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YÖNETMELİK 

ĠçiĢleri Bakanlığından: 

DERNEKLER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 14 

üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

“Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel 

kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeĢ gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir 

gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta 

adresine ya da iletiĢim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya 

çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve 

yerde yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmıĢ günden fazla 

olamaz.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini” ibaresi “genel kurul sonuç 

bildirimini” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

“Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile 

diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare 

amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değiĢikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün 

değiĢen maddelerinin eski ve yeni Ģekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmıĢ dernek 

tüzüğünün son Ģekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“MADDE 19 – YurtdıĢından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen YurtdıĢından Yardım Alma 

Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-7)’de” ibaresi “Ek-

9’da” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“Ayrıca, temsilcilik veya Ģube açma baĢvurularında Ek-9’da yer alan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden statünün de 

verilmesi zorunludur.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dernekler aĢağıda yazılı 

defterleri tutarlar.” cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer 

alan “Bu maddede sayılan ve derneklerce” ibaresi “Derneklerce” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

“Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, DemirbaĢ Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük 

Defterin onaylatılması zorunlu değildir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin ikinci fıkrasının baĢına “Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir.” 



cümlesi eklenmiĢtir. 

“Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Ġl dernekler müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterleri elektronik ortamda tutulan, örneği Ek-12’de yer alan 

Tasdik Defterine kaydeder. Her yılın sonunda çıktısı alınan Tasdik Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül 

edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç 

sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“MADDE 38 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili 

halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satıĢ fiĢi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. 

Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da 

bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak 

kullanılır. 

Dernekler tarafından kiĢi, kurum veya kuruluĢlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer 

alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. KiĢi, kurum veya kuruluĢlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal 

ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni BağıĢ Alındı Belgesi ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taĢıyan, 

kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı 

makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form Ģeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli 

form Ģeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. 

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeĢ gün içinde basımevleri tarafından mülki idare 

amirliğine bildirilmesi zorunludur.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik ortamda tutulur. Her yılın sonunda çıktısı alınan Alındı 

Belgesi Ciltleri Takip Defterinin sayfaları sıra numarasıyla teselsül edildiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il 

dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi 

belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beĢinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“MADDE 46 – Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kiĢi veya kiĢiler, yetki 

süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiĢilerin açık kimliği, imzası 

ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, 

dernek yönetim kurulu baĢkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri 

birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kiĢinin 

görevinden ayrılması, ölümü, iĢine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi 

veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiĢ olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi 



zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Ġzin almak için baĢvuracak derneklerde aĢağıdaki Ģartlar aranır: 

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, 

b) Amacı ve bu amacı gerçekleĢtirmek için giriĢtiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması 

düĢünülen iĢlerin; üyelerinin dıĢında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması, 

c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması, 

ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dıĢında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini 

belgelendirmesi, 

d) YerleĢim yerinin bulunduğu il dıĢında, en az üç ilde Ģube veya temsilciliğinin bulunması, 

e) Bu konuda genel kurulunda karar almıĢ olması.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin baĢlığı “Alkollü içki kullanılması ve canlı müzik 

yayını” Ģeklinde, birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir. 

“Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni 

verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satıĢ 

belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiĢ derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki 

kullanılamaz.” 

“Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla 

yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik lokal açma 

ve iĢletme izin belgesine iĢlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek Ģekilde iĢyerinde bulundurulur. 

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dıĢında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin 

üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak Ģekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı 

müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir. 

Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla 

yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aĢmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya yazılı uyarıya rağmen, 63 

üncü maddede belirtilen lokal yönergesine veya bu Yönetmelikte belirtilen lokaller ile ilgili diğer usul ve esaslara 

aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle 

faaliyetten men edilir.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir. 

“Lokal açma ve iĢletme izin belgesi iptal edilen derneklerin lokal açma baĢvuruları, iptal tarihinden itibaren bir 

yıl geçmedikçe incelemeye alınmaz.” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 



“Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve ĠĢletme Ġzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu yönetmelikte” ibaresi 

“Bu yönergelerde” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sandık yönetmeliğinde” 

ibaresi “74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“Her defter, ilk yaprağından baĢlamak kaydıyla sayfaları (001)’den (200)’e kadar numaralandırılır.” 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“Açılan her dosya üzerine derneğin kütük numarası yazılır.” 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 

“Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.” 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü, Ek-6’sı, Ek-9’u, Ek-12’si, Ek-13’ü, Ek-14’ü, Ek-

16’sı, Ek-17’si, Ek-18’i, Ek-19’u, Ek-21’i, Ek-22’si, Ek-24’ü, Ek-25’i ve Ek-26’sı ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’si ve Ek-23’ü yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

MADDE 26 – Bu Yönetmelik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür. 
 


