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ÖNSÖZ 
 
 
Sivil toplum gözü ile, “kamu yararı” kavramı, sivil toplum kuruluşlarının 
(STK) kamuya yararlı hizmet alanlarını ve şeklini belirlemek ve bu 
kuruluşların kurumsallaşmasını sağlamak için devletin belirli koşulları 
yerine getiren STK’lara tanıdığı saygınlık ve imtiyaz sağlayan uygulamalar 
ile mali destekler olarak tanımlanabilir. 
 
Başka bir ifade ile “kamu yararı”, sosyal hukuk devletinin sağlamak 
durumunda olduğu ancak yakın tarihe kadar devletin tekelinde tuttuğu bazı 
toplumsal hizmetleri benzer amaçlarla hizmet etmek için kurulmuş, kaynak 
yaratabilen STK’lara objektif kriterler ve belirli ayrıcalıklarla devretmesinin 
ölçütüdür.  
 
Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne yakın zamanda kabul edilecek aday 
ülkelerden Macaristan’ın; Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Yasası’nın 
Türkçe tercümesidir. AB’ne adaylığımız sürecinde özellikle Kopenhag siyasi 
kriterlerinin karşılanmasında STK’ların öneminin vurgulanması “kamu 
yararı” kavramını daha da öne çıkartmaktadır.  
 
Ülkemizde, kamu yararı kriterleri son derece dar tutulurken AB gibi 
ekonomik ve siyasal oluşumların “kamu yararı” boyutlarını temel 
insan hakları, yoksullukla mücadele, uluslararası ilişkilerin 
geliştirilmesi, etkin siyaset, çevre, iletişim, sınır aşan hastalıklar gibi 
hizmet alanlarını da kapsayacak şekilde genişletmesi, bizim de bu 
konuda bazı somut adımlar atmamızı zorunlu kılmaktadır. Amaç, 
toplumsal hakların verilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında STK’lar 
yoluyla kolektif çözümler bulmaktır. 
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KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞ 
YASASI* 

 
 

 
YASA GEREKÇESİ 

 
 
Macaristan Parlamentosu Kamu Yararına Çalışan Kuruluşların toplumdaki 
rolünü güçlendirmek, bunların kamu yararı gözeten faaliyetlerini 
geliştirmek, şeffaflık ve sorumluluğu artırmak ve kamuya yararlı genel 
hizmetlerin sağlanmasında kamu yararına çalışan kuruluşlardan yararlanmak 
için hükümete rehberlik etmek ya da yol göstermek amacıyla,  aşağıda 
belirtilen tasarıyı yasalaştırmaktadır:  

Bazı ülkeler yasa gerekçesi geleneğine sahip iken bazıları değildir. Hatta bu 
geleneğin olmadığı ülkelerde yasa her ne kadar onlarca yıldan beri 
düzenlenmemiş tamamen yeni bir alanı düzenlese de, konunun takdimi için 
yasanın yorumlanmasında gerekçeden ve genel ilkelerden yeteri kadar 
yararlanılabilir.    

Yukarıda belirtilen yasa gerekçesi kısmen  Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşlara ilişkin Macar yasalarını (1997) esas almaktadır. Hükümet ile 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar arasındaki ortaklıkları teşvik eden bir 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluş  Yasasına ilişkin yasa gerekçesine yasa 
dilini dahil etmek uygunluk arz ederken, hükümetlerin Kamu Yararına 
Çalışan Kuruluşlarla ortaklıklar kurmasını yasa ile zorunlu hale getirmek 
genel olarak uygun olmayacaktır.    

                                                 
* Bu metin, 2000-2001 yıllarında ICNL tarafından bir araya getirilmiş Orta ve Doğu Avrupalı 
bir uzman grubu tarafından hazırlanmıştır. Metin, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler için 
de uygunluk gösterebilir. 



Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Yasası 

 
 
 

 

2 

BÖLÜM I 

GENEL TANIMLAR 

Madde 1: 
Kamu Yararı Faaliyeti 

 

Kamu yararı faaliyeti, aşağıdaki hususlardan biri veya daha fazlasını 
destekleyen veya geliştiren herhangi bir yasal faaliyettir: 

(a) Amatör atletizm,   

(b) Sanat,  

(c) Fiziksel veya zihinsel özürlü insanlara yardım edilmesi veya 
korunmaları,   

(d) Mültecilere yardım, 

(e) Hayırseverlik, 

(f) Medeni haklar veya insan hakları,  

(g) Tüketicinin korunması, 

(h) Kültür, 

(i) Demokrasi, 

(j) Ekoloji veya çevrenin korunması , 

(k) Eğitim, öğretim ve aydınlatma,  

(l) Irk, etnik köken, din veya yasaklanmış herhangi bir ayrımcılıkla 
mücadele, 

(m) Yoksullukla mücadele, 

(n) Sağlık veya beden sağlığı, 

(o) Tarihi varlıkların korunması, 

(p) İnsani veya afet kurtarma çalışması, 

(q) Tıbbi bakım, 

(r) Çocukların, gençliğin ve mağdur bireylerin korunması, 

(s) Zarar görmüş veya yaralı hayvanların korunması veya bakılması, 

(t) Hükümetin üstlendiği yüklerin hafifletilmesi, 

(u) Din, 

(v) Bilim, 
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(w) Sosyal birleşme,  

(x) Sosyal ve ekonomik gelişme, 

(y) Sosyal refah, 

(z) Kamu yararını desteklemek veya geliştirmek için Kamu Yararı 
Komisyonu tarafından tespit edilen herhangi bir diğer faaliyet.  

Yukarıdaki liste, Merkezi ve Doğu Avrupa’daki bir veya daha fazla ülkede 
tanınan hemen hemen tüm kamu yararına faaliyetleri kapsamaktadır. Ancak 
hiçbir listenin tam olması mümkün değildir. Liste herhangi bir ülke için çok 
kapsamlı olabilir. En çok gereksinim duyulan ise, kamuya yararlı 
faaliyetlerin yorumlanması ve bunların geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. 
Şüphesiz kamu yararına faaliyetlerin, söz konusu ülkenin gereksinimlerini, 
değerlerini ve geleneklerini yansıtması gerekmektedir. İlaveten, kamu 
yararına faaliyetler herhangi bir toplumsal değişim ve gelişime ilişkin değer 
ve gereksinimlerin önünü kapatmamalıdır. 1(z) inci Maddeye bakınız. Sonuç 
olarak, bir kuruluşun Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olabilmesi için yeterli 
olup olmamasının göstergeleri 2.4 ve 2.5 inci Maddeler ile sağlanmakta 
olup dikkate alınması önemlidir.  

Madde 2: 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 

 

2.1 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş:  

(a) [ilgili yasalar] çerçevesinde tescil edilmiş; 

(b) 1 inci Maddede de tanımlandığı gibi, esas olarak kamu 
yararına faaliyetlerle iştigal etmek üzere kurulmuş ve 
çalıştırılan; ve 

(c) Kamu Yararı Komisyonu tarafından onaylanmış herhangi bir 
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluştur.   
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Örnek Hükümler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların diğer yasalar 
çerçevesinde tanımlandığını ve tescil edildiğini göstermekte, diğer yasalar 
ise kar dağıtımına ilişkin bir yasağı kapsamaktadır. En tipik örnek ise, Kar 
Amacı Gütmeyen Kuruluşların genellikle vakıf ya da dernek olmalarıdır. 
Aslında, ülkeler için, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar olarak (ör: kurumlar, 
kar amacı gütmeyen tüzel kişilikler vb.) diğer türden kişiliklerin 
tanımlanması mümkündür. Herhangi bir Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun, 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak nitelendirilmesi yerinde olacaktır.   

Bir kuruluşun esas olarak yönetim belgelerinin izin verdiği amaç ve 
faaliyetlerini kamu yararına faaliyetler ile sınırlamış olması, kuruluşun ilke 
olarak kamu yararına “kurulduğunu” gösterir. Bir kuruluşun faaliyetlerinin 
kamu yararına faaliyetler olması, bu kuruluşun ilke olarak kamu yararı için 
“çalışmakta olduğu” anlamına gelmektedir. “İlke olarak” sözcüğü, 
%50’den daha fazlası veya hemen hemen tamamının bu koşullara ve  ülkeye 
bağlı olması anlamına gelebilir. Bu maddede belirtildiği üzere “ilke 
olarak”, gereğinin karşılanıp karşılanmadığının (ör: harcama payı, personel 
çalışma süresi payı, hizmet payı vb.) çeşitli ölçüm yolları bulunmaktadır. 
Tam tanımın ve ölçüm yönteminin bir ülke yasasında belirtilmesi mümkün 
olup bunun, tanımlanması Kamu Yararı Komisyonuna bırakılabilir.Bu gibi 
terimlerin tanımlanması ve yorumlanmasının, Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluş sektörünü denetlemek için bir uzman komisyona gereksinim 
duyulduğuna ilişkin güçlü tezler (diğer ihtimallerin aksine, aşağıda 3 üncü  
Madde çerçevesinde tartışılmıştır) dikkate alınmalıdır.   

2.2 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun esas olarak kamu yararına 
faaliyetler ile iştigal etmek üzere kurulması, çalıştırılıp 
çalıştırılmadığının saptanması, eğer varsa, Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşun sertifikasyon başvurusu ve faaliyetlerine 
dayandırılmalıdır. 

2.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun, kamu yararı statüsü elde etmesi 
için kuruluş uygulamalarının, müteakip raporların ve diğer bilgilerin 
her şartta bir bütün olarak ele alınması ve kuruluşun kamuya yararlı 
faaliyetlerle uğraştığını göstermesi gerekmektedir. 
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2.4 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun esas olarak, kamu yararına 
faaliyetler ile iştigal etmek üzere kurulduğunun ve çalıştırıldığının 
tespitinde dikkate alınacak olan şartlar ilke olarak aşağıdaki 
hususları kapsamaktadır: 

(a)  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun önemli faydalar sağlaması; 

(i) genel olarak kamuya; veya  

(ii) bu noktada faydalanan hedef kitleye;  

(A) nüfusa oranla genel olarak mağdur 
durumdakiler; veya  

(B) faydalanan hedef kitleye özel yararlar 
sağlanmasında toplumunda önemli çıkarları 
bulunmaktadır. 

Bu şart, Kamu Yararına Çalışan Kuruluşu neyin oluşturduğu hususunda 
önemli bir sınırlamayı ortaya koymaktadır. Bu şartın anlamı, 1 inci 
Maddede listelenen kamuya yararlı faaliyetlerle iştigal etmenin yeterli 
olmadığıdır. Aynı zamanda da, yukarıda belirtilen koşullar altında bir hedef 
kitleye veya genel olarak kamuya önemli yararlar sağlaması gerekmektedir. 
Böylece, bu maddenin 1 (x) inci  Madde ile birleştirilmesi suretiyle, örneğin  
Kamu Yararı Komisyonunun, sadece uygun bir bölgede ekonomik gelişmeyi 
sağlayan bir kuruluşun, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak 
nitelendirilmeyeceğini saptaması gerekmektedir. Ancak, bir ülkenin 
kalkınmamış bir bölgesinde veya genelinde nüfusun tamamının “mağdur” 
olarak varsayılması durumunda, ülkenin tamamında ekonomik kalkınma 
sağlayan bir kuruluş Kamu Yararına Çalışan Kuruluş statüsü için uygun 
olacaktır.   

 

(b)  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun, mal ve hizmetleri 
maliyetine veya altında sağlaması; 

(c)  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun, ilke olarak kamu yararına 
faaliyetler ile iştigal etmek üzere kurulduğunun ve 
çalıştırıldığının tüm diğer şartlar çerçevesinde belirtilmesi.  
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2.5 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun ilke olarak, kamu yararına 
faaliyetler ile iştigal etmek üzere kurulmadığının ve 
çalıştırılmadığının tespitinde dikkate alınacak olan şartlar genellikle 
aşağıdaki hususları, yani:  

(a) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun hedeflediği kapalı veya 
sınırlı bir fayda sağlayan grupla veya özellikle kuruluş 
personeli ile bir şekilde ilişki kurmuş kişileri kapsaması; 

(b) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun ekonomik faaliyetlerinin,  
sadece kar amacı gütmeyen amaçlarını değil, ancak bunun 
yerine, ilke olarak ticari bir amaç için kurulduğunun ve 
faaliyette bulunduğunun, nitelik ve kapsamını göstermesi; 

 

Bu şartın  amacı, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş statüsünün korunmasında 
neyin gerçekten bir ticari faaliyet olduğunu ortaya koymaktır. Ancak, 
ekonomik faaliyetler Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun kamu yararı 
amaçlarını geliştirmesi  durumunda bunun, olumsuz bir etken olarak 
düşünülmemesi  gerekmektedir. 13 inci  Madde ve ekli notu dikkate alınız.  

(c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun düzenli olarak mal ve 
hizmetlerini maliyetin  üzerinde bir fiyata vermesi; ve 

 

Önemli tutardaki mal ve hizmetin maliyetleri aşan fiyatlar üzerinden sıklıkla 
verilmesi, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun aslında bir ticari şirket 
olduğunun göstergesidir.  

(d) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun, kuruluşla bağlantılı olan 
kendi çalışanları veya diğer kişilere makul olmayan özel 
çıkarlar sağlaması  veya diğer sosyal çıkarları içermektedir. 

 

“Makul” veya “makul olmayan” terimleri ile bunların pratikteki karşılıkları 
sıklıkla diğer yasalarda tanımlanmaktadır. Örneğin, belirli bir ülkede, 
“makul olmayan tazminat”ın, “benzer işlere sahip insanlara ödenen 
ortalama tazminatın  % 30 üzerinde ödenmesi” anlamına gelmesi 
mümkündür.  
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BÖLÜM II 
 

KAMU YARARI KOMİSYONU 
 

Madde 3: 
Kuruluş ve Nitelik 

Kamu Yararı Komisyonu (Komisyon); hükümet, Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluş topluluğu ve halk temsilcilerinden oluşan bağımsız bir idari yapı 
olarak bu yasayla kurulmaktadır.   

Örnek Hükümler, Kamu Yararı Komisyonunun kurulmasını sağlamaktadır.  
Komisyon; sertifikasyon, gözetim ve onay makamı olarak hareket etmektedir. 
Komisyon, kendi görevlerini yerine getirmek için yıllık bütçeden gerekli 
tahsisatı almaktadır. Uzmanlaşmış bu komisyonda çeşitli yetkilileri bir araya 
getirmenin temel yararı, Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar konusunda 
uzman olan komisyon üyelerinin tutarlı kararlar almasının temini ve 
kalitenin sağlanmasıdır.      

Sertifikasyon makamı olarak hizmet vermesi muhtemel  diğer kuruluşlar; (1) 
mahkemeler, (2) her biri kendi alanında uzman olan icracı bakanlıklar (ör: 
sağlık, eğitim, spor), (3) belirli bir bakanlığı (ör: adalet) kapsamaktadır.  
İster  icracı bakanlıklar, ister belirli bir bakanlık olsun, bunların gözetim 
yetkisini kullanmaları mümkündür. Ancak, bu seçeneklerin hiçbiri, 
uzmanlaşmış bir komisyon tarafından alınan kararların kalitesini ve 
tutarlılığını veya etkinliğini sağlayamaz.   

Ülkenin idare yasası, şüphesiz, Komisyonun kuruluş ve faaliyetlerini 
düzenleyecektir. Komisyonun temel özelliği, farklı çözümlerin farklı ülkeler 
için uygunluk arz etmesi nedeniyle Örnek Hükümlerde belirtilmemiş 
olmasıdır. Örneğin, belirli bir Komisyon büyüklüğünün şart koşulması 
gerekmektedir. Genel olarak Komisyonun, hem çıkarlar hem de etkinliğin 
geniş temsiline izin vermesi bakımından (muhtemelen altı (6) ila oniki (12) 
arasında üyeden oluşan) orta büyüklükte olması gerekmektedir.   
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Aynı zamanda Komisyonun belirgin niteliği, Komisyon Üyelerinin hizmet 
koşulları ve seçiliş şeklinin belirtilmemiş olmasıdır. Yine muhtemel birçok 
çözüm olmakla birlikte, belirli bir ülke için en uygun çözümün seçilmesi ve 
anılan ülkenin Kamu Yararına Çalışan Kuruluş yasasına dahil edilmesi 
gerekmektedir.  

Komisyonun büyüklüğüne ve niteliğine ilginç bir yaklaşım da dernekler ile  
ilgili olarak (1996/97) tarihli Moldavya Yasasında bulunmaktadır. 
Moldavya Komisyonu, üçü (3) Cumhurbaşkanı, üçü (3) Parlamento ve diğer 
üçü (3) ise Hükümet tarafından atanan dokuz (9) üyeden oluşmaktadır. Üç 
(3) grubun, üç atanmış üyesinin  en az birinin bir Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluş temsilcisi olması ve bu görevlinin aynı zamanda herhangi bir devlet 
memuru, hükümet görevlisi veya Parlamento üyesi olmaması şarttır.  

Diğer yaklaşımlar çerçevesinde, Komisyonda hiçbir parlamento bağlantılı 
temsil olmamalı, ancak, bunun yerine eşit sayıda hükümet ve Kamu Yararına 
Çalışan Kuruluş temsilcisi olabilmektedir. Ancak, nasıl bir yaklaşım olursa 
olsun, ister bir atamayla veya Kamu Yararına Çalışan Kuruluş tarafından 
yürütülen bir demokratik seçim aracılığı ile olsun, Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşun temsil edilmesi gerekmektedir. Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
temsilcilerinin varlığı baskıcı ve ayırımcı kararlara karşı koruma 
sağlamakta ve halkın  güvenini arttırmaktadır.   

Komisyonda görev yapan üyelerin hizmet süreleri genel olarak iki (2) ila altı 
(6) yıl arasında olmalıdır. Sürenin Komisyonda deneyimi pekiştirmek için 
yeterince uzun , ancak tıkanıklığın ve çıkarların önlenmesi açısından da 
yeterli derecede kısa olması gerekmektedir. Birbirini izleyen görev 
sürelerinin bir birey tarafından yerine getirilmesine sınırlamalar koymak 
uygun olacaktır. 
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Madde 4: 
Onay Makamı 

4.1 Komisyon, onay makamı olarak: 

(a) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşları onaylayacak; 

(b) 10 uncu Maddeye uygun olarak Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluş yetkilerini iptal edecek; 

(c) 4.2 - 4.4 üncü Maddelerde de öngörüldüğü üzere Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluşların sertifikasyon dosyalarını 
muhafaza edecek; 

(d) formları, talimatları ve örnek belgeleri düzenleyecek; 

(e) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlara tavsiyede bulunacak ve 
eğitim sağlayacaktır. 

4.2 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş sertifikasyon dosyaları merkezi 
kayıt kütüğünde muhafaza edilecektir. Bu dosyalarda her 
onaylanmış Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun başvuru belgeleri ve 
sicili korunacaktır.  

4.3 Onaylanmış ve yetkileri iptal edilmiş her Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşun sicili ve sertifikasyon dosyası normal mesai saatleri içinde 
halkın denetimine açık olacaktır. Herhangi bir bireyin, ister şahsen 
ister posta ile, sertifikasyon dosyasındaki her türden belgenin veya 
sicildeki herhangi bir kaydın kopyasını talep etme hakkı vardır. Bu 
kopyalar için makul bir bedelden fazlası istenmeyecektir. Talep 
edilen kopyalar veya talebin reddedilmesine ilişkin yazılı gerekçeli 
karar, talep tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde gönderilmiş 
olacaktır. Ayrıca dosyaların tamamına Internet aracılığıyla 
ulaşılabilmelidir.  

4.4 Yetkisi iptal edilmiş olan herhangi bir kuruluş sicilden silinecektir 
ancak, yetki iptaline ilişkin karar da dahil, dosya muhafaza edilecek 
ve halkın kullanımına sunulacaktır.     
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Madde 5: 
Gözetim Makamı 

5.1 Gözetim makamı olarak, Komisyon: 

(a) yönetmelikleri düzenleyecek ve yorumlayacak; 

(b) bunların yasa ve Komisyon Yönetmeliklerine uygunluğunu 
izleyecek ve uygulanmasını sağlayacak; 

(c) raporları alacak ve inceleyecek; 

(d) 5.2 inci Maddedeki sınırlamalara bağlı olarak, normal 
çalışma saatleri içinde yasa ve yönetmeliklerin, Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluşun defterlerini, kayıtlarını, işyerini 
ve faaliyetlerini izlemek suretiyle muhtemel ihlalleri 
araştıracak;  

(e) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlara uygun destek ve eğitim 
sağlayacak; ve 

(f) Kamu Yararına Çalışan Kuruluş ile ilgili sorunlarda, 
parlamento, hükümet ve Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar 
arasında bir irtibat görevi üstlenecektir. 

5.2 5.1(d) inci Maddeye göre soruşturulmakta olan Kamu Yararına 
Çalışan Kuruluş ile ilgili soruşturmanın uygun şekilde yapılması 
şarttır.Kuruluş, soruşturmanın kendisi veya herhangi bir kişinin 
hakları açısından bir ihlal teşkil ettiğine inanması durumunda 
defterlerine ve kayıtlarına bakılmasını veya işyerine girilmesini 
reddedebilir. Kuruluşun soruşturmayı art niyetle veya yersiz bir 
şekilde reddetmesi durumunda, Komisyonun soruşturmaya devam 
edebilmek veya kuruluşla işbirliği yapmak için yaptırım güç ve 
yetkisine sahip ilgili mahkemeden izin alması şarttır.   

Bu hükmün, şüphesiz, ülkenin ceza ve idare yasalarına göre uygulanması 
zorunludur.  
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Madde 6: 
Yaptırım Makamı 

Uygunsuzluğa ilişkin yazılı bildirimin yapılmasını ve oluşan zararın 
giderilmesi için uygun bir fırsat verilmesini takiben yaptırım makamı olarak 
Komisyon; 

(a) işbu yasanın herhangi bir hükmünün ihlal edilmesinden veya 
hükmüne uyulmamasından dolayı Kamu Yararına Çalışan Kuruluşa  
[belirlenmiş tutarda] para cezası uygulayabilir; 

(b) Yürürlükteki Komisyon Yönetmeliğinin ihlal edilmesinden veya 
hükmüne uyulmamasından dolayı Kamu Yararına Çalışan Kuruluşa  
[belirlenen tutarda] para cezası uygulayabilir veya; 

(c) 10 uncu Maddeye uygun olarak Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
askıya alınabilir veya yetkisi iptal edilebilir. 

 
 

BÖLÜM III 
 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞ SERTİFİKASI 
 

Madde 7: 
Dosyalanacak Belgeler 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş statüsü almak isteyen herhangi bir kuruluş, 
aşağıdaki belgeleri Komisyona verecektir; 

(a) Kuruluşun, kuruluş sözleşmesi ile tüzüklerinin bir nüshası; 

(b) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş olarak kuruluşun tescili ile ilgili 
dosyalanmış belgelerin birer kopyası; ve 

(c) doldurulmuş başvuru formu şunları kapsayacaktır;  

(i) Kuruluşun kamu yararı için kurulduğu ve faaliyete geçtiği 

(ii) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun iştigal edeceği temel 
faaliyetlerin tamamı; ve   

(iii) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun iştigal edeceği her türden 
ekonomik veya siyasal faaliyet. 
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Madde 8: 
Sertifikasyon ve Sertifikasyonun Reddi 

8.1 Komisyon, uygun şekilde yazılı olarak daha fazla bilgi veya 
açıklama talep etmedikçe, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
sertifikasyon başvurusunu takip eden atmış (60) gün içinde yazılı 
olarak Kamu Yararına Çalışan Kuruluş sertifikasyonunu veya 
sertifikasyon talebinin reddine ilişkin kararı düzenler.  

8.2 Talep edilen açıklama veya daha fazla bilginin alınması üzerine, 
Komisyon yazılı olarak Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
sertifikasyonu veya sertifikasyonun reddine ilişkin kararını;   

(a) kararın düzenlenmesi için tanınan atmış (60) günlük süreden 
arta kalan süre; veya   

(b) talep edilen açıklama veya ek bilginin alınmasından itibaren 
on (10) günlük süreden,  fazla olan süre içinde düzenler. 

  

8.3 Bir kuruluş, sertifikasyonu takiben Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
statüsünü kazanır. 

 
8.4 Sertifikasyonun reddedilmesi durumunda Komisyon, yazılı red 

metni ile birlikte, reddedilme gerekçelerine ilişkin kapsamlı bir 
açıklama yazısı da düzenler. 

8.5 Sertifikasyon, sadece aşağıda belirtilen nedenlerin herhangi biri ile 
reddedilebilir; 

(a) sertifikasyon başvurusunun belge ve içerik olarak eksikliği; 

(b) başvuran kuruluşun 2 inci Maddede belirtilen yeterlilik 
şartlarını karşılamaması; veya   

(c) başvuruda bulunan kuruluşun aşağıdakileri ciddi şekilde 
veya tekrar ihlal etmesi; 

(i) bu yasayı;  

(ii) diğer yasaları; veya  

(iii)  yönetmelikleri. 
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Madde 9: 
Gecikme Halinde Sertifikasyon 

Komisyonun, 8 inci Maddede belirtilen süre/sürelerin sona ermesinden önce 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun sertifikasyonuna ilişkin bir karar 
vermemesi durumunda kuruluş, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak 
kendiliğinden sertifikasyona hak kazanacaktır. Kendiliğinden sertifikasyona 
hak kazanılması durumunda Komisyon, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
sertifikasını düzenleyecek ve kuruluş normal şekilde kütüğe kaydedilecektir.  

Madde 10: 
Sertifikanın Geri Alınması 

 
10.1 Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun, yönetim organının yönetim 

kurallarına bağlı olarak vereceği karara göre, herhangi bir zamanda 
Komisyona yapacağı başvuru ile sertifikasyondan vazgeçmesi 
mümkündür. 

 
10.2 6 ve 10.3 üncü Maddelere bağlı olarak Komisyonun, Kamu Yararına 

Çalışan Kuruluşun;  

(a) bu yasayı;  

(b) diğer yasaları; veya 

(c) yönetmelikleri  

ciddi şekilde veya tekrar ihlal etmiş olduğuna dair önemli ve 
güvenilir kanıtın mevcut olması durumunda sertifikasyonunu askıya 
alması veya hükümsüz kılması mümkündür.  
 

10.3 Komisyon, Kamu Yararına Çalışan Kuruluşa yapacağı makul 
bildirimden sonra kusurlardaki sorumluluğun düzeltilmesi için 
kuruluşa fırsat tanınmasını müteakiben verilen kararla kuruluşun 
sertifikasyonunu askıya alabilir veya hükümsüz kılabilir. 
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10.4 Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun sertifikasyondan imtina etmesi 
yönündeki niyetini ortaya koyması durumunda sertifikanın geri 
alınması, 10.1 inci Maddeye bağlı olarak veya Komisyonun söz 
konusu kuruluşa yazılı olarak sertifikayı geri alma bildiriminde 
bulunduğu zaman ise, 10.2 inci Maddeye bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır.  

10.5 Sertifikanın geri alınması, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş 
haklarının tamamını sona erdirmekte, ancak kuruluşun Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluş sertifikasına sahip iken elde ettiği para 
veya varlıklar kapsamındaki her türlü taahütlerini sona 
erdirmeyeceği gibi, Kamu Yararına Çalışan Kuruluş sertifikasına 
sahip olduğu herhangi bir dönem zarfında para veya varlıklarını 
kapsayan bildirimde bulunma yükümlülüğünü de ortadan 
kaldırmayacaktır. 

Böylece, Kamu Yararına Çalışan bir Kuruluşun sertifikasının geri alınması 
nedeniyle bu yasada düzenlenen sorumluluklardan kaçması mümkün 
değildir. Sertifikadan yoksun bırakmanın, hiçbir şekilde Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluş statüsünü etkilemeyeceği, ancak Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluş olarak etkilemekte olduğu dikkate alınmalıdır.  
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BÖLÜM IV 
 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞLARDA YÖNETİM 
 

Madde 11: 
Yönetim Organı 

11.1 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, üçü (3) birbiriyle ilişkili olmayan 
en az beş (5) üyeden meydana gelen bir Yönetim Organı tarafından 
idare edilecektir. Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Yönetim 
Organının, kendi politika ve finansal işleri ile ilgili olarak mutlak 
sorumluluğu vardır. Komisyon tarafından aksi belirtilmediği 
takdirde, henüz onaltı (16) yaşına girmemiş ve öngörülen hizmet 
başlangıç tarihinden önceki on (10) yıl içinde bir suçtan mahkum 
olmuş ehliyetsiz kişiler, Yönetim Organında görev yapamazlar.  

11.2 Yönetim Organı, son yıl ile ilgili olarak Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşun varlıklarını, yükümlülüklerini, gelirlerini, harcamalarını 
ve programlarını ve gelecek yıl ile ilgili beklenen varlıklarını, 
yükümlülüklerini, gelirlerini, harcamalarını ve programlarını 
inceleme ve onaylama dahil, yerine getirmek için yılda en az bir kez 
toplanacaktır.   

11.3 Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun Yönetim Organı;  

(a) bu maddeye göre kendi görevleri ve görevlilerinin seçimi; 

(b) kuruluş belgesi  veya tüzük tadil işlemleri; veya   

(c) Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun birleşmesi, ayrılması, 
tasfiyesi veya sertifikanın iptali ile ilgili kararlar için vekil 
tayin etmeyecektir.  
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Madde 12: 
Denetim Organı veya Denetim Komitesi 

12.1 Son mali yılda gelirleri [şart koşulan belirli bir para tutarını] aşmış 
olan Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, üyelerinin hiç biri Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluşun çalışanı veya görevlisi olmayan bir 
Denetim Komitesi veya Denetleme Organına sahip olacaktır. 
Denetim Komitesi veya Denetim Organı, kuruluşun faaliyetleri ile 
ilgili olarak tüm defterlere, kayıtlara ve bilgilere erişebilecek ve 
kuruluşun kuruluş sözleşmesi ve tüzüğünün ve yasal gerekliliklere 
ve Yönetim Organının kararlarına uygunluğunu en azından yıllık 
bazda tespit etmekten sorumlu olacaktır.   

Denetim Komitesi veya Denetim Organının,  dahili faaliyetlerde ilave bir 
kontrol işlevi sağlanması için sadece büyük kuruluşlarda bulunması 
gerektiği dikkate alınmalıdır.  

12.2 Denetim Komitesi veya Denetim Organı bulgularını yılda en az bir 
kez olmak üzere Yönetim Organına rapor edecektir. Denetim 
Komitesi veya Denetim Organının ciddi usulsüzlükler tespit etmesi 
ve makul yazılı tebligatı müteakiben, Yönetim Organının gerekli 
düzeltmeyi veya önleyici işlemleri yapmaması durumunda, bu gibi 
usulsüzlükleri ilgili kamu idaresine bildirecektir.   
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BÖLÜM V 
 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞ FAALİYETLERİ 
 

Madde 13: 
Ekonomik Faaliyet 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun, kamu yararına faaliyetler ile ilgili 
olmayan ekonomik faaliyetleri, Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun temel 
faaliyetlerini oluşturmadığı sürece, ekonomik faaliyetler ile uğraşması 
mümkündür.  

Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun, ekonomik faaliyetlerden elde ettiği gelir 
ile, yani mal ve hizmet satışı ile ortaya çıkan gelirle kamuya yararlı 
faaliyetleri desteklemesi mümkündür. Kuruluşun kamu yararlı amaçlarını 
geliştirecek ilgili ekonomik faaliyetlerine izin verilmesi gerekmektedir.Zira 
ekonomik faaliyetlerin sıklıkla  uygulamaya konulması kamu yararına 
faaliyetleri yerine getirmede en etkili yoldur. Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşun esas amacı ile bağlantılı olmayan bazı ekonomik faaliyetlerine 
de, özellikle karın, kuruluşun kamu yararına faaliyetlerini desteklemek için 
kullanılması durumunda izin verilmesi mümkündür. Ancak, kuruluşun ana 
amacı ile ilgili olmayan sınırsız ekonomik faaliyetlere  izin verilmesi Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluş statüsü ile tutarsızlık içermekte ve vergi kaçağına 
veya Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar ve kar amacı güden sektör 
arasında haksız rekabete yol açacaktır.  

Örnek Hükümler,  Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun, her türlü yasal 
ekonomik faaliyetini düzenlerken, temel faaliyeti ile bağlantılı olmayan 
ekonomik faaliyetler ile uğraşmasına izin vermemektedir.  
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Madde 14: 
Kamu Politikası ve Siyasi Faaliyetler 

14.1 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, kamu yararını etkileyen bir konu 
ile ilgili olarak devlet veya herhangi bir görevli veya kurumun 
faaliyetlerini veya politikalarını eleştirmek de dahil olmak üzere 
araştırma, eğitim, yayın ve savunuculuk konuları ile serbestçe 
uğraşabilir. Bir politik kampanya veya seçimin akışı içinde 
tartışılabilecek herhangi bir konu veya faaliyete ilişkin kendi 
görüşlerini ifade etmesi mümkündür. 

14.2 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, kamu makamına atama veya seçim 
ile gelecek herhangi bir aday veya siyasi partiyi desteklemek veya 
karşı çıkmak için para toplama veya kampanyaya katılım 
konularıyla uğraşmamalıdır.      

İfade özgürlüğünün yetkinleştirilmesine güçlü bağlılık gösterilmesi halinde, 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar hiçbir talepte bulunmaksızın politik 
beyan ve savunuculuk konularında sınırsız tartışmalar ortaya koyacaklardır. 
Örnek Hükümler, Kamu Yararına Çalışan Kuruluşların kaynaklarının, 
belirli siyasi partilerin veya adayların desteklenmesi için kullanılmasına 
karşı durmaktadır. Bu yaklaşımın tek nedeni, siyasi partiler ve seçimlerine 
ilişkin yasaların denetiminden kaçışı önlemektir. Ancak, Kamu Yararına 
Çalışan Kuruluşun, herhangi bir meselenin lehinde veya aleyhinde açıkça 
savunuculuk yapma, hükümet politikaları ve faaliyetlerini eleştirme veya 
sosyal sorunlara getirilecek özel çözümlere karşı veya destekleyici bilgi 
sağlama haklarına kesinlikle hiçbir yasağın veya sınırlamanın getirilmemesi 
gerekmektedir.       
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Madde 15: 
Kaynak Yaratma 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş adına kaynak yaratılması için çalışan bir 
kişinin, kuruluşun Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak tescil edilmiş bir 
kuruluş olduğunu ve amaçlarının açık ve net bir tanımını, genel gider ve 
kaynak yaratma faaliyetleri ile ilgili harcama yüzdelerini vermesi ve kuruluş 
adına istekte bulunmaya yetkisi olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.  

Bu hükmün amacı, kendisinden Kamu Yararına Çalışan Kuruluşa yardım 
etmesi istenen kişilerin (bağışçıların), yardım edip etmeme hususunda karar 
vermeleri için yeterli  bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. 15 inci Maddede 
ki yaklaşım, hükümetin izin düzenini sıklıkla tanımlayan maliyet, gecikme ve 
gelir arayışı davranışından kaçınmaktır.      

Madde 16: 
Defter ve Kayıtlar 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, kabul edilmiş muhasebe standartlarına 
uygun olarak kendi finansal faaliyetlerine ilişkin defter ve kayıtlarını doğru 
ve tam olarak tutacak ve hem finansal  hem de finansal olmayan defter ve 
kayıtları için makul bir kayıt tutma politikasını benimseyecektir.    

Kamu Yararı Komisyonunun, kayıt tutma kurallarını, muhasebe 
standartlarını, formlarını ve talimatlarını resmen ilan etmesi uygun 
olacaktır.  

Madde 17: 
Denetim  Şartı 

Son mali yıl ile ilgili gelirleri [şart koşulmuş bulunan para miktarını] aşan 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun mali yapısının bağımsız denetime tabi 
olması gerekmektedir.  
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BÖLÜM VI 
 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞUN RAPOR VERMESİ 
 

Madde 18: 
Genel Raporlama ve Şeffaflık Şartı 

 

18.1 Son mali yıl ile ilgili olarak, gelirleri [şart koşulmuş bulunan bir 
para miktarını] aşan Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, Komisyona ve 
ilgili mali makamlara faaliyet ve mali raporlarını sunacaktır. 
Raporlar, talep üzerine, makul bir bedel karşılığında halkın 
kullanımına da sunulacaktır. 

18.2 17 inci Maddede belirtilen bağımsız denetim şartına tabi olan Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluş, denetimin bir parçası olarak mali raporun 
bir kopyasını saklamalıdır.   

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş sektörünün gelişmesini desteklemek için, 
Kamu Yararına Çalışan küçük Kuruluşların kullanışsız raporlama şartları 
ile aşırı yük altına sokulmaması önemlidir. Böylece, Örnek Hükümler küçük 
ölçekli Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlara hiçbir dış rapor şartı 
gerektirmemekte ve büyük ölçekli Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar için 
ise sadece bağımsız denetim şartı getirmektedir. Komisyon yönetmelikleri 
raporların şeklini ve içeriğini belirleyecektir. 
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BÖLÜM VII 
 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
 

Madde 19: 
Tasfiye 

 

 

19.1 Kamu Yararına Çalışan Kuruluş olarak onaylanmış bulunan bir tüzel 
kişiliğin kendiliğinden veya  yasal nedenlerle tasfiyesi durumunda, 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun Yönetim Organı, Kamu Yararı 
Komisyonuna bir tasfiye planı sunacaktır. Plan her türlü borcun 
ödenmesini ve yükümlülüğün yerine getirilmesini müteakiben kalan 
her türlü varlığın, benzer amaçlı bir diğer Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşa verilmesini temin eden uygun hükümleri kapsayacaktır.  

 

19.2 Komisyon tarafından onaylanan tasfiye planı dışında, varlıkların 
hiçbir şekilde dağıtımının yapılması mümkün değildir. 

 

Madde 20: 
Diğer Yasalara Etkisi 

Mülga [iptal edilecek yasaları belirtiniz]. 

Madde 21: 
Geçerlilik Tarihi ve Geçiş Dönemi 

Bu yasa [tarihinde] geçerlilik kazanacaktır. Bu yasa öncesinde benzer veya 
eşit yasalar çerçevesinde Kamu Yararına Çalışan Kuruluş statüsüne sahip 
kuruluşlar işbu yasanın geçerlilik tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluş olduklarını belgelendirmek durumundadırlar. Bu 
yasa gereğince belge almayı ihmal eden ve belirli bir tebligatın 
yapılmasından ve tanınan uygun fırsattan sonra gereğini yerine getirmeyen 
bu tür bir kuruluş, tebligat döneminin sona ermesinden otuz (30) gün sonra 
sahip olduğu Kamu Yararına Çalışan Kuruluş veya herhangi bir benzer veya 
eşit statüyü kaybeder.     



Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Yasası 

 
 
 

 

22 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN KURULUŞLARIN 
VERİMLİLİĞİ İÇİN GEREKLİ SEÇİLMİŞ DİĞER 

HÜKÜMLER 

 
 

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ YASALARI 
 

Tescilin Reddi 

Kuruluş isminin; tescil edilmiş herhangi bir kuruluşun, herhangi bir diğer 
kişinin veya tüzel kişiliğin veya herhangi bir kamu organının ismi ile özdeş 
olması veya [Ülkesinde] halkın zihninde karışıklık yaratacak benzerlik 
göstermesi durumunda, tescilin reddedilmesi mümkündür.  

Böylece, isim sahibinin izni olmaksızın bir kuruluşun Vaclav Havel, Coca 
Cola, veya Adalet Bakanlığı Vakfı gibi  isimlerle tescil edilmesi mümkün 
değildir. 

Toplantı Yeter Sayısının Sağlanamaması Durumunda Düzenleyici 
Hükümler 

1. Üyeleri tarafından yönetilen bir kuruluşun, uygun tebligatın 
yapılmasını takiben, üyelerinin Olağan Yıllık Genel Kurul 
Toplantısında yeter sayıyı oluşturmaması durumunda on (10) 
günden önce olmamak üzere makul bir zaman ve yerde yapılacak 
ikinci toplantı için bir bildiri gönderilecektir. Yeniden belirlenmiş 
olan toplantıda bütün işlemlerin yapılması için üye sayısı ne olursa 
olsun hiçbir özel çoğunluk aranmayacaktır.  

2. Üyelerinden ziyade bir idari organ tarafından yönetilen bir kuruluşta, 
ölüm, hukuki ehliyetsizlik, istifa veya diğer geçerli nedenlerle 
Yönetim Organı, Genel Kurulda toplantı yeter sayısını elde 
edemediği takdirde, uygun tebligatın yapılmasını müteakiben  makul 
bir zaman ve yerde toplantıda hazır bulunan üyeler, sadece boşalan 
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi  ve diğer işlemlerin yapılması 
için yeter sayıyı oluşturacaktır.   
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Görevlilerin, Yönetim Organı Üyelerinin ve Çalışanların Görev ve 
Yükümlülükleri  

1. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun Görevlileri, Yönetim Organı 
üyeleri ve Çalışanları; 

(a) Kuruluşa karşı olan yükümlülüklerini, dikkat, özen ve 
basiretle yerine getirecek; 

(b) Kuruluşa sadık olacak; 
(c) Kuruluşun, halka açık olmayan bilgilerinin gizliliğini 

koruyacak; ve  
(d) Kuruluşun yürürlükteki yasaya uymasını ve kendi  tüzük, 

kural ve kararlarına riayet etmesini sağlayacaktır.  

2. Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun görevlisi, Yönetim Organı üyesi 
veya çalışanı, ilgili Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun borçları, 
yükümlülükleri veya sorumluluklarından bireysel olarak sorumlu 
olmayacak, ancak her biri Kamu Yararına Çalışan Kuruluşa veya 
etkilenen herhangi bir üçüncü şahsa karşı görevlerindeki kasıtlı veya 
ağır ihmalinden bireysel olarak sorumlu olacaktır. 

Bireysel Çıkarın Yasaklanması  

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun varlığı, geliri veya karı amaçlarını 
desteklemek için kullanılacak ve doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir 
kişiye dağıtılmayacaktır. Bu hüküm, herhangi bir kişinin Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluş için yaptığı işler nedeniyle ortaya çıkan makul 
harcamaların veya ödemelerin yapılmasına engel değildir. 
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Çıkar Çatışmaları    

1. Çıkar çatışması;  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşun çıkarları, 
amaçları veya ilgi alanları ile uyuşmayan veya uyuşması mümkün 
olmayan bir kişinin herhangi bir çıkarı, amacı veya ilgi alanıdır.  

2. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşa hizmet veren veya kuruluş adına 
yetki kullanan herhangi bir yetkili, Yönetim Organı üyesi veya 
çalışanın, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş ile bir çıkar çatışması 
olması durumunda, bu kişi çıkar çatışmasının içeriğini ve muhtemel 
etkilerini Yönetim Organına açıklamak durumundadır.  

3. Yukarıda (2) inci maddede  belirtilen durum hariç, kendisini 
ilgilendiren bir çıkar çatışmasında taraf olan kişi, Kar Amacı 
Gütmeyen Kuruluşu ilgilendiren herhangi bir konuda tartışma  ve 
karara katılmayacaktır.   

4. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş ile şubesi veya görevlileri, Yönetim 
Organı üyeleri veya çalışanları arasındaki ilişki; Yönetim Organının 
bu ilişkinin makul şartlar altında kuruluşun çıkarlarına en üst 
düzeyde uygun, adil ve daha fazla avantaj sağlanamadığına ilişkin 
yeterli soruşturmayı yapmadıkça yasaklanacaktır.       

 
VERGİ YASALARI

 
 
 

Gelir Vergisi  
 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş gelirinin tamamı, vergiden muaf olacaktır. 
 
Bu hüküm çerçevesinde Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun ücretlerden, 
bağışlardan, tahsislerden, hükümet sözleşmelerinden veya üye aidatlarından 
elde ettiği gelir, gelir vergisine tabi olmayacaktır. Buna ek olarak,  Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluşun ekonomik faaliyetlerden elde ettiği gelir de 
gelir vergisinden muaf olacaktır. 



Kamu Yararına Çalışan Kuruluş Yasası 

 
 
 

 

25 

Gümrük Resmi Muafiyeti  
 

Kamu Yararına Çalışan Kuruluş tarafından ithal edilen ve (i) kamu yararına 
faaliyetler ile ilgili olarak kendisi tarafından tüketilen, (ii) yine kendisi 
tarafından kamu yararına faaliyetler için en azından üç (3) yıl süre ile 
kullanılan veya (iii) kamu yararına faaliyetler ile ilgili olarak bedelsiz 
şekilde dağıtılan mal, tedarik ve ekipmanlar, gümrük resimlerinden muaf 
olacaktır. 

Bağışçının Hak ve Çıkarları  

1. Sadece  kamu yararına faaliyette bulunan,  Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşa, birey veya ticari kuruluşlar tarafından yapılan bağış veya 
katkılar veya kamu yararına faaliyetler için kullanımı sınırlandırılan 
yardımlar veya bağışlar; 

(a) bireyler için vergilendirilebilir gelirin yüzde ellisine (%50); 
ve 

(b) ticari kuruluşlar için vergilendirilebilir gelirin yüzde onuna 
(%10) kadar olan tutarı, 

gelir vergisi hesaplamasında, vergilendirilebilir gelirden mahsup 
edilebilecektir. 

Bazı ülkeler, bireylerin gelirlerinin % 100’üne kadar olan kısmının Kamu 
Yararına Çalışan Kuruluşlara yardım etmeleri için mahsup edilmesine, 
bazıları ise gelirin sadece çok küçük bir yüzdesinin düşülmesine izin 
vermektedir. Sınırlamanın çok olması halinde bireylerin anavarlık yaratmak 
veya Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun bir temel ihtiyacını sağlamak  gibi 
büyük bağışlarda bulunmaları zordur. Yüzde elli (%50) oranı, kamu 
yararına faaliyetleri destekleyecek bağışları teşvik edecek orta yoldur. Az 
sayıda şirket, karlarının yüzde onundan fazlasını Kamu Yararına Çalışan 
Kuruluşlara katkı olarak vermektedir, bu durumda önerilen sınır uygundur. 

2. Herhangi bir bağışçının yaptığı katkı sonucu elde ettiği indirim, 
bağışçının aldığı mal ve hizmetlerin değerinden düşülecektir. 
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İDARE YASASI 

 
 
 
Temyiz 
 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluş, kuruluş tasdikinin reddedilmesi de dahil, 
verilen cezanın kabul ettirilmesi veya bununla sınırlı olmamak kaydı ile 
sertifikasyondan yoksun bırakılmasına ilişkin Komisyon kararlarına karşı, 
Komisyonun gerçek yasal esaslara dayalı olması gereken uygulamaları veya 
uygulama önerilerini temyiz için yetkili mahkemeye başvurabilir.  

 
 
KAMU İHALESİ VE TAHSİSE İLİŞKİN NOT 

 
 
 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar özel statülerinden dolayı kamu 
ihalelerine katılamazlar. Bazı ihale alanlarının özellikle Kamu Yararına 
Çalışan Kuruluşlara bırakılması mümkündür. Hükümet amacının belirsiz 
olması veya başlangıcından itibaren tam olarak tanımlanmaması nedeniyle 
Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar için özel tahsis yöntemleri belirlenebilir.   
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