Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-
4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup 
mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

 

Başvuru 

Madde 19 – Yurtdışından yardım alacak olan 
dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 
faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı 
vakıflar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, Ek-4’te 
belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup 
mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. 

Yabancı vakıfların izin alma yükümlülüğü 

Madde 22 –Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu 

Yabancı vakıfların izin alma yükümlülüğü 

Madde 22 –Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği 
yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak 



 
ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın 
izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde 
bulunabilir, temsilcilik kurabilir, şube açabilir, üst kuruluşlar 
kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş 
vakıflarla işbirliği yapabilirler. 

Bu vakıflar, Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan 
vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabidir. 

 

koşulu ile Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili 
diğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın 
izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 
temsilcilik veya şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, 
kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya kurulmuş 
vakıflarla işbirliği yapabilirler. 

Bu vakıflar, Medeni Kanun hükümlerine göre kurulan 
vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabidir. 

 

Yabancı vakıfların başvurusu 

Madde 23 - Yabancı vakıflar, temsilcilik kurma, şube açma, 
üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, 
kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de doğrudan 
gerçekleştirmek istedikleri diğer faaliyetleriyle ilgili 
başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel 
Kişilerin Türkiye’de Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin 
Başvuru Formu ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. 
Ayrıca, temsilcilik kurma veya şube açma başvurularında EK 
9’da,  bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana 
statünün de verilmesi zorunludur. 

İşbirliği yapma başvurusu, yabancı vakıf adına ülkemizde 
işbirliği yapılacak vakıf tarafından da gerçekleştirebilir. 
Başvuru, Bakanlığa doğrudan yapılabileceği gibi posta 
aracılığıyla da yapılabilir. 

Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak yeni 
başvurularında, daha önce verilen ve geçerliliğini koruyan 
belgeler bir daha istenmez. 

 

Yabancı vakıfların başvurusu 

Madde 23 - Yabancı vakıflar, temsilcilik veya şube açma, 
üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluşlara katılma, 
kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de 
faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-
6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de 
Faaliyette Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve 
eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube 
açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya 
işbirliğinde bulunma başvurularında ise EK-9/B’de 
bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana 
statünün de verilmesi zorunludur. 

İşbirliği yapma başvurusu, yabancı vakıf adına ülkemizde 
işbirliği yapılacak vakıf tarafından da gerçekleştirebilir. 
Başvuru, Bakanlığa doğrudan yapılabileceği gibi posta 
aracılığıyla da yapılabilir. 

Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak 
yeni başvurularında, daha önce verilen ve geçerliliğini 
koruyan belgeler bir daha istenmez. 

Yabancı vakıf başvurularının incelenmesi ve izin 

Madde 24 - Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleriyle 
ilgili başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça incelenir ve varsa 
eksiklikleri tamamlatılır. 

Dışişleri Bakanlığının   konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, 
Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır ve 
değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, 
kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube 
açma, üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma 
durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandıktan 
sonra, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de ilgili 
valiliğe on gün içinde bildirilir. 

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, Bakanlık sürenin 
yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı 
talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir 

Yabancı vakıf başvurularının incelenmesi ve izin 

Madde 24 - Yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetleriyle 
ilgili başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça incelenir ve 
varsa eksiklikleri tamamlatılır. 

Dışişleri Bakanlığının  ve gerektiğinde ilgili diğer 
kurumların da konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, 
Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır ve 
değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, 
kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube 
açma, üst kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma 
durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru sonuçlandıktan 
sonra, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile birlikte de 
ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir. 

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, Bakanlık sürenin 
yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı 
talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli 



 
yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç 
için yukarıda belirtilen usul uygulanır. 

 

bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve 
sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır. 

Yabancı vakıfların yıllık raporları 

Madde 25 - Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı 
vakıflar, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama 
gerektiren faaliyetleriyle ilgili (EK-8)’de belirtilen 
Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, 
Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği 
Faaliyet Bildiriminin iki nüshasını merkezlerinin bulunduğu 
yerin valiliğine takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar 
verirler. 

 

 

 

 

 

Türkiye’de doğrudan uluslararası faaliyette bulunmalarına 
izin verilen yabancı vakıflar ise belirtilen nitelikteki 
formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, eğer faaliyet bir yıldan 
az süreli ise faaliyet sonunda, Türkçe olarak Bakanlığa 
verirler. 

 

Ayrıca, bu vakıflar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin 
yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa 
gönderirler. 

Yabancı vakıfların yıllık beyannameleri 

Madde 25 –  Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 
faaliyet izni verilen yabancı vakıflar, her yılsonu 
itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına 
ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen 
beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar 
vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı 
vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük 
numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya 
işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri 
tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe 
verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona 
eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de 
belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren 
iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe 
verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da 
verilebilir. 
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Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar 
Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel 
yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük 
numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine 
gönderirler. 

Yabancı derneklerin izin alma yükümlülüğü 

Madde 26 – Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle 
Türkiye’de doğrudan faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 
temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş 
kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara 
katılabilirler. 

 

Yabancı dernekler, Türkiye’deki faaliyetlerinde derneklerin 
tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

Yabancı derneklerin izin alma yükümlülüğü 

Madde 26 – Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, 
Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer 
kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın 
izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, 
temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş 
kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara 
katılabilirler. 

Yabancı dernekler, Türkiye’deki faaliyetlerinde 
derneklerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. 

Yabancı derneklerin başvurusu 

Madde 27 – Yabancı dernekler, işbirliği yapma temsilcilik 
veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan 
dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de doğrudan 
faaliyette bulunma ile ilgili başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da 

Yabancı derneklerin başvurusu 

Madde 27 - Yabancı dernekler, temsilcilik veya şube 
açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan dernek 
veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de faaliyette 
veya işbirliğinde bulunma ile ilgili başvurularını 



 
belirtilen form ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. 
Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında EK 9’da, 
yer alan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden statünün de 
verilmesi zorunludur. 

 

İşbirliği yapma başvuruları, yabancı dernek adına ülkemizde 
işbirliği yapılacak dernek tarafından da gerçekleştirebilir. 
Başvurular, Bakanlığa doğrudan yapılabileceği gibi posta 
aracılığıyla da yapılabilir. 

Yabancı derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri çerçevesinde 
daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak istenen belgelerin 
verilmesi gerektiğinde, yeni izin başvurusunda geçerliliğini 
koruyan belgeler istenmez. 

 

Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini vererek 
yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya şube açma 
başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde 
bulunma başvurularında ise EK-9/B’de bulunan örnek 
statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi 
zorunludur. 

İşbirliği yapma başvuruları, yabancı dernek adına 
ülkemizde işbirliği yapılacak dernek tarafından da 
gerçekleştirebilir. Başvurular, Bakanlığa doğrudan 
yapılabileceği gibi posta aracılığıyla da yapılabilir. 

Yabancı derneklerin Türkiye’deki faaliyetleri 
çerçevesinde daha önce verilmiş izinlerle ilgili olarak 
istenen belgelerin verilmesi gerektiğinde, yeni izin 
başvurusunda geçerliliğini koruyan belgeler istenmez. 

Yabancı dernek başvurularının incelenmesi ve izin Madde 
28 – Yabancı derneklerin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili 
başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça incelenir, varsa 
eksiklikleri tamamlatılır. 

Dışişleri Bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, 
Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır ve 
değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, 
kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube 
açma, dernek kurma veya derneklere üye olma, üst kuruluş 
kurma veya üst kuruluşlara katılma durumlarında izin süresiz 
verilir. Başvuru sonuçlandığında, başvuru sahibine ve form 
ve ekleri ile birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir. 

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, Bakanlık sürenin 
yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı 
talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli bir 
yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve sonuç 
için yukarıda belirtilen usul uygulanır. 

 

Yabancı dernek başvurularının incelenmesi ve izin 
Madde 28 – Yabancı derneklerin Türkiye’deki 
faaliyetleriyle ilgili başvuru formu ve ekleri Bakanlıkça 
incelenir, varsa eksiklikleri tamamlatılır. 

Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer 
kurumların da konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, 
Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır ve 
değerlendirmenin olumlu olması halinde, iznin türü, 
kapsamı ve süresi de kararda belirtilir. Temsilcilik ve şube 
açma, dernek kurma veya derneklere üye olma, üst 
kuruluş kurma veya üst kuruluşlara katılma 
durumlarında izin süresiz verilir. Başvuru 
sonuçlandığında, başvuru sahibine ve form ve ekleri ile 
birlikte de ilgili valiliğe on gün içinde bildirilir. 

Süreli izinler azami beş yıldır. Ancak, Bakanlık sürenin 
yetersiz olması halinde bu süreyi uzatabilir. Süre uzatımı 
talebi, sürenin dolmasından en az üç ay önce ve gerekçeli 
bir yazı ile yapılır. Süre uzatımının değerlendirilmesi ve 
sonuç için yukarıda belirtilen usul uygulanır. 

Yabancı derneklerin yıllık raporları  

Madde 29- Ülkemizde faaliyetlerine izin verilen yabancı 
dernekler, her yıl sonu itibariyle yaptıkları harcama 
gerektiren faaliyetlerle ilgili yıllık olarak hazırlayacakları 
(EK- 8)’de belirtilen Türkiye’de Temsilcilik Açmasına İzin 
Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimin iki nüshasını 
merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine takip eden yılın ilk 
iki ayı içinde verirler. Türkiye’de doğrudan uluslararası 
faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı dernekler ise 
belirtilen nitelikteki formlarını, her yılın ilk iki ayı içinde, 

Yabancı derneklerin yıllık beyannameleri 

 Madde 29 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 
faaliyet izni verilen yabancı dernekler, her yılsonu 
itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına 
ilişkin bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen 
beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar 
vermekle mükelleftirler. Bu beyanname yabancı 
derneklerin, temsilcilikleri veya şubeleri tarafından 
kütük numarasının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya 
işbirliği izni verilen yabancı derneklerin yetkilileri 
tarafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe 
verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içerisinde sona 
eren yabancı dernekler ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de 



 
eğer faaliyet bir yıldan az süreli ise faaliyet sonunda, Türkçe 
olarak Bakanlığa verirler.  

Ayrıca, bu dernekler Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine 
ilişkin yazılı ve görsel yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa 
gönderirler. 

 

belirtilen beyannameyi izin süresi bitiminden itibaren 
iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe 
verirler. Bu beyannameler elektronik ortamda da 
verilebilir.  

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar 
Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel 
yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük 
numarasının kayıtlı olduğu mülki idare amirliğine 
gönderirler. 

Tutulacak defterler  

Madde 32 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. 

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve 

Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük 

Defterin onaylatılması zorunlu değildir. 

 a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak 
esaslar aşağıdaki gibidir:  

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara 
sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya 
katılan üyelerce imzalanır. 

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik 
bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. 
Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere 
işlenebilir.  

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra 
numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve 
giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta 
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle 
saklanır.  

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme 
tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve 
kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi 
bu deftere işlenir.  

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve 
yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.  

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin 
seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin 
adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler 
bu deftere işlenir.  

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar 
aşağıdaki gibidir: 

 1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı 
defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de 
tutarlar. 

Tutulacak defterler  

Madde 32 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  

 

 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve 
uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:  

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve 
numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı 
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.  

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin 
kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere 
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları 
bu deftere işlenebilir 

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve 
sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın 
asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. 
Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar 
çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  
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4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler 
ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere 
işlenir.  
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b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak 
esaslar aşağıdaki gibidir:  

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde 
kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan 
dernekler de tutarlar. 

 2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin 
tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu 



 
 2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu 
defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu 
ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

 

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler 
biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. 

Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük 
defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile 
elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 
tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer 
defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen 
yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da 
tutulabilir. 

Defterlerin tasdiki 

 Madde 36 - Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak 
dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler 
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin 
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve 
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri 
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden 
tasdik ettirilir.  

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. 
Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, 
defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik 
numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını 
içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 
11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk 
sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam 
tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç 
sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek 
tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.  

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip 
etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 

Defterlerin tasdiki 

Madde 36 – Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak 
dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç 
olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il 
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin 
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve 
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri 
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden 
tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu 
değildir. 

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası 
verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, 
defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik 
tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi 
mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, 
elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu 
doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri 
tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin 
son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik 
tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından 
mühürlenir ve imzalanır. 

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip 
etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri 
elektronik ortamda tutulan, örneği EK-12’de yer alan 
Tasdik Defterine kaydeder. 

Kamu yararı için aranacak şartlar 

 Madde 49 –   Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak 
için derneğin; 

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 

b) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 
50.000.-YTL’sını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet 
koşullarına uygun yapılması 

Kamu yararı için aranacak şartlar 

Madde 49- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak 
için derneğin; 

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 

b) Son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım 
ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun 
yapılması, 



 

 

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin yerel 
veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına 
yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı 
sağlayacak nitelikte olması, 

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla 
harcanması, 

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde 
belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir. 

Bu durum, Bakanlık dernekler denetçileri tarafından 
düzenlenen rapor ile tespit ettirilebilir. Bu nitelikleri 
taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı için, bu 
tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmeden önce 
yeniden başvuramaz.  

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin 
yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde toplumun 
ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve 
toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması, 

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla 
harcanması, 

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin 
tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde 
olması gerekir. 

Bu durum, Bakanlık dernekler denetçileri tarafından 
düzenlenen rapor ile tespit ettirilebilir. Bu nitelikleri 
taşımadığı tespit edilen dernekler, kamu yararı kararı 
için, bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl 
geçmeden önce yeniden başvuramaz. 

*Söz konusu tablo kısmi olarak değişiklikleri içermekte olup ayrıntılı tablo için buraya tıklayınız. 

Not: “Dayanak” başlıklı madde 3, “Tanımlar” başlıklı madde 4’de değişiklikler söz konusudur. 

“Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi” başlıklı madde 6, “Şube kuruluşu” başlıklı madde 7, “Şube 
kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi” başlıklı madde 8’de yukarıda karşılaştırılan “Kuruluş bildirimi" 
başlıklı madde 5’te yer alan değişikliklere benzer değişiklikler yapılmış olup ayrıntılı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. 

“Defter Tutma Esasları” başlıklı madde 31, “Alındı Belgelerinin Biçimi” başlıklı madde 42 ve devamında da yine 
değişiklikler söz konusu olup ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız. 

https://www.siviltoplum.gov.tr/kastamonu/dernekler-yonetmeliginde-yapilan-degisiklikler-karsilastirmali
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8038&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8038&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

