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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Sivil Toplum Kuruluşları yaşamımızın hemen hemen her alanında faaliyet
gösteren toplumsal yapılardır. Söz konusu afetler olunca bu yapılardan bahsetmemek
önemli bir oluşumu göz ardı etmek demek olacaktır. Özellikle STK’ların afetlerde aldığı
roller yadsınamaz.
Türkiye’de afetlere bakışın miladını oluşturan 17 Ağustos 1999 Gölcük
depreminin ardından yaşananlarla birlikte sivil toplum kuruluşlarının da rollerinin farkına
varılmaya başlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal olaylardaki yeri nedeniyle
bugün artık birçok üniversitede okutulmakta olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi vb.
programlarda da bu oluşumlardan bahsetmek kaçınılmaz olmuştur. Gerek çalışma,
örgütlenme, yardım şekilleri, gerekse ekonomik açıdan oldukça farklı yapılanmaları
bulunan STK’ları özellikle başarılı örnekleri öne çıkararak incelemek faydalı olacaktır.
Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşları dersi, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Açık
ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama
Programında okutulmaya başlamıştır. Dersin içeriği hazırlarken basit ve anlaşılabilir bir
dil kullanılmaya özen gösterilmiştir. Türkiye’nin afetlerin üstesinden gelmesinde mezun
olduktan sonra sizlere büyük görev düşmektedir. Bu nedenle, hazırlanan bu kitabın,
mesleki gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır. Bizim görevimiz, mezun olduktan
sonra elde ettiğiniz değerli donanımlara dayanarak mesleğinizi başarılı bir şekilde icra
etmenizdir. Kitapla ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi riskvekriz@gmail.com
adresine göndermeniz dersin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Afetler konusunda kitaplar yazmamak için, bilinçli ve hazırlıklı bir gelecek
yaratmak umuduyla…
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1. GENEL KAVRAMLAR

8

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

10

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

11

Anahtar Kavramlar

12

Amaç
Sivil toplum kuruluşları günümüz toplumlarında her ülkede önemi giderek artan,
toplumsal sorunlara ilgileri ve demokratikleşmenin göstergesi olan aktörlerdir. Sivil
toplum kavramı, sivil toplum hareketi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere iki
kanaldan beslenir. Sivil toplum kuruluşlarını incelemeden önce sivil toplumun ne
olduğuna değinmek ve tarihsel gelişimine bakmak yararlı olacaktır. Böylece sivil toplum
kuruluşları hakkındaki genel kavramlar daha kolay anlaşılabilir.
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Giriş
Latince kökenli olan “civil” kelimesi, vatandaşlara ilişkin olan, vatandaşlar
topluluğuna, onların yönetimine veya birbirleriyle ilişkilerine yönelik olan, bir şehirde
yaşayanlara göre olan, kırsal ya da köy yaşamına ilişkin olmayan, askeri ya da dini
olmayan, medeni, uygar, kibar, görgülü anlamında kullanılmaktadır. Sosyolojik olarak
sivil toplum dendiğinde, kendiliğinden ve iradi olarak örgütlenmiş toplulukların var
olduğu toplumlar anlaşılır. Bu kelimenin “toplum” kelimesi ile birleşerek “sivil toplum”
kavramına dönüşmesi bazı toplumsal ve siyasal hareketlere bağlı olarak gerçekleşmiştir.
Bu bağlamda 17. ve 18. yüzyıllardan sonra sivil toplum kelimesi ”doğa durumu”ndan
“uygarlık durumu”na geçme anlamında kullanıldığı gibi hürriyet, hak ve yükümlülükleri
ifade eden bir kavram olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu kelimenin “toplum”
kelimesi ile birleşerek “sivil toplum” kavramına dönüşmesi bazı toplumsal ve siyasal
hareketlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Sivil toplum, toplumsal bir yaşam biçimidir.
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1.1. Sivil Toplum
Sivil toplum tanımı bakış açısına göre oldukça farklı şekillerde yapılabilir: “Belli
bir yasal düzenleme içerisinde gönüllülük esasına dayalı olarak kendi kaynaklarına sahip,
devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracı niteliğinde örgütlü bir sosyal
yapılanma” olarak tanımlanabildiği gibi en genel anlamıyla gönüllü, kendi kendini
yaratan, kendi ayakları üzerinde duran, hukuksal bir düzenle ya da bir ortak değerler
kümesiyle sınırlı, devletten özerk, örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak da
tanımlanmaktadır.
Literatürde, sivil toplumun geniş anlamda devletin dışında olduğu kabul görmekle
birlikte, sivil toplumun mekân ve etkinlik türü olarak hangi alanları kapsadığı konusunda
tam bir fikir birliği yoktur. Birçok otorite sivil toplumu devlete karşı, devletle zıt bir
şekilde değil, devletle yan yana tanımlamaktadır. Devletten özerk, yasal düzenlemelere
tabii, gönüllülük esasına dayanan bir sosyal yapı olmak, sivil toplumun ayırt edici
özellikleridir.
Devletle ilişkili olan fakat iktidarı ele geçirme amacı taşımayan sivil toplum,
devletten bağımsız bir toplumsal alan olup, vatandaşların, aile veya devlet tarafından
temsil edilmeyen ortak çıkarlarının alanıdır. Sivil toplum alanı, sadece kamusal alan
içinde gerçekleşen ve toplumdan kaynaklanan kolektif etkinlik biçimlerini
kapsamaktadır.

1.2. Tarihsel Süreçte Sivil Toplum
Sivil toplum kavramı, toplumsal yapılar ve siyasal sistemler değiştikçe farklı
anlam, içerik ve boyutlar kazanmaktadır. Ancak, sivil topluma ait tanımlar ve yüklenen
anlamlar tarihsel süreç içinde farklılaşsa da kavramın, Batı’nın klasik-modern siyaset
kuramlarının ve düşünce tarihinin ürünü olduğu unutulmamalıdır. Sivil toplum kavramı
siyasi olarak Batı literatüründe farklı ideolojik perspektiflerle ve toplumsal kuramlarla,
1600’lü yılların sonunda modern kapitalist devletin oluşumu ve 17. yy. sonları
Aydınlanma Çağı ile birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Sivil toplum kavramıyla birlikte
birey, demokrasi, sözleşme, eşitlik, özgürlük, devlet, ideoloji, kamusal alan, özel alan gibi
kavramlar da bu dönemlerin birer ürünü olarak farklı boyutlarda ele alınmıştır.
Sivil toplum kavramı ilk kez Antik dönemde Aristo tarafından kullanılmıştır.
Fakat Antik Çağ’dan Modern Çağ’a kadar toplum-sivil toplum ve devlet terimleri
arasında açıkça bir ayrım yapılmamıştır.

1.2.1.Antik Çağda Sivil Toplum
Sivil toplum kavramına ilk kez Antik Yunan’da Aristo, ünlü eseri Politika’da
değinmiştir. Ancak Aristo, sivil toplum kavramını “politik düzen”, “topluluk”, “kamusal
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alan” gibi olgulardan ayırt edici bir tanımlama olarak kullanmamıştır. Böylece sivil
toplum olgusu söz konusu diğer kavramlarla birlikte kullanılarak anlam bakımından
belirgin bir farklılık yaratmamıştır. Aristo’nun sivil toplum kavramıyla, polis (devlet)
sınırları içinde yaşayan insan toplulukları ve onların iyilik halleri anlaşılmaktadır. Aristo
bu kavramdan hem insanların kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerle bir araya
gelmelerini, hem de özgür ve aralarında eşit ilişkilerin söz konusu olduğu insanların bir
arada yaşamalarını anlatmaktaydı. Aristo tarafından kullanılan “politike koinonia”
kavramı “sivil toplum” kavramının ilk tarihsel versiyonudur. “Koinonia” kavramı Antik
Yunan’da; birlikte yaşam, dayanışma, ortaklık, paylaşım gibi değerleri çağrıştırdığı gibi
her türlü insan topluluğu anlamına da gelmekteydi. Kavramın bu toplumsal boyutundan
sonra politik boyutuna bakacak olursak Aristo’nun toplum-polis (devlet) ayrımına
gitmediği görülmektedir. Aristo’ya göre devlet-birey ilişkisinde, insan ancak polis
yurttaşı olması halinde varlık ve değer kazanma şansını elde etmiş olurdu ve polis sınırları
içinde yabancı ya da köle olarak bulunmak siyasal toplumun karar mekanizmaları içinde
yer alma hakkı vermezdi. Yani Aristo’nun siyasal felsefesinde sivil toplumun ön
koşulunu, devlet aygıtı üzerinde bağımsız ve özgür bireylerin söz sahibi olması
oluşturmaktaydı. Aristo’nun sivil toplum yaklaşımında devlet aygıtı, toplumu kendi
sınırları dışında bırakmaz ve toplumun bütün üyelerini kapsayıcı bir nitelik gösterir.
Ayrıca Antik Yunan’da sivil toplum-devlet ayrımı yapılmadığı gibi, birey ile topluluk bir
bütünün ayrılmayan parçaları olarak ele alınarak kamusal alan ve özel alan ayrımının da
yapılmadığı görülmektedir. Esasen günümüzde kullanılan “sivil toplum” terimi de
Aristo’nun “politike koinonia”sının Latince’ye Marcus Tullius Cicero tarafından
“societas civilis” olarak aktarılmış biçiminin bire bir çevirisidir.

1.2.2. Orta Çağda Sivil Toplum
Orta Çağ’da tarıma dayalı sosyoekonomik ilişkilerin ve siyasal yapılanmanın
mevcut olduğu yönetim sistemi olan feodalizmde; toprağa egemen olan soyluların, iktidar
ve gücün de sahibi olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda Orta Çağ’ın siyasal yapısı olan
toprağın sahibi olanın iktidara sahip olduğu dönemde, kamusal güç (alan), özel güç (alan)
ve sivil toplum-devlet ayrımının kesinlikle var olmadığını söyleyebiliriz. Bu dönemin
merkezi otoritenin hakim olmadığı siyasal sistemi ile oluşan “dağılmış egemenlik
anlayışının üstüne sivil toplum kavramının yerleştirildiği açıkça görülmektedir. Sivil
toplum kavramı da bu doğrultuda yetkilerini paylaşan büyük kral ve feodal
hükümdarların yanı sıra kilisenin hâkimiyet anlayışlarıyla şekillenmekteydi. Ancak Orta
Çağ’ın sonlarına doğru, kentlerde ve surlarda yaşayan toplumsal kesimler, zamanla
ticaretle uğraşmaya başlayıp kolektif bir yapı oluşturarak ayrı bir sınıfı meydana getirmiş,
kendilerini burjuva sınıfı olarak tanımlamaya başlamışlardı. Böylece Orta Çağ’ın
sonlarında ayrıcalıklı kentlerin doğuşuna sebep olmuş ve sivil toplum olgusunu kendi
dünya görüşleri doğrultusunda yeniden tanımlamışlardı. Günümüze kadar taşınan sivil
toplum olgusu burjuva sınıfının temellendirdiği ve yapılandırdığı bir kavram olarak tarih
sahnesinde tekrar yer almıştır. Orta Çağ’da din adamlarında ve kilise öğretilerinde
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şekillenen sivil toplum kavramı, burjuva sınıfının oluşumuyla ve bu sınıfın seküler
(dünyevi) öğretileriyle kavramı yeniden yapılandırmasıyla birlikte o dönemde iktidarı
dizginleyen bir güç olarak var olmuştur. Ancak modern kapitalist devletin oluşumuyla
birlikte sivil toplum kavramı, egemen burjuva sınıfını betimleyen bir kavram olarak
günümüze kadar varlığını korumuştur.

1.2.3. Aydınlanma Öncesi Sivil Toplum
17. yüzyılın en önemli düşünürü ve siyaset felsefecisi Thomas Hobbes, sivil
toplum kavramının “toplumsal sözleşme” ekseninde ele alınmasını sağlayan öncü sivil
toplum kuramcılarındandır. Toplumsal sözleşme teorisiyle sivil toplum-devlet ilişkisi
ortaya konsa da sivil toplum ile siyasal toplum ayrımı net olarak vurgulanmaz. Hobbes,
sivil toplum ve devlet konusunu tanımlamak için hem bireylerin kendi aralarındaki hem
de devlet ve bireyler (toplum) arasındaki savaş, kargaşa ve kaos halini anlatan “doğa
durumu” olgusundan yararlanır. Hobbes, bireylerdeki bencil, saldırgan, rekabetçi ve
savaşçı halinin ancak güçlü bir devlet otoritesi altında oluşturulacak toplumsal sözleşme
ile sona ereceğini vurgulamıştır. Yani, bireyler haklarını bir anlamda devlete bırakırlar.
Devlet, bireylerin kendi kendini koruma anlayışını bir tarafa bırakarak herkesin güven ve
huzurunu sağlayacak bir kişi veya meclisi görevlendirmek amacıyla karşılıklı ve kendi
iradeleriyle sözleşmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Temsili-katılımcı demokrasi ve
yurttaşlık kavramlarına temel oluşturan teori Hobbes’un toplumsal sözleşme odağında
geliştirdiği sivil toplum anlayışı olmuştur. Hobbes, devleti mutlak egemen güç olarak
göstermiş, sivil toplum, politik düzen, devlet kavramları arasında keskin çizgilerle
ayrılmış bir farklılık belirtmemiştir. Modern kapitalist toplumun oluşumuna kadar
Aydınlanma Çağı öncesinde devlet ve sivil toplum kavramları arasında net bir ayrımın
yapılmadığı söylenebilir.

1.2.4. Aydınlanma Çağında Sivil Toplum
Hobbes’da doğa durumu herkesin herkese karşı savaşının olduğu anarşik bir
durum olarak tanımlanır. Oysa Locke doğa durumu barış, iyi niyet, karşılıklı yardımlaşma
ve korunmanın yürürlükte bulunması ile ifade edilir. Locke, devlet iktidarını
özgürlüklerle çelişkili bir baskı aracı olarak görmesi nedeniyle devlet egemenliğinin
sınırlandırılmasını savunmuştur. John Locke’un teorisinde sivil toplum ve devlet aynı
anlam ve amaçla kullanılmaktadır. Locke sivil toplumu, bireylerin doğa durumundaki
temel haklarını maksimum düzeyde koruyabilmek için sözleşme gerçekleştirdikleri,
geçici ve olumsuz bir alan değil, bireysel hakların yaşandığı, korunduğu ve uygarlığın
merkezini oluşturan bir alan olarak tanımlar. İktidarın ya da devlet kurumlarının
yetkilerinin sivil toplum çıkarına sınırlandırılmasını öngörür. Locke, sivil toplum-devlet
ilişkisini ve sivil toplum kuramının temel perspektifi olarak toplumsal sözleşme odağında
sivil toplum yararına sınırlandırılan devlet egemenliği ve doğa durumunun eşitlik ve
adaletin kaynağı olarak görülmesine yer verirken, Hobbes, devlet yetkilerinin sivil toplum
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yararına güçlendirilmesi ve doğa durumunun sosyal eşitsizliklerin kaynağı olarak
görülmesine değinir.

1.2.5. Aydınlanma Sonrası Sivil Toplum
Modern yani ulus devletin oluşumuna kadar sivil toplum kavramı, devlet aygıtı
ile olan benzerliği ve ayrılmaz bütünlüğü ile tarihteki yerini alırken 19. yüzyıldan sonra
kapitalizmin gelişiyle birlikte bireyi devlet karşısında özerkleştiren anlayışa paralel
olarak sivil toplum-devlet ayrılığının geliştiği söylenebilir.
Sivil toplumu devlet dışı alan olarak vurgulayan ilk siyaset felsefecisi Georg
Wilhelm Friedrich Hegel’dir. Hegel sivil toplumu, diğer yaklaşımlardan farklı olarak
uzun, karmaşık bir tarihsel gelişimin ve modern dünyanın bir ürünü olarak görmekte,
doğal özgürlük ortamı olarak değil, ataerkil aile ile devlet arasında konumlanan ve tarihsel
süreç içerisinde üretilmiş olan ahlaki yaşam alanı olarak belirtmektedir. Ona göre sivil
toplum, burjuva toplumu anlamında karşılıklı bağımlılığa dayalı ekonomik gereksinimler
sistemi, devletin yetkilerini sınırlayan bir kavram olarak değil devlete bağlayan bir
olgudur. Karl Marx ise sivil toplum-devlet ilişkisini üretim biçimi ve sosyoekonomik
ilişkilerin oluşturduğu alt yapı ve din, sanat, kültür, ahlak vb. kavramların oluşturduğu
üst yapı kavramları ile açıklamakta, devleti sivil toplumun (burjuva sınıfının) çıkarlarını
koruyan ve geliştiren bir kurum olarak görmektedir. Sivil toplum-devlet ilişkisine
hegemonik iktidar odağında yaklaşan tek sivil toplum kuramcısı ise Antonio Gramsci’dir.
Gramsci, Hegel ve Marx’ın tek taraflı alt yapı - üst yapı ilişkisini kendi sivil toplum
kuramında birleştirmiştir.
18. yüzyılda sivil toplum – devlet ayrılığının diğer kolunu oluşturan Alexis de
Tocqueville, devletten ve siyasal sistemden bağımsız örgütlenmelerin, toplum
organizasyonlarının ve derneklerin sivil toplumu meydana getirdiğini belirten ilk devlet
düşünürüdür. Tocqueville’e göre devletten bağımsız, çoğulcu ve örgütlü bir sivil toplum,
demokrasinin vazgeçilmez koşuludur. Ortak çıkar doğrultusunda bir araya gelen
yurttaşların oluşturduğu gönüllü birliktelikler (örgütlenme) sonucu meydana gelen
dernekler gibi devlet dışı organizasyonlar, sivil toplumu meydana getirmektedir.

1.2.6. 20. Yüzyılda Sivil Toplum
Feodalizmin çöküşü ve modern (kapitalist) devletin oluşumundan sonra güçlenen
burjuvazi 18. yüzyılda, toplumlarda kapitalist üretim ilişkilerini öne çıkarmıştır. 20.
yüzyılda ise refah devleti modeline geçiş görülmektedir. Bu geçiş katı kapitalist anlayışta
çatlaklara yol açarak toplumlarda sivillilik, bireysel özgürlükler, örgütlülük, katılımcı
demokrasi, küçülen devlet gibi liberalizmin ürettiği kavramların yüksek sesle dile
getirilmesine olanak sağlamıştır. Günümüzün çağdaş sivil toplum anlayışı bu süreç
içerisinde şekillenmiş, sivil toplumun güçlenmesinin, gerek kamusal alanda gerekse
siyasal alanda güçlü bir aktör olarak yer almasının önü açılmıştır. Bu noktada Keyman,
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sivil toplumu; “bir toplumun kendisini ve eylemlerini bir bütün olarak, devlet iktidarının
baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü örgütler yoluyla örgütlemesi” olarak
tanımlamaktadır.
Sivil toplum dendiğinde akla mutlaka demokrasi kavramı gelmeli diye bir koşul
olmasa da iki kavram arasında bağ olduğu ve birbirlerini besledikleri açıktır. Demokrasi
dendiğinde soyut olarak devlet, sivil toplum dendiğinde de somut olarak toplumu
algılamaktayız. Toplumlar daha zengin ve daha güvenli hale gelirken, insanlar
statülerinin ve siyasi katılımlarının tanınması gibi maddi olmayan amaçlara yönelmekte
özgürleşmektedirler.
Modern sivil toplum tanımlarında genellikle iki bileşene vurgu yapılmaktadır:
Bunlardan birincisi, bireyi siyasal toplum karşısında özerk kılan anlayış doğrultusundaki
“devlet denetimi dışında kalan alan”, ikincisi ise ortak çıkar doğrultusunda hareket eden
aktif örgütlü yapıdır. Bu iki öğe dışında yer alan bir başka olgu da sosyal sorunların
çözümünde sivil toplumun siyasi iktidarı etkilemeyi hedefleyen baskı ve çıkar grupları
olduğudur. Bu üç unsura tek bir tanımda yer veren John Keane, sivil toplumu şu şekilde
tanımlamaktadır: “En soyut anlamıyla sivil toplum, üyeleri öncelikle devlet dışı
faaliyetlerle (ekonomik ve kültürel üretim ev yaşamı ve gönüllü birlikler) uğraşan ve bu
faaliyetler aracılığıyla devlet kurumları üzerinde her çeşit baskı ve denetimi uygulayarak
kendi kimliklerini koruyan ve dönüştüren kurumların oluşturduğu bir bütündür”.
20. yüzyıldaki birçok farklı sivil toplum tanıma göre ise sivil toplum; devlet
müdahalesini kabul etmeyen ya da siyasal iktidarın belirleyici olmadığı, bireylerin ve
grupların herhangi bir makamdan izin almadan kendi irade ve istekleri ile
örgütlenebildikleri, bireylerin ve grupların kendi kaderlerini tayin edebildiği, maksimum
düzeyde bireysel özgürlüğü hedefleyen, maksimum düzeyde aktif demokratik katılımın
olduğu, buna karşılık askeri ve sivil bürokrasinin de minimum düzeyde olduğu, her türlü
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkinliklerin örgütlü olarak gerçekleştirilebildiği
organizasyonel bir faaliyet alanıdır.
18. ve 19. yüzyıllar sanayi devrimi sonrası feodalizmden kapitalizme geçiş
sürecini belirleyen ulus devletlerin baş aktör olarak yer aldığı yıllardır. 20. yüzyıl ise refah
devlet modelinin dünya siyasetinde söz sahibi olduğu yıllardır. Sivil toplum kavramı bu
dönemin bir ürünü olarak refah devletinin ve liberalizmin çıkarları doğrultusunda yeniden
yapılandırılarak şu anki mevcut anlam, içerik ve boyutunu kazanmıştır. Aynı şekilde sivil
toplum olgusu, değişen siyasal yapılar ve sosyoekonomik ilişkiler göz önüne alınarak
farklı boyutlarıyla 21. yüzyılda da yeniden ele alınacaktır.
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Bölüm Soruları
1) En genel anlamı ile sivil toplum tanımını yapınız.
2) Sivil toplum kavramı ilk ne zaman tartışılmaya başlanmıştır?
3) Sivil toplum kavramına ilk kez kim değinmiştir?
4) 20. yüzyılda refah devleti modeline geçişle birlikte neler değişmiştir?
5) Keane’nin sivil toplum tanımını yapınız.
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Giriş
Günümüzde sivil toplum kuruluşları, pek çok farklı alanda önemli sorumluluklar
üstlenerek, toplumun geniş kesimlerini etkileyen olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ve
demokrasiye katılımı arttırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle son yirmi yıllık dönem, hem
ülkemizde hem de dünyada sivil toplum anlayışında önemli gelişmelerin yaşandığı bir
dönem olmuştur. Küreselleşme, işletmelerin sosyal sorumluluklarının bilincinde faaliyet
göstermesinin gerekliliğinin sıklıkla vurgulanması, doğaya ilişkin sorunların yaşam
kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin daha şiddetli bir şekilde hissedilmesi gibi
gelişmeler sivil toplum kuruluşlarının bir yandan önemini arttırırken diğer yandan önemli
sorumluluklar üstlenmeleri zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir.
Tarihsel sürece bakıldığında sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin,
toplumların toplumsal, kültürel ve siyasal yapılarına ve inançlarına göre biçimlendiği
görülür. Demokrasi ve sivil toplum arasındaki ilişki, demokrasi ve sivil toplum örgütleri
arasında da vardır. Sivil toplum, örgütlü toplum olduğuna göre sivil toplum kuruluşlarının
en temel özelliği de sivil dayanışma ruhuna sahip olmalarıdır. Sağlıklı bir dayanışma
genellikle örgütlerle gerçekleşebilir.
Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında
kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel
amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve
çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlarla veya
üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Küresel ekonomik sistemin teorik temellerini
atan liberal ekonomik sistemde, sosyal sorumluluk adıyla öne çıkan kavramın da özünde,
birtakım projelerin sivil tabanlı girişimler eliyle yürütülerek birtakım sorunların
çözülmesi için STK’nın bir araç olarak kullanıldığı düşünüldüğünde, önümüzdeki
yıllarda STK eliyle yürütülen yoksullukla mücadele, eğitim, mesleki eğitim ve yeterlilik
vb. projelerin nicelik ve nitelik olarak artması beklenmektedir.
Sivil toplum örgütleri oda sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir.
Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal
topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.
Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum
kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı
çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi
ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına
yerleşmiş olmasından meydana gelir. Burada sözü edilen demokrasi, halkın doğrudan
demokrasisidir. Yani halkın kendi örgütü içinde, kendisini ifade edebilme özgürlüğüdür.
Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen,
aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran ve
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temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen
isim. Çoğunlukla girişimcilerden oluşan bu toplumlar gönüllü olarak yardım etmek
amacıyla çalışırlar.
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2.1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Tarihçesi
Başlangıcı konusunda tam bir fikir birliğine varılmış olunmasa da; dünya,
"küreselleşme" olarak adlandırılan ve etkilerini hayatın her alanında yoğun olarak
hissettiren bir süreci yaşamaktadır. Bu küreselleşme olgusu, kapitalizm süreci ile sıkı bir
bağlılık içerisindedir.
Kapitalizm sürecinin konularından liberal politikalar, modernleşme, serbest
piyasa, özgürleşme gibi eğilimler insanların ihtiyaçlarını çok karmaşık bir hale getirmiş
ve devletin kaynaklarının sınırlı olması, özel sektörün de kar amaçlı olması nedeniyle
insanların birtakım ihtiyaçları karşılanamaz hale gelmiştir. Devletten ve özel sektörden
bazı sorunların çözümü konusunda yeterli katkıyı göremeyen toplum ve gruplar, bu
sorunların çözümünü beklemek yerine, kendileri çözüm üretme eğilimine girmişlerdir.
Böylece "sivil toplum" ve buna bağlı olarak "sivil toplum kuruluşları (STK’lar)" gündeme
gelmiş, insan ihtiyaçlarını giderme konusunda üçüncü bir sektör ortaya çıkmıştır. Böylece
günümüzdeki küresel ekonomik sistemin teorik temellerini atan liberal ekonomik
sistemde, sosyal sorumluluk adıyla lanse edilen kavramın da özünde, bazı projelerin sivil
bazlı girişimler eliyle yürütülerek birtakım sorunların çözülmesi için STK’lar bir araç
olarak kullanılmaktadır. Bu sürecin devamı olarak önümüzdeki yıllarda STK eliyle
yürütülen yoksullukla mücadele, eğitim, mesleki eğitim ve yeterlilik projelerinin nicelik
ve nitelik olarak artması beklenmektedir.
Sivil toplum kuruluşlarının geçmişi 18. yy sonlarına kadar uzanmaktadır.
Sayılarının 1914’e kadar 1083’e ulaştığı tahmin edilmektedir. Uluslararası STK’ların
Dünya Silahsızlanma Konferansı sırasında zirveye ulaşan kölelik karşıtı ve kadınlara
seçme hakkı alanlarındaki mücadeleleri oldukça önemliydi. Ancak sivil toplum kuruluşu
(non-governmental organization: NGO) ifadesinin yaygın olarak kullanımı 1945’te
Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu ve anayasasının 10. Bölümünün 71. Maddesinde
ifade edilmesiyle gerçekleşti. Amaç, BM üyesi devletler dışında kalan kuruluşlar için
danışma rolü oynamaktı. STK’nın BM kararı ile ilk tanımı 27 Şubat 1950’de şu şekilde
yapılmıştır: “Uluslararası bir anlaşma sonucu oluşturulmamış bir uluslararası
organizasyondur.” Daha sonraki yıllarda dünya refahının ve ticari kapasitesinin
artmasıyla birlikte STK’ların sayıları ve kapsama alanları çığ gibi büyümüştür.
Tarihsel olarak bakıldığında aşağıdaki örnekler STK’ların gelişimdeki temel
aşamaları özetlemektedir;
•
İlk insani yardım 1812 yılında Venezuela, Karakas depreminde yapılır.
Yardımın ilk olma özelliği özel girişim tarafından yönetip uygulanmasıdır.
•
İlk uluslararası çalışan kuruluş Anti-Slavery International (Kölelik Karşıtı
Uluslararası Örgüt) 1839 yılında kuruldu.
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•
1857 yılında, ABD'de dokuma işçisi kadınların daha insanca bir yaşam
isteğiyle, eşitsizliğe ve ayrımcılığa, uzun ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı
mücadeleye başladıkları 8 Mart, ilerleyen süreçte, tüm dünya kadınlarının kutladığı bir
gün haline geldi. 8 Mart, 1977 yılındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında
Kadın Hakları ve Uluslararası Barış günü olarak kararlaştırıldı.
•

Uluslararası Kadınlar Birliği 1902 yılında kuruldu.

•
Kadınların politikaya katılımlarının ilk adımları Fransız devrimi sırasında,
1791 yılında Olympe de Gouges’in Kadın Hakları Bildirgesi’ni yayınlamasıyla atıldı.
1904 yılında Berlin’de kadınların oy hakkı için bir dünya federasyonu kuruldu.
•
Kırım savaşı ilk hemşire örgütlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Florence Nightingale’in adında somutlaşan çalışmalar sağlık alanında uluslararası bir
akımın öncüsü oldu.
•
1859 yılında yaralılara yardım dernekleri, İsviçreli Henry Dunant
tarafından Pioment ‐ Sardinya ile Avusturya arasındaki savaşta örgütlenmeye başlandı.
Zaman içinde her ulusta benzer örgütlenmeler gündeme gelmeye başladı ve bu örgütler
1919 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu haline geldi.
•
19. yüzyılda Katolik yardım örgütü CARITAS kuruldu. Bugün CARITAS
International adıyla hizmet vermeye devam eder. Benzer örgütlenmeler diğer dinler
etrafında da gelişmiştir. Muslim Aid ile Islamic Relief son yıllarda giderek büyüyen
İslami yardım kuruluşlarıdır.
•
1919 yılında Alman ve Avusturyalı kadın ve çocuklara yardım için
İngiltere’de Save the Children Fund (Çocukları Kurtaralım Fonu) ve Fight the Famine
Council (Açlıkla Mücadele) kurulur. Save the Children, bugün dünyanın farklı
ülkelerinde şubesi bulunan uluslararası şemsiye bir örgüt olarak çalışmalarına devam
ediyor. Çocuk alanındaki yardım çalışmalarının şekillenmesinde uluslararası standartları
belirlemede önemli ve etkin bir kuruluştur.
•
1921’de American Relief Association Kurulur. Sovyetler Birliği’nde
açlıktan ölen 5 milyon insanın durumu kuruluşta etkin olur. Sonraki yıllarda kalkınma
alanında benzer örgütler kurularak insani yardım kuruluşlarının gelişmesine destek olur.
•
kurulur.

1922’de Fransızların girişimi ile Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu

•
1942’de Oxfam kurulur. Bugün Oxfam International Konfederasyonu’nun
14 üye örgütü vardır. Oxfam Almanya, Avusturya, ABD, Belçika, Fransa, Hollanda,
Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda ve Quebec.
Hindistan gözlemci konumdadır. 180 ülkede faaliyet gösteren bir yapı söz konusudur.
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Oxfam farklı gelenekten olan benzer kuruluşları bir araya getirmiştir. Benzer
konfederasyonlar gelişmeye devam ediyor.
•

1945’te American Care kurulur.

•

1961’de Uluslararası Af Örgütü kurulur.

•

1988’de İnsan Hakları İzleme Örgütü Kurulur.

•

1970’li yıllarda Sınır Tanımayan Doktorlar kurulur.

•

1984’te sınır tanımayan Gazeteciler kurulur.

•

1961 World Wildlife Fund (WWF) kurulur.

•

1970 - 80’li yıllarda sınır aşan dernekler gelişmeye başlar.

•
1980’li yıllarda güney ülkelerinde toplum temelli çalışma geleneği etkin
bir yaklaşım olarak gelişir ve yaygınlığa başlar.
•
2000’li yıllarda dünya Sosyal Forumu “başka bir dünya mümkün” sloganı
ile çalışmaya başlamıştır ve bugün dünyadaki en önemli uluslararası sivil oluşumların
başında gelmektedir.
•

2001’de Uluslararası İnsan Hakları Örgütü kurulur.
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3) Sivil toplum örgütlerine yasal topluluk çeşitlerinden örnekler veriniz.
4) STK ifadesinin yaygın olarak kullanımı ne zaman başlamıştır?
5) Birleşmiş Milletler STK’nın tanımını nasıl yapmıştır?

37

3. GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI

38

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

39

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

40

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

41

Anahtar Kavramlar

42

Giriş
Günümüzde güveni, paylaşımcılığı, dayanışmayı gönüllülük hareketleriyle
geliştiren sivil toplum kuruluşları gerek yerel, gerekse uluslararası ölçekte sosyal hayatın
vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Kar amacı gütmeden toplum yararına faaliyetler
yürüten sivil toplum kuruluşlarının en büyük serveti gönüllü olarak katkıda bulunan
insanlardır. Çünkü faaliyetlerinde kaliteyi yakalayabilmek, hedeflere en ucuz ve en hızlı
şekilde ulaşabilmek ve sürdürebilirliklerini sağlayabilmek için gönüllü çalışanlara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Gönüllü, sözlükte; 1. bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek
üstlenen, 2. çok istekli, 3. Seven kimse veya sevgili olarak karşılık bulmaktadır. Bu
açıklamalardan sonra gönüllülüğü “bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir
çıkar beklentisi içinde olmadan, sosyal sorumluluk anlayışıyla, ailesi ya da yakın çevresi
dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da refah seviyesinin eşit bir biçimde
dağılmasını ve yükseltilmesini sağlamak için, kendi isteğiyle, bir toplumsal girişime veya
bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere kendi bilgi, beceri, deneyim, finansal
kaynaklar ve zamanını kullanarak destek olması” şeklinde tanımlayabiliriz. Gönüllü ise,
sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer alırken iş hayatındaki konumunu ve
alışkanlıklarını bir kenara bırakarak, kuruluşun misyonunu gerçekleştirmek için en
yüksek düzeyde performans sergilemeye çalışan istekli, sorumluluk sahibi ve fedakâr
bireydir. Sivil toplum kuruluşları açısından; kuruluşların hizmet sunmasında, kurum için
verimlilik, etkinlik kavramlarının kullanılmasında, kurumu sürdürülebilir kılma
konusunda ve sosyal sorunların çözümü noktasında oldukça önem ifade etmektedirler.
Aslında gönüllü olma durumu (gönüllülük) çok farklı şekillerde tanımlanabilir.
Ama ne şekilde tanımlanırsa tanımlasın gönüllülükle ilgili çalışmaların bazı değişmez
özellikleri vardır. Örneğin zorunlu olmadığı gibi bir bedel karşılığı da yapılmaz; kamu
yararına bir kurumsal yapı içinde gerçekleştirilir.
Gönüllü hareketlerin öneminin artmasıyla birlikte gönüllülük daha profesyonel ve
daha donanımlı olmayı gerekli kılmaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri sivil toplum
kuruluşlarının hizmet verdiği toplumların oldukça karmaşık sorunları olan dezavantajlı
gruplar olmasıdır. Bu gruplara etkili bir şekilde hizmet sunabilmek ve misyonlarını
gerçekleştirebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarının en önemli aktörleri olan
gönüllülere büyük görevler düşmektedir. Bir diğer neden ise sivil toplum kuruluşlarının
sayılarının artması ve dolayısıyla bu kuruluşlarda aktif çalışanların sayılarının da
artmasıdır. Bu çalışanlar yani gönüllüler, faaliyet alanı bakımından ciddi bir kitleyi
etkilemektedir. Bu durumda da kaliteli bir hizmet sunumu için donanımlı gönüllülere
ihtiyaç duyulacaktır. İşte bu noktada gönüllülerin görevlerini etkin ve eksiksiz bir şekilde
gerçekleştirmesi için profesyonel gönüllü yönetimine gereksinim duyulmaktadır.
Gönüllülerin çalışma isteklerinin, günümüz koşullarında pozitif değere dönüşebilmesi
için gönüllü yönetimi çok önemlidir.
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Gönüllü çalışmalar, gönüllü bireyin kişisel gelişimini ve tatminini sağlar. İnsanlar
arasındaki bağları güçlendirir, sosyalleşme sağlar, değer görme, değer verme, hoşgörü,
paylaşımcılık, değerbilirlik, aidiyet ve güven duygusu gibi birçok olumlu duyguyu
geliştirir. Bu özellikler sayesinde gönüllülük hem hizmet eden hem de hizmet talep eden
bireyler bakımından pozitif kazanımlar doğurur.
Gönüllüler sivil toplum kuruluşlarında hizmetleri açısından iki boyutta ele
alınmaktadır. Bu boyutlar ya bireyseldir ya da kurumsal olarak gönüllü hareketlere
katılım şeklinde değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak gönüllü hareketlerin içinde
bulunmak genellikle özel sektörün kurumsal sosyal sorumlulukları kapsamında
gerçekleşmektedir. Hem bireysel hem de kurumsal olarak gönüllüleri gönüllü olmaya iten
sebepler mevcuttur. Bunları gözden geçirdiğimizde; bireysel gönüllüleri gönüllü olmaya
iten sebepler arasında bireylerin yalnızlıklarını giderme, örnek bir kişi olma, yetki alma,
aidiyet duygusu, kariyer geliştirme, sosyalleşme, entelektüel düzeyini geliştirme,
becerilerini paylaşma ve geliştirme isteği, sahip olduğu parasını iyi amaçlara kullanma,
mirasını hayır işlerinde kullanacak STK’lara bırakma, hayır işleri yapıyor gözükerek
imajını iyileştirmeye çalışma, inançsal etkenler ve moda bir trend olması gibi birçok
sebepler sıralanabilir. Kurumsal gönüllüleri gönüllü olmaya iten sebepler ise, kurumun
yöneticisinin gözüne girme, gönüllülükte başarılı olarak kariyer fırsatı yaratma, kurumsal
açıdan toplumda iyi şirket imajı yaratma, sosyal sorumluluk bilincinde olma, pazarda
rakiplere karşı rekabet avantajı sağlama ve vergiden muafiyet gibi etkenler sıralanabilir.
Gönüllülerin hizmet verdiği sivil toplum kuruluşuna karşı, kuruluşun diğer
paydaşlarına göre daha az seviyede sorumlulukları vardır. Fakat bir sivil toplum
kuruluşunun gönüllüsü olduktan ve bir görevle görevlendirildikten sonra gönüllünün o işi
isteyerek gönülden yapması gerekir. Gönüllünün üzerine aldığı işleri yapmaması,
geciktirmesi veya önemsememesi gönüllüden beklenmeyecek davranışlardır. Sivil
toplum kuruluşları her ne kadar amatör bir ruhla yönetiliyor da olsa profesyonelliklerini
kaybetmemeleri, misyonlarını gerçekleştirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu
nedenle gönüllünün istediği işi kendisi seçtikten sonra bu işi profesyonel bir şekilde
yerine getirmesi gerekmektedir.
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3.1. Sivil Toplum Kuruluşları Açısından Gönüllülük
Sivil toplum kuruluşları açısından bakılacak olursa, gönüllüler çok değerlidir.
Gönüllüler daha iyi bir gelecek için “ben de bir şeyler yapabilirim” düşüncesiyle; maddi
olanaklarını, zaman, emek ve deneyimlerini, yeteneklerini ve bilgilerini, insani veya
toplumsal bir amaç için ortaya koyan bireylerdir. STK’lar ise toplumsal fayda sağlamak
amacıyla gönüllü mantığı çerçevesinde oluşturulan ve genel bir ifade ile devletin
uzanamadığı konularda çözüm bulmayı hedefleyen kuruluşlardır. Bu tanımlamada
gönüllü mantığı ifadesi oldukça önemlidir. Çünkü gönüllü kuruluşlarda insan
kaynaklarının önemli bir çoğunluğunu oluşturan gönüllüler, kuruluşun gücünü belirleyen
önemli göstergelerdendir. Geniş ve nitelikli gönüllü tabanı, gönüllü kuruluşun parasal
olanaklarıyla belki de hiçbir zaman sahip olamayacağı insan kaynağını, maddi bir
harcama yapmadan kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanında STK’ların
kısıtlı bütçelerle gerçekleştirmek istedikleri hizmetler, sahip oldukları gönüllü tabanının
katılım ve katkıları ile mümkün hale gelebilmektedir.
Nitelikli gönüllü sayısı STK’ların başarılarının bir göstergesidir. Bunun yanında
bütün gönüllülerin farklı bilgi ve becerilere sahip olmaları ve aynı zamanda yaratıcı ve
geliştirici olmaları kurum adına fayda sağlayacak bir durumdur. Böylelikle STK’lar bir
olayı birçok farklı gözden görebilmekte ve yeni yaratıcı bakış açıları edinebilmektedirler.
Her yeni ve profesyonel katkı, kurumun verimliliği adına fayda sağlayacaktır.
Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki temsilcileri oldukları kadar
aynı zamanda sivil toplum kuruluşları içerisinde toplumun temsilcileridirler. Gönüllülerin
bir sivil toplum kuruluşuna üye olmalarının en büyük etkenleri arasında o kuruluşun
faaliyetlerine ilgi duymaları ve o alanda bir şeyler yapma isteği gelmektedir. Toplumun
gereksinimini bilen, aynı zamanda toplumun temsilcisi olan gönüllüler, STK’lara katkı
sağlayarak kurumun faaliyetlerini geliştirebilir ve farklı projelerin üretilmesinde fikir
ortaya koyarak kurumun etkinliğinin artmasında fayda sağlayabilirler.
Bütün bu açılardan gönüllü kaynağın etkili kullanımı sivil toplum kuruluşlarının
toplum tarafından tanınmasında ve benimsenmesinde önemli bir durum teşkil etmektedir.
Gönüllüleri ve gönüllü faaliyetleri etkin olan sivil toplum kuruluşlarının, hizmet kalitesi
ve sürdürülebilirliği de artacaktır.

3.2. Gönüllü Yönetimi
Yönetim, ortak hedefler doğrultusunda; belirli bir kitleyi organize etmek, iş
birliklerini arttırmak, elde edilen sonucun kaliteli düzeyde olmasını sağlamak ve bunun
gibi birçok sebepten dolayı olmazsa olmaz bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yönetim değerlendirmelerinde akıllara ilk olarak kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektörler geliyor olmasına rağmen, sürdürülebilirlik açısından sayıları ve önemi gittikçe
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artan gönüllü kuruluşların da kar amacı güden kuruluşlar gibi kurumsal kimlik kazanmak
amacıyla iyi bir planlama ile yönetilmeleri şart olmuştur.
Sivil toplum kuruluşlarını hedefleri doğrultusunda hareket ettirecek ve daha da
gelişmesini sağlayacak güç; insan kaynağı, yani gönüllülerdir. Gönüllü yönetimi ise
sayıları ve fonksiyonları artan sivil toplum kuruluşlarının son yılarda gündeme getirdiği
oldukça yeni bir kavramdır. Türkiye’de Kasım 2012 itibariyle toplam 93 480 dernek ve
vakıf faaliyet göstermektedir. Sendikalar, meslek odaları ve kooperatiflerin de eklenmesi
durumunda bu sayı 150 bini aşmaktadır. Buna rağmen SKT sayısı Türkiye nüfusuna
oranla oldukça düşüktür. 780 kişiye bir SKT düşmektedir. Bu durumun en büyük sebebi
ise gönüllü kaynağın yetersiz olması, sorunlu yönetim yapısı ve kurum içi iş birliğinin
düşük olmasıdır. Bu durumun üstesinden gelinebilmesinin en önemli yollarından biri ise
gönüllü yönetimidir. Gönüllü yönetimi sivil toplum kuruluşlarına gönüllü kazandırılması,
gönüllülerin kendilerine uygun programa yerleştirme ve iyi ilişkiler ağı oluşturma gibi
profesyonel süreçleri içermektedir.
Gönüllü yönetimi, uygun işe gönüllü seçiminin yanı sıra gönüllülerin sürekli
bilgilendirilmelerini, görev tanımının yapılarak ilgili sosyal konuda etkin ve
sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi, organizasyon ve gönüllü adına daha net bir süreç
elde etmeyi, gönüllüler arasında daha eşit ve profesyonel hizmet dağılımını ve yaptıkları
faaliyetlere yönelik motive edilmelerini içeren tatmin edici bir süreçtir. Profesyonel bir
gönüllü yönetiminde gönüllülerin görev tanımlarının yapılması çok önemlidir. Görev
tanımlarının tam yapılmaması gönüllüler için motivasyon düşürücü nedenlerden birisidir,
gönüllülerde kafa karışıklığına yol açar ve böylelikle etkili bir hizmetin sergilenmesi
önlenmiş olunur. Bunun yanında başarılı bir gönüllü yönetimi, gönüllülerin beyinlerine
ve gönüllerine hitap edebilmeyi ve gönüllülük duygusunu sürekli dinamik tutabilmeyi
gerektirmektedir. Gönüllülerin kurumla bütünleşmesini sağlayarak ve potansiyellerini
ortaya çıkararak kaliteli bir sonuç elde etmek ancak etkili bir gönüllü yönetimiyle
gerçekleşebilir.
Gönüllü yönetimi bazı süreçlerden oluşmaktadır:
• Görev tanımlarının belirlenmesi,
• Gönüllülere ulaşma,
• Görevlendirme ve seçim,
• Gönüllülerin kuruma uyumu,
• Kurum içi eğitim,
• Gönüllülerin motivasyonu,

46

• Performans değerlendirme,
• Ödüllendirme.
Bu aşamaların gerçekleştirilmesi için öncelikle görevini profesyonel bir şekilde
yapan, gönüllü yönetim aşamalarını iyi planlayıp hayata geçiren bir gönüllü yöneticisine
ihtiyaç vardır. Tüketim toplumuna geçişle birlikte manevi duyguların da tüketildiği göz
önüne alınırsa, sivil toplum kuruluşları gönüllüler aracılığıyla bu durumun karşısında
durmakta ve gönüllülerin sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve kaynakları toplumsal
fayda sağlamak adına yönlendirmektedirler. Bu yönlendirme ise ancak etkili bir yönetim
süreci ile gerçekleşebilmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Gönüllü tanımını yapınız.
2) Bireysel gönüllüleri gönüllü olmaya iten sebepler nelerdir?
3) Gönüllülerin hizmet verdikleri STK’ya karşı nasıl davranmaları beklenir?
4) STK’ların ellerindeki en büyük kaynak nedir?
5) Türkiye’de kişi başına düşen STK sayısını yorumlayınız.
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Giriş
Sivil toplum kuruluşlarının tarihsel olarak kökenlerine bakarsak Osmanlı
Devletindeki sivil toplum kuruluşu benzeri unsurlara ve vakıflara değinerek konuya
başlamak yerinde olacaktır. Osmanlı Devleti’nde millet sistemi, loncalar, vakıflar,
tarikatlar ve tekkeler sivil topluma temel oluşturacak yapılardır. Bu yapılar sosyal adalet,
sosyal refah, dengeli gelir dağılımı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetleri, sosyoekonomik
ve sosyokültürel faaliyet alanı içinde örgütlü sivil dayanışma örnekleri vermişlerdir.
Devlete idari açıdan bağımlı olmasına rağmen 19. yüzyıla kadar bu sivil toplum unsurları
önemli bir varlık sergilemişlerdir.
Sivil toplum özelliği taşıyan toplumlarda olduğu gibi, sivil toplum özelliği
taşımayan ve demokrasi geleneğinin olmadığı toplumlarda da örgütlü ve örgütsüz sivil
dayanışma mümkündür. Geçmişinde demokrasi geleneği olmayan Türk toplumundaki
sivil dayanışma örgütlenmesine özel olarak değinmek gerekir.
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4.1. Türklerde Sivil Toplum ve Dayanışma
Türklerde, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili inanç ve geleneklerin öteden beri
var olduğu bilinmektedir. İslamiyet öncesi Türk destanlarında da bahsedildiği gibi eski
Türklerde, sivil dayanışma anlamında, tanrı adına yoksullara yardım etme, çıplakları
giydirme, açları doyurma inancına rastlanmaktadır. Ayrıca, “bey” olmanın şartları
arasında çıplakları giydirme, açları doyurma gibi sosyal yardım/yardımlaşma geleneğinin
var olduğu da bilinmektedir. İslamiyet sonrası bu tür yardımlaşma davranışlarına fitre,
zekât ve sadaka alışkanlıkları da eklenmiştir.
Sivil toplum anlayışını çağrıştıran örgütlü sivil dayanışma kurumlarından yaşlıları
koruma hizmetini veren ilk kurum Selçuklular döneminde 11. yüzyılda kurulmuştur.
Sivas'ta 11. yüzyılda Reha Oğulları tarafından Darülreha (Huzurevi), Mısır'da Erbil
Atabeyi Muzaffereddin Ebu Sait tarafından yaptırılan Gökbörü tesisleri, dört darülaceze,
dullar için barınma tesisi bulunduğu saptanmıştır. Memluklular döneminde 13. yüzyılda
Kahire'de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri dul kadınlara ve yaşlılara hizmet
vermiştir.
Osmanlı’da, Batı Avrupa'da olduğu gibi özerk şehirlerde mülkiyet hakları
üzerinde gelişen ve belli bir ayrıcalığı olan sosyal sınıfların yokluğu sivil toplumun ortaya
çıkışını engellemiştir. Osmanlı toplumunda her zaman güçlü devlet geleneğinin hakim
olduğu siyasi bir rejim mevcut olmuştur. Osmanlı siyasal yapısı içinde önceleri sultanın,
daha sonraları merkezi bürokratik elitin ağırlığı, Batı Avrupa’da görülen aristokrasi ve
burjuvazi gibi sivil toplumun temel unsuru olan sınıfların ortaya çıkmasını engellemiştir.
Osmanlı Devleti, daha önce kurulmuş devletlerin gelenekleri ve kendi
tecrübelerine dayanarak her türlü ayrımcılığa karşı şiddetle mücadele etmiş ve merkezi
devleti olabildiğince güçlendirmiştir. Bu anlamda sivil toplumun gelişmesi söz konusu
olmamıştır. Zaten Batıda da sivil toplum kavramı 18. yüzyıla kadar devletle özdeş olarak
kullanılmıştır. 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkan ve ekonomik hayata hakim olan burjuva
sınıfının siyasal talepleri doğrultusunda bireysel hak ve özgürlüklerin dayanağı olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Osmanlı toplumunda sivil toplum potansiyeli taşıyan millet sistemi, loncalar,
vakıflar, tarikatlar ve tekkeler gibi unsurların varlığı göz ardı edilmemelidir. Sivil
topluma en çok yaklaşan sistem olan millet sistemi uyarınca, azınlıklara tanınan kendi
eğitim kurumlarını kurabilme, meclislerini oluşturabilme ve yargılama yetkileri devlet
denetiminde olsa da, bu cemaatlerin devletten özerk bir yaşam alanına sahip olduklarının
göstergesidir.
Osmanlı toplumunda tasavvufi düşünce bağlamında tekke ve zaviyelerdeki şeyh
mürit ilişkisine benzer şekilde, işyerlerinde usta çırak ilişkisi ile oluşturulan ahilik
teşkilatı zamanla şehirlerde merkezileşerek esnaf birlikleri şekline dönüşmüş ve loncalar
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şeklini almışlardır. Loncalar, Osmanlı Devletinde esnafla merkezi yönetim arasında
önemli bir köprü görevi üstlenen sivil toplum potansiyeli taşıyan unsurlardandır.
Toplumsal işlevleri nedeniyle Osmanlı toplum yapısında ayrı bir öneme sahiptirler. 16.
yüzyıla kadar, üretim kalitesini yükseltme, kalifiye eleman yetiştirme, yetişen elemanlara
ustalık sertifikası verme, iş ve ticaret ahlakını geliştirme ve denetleme, işçileri koruma ve
üretimi en ucuz yoldan tüketiciye ulaştırma gibi işlevleri düşünüldüğünde loncaların,
devletten özerk önemli ve yaygın sivil toplum kuruluşları oldukları söylenebilir.
Osmanlı’da 19. yüzyıla kadar şehirler devlet eliyle kurulup geliştirilirken, şehir
halkına sosyal hizmetlerin sunulması vakıflara, yani sivil inisiyatife bırakılmıştı. Bu
yüzyılda gerçekleşen reform hareketleri ile birlikte, eskiden vakıfların alanına giren
hizmetler devletin kontrolüne geçmiş ve böylece sivil inisiyatifin alanı giderek
daralmıştır.
Türkiye’de Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyetinin ilk yıllarında sivil
toplum kuruluşlarının örgütlenmesinde ve faaliyetleri sürecinde görev alanların çoğu
bürokraside çalışan kişiler olduğu için devlet dışında özerk bir sivil toplum ortaya
çıkarmaları beklenemezdi.
Osmanlılar döneminde imarethaneler, aşevleri ve tekkelerin muhtaç yaşlılara
hizmet verdikleri bilinmektedir. Kurulan darülrehalar, yapılan vakfiyeler ve hastaneler
günümüzdeki yaşlı bakım hizmetlerini yerine getiriyorlardı. Sosyal hizmetler 19. yüzyıla
kadar vakıf kuruluşları tarafından verilmekteydi. Bu alanda hizmet veren kamu
kuruluşları ve hayır kurumları 19. yüzyılda kurulmaya başlamıştır. Bu kuruluşlar diğer
ihtiyaç gruplarının yanında yaşlılara da hizmet götürüyorlardı. Bunların arasında yer alan
1868 yılında kurulmuş olan Kızılay Derneği ve 1895 yılında kurulmuş olan Darülaceze
Osmanlılar döneminden günümüze kadar yaşayan kurumlardır. Darülaceze önce, sakat
ve yoksul erkek, kadın ve kimsesiz çocukları korumak için II. Abdülhamit devrinde
hizmete girmiştir. Bugün İstanbul Belediyesine bağlı, döner sermaye ile yönetilen bir
kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı din ve ırk ayrımı gözetmeden, düşkünleri
barındırmak, ümitsizlikten kurtarmak, rahat bir yaşam sağlamaktır.
Bir diğer sivil toplum örgütlenmesi vakıflardır. Kurumsal anlamda bir sivil toplum
örgütlenmesi olarak tarihimizden bize miras kalan vakıflar, Osmanlı toplumunda devletin
organizasyon şemasında yer almayan ama devletin ilgisi ve bilgisi dahilinde bu
kavramların içini doldurmaya yönelik sosyoekonomik ve sosyokültürel bir faaliyet alanı
ve örgütlü sivil dayanışma örneği olarak kurulmuşlardır.

4.2. Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum
Tek parti dönemi, Osmanlı’dan güdük veya sönük de olsa bir sivil toplum mirası
devralmıştı. Ancak bu dönemde sivil toplum unsurları işlevsiz kalmıştır. 1950’de
başlayan çok partili yaşam, sivil toplum konusunda yeni bir dönemi başlatmış, çok sayıda
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sivil toplum unsuru ekonomik, siyasal ve kültürel alanda tekrar ortaya çıkmıştır. 1950’li
yıllardan sonra meydana gelen toplumsal farklılaşma beraberinde ülkedeki sivil
örgütlenmeleri sayısal olarak artırmıştır.
Gönüllü üyeliğe dayalı girişimci dernekler 1960’lı yıllarda kurulmaya başlamış ve
bu tür derneklerin sayısında önemli bir artış gözlenmiştir. 1961 Anayasası da, sivil
toplumun örgütlenmesini olanaklı kılmıştır. Özgürlükçü anlayış hem siyasette hem de
sivil örgütlenmede çok sesliliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Fakat 1970’lerde
ortaya çıkan sağ-sol kutuplaşması siyasal partilerin STK’ları ele geçirmesine neden
olmuştur. Bu durum, Ordu’nun 1971 Muhtırası ile birlikte ideolojik kamplaşmadan
dernekleri de sorumlu tutmasına yol açmış ve dernek kurma hakkı sınırlandırılmıştı.

4.3. Günümüzde Sivil Toplum
Sivil toplum kavramı, Türkiye’de 1980’lerin başlarında popüler olmuş ve kavram
dönemin ruhuna uygun olarak özgün bir kullanım şekline bürünmüştür. Sivil toplum
kavramı, askeri darbe sonrası, devletin giderek artan hayatın her alanını düzenleme istek
ve gücüne karşı, birey ve grupların hak ve özgürlük taleplerini, dolayısıyla demokrasiyi
güçlendirerek askeri darbelere zemin hazırlayan şartları bertaraf etmek amacıyla
gündeme gelmiştir. 1980’lerde izlenen liberal politikalar sonucu Kamu İktisadi
Teşekküllerinin özelleştirilmesi, yetki devri, belediyelere fon aktarımı, pazar
ekonomisinin ön plana çıkarılması gibi politikalar sivil toplum cephesine büyük
kazanımlar sağlamıştır.
Türkiye’de, 1980’lerin sonlarında, bazı dış siyasi gelişmelerin de etkisiyle sivil
toplum gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle 1980’lerden itibaren Doğu Avrupa ve
Sovyetler Birliği’nde yaşanan gelişmeler, Batı ve Latin Avrupa’daki askeri cunta
yönetimlerinden demokrasiye geçiş süreçlerinin başarısı, tüm dünyada sivil toplum
kavramının yeniden canlanmasına öncülük etmiştir. 1992 Rio Konferansının ardından
gerçekleştirilen Habitat konferansları sürecinin sonuçları Türkiye’ye de yansımıştır.
1996’da İstanbul’da yapılan Habitat II Konferansı sonrasında artan Yerel Gündem 21
etkinlikleri sivil toplumu öne çıkarmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) terimi de
Türkiye’de resmi düzeyde ilk kez Haziran 1996’daki Habitat II İstanbul Zirvesi’nde
kullanılmış, konferansla ilgili tartışmalar sayesinde bu kavram Türkiye gündemine
yerleşmiştir.
1980’lerde, Türkiye’de modernleşme, ulusal kimlik, ulusal dayanışma gibi
toplumun tümünü ilgilendiren konulardan çok hava kirliliği, sağlık, turizm, çevre, insan
hakları, dinsel haklar, etnik haklar ve kadın haklar gibi sadece belli başlı grupları
ilgilendiren konular üzerinde durulmuş, bu konularla ilgili talepler etrafında siyaset
yapılmaya başlanmıştır. Konuların her birini savunan bir sosyal grup gelişmiş ve kendi
alanında devlet politikalarını etkilemeye ve devletten bir takım haklar elde etmeye
çalışmıştır.
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1990’larda askeri yönetimin etkisinin azalmasına paralel olarak, Batı Avrupa
toplumlarında olduğu gibi, insan hakları, feminizm, çevrecilik ve çeşitli gençlik
hareketleri kamusal alanda etkili olmaya başlamıştır.
Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin Avrupa birliğine katılım süreci içine
girmesi demokratikleşmenin ve sivil toplum alanının genişleyeceğini gösteren olumlu
işaretler olarak görülmektedir. Sivil toplum olmadan etkin, verimli ve güçlü bir devlet söz
konusu olamaz. Türkiye’de çoğunluğun örgütlenme alışkanlığının yetersiz oluşu, sağlıklı
bir demokrasiye ulaşmayı zorlaştırmakta ve sivil örgütlerin yabancı STK’lar tarafından
yönlendirilmesi riskini artırmaktadır.
Çağdaş demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından olan STK’lar,
Türkiye’de yasal olarak biçimsellik kazanan, işçi sendikaları, odalar ve barolar gibi
serbest meslek örgütleri, siyasal partiler, spor kulüpleri, çeşitli amaçlar güden vakıflar ve
derneklerden oluşmaktadır. Bunların dışında, bazen süreklilikleri olmasa da alternatif,
platform, inisiyatif (girişim) gibi çeşitli adlarda resmileşmemiş gruplar da mevcuttur.
STK denince, devletten özerk, kendi ayakları üzerinde durabilen çoğulcu yapılara
dayanan gönüllü kuruluşlar anlaşılmalıdır. Çağdaş bir toplumda, STK’ların çoğulcu
yapıda olması ve toplumun her üyesinin de çeşitli çıkar ve ilgilerine göre çok sayıda
örgüte girmesiyle demokratik dengeler sağlanır ve kamu yararı gerçekleşir.
Küreselleşme sonucu ulus devletin meşruiyetinin zayıflaması STK’ları,
toplumların taleplerini dile getirmede en etkili araçlar haline getirmiştir. Bu dönemde
ulusal ve uluslararası meşruiyet alanı genişleyen STK’lar, devletle toplum arasındaki
ilişkilerde daha belirleyici olmaya başlamıştır. 1980’lerden sonra dünyadaki gelişimle
birlikte Türkiye’de de sivil toplum gelişmektedir. Günümüzde sayıları 150 bine yakın
olduğu tahmin edilen STK’lar toplum içinde yaygınlaşmış ve önemleri artmıştır.
1990’ların ortalarından itibaren silahsız kuvvetler diye nitelendirilen STK’lar,
1999 Marmara Depremi ile birlikte gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle Marmara
Depremi’nde STK’lar, toplumsal dayanışma anlamında son derece nitelikli ve karşılıklı
güvene dayalı bir ortam oluşturmuş ve kamuoyunun STK’lara bakışında olumlu bir
değişim yaşanmıştır. Türkiye’de STK’lar artık bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda
önemli bir yönetim partneri olarak çalışmaktadır. Devlet küresel politik eğilime göre
geçirdiği dönüşümlere bağlı olarak sağlıktan eğitime, kültürden yoksulluğa kadar birçok
politikanın girişimcisi olarak STK’ları görmek istemektedir.
STK’lar, devletle dört tip ilişki içine girebilirler; devletle eklemlenip, rant dağıtma
mekanizmasından daha fazla pay almaya çalışabilirler, devletle temas halinde olmakla
birlikte ondan bağımsız hareket edebilirler, devletin karşısında yer alıp mücadele
edebilirler, ya da devleti görmezden gelerek, ilişki kurmadan varlıklarını devam
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ettirebilirler. Türkiye’de STK’larla devlet arasında bu dört ilişki biçimini de görmek
mümkündür.
Türkiye’de STK’ların gelişim süreci, gelişmiş Batı toplumlarından farklı bir yol
izlemiştir. Bunun en önemli nedeni, Batıda STK’ların ortaya çıkması ve gelişmesini
sağlayan ekonomik ve siyasi altyapının Türk toplumunda ortaya çıkmamış olmasıdır.
Günümüzde Türkiye'de, STK'ların örgütsel yaşama odaklandıkları, tüm
dikkatlerini örgütsel ve finansal kapasite sorunlarını çözmeye verdikleri, fakat
demokratikleşme süreçlerine katkı ve kamusal tartışma alanını genişletme işlevlerini
gerçekleştirmede sınırlı kaldıkları görülmektedir.
Türkiye’de bugüne kadar 223.580 dernek kurulmuştur. 87.830 dernek aktif olarak
çalışmaya devam ederken 135.750 dernek çeşitli nedenlerle kapanmıştır. Dernekler
Dairesi Başkanlığı’nın 2016 verilerine göre aktif olarak çalışan derneklerin faaliyet
alanına göre dağılımları tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Türkiye’de 2016 verilerine göre aktif olarak çalışan derneklerin faaliyet
alanına göre dağılımları.
Dernek Türü

Sayı

%

Mesleki ve dayanışma dernekleri

33 584

30,66

Spor ve sporla ilgili dernekler

20 845

19,03

Dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren 18 002

16,43

dernekler
İnsani yardım dernekleri

6 233

5,69

Eğitim araştırma dernekleri

6 157

5,62

Kültür, sanat ve turizm dernekleri

5 627

5,14

Bireysel öğreti ve toplumsal gelişim dernekleri

2 558

2,34

Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler

2 479

2,26

Çevre, doğal hayat, hayvanları koruma dernekleri

2 268

2,07

Toplumsal değerleri yaşatma dernekleri

1 943

1,77

İmar, şehircilik ve kalkındırma dernekleri

1 742

1,59

Hak ve savunuculuk dernekleri

1 630

1,49

Engelli dernekleri

1 415

1,29

Kamu kurumları ve personelini destekleyen dernekler

1 257

1,15

Düşünce temelli dernekler

1 181

1,08
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Gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren dernekler

671

0,61

Uluslararası teşekküller ve işbirliği dernekleri

666

0,61

Dış Türkler ile dayanışma dernekleri

617

0,56

Yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler

330

0,30

Şehit yakını ve gazi dernekleri

319

0,29

Çocuk dernekleri

15

0,01

Bilinmiyor

1

0,00

Bugün Türkiye’de 96 işçi sendikası, 54 kamu işçileri sendikası, 4.794 oda, 58.090
kooperatif olmak üzere aktif derneklerle birlikte toplam 155.358 STK bulunmaktadır.
Dünyada uluslararası düzeyde çalışan 40.000’den fazla STK varken ulusal düzeylerdeki
sayılar da oldukça yüksektir: Rusya’da 277.000, Hindistan’da 3,3 milyon civarında STK
vardır. Ortalama her 400 Hintliye bir STK düşmektedir.
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Uygulamalar

64

Uygulama Soruları

65

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) İslamiyet öncesi, Türklerde sivil dayanışma davranışları nelerdi?
2) Türklerin yaptığı örgütlü dayanışma kurumlarına Selçuklular döneminden
örnekler veriniz.
3) Osmanlı’da STK’ların ortaya çıkışını engelleyen en büyük etmen nedir?
4) Türkiye’de STK terimi ilk kez ne zaman resmi düzeyde kullanılmaya
başlanmıştır?
5) Türkiye’de yaklaşık ne kadar STK bulunmaktadır?
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5. STK’LARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖRGÜT YAPISI

68

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

69

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

70

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

71

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Sivil toplumun temel boyutu olan örgütsel yaşam, farklı alanlarda hareket eden
STK’ları içermektedir. Örgütsel yaşam olarak sivil toplumun gelişmesi için, bu alanın
siyasal ve ekonomik toplumdan bağımsız olması ve STK’ların da gönüllü kuruluşlar
olarak devlet denetiminin dışında olması gerekmektedir. Bu nedenle son yıllarda bu alana
siyasi partiler ve ekonomik aktörlerin dışında yer verilerek “üçüncü sektör” benzetmesi
yapılmaktadır. Ancak günden güne büyüyerek kurumsallaşmaya başlayan bu üçüncü
sektörde yönetim sorunları da ortaya çıkmaktadır.
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5.1. STK’ların Tanımı ve Sınıflandırılması
İngilizcede NGO (non-governmental organization) adı ile tanımlanan kuruluşlar
Türkçede sivil toplum örgütleri, devlet dışı kuruluşlar, hükümet dışı kuruluşlar, gönüllü
kuruluşlar ve üçüncü sektör gibi farklı biçimde adlandırılmaktadır. Sivil toplum örgütleri
yapı, faaliyet ve tür açısından çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında bilim,
teknoloji, eğitim, sağlık, spor, kalkınma, din ve yardım işleri kapsamında, özel ve kamu
vakıfları, çeşitli yurttaşların oluşturduğu cemiyetler (dernekler), sendikalar, çeşitli meslek
odaları yer almaktadır. Sivil toplum örgütleri genel olarak, üyeleri arasında maddi ya da
manevi çıkara bağlı, dayanışma bilincine sahip, iktidara geçmeyi amaçlamaksızın siyasal
sistemi etkilemeye çalışan menfaat ya da baskı guruplarıdırlar.
Aslında sivil toplum kuruluşlarını farklı açılardan farklı şekillerde
tanımlayabilmek mümkündür. Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum veya kamu yararına
çalışan, kar amacı gütmeyen, gönüllü sivil kişiler tarafından kurulan, yasal çerçevede
düzenlenerek mahalli, ulusal ve uluslararası seviyelerde çalışan örgütlerdir (Şekil 1). Çok
çeşitli alanlarda ve çok farklı yapılarda faaliyet gösterebilirler. Hedefleri açık bir şekilde
tanımlanmıştır. Bazıları hayır kuruluşları şeklindedir. Bazıları vergiden muaf olarak
toplumsal amaçlar için varlıklarını sürdürürler (vakıflar). Bazıları siyasi, dini ve diğer
amaçlar için hizmetlerde bulunurlar. İnsani ve diğer yardımların oluşturulması,
aktarılması ve idare edilmesi ile uğraşırlar. Çeşitli sebeplerle devletin ulaşamadığı,
yetemediği ya da geciktiği durumlarda dinamik ve hızlı hareket edebilen yapılarıyla
tamamlayıcı ve ufuk açıcı bir vizyonla hareket ederler. Hükümetle birlikte veya bağımsız
olarak çalışabilirler. Bazı STK’lar özel konularla ilgili faaliyet gösterirler (Şekil 2). 2009
itibariyle ABD’de tahmini 1,5 milyon, Rusya’da 277.000, Hindistan’da 2 milyon STK
bulunmaktadır.

İlkeler
Fedakarlık

Gönüllülük

Şekil 1. STK’ların ilkeleri.
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STK'ların ilgilendiği özel konular

İnsan hakları
Çevre
Sağlık
Yoksullukla mücadele
İyileştirme
İstihdam

Şekil 2. STK’ların faaliyet gösterdiği özel konular.
STK’lar örgüt tipine ve operasyon seviyesine göre iki grup altında
sınıflandırılabilir (Şekil 3):

STK'ların Sınıflandırılması
Örgüt Tipine Göre

Operasyon Seviyesine Göre

Yardımlaşma
örgütü

Mahalli örgütler

Hizmet örgütü

Şehir örgütleri

Katılımcı örgüt

Ulusal STK'lar

Güç sağlayan
örgüt

Uluslararası
STK'lar

Şekil 3. STK’ların sınıflandırılması.
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STK’ların yasal biçimi, olgunlaştıkları her ülkenin hukuk ve uygulamalarına bağlı
olarak farklılıklar sergilese de dünya genelinde dört grupta toplanabilirler:
•

Bağımsız ve gönüllü birlikler,

•

Vakıflar, hayır kurumları ve dernekler,

•

Kar amacı gütmeyen şirketler,

•
Yasalarla şekillendirilmiş veya kayıt altına alınmış özel STK’lar ile kar
amacı gütmeyen faaliyetler yürüten birimler.
Niteliklerine göre farklı adlar verilmiş, çoğu zaman bu adlar üzerinden sivil
toplum tanımlarında belirli farklar gündeme gelmiştir.
DONGO (Donor ve fon veren kuruluş merkezli STK’lar),
ENGO (Greenpeace ve WWF gibi çevre STK’ları),
GONGO (devlet kontrollü STK’lar),
INGO (Oxfam gibi Uluslararası STK’lar),
QUANGOs (Uluslararası Standartlar Örgütü ISO gibi yarı özerk kuruluşlar),
TANGO (teknik yardım örgütleri),
TNGO (Ulus aşan örgütler),
MANGO (Pazar merkezli STK’lar),
RINGO (uluslararası dini örgütlenmeler) çok sayıda adlandırmalardan bazılarıdır.
Farklı sınıflamalar olmakla birlikte, geneli kapsaması nedeniyle aşağıdaki
sınıflama öne çıkmaktadır.
1. Korporatist örgütler: Sendikalar ve ekonomik etkinlik dalları.
2. Teknik örgütler: Meslek bilgisi üzerinden kurulan örgütler.
3. Bilimsel örgütler: Üniversite derneği, araştırma derneği vb.
4. Sosyal ve İnsancıl örgütler.
5. Gelişme ve insani yardım.
6. Çevre.
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7. Hak örgütleri.
8. Din temelli ve toplum temelli örgütler.
9. Toplumsal hareket temelli örgütler.
Sektörlerin ve çalışma alanlarının belirginleşmeye başlaması, ana sektöre göre alt
bir sınıflandırmayı da gündeme getirmiştir:
•

İnsani yardım kuruluşları.

•
İnsan hakları kuruluşları; mülteci, azınlık ve izleme çalışması,
savunuculuk çalışmaları vb. çalışmaları da içerir.
•

Eğitim kuruluşları.

•

Kalkınma ve üçüncü sektör kuruluşları.

•
Sosyal alanda çalışan kuruluşlar; sosyal refah uygulamaları, sosyal
ihtiyaçlar ve sorun odaklı çalışan kuruluşları içerir.
•

Kültürel alanda çalışan kuruluşlar.

•

Çevre kuruluşları.

•

Kadın kuruluşları.

•

Çocuk kuruluşları.

•

Gençlik kuruluşları.

•

Barış ve çatışma yönetiminde çalışan kuruluşlar.

•
kuruluşlar.

İş insanları ve mesleki kuruluşlar; üyelik temelli özel amaçla kurulan

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11, STK’ların temel haklarını
korumaktadır. Buna ek olarak uluslararası STK’ların yasal kimliği ve tanınması için 1986
yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Sözleşmesi de yayınlanmıştır.
Sivil toplum sınıflandırmasında bir diğer önemli ayrım çalışma yöntemleridir.
Zaman içinde hizmet sunumu yaklaşımından farklılaşarak gelişen yaklaşım günümüzde
çok farklı uygulamaları gündeme getirmiştir. Ancak temel sınıflandırmaya baktığımız
zaman kültürel ve tarihsel kökenlerden gelen yöntemlerin öne çıktığını söyleyebiliriz.
•

Din temelli, hayırseverlik ve filantropik yönelimli kuruluşlar.
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•

Hizmet yönelimli kuruluşlar.

•

Katılım yönelimli kuruluşlar.

•

Güçlendirme ve kapasite geliştirme yönelimli kuruluşlar.

•

Toplum temelli çalışma odaklı kuruluşlar.

•

Hak temelli çalışan kuruluşlar.

5.2. STK’ların Kamu ile İlişkisi
STK’lar çıkar gütmeyen ve bir amacı gerçekleştirmeye odaklanan özgür bireylerin
kurduğu örgütlerdir. Özel hukuk çerçevesinde çalışan STK’lar, kamusal ve özel güçlerle,
ulusal ve uluslararası ortamda ilişki geliştirerek birlikte çalışmalar yapabilirler.
İşbirliğinde ve çalışmalarında devletlerin özel yetki alanlarını gözeten ve devletlerin
rolünü üstlenmeyen, çoğunlukla devletle bağımlılık ilişkisi olmamasını ilke edinen
yapılardır. STK’ların güçlü ya da zayıf olmasının ana ekseni sivil toplum kamu/devlet
ilişkisinde gizlidir (Şekil 4).

KAMU SEKTÖRÜ

ÖZEL SEKTÖR

KAMU SEKTÖRÜ

GÖNÜLLÜ
SEKTÖR

ÖZEL
SEKTÖR

İdeal ilişki

GÖNÜLLÜ
SEKTÖR

Kamu hakimiyeti

Şekil 4. STK – kamu ilişkisi.

5.3. STK’ların Çalışma Şekli
STK’lar çok çeşitli olmasına rağmen ana çalışma yaklaşımı gönüllülük üzerinden
kurgulanır. Her STK az çok kendine özgü bir tüzükle yönetilir. Teşkilat yapıları şirketlere
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benzer. Genellikle katı olmayan bir hiyerarşi ile görev alanlarında önemli esneklik ve
yetki kullanımı sergilerler. Uluslararası STK’lar sıklıkla yerel STK’larla takım
oluştururlar veya mahalli uzantılara sahiptir. STK’ların algı oluşturmasında medya ve
halka ilişkilerin büyük önemi bulunmaktadır.
STK’lar için çalışan kişilerin tamamı gönüllü değildir. Çoğu STK, gelişmekte
olan ülkelerde çalışan uluslararası uzmanlarla işbirliği halindedir. STK’lar istihdam
yaratmada da etkilidirler. Örneğin, 1995 itibariyle İrlanda’nın dünya çapında faaliyet
gösteren ve yoksullukla mücadele ağırlıklı STK’sı CONCERN’in Asya, Afrika ve
Haiti’de 10 adet gelişmekte olan ülkede çalışan 5 binden fazla yerli ve 174 yabancı
statüde çalışanı bulunmaktadır.

5.3.1. STK’ların Temel Değerleri
• Tarafsızlık: Yardım faaliyetleri kesinlikle geleceğe yönelik bir siyasi veya
dini amaç için yapılmaz.
•

Yansızlık: Irk, cins, köken, millet veya din ayrımı gözetmeksizin yardım

edilir.
• Bağımsızlık: Yardım kuruluşları hükümetlerin dış politikalarına göre hareket
eden unsurlar değildir.
Temel değerler aynı zamanda STK’ların diğer kuruluşlarla birlikte çalışma
isteğini de belirler. Temel değerlerden taviz vermekten sakınılmalıdır.

5.3.2. STK’lar Ne Yaparlar?
•

Yararlı operasyonlar,

•

Köklü, uzun vadeli projeler geliştirme çalışmaları,

•

Yüksek risk taşıyan sahalarda çalışmaya isteklidirler,

•

Teorik açıdan sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşırlar,

•

Mahalli nüfus ile tam bir uyum içinde olurlar.

5.3.3. STK’ların Güçlü ve Zayıf Yönleri
STK’ların güçlü yönleri şöyle özetlenebilir;
•
Genellikle yarar sağlama, hakları savunma veya lobi yapma kapasiteleri
mükemmeldir,
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•

Özgür bir şekilde deneyim kazanırlar,

•

Uzmanlaşmış yetenek ve kapasite ile boşlukları doldururlar,

•

Hareketlilikleri genelde hızlıdır,

•

Mahalli düzeyde ve her düzeyde sıklıkla iyi iletişim kurarlar,

•

Yüksek motivasyonlu personel yetiştirebilirler.

STK’ların zayıf yönleri ise;
•
•
çıktığında,

Yapacakları mal ve hizmet yardımlarının sürekliliğinin sağlanmasında,
Bölgesel

anlaşmazlıklar,

uyuşmazlıklar,

tartışmalar,

•

Uzmanlık alanlarının dışına çıktıklarında,

•

Kapasite ve yeteneklerinin üzerinde taleple karşılaştıklarında,

•

İyi bir sürdürülebilirlik gerektiğinde.

çekişmeler

zorluk yaşarlar. Ayrıca adanmış lider bulmak zordur. Liderliğin tekelleşmesi riski
vardır. Eğitimli personel sayısı yetersizdir. Maddi kaynak bulmada genellikle yetersiz
kalırlar. Bütçenin yanlış kullanımı söz konusu olabilir.

5.4. STK’ların Mali Kaynakları
STK’ların bazıları resmi para yardımlarından yararlanmaksızın tamamıyla
gönüllüler tarafından hizmetlerini sürdürürler. Mali kaynaklarının oluşmasında medya ve
halkla ilişkiler önemli birer etkendir. STK’ların mali kaynaklarını aşağıdaki başlıkların
altında toplamak mümkündür;
•

Özel bağışlar (kişiler, şirketler, dernekler, kuruluşlar),

•

Uluslararası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler),

•

Hükümetler.

Küçük veya büyük, bütün STK’ların bütçesi olmak zorundadır. Bütçe büyüklüğü
STK’ya göre çok değişir. Küçüklerine göre bütçesi yüz milyonlarca veya milyarlarca
dolar olan büyüklükte STK’lar bulunmaktadır. Üyelik aidatları, bağışlar, mal ve hizmet
satışları ana gelir kaynaklarıdır. Birkaç AB fonu STK’lara destek sağlamaktadır. Her ne
kadar STK’lar devletten bağımsızsa da pek çok STK, esas olarak devlet desteğine
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dayanmaktadır. Açlıkla Mücadele STK’sı OXFAM’ın 1998 yılı toplam bütçesi 162
milyon dolardı. Bu bütçenin ¼’ü İngiliz ve AB bağışlarından gelmekteydi. Bu tür resmi
destekler zaman zaman hükümeti de kamuoyunda eleştiri konusu yapmaktadır.
Greenpeace gibi bazı STK’lar ise kesinlikle devlet ya da devletlerarası kuruluşlardan
yardım kabul etmemektedirler.

5.5. STK’ların Güvenilirliği
STK’lar dürüst ve fedakâr insanlara ihtiyaç duyarlar. Güven oluşturmak için şeffaf
olmalıdırlar. Şeffaf ve kolay bir çalışma mekanizmaları olmalıdır. Kayıtlı oldukları
devletler tarafından izlenirler. Periyodik olarak rapor ve değerlendirmeler alınarak
faaliyetleri izlenir ve kontrolleri sağlanır. Ayrıca STK’ların belirli bölgelerde veya
coğrafyalardaki faaliyetlerini izleyen, resmi olarak raporlarını tutan özel
organizasyonların yanı sıra kendi kendilerini kontrol mekanizmaları da vardır.

5.6. STK Kültürü
•

Bağımsızlık: İşbirliğine ihtiyaç

•

Merkezileştirilmemiş yetki

•

Saha eğitimi

•

Çalışma sahası kılavuzlarının sık sık geliştirilmesi

•

Uzun vadede yaklaşımların geliştirilmesi

5.7. STK’ların Koordinasyonu
STK’lar,
•
BM koordinasyon unsurları (UNHCR, WFP, UNDP, UNICEF, OCHA,
Özel Yardım Koordinatörü)
•
toplantıları,

STK’lara ait koordinasyon yapısı, saha seviyesinde koordinasyon

•

Ev sahibi hükümet bakanları/yetkilileri,

•

Sivil-asker işbirliği ve operasyon merkezleri

yardımıyla koordine olurlar.
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5.7.1. Sivil-Asker İşbirliği
Çoğu afetler ve insani yardım acil durumları, askerin katılmasını gerektirmez.
Asker-sivil işbirliğine ihtiyaç, yasalardan daha farklı bir durumdur. Bazı durumlarda
büyük STK’ların veya askeriyenin, küçük STK’lara lojistik destek sağlaması bir anlam
ifade etmeyebilir. STK’ların ihtiyaç duyduğu sivil-asker işbirliği hizmetleri şunlardır;
•

Güvenlik hizmetleri

•

Kara mayınlarının yerleri,

•

Güvenlik toplantıları,

•

Konvoy desteği

•

Bölgesel güvenlikte rehberlik

•

Teknik yardım

•

Uzaktan kontrol edilen saha, deniz ve hava limanlarına ulaşmak

5.8. STK’ların Etkinliği
•

Ne yapmak için seçildiler?

•

Yetkileri nedir?

•

Bir katkı sağlıyorlar mı?

•
verildi?
•

Bu konuda diğer rol oynayanlar tarafından eylemlerine ne kadar izin

Ne kadar izlenebiliyorlar, güvenilirler mi?

Bir STK’nın afete müdahaleye olan katkısı onun aşağıdaki yeteneklerine bağlıdır;
•

Geniş anlamda afet-sağlık yönetimindeki rolü,

•

Etkin şekilde rolünü oynamak ve diğer STK’ların farkındalığını sağlamak,

•

Bir katkı sağladığından emin olmak.
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Uygulamalar

83

Uygulama Soruları

84

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) STK’ların ilkeleri nelerdir?
2) STK’ların faaliyet alanına hangi konular girer?
3) STK’ları örgüt ve operasyon tipine göre sınıflandırınız.
4) STK’ların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
5) Afetlerde sivil – asker işbirliği hangi konularda yapılır?
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6. İNSANİ YARDIM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
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Giriş
İnsani yardım alanında çalışanları ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını
kaybedenleri anmak amacı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 19 Ağustos
“Dünya İnsani Yardım Günü” olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler ‘in Bağdat'taki
merkezinin bombalanması sonucu 22 BM çalışanının öldürüldüğü güne denk
gelmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

90

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

91

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Dünya insani yardımları söz konusu olduğundan ileri örgütlenme düzeyleri ve
kapasiteleri nedeni ile ulusal ve uluslararası bazı büyük ve özel kuruluşları ayrı konu
olarak işlemek, ancak tarihsel olarak STK’ların gelişimlerinde rol oynayan bazı insani
yardım kuruluşlarını da ayrıntılı olarak burada vermek yerinde olacaktır.
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6.1. Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonlar
6.1.1. Caritas International
Caritas International, dünya çapında 160’dan fazla üyesi olan köklü bir
konfederasyondur. Hemen hemen her ülkede yapılanması vardır. Bir kriz meydana
geldiğinde küçük gönüllü gruplar tarafından müdahale edilir. Küçük gönüllü grupların
oluşturduğu dünyadaki en büyük yardım kuruluşlarından biridir. İlk olarak 1897 yılında
Caritas olarak Almanya’da kurulmuştur. Daha sonra 1951 yılında Caritas International
olarak Roma’da birlik oluşturmuştur.
Caritas, Katolik Kilisesinin dünya genelinde adaleti sağlamak için fakir insanlara
hizmet götürerek yardım eden bir hayır kurumudur. Katolik Kilisesinin öğretilerini esas
alarak yoksulluk içinde yaşayan insanlara umut vermeye çalışmaktadır. İnsani kalkınmayı
teşvik ederek yoksulluk ve şiddetin etkilerini azaltmak, doğal afetler, ve iklim
değişiklikleri gibi insani krizlere neden olan olaylarda insanlara, savunmasız topluluklara
uzun vadede yaşamlarını tekrar inşa etmeleri ve daha güvenli bir ortamda yaşamaları için
yardım etmektedir. Türkiye’de de Caritas Türkiye adı altında 1991 yılından bu yana
faaliyet göstermektedir.
Türkiye’de de Caritas Türkiye adı altında 1991 yılından bu yana faaliyet
göstermektedir. Caritas Türkiye, Charitas İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda
gibi diğer grup üyeleri ile birlikte hareket ederek insani yardım yapar. Türkiye’deki
başlıca çalışmaları acil yardım, afet hazırlığı, sosyal gelişim, yaşlı ve engellilere bakım,
mültecilere destek çalışmaları, fakirlikle mücadeledir.
Aşağıdaki başlıklarda örnekleri yer alan diğer örnek kuruluşlara ders
sunumlarında değinilecektir.

6.1.2. OXFAM (Oxford Comittee for Famine Relief)
Yoksulluğun giderilmesi için kurulmuştur. Dünya nüfusunun 1/3'ü yoksulluk
sınırının altında bulunmaktadır. Dünya genelinde, bu konuda çalışan bütün
organizasyonlarla işbirliği içinde olan OXFAM, insani şartların iyileştirilmesi ve
yoksulluğun azaltılmasını hedeflemektedir. Ayrıca afetlere maruz kalan toplumlara gıda
yardımı vb., kötüleşen yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi faaliyetler de OXFAM’ın
ilgi alana girmektedir. Diğer yandan, insanları yoksulluktan kurtarabilecek yaratıcı
çalışmalara, bölgesel projelere destek sağlaması da söz konusudur. Dünya genelinde
90’dan fazla ülkede 17 organizasyonun, iş ortakları ve yerel topluluklarla birlikte çalışan
17 organizasyonu mevcuttur. Mahalli, ulusal ve uluslararası düzeylerde temel
programlarını işbirliği yaptıkları STK’larla bağlantılandırarak yoksulluk ve
adaletsizliklerle mücadele eder. Bu amaçla yoksulluk ve adaletsizlik kaynağı olan
aşağıdaki alanlarda 130 STK ile işbirliği yapar;
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• Ekonomik adalet,
•

Temel hizmetler,

•

Cinsiyet adaleti,

•

Afet risk azaltma ve insani müdahale faaliyetleri

6.1.3. Save the Children International
Save the Children 15 Nisan 1919’da Londra’da kurulmuştur. Eğitim, sağlık,
ekonomik koşul, doğal afetler, savaş vb. durumlarda bütün mağdur çocuklara sahip
çıkmak için harekete geçen, 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren, uluslararası insani
yardım kuruluşudur. Dünya çapında bir ağa sahiptir. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları
bildirgesini destekler.

6.1.4. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International)
Uluslararası Af Örgütü, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası
standartlarca belirlenmiş her türlü insan hakkını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiş
uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir devlet, siyasi ideoloji veya dine bağlı
değildir, kar amacı gütmez. Özellikle düşünce suçlularının serbest bırakılması, siyasî
suçlularının adil bir şekilde yargılanması, işkence, idam ve tutuklulara gösterilebilecek
her türlü zulmün bertaraf edilmesi, siyasi cinayet ve adam kaçırma ve her türlü insan
hakları ihlaline karşı durulması konusunda çeşitli kampanyalar düzenler. Örgüt, 1977
yılında Nobel Barış Ödülünü kazanmıştır. Bugün yaklaşık 2 milyondan fazla üye ve
destekçisinin yanı sıra 5 milyondan fazla aktivistiyle 216 ülke ve bölgede faaliyet
göstermektedir.

6.2. Ulusal Organizasyonlar
6.2.1. İnsani Yardım Vakfı (İHH)
İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı’na kayıtsız
kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf
olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur.
İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın
dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve
açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış;
evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve
hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana
çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu
çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 135 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya
ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.
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İHH İnsani Yardım Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik
sırasına göre;
•

Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde

•

Afet bölgelerinde

•

Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya
dünyanın farklı bölgelerinde takip ettiği çalışmaların yanı sıra Türkiye coğrafyasında da
önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında
üstleneceği etkin rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal
afetler sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderme konusunda çalışmakta; eğitim
yardımları, Ramazan ve Kurban yardımları gibi projelerle Türkiye’deki yardım
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Uygulamalar

97

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Save the Children International hakkında bildiklerinizi anlatınız.
2) Caritas hakkında bildiklerinizi anlatınız.
3) WWF hakkında bildiklerinizi anlatınız.
4) Doğal Hayatı Koruma Derneği hakkında bildiklerinizi anlatınız.
5) Lösev hakkında bildiklerinizi anlatınız.
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7. AFETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

101

Giriş
Gerek ülkemizde gerekse dünyada afetlerin meydana getirebileceği can ve mal
kayıplarının önlenmesinde sivil toplum önemli bir işleve sahiptir. Çünkü afet anında afet
bölgesine yetkililer, ekipler veya görevliler gelene kadar ilk müdahaleyi yine o yörede
yaşayanlar yapmaktadır. Ancak halk tarafından yapılan bilinçli ya da bilinçsiz
müdahaleler yeterince yararlı olamamakta, hatta zaman zaman yarardan çok zarar da
getirmektedir. Toplumdaki afet gönüllüleri, bulundukları sokağı/mahalleyi tanıdıkları
için bir afet anında görevliler ve profesyonel ekipler gelene kadar yapabilecekleri küçük
yardımlar ile afetzedenin yaşamsal tehlikelerini azaltabilir, hayatta kalma şanslarını
arttırabilir, afet bölgesine gelen görevli ve profesyonel ekiplere rehberlik ederek ve olay
mahalli hakkında bilgi aktararak onların işlerini zaman kaybetmeden yapmalarını
sağlayabilirler. Ayrıca afet bölgesine gelen kötü niyetli kişilerin davranışlarını fark
edebileceklerinden bunları da engelleyebilirler.
Bireyin her zaman tek başına ağırlığını koyması mümkün değildir. Özellikle
afetlerdeki gibi olağan dışı koşulların egemen olduğu durumlarda toplumsal dayanışma
ön plana çıkar. Günümüzde güçlü ve dirençli toplumlar için öncelikle sivil toplum
kuruluşları güçlendirilmelidir. STK’lar, sınırlı kaynaklar ve küçük çaplı hedefler ile
bağımsız bir şekilde operasyon yapabilirler. Rolleri yerel ve ulusal yönetimler, politika
ve kanunlar tarafından belirlenir. Bugün artık STK’lar afetlerin bütün aşamasında,
toplumların afetlere hazırlanması, zarar ve risklerin azaltılması, kısa süreli müdahale ve
uzun süreli iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılmaktadırlar. Bu katılım, gerek
kamu ile olan ilişkilerinde gerekse kendi aralarındaki yaklaşım ve işbirliği, dil birliği, afet
yönetimine bakış vb. konularda asgari düzeyde eşgüdümlerinin de sağlanmasını
gerektirdiğinden Türkiye’de afetlerle mücadele gücünü aynı çatı altında toplayan AFAD
tarafından ortak dil ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu
bağlamda AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) 2014 yılında resmi gazetede
yayınlanmıştır. Böylece kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek
kişileri kapsayan ve aferin ilk anından itibaren barınma, beslenme, güvenlik, nakliye,
ulaşım ve psikososyal destek gibi afetlerle ilgili 28 farklı alanda göreve her an hazır bir
müdahale ağı oluşturmaktadır. Planda, 14 Hizmet Grubunda STK’lar Destek Çözüm
Ortağı olarak yer almışlardır. Bu plana göre afet bölgesinde görev almak isteyen STK’lar
ilgili oldukları ulusal düzeyde ulusal düzey hizmet grubu ana çözüm ortağı tarafından,
yerel düzeyde ise hizmet grubunun servis koordinatörü tarafından koordine edilmektedir.
TAMP’ta yer alan hizmet gruplarının ana çözüm ortağı, destek çözüm ortakları ve
görevleri tablo 2, 3, 4, 5 ve 6’da açıklanmıştır.
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Tablo 2. OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
HİZMET
GRUBU

ANA ÇÖZÜM
ORTAĞI

DESTEK ÇÖZÜM
ORTAKLARI

HABERLEŞME
HİZMET
GRUBU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK
VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda ulusal
ve yerel düzeyde kesintisiz ve
güvenli haberleşmenin
sürdürülmesine yönelik
koordinasyondan sorumludur.

Genelkurmay Başkanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, TRT,
TÜRKSAT, Kızılay,
STK’lar, özel sektör

ENERJİ
HİZMET
GRUBU

ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Afet bölgesinde elektrik,
doğalgaz vb. enerji hatlarının
acil onarımını yaparak en kısa
sürede bu hizmetlerin, normale
dönmesini sağlamaya yönelik
koordinasyondan sorumludur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda
güvenlik ve trafiğin
sağlanmasına yönelik
koordinasyondan sorumludur.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, özel sektör

GÜVENLİK
VE
TRAFİK

HİZMET
GRUBU

Genelkurmay Başkanlığı,
MİT, Kamu Düzeni ve
Güvenliği Müsteşarlığı, özel
güvenlik kuruluşları

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
• Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak.
• Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek.
• Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek.
• Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek.
• Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak.
• Afet bölgesi ile iletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak.
• İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak.
• İkaz ve alarm haberlerinin halka duyurulması için gereken çalışmaları yapmak.
• Hasar gören aktarıcıların, rölelerin tamirini/yenilenmesini sağlamak.
• Afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet
vermesini sağlamak.
• Gereken noktalarda, mobil jeneratör, seyyar aydınlatma vb. acil çözümler sunmak.
• Geçici barınma ve bakım ünitelerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma tesislerine enerji vermek.
• Önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.
• Gerektiğinde operasyonda çalışacak araç ve ekipmana yakıt ikmal desteği sağlamak.
• Afet ve acil durum bölgesinde asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini
engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak.
• Kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek.
• Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş
üstünlüğünü sağlamak.
• Afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve
güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler)
• Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç, gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak.
• Afetzedelere yardım malzemesi dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların görevlerini kolaylaştıracak şekilde asayişi sağlamak, yardım dağıtımını
suistimal edecek kişi veya grupları tespit ederek gerekli önlemleri almak.
• Belirlenmiş riskli yerlere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek.
• Afet ve acil durum bölgesinde çalışanların ve geçici barınma alanlarının güvenliğini sağlamak.
• Afet ve acil durum bölgesinde sahibi tespit edilemeyen kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak.
• Uluslararası yardım ekiplerinin olay yerine, belirlenen güzergâhlardan güvenli şekilde ulaşımını sağlamak.
• Kayıp ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak.
• Afet ve acil durum bölgesinde genel kamu düzeni ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin
engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak, güvenlik ve istihbarat çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak ilgililere iletmek.
• Kültürel varlıkların güvenlik ve koruma altına alınmasını sağlamak.
• Afet ve acil durumlarda sorumluluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirleri
almak.
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YANGIN
HİZMET
GRUBU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ARAMA VE
KURTARM
A HİZMET
GRUBU

AFAD

SAĞLIK
HİZMET
GRUBU

SAĞLIK BAKANLIĞI

KBRN
HİZMET
GRUBU

AFAD

Afet ve acil durumlarda meydana
gelen yangınlara müdahale
çalışmalarını yürütmeye yönelik
koordinasyondan sorumludur

Afet ve acil durumlarda arama ve
kurtarma hizmetlerine yönelik
koordinasyondan sorumludur.

Afet ve acil durumlarda olay
yerindeki ilk müdahale, halk
sağlığı ve tıbbi bakım
ihtiyaçlarının karşılanması ile
çevre sağlığı hizmetlerinin
aksamadan en hızlı şekilde
normale dönmesini sağlamaya
yönelik koordinasyondan
sorumludur.

KBRN olayları ile ilgili müdahale
çalışmalarını yürütmeye yönelik
koordinasyondan, tehlikeli
maddelerle ilgili müdahale
çalışmalarına destek olmaktan
sorumludur.

Genelkurmay Başkanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, özel
sektör
Genelkurmay Başkanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, STK, özel sektör
Genelkurmay Başkanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Kızılay,
STK, özel sektör

Genelkurmay Başkanlığı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
(TAEK), Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı

•
•
•
•
•
•

Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek.
Yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak.
Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek.
Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek.
Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak.
Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak.

• Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç
ve malzeme tespitini yapmak, temin etmek.
• Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
• Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak.
• Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.
• Kurum/kuruluş hizmet binaları, enkaz haline gelen diğer binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenecek
öncelik sırasına göre yapmak.
• Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak.
• Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek.
• Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.
• Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.
• Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek.
• Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak.
• Referans bölge kan merkezlerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek.
• Çevre ve su sanitasyonu bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak.
• Ülkede referans hastaneleri ve referans laboratuarları belirlemek, kapasitelerini artırmak.
• Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak.
• Resmi yaralı sayısını belirlemek.
• Dekontaminasyon yapmak.
• Müdahale ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak.
• KBRN olaylarında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek.
• KBRN olaylarına ilişkin tespit ve teşhis yapmak.
• Afet durumunda ortaya çıkan KBRN kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve
gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.
• Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak.
• Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşabilecek riskleri bertaraf etmek üzere ilgililere destek olmak.
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TAHLİYE
YERLEŞTİRME
VE PLANLAMA
HİZMET GRUBU

NAKLİYE
HİZMET GRUBU

ULAŞIM ALT
YAPI
HİZMET GRUBU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Afet öncesi, sırası ve
sonrasında yapılacak
tahliyenin planlaması,
uygulaması ve yerleştirme
işlemlerinin yapılmasına
yönelik koordinasyondan
sorumludur.
ULAŞTIRMA,
DENİZCİLİK VE
HABERLEŞME
BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda
personel, afetzede ve
kaynakların nakliye
hizmetlerine yönelik
koordinasyondan
sorumludur.
ULAŞTIRMA,
DENİZCİLİK VE
HABERLEŞME
BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda afet
bölgesine en hızlı ve
güvenli ulaşımın
sağlanmasından ve
seyrüsefer düzenlenmesine
yönelik koordinasyondan
sorumludur

Genelkurmay Başkanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor
Bakanlığı, STK

• Afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri
saptamak, planlamak ve uygulamak.
• Acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etmek.
• Afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağının duyurulmasını sağlamak.
• Tahliye edilenlerin afet bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağlamak.
• Taşınabilir milli servet, kıymetli evrak, eşyalar ve gerektiğinde hayvan tahliyesi yapmak.

Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, THY, Kızılay, STK, özel
sektör, özel hava yolları

• Afet bölgesinde görev alacak öncelikli personelin, araç, gereç ve malzemelerin afet bölgesine
naklini sağlamak
• Görevli personelin konuşlanma alanı ile operasyon alanı arasındaki naklini sağlamak.
• Afetzedelerin acil barınma yerlerine naklini sağlamak.
• Dışarıdan gelen yardım malzemelerinin toplandığı depolardan, yardım dağıtım merkezlerine
nakliyesini sağlamak.
• İş makinalarının operasyon alanına naklini sağlamak.
• Afet bölgesine gidecek araçlara geçiş üstünlüğünü sağlamak için logo vb. işaretlemeleri yapmak.
• Araç takip sistemi kurmak.
• Kültür varlıklarının nakliyesini sağlamak.
• Tahliye edilenlerin nakliye işlemlerini yapmak.
• Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve
düzenleri almak, aldırmak.
• Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak.
• Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.
• Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını
yaptırmak.
• Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları
temizlemek.
• Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel
tedbirleri almak.

İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Türk Hava Yolları, özel hava
yolu şirketleri, özel sektör, STK
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Tablo 3. OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
HİZMET
GRUBU
BARINMA
HİZMET GRUBU

ALT YAPI
HİZMET GRUBU

HASAR TESPİT
HİZMET GRUBU

BESLENME
HİZMET GRUBU

ANA ÇÖZÜM
ORTAĞI
AFAD
Afet bölgesinde
afetzedelerin acil ve
geçici barınma
hizmetlerine yönelik
koordinasyondan
sorumludur.

DESTEK ÇÖZÜM
ORTAKLARI

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel Kurmay Başkanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, TOKİ,
Kızılay, STK, özel sektör

• Afetzedelerin acil barınma hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.
• Afetzedelerin acil barınmaları, temizlik, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için gerekli tesislerin hazırlanmasını
sağlamak.
• Geçici barınma ve bakım ünitelerinin alt yapısının kurulmasını sağlamak.
• Çadır kent, konteynır kent vb. acil barınma merkezlerini koordineli bir şekilde yönetmek, kayıtlarını tutmak.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin kapasitesini belirlemek,
• Acil barınma alanlarına ilişkin standartları belirlemek.

ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Afet bölgesinde su,
kanalizasyon ve arıtma
tesisi vb. hatlarının acil
onarımını yaptırarak en kısa
sürede bu hizmetlerin,
normale dönmesini
sağlamaya yönelik
koordinasyondan
sorumludur.
ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Afet bölgesinde, alt yapı
(su, kanalizasyon, arıtma
vb.) ve yapı stokunda
meydana gelen yaklaşık ön
hasar boyutunu ivedilikle
belirlemek ve hasar tespit
hizmetlerini yapmaya
yönelik koordinasyondan
sorumludur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, özel sektör

• Afet bölgesinde etkilenen su, kanalizasyon, arıtma vb. alt yapı tesislerinin acil onarımını yaptırmak ve devamlı
hizmet vermesini sağlamak.
• Önemli ve kritik tesislerin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.

Hasar tespitinde çalıştırılabilecek
personele sahip bütün bakanlık,
kurum ve kuruluşlar

• Afet bölgesinde alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık
ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve üst makamları bilgilendirmek.
• Bina, altyapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, yaptırmak.
• Acil yıktırılması gereken binaları tespit etmek.

KIZILAY
Afet bölgesinde
afetzedelerin beslenme
hizmetlerine yönelik

İçişleri Bakanlığı (Yerel Yönetimler),
Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı (Sosyal

•
•
•
•
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Afetzedelerin beslenme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Beslenme için gerekli tesisler kurulmasını sağlamak.
Afet bölgesine yiyecek, içecek, su teminini sağlamak.
Gıda dağıtım standartlarını belirlemek.

koordinasyondan
sorumludur.

Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları), STK, özel sektör

• Gıda tedarik zincirini kurmak ve dağıtımını yapmak.

PSİKOSOSYAL
DESTEK
HİZMET GRUBU

AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
Afet bölgesinde
afetzedelerin psikososyal
destek hizmetlerine yönelik
koordinasyondan
sorumludur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı (Yerel Yönetimler),
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, üniversiteler, Kızılay,
STK, özel sektör

ENKAZ
KALDIRMA
HİZMET GRUBU

ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Afet bölgesinde enkazın
kaldırılmasına yönelik
koordinasyondan
sorumludur.
GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarında
etkilenen tarım alanlarının
hasar tespitini yapmak, gıda
güvenliğini sağlamak ve
ölen, itlaf edilmesi gereken
ve etkilenen hayvanların
sağlığı konusunda gerekli
çalışmaları yürütmeye
yönelik koordinasyondan
sorumludur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda
vefat edenlerin defin
işlemlerine yönelik
koordinasyondan
sorumludur.

İçişleri Bakanlığı, (Yerel
Yönetimler), özel sektör

• Afetlerde çalışacak olan bütün personele psikososyal destek eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
• Afet hallerinde afetzedelerin temel ihtiyaçlarının ve psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit
edilmesini sağlamak.
• Tespit edilen ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına bildirilmesini sağlamak.
• Afetzede vatandaşlara ve afet alanında çalışan personele psikososyal destek vermek.
• İncinebilir grupların ihtiyaçlarına özel güçlendirme çalışmaları yapmak.
• Afetten etkilenen korunmaya muhtaç bireyleri kurum bakımına almak.
• Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyo-kültürel etkinlikler planlamak ve yapmak.
• Enkaz döküm alanlarını belirlemek.
• Arama ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra bina, tesisler ve çevredeki enkazın kaldırılmasını
sağlamak.
• Yıkılması gereken hasarlı binaların yıkılması, yıktırılması ve enkazın kaldırılmasını sağlamak.

GIDA, TARIM ve
HAYVANCILIK
HİZMET GRUBU

DEFİN HİZMET
GRUBU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların tespit ve değerlendirmesini yapmak.
Afet sonrasında hayvan kaynaklı her tür salgın hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.
Afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimindeki zarar tespitlerini yapmak.
Afet sonrasında evcil hayvanlar, sokak hayvanları, büyükbaş/ küçükbaş ve kümes hayvanlarında
ortaya çıkabilecek hastalıklarla mücadele için gerekli aşılama ve tedavi çalışmaları yapmak, bu
amaçla aşı, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri temin etmek.
• Gıda güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak

•
•
•
•

İçişleri Bakanlığı (Yerel
Yönetimler), Sağlık Bakanlığı,
STK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, STK, özel
sektör

• Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde, DNA, foto film, parmak izi vb.
yöntemlerle kimlik tespiti yapmak.
• Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek.
• Cesetlerin bozulmasını önlemek soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek.
• Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset torbası,
insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları yapmak.
• Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine
yönelik planlama yapmak.
• Resmi ölü sayısını belirlemek.
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Tablo 4. BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
HİZMET
GRUBU
BİLGİ
YÖNETİMİ,
DEĞERLENDİR
ME VE İZLEME
HİZMET
GRUBU

ANA ÇÖZÜM
ORTAĞI
AFAD
Afet ve acil durumlara
ilişkin her tür bilginin
toplanması, kayıt altına
alınması ve
raporlanması
hizmetlerine yönelik
koordinasyondan ve
Müdahale
çalışmalarında elde
edilen bilgileri
değerlendirmek,
izlemek ve ilgili
birimlere bilginin
iletilmesinden
sorumludur.

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İçişleri Bakanlığı (Yerel Yönetimler ve
Güvenlik Birimleri), Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
(TÜRKSAT), Kalkınma Bakanlığı,
(Kalkınma Ajansları), Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, TÜBİTAK, üniversiteler

• Afet bölgesine ilişkin tüm veriye (sayısal, grafik, harita vb.) erişim sağlayarak her
türlü bilginin toplanmasını sağlamak.
• Elde ettiği bilgileri kayıt altına almak ve raporlamak.
• Tüm prosedürleri dökümante etmek.
• Tüm raporlama prosedürleri için hazır formatlar sağlamak.
• Vardiya brifingi hazırlamak.
• Çalışmalara ilişkin raporlar hazırlamak.
• Operasyonel planlar üzerinden alana ilişkin yürütülecek çalışmalarda ilk bilgileri
derlemek.
• Gelen bilgileri değerlendirerek seviye belirlemesine temel teşkil edecek raporlar
hazırlamak.
• Afet ve acil durumlara ilişkin gelen bilgiler ışığında müdahale çalışmalarına karar
vericilerin yön vermesini sağlamak amacıyla durum tespiti yapmak.
• Çalışmaların tüm aşamalarını değerlendirerek müdahale çalışmalarına ait sonuç
bildirgesini yayımlamak.
• Kullanılan kaynakların (personel, ekipman, malzeme vb.) dönüş planlamasını
yapmak.
• Operasyonel ve taktik planları izlemek ve uyumsuzlukları tespit etmek.
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Tablo 5. LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
HİZMET
GRUBU
HİZMET
GRUPLARI
LOJİSTİĞİ HİZMET
GRUBU

AYNİ BAĞIŞ DEPO
YÖNETİMİ VE
DAĞITIM HİZMET
GRUBU

ANA ÇÖZÜM
ORTAĞI
AFAD
Tüm hizmet gruplarının
beslenme ve barınma
hizmetlerine lojistik
destek sağlamaya yönelik
koordinasyondan
sorumludur
AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR
Afetzedelere yapılan ayni
bağışların depo hizmetleri
ve dağıtımına yönelik
koordinasyondan
sorumludur.

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İçişleri Bakanlığı (Yerel Yönetimler),
STK, özel sektör

• İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim
merkezi sistemlerini devreye sokmak
• Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları
ihtiyaca göre oluşturmak.
• Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınmasını sağlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek
• 120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan
STK’lara ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.
• Dağıtım kriterlerini belirlemek.
• Gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak.
• Talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak.
• Afetzedelere gönderilen ayni bağışların önceden belirlenmiş depolarda toplanmasını ve tasnifini sağlamak.
• İleri dağıtım noktaları kurmak, yönetmek.
• Ayni bağışların kayıtlarını tutmak.
• Gelen talep doğrultusunda yardımların dağıtım merkezlerine iletilmesini sağlamak.
• Yardım dağıtım merkezlerini belirlemek ve çalıştırmak.
• Yardım dağıtım çalışmalarını yürütmek.
• Operasyonda arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak iş makinesi desteği yapmak.
operasyonda kullanılacak araçlara yakıt ikmali desteği sağlamak.
• Operasyonda kullanılan makine, araç ve ekipman arızalarının giderilmesini sağlamak.
• Afet bölgesindeki arızaların onarımı için teknik personel ve ekipman sevkiyatını yönlendirmek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
(yerel yönetimler), Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Kızılay, STK, özel sektör

TEKNİK DESTEK VE
İKMAL HİZMET
GRUBU

ULAŞTIRMA,
DENİZCİLİK
VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlarda
kullanılan her tür makine
ve araçların bakım
onarım, yakıt ikmali ve iş
makineleri desteğine
yönelik koordinasyondan
sorumludur.

İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi
Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı (DSİ ve OGM), TOBB, İş
Mak. Dist. ve İmalatçıları Birliği,
Türkiye Müteahhitler Birliği, İNTES

ULUSLARARASI
DESTEK VE
İŞBİRLİĞİ HİZMET
GRUBU

AFAD

Dışişleri Bakanlığı, Gümrik ve Ticaret
Bakanlığı, Kızılay

Yapılacak uluslararası
desteklerin (Malzeme,
personel vb.)
koordinasyonundan
sorumludur.
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• Uluslararası anlaşmalara göre destek ve işbirliğimiz bulunan organizasyon ve ülkelerden gönderilen
personel, malzeme ve araç yardımı durumunda gümrük, ulaşım, konuşlanma, rehberlik, tercümanlık
hizmetlerini yerine getirmek.
• Uluslararası kuruluşlara bağlı yurt dışı organizasyonlarla koordinasyonu sağlamak.
• Uluslararası yardım konularını belirlemek.

KAYNAK
YÖNETİMİ HİZMET
GRUBU

AFAD
Afet ve acil durumlarda
çalışacak ilave personel,
teknik uzman, malzeme
ve ekipman temini ve
izlemesine yönelik
koordinasyondan
sorumludur.

Kalkınma Bakanlığı (Kalkınma
ajansları), İçişleri Bakanlığı (İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü)
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• Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, makine ve ekipman ihtiyaç
tespiti ve temini için kaynak yönetimi planlaması yapmak, temin etmek.
• Görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makinaları, ekipmanları vb. kayıt altına
almak.
• Kaynak israfını kontrol etmek, denetlemek, iş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmak.

Tablo 6. FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI
HİZMET GRUBU
SATIN ALMA VE KİRALAMA
HİZMET GRUBU

MUHASEBE, BÜTÇE VE MALİ
RAPORLAMA HİZMET GRUBU

ULUSAL VE ULUSLARARASI
NAKDİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU

ZARAR
TESPİT HİZMET GRUBU

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI
AFAD
Afet ve acil durumlarda
ihtiyaç duyulacak kaynakları
acil yardım harcamaları
kapsamında satın alma ve
kiralama hizmetlerine yönelik
koordinasyondan sorumludur.

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

AFAD

Maliye Bakanlığı

Afet ve acil durumlarda
muhasebe, bütçe ve mali
raporlama hizmetlerine
yönelik koordinasyondan
sorumludur.
AFAD
Ulusal ve uluslararası nakdi
bağış hizmetlerine yönelik
koordinasyondan sorumludur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TRT,
RTÜK, kamu bankaları, Kızılay, STK,
özel sektör

MALİYE BAKANLIĞI
Afet ve acil durumlara yönelik
zararların mali ve iktisadi
boyutunun belirlenmesine
yönelik koordinasyondan
sorumludur.

İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
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HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
• Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın
almak, kiralamak veya el koymak.
• Afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen
ihtiyaçların satın alma ve kiralama hizmetlerini yapmak.
• Satın alma, kiralama ve el koymaya ilişkin belge ve kayıtların
korunmasını sağlamak.
• Satın alma veya kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme ve
protokollerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
• Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma
sürelerini kaydetmek ve puantajını yapmak.
• Müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak.
• Harcamaları muhasebeleştirmek.
• Harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek.
• Acil yardım ödeneklerini sağlamak
• Ulusal ve uluslararası nakdi bağışların, banka hesaplarında
toplanmasını sağlamak.
• Ulusal bağışlar için kampanyalar koordine etmek ve hesap
açmak.
• Toplanan nakdi bağışların takibini yapmak.
• Afet sonrası meydana gelen bina, taşınır emtia, tarım
(Hayvancılık, tarım arazisi), sanayi ve imalat, alt yapı
(Kanalizasyon, su, elektrik, doğal gaz,) ulaşım, turizm, bilişim,
bankacılık, sağlık vb. konular ve sektörlerde meydana gelen
iktisadi ve mali kayıplara ilişkin kayıtları ilgili hizmet
gruplarından, kurum ve kuruluşlardan toplamak, ulusal
düzeyde zarar tespit hesabını yapmak ve raporlamak, zararın
mali bilançosunu çıkarmak.

7.1. Afetlerle İlgili Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Afetlerle doğrudan ilişkili STK’ları farklı sınıflandırmalar altında inceleyebiliriz.
Bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir;
•

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaçlar

•

Dini Motifli Yabancı Kuruluşlar

•
Birleşmiş Milletlere Bağlı Yabancı Kuruluşlar (UNICEF, WHO, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı: UNDP)
•

Oxfam,

•

Avrupa Komisyonu İnsani Ofisi

•

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)

•

Üniversite Toplulukları

•
CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere: Her Yere
Destek ve Yardım Birliği)

•

•

MSF (Médecins Sans Frontières: Sınır Tanımayan Doktorlar)

•

Çocukları Koruma (Save The Children)

•

St John Ambulance

World Vision (Dünya Vizyonu)

7.1.1. INSARAG (International Search and Rescue Advisory
Group: Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu)
Üye ülkelerin resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında
yer alan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir ağ olan INSARAG, 1991 yılında
kurulmuştur. Grubun amacı; üyelerinin, ihtiyaç olan bölgelere hızla ulaşmalarını ve
verimli bir çalışma gerçekleştirmeleri için gereken koordinasyonu sağlamaktır.
INSARAG’ın rolü, çökmüş yapıların bulunduğu acil durumlarda afetten etkilenen
bir ülkeyi desteklemek için etkili ve ilkeli uluslararası kentsel arama ve kurtarma (USAR)
yardımını hazırlamak, seferber etmek ve koordine etmek; uluslararası, bölgesel, alt
bölgesel ve ulusal seviyede kapasite geliştirmeyi desteklemektir. INSARAG bunu
aşağıdaki yollarla yapar:
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•
USAR yardımı, eşgüdüm metodoloji ve araçları ve ilgili paydaşlar
arasındaki seferberlik ve bilgi alışverişi protokollerine ilişkin ortak standartların
geliştirilmesi ve desteklenmesi
•

Üye Devletler, STK’lar ve ulusal, bölgesel ve uluslararası ortaklar arasında
işbirliği ve deneyim paylaşımının ve bunlarla işbirliğinin desteklenmesi.

Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi (GDACS) gibi, INSARAG da,
İnsanî İlişkiler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Cenevre’deki Acil Hizmetler Bölümü'ne
(ESB) bağlıdır. Bölümdeki Koordinasyon Destek Birimi (FCSS), INSARAG sekreterliği
olarak çalışmaktadır. Afrika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde 32, Amerika bölgesinde 7,
Asya ve Pasifik Asya ve Pasifik bölgesinde 12 olmak üzere toplam 51 ülkeden en
az 7369 personel ile 81 üyesi bulunmaktadır.
INSARAG, bir Yürütme Grubu, üç Bölge Grubu ve Sekreterliğin yanı sıra USAR
Ekip Liderleri Toplantısı ve Çalışma Gruplarından oluşmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. INSARAG örgüt yapısı.
Türkiye’den harf sırasına göre üye olan ekipler;
•

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),

•

AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği,

•

AKUT Arama Kurtarma Derneği,

•

Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi,

•

Gölcük Ticaret Odası Arama Kurtarma Ekibi,

•

İstanbul Üniversitesi Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi,
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•

Yeni Yüksektepe GEA Arama Kurtarma Ekibi

7.2. Afetlerle İlgil Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları
7.2.1. İSÜDAK ((İstanbul Üniversitesi Doğal Afetler Arama
Kurtarma Ekibi)
İSÜDAK 1999 yılında kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası operasyon deneyimi
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler INSARAG üyesidir. Ekip üyelerini öğretim üyesi,
öğrenci, mezun ve üniversite personeli oluşturmaktadır. Öğrenci üyelerinin büyük
çoğunluğu İÜSB Dağcılık Kolu öğrencileridir. İSÜDAK’ın Sivil Savunma ile protokolü
vardır ve her İSÜDAK üyesi ilk eğitimini Sivil Savunmadan almak zorundadır. Avcılar
Kampüsündeki Enkaz’da sürekli olarak yapılan tatbikatlarla üyelerin deprem arama ve
kurtarma konusundaki deneyimlerinin artırılması sağlanmaktadır. İSÜDAK BM eğitmen
eğitimini alarak yurtiçi ve yurtdışı ekiplere INSARAG eğitimi verme yeterliğine
ulaşmıştır. Bir üniversite ekibinin eğitim verir durumda olması oldukça önemlidir.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokulların olası bir
depremden etkilenmeleri durumunda müdahale etmek, afet dışı dönemde ise müdahale
edecek ekipleri yetiştirmek ekibin öncelikli amacıdır. Yurt içi ve yurt dışında başta
deprem, sel ve çığ olmak üzere meydana gelecek her türden doğal afete gücü yettiğince
müdahale etmek de ikincil amaçtır. Nitekim dünyanın herhangi bir yerinde olacak doğal
afete müdahale edebilecek kapasite, güç ve sayıda personele sahiptir.
Günün her saatinde meydana gelebilecek herhangi bir olay için personel sistemi
her an hazırdır. Örnek vermek gerekirse; Bingöl depreminde 83 dakika, Cezayir
depreminde 67 dakika, İran depreminde 34 dakika, Pakistan depreminde ise 80 dakika
içinde operasyona gidecek ekipler ve malzemelerle birlikte hazır duruma gelmiştir.
Ekibin çekirdek kadrosu yurtiçinde ve yurtdışında aldıkları eğitimlerle deprem
yangın, sel ve dağ arama kurtarma çalışmalarında yetkin hale gelmişlerdir. Bu eğitimler
ekibin katıldığı operasyonlarda iyice pekişmiştir.
Acil Eylem Planlamaları
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullardan seçilen kişilere
2000 yılında eğitim verilmiş ve üniversitemizin bütün binalarının afet öncesi hazırlıkları
ve eylem planları tamamlanmıştır. Ancak bu çalışmaların belli aralıklarla yenilenmesi
gerekmektedir.
Yeni Eylem Planı
•
Daha verimli çalışmalar üretmek adına bütün üniversitenin acil eylem
planları, İSÜDAK ekiplerinin kontrolünde yeniden yapılmaya başlanmıştır. Çalışmalar
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halen devam etmektedir.
•

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü deprem sonrasında geniş halk yığınlarını
ve arama – kurtarma ekiplerini barındıracak oldukça geniş alanlara sahiptir. Bu
nedenle Avcılar Kampüsünde İSÜDAK Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 150 metrekarelik bir prefabrik yapı
yaptırılmıştır.

İSÜDAK geçtiğimiz yıllarda pek çok uluslararası eğitim almıştır. INSARAG
(International Search and Rescue Advisory Group) uluslararası arama kurtarma
ekiplerinin üye olduğu bir ağdır. Bu kurumun asıl amacı arama kurtarma ekiplerine
rehberlik etmek ve ekiplerin ortak bir dil konuşmasını sağlamaktır. Son yıllarda dünyada
görülen doğal veya insan yapısı felaketlerin boyutlarının giderek artması, uluslararası
yardımın koordineli bir şekildi hızla afet bölgesine ulaştırılmasını gerekli kılmıştır. Ne
var ki ulaştırılan yardımın eşgüdümlü olması şarttır. İNSARAG arama kurtarma ekipleri
arasındaki eşgüdümü sağlayacak bir altyapının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlar.
Bu altyapı ise sahada ekiplerin ortak bir çalışma diline sahip olmasıyla gerçekleşir.
INSARAG çalışma grupları bu amaçla rehberler, eğitimler, tatbikatlar, masa başı
çalışmaları hazırlarlar. Hiyerarşik bir örgüt olmaktan ziyade bir ağ olduğu için tüm
INSARAG üyelerinin temsilcileri çalışma gruplarına katılabilir ve karar alma sürecinde
görüş beyan edebilir. Unutulmaması gereken nokta INSARAG'ın görevinin uluslararası
yardımın eşgüdümünü sağlamak olmadığıdır. INSARAG sadece kentsel arama kurtarma
ekipleri için standartlar oluşturan bir kurumdur. Fakat bu kurumun herhangi bir ofisi
bulunmamaktadır. INSARAG dizgesi bir ağ olarak çalışır. INSARAG’a sadece kentsel
arama kurtarma ekipleri üye olabilir. Kentsel arama kurtarma çok disiplinli bir faaliyettir.
Dünya üzerinde farklı ekipler bu çok disiplinli faaliyeti yürütürken kendi ekollerini
geliştirmişlerdir. INSARAG bu ekolleri kapsayan ve uluslararası sisteme entegre eden bir
şemsiyedir. INSARAG üyesi bir ekip olarak İSÜDAK, INSARAG farkındalık eğitimini
almış, tatbikatına katılmış ve bölgesel grup toplantılarına katılmıştır.
İSÜDAK aynı zamanda NATO Uluslararası Kurtarma Eğitimini de almıştı.
NATO'nun sivil kurumlarından EARDCC bu eğitimi düzenlemektedir. EARDCC genel
olarak uluslararası insani yardımı bölgeye ulaştıran ve yönlendiren bir kurumdur. Tabii
ki genel olarak NATO üyelerinin kullandığı bir kurumdur. Bununla beraber Sovyet
blokunun çökmesi ve küresel terörist aktivitelerin artması sonucu NATO'nun geliştirdiği
menzil dışı (out of array) doktrini çerçevesinde Kuzey Atlantik coğrafyasının dışında da
faaliyet yürütmektedir. Özellikle Pakistan depreminde oldukça etkin bir yardım çalışması
sergilemiştir. EARDCC yardımı OCHA (Office for Coordination of Humanitarian
Affairs) ile eşgüdümlü bir şekilde yapar. İSÜDAK’ın almış olduğu NATO eğitimi
İSÜDAKın uluslararası operasyonlarda ihtiyaç duyacağı koordinasyon ve irtibat
tecrübesi artmıştır.
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İSÜDAKın almış olduğu uluslararası eğitimlerden birisi de JICA (Japon
Uluslararası İşbirliği Ajansı) arama kurtarma eğitimidir. Bu eğitim uluslararası
katılımcılara verilen bir kurtarma eğitimidir. Eğitim Daha çok arama kurtarmanın teknik
detaylarıyla ilgili fakat acil durum yönetimini de kapsayan 3 aylık uzun bir programdır.
Bu eğitim İSÜDAK'ın teknik birikimini artırmıştır.
İSÜDAK'ın Birleşmiş Milletler’den aldığı eğitimler şüphesiz uluslararası
eğitimler içinde çok önemli bir yer tutar OSOCC (On-Site Operations Coordination
Center-saha operasyonları koordinasyon merkezi) eğitimi her uluslararası operasyona
giden ekibin almış olması gereken bir eğitimdir. Eğitimin asıl amacı uluslararası
eğitimlerde ekibin ihtiyaç duyacağı irtibat görevlilerini yetiştirmektir. Bu görevliler afet
bölgesinde OSOCC ile kurtarma ekibinin irtibatını sağlayacak kimselerdir. Eğitim irtibat
görevlilerine OSOCC'ın çalışma prensiplerini uluslararası yardımın genel koordinasyon
mantığını aktarır. Bu eğitimin hedefi insani yardım amacıyla bölgeye giden birleşmiş
milletler görevlileriyle kurtarmacıların arasında maksimum uyumun yakalanmasıdır.
İSÜDAK bu eğitimi alarak herhangi bir uluslararası afette ihtiyaç duyacağı iletişim
kapasitesine ulaşmıştır.
UNDAC eğitimi BM'nin insani yardımı koordine etmek için ihtiyaç duyacağı acil
durum yöneticilerini yetiştirir. Bu eğitim oldukça önemli bir eğitimdir. Dünyanın pek çok
sorunlu noktasında insani yardımları yönlendiren kimseler bu eğitimi almış kişilerdir.
UNDAC eğitimi her an harekete hazır teknolojiyi kullanabilen her türlü acil durumda
insani yardımı koordine edebilecek kimseler yetiştirir. UNDAC ekibinin görev sahası
Doğal Afetlerle sınırlı değildir. Her türlü insani yardım gerektiren durumda bu ekip
koordinasyonu yürütebilir. İnsani yardımın en çok gerekli olduğu oldukça kaotik bir
ortam yaratan büyük çaplı doğal afetlerde UNDAC ekibi kilit rol oynar. İSÜDAK
oldukça önemli olan bu eğitimi de almıştır. Bu sayede uluslararası afetlere müdahalede
İSÜDAK koordinasyon bilgisini en üst noktaya taşımıştır. Bir başka ifadeyle İSÜDAK
koordine olma kapasitesi kadar koordine etme kapasitesine de sahip olmuştur.
Eğitmenlerin aldığı uluslararası eğitimler;
BM OCHA “OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre)”
Finn Rescue Force “Kurtarma Teknikleri”
BM “UNDAC”, “UNDAC Tazeleme” ve “UNDAC Danışma”
NATO PfP “Uluslararası Kurtarma Operasyonları”
BM “INSARAG Farkındalık”
JICA “Kurtarma Teknikleri”
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BM “Güvenlik ve Emniyet”
FEMA “Arama Köpeği Uzmanı”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitmenliği” ve “Enkaz
Yönetimi”
BM OCHA FCSS “Eğitmen Eğitimi”
İSÜDAK, ayrıca birçok ulusal ve uluslararası çalıştay, toplantı, tatbikat ve operasyona
aktif olarak katılmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) TAMP’ta belirtilen operasyon servisi ve acil durum alt servisinin hizmet
gruplarından “haberleşme hizmet gurubu”na STK’lar nasıl katkı sağlamaktadır?
2) TAMP’ta belirtilen operasyon servisi ve acil durum alt servisinin hizmet
gruplarından “arama ve kurtarma hizmet gurubu”na STK’lar nasıl katkı sağlamaktadır?
3) TAMP’ta belirtilen operasyon servisi acil durum alt servisinin hizmet
gruplarından “sağlık hizmet gurubu”na STK’lar nasıl katkı sağlamaktadır?
4) TAMP’ta belirtilen operasyon servisi ön iyileştirme alt servisinin hizmet
gruplarından “beslenme hizmet gurubu”na STK’lar nasıl katkı sağlamaktadır?
5) TAMP’ta belirtilen lojistik ve bakım servisinin hizmet gruplarından “hizmet
grupları lojistiği hizmet gurubu”na STK’lar nasıl katkı sağlamaktadır?
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8. DÜNYADAKİ STK’LARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Kar amacı gütmeden kamu ve özel kuruluşlar yolu ile çok sayıda ve farklı
konularda hizmet veren sayısız organizasyon, koalisyon, hareketleri ve kapsayan STK
sektörü, son yirmi yılda hayırseverliğin de ötesine geçmiştir.
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8.1. Uluslarası En İyi STK Sıralamalarına Giren STK’lardan
Örnekler
Dünyada yapılan bazı STK sıralamalarında üst düzeyde olanlar veya toplumsal
gelişim sürecinde basamak taşı oluşturan STK’ların bazıları bu bölümde örnek olarak
verilmştir. Örneğin faklı ülkelerden uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları The
Global Journal 2012 yılında dünyadaki ilk 100 STK sıralamasını yayınlamaya başlamış,
2015 yılında kapsamını genişleterek dünyadaki, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve
Asya’daki STK’lar için ilk 500 STK sıralamasını yayınlamıştır. Cenevre merkezli kuruluş
olan Global Geneva STK’ları fikirler, etkinlilik, yenilik, sürdürülebilirlik, hesap
verebilirlik ve şeffaflık, insanların yaşamına faydalı etkisi, kendini nasıl yönettiği ve
engellerin üstesinden gelebilme kabiliyeti gibi ana başlıklardan oluşan birçok alt kriter
açısından değerlendirerek en iyi STK’ları belirlemektedir.
Yıllara göre sıralamaları az çok değişse de dünya çapında farklı konularda faaliyet
gösteren ve bazılarına diğer bölümlerde değinilen STK’lardan bir kısmı diğerlerine göre
öne çıkmaktadır. Dünyanın en iyi 100 STK’sı listesinden faaliyet alanlarına göre ayırarak
listelenirlerse;

8.1.1. Eğitim Alanından Örnekler
8.1.1.1.Wikimedia Foundation:
Wikimedia Vakfı, Vikipedi Ansiklopedisi gibi çeşitli özgür içerikli projeleri
bünyesinde barındıran, kar amacı gütmeyen ve ABD’nin Florida Eyaleti yasalarına tabi
bir organizasyondur. 20 Haziran 2003 tarihinde kurulmuştur.

8.1.1.2.Room to Read:
Okuryazarlık ve eğitimde fırsat eşitliği konularında çalışan, dünyada değişimin
eğitimli çocuklar ile başlayacağı sloganı ile hareket eden kar amacı gütmeyen bir
organizasyondur. Gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca çocuğun hayatını değiştirmek
üzere yerel topluluklar, ortak kuruluşlar ve hükümetlerle işbirliği halinde çalışır. Kız
çocuklarının ortaokulu bitirmesi için destek verir. Asya ve Afrika kıtasında on ülkede
hizmet vermektedir.

8.1.1.3. Pratham:
Hindistan’daki eğitim kaltesini artırmak için oluşturulan yenilikçi ve en büyük
sivil toplum kuruluşlarından biridir. Hindistan’daki fakir çocuklara yüksek kaliteli ve
düşük maliyetli eğitim sağlanması için çalışır. Dezavantajlı çocuklara ve okul öncesi
eğitime de ağırlık vermektedir. Praham Sanskritçede “ilk” anlamına gelmektedir.
Gerçekten de politika ve stratejileri sayesinde Hindistan’ın eğitim alanında başarı elde
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eden, büyük ölçekli ilk organizasyonudur. Praham’ın kurucusu sosyal Girişimcilik Ödülü
ile Kalkınma İşbirliği Ödülü kazanmıştır.

8.1.1.4. FAWE (Forum for African Women Educationalists):
Afrikalı Kadın Eğitimciler Forumu 1992 yılında beş kadın bakan tarafından
kızların eğitimini desteklemek amacı ile kurulmuş bir Pan-Afrika sivil toplum
kuruluşudur. Organizasyonun üyeleri arasında eğitim bakanları, rektör yardımcıları,
eğitim politikasına yön verenler, araştırmacılar, insan hakları savunucuları
bulunmaktadır. Sekreterliği Nairobi’de bulunmaktadır. Toplam 33 ülkede faaliyet
göstermektedir.

8.1.1.5.Akilah Institute for Women:
Akilah Kadın Enstitüsü, genç kadınlara ekonomik bağımsızlık sağlamak,
toplumda ve iş yaşamında lider rolleri kazandırmak için kurulmuştur.

8.1.2. Gelişme Alanından Örnekler
8.1.2.1. BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee):
Yoksulluk içinde yaşayan insanların güçlenmesini hedef alan Bangladeş merkezli
dünyanın en büyük kalkınma organizasyonudur. Toplam 11 ülkedeki her 55 kişiden
birinin hayatına dokunmaktadır. Ekonomik gelişme, eğitim, toplum sağlığı, afet yardımı
konularında faaliyet göstermektedir.

8.1.2.2.Acumen:
Eski adı Acumen Fonu’dur. Rockefeller Vakfı, Cisco Sistemleri Vakfı ve üç
hayırseverin birleşip sermayelerini koyması ile 1 Nisan 2001 yılında kurulmuştur.
Yoksulluk sorunlarını çözmek için girişimcilik yaklaşımları kullanan kar amacı gütmeyen
New York merkezli, Hindistan, Pakistan, Kenya ve Gana’da bölge ofisleri bulunan bir
girişim fonudur. Amacı, yoksulların yaşamlarını iyileştirmek için düşük maliyetli mallar
ve hizmetler sunarak ekonomik olarak sürdürülebilir organizasyonların kurulmasına
yardım etmektir.

8.1.2.3. Mercy Corps:
Küresel bir insani yardım kuruluşudur. Kamboçyalı mültecilere yardım amacıyla
1979 yılında Mültecileri Koruma Fonu adı ile kurulmuş, insanların dikkatini bu konuya
çekerek savaş ve soykırımdan kaçan yüzbinlerce Kamboçyalı mültecinin kurtulmasına
yardımcı olmuştur. 1982 yılında Mercy Corps adını alarak gelişip büyümüştür. Hızlı ve
etkili, düşük maliyetli programlar ile ulusal ve uluslararası tanınmaya başlar. Güvenli,
üretken ve adil topluluklar inşa etmek amacı ile acı çeken, zulüm gören ve yoksul insanlara
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yardım eder. İnsan yaşamının değerine ve onuruna, insanın barışçı topluluklarda yaşaması
ve hayatlarını etkileyen kararlara tam olrak katulma hakkına sahip olduğuna inanır. Gıda,
barınak, sağlık, tarım, su ve sanitasyon, eğitim ve küçük işletme kredileri için bugüne
kadar 1 milyar pounddan fazla para dağıtmıştır. Her yıl 19 milyondan fazla indana
afetlerden kurtarmak, güçlü toplumlar oluşturmak, yoksulluğa karşı kendi çözümlerini
bulmalarını sağlamak amacı ile yardımcı olur. Hint Okyanısundaki Tsunami trajedisine,
Afganistan ve Irak’taki savaşlara, Nijer’deki gıda krizine, Çin’den Haiti’ye kadar
depremlere yardımda uluslararası liderlik yapmıştır. Sivil toplumu güçlendirmek için
yardım ve gelişme programları uygulayan ilk insani yardım kuruluşları arasındadır.
Özellikle etnik çatışma ve ekonomik çöküş yaşayan parçalanmış ülkelerde sadece bir okul
inşa etmek ya da bir çocuğu aşılamak yereli değildir. Fakir ama çalışkan aileler ile birlikte
çalışarak daha huzurlu, şeffaf, demkratik ve ekonomik açıdan güçlü toplumlar yaratmak
için farklı grupları bir araya getirir. Türkiye’de Suriyeli mültecilerin acil insani yardım
ihtiyaçlarını karşılamak ve birlikte getirdiği sorunları çözmek amacı ile yerel toplulularla
birlikte çalışır.

8.1.2.4. Root Capital:
Afrika ve Latin Amerika’nın yoksul kursal alanlarında faaliyet gösteren kar amacı
gütmeyen sosyal bir yatırım fonudur. Afrika ve Latin Amerika’da yoksul ve hassas
çevreye dahip alanlarda finans, tavsiye ve kolaylaştırma stratejisi ile olumlu sosyal ve
çevresel etkileri artırmayı amaçlamaktadır.

8.1.2.5. One Acre Fund:
Doğu Afrika’daki küçük ölçekli çiftçilere finanman sağlama ve tarımsal eğitim
hizmetleri ile açlığı ve yoksulluğu azaltmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir
organizasyondur. Bungoma, Kenya merkezli örgüt; Kenya, Ruanda, Burundi, Tansanya,
Uganda ve Malavi’deki kırsal köylerde yaşayan çiftçilerle çalışır. Uzak yerlerde yaşayan
küçük ölçekli çiftçiler birden fazla alanda desteğe gereksinim duymaktadır. Kuruluş,
küçük çiftçiler için iş çözümleri önerir: Ticari girdiler, tohum dağıtımı ve gübreler, tarım
yöntemleri konusunda eğitim, hasat satışından elde edilen karları artırmak için pazar
kolaylaştırma maddelerinden oluşan hizmet paketi sunar. 2020 yılına kadar en az 1
milyon çiftçi ailesine ve bu ailelerde yaşayan 5 milyondan fazla kişiye hizmet verilmesini
hedeflenmektedir. Milyonlarca çiftçi tek bir ses çıkardığında hükümetle işbirliği yapmak
ve ulaşılabilen özel sektörü yelpazesini genişletmek daha kolay olacaktır.

8.1.2.6.Open Society Foundations (Açık Toplum Vakfı):
Macar asıllı ve ABD’li finans spekülatörü ve liberal girişimci George Soros
kurmuştur. Açık toplum modelini dünyaya yaymaya çalışmaktadır. Türkiye’de de 2001
yılından beri Açık Toplum Vakfı adı altında faaliyet göstermektedir. Türkiye’nin insan
hakları, demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı ve daha açık bir toplum
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olabilmesi amacıyla 20 Ağustos 2008’de kurulmuş olup, AB-Türkiye üyelik süreci,
reform, kadın hakları, eğitim, bölgesel farklılıkların giderilmesi, sivil toplumun
güçlenmesi gibi öncelikli ilgi alanlarına giren girişimleri proje veya kurum ölçeğinde
desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir.

8.1.2.7. World Vision:
Uluslararası bir Hıristiyan insani yardım, kalkınma organizasyonudur.
Misyonerlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için bir hizmet organizasyonu olarak 1950
yılında kurulmuştur. 90’dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

8.1.3. Barış Alanından Örnekler
8.1.3.1.Cure Violence:
Illionis Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Toplumlarda şiddetin yayılmasını
durdurmak için hastalık kontrolünde ki gibi yöntem ve stratejiler kullanır. Bu amaçla
yüksek risk taşıyan bireylerin belirlenerek tedavi edilmesini sağlar. Ulusal ve uluslararası
birçok partner kuruluşla ilbirliği yapmaktadır.

8.1.3.2. Apopo:
Kara mayınlarını ve tüberkülozu tespit etmek için eğitimli Afrika dev keseli
sıçanlarından yararlanan Belçika lisanslı bir sivil toplum kuruluşudur.

8.1.3.3. International Alert:
Çatışmalara barışçıl çözümler bulmak için insanlara yardım etmek amacı ile 1986
yılında kurulmuştur. Uluslararası barışın sağlanması için faaliyetlerde bulunan, kar amacı
gütmeyen bir organizasyondur. Bağımsız olarak hareket eden büyük bir sivil toplum
kuruluşu olarak çatışmaları önleme ve çözümler üretme konusunda küresel ölçekte
hükümetler arası rol üstlenir. Yayınları yükseköğretim kurumlarında kaynak kitap olarak
önerilmektedir.

8.1.4. İnsani Yardım Alanından Örnekler
8.1.4.1. Danish Refugee Council:
Danimarka Mülteci Konseyi, 1956 yılında kurulmuştur. 33 üye organizasyonu
barındıran şemsiye bir organizasyondur. Çatışmalardan etkilenen toplum ve kişilere geniş
yelpazede faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyetler on alanda sınıflandırılabilir: Barınma
ve gıda dışı maddeler, gıda güvenliği, koruma, gelir getirme, koordinasyon ve operasyon
hizmetleri, toplumsal altyapı ve hizmetleri, mayın temizleme, silahlı şiddeti azaltma, su
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sanitasyon ve hijyen, eğitim. Dünyada Türkiye dahil 30’dan fazla ülkede faaliyet
göstermektedir.

8.1.4.2.Care (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere):
Yoksulluğu sona erdirmek için birlikte çalışan 14 üyeli küresel bir
konfederasyondur. 2015 yılında dünya çapında 95 ülkede çalışmış, 890 adet yoksullukla
mücadele geliştirme ve insani yardım projesi desteklemiş, 65 milyondan fazla insana
ulaşmıştır. 10 alanda faaliyet göstermektedir: Acil yardım, eğitim, HIV ve AIDS, gıda
güvenliği, kadın sorunları, taraf favunma, iklim değişikliği, anne sağlığı, ekonomik
gelişme, su temizliği ve hijyen.

8.1.4.3. Handicap International:
Kamboçya ve Tayland mülteci kamplarına yardım sağlamak amacıyla 1982
yılında iki Fransız doktor tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi Fransa
ve Belçika’dadır. İsviçre, Lüksemburg, İngiltere, Almanya, Kanada ve ABD olmak üzere
altı ülkede şubeleri mevcuttur. Savunmasız ve engelli insanlara yoksulluk, dışlanma,
çatışma ve afet durumlarında yardım etmeyi amaçlamaktadır. Dünya çapında 3500’den
fazla saha çalışanı şu anda 60’dan fazla ülkede bulunmaktadır. 1997 yılında Uluslarası
Kara Mayınlarının Yasaklaması Kampanyasına katılan 6 kurucu üyeden biri olarak Nobel
Barış Ödülünü almıştır.

8.1.4.4.International Rescue Committee (IRC):
Uluslararası Kurtarma Komitesi, küresel bir insani yardım, yardım ve kalkınma
kuruluşudur. Albert Einstein’ın isteği üzerine 1933 yılında kurulan IRC, günümüzün en
zorlu insani krizlerine, insani yardım, acil yardım, kalkınma, mültecilere uzun dönemli
yardım, savaş, zulüm veya doğal afet nedeni ile yerinden olanlara çözümler sunmaktadır.

8.1.4.5. Zoa:
Kırılgan devletlerdeki şiddetli çatışmalardan ve doğal afetlerden etkilenen
korunmasız insanlara destek veren uluslararası bir yardım ve iyileştirme
organizasyonudur. Korunmasız kurbanların yer değiştirmelerine doğrudan yardım eden
en zor bölgelerdeki saha personeli ile 15’ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
ZOA’nın bulunduğu ülkeler Afganistan, Burundi, Kongo, Etiyopya, Ürdün, Irak
Kürdistan Bölgesi, Liberya, Myanmar, Filipinler, Güney Sudan, Sri Lanka, Sudan Suriye,
Uganda ve Yemen’dir. Güvensiz ve istikrarsız bölgelerde aktiftir: Orta Doğu’da Suriyeli
mülteciler, savaşın parçaladığı Güney Sudan’da yerlerinden kopartılmış insanlar, Kuzey
Irak’ta yerlerinden edilen Yezidiler ve Güney Sudanlı mülteciler bunlardan bazılarıdır.
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8.1.4.6. Concern:
1968 yılında Biafra eyaletindeki Nijeryalıların açlığına yardım etmek amacıyla
kurulmuştur. Dünyadaki yoksul insanların hayatlarını değiştirmek için çalışan
uluslararası bir ilkyardım organizasyonudur. Bugün, 50 ülkeden 3.200'den fazla çalışanı
bulunan Concern, dünyanın fakir ülkelerinden 26'sında faaliyet göstererek insanların
hayatlarında büyük ve uzun süreli gelişmeler sağlamasına yardımcı olmaktadır. 2015
yılında 22,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde değiştirmiştir.

8.1.5. Çevre Alanından Örnekler
8.1.5.1. Rare:
1973 yılında kurulmuş uluslararası bir çevre koruma örgütüdür. Çevre sorunları
ile ilgilenir. Aslında koruma, insan davranışlarını değiştirme ile ilgilidir. 25 yılı aşkın bir
süredir 50'den fazla ülkede yaşanan insanları, kaynak kullanıcıları iken çevre
görevlilerine haline getirmiştir. Sürdürülebilir balıkçılık, temiz tatlı su, organik tarım gibi
programlarla toplumdan destek alan bir çevre korumacılık yöntemini benimsemektedir.
Ticari pazarlama ve reklam tekniklerini kullanarak kalplere ve akla ulaşmayı başarmıştır.
Yerel liderleri de değişime önderlik etmeleri için çevre farkındalığı konusunda
eğitmektedir. Yerel olarak başarılı olan çözümleri dünya geneline uyarlayarak yerel
değişikliklerin küresel etkiye dönüşümünü sağlamaktadır.

8.1.5.2. Water for People:
AWWA (American Water Works Association: Amerikan Su İşleri Birliği)
tarafından 1991 yılında kurulmuştur. 9 ülkede (Guatemala, Honduras, Nikaragua, Peru,
Bolivya, Uganda, Ruanda, Malawi ve Hindistan) 4 milyon kişiye sağlıklı su ve temizlik
getirmek, uzun süreli su temini ve sağlık altyapısı oluşturmak için çalışmaktadır. Çünkü
dünyada 1,8 milyar insan temiz suya ulaşamamakta, 2,4 milyar insan ise uyugun temizlik
koşullarından yoksun kalmaktadır. Kadınlar ve çoxuklar her gün suya ulaşmak için 4
saatten fazla yol gitmektedirler. Her yıl 840 binden fazla insan su kaynaklı hastalıklar
yüzünden ölmektedir. Water for People, bu durumu değiştirmeye çalışmaktadır.

8.1.5.3. Greenpeace:
Greenpeace'in kurucuları olan bir grup pasifist, ekolojist, gazeteci ve hippi kırık
dökük bir balıkçı teknesi olan Phyllis Cormack'a Greenpeace bayrağı çekerek Kuzey
kutbuna yakın Amçitka Adasına doğru yola çıkar. Amaçları Amerika Birleşik Devletleri
donanmasının yaptığı atmosferdeki nükleer denemeleri durdurmaktır. Bu ilk adım,
uluslararası bir oluşumun başlangıcı olur. Greenpeace'in ilk kurucuları tarafından
benimsenen bağımsızlık, şiddetsizlik, yaratıcılık, çevre suçlarına şahitlik etme ilkeleri
daha sonra Greenpeace'in temel ilkeleri haline gelir. Greenpeace, çevreyi korumak ve
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barışı desteklemek için faaliyet gösteren bağımsız küresel bir örgüt olarak:
Gezegenimizin en büyük tehdidi iklim değişikliğine karşı enerji devrimini başlatmak;
tahripkâr ve sorumsuz balıkçılık politikalarına meydan okuyarak ve deniz rezervleri ağı
yaratarak denizlerimizi korumak; dünyanın en eski ormanlarını ve bu ekosisteme
bağlı yaşayan bitki, hayvan ve insanları korumak; çatışmaların nedenlerini ele alarak,
bütün nükleer silahlardan arınmak yoluyla silahsızlanma ve barış için çalışmak; bugünün
ürünlerinde zararlı kimyasalların kullanılmadığı zehirli maddelerden arınmış
(toksiksiz) bir gelecek yaratmak; genetiğiyle oynanmış organizmaları reddederek,
biyolojik çeşitliliği korumak, sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmaktadır.
Greenpeace, bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür. Avrupa, Amerika, Asya,
Afrika ve Pasifik'te toplam 40 ülkede, 28 bölgesel veya ulusal ofisle faaliyet göstermekte,
bağımsızlığını korumak için hiçbir hükümet veya şirketten bağış kabul etmediğini
belirtmektedir.
Diğer alanlardaki STK’lardan bazıları şunlardır:

8.1.6. Çocuk ve Gençlik Alanından Örnekler
Save the Children International (Konu 6.2.3’te değinilmiştir),
Plan International

8.1.7. İnsan Hakları Alanından Örnekler
Landesa,
Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü),
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) (Konu 6.2.4’te değinilmiştir)

8.1.8. Hukuk ve Yargı Alanından Örnekler
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International)

8.1.9. Sağlık Alanından Örnekler
MERLIN (Medical Emergency Relief International)
Partners in Health,
Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar),
Clinton Health Access Initiative (CHAI)
AMREF,
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Riders for Health,
Helen Keller International,
Marie Stopes International,
Fred Hollows Foundation,
International Medical Corps,
GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition)
Sayıları, yönetimleri, faaliyet alanları oldukça geniş olan bu STK’lar arasından
sağlık ve ilk yardımlarla ilgili olanları ayrı bölümde incelenecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Gelişme alanında faalyet yapan uluslararası STK’lara üç örnek veriniz.
2) Eğitim alanında faalyet yapan uluslararası STK’lara üç örnek veriniz.
3) Barış alanında faalyet yapan uluslararası STK’lara üç örnek veriniz.

4) İnsani yardım alanında faalyet yapan uluslararası STK’lara üç örnek veriniz.
5) Çevre alanında faalyet yapan uluslararası STK’lara üç örnek veriniz.

139
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Anahtar Kavramlar
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9.1. Birleşmiş Milletlerin Tarihçesi
“Birleşmiş Milletler” ifadesi ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin
D. Roosevelt tarafından ortaya atılmış, İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış
ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının
güvence altına alınmasını içeren insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla
Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası
İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan
ilk antlaşma, Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. Günümüzde BM’ye üye ülkelerin sayısı
son katılan üye Güney Sudan ile birlikte 193’ye ulaşmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. BM’ye üye ülkeler ve giriş tarihleri.
ÜLKE
Amerika Birleşik Devletleri
Arjantin
Belarus
Brezilya
Çin
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti
El Salvador
Filipinler
Fransa
Haiti
İngiltere ve Kuzey İrlanda
İran (İslam Cumhuriyeti)
Küba
Lübnan
Lüksemburg
Mısır
Nikaragua
Paraguay
Polonya
Rusya Federasyonu
Şili
Sudi Arabistan
Suriye Arap Cumhuriyeti
Türkiye
Ukrayna
Yeni Zelanda
Yugoslavya
Yunanistan
Belçika

GİRİŞ TARİHİ
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
24 Ekim 1945
25 Ekim 1945
27 Ekim 1945
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ÜLKE
Hindistan
Peru
Avusturalya
Kosta Rika
Liberya
Kolombiya
Güney Afrika
Meksika
Kanada
Etiyopya
Panama
Bolivya
Venezüella
Guatemala
Norveç
Hollanda
Honduras
Uruguay
Ekvator
Irak
Afganistan
İsveç
İzlanda
Tayland
Pakistan
Yemen
Myanmar
İsrail
Endonezya
Arnavutluk
Avusturya
Bulgaristan
Finlandiya
İrlanda
İspanya
İtalya
Kamboçya
Lao Halk Cumhuriyeti
Libya Arap Cemahiriyesi
Macaristan
Nepal
Portekiz

GİRİŞ TARİHİ
30 Ekim 1945
31 Ekim 1945
01 Kasım 1945
02 Kasım 1945
02 Kasım 1945
05 Kasım 1945
07 Kasım 1945
07 Kasım 1945
09 Kasım 1945
13 Kasım 1945
13 Kasım 1945
14 Kasım 1945
15 Kasım 1945
21 Kasım 1945
27 Kasım 1945
10 Aralık 1945
17 Aralık 1945
18 Aralık 1945
21 Aralık 1945
21 Aralık 1945
19 Kasım 1946
19 Kasım 1946
19 Kasım 1946
16 Aralık 1946
30 Eylül 1947
30 Eylül 1947
19 Nisan 1948
11 Mayıs 1949
28 Eylül 1950
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
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ÜLKE
Romanya
Sri Lanka
Ürdün
Fas
Sudan
Tunus
Japonya
Gana
Malezya
Gine
Benin
Burkina Faso
Çad
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Fildişi Sahili
Gabon
Kamerun
Kıbrıs
Kongo
Madagaskar
Nijer
Orta Afrika Cumhuriyeti
Somali
Togo
Mali
Senegal
Nijerya
Sierra Leone
Moritanya
Moğolistan
Tanzanya
Burundi
Jamaika
Ruanda
Trinidad ve Tobago
Cezayir
Uganda
Kuveyt
Kenya
Malawi
Malta
Zambiya
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GİRİŞ TARİHİ
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
14 Aralık 1955
12 Kasım 1956
12 Kasım 1956
12 Kasım 1956
18 Aralık 1956
08 Mart 1957
17 Eylül 1957
12 Aralık 1958
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
20 Eylül 1960
28 Eylül 1960
28 Eylül 1960
07 Ekim 1960
27 Eylül 1961
07 Ekim 1961
27 Ekim 1961
14 Aralık 1961
18 Eylül 1962
18 Eylül 1962
18 Eylül 1962
18 Eylül 1962
08 Ekim 1962
25 Ekim 1962
14 Mayıs 1963
16 Aralık 1963
01 Aralık 1964
01 Aralık 1964
01 Aralık 1964

ÜLKE
Gambia
Maldivler
Singapur
Guyana
Botsvana
Lesoto
Barbados
Moritus
Svaziland
Ekvator Gine’si
Fiji
Bahreyn
Butan
Katar
Oman
Birleşik Arap Emirlikleri
Almanya
Bahama Adaları
Bangladeş
Gine. Bissau
Grenada
Cape Verde
Mozambik
Sao Tome ve Principe
Papua Yeni Gine
Komor Adaları
Surinam
Seyşel adaları
Angola
Samoa
Cibuti
Vietnam
Solomon Adaları
Dominika
Saint Lucia
Zimbabwe
Saint Vincent ve Grenada Adaları
Vanuatu
Belize
Antigua ve Barbuda
Saint Kitts ve Nevis
Brunei Darussalam
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GİRİŞ TARİHİ
21 Eylül 1965
21 Eylül 1965
21 Eylül 1965
20 Eylül 1966
17 Ekim 1966
17 Ekim 1966
09 Aralık 1966
24 Nisan 1968
24 Eylül 1968
12 Kasım 1968
13 Ekim 1970
21 Eylül 1971
21 Eylül 1971
21 Eylül 1971
07 Ekim 1971
09 Aralık 1971
18 Eylül 1973
18 Eylül 1973
17 Eylül 1974
17 Eylül 1974
17 Eylül 1974
16 Eylül 1975
16 Eylül 1975
16 Eylül 1975
10 Ekim 1975
12 Kasım 1975
04 Aralık 1975
21 Eylül 1976
01 Aralık 1976
15 Aralık 1976
20 Eylül 1977
20 Eylül 1977
19 Eylül 1978
18 Aralık 1978
18 Eylül 1979
25 Ağustos 1980
16 Eylül 1980
15 Eylül 1981
25 Eylül 1981
11 Kasım 1981
23 Eylül 1983
21 Eylül 1984

ÜLKE
GİRİŞ TARİHİ
Namibia
23 Nisan.1990
Liechtenstein
18 Eylül 1990
Estonya
17 Eylül 1991
Kore Cumhuriyeti
17 Eylül 1991
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
17 Eylül 1991
Latvia
17 Eylül 1991
Litvanya
17 Eylül 1991
Marshall Adaları
17 Eylül 1991
Mikronezya (Federe devletleri)
17 Eylül 1991
Ermenistan
02 Mart 1992
Kazakistan
02 Mart 1992
Kırgızistan
02 Mart 1992
Moldova
02 Mart 1992
Özbekistan
02 Mart 1992
San Marino
02 Mart 1992
Tacikistan
02 Mart 1992
Türkmenistan
02 Mart 1992
Azerbaycan
09 Mart 1992
Bosna ve Hersek
22 Mayıs 1992
Hırvatistan
22 Mayıs 1992
Slovenya
22 Mayıs 1992
Gürcistan
31 Temmuz 1992
Çek Cumhuriyeti
19 Ocak 1993
Slovakya
19 Ocak 1993
Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 08 Nisan 1993
Eritre
28 Mayıs 1993
Monako
28 Mayıs 1993
Andora
28 Temmuz 1993
Palau
15 Aralık 1994
Kiribati
14 Eylül 1999
Nauru
14 Eylül 1999
Tonga
14 Eylül 1999
Tuvalu
05 Eylül 2000
Sırbistan
01 Kasım 2000
Timor
07 Eylül 2002
İsviçre
10 Eylül 2002
Karadağ (Montonegro)
28 Haziran 2006
Güney Sudan
14 Temmuz 2011
İnsanlığı yoksulluk, açlık, cehalet, hastalıklar, mahrumiyet, afetler ve çevrenin
yok olmasının getireceği sonuçlardan korumak için çaba harcamaktadır.
BM’nin çalışmalarının özünü toplumsal cinsiyet eşitliği, iyi yönetim ve insan hakları
temelli yaklaşım oluşturmaktadır. Ayrıca yoksulların, kadınların, evlerinden edilmiş
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kişilerin ve mültecilerin kalkınma sürecine dahil edilmelerine de özel bir önem
vermektedir. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve
üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde
gerçekleştirilir.
Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barış gücü ve barışın
inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar
teşkilatın birçok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 50 yılı aşkın
bir süredir Türkiye’de hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları,
STK’lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve
önceliklerin uygulanması için çalışmaktadır. Türkiye’deki merkezi Ankara’dadır.
Birleşmiş Milletler kendine dünyayı değiştirecek 17 hedef belirlemiştir. Bunlar;
1.

Yoksulluğa son

2.

Açlığa son

3.

Sağlıklı bireyler

4.

Nitelikli eğitim

5.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

6.

Temiz su ve sıhhi koşullar

7.

Erişilebilir ve temiz enerji

8.

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

9.

Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

10.

Eşitsizliklerin azaltılması

11.

Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları

12.

Sorumlu tüketim ve üretim

13.

İklim eylemi

14.

Sudaki yaşam

15.

Karasal yaşam

16.

Barış ve adalet

17.

Hedefler için ortaklıklar
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Birleşmiş Milletler amaçları doğrultusunda 73 ülkede 90 milyon insana gıda
dağıtmakta; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 100 ülkede kurşunlu benzin
kullanımını sona erdirmek için kampanyalar yürütmekte; açlık, savaş ve baskıdan kaçan
36 milyondan fazla mülteciye yardım etmekte; dünyadaki çocukların % 58’ini aşılamakta
ve 2,5 milyon hayat kurtarmakta; 4 kıtada 16 misyonda 120 bin barış gücü askeriyle barışı
korumakta, demokrasiyi güçlendirmek üzere her yıl 30 ülkede seçimlerin
gerçekleşmesine yardımcı olmakta; 80 anlaşma/bildiri ile insan haklarını korumakta ve
güçlendirmekte; yoksullukla mücadele kapsamında kırsal kesimde yaşayan 370 milyon
insanın daha iyi bir yaşam elde etmesi için son 30 yıldır çalışmakta; acil durumlardan
etkilenen insanlara yardım için yılda 12,4 milyar USD kaynak oluşturmakta; anne
sağlığını geliştirmekte ve her yıl 30 milyon kadının hayatını kurtarmaktadır.

9.2. Örgüt Yapısı
Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi,
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet
Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir (Şekil 6).

Şekil 6. Birleşmiş Milletler Teşkilat Şeması

Ülkemizde BM’ye bağlı 14 kuruluş faaliyet göstermektedir;
•

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO: Food and Agriculture Organization),
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•

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO: International Labour Organization),

•
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA: Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs),
•
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP: United Nations
Develpment Programme),
•
Birleşmiş Milletler Güvelik Birimi (UNDSS: United Nations Department
of Safety and Security),
•
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA: United Nations Fund for
Population Activities),
•
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR: United
Nations High Commissioner for Refugees),
•
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC: United Nations
Information Centre),
•
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF: United Nations
Children’s Emergency Fund),
•
Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO: United Nations
Industrial Development Organization),
•

BM Gönüllüleri (UNV: United Nations Volunteers),

•

BM Kadın Birimi (UN Women: United Nations Women),

•

Dünya Gıda Programı (WFP: World Food Programme)

•

Dünya Sağlık Örgütü (WHO: World Health Organization)

9.2.1. Genel Kurul
Ana istişare organıdır. Genel Kurul, üye devletlerden oluşur. Her üyenin Genel
Kuruldaki temsilcileri 5 kişiden çok olamaz. Önemli konuları ilgilendiren kararlarda üçte
iki çoğunluk gereklidir. Diğer konuları ilgilendiren kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel
Kurul'un görevleri şunlardır:
•

Silahsızlanma ve silah denetimi konusunda önerilerde bulunmak.

•

Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde

bulunmak.
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•

Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için
önerilerde bulunmak

9.2.2. Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler'in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla
yükümlü, en güçlü organıdır. Birleşmiş Milletler'in diğer organları sadece tavsiye kararı
alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları, tüm üye ülkeler açısından
bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından
imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde açık bir şekilde belirtilmiştir. Güvenlik
Konseyi on beş ülkeden oluşur. Bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto
yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve
Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi
üyelerden herhangi birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına
göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının
oylamaya katılmaması veya daimi üyelerin çekimser kalmaları bu üyelerin kararı veto
ettiği anlamına gelmemektedir.

9.2.3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler ailesi
içinde yer alan kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak
amacıyla oluşturulmuştur. Konsey’in 3 yıllık süreyle hizmet eden 54 üyesi vardır.
Konsey’de oylama salt çoğunluk ilkesine dayanır; her üyenin bir oyu vardır.

9.2.4. Vesayet Konseyi
7 üye devletin yönetimi altına verilen 11 bölgesel yönetimin denetimini sağlamak
ve bu bölgelerin kendi özerk yönetimlerini kurmaları ya da bağımsız olmaları için yeterli
adımların atılmasını garanti etmek üzere 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşmasının
ilgili maddesi gereğince kurulmuştur. Anlaşma, başka bir ülke yönetimi altında bulunan
topraklarda yaşayan halkların siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki
ilerlemeleri ile ilgili olarak Yönetim Birimi tarafından hazırlanan raporları inceleme ve
görüşme; bölgelerden dilekçe kabul etme ve bölgelerde özel görevleri üstlenme yetkisini
Vesayet Konseyine vermiştir. Söz konusu bölgeler, 1994 yılına kadar, gerek ayrı devletler
olarak gerekse de bağımsız komşu devletlere katılarak özerk yönetimlerini kurmuş ya da
bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Vesayet Konseyi’nin çalışmaları sonucu en son olarak
Pasifik Adası Palu bağımsızlığına kavuşmuş ve BM’nin 185. üyesi olarak teşkilata
katılmıştır.
Görevi biten Vesayet Konseyi’nin üye sayısı şu anda Güvenlik Konseyi’nin 5
daimi üyesine (Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri)
indirilmiş ve gerek görülmesi halinde danışılacak bir yapıya dönüştürülmüştür.
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9.2.5. Uluslararası Adalet Divanı
Lahey’de olan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletlerin başlıca adli
organıdır. Devletlerarasındaki yasal anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur ve Birleşmiş
Milletler ve onun özel teşkilatlarına hukuk müşavirliği hizmeti verir. Tüzüğü, Birleşmiş
Milletler Anlaşması’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Divan, Tüzüğüne taraf olan bütün devletlere - ki Birleşmiş Milletler üyelerinin
tamamını kapsar - açıktır. Yalnızca devletler ihtilaflı konularda Divan önünde taraf
olabilir ve ihtilaflarını sunabilir. Divan, özel şahıs ve kişiler ile uluslararası örgütlere açık
değildir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi herhangi yasal bir konu hakkında Divan’ın
hukuki görüşünü alabilir. Birleşmiş Milletler ‘in diğer organları ve özel teşkilatları ancak
Genel Kurul’un uygun görmesi durumunda faaliyetleri kapsamındaki yasal konularda
Divan’ın hukuki görüşünü alabilir.
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve BM Siyasi İşler Dairesi, ülkede
yerleşik olmamakla birlikte Türkiye’deki çalışmalara aktif olarak katılmaktadırlar.
Ayrıca, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de BM Türkiye Ekibi bünyesinde yer almaktadır.

9.2.6. Genel Sekreterlik
Çeşitli görevlerde çalışan ve Teşkilatın günlük işlerini yürüten uluslararası
memurlardan oluşur. Birleşmiş Milletler’in diğer ana organlarına hizmet eder ve bu
organların açıkladığı program ve politikaları uygular. Birimin başı olan Genel Sekreter,
Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık bir süre için
atanır. Genel Sekreter seçilen kişi en fazla iki dönem bu görevde bulunabilir.
Genel Sekreterliğin görevi Birleşmiş Milletler’in ele aldığı çeşitli sorunları
kapsar. Bu, barış gücü operasyonlarının idaresinden uluslararası anlaşmazlıklarda
arabuluculuk yapmaya, ekonomik ve sosyal eğilimleri teftişten insan hakları ve
sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışmalar hazırlamaya kadar çeşitli görevleri içerir.
Genel Sekreterlik personeli ayrıca dünya medyasını Birleşmiş Milletler çalışmaları
hakkında bilgilendirir; tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar hakkında uluslararası
konferanslar düzenler; konuşmaları yorumlar ve belgeleri örgütün resmi dillerine çevirir.
Sekreterliğin normal bütçeye bağlı olarak çalışan yaklaşık 170 ülkeden 7.500 civarında
personeli bulunmaktadır. Uluslararası memurlar, üst düzey personel ve Genel Sekreter
yürüttükleri çalışmalar için yalnızca Birleşmiş Milletler’e karşı sorumludur. Antlaşma
uyarınca, her devlet Genel Sekreter ve personelinin uluslararası Antlaşmada belirtilen
sorumluluklarına saygı göstermekle ve onlara etki edecek tutumlardan kaçınmakla
yükümlüdür.

154

9.3. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (BMG) dünya çapında barış ve
kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşudur. BMG tüm
insanların gönüllü katılımı için fırsatları geliştirir. BMG, savunuculuk, herkesi
kucaklayan yaklaşım ve kaynakların seferber edilmesi olarak özetlenecek üç ana faaliyet
yoluyla gönüllülük çalışmalarını teşvik eder. Kalkınma sorunlarıyla baş edilmesinde
etkili bir yol olan gönüllülük, kalkınmanın hızını ve doğasını da değiştirebilme özelliğine
sahiptir. Gönüllülük vatandaşlar arasında güven duygusunu, birlik, beraberlik ve
dayanışmayı kuvvetlendirerek, katılım için fırsatlar yaratarak hem topluma hem de
gönüllü olan kişiye fayda sağlar.
Birleşmiş Milletler görüllüleri, ortaklarıyla beraber gönüllülüğü kalkınma
programlarına dahil ederek, tecrübeli BM gönüllüleri dahil olmak üzere artan sayıda ve
çeşitlilikteki gönüllüyü harekete geçirerek gönüllülerin tanınırlıklarını arttırarak barış ve
kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. BMG evrensel ve kapsamlı gönüllülüğü
benimseyerek, gönüllüğün çeşitliliğini ve özgür irade, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma
gibi değerlerini devam ettirmeyi amaçlamakatadır.
BM kuruluşları, ulusal hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine, BMG
kalkınma yardımı projesi ile insani faaliyetler ve barışı koruma faaliyetlerinde çalışmak
üzere 8.000’e yakın gönüllüyü harekete geçirmektedir. Yaklaşık 160 milletten kalifiye ve
tecrübeli kadın ve erkek her yıl 130 farklı ülkede BM gönüllüleri olarak hizmet
vermektedir. 1971 yılından bu yana, 30.000 kadar BM gönüllüsü, 140 civarında ülkede
çalışmıştır. Bunların yaklaşık %70’i gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarıyken, geriye
kalan %30’u sanayileşmiş dünyadan gelmektedir. BM gönüllülerinin ortalama yaşı 37’dir
ve 5-10 yıl arasında ilgili iş deneyimleri mevcuttur. BM gönüllülerinin üçte biri kendi
ülkelerinde hizmet verirken, geri kalan üçte ikisi uluslararası görevleri yerine
getirmektedir. BMG ayrıca online (çevrimiçi) internet üzerinden kalkınma örgütlerine
danışmanlık ve çeşitli hizmetler sağlayan binlerce gönüllü ile doğrudan bağlantı
kurulmasını sağlayan çevrimiçi (online) gönüllülük hizmetini işletmektedir.
BMG çok çeşitli yeteneği barındırmakta ve genellikle iki odak alanda, kalkınma
ve insani yardım ile barış gücü faaliyetlerinde, çeşitli gönüllülük esaslı fırsatlar
sunmaktadırlar. Hükümetler, toplum tabanlı girişimler, insani yardım ve rehabilitasyon,
insan haklarına destek, seçim ve barışın inşa alanlarında teknik işbirliği sağlarlar. BM
barış operasyonlarında çalışan uluslararası sivillerin üçte birini oluşturmaktadırlar.
Meslektaşlarıyla beraber çalışan profesyoneller olan gönüllüler, dinleyerek tartışarak,
eğitip öğreterek insanları harekete geçirmeyi teşvik ederler. Aynı zamanda fikirlerini,
becerilerini ve tecrübelerini de paylaşırlar.

155

Uygulamalar

156

Uygulama Soruları

157

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

158

Bölüm Soruları
1) Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı nedir?
2) Birleşmiş Milletler’in örgütlenmesi hakkında kısaca bilgi veriniz.
3) Ülkemizde BM’ ye bağlı hangi kuruluşlar faaliyet göstermektedir.
4) BM Genel Kurulu hakkında bilgi veriniz.
5) BM Gönüllüleri hakkında bilgi veriniz.

159

10. KIZILHAÇ

160

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

161

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

162

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

163

Anahtar Kavramlar

164

Giriş
İnsanlık, tarihi boyunca savaş ve doğal afetler gibi birçok yıkım yaşamıştır.
İnsanlar bazen kendi kendilerine bu sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışırlarken bazen
de devlet yardımıyla bu sıkıntıların aşmaya çalışmışlardır. Ancak öyle yıkımlar ve öyle
kayıplar olmuştur ki yeryüzünde, bir devletin kendi imkânlarıyla bunun üstesinden
gelebilmesi mümkün olamamıştır. Bu tür kaoslar, insanlar arasında devletler ve siyasetler
üstü bir kurumun kurulması fikrini doğurmuştur. Bu fikir Kızılay ve Kızılhaç
kurumlarının başlangıç noktasını oluşturmuştur. Kızılhaç Örgütü, günümüzde en büyük
uluslararası örgüttür.
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10.1. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin Tarihçesi
Kuzey İtalya’daki Solferino’da Fransız ve Avusturya orduları arasında 24 Haziran
1859 tarihinde çıkan savaşta 40 bin civarında asker öldürülmüş ya da yaralı olarak savaş
alanında bırakılmıştır. Sağlık hizmetleri bu durumla başa çıkmakta yetersiz kalmıştır.
Bölgede seyahat eden İsviçreli İşadamı Henry Dunant, savaştan saatler sonra Soferino’ya
varır ve gördükleri karşısında dehşete düşer. Dunant yerel halkı hem Fransız hem de
Avusturyalı yaralılara bakmaya ikna ederek ilk yardım hizmetini düzenler. Memleketi
Cenevre’ye döndüğünde ise bu olayları unutmaz. 1862 yılında “Bir Solferino Hatırası”
isimli kitabını yayınlar. Kitapta iki önemli fikir dikkati çekmektedir. Bunlardan ilki
barışta yardım derneklerinin kurularak savaş zamanında yararlıları tedavi edecek
gönüllülerin eğitilmesi, diğer fikir ise bu derneklerin tanınması ve korunması için
uluslararası bir anlaşmanın hazırlanmasıdır. İlk fikir Kızılhaç ve Kızılay Derneklerinin
kurulmasının yolunu açmış, ikinci fikir ise Uluslararası İnsancıl Hukuk (IHL)’un temelini
oluşturmuştur.
1863 yılında Dunant, Cenevre’den dört kişi ile birlikte Uluslararası Kızılhaç
Komitesini (ICRC) kurar. 1864 yılında “Karadaki Silahlı Kuvvetlere Mensup Yaralıların
Durumunun İyileştirilmesine Dair Sözleşme” kabul edilir. 1876 yılında Osmanlı
İmparatorluğu, yerel kültüre daha uygun olacağını düşünerek Kızılay amblemini
kullanmaya karar verir.
1901 yılında ilk Nobel Barış Ödülü Henry Dunant’a verilir. Çatışmaların sayısı
artarken onun temel fikri olan savaşın ortasında biraz da olsa insanlığın muhafaza
edilmesi gerekliliği de doğrulanmaktadır. Savaş yöntemlerini düzenleyen yazılı kurallar
ortaya çıkmaya başlar. 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi zehirli silah kullanılması ve teslim
olan askerlerin infazını yasaklar.
Birinci Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) faaliyet gösteren ulusal dernek sayısı
42 olmuştur. Birinci Dünya Savaşında modern sanayinin yüksek miktarda silah
üretebilme gücü sayesinde gerek asker gerekse sivil milyonlarca kişi öldürülür. Gaz,
yaygın bir şekilde silah olarak kullanılır. Bazı gönüllüler cephede çalışır, bazıları ise
elbise, yiyecek, tütün, ilaç gibi yardım malzemeleri hazırlar. Abluka ve cephelere rağmen
ICRC, savaş esirlerine milyonlarca mektup ve yardım malzemesi ulaştırır. Olay yerindeki
durumu bildiklerinden ICRC için ulusal dernek gönüllüleri yaşamsal bir rol oynarlar.
Şiddetin doruğa tırmandığı zamanlarda mağdurlara ulaşabilecekler de onlardır.
Savaşın hemen ardından çıkan İspanyol gribi, dört yıl süren savaşta kaybedilen
insanlardan daha fazla can alır. 1919 yılında ulusal dernekler, çalışmalarını koordine
etmek üzere bir birlik kurarlar. Artık hareket gittikçe daha evrensel bir boyut kazanır.
İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında savaş esirlerine 36 milyonun üzerinde
koli ve 120 milyonun üzerinde mektup ulaştırılır. ICRC delegeleri, savaş esirlerinin 1929
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tarihli Cenevre Sözleşmesine uygun muamele gördüklerini doğrulamak üzere savaş
esirleri kamplarını ziyaret ederler. Ancak savaşta başta Yahudiler olmak üzere
milyonlarca insanın kasıtlı olarak öldürülmesine kimse engel olamaz. Dünya barbarlığın
yeni boyutları ile tanışır.
1949 yılında devletler, mevcut insancıl hukuk antlaşmalarını gözden geçirerek
savaş zamanında sivillerin korunması için ilave bir antlaşma daha imzalarlar. Bu
antlaşmalar, günümüzde halen yürürlükte olan dört Cenevre Sözleşmesidir. Uluslararası
İnsancıl Hukuk iki temel görüşe dayanır: Savaşmayan insanlar korunmalıdır ve silah ve
savaş yöntemlerinin seçimi sınırlandırılmalıdır.
ICRC için Ulusal Dernek gönüllüleri yaşamsal bir rol oynarlar. Çünkü olay
yerindeki durumu en iyi onlar bilmektedirler. Şiddetin doruğa çıktığı zamanlarda bile
mağdurlara tek ulaşabilecekler de yine onlardır. Ancak savaş dışında doğal afetler
yüzünden de her yıl milyonlarca insan etkilenmektedir. İklim değişikliği yüzünden
deprem, kuraklık, hortum ve selin yarattığı yıkım da giderek ağırlaşmaktadır.
1919 yılında kurulan birlik, “Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu” adını alır. Ulusal derneklerin çalışmalarını koordine eder. Doğal ve insan
kaynaklı afetlere ve salgın hastalıklara hazırlıklı olmalarına ve müdahale etmelerine
yardım eder. Ulusal Dernekler ilk yardıma büyük önem verir ve kaynak yaratırlar.
Çoğunluğu gençlerden oluşan milyonlarca gönüllü, dünyadaki en büyük insani yardım
hareketini oluşturur. Gönüllüleri harekete geçiren, para değil, yardıma en fazla ihtiyacı
olanların acılarını dindirmektir. Hareket, insan hayatını ve sağlığın korumayı ve insan
onuruna saygının yerleşmesini hedefler. İnsanlar arasında karşılıklı anlayış, dostluk,
işbirliği ve kalıcı barış taraftarıdır.
Hareket, 2010 yılı itibarı ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve 186 ulusal dernekten
oluşmaktadır. Bu kuruluşlar, belirgin bir biçimde sistemli bir yapının parçaları olarak
hareket etmekte, ulusal ve uluslararası yapıların bir arada oluşturduğu karma bir
mekanizma örneği vermektedirler (Şekil 7).
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi

Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Toplulukları
Federasyonu

Ulusal Kızılay ve
Kızılhaç Dernekleri

Şekil 7. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin yapılanması.

10.2. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), insani görevi yalnızca savaş ve iç şiddet
mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumak olan tarafsız, yansız ve bağımsız bir
kuruluştur. Çatışma ortamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından
yürütülen uluslararası insani yardım operasyonlarını koordine eder ve yönlendirir. Aynı
zamanda insancıl hukuku ve evrensel insani ilkeleri yayma ve güçlendirme yoluyla acıları
önlemeye çalışır. 1863’te kurulmuş olan ICRC, Kızılhaç – Kızılay Hareketinin kurucu
organıdır. Dünyanın en eski ve en tanınmış kuruluşlarından birisidir. Komitenin
çalışmaları 1917, 1944 ve 1963 yıllarında olmak üzere üç kere Nobel Barış Ödülü ile
ödüllendirilmiştir.
ICRC, İsviçre yasalarıyla yönetilen ve yönetim ve operasyonel kararlarında
bağımsız bir özel kuruluş olarak görev yapmaktadır. ICRC’nin son yıllardaki yıllık
bütçesi bir milyar İsviçre Frangı kadardır. Ana sponsorları hükümetler, bölgesel örgütler,
ulusal Kızılhaç ve Kızılay dernekleri, belediyeler, özel sektör ve halk üyeleridir. Cenevre
genel merkezinde 800 civarında çalışan tarafından desteklenen ve koordine edilen
yaklaşık 11.000 yerel çalışan ile birlikte, halen 1400’den fazla uzman personel ve genel
görevli de ICRC için dünya genelinde sahada çalışmaktadır. ICRC, eşit fırsatlar sunan,
dünyanın her ülkesinden gelenlere açık ve eşit fırsatlar sunan bir işveren konumundadır.
ICRC Ankara İrtibat Bürosu 2012 yılında çalışmalarına son vermiş ve ardından
temsilciliklerin geri çekmiştir.
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10.3. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu
(IFRC)
Dünyanın en büyük insani yardım ağıdır. Ulusal Kızılhaç veya Kızılay
derneklerinin zarar görebilir insanlara yönelik insani faaliyetlerini destekler, bu
derneklerin koordinasyonunu sağlar. Uluslararası afet yardımlarını koordine ederek ve
yeniden kalkınmayı destekleyerek acıları önlemek ve hafifletmek için çalışır. 186 ulusal
dernekten oluşur ve dünya çapında 100 milyon gönüllü ve üye tarafından
desteklenmektedir. 1963 yılında ICRC ile birlikte Nobel Barış Ödülü almıştır.
Uluslararası Federasyon, Ulusal Dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi hep birlikte
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketini oluştururlar.

10.4. Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
2013 yılında Güney Sudan’ın katılımı ile toplam 189 ülkede bulunan Ulusal
Dernekler, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin çalışma ve ilkelerini
sürdürmektedirler. Ulusal Dernekler, insani yardım alanında kendi ülkelerinin kamu
otoritelerine yardımcı organlar olarak işlev görürler ve afette yardım, sağlık ve sosyal
programlar dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Kuruldukları ülke
hukukuna tabidirler. Savaş zamanlarında, Ulusal Dernekler, savaştan etkilenen sivil halka
yardım ederler ve gereğinde askeri sağlık hizmetlerine destek verirler.
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Giriş
Afetlere sık sık maruz kalan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının ve yerel
düzeydeki sivil inisiyatiflerin afet risklerinin azaltılması ve müdahale çalışmalarında
oldukça önemli rolü olduğu görülmektedir. Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, sivil
inisiyatifle el ele çalışması ve koordinasyon içinde faaliyetlerine devam etmesi
gerekmektedir. Böylece devletin, merkezi ve yerel yönetimlerin "koordinasyon" rolü
üstlenmeleri ve "katılımcı" yönetim tarzının benimsenmesi yerinde bir işbirliği olacaktır.
Afetlerde rol oynayan STK’ları ulusal ve uluslararası STK’lar olarak iki gruba ayırarak
incelemek mümkündür.
Meslek odaları, insani yardım dernekleri, üniversite kulüpleri, şehirlere ait yöresel
dernekler ve afetlerle doğrudan ilgili olmayan fakat afet durumlarında farklı konularda
yardım eden dernekler dışında kalan ve doğrudan afetlerle ilgili çalışma yapan ulusal
STK’ların bazıları hakkında bilgi verecek olursak;
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11.1. AKUT Arama Kurtarma Derneği
1995 yılında kurulmuş, 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adını
almıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Kuruluş amacı dağlarda ve diğer zorlu doğa
koşullarında doğru ve etkin arama kurtarma faaliyetleri düzenlemektir. 1997 yılında
deprem ve sel eğitimlerini alarak, talep edildiği takdirde doğal afetlerde ilgili resmî
kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 senesinde, Adana-Ceyhan depreminde
gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu
Yararına Dernek” statüsü kazanmıştır. 1999 tarihindeki Marmara Depreminde 150
gönüllüsü ile çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtarmıştır. Yalnız Türkiye’de
değil yurt dışında da faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara Depremi’nin hemen ardından
gelen 1999 Yunanistan-Atina, 1999 yılında Tayvan, 2001 Hindistan, 2003 İran, 2005
Pakistan, 2010 Haiti, 2015 Nepal depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılında Mozambik
selinde tıbbi destek çalışmaları gerçekleştirmiştir.
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Uluslararası
Arama Kurtarma Danışma Grubu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, bütün dünyada
uluslararası standartlara uygun, arama kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en
deneyimli ve bilgili ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır
Arama Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve “Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium)
olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye
Ekip” grubunda sertifikaya sahiptir. Halen ülke genelinde 36 ekibi mevcuttur. AKUT
seminer birimi topluma “Temel Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme”
seminerleri vermektedir. % 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam etmekte; bağışlar
ve kurumlara verdiği eğitimlerle mali kaynak sağlamaktadır.
Derneğin çalışma biçimi; arama ve kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda;
•

İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,

•
Alınan her ihbar ile arama ve kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme
zincirini oluşturmak,
•
Operasyona katılacak ekibin en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya
kişilerden oluşmasını sağlamak,
•
Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama
kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi
araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine
göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,
•

Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,

•

Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak,
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•

Bu konuda rapor düzenlemek,

•
Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların
desteklerini sağlamaktır.
Dernek çalışma alanları doğrultusunda;
•
Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere
yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek,
seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,
•
İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak,
konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap,
broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir.
•
Konuları ile ilgili bakanlık, müdürlük ve federasyonlarla, silahlı
kuvvetlerle, emniyet teşkilatı, Türk Havayolları, Türk Hava Kurumu vb. kamu kuruluşları
ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
•
Üniversite, fakülte, akademi, yüksekokullar, spor kulüpleri, spor
dernekleri, turizm firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
•
Taşra Teşkilatlarında valilikler, kaymakamlıklar, jandarma karakolları,
emniyet müdürlükleri, bakanlık teşkilatları, hastaneler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,
İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
•
Amaç ve çalışma biçimine uygun konularda ilgili özel kuruluşlar, vakıflar,
dernekler ve ileride amaçlarına uyan bütün kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

11.2. Gea
GEA -Toprak Ana-, 1994 yılında farklı meslek dallarına mensup Yeni Yüksektepe
Kültür Derneği üyeleri tarafından kurulmuş, bir alt kuruluş şeklinde faaliyet
göstermektedir. Tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve sosyal
kampanyalar grubudur. GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün
felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama
kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani
yardım faaliyetleri sürdürmektedir. 1999 senesinden beri INSARAG (Birleşmiş Milletler
Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesidir.
GEA’nın kuruluş amacı ve ilkeleri şunlardır:
•

Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenmiş ihtiyacı
olan kişilere yardım etmek,
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•

Doğal ve çevresel felaketlere hazırlıklı olmak,

•
Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime
dönüştürmek,
•
Gönüllülük, vatandaşlık, yardımlaşma ve gönüllü hizmet değerlerini aktif
çalışmalarla birleştirmek,
•

Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireyin kapasitelerini geliştirmek,

•
İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan
dünyayı korumak için faaliyetler organize etmek.
Ekip İtalya’da İtalyan Sivil Savunmasının düzenlediği Acil Yardım, Kurtarma ve
Orman Yangınları konusunda bir eğitime, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde
eğitimlere, Japonya’da ‘ağır arama kurtarma’ eğitimlerine katılmış, İngiliz RAPID UK
ekibiyle 6 ortak tatbikat gerçekleştirmiştir. 2003 senesine kadar İngiliz Sivil Savunması,
Japon Sivil Savunması, Alman Sivil Savunması, El Salvador ordusuyla ortak eğitimler
yapmış, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına eğitimler vermiştir.
2000 yılından bu yana birçok kurum ve kuruluşa gönüllü olarak Depremle Birlikte
Yaşam Eğitimi ve Acil Durum Yönetimi konusunda eğitimler düzenlemiştir. Afet riski
taşıyan 22 ülkede, felaket durumunda bölge hakkında bilgi almak ve en kısa zamanda
arama kurtarma çalışmalarında bulunmak amacıyla resmi sivil savunma ekipleri ve sivil
toplum kuruluşlarıyla acil durum işbirliği protokolleri ve iletişim anlaşmaları yapmıştır.
Her yıl dünyanın farklı ülkelerindeki arama kurtarma ve insani yardım ekipleri ile ortak
tatbikat, eğitim ve toplantılar gerçekleştirmekte, Birleşmiş Milletler bünyesinde
düzenlenen arama kurtarma ve insani yardım koordinasyon toplantılarına katılmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa, Van illerinde tam donanımlı
ve eğitimli arama kurtarma ekipleri; İzmit, Adana illerinde de destek ekipleri
bulunmaktadır. Toplam 19 Şube, 1.115 gönüllü üye, 112 uluslararası operasyon üyesi ve
246 ulusal operasyon ve destek ekip üyesine sahiptir.
Misyonları;
•
Türkiye’de ve dünyada yaşanan felaketlerde İnsanlar arasında din, dil,
cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa
zamanda ulaşmak, kazazedeleri ve enkaz altında kalmış insanları arama kurtarma
çalışmaları düzenleyerek canlı olarak kurtarmak.
•
Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra
insani yardım ve ilkyardım çalışmaları yapmak, doğal ve çevresel felaketlere karşı
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hazırlıklılığı geliştirmek, bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime
dönüştürmek.
•
Vatandaşlık ödevlerini gerçekleştirmek ve dünya vatandaşlığı fikrini
uyandırmak için faaliyetler düzenlemek. Gönüllük duygusunu geliştirmek ve sosyal
sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmek.
•

Düzenlenen faaliyetlerle bireyin kapasitelerini geliştirmek.

•
İnsanın, doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan
dünyayı korumak.
Vizyonları ise; Türkiye veya dünyada meydana gelecek bir afette 2 saatte bölgeye
hareket edebilen arama kurtarma ekiplerinin sürekliliğini korumak, eğitim ve
malzeme açısından sürekli iyileşmek.
Değerleri:
•

Din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmemek,

•

İnsan hayatını korumak.

•

Doğaya ve insana saygı,

•

Çalışmalarda insan onuru ve haysiyetini korumak,

•

Cömertlik,

•

Etkinlik,

•

Etik değerlerin takibi,

•

Gönüllülük,

•

Bilinçlilik,

•

Süreklilik,

•

Bireysel ve kurumsal anlamda devamlı iyileşme,

•

Takım çalışması,

•

Açık iletişim.
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11.3. AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği
Marmara Depremi'nin hemen ardından örgütlenmiştir. Marmara Depremi'nde
arama kurtarma çalışmalarında ve yardım ekiplerinde görev almış, konusunda uzman
kişilerin kurduğu, deprem sonrasında durumun farkına varan gönüllülerin de eğitimlere
katıldığı bir gruptur. Çoğunluğunu mühendis ve mimarlar oluşturmaktadır. Elektronik,
teknoloji, yapı kimyası ve fiziği konusunda tecrübesini, kurtarma sırasındaki
deneyimlerinin yanı sıra; bilgilerini paylaşmayı, alınması gereken önlemleri belirlemeyi,
arama ve kurtarma çalışmalarında etkin aletleri ve kullanımlarını araştırmayı, bu bilgileri
eğitim çalışmaları ile tüm gönüllü gruplara aktarmayı, operasyon ekibi ile arama ve
kurtarma çalışmalarında görev almayı ilke edinmiştir. Eğitimler öncelikle trafik kazaları
ve deprem sonrası kurtarma çalışmalarına göre programlanmıştır. Merkezi İstanbul’da
bulunmaktadır ve şubesi yoktur.
Vizyonlarını; acil durumların zaman zaman çeşitli boyutlarda afete dönüştüğü
ülkemizde; toplumun tamamının temel afet bilincine sahip olduğu, bilgili, bilinçli,
araştırmacı, yenilikçi bilimsel ve yetkin arama kurtarmacıların hazır olduğu, toplumun
düzeltme ve düzenlemeleri devletten veya başka bir güçten beklemek ya da kaderine razı
olmak yerine; sivil, gelişmiş, katılımcı toplum olma bilincine ulaştığı bir Türkiye’ye
doğru katkı sağlayan, toplumsal duyarlılıklara yönelik politika ve görüş üreten, STK olma
misyonunu bilen ve taşıyan, öncü ve yönlendirici bir kurum olmak olarak
açıklamaktadırlar.
Misyonlarını ise; doğaya, insana, üretene, üretilene, bilgiye saygılı ve korumacı
arama kurtarma gönüllülüğü temelinde kendi zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini
geliştirerek ortaya koyan ve tüm bunları dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin,
maddi ve manevi değerlerimizi koruyarak, çağdaş, şeffaf, özgür, özgün, onurlu, disiplinli
yasal ve olumlu bir yaklaşımla paylaşan, “her yaşam değerlidir” ve “herkesin
yapabileceği bir şey vardır” ilkeleriyle hareket eden bir büyük aileyiz” şeklinde
tanımlamaktadırlar.
Derneğin faaliyet alanı; dernek çalışma alanları doğrultusunda; arama-kurtarmaya
katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse
arama-kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişiler
aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, ilgi
alanı içinde kalan konularda araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum
düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları
çıkarmak, kredi temin etmektir. Merkez idareli olarak ilgili bakanlıklar ve genel
müdürlükler, askeri kuvvetler, emniyet teşkilatı, Türk Hava Yolları, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü, ilgili spor federasyonları, Telekomünikasyon Kurumu, Harita Genel
Müdürlüğü, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (AFAD) başta
olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
ortak projeler yürütmek, üniversite, fakülte, akademi, yüksekokullar, kulüpler ve firmalar
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ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, taşra teşkilatlarında valilikler, kaymakamlıklar,
belediyeler, jandarma karakolları, emniyet müdürlükleri, bakanlık teşkilatları, hastaneler,
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri vb. ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak. Başta bu
sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel
kuruluşlar, vakıflar, dernekler, ya da ileride amaçlarına uyan kurum ve kuruluşlar ile
görüşmeler yapmak, ilişki kurmaktır.
Derneğin çalışma şekli; arama-kurtarma gerektiren bütün çalışmalarda; ihbarın en
kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, alınan her ihbar ile arama-kurtarma
operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, operasyona katılacak ekibin en
uygun yetenekteki kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak, ekibin en kısa sürede
toplanmasını, her birimin görevlerini, arama kurtarma malzemelerini nereden
alacaklarını, iletişimin/haberleşmenin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan
yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre ulaşılan
kişinin ilk müdahale biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak, çalışmaya katılacak kişilerin
izin sorunlarını çözmek, ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak, bu konuda
raporlar düzenlemek, bu çalışmaların yapılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kuruluşların desteklerini sağlamaktır.

11.4. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Vakfı
Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Vakfı, sivil toplumun afetlere hazırlık ve afet
zararlarının azaltılması konusunda gönüllü katılımını sağlamayı amaçlayan yerel
girişimleri desteklemek ve yaygınlaştırmak üzere, 70’i aşkın kişi ve kurumun girişimi ile
2007 yılında kurulmuştur.
Mahalle Afet Gönüllüleri sisteminin kurulma amacı doğal ve insan kaynaklı
afetlerin sık yaşandığı ülkemizde gönüllülük esasına dayalı ve yerel ölçekli afetlere
müdahale ve imkan kabiliyetinin yaratılması ve geliştirilmesidir. Merkezi İstanbul’dadır.
Dernek, en küçük idari birim olan mahalleler bazında, bir afet anında profesyonel ekipler
gelene kadar geçebilecek süre içerisinde ilk müdahaleyi yapabilecek, önce kendisi ve
ailesine, daha sonra komşu ve diğer mahalle sakinlerine destek olabilecek; profesyonel
ekipler geldikten sonra da onlara destek vererek afetzedelere en kısa sürede gerekli
yardımın ulaşmasını kolaylaştıracak bir yapılanmanın parçasıdır. Mahalle Afet
Gönüllülerinin aynı zamanda afetlere hazırlıklı olmak üzere mahalle düzeyinde halk
eğitimi, olası afet risklerinin azaltılması, afete hazırlık planlarının yapılması konularında
etkinliklerde bulunmaları ve resmi kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılmaları
öngörülmektedir. Mahalle Afet Gönüllüleri, resmi kurum ve kuruluşlarla, özel
işletmelerle, her türlü sivil toplum kuruluşu ve mahalle halkı ile amaçları doğrultusunda
bir ortaklık anlayışı içerisinde daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak işbirliği ve
ortak çalışma ortamını yaratır.
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Vakıf, bugüne kadar 72 tanesi İstanbul’da olmak üzere toplam 116 mahallede
MAG yapılanmasını gerçekleştirmiş olup, başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak
üzere, ülkemizde bu yapının hızla artırılması için yoğun çaba sarf etmekte, uzun vadede,
ülkenin afetlerden etkilenebilecek her bölgesinde MAG programlarının oluşturulmasını
hedeflemektedir.
Mahalle Afet Gönüllüleri;
•

Afet bilincine sahip,

•
Afet tehlikelerinden korunmak için ne yapılması gerektiğini bilen, bu
konuda gerekli duyarlılığı gösteren ve çevresindekilerin de aynı bilinç ve duyarlılığa
ulaşması için çaba harcayan,
•
Herhangi bir afet anında ve sonrasında nasıl davranılacağını bilen, bilgisi,
becerisi ve donanımı ile kendisine, çevresindekilere ve bu alanda çalışan diğer görevlilere
yardımcı olan,
•
Ekip organizasyonunu sürekli etkin tutmak için üzerine düşen görev ve
sorumlulukları (eğitim, toplantı, haberleşme zinciri, ekipman bakımı, tatbikatlar vb.)
yerine getiren,
•
İlgili kamu görevlileri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
çalışarak, afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık düzeyinin ve nihayet kendisi ve
mahallesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerekliliğine inanan ve bu yönde çaba
gösteren bireylerdir.
‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ gönüllülük esaslı bir yapılanmadır. Dolayısıyla
Mahalle Afet Gönüllüleri her hangi bir karşılık beklemeden üzerlerine düşen vicdani
sorumlulukları yerine getirirler. Mahalle Afet Gönüllüsü olabilmek için Mahalle Afet
Gönüllüsü Temel Eğitimi alınması zorunludur. Eğitimi eksiksiz tamamlayanlar Mahalle
Afet Gönüllüsü olmaya hak kazanırlar. Gönüllüler için öncelikli konu güvenliktir. Gerek
eğitimlerde, gerekse afet sonrası yapılan faaliyetlerde, MAG’lar kendi güvenlikleri başta
olmak üzere çevrelerindeki ve müdahale ettikleri kişilerin güvenliklerini tüm bilgi, beceri
ve olanakları kullanarak gözetmekten sorumludurlar. Faaliyetlerinde hiçbir şekilde dil,
din, ırk, cinsiyet, renk, ulus, bölge, sosyal, kültürel, siyasi farklılık gözetmezler. Öncelikle
yaşadıkları mahallenin bireyleridir ve etkinlik alanları kendi mahalleleridir. Mahalle
sınırları dışarısında gerçekleştirilecek her türlü faaliyet için yetkili birimlerin onayı ve
koordinasyonu gereklidir.
Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında her mahallede;
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Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG): Afetin hemen ardından ilk müdahaleyi
yapabilecek düzeyde yaklaşık 50 gönüllü eğitilir ve ekipmanla donatılır. Profesyonel
ekiplere yardım ve destek verirler.
Mahalle Afet Kurulu (MAK): Alanlarında bilgi sahibi kişilerden oluşur. Başkan
muhtardır. Gönüllü koordinatörü, lojistik sorumlusu, risk ve hasar tespit sorumlusu
bulunur. MAK üyeleri mahallelerinde afete hazırlık ve müdahale kapasitesini arttırır ve
yönlendirirler.
Afet Destek Merkezi: Belirlenen mahallelerde güvenli ve kolay ulaşılabilecek bir
yere içinde MAG ekipmanlarının bulunduğu ve Mahalle Afet Destek Merkezi olarak
kullanılacak bir konteyner yerleştirilir. Bu merkez ile il kriz merkezi arasında VHF telsiz
bağlantısı sağlanır. Merkez ve ekipmanların bakımı sistemli olarak gönüllüler tarafından
yapılır.

11.5. Türkiye Deprem Vakfı
Erzincan'da 13.03.1992 tarihinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 653 kişinin
ölümüne, 6700 binanın harap olmasına neden olan büyük depremden sonra İTÜ İnşaat
Fakültesi ve Maden Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilim insanı, birlikte
girişimde bulunarak ülkemizin, halkımızın depremden göreceği can ve mal kaybını en
aza indirebilmek amacı ile Türkiye Deprem Vakfı'nı kurmaya karar vermişlerdir. Vakıf,
özellikle 1939 büyük Erzincan depreminden sonra birlikte çalışarak bugüne kadar
ülkemizde ve dış ülkelerde başarı sağlamış İTÜ, ODTÜ ve BÜ'nin değerli öğretim
üyelerinin daima uyguladıkları gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile işbirliği halinde bu
konuda etkinlik gösteren kuruluşları, deprem bilimi ve deprem mühendisliği alanında
uzman kişileri bir araya toplayan Türkiye Deprem Vakfı adında bir organizasyonun
kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Kuruluş tarihi 15 Nisan 1993'tür.
Amacı;
•
Topraklarının %96'sı deprem afetine maruz bulunan ülkemizin, depremler
sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem
öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, ülke içindeki ve
dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her
bakımdan desteklemek.
•
Deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini
ve toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,
•

Vatandaş kitlelerini depremlere karşı koruyucu önlemler hususunda sürekli
eğiterek bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını sağlamak,
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•
İlgili mevzuat dâhilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurum ve
kuruluşlarının kurulması, işletilmesi, kurslar açılması, seminerler, sempozyumlar,
konferanslar vb. düzenlemek, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile,
bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara, teknik, mali ve sosyal
yardımlarda bulunmak ve burslar vermek,
•
Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık,
gözetim ve denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri ile ilgili
belge ve sertifikalar vermektir.
Faaliyet alanları;
•
Depremden korunmayı, zararlarını en aza indirmeyi amaçlayan,
yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ciddiyetle uygulanmasını sağlamak üzere
ilgili tüm kuruluşlarla ve vatandaşlarla, bütünleştirici ve yönlendirici niteliklerde işbirliği
yapılması,
•
Deprem
mühendisliğinin
geliştirilmesi
ve
uygulamalarının
yaygınlaştırılması çabalarına paralel olarak deprem öncesi ve deprem sonrası
aşamalarında alınacak önlemler hususunda ilgili kuruluşlara yol gösterilmesi,
desteklenmesi, gerekirse yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması,
•
Ülkemizde deprem ve deprem mühendisliği konularında bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri sağlamak üzere Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi ve ilgili
diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası bilimsel,
teknolojik, eğitsel, idari ve yasal niteliklerdeki toplantıların desteklenmesi, gerekirse
vakıf tarafından doğrudan organize edilmesi, bu faaliyetlerin sonuçlarının yayınlanması,
•
Gerek depremden önce depreme dayanıklı olacak şekilde inşaatların
projelendirilmesinde ve uygulanmasında, gerekse mevcut yapıların gelecekteki
depremlere dayanıklılık derecelerinin değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapılması, teknik ve idari açılardan çalışmalar yapılması,
•
Resmi ve özel inşaat sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; inşaatların
projelendirilmesi ve bunların uygulanması aşamalarında, vakıf tarafından, konuyla ilgili
seçkin ve güvenilir uzmanlara, titizlikle gerekli kontrollerin yaptırılması böylece, gerekli
deprem emniyeti bulunan binalara "Bu binada depreme karşı gerekli fenni
güvenlik önlemleri alınmıştır" şeklinde bir güvence levhasının konulması, bu arada,
vakıf aracılığı ile bina sahipleri açısından binalarının deprem riski mertebesinin tespiti ve
en uygun şartlarla deprem hasar sigortası yaptırılması,
•
Yükseköğretim kuruluşlarında Deprem Bilgisi ve Deprem Mühendisliği
disiplinleri üzerine uzmanlar yetiştirilmesinin desteklenmesi, orta ve yükseköğretim
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seviyesindeki okullarda deprem bilgisi ve önlemleriyle ilgili eğitim ve araştırma
yapılmasının desteklenmesi ve organize edilmesi,
•
Toplumun deprem ve koruyucu önlemler konularında afiş, broşür, sergi ve
benzeri çeşitli medyalar ve en yeni teknolojileri sergileyen ulusal ve uluslararası fuarlar,
videolu konferanslar, basın ve TV aracılığı vb ile bilinçlendirilmesi, ayrıca bu konuda
bütün kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapılması,
•
Ülke genelinde iller ve ilçeler bazında deprem önlemleri ile ilgili tüm
etkinlikler için, Türkiye Depremden Korunma Ağı konusunda ilgili makamlara
danışmanlık ve destek sağlanması,
•
Ülkede meydana gelebilecek depremler sırasında; kurtarma, acil yardım,
geçici barınma, uzun süre iskan vb. aşamalarda hangi kuruluşların el birliği ile
çalışacaklarının ve acilen neler yapacaklarının planlanması, bu planların vatandaşlarla
birlikte, gerçekçi senaryolar halinde iller ve ilçeler bazında periyodik olarak ve ciddiyetle
uygulanması, bu deprem organları ağının uluslararası genişletilmiş bir ağ içinde
bütünleştirilmesi amacı ile kamu ve halkla işbirliği yapılması,
•
Deprem mahallinin ve oluş zamanının mümkün olduğu kadar ayrıntıları
ile tahribat durumunun saptanması ve acilen ilgili makamlara bildirilmesi için ilgili kamu
ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılması,
•
Vakfın ülke içinde ve dışındaki benzeri yerli, yabancı ve uluslararası
kuruluşlara üye olarak bunların faaliyetlerine katılması, işbirliği yapılması,
etkinliklerinden ve her çeşit maddi ve teknik imkânlarından yararlanılması.
•

Bilimsel ve teknik raporlar, kitaplar yayınlanması,

•
MODSEA Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve
uygulamalı eğitimler,
•
Deprem Simülasyon Eğitim Odası – Sabit ve Araç Üstü Kurulumu
Projeleri (Anahtar Teslim)
•

Açık grup eğitimleri çerçevesinde, temel bilinçlendirme eğitimleri.

11.6. Darülaceze
Darülaceze’nin kuruluş süreci 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar uzanmaktadır.
Bu savaşın ardından, göçler başlamış 1877-79 arasında İstanbul’a dört yüz bine yakın
göçmen gelmiş, sokaklarda evsiz, barksız, hasta, kimsesiz çocuk ve dilenciler artmıştır.
İstanbul’daki dilencileri, sokaklarda başıboş gezen kimsesiz çocukları, cami avlusunda
yatan kimsesiz muhtaçları bir araya toplayıp ıslah ederek sanat sahibi yapmak,
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kimsesizlerin son ömürlerini huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla zamanın
Padişahı II. Abdülhamid, bir Darülaceze kurulması emrini vermiştir.
1895 yılında II. Abdülhamit tarafından kurulan kurum, kurulduğu günden bugüne
kadar 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye şefkat yuvası olmuştur. Halen
600’e yakın insanımız barınmaktadır. Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı
gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır
kurumudur.
Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze, bünyesinde 7 aceze
(düşkünler) servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan
rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir
mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane,
çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa,
marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcuttur. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlıdır ve kendine özel bir nizamname ile yönetilmektedir.
120 yıllık kurum, başta devlet hazinesinden olmayan 7.000 altın değerindeki özel
eşyaları ile 10.000 altın bağışlayarak kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit olmak
üzere, bağışçılarının destekleri ile ayakta kalmayı başarmıştır. Bugüne kadar bütün
ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamış ve
devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür.
Darülaceze Başkanlığı, özel bütçeye ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumdur.
Genel Bütçe’den pay ayrılmamakta olup; hayırsever vatandaşların bağışları,
Darülaceze’ye ait gayrimenkullerin kira gelirleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
diğer ilçe belediyelerin tahsil ettikleri Eğlence Vergisi Geliri’nin %10’u ve diğer
gelirlerden oluşmaktadır. Darülaceze Müessesesi 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna
3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 19/A maddesi
uyarınca T.C. Darülaceze Başkanlığı adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla
ilişkilendirilmiştir.

11.7. TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat
Gökyiğit, 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu’da
yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti.
Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı.
TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez
önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek
sesle dile getirilmişti.
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TEMA Vakfı’nın kuruluş döneminde, doğa koruma konusu ülke gündeminde
bugünkü kadar öne çıkmamıştı. Kamuoyu doğadaki bozulmaların farkına yeni yeni
varmaya başlamıştı. Sosyal sorumluluk kavramı henüz gelişmemişti, iş adamları
hayırseverlik adı altında çalışmalar yürütüyordu. 1992 Haziran’ında Brezilya’nın Rio de
Janerio kentinde yapılan dünyanın ilk “Yeryüzü” Zirvesi, devletlerin insanın ekosistemler
üzerinde yarattığı tahribatı kabul etmesi ve buna karşı verilen mücadeleleri
küreselleştirerek ön plana çıkarması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Zirve, aynı
zamanda sivil toplumun güçlü bir aktör olarak sahneye çıkmasında önemli rol oynadı.
“Toprak Yaşamdır” sloganıyla bugün 23. yaşını kutlayan TEMA Vakfı, Rio Zirvesi’nden
sadece birkaç ay sonra, 11 Eylül 1992 tarihinde kuruldu.
Vizyonu; sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal
varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan,
halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli,
öncü, uluslararası ve saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.
Amacı;
•
Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat
çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
•
Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman,
biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim
değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
•
Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları
yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
•
Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında
kullanılmasını önlemek,
•
Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli
yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermektir.
Hedefi;
Öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi
ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun
nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. Bu nedenle
başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir
kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır.
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Orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın
korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli
bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır.

11.8. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA)
Ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve
gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla,
1994 yılında Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç
deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.
Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun
yakından tanıdığı Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline
gelmiştir. Üye sayısı 350'si kurumsal olmak üzere 1000'e ulaşmış bir sivil toplum
kuruluşu olarak, HOPA'dan İSKENDERUN'a kadar uzanan kıyı şeridinde şube, bölge
koordinatörlükleri ve gönüllüleriyle denizleri yaşatma çabalarına devam etmektedir.
Dernek, Bakanlar Kurulu'nca 19.06.2000 tarihinde alınan kararla, kamu yararına çalışan
dernek statüsünü elde etmiştir.
DenizTemiz Derneği (TURMEPA), deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir
öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine
ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
Hedefleri;
1. Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek,
2. Kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak,
3. Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmaktır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren bir dernek adı söyleyiniz.
2) Ülkemizde sivil toplumun afetlere afetlere hazırlık ve afet zararlarının
azaltılması konusunda gönüllü katılımını sağlamayı amaçlayan ve mahalle düzeyinde
yapılanan bir vakıf adı söyleyiniz.
3) Darülacezse’nin verdiği hizmetleri anlatınız.
4) Çevre koruma alanında ülkemizde faaliyet gösteren bir vakıf adı söyleyiniz.
5) Ülkemizde kıyı ve denizlerimizin korunması konusunda çalışan bir dernek adı
söyleyiniz.
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12.1. Kızılay’ın Tarihçesi
Cumhuriyet Türkiye’si mümkün olduğunca Osmanlı Devletinin bozulan
idari ve siyasi yapısına bağlı bütün kurumlarını tasfiye etmişti. Bunu yaparken
amacı bu kurumların Osmanlı dönemindeki bozulmayı genç Türkiye
Cumhuriyetine taşımasını engellemekti. Bu tasfiyeden muaf tutulan yalnızca
birkaç kurum vardı ki Hilal-i Ahmer Cemiyeti Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı
devletinden devralarak tasfiye etmediği işte bu ender kurumlardan biridir.
Dernek, 11 Haziran 1868 tarihinde "Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve
Muavenet Cemiyeti" (Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Cemiyeti)
adıyla Kızılhaç’ın Osmanlı Devleti’ndeki yansıması olarak kurulmuştur. 14 Nisan
1877'de "Osmanlı Hilaliahmer Cemiyeti", 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra
"Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de de
"Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa “Kızılay” adını Atatürk vermiştir.
Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir
kısmı ise maaşlı olarak çalışır.
Cemiyet olarak kurulduğu dönemde sembol sıkıntısı yaşanmıştır. Hollandalılar
tarafından cemiyetin isminin dünya genelinde Kızılhaç olmasının önerilmesinden sonra
Müslümanlar için büyük sorun oluşturmuştu. Bunun nedeni ise temel anlamda Hilal - Haç
çatışmasıdır. Cemiyetin kurucuları dünyada tarafsızlık ilkesi içerisinde hareket eden bir
cemiyet kurmayı amaçlarken bu cemiyete tarafsızlığın sembolü olarak belirledikleri
sembol, cemiyet içerisinde ayrılık tohumları serpmiştir. Bunun başlıca nedeni ise önerilen
haç işaretinin Hıristiyanlığın sembolü oluşudur. Kızılhaç gibi uluslararası bir kuruluşun
farklı bayraklar ve işaretler taşıması mümkün olamazdı. XIX. asrın ilk yarısına kadar her
ülke kendi sağlık ekiplerinin işareti için farklı bayraklar ve renkler kullanıyordu. Örneğin
Avusturya beyaz, Fransa kırmızı, İspanya sarı renkte bayraklarla kendi sağlık ekiplerini
ayırmıştı. Ancak bu işaretler sadece kendi askerleri tarafından tanınıyordu. Bu da sağlık
ekiplerinin, doktor ve hemşirelerin sürekli düşman ateşi altında kalmalarına sebep
oluyordu. Çünkü düşman askeri tarafından bu kişi ve araçların askeri bir amaca hizmet
edip etmedikleri bilinemiyordu. Bu nedenle Cenevre’de alınan en önemli kararlardan biri
sözleşmeyi imzalayan bütün devletler tarafından ortak kullanılan bir sembol seçimiydi ve
İsviçreli Henry Dunant tarafından önerilmiş olan amblemin kullanılması
kararlaştırılmıştı.
Uluslararası alanda hizmet veren cemiyetin din, mezhep, milliyet ve devletler üstü
bir kurum olduğu ve ambleminin de bunları çağrıştırmaması gerektiği defalarca
belirtilmiş olmasına rağmen beyaz zemin üzerine kızıl haç işaretinin Hıristiyanlığı
çağrıştırması nedeniyle Müslüman ülkelerde bu noktada problemler yaşanmasına sebep
olmaktaydı. Kırımlı Aziz Beyin bu konuyla ilgili yazıları ve çalışmaları sonucunda bütün
Müslümanlar için başka bir amblem bulundu. Türklerin beyaz zemin üzerine kızıl haça
karşılık beyaz zemin üzerine kırmızı yarım hilal kullanması kararlaştırıldı.
203

Kuruluşunun ilk dönemlerinde aydınların büyük bir kısmı Hilal-i Ahmer’e üye
olmuşlardır. Hatta bu kurum, ülke genelinde aydınların mutlak surette bağlantılı oldukları
bir kurum gibi görülmeye başlanmıştır.
İkinci Meşrutiyet döneminde bünyesinde kadınlara da yer verilmesi
kararlaştırılmıştır. Böylece Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi kurulmuştur. Bu dönemde
devletin üst kademelerinde yer alan bütün devlet adamlarının çoğunlukla eşleri olmak
üzere ailelerindeki hanımlar cemiyete üye olmuşlardır.

12.2. Günümüzde Kızılay
Uluslararası bir hayır kuruluşu niteliğinde olan Türk Kızılay’ının görevi, savaşta
ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun
ve gönüllülük anlayışına göre hizmet etmek ve faaliyet yapmaktır. Türk Kızılay’ı,
Bölgesel ve Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile afete hazırlık, afet müdahale
ve afet lojistik sistemini, ülke çapında yaygınlaştırarak dünyanın en iyi örgütlenmiş afet
sistemlerinden birisine sahip olmuştur. Yurt genelinde hizmet veren bütün haberleşme
araçlarında mobil, Bölge Afet Yönetim Merkezlerinde ise sabit olmak üzere ‘TÜRKSAT
Uydu Haberleşme Sistemi’ kurulmuştur. Böylece, Türk Kızılay’ı, Afet Operasyon
Merkezi’ndeki modern teknik altyapısı ile ülkemizde ve bölge ülkelerinde meydana
gelebilecek bir afet esnasında, kesintisiz haberleşme imkânına kavuşmuştur.
Türk Kızılay’ı ulusal ve uluslararası afet müdahale faaliyetlerini Afet Operasyon
Merkezi (AFOM) üzerinden yürütür. AFOM kendisine bağlı 8 bölge ve 25 yerel olmak
üzere toplam 33 Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile hizmet vermektedir. Kendine
insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik,
evrensellik kavramlarını ilke edinmiştir.
Genel Merkezi Ankara’dadır. Kan merkezleri, sağlık hizmetleri, ilkyardım
merkezleri, kan hizmetleri, afet müdahale merkezleri, uluslararası yardımlar, göç ve
mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, eğitim ve gençlik hizmetleri, mineralli su işletmeleri
ve 81 ilde bulunan 700’ü aşkın şubesi ile ülkemizin en yaygın, en etkin ve en güçlü
organizasyon yapısına sahip sivil toplum kuruluşudur. Yurdumuzda ve dünyanın
herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler sonrası, devlet kurumlarına destek
görevi görerek afetzedelere, acil barınma ve acil beslenme hizmeti sağlar. Beslenme
alanında mobil ekmek fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçları ile kaliteli ve hızlı
hizmetle afetzedelerin yanında olur. Ankara ve Erzincan’da çadır işletmesi ve üretim
atölyesi bulunan Türk Kızılay’ı, yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmalarında uzun
süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çadırlar da
üretmektedir. Kan hizmetleri, Türk Kızılay’ına bağlı Bölgesel Kan Merkezleri
aracılığıyla yürütülmektedir.
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Alanında profesyonel eğitmenler tarafından Temel Afet Bilinci Eğitimi, Yapısal
Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi, Kızılaycılığı Yaygınlaştırma, İlk Yardım ve
HIV / AIDS Eğitimi verilmektedir. Kendi olanaklarıyla tatil yapamayan öğrenciler için
yurdun çeşitli illerinde “Gençlik ve Sağlık Kampları” açılmaktadır. Bunun yanı sıra,
kültür paylaşımı gezileri ve öğrenci yurtları hizmetleriyle de gençlerin yanında yer
almaktadır.
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13.1. Dünyadaki Sağlık ve İlkyardım STK’larından Örnekler
Dünyadaki ilk yüz STK sıralamasına giren sağlık ve ilkyardım kuruluşlarından
bazıları şunlardır;
Partners in Health,
Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar),
Clinton Health Access Initiative (CHAI)
AMREF,
Riders for Health,
Helen Keller International,
Marie Stopes International,
Fred Hollows Foundation,
International Medical Corps,
GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition)

13.1.1. Partners in Health (PIH)
1987'de kurulan Boston merkezli, kâr amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşudur.
Örgütün amaçları modern tıp biliminin faydalarını kendilerine en çok ihtiyaç duyanlara
götürmek ve umutsuzluğa bir panzehir olarak hizmet etmektir. Bu nedenle, gelişmekte
olan ülkelerin en fakir bölgelerinde en üst düzey sağlık hizmetleri sunmaktadır. Hastane
ve diğer tıbbi tesisler kurmakta, yerel personel çalıştırmakta ve eğitmekte, evde yapılan
danışmalardan kanser tedavilerine kadar bir dizi sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca kirli
su veya yiyecek eksikliği gibi sağlıklı kalmanın önündeki engelleri kaldırmaya ve
yoksulların haklarını korumaya çalışmaktadır. Yerel sağlık bakanlıkları ile uzun vadeli
işbirlikleri kurar ve onlar adına çalışır.
Organizasyon başlangıçta Haiti'nin kırsalında AIDS'li kişilerin tedavisine
odaklanmıştır. Şimdi ise çeşitli ülkelerde hastalık, yoksulluk ve insan hakları konularında
mücadele etmek için bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir.
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13.1.2. Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières MSF)
Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières - MSF), silahlı çatışma,
salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum
bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren, uluslararası bağımsız tıbbi insani yardım
kuruluşudur. MSF; dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin yalnızca
ihtiyaca dayalı olarak sağlık hizmeti sunar. Bağımsızlık, objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren MSF, tıp ahlakı ve uluslararası insani hukuk
ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Günümüzde katılımcı yönetim sistemiyle çalışmalarını sürdüren Sınır Tanımayan
Doktorlar, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1971 yılında Fransa’nın başkenti
Paris'te kurulmuştur. Merkezi Cenevre'de bulunan MSF, bugün 24 farklı ülkedeki
şubelerin bir araya gelerek “Uluslararası MSF Hareketi” adı altında buluştuğu küresel bir
harekettir. MSF, çoğu yerel personelden oluşan 35.000'den fazla sağlık çalışanı, lojistik
ve yönetim kadrosuyla 70'e yakın ülkede farklı projeler yürütmektedir.
Sınır Tanımayan Doktorların temel ilkeleri dernek tüzüğünde tanımlanmıştır.
Çalışmaları ise insani yardım ilkelerine dayanmaktadır. MSF çalışanları kendilerini, afet
ve kriz durumlarında dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç
sahibi topluluklara nitelikli sağlık hizmeti vermeye adamıştır.
MSF, dünya çapındaki tüm çalışmalarını bağımsız olarak yürütür. Derneğin
kaynaklarının %90’dan fazlası dünya çapındaki 5,7 milyon özel bağışçıdan
sağlanmaktadır.
MSF'nin insani yardım faaliyetleri tarafsızdır. MSF silahlı çatışmalarda taraf
tutmaz ve savaş mağdurlarına Uluslararası İnsani Hukuk kuralları doğrultusunda tıbbi
insani yardım ulaştırır. Uluslararası ilginin yetersiz olduğu durumlarda savunuculuk
faaliyetlerine ağırlık verebilen MSF; 1993 yılında gerçekleşen Srebrenitsa katliamı gibi
haber başlıklarının gerisinde kalan, göz ardı edilen veya unutulan krizlerle ilgili dünya
kamuoyunu bilgilendirmek, insani yardım sisteminin yetersiz kaldığı durumları
eleştirmek veya siyasi nedenlerle insani yardımın kötüye kullanılmasının karşısında
durmak amacıyla, tanıklık ettiği hak ihlallerini kamuoyuna duyurabilir.
Sınır Tanımayan Doktorlar, yoksul insanların üçüncü sınıf sağlık hizmeti
almasına karşıdır. Bu nedenle hasta ve yaralılara her koşulda en nitelikli hizmeti
verebilmek için çaba sarf eder.
MSF, 1999 yılında Nobel Barış Ödülü ile onurlandırıldığında, verilen para ödülünün,
ihmal edilen hastalıklarla mücadele etmek ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak
amacıyla kullanılacağını beyan etmiştir.
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Bu sayede “İhmal Edilen Hastalıklar İçin İlaç İnisiyatifi” ile birlikte İlaç
Kampanyası’nı başlatarak HIV/AIDS hastalığının tedavi maliyetini düşürmeye yardımcı
olmuştur. Aynı zamanda sıtma, uyku hastalığı ve kala azar gibi ihmal edilen hastalıkların
tedavisi için gereken ilaçların araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız kazandırmıştır.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Türkiye'de onlarca yıldır insan kaynaklı ve
doğal afetlerden etkilenen insanlara yardım ediyor.
MSF mülteci akınlarında, depremlerde ve ülke içindeki herhangi bir acil durum
sebebiyle siviller yerinden edildiğinde, insanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkili
kurumlara yardım etmeye devam ediyor.
Türkiye’de Sınır Tanımayan Doktorların faaliyetleri kronolojik sıraya göre
sıralanacak olursa;
•
gönderildi.

1992 Erzincan Depremi'nde afet bölgesine yardım ekipleri ve destek kitleri

•
1995 yılında yerinden edilen Diyarbakırlı aileler için öncelikli sağlık
hizmetleri düzenlendi.
•
1995 yılının Ekim ayında, Dinar Depremi'nde sağlık ekipleriyle beraber
deprem mağdurlarına yardım edildi.
•
Bir yıl sonra, Toplum Sağlığı Vakfı’nın (TOSAV) durumdaki
Esenyurtlular için sağlık hizmetleri projesine destek verildi.
•
1997 yılında, TOSAV tarafından başlatılan İstanbul Boğazköy'de yerinden
edilen insanlar için yardım projesine destek verildi.
•
1998 yılının Haziran ayında 1998 Adana-Ceyhan Depremi sonrasında afet
bölgesine yardım gönderildi. Aynı yıl, yine TOSAV bünyesinde Adana-Gülbahçe'de bir
klinik açılarak burada zor durumdaki insanlar için ücretsiz sağlık hizmeti projesine destek
verildi.
•
1999 Gölcük Depremi'nde de TOSAV ve Uluslararası Nefroloji Birliği
Renal Afet Yardım Gücü (ISN) ekipleri ile beraber çalışıldı.
•
1999 yılının Kasım ayında gerçekleşen ikinci Marmara Depremi'nde sınırlı
ve kısa süreli bir afet desteği verildi. TOSAV'ın girişimi ve MSF'nin desteğiyle Düzce'de
bir ruh sağlığı kliniği hizmete açıldı.
•
yürütüldü.

Şubat 2002'de TOSAV ile beraber Afyon Depremi sonrası yardım projesi
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•
2003 Bingöl Depremi'nde TOSAV ile beraber bölgedeki deprem
mağdurlarına destek verdi.
•

2011'in Şubat ayında MSF, İstanbul'daki kayıtlı olmayan göçmen faaliyetleri için
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Mülteci Savunma ve Destek Programı'na destek
verdi.

•

2011'in Ekim ayında Van Depremi'nden sonra, Hayata Destek Derneği (Support
to Life) ile beraber Van çevresindeki kırsal alanlarda deprem mağdurlarına
sığınma desteği verdi ve depremden etkilenen insanlar için ruh sağlığı hizmeti
verdi.

•

2012 ortasında MSF, Suriye için tıbbi yardım sunan sınır ötesi faaliyetlerini
başlattı. MSF, o tarihten bu yana, 100'den fazla tıbbi ekibe destek verdi. İdlib ve
Halep'te üç hastane işleten MSF, 2013'te Suriyeli mülteciler için Hayata Destek
Derneği'nin Kilis'te hayata geçirdiği geçici sağlık hizmetleri merkezine destek
verdi.

•

2014'te Suruç'taki mültecilere yardımcı olmak için bir ruh sağlığı ve anne-çocuk
sağlığı merkezi açılarak, IBC ve Hayata Destek Derneği ile beraber su temini ve
sağlık hizmetleri için çalışmalar düzenlendi.

•

Bu faaliyetlerin hepsine finansal ve teknik düzeyde destek vermiş olan MSF halen
Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeye devam
etmekte, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Urfa’da Suriyeli mültecilere yönelik ruh
sağlığı, birinci basamak sağlık hizmetleri, anne çocuk hizmetleri ile çalışmalarını
sürdürmektedir.

13.1.3. Clinton Health Access Initiative (CHAI)
Clinton Health Access Initiative (CHAI), dönüşümlü bir hedefle 2002 yılında
Clinton Vakfı tarafından kurulmuştur: Gelişmekte olan ülkelerde AIDS’li milyonlarca
insanın hayatını kurtarmak için antiretroviral tedaviyi geliştirdi. CHAI kurulduğunda, pek
çok kişi bu hedefi mantıksız görüyordu çünkü yoksul ülkelerdeki sağlık sistemleri çok
zayıftı, ilgili ilaçların ve teşhis testlerinin fiyatları ise çok yüksekti. CHAI, tedavi
masraflarını düşürmek ve milyonlarca insana hayat kurtarıcı tedavi sağlamak için gerekli
olan ülke içi sistemlerin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla hükümet ve diğer
ortaklarla birlikte çalışarak liderlik rolü üstlendi. O günden bu yana, CHAI, pediatrik
AIDS tedavisinin yaygınlaştırılması ve yeni aşıların yaygınlaştırılması gibi pek çok
iddialı hedefler belirledi. Dünyanın bu soruna yaklaşım biçimini kökten değiştirmeye ve
küresel sağlığın mümkün olduğu kanıtlamaya çalışırken pek çok önemli başarıya da imza
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attı. Günümüzde CHAI gelişmekte olan ülkelerde 33 ülkede faaliyet göstermektedir.
Sadece AIDS değil, pnömoni, sıtma gibi diğer sağlık sorunları da ilgilenmektedir.

13.1.4. AMREF
1956'da üç doktor, yeniden yapılanma cerrahları olarak uzun yıllar birlikte
çalıştıkları Doğu Afrika’da, yoksulluğun, tropikal hastalıkların kol gezdiği ve yeterli
sağlık hizmetlerinin bulunmadığı Doğu Afrika'nın uzak bölgelerine tıbbi yardım
sağlamak için çığır açıcı bir plan hazırladı.
O zamanlar İngiltere’de her 1000 kişiye bir doktor düşerken Doğu Afrika'da bu
oran 1:30.000 idi. Tıbbi imkânlar yetersizdi; engebeli araziler ve çoğu kez geçilemeyen
yollar, kırsal alanlarda ve uzak bölgelerdeki insanlar için tıbbi bakıma erişmeyi
zorlaştırmaktaydı. Kurucu doktorlar, uzaktaki topluluklara sağlık hizmeti götürmenin tek
yolu olarak hava yolu olduğunu gördü (uçan doktorlar). Böylece AMREF’in serüveni
başladı.
Çeşitli topluluklarla işbirliği yaparak ve onları güçlendirerek ve sağlık sistemlerini
güçlendirerek Afrika'daki insanların sağlığını iyileştirmeyi taahhüt etmektedirler.

13.2. Türkiye’deki İlkyardım STK’larından Örnekler
13.2.1. Yeryüzü Doktorları
Afetler, iç karışıklıklar, savaşlar, yoksulluk, çaresizlik, açlığın yarattığı acıları
yüreğinde hisseden bir grup gönüllünün 2000 yılında bir araya gelerek oluşturduğu
Yeryüzü Doktorları (Doctors Worldwide), bugün Türkiye, İngiltere, Pakistan, Somali,
Kenya, Kongo DC ve Gazze ofisleriyle, 40’tan fazla ülkede faaliyet göstermiş bir
uluslararası sağlık yardım kuruluşudur.
Yeryüzü Doktorları, doğa kaynaklı bütün afet anları ve kriz durumlarında acil
müdahale, yardım ve tedavi hizmetleri götürmek amacıyla ekipler kurar, buna yönelik
projeler yürütür. Bu yardımlar gıda, ilaç, arama kurtarma uzmanları, medikal arama
kurtarma ekipleri, ihtiyaç temelli malzemeler (kıyafet, çadır, battaniye, ısıtıcı, soğutucu,
vs.), korunma ve barınma amaçlı gereçler, prefabrik yapılar, sahra hastaneleri, mobil
sağlık araçları, tıbbi donanım, maddi destek ve personel olarak sıralanabilir.
Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımına odaklanmış bir ihtisas kuruluşudur. Sağlık
alanında, afet acil durumlar başta olmak üzere tedavi edici ve koruyucu sağlık projeleri
yürütür, kapasite geliştirme projeleri gerçekleştirir.
Misyonu, daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda olmak, vizyonu ise sağlık
yardımında öncü ve yetkin STK olmaktır.
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Yeryüzü Doktorları’nın İlkeleri;
Zarar vermemek: Hekimliğin ‘Önce zarar verme!’ ilkesi gereği; yapılacak olan
yardımların sonuçlarını düşünür; bireysel, toplumsal ve çevresel etkisini hesaplar;
yapılacak yardımlarda zarar vermemeyi, ahlaki bir görev sayar.
Özerklik ve bilgilendirme: İyi hekimliğin önkoşullarından ve tıp etiğinin temel
düsturlarından olan özerklik ilkesine uyarak, tıbbi müdahalede bulunacağı hastalara
tedavinin ayrıntıları, muhtemel sonuçları ve çıkabilecek komplikasyonlar konusunda
bilgi verir, hastaları aydınlatır.
Meşru ve bilimsel yöntem uygulama: Bilimsel ve faydası kanıtlanmış tanı ve
tedavi yöntemlerine, koruyucu hekimlik ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerini
gerçekleştirir. Hiçbir suretle hastaların tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan yöntemleri,
gerekli bilimsel aşamalardan geçmemiş, ruhsatlandırılmamış kimyasal, farmakolojik,
biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanmaz.
Gizlilik: Yeryüzü Doktorları tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastaların bilgilerini,
hasta izin ve onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşmaz.
İnsana saygı ve hekim tarafsızlığı: Ffaaliyetlerinde insan sağlığına,
hayatına ve kişiliğine saygı gösterir. Hastaların cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini, mezhebi,
ahlâki düşünceleri, kişiliği, sosyal konumu ve siyasal düşüncesine bakmaksızın
muayene ve tedavi konusunda en üst düzey dikkat ve özeni gösterir.
Yetkinlik dışı faaliyette bulunmama: Ttıbbi görevlerini yerine getirirken
gecikmenin hasta yaşamını tehdit edebileceği zorunlu durumlar dışında; kendinde
olmayan özel bilgi, beceri gerektiren bir girişimde bulunmaz.
Olağanüstü durumlar ve savaş: Her durumda ve şartta evrensel tıbbi etik
kurallarını, yansızlıkla uygular. Savaş, tehcir ve iltica gibi olağanüstü durumlarda tıbbi
yardım hizmeti alması gereken insanlara evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yardım
eder.

13.2.2. Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ilk kez 1998 yılında kurulmuştur. 24 Eylül
2000 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE hizmete
açılmış, bunu lösemili çocuklar okulu izlemiştir. Amacı lösemili ve kan hastası
çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına
yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal
düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
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Bölüm Soruları
1) Dünyadaki sağlık ve ilkyardım STK’larına iki örnek veriniz.
2) Türkiye’deki sağlık ve ilkyardım STK’larına iki örnek veriniz.
3) Afrika’da faaliyet gösteren sağlık ve ilkyardım STK’larına örnekler veriniz.
4) LÖSEV kuruluş amacı ve faaliyet alanı hakkında bilgi veriniz.
5) AIDS konusunda aktif faaliyet gösteren uluslararası bir STK adı yazınız.
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Giriş
Bu bölümde sivil toplum kuruluşları ile ilgili anayasa, kanun ve yönetmelik
düzeyindeki başlıca düzenlemelere değinilmiştir. Kaynak bilgisi olarak bu yasal
düzenlemelerin tamamı ders notlarına konmuş olsa da sorumlu olunan kısım, bölüm
soruları, sunumda bahsedilen konular ve hangi kanun maddesi nelerden bahsediyor gibi
genel bilgiler şeklinde olacaktır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmış olup
1950’de Roma’da imzaya açılmış, 1 Haziran 2010 tarihinde 14 No.lu Protokol ile tadil
edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi “Toplantı ve Dernek Kurma
Özgürlüğü” başlığını taşımaktadır. İçeriği aşağıdaki gibidir;
1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak,
çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye
olma hakkını da içerir.
2. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde
ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı
kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet idaresi mensuplarınca yukarda anılan haklarını
kullanılmasına meşru sınırlamalar getirilmesine engel değildir.
Türkiye’de afetlere müdahalede gönüllülerin katılımıyla ilgili yapılan
düzenlemeler araştırıldığında, ilk düzenleme, 1999 Marmara depreminden sonra 586
sayılı K.H.K. ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile gönüllü
kişi ve kuruluşların sivil savunma teşkilatının koordinasyonunda sivil savunma ile ilgili
katılımlarının düzenlenmesidir.
Sayı : 28871

Resmî Gazete

KURUL KARARI
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundan:
Tarihi

: 20/12/2013

Karar Sayısı

: 2013/2

Konu

: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Daha sonra ise, İçişleri Bakanlığı “Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü
Katılımların Düzenlenmesiyle” ilgili yönerge çıkarmış, yönergenin çıkmasından sonra
100’den fazla sivil toplum kuruluşu ile protokol yapılmıştır. Ayrıca 5302 Sayılı Yasayla
Özel İdare ve Belediyelere afetler ve acil durumlarla ilgili olarak bazı görevler verilmiştir.
Buna bağlı olarak da içişleri Bakanlığınca Özel idare ve Belediye hizmetlerine gönüllü
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katılımın sağlanması ile ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. Bu yönetmelik ile gönüllü
itfaiyeciliğin uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
STK’larla ilgili yasal düzenlemeleri incelerken hukuksal açıdan önemine göre
anayasa, kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ ve genelge sıralaması dikkate alınacaktır.
Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir:
Anayasa:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükmü,
Kanunlar:
Dernekler Kanunu,
Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun,
Türk Medeni Kanununun dernekler ve vakıflarla ilgili hükümleri,
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
Yardım Toplama Kanunu,
Uluslararası Nitelikteki Teşekkürlerin Kurulması Hakkında Kanun,
Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf
Tutulmasına İlişkin Kanun,
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Yönetmelikler
Dernekler Yönetmeliği
Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler dışında ayrıca 5902 Sayılı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda STK’lara
akreditasyonun yapılması ve uygunluk belgesi verilmesini, gerekli görülen hallerde Afet
ve Acil Durum Yüksek Kuruluna STK’ların temsilcilik düzeyinde çağrılabileceklerini,
STK’ların yer alabileceği AFAD Daire Başkanlıklarını, AFAD’ın STK’larla diğer kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasında aldığı görevleri vb. konuları
düzenlemektedir.
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14.1. Anayasada Dernekler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
(Kurucu Mecliste Kabul Tarihi: 18.10.1982
Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmî Gazetede İlanı: 20.10.1982-17844
Kanunun Halkoyu ile Kabul Tarihi: 7.11.1982
Halkoyu Sonucunun Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 9.11.1982-17863
Mükerrer)
Kanun No: 2709
Kabul Tarihi: 7.11.1982
Derneklerle İlgili Hüküm
A. Dernek kurma hürriyeti
MADDE 33. – (Değişik: 23.7.1995-4121/2 md.; 3.10.2001-4709/12 md.) Herkes,
önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.
Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması
sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller
kanunda gösterilir.
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya
faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya
suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca
varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı,
yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat
içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve
görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine
engel değildir.
Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.
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14.2. Kanunlar
14.2.1. Dernekler Kanunu
Kanun Numarası:

5253

Kabul Tarihi:

4.11.2004

Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih: 23.11.2004 Sayı: 25649

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 44
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri,
federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan
dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya
temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve
uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak
bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve
çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarını,
b) Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
c) Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
d) Mülkî idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,
e) Dernekler birimi: İllerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro
şefliğini,
f) Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri
adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri,
g) Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve
federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
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h) Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak
açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,
i) Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan,
tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Dernek kurma hakkı
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın
dernek kurma hakkına sahiptir.
Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum
ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen
kısıtlamalar saklıdır.
On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî,
bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel
varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal
temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine
üye olabilirler.
On iki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye
olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.
Çocuk derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.
Dernek tüzüğü
Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen
hususların belirtilmesi zorunludur:
a) Derneğin adı ve merkezi.
b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek
çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
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e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl
ve yedek üye sayısı.
g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl
kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
ı) Derneğin borçlanma usulleri.
j) Derneğin iç denetim şekilleri.
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
Uluslararası faaliyet
Madde 5- Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere
uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube
açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek
veya kuruluşlara katılabilirler.
Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri
Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya
şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst
kuruluşlara katılabilirler.
Tüzel kişilerin oy kullanması
Madde 6- Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı
veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi
sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Şube genel kurulları
Madde 7- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Federasyon ve konfederasyonlar
Madde 8- Federasyonların üye sayısının beşten ve konfederasyonların üye
sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında
kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

236

Federasyonlar ve konfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa
olsun, başka bir örgüt kuramazlar.
İç denetim
Madde 9- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya
denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına
da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir
yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların,
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Yardım ve işbirliği
Madde 10- Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,
benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî
kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda
bulunabilirler. (1)
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev
alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve
kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı
sağlayabilirler. (Ek cümle: 18/2/2009 – 5838/7 md.) 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu
maddesi çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki
rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek
teknolojilerine ilişkin projeler ile benzeri projelerde bu oran aranmaz.(2)
Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
Madde 11- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi
ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı
belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
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Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu
kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile
dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar
yönetmelikte düzenlenir.
____________________
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 5/4/2007 tarihli ve E.:2004/107, K.:2007/44 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer
alan “... ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler” bölümü, siyasî partiler yönünden iptal
edilmiştir.
(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “özürlülerin” ibareleri
“engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi
düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu
defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Sandık kurma
Madde 12- Dernekler, tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine
paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin
yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.
Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.
Dernek görevlileri ve ücretleri
Madde 13- (…) (1) dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile
göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar
genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere
ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
Gençlik ve spor kulüpleri
Madde 14- Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar
spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve
her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.
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Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları,
üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini
yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve
tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.
Tasfiye
Madde 15- Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit
edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre
yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı
hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa,
yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları,
mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.
Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin
tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih
ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma
ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.
______________________
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 5/4/2007 tarihli ve E.:2004/107, K.:2007/44 sayılı Kararı ile bu fıkrada yer
alan “Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla ...” ibaresi, iptal edilmiştir.
Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin
gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

Basımevlerinin sorumluluğu
Madde 16- Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı
belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülkî
idare amirliğine bildirmek zorundadır.
Hata ve noksanlıkların giderilmesi
Madde 17- Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit
edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin
yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.
Yargılama usulü
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Madde 18- Bu Kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalarda
basit yargılama usulü uygulanır.
(Mülga ikinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Bildirimler
Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim
Madde 19- Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin
sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare
amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve
usuller yönetmelikte düzenlenir.
Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata
uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından
denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri
Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır.
Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.
Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve
kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare
amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.
Kolluk kuvvetlerinin yetkisi
Madde 20- Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi
nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu
nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin
yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama
yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz
saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare
amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.
Yurt dışından yardım alınması
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Madde 21- Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak
şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler.
Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar
aracılığıyla alınması zorunludur.
Taşınmaz mal edinme
Madde 22- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu
kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler
edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine
bildirmekle yükümlüdürler.
Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 23- Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve
denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare
amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana
gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve
gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.
Temsilcilik
Madde 24- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini
yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel
kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi,
yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o
yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Plâtform oluşturma
Madde 25- Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan
alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar
oluşturabilirler.
Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları
doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler
hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzne Tâbi Faaliyetler
Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
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Madde 26- Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,
eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve
lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülkî idare amirinden
izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas
ve usuller yönetmelikte düzenlenir.
Kamu yararına çalışan dernekler
Madde 27- Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye
Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla
tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir
yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere
giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır.
Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli
belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.
Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir. Yapılan denetimler
sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında
görev alan üyeler veya ilgili personel, hapis cezası(1) verilmesini gerektiren suçların
işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden
uzaklaştırılabilir. (Mülga son cümle: 8/6/2006-5519/1 md.) (1)
(Ek fıkra: 8/6/2006-5519/1 md.) Dernek merkezinin bulunduğu ilin valisi,
görevden uzaklaştırılma kararının derneğe bildirilmesiyle eş zamanlı olarak, görevden
uzaklaştırılan organların yerlerine; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre dernek
merkezinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden kayyım atanmasını ister.
Mahkeme bir hafta içinde, öncelikle dernek üyeleri arasından görevden uzaklaştırılanların
sayısı kadar kayyım atanmasına karar verir ve bu kararda kayyımın görev ve yetkileri ile
dernek tarafından kayyıma verilecek ücret de belirtilir. Kayyımın görevi dava sonucu
verilen hüküm kesinleşinceye kadar devam eder. Çeşitli nedenlerle boşalan bu
kayyımların yerine, aynı usûlle yeni kayyım atanır.
Kamu yararına çalıştıklarına karar verilen dernekler, denetimler sonunda bu
niteliklerini kaybettikleri tespit edilirse, birinci fıkrada öngörülen usulle haklarında alınan
kamu yararına çalışan derneklerden sayılma kararı kaldırılır.
Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunun tüzüklerini onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Kamu yararına çalışan derneklerin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına
karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.
Madde 27/A- (Ek: 15/1/2009 – 5832/1 md.)
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Türkiye Kızılay Derneği uluslararası anlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve
duruma göre; merkezinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu, şubelerinde
genel kurul ve yönetim kurulu oluşturulması şartıyla tüzüğünde belirlenen şekilde
teşkilatlanır ve yönetilir. Kızılay’ın iş ve işlemleri; kanunların verdiği görev ve yetkilere,
tüzüğüne ve yönetim kurulunca çıkarılan yönetmeliklere göre yürütülür.
Dernek adları
Madde 28- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa
Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler
İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar
Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı
Madde 29- Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya
feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst
kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir
ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları
kullanmaları yasaktır.
Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler
Madde 30- Dernekler;
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar.
b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden
fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz.
c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve
eğitim faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim
yerleri açamazlar. Üyeleri için özel kıyafet veya üniforma kullanamazlar.
Kayıt ve yazışma dili
Madde 31- Dernekler, defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin
resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanırlar.
–––––––––––––––––––
(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 557 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ağır hapis
veya ağır para cezası” ibaresi “hapis cezası” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
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ALTINCI BÖLÜM
Ceza hükümleri
Madde 32- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/558 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki
şekildedir:
a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere
üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması
kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını
silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek
üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun
ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde
belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul
toplantılarının iptaline de karar verilebilir.
c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu
şekilde alınan paranın yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.
d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz
defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. Bu defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek
yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde
gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile
oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok
edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan
iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para
hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak
sarf veya istihlâk veya rehineden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza
Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki görevlerinden geçici
olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir.
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g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında
bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini
açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul
edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin
de kapatılmasına karar verilir.
h) 16’ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi
yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ı) 17‘nci maddede yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
j) 19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler
yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile
tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması
şartıyla elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde,
öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili
mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında
ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 21 inci
maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya hükmolunur.
l) 22, 23 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu
maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek
yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere beş yüz Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beş yüz
Türk Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.
n) 28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 uncu maddede
belirtilen yasaklara, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek
yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
o) 30 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek
yöneticileri elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı
maddenin (c) bendine aykırı faaliyette bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir
cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve
tesisin kapatılmasına da karar verilir.
p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar
ile bu bende aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı
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gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere
adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
Cezaların uygulanması
Madde 33- Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı
olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.
Bu Kanunun 32’nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek
yönetim kurulu başkanını ifade eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008 – 5728/559 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî
yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
(Mülga dördüncü fıkra: 23/1/2008 – 5728/578 md.)
(Mülga beşinci fıkra: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıflar
Madde 34- Diğer kanunlarda, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu, 1630 sayılı
Dernekler Kanunu veya 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine
veya belli maddelerine yapılan atıflar, bu Kanuna veya bu Kanunun aynı konuları
düzenleyen madde veya maddelerine yapılmış sayılır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde aynı konuları düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili
hükümlerine atıf yapılmış sayılır.
Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
Madde 35- Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel
kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle
birlikte uygulanır.
Uygulanacak hükümler
Madde 36- Bu Kanun hükümleri; yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında
bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube
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veya temsilcilikleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.
Yönetmelik
Madde 37- Bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenmesi öngörülen
yönetmelikler İçişleri Bakanlığınca, kulüp adını alan derneklerle ilgili yönetmelik ise
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça en geç altı ay içinde
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar
mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 38A) (22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
B) 4721 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yerleşim
yeri, kurucuları,", 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tüzükte başkaca bir
düzenleme yoksa,", 77’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yerel bir gazete ile ilan
edilir ve aynı zamanda ve bir yazıyla", 92’nci maddesinde yer alan "uluslararası alanda
işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla" ve 93 üncü
maddesinde yer alan "karşılıklı olmak koşuluyla" ibareleri madde metinlerinden
çıkarılmıştır.
C) 4721 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
D) (14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
E) (8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
F-G) (23.6.1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)
H) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 39- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
Madde 40- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14.2.2. Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun
Kanun Numarası:

5072

Kabul Tarihi:

22/1/2004

Yayımlandığı R. Gazete:

Tarih: 29/1/2004 Sayı: 25361

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 43

Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya
personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan
vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar.
Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu
vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Temel ilkeler
Madde 2- a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu
kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu
kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.
b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili
olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi
bir karşılık alamaz.
c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin,
bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.
d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında
görev alamaz.
e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri
nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.
f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu
görevlileri çalıştırılamaz.
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g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek
ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.
h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti
yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.
ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve
kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.
Cezalar
Madde 3- 2’nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri
ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında
görevden alma işlemi uygulanır.
Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak
malzemenin dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu
hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir.
Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı
işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan
dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu
dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Ek Madde 1- (Ek: 25/6/2009-5917/35 md.)
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında
5/4/1991 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 14/6/1991 tarihli ve 91/1939 sayılı
Kararı ile onaylanan milletlerarası antlaşma uyarınca kurulmuş olan Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliğini haizdir.
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve
vakıflar, 31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun
hükümlerine uygun hale getirir.(1)
Dernek tüzüğünü veya vakıf senedini altı ay içinde bu Kanuna uygun hale
getirmeyen veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel
hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar
Genel Müdürlüğüne intikal eder. Ayrıca, dernek tüzüğünü veya vakıf senedini bu süre
içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 üncü maddenin birinci
fıkrası hükümleri uygulanır.
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Geçici Madde 2- (Ek: 17/9/2004-5234/ 24 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu
kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu
görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.
Yürürlük
Madde 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
________________
(1) Bu maddede yer alan “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde” ibaresi, 17/9/2004
tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle “31.12.2005 tarihine kadar” olarak değiştirilmiş
ve metne işlenmiştir.

14.2.3. Türk Medeni Kanunu (Dernekler ve Vakıflarla İlgili
Hükümler)
Kanun Numarası:

4721

Kabul Tarihi:

22/11/2001

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi:

8/12/2001 Sayı: 24607

Yayımlandığı Düstur:

Tertip:5 Cilt, 41

A. Kuruluşu
I. Tanımı
Madde 56- Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma
dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.(1)
Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.
II. Dernek kurma hakkı
Madde 57- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
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III. Tüzük
Madde 58- Her derneğin bir tüzüğü bulunur.
Dernek tüzüğünde derneğin adı, amacı, (...)(2) gelir kaynakları, üyelik koşulları,
organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur.
Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.
Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.
–––––––
(1) Bu fıkrada geçen “en az yedi gerçek kişinin” ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 31 inci
maddesiyle “gerçek veya tüzel en az yedi kişinin” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu arada yer alan,”yerleşim yeri, kurucuları” ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci
maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

IV. Tüzel kişiliğin kazanılması
1. Kazanma anı
Madde 59- Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri
yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik
kazanırlar.
Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu,
yönetmelikte gösterilir.
2. İnceleme
Madde 60-Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük
mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna
aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması
derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen
noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir, yetkili
asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu
Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin
durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık
bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet
derhâl derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir.
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3. Dernek tüzüğünün ilânı
Madde 61-(Mülga: 4/11/2004-5253/38 md.)
4. İlk genel kurul toplantısı
Madde 62-(Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.)
Dernekler, 60’ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen
altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla
yükümlüdürler.
B. Üyelik
I. Kazanılması
1. Kural
Madde 63- Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul
etmeye zorlanamaz.
2. Koşulları
Madde 64- Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler,
derneklere üye olma hakkına sahiptir.(1)
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, (...)(2) dernek yönetim kurulunca en çok
otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu
kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
II. Sona ermesi
1. Kendiliğinden
Madde 65- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan
kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
2. Çıkma ile
Madde 66Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye (...)(1) yazılı olarak
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
–––––––––––––––––––
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(1) 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, 64 üncü maddenin birinci fıkrasında yer
alan "gerçek kişi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tüzel kişiler" ibaresi eklenmiş; 33 üncü maddesiyle,
66 ncı maddesinde yer alan "altı ay önceden" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) Bu arada yer alan, ”tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa,” ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı
Kanunun 38 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

3. Çıkarılma ile
Madde 67- Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.
Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı
sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.
Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu
çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.
III. Kapsamı
1. Üyelerin hakları
a. Eşitlik ilkesi
Madde 68- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil,
ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya
bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
b. Oy hakkı
Madde 69- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen
kullanmak zorundadır.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
2. Üyelerin yükümlülükleri
a. Ödenti verme borcu
Madde 70- Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme
yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu
ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu
sürenin ödentisini vermek zorundadır.
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Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
b. Diğer yükümlülükler
Madde 71- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle
yükümlüdürler.
Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini
güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
C. Organlar
I. Genel olarak
Madde 72- Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kuruludur.
Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu
organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
II. Genel kurul
1. Niteliği ve oluşumu
Madde 73- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
üyelerden oluşur.
2.Toplanması
a. Olağan toplantı
Madde 74- Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı
üzerine toplanır.
(Değişik ikinci fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Olağan genel kurul toplantılarının
en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
b. Olağanüstü toplantı
Madde 75- Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü
hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim
kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu
üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
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c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
Madde 76- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar
ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
3. Toplantıya çağrı
Madde 77- Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya
çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, (...)(1) üyelere (...)(1)
bildirilir.
Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle
düzenlenir.
4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı
Madde 78- Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek
merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz.
Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
5. Toplantı usulü
Madde 79- Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere,
bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak,
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
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(Mülga üçüncü fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.)
–––––––––––––––––––
(1) Bu arada yer alan “yerel bir gazete ile ilân edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla” şeklindeki ibare,
(4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “yerel bir gazete ile ilân edilir ve aynı
zamanda bir yazıyla” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.) hükmüne istinaden madde metninden
çıkarılmıştır.

6. Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 80- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı
verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her
zaman görevden alabilir.
7. Genel kurul kararları
a. Karar yeter sayısı
Madde 81- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla
alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
b. Oy hakkından yoksunluk
Madde 82- Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu
arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy
kullanamaz.
(Ek fıkra: 30/7/2003-4963/34 md.) Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
c. Kararın iptali
Madde 83- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan
genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde;
toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve
her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle
kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal
davası açılamaz.
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Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar
saklıdır.
III. Yönetim kurulu
1. Oluşumu
Madde 84- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere
dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına
düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay
içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi,
üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
2. Görevleri
Madde 85- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini
kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye
verilebilir.
IV. Denetim kurulu
Madde 86- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek
tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere
göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
D. Sona erme
I. Kendiliğinden
Madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:
1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin
sona ermesi,
2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu
organların oluşturulmamış olması,
3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
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5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.
Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini
isteyebilir.
II. Genel kurul kararı ile
Madde 88- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
III. Mahkeme kararı ile
Madde 89- Derneğin amacı, kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet
savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir.
Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.
E. Derneklerin faaliyetleri
I. Genel olarak
Madde 90- Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen
çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.
Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun
hükümleri saklıdır.
Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık hâlinde, Cumhuriyet
savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir.
II. Uluslararası faaliyet
1. Faaliyet serbestliği
Madde 91-(Değişik: 2.1.2003-4778/34 md.)
Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası
faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında
kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.
2. Yabancı dernekler
Madde 92-(Değişik: 2.1.2003-4778/35 md.)
Yabancı dernekler, (...)(1)Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri
Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler,
üst kuruluşlar kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.
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III. Yabancıların dernek kurma hakkı
Madde 93- Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler,
(...)(1)dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
–––––––––––––––––––
(1) 92 nci maddede yer alan “uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve
karşılıklı olmak koşuluyla”ibaresi ile 93 üncü maddede yer alan “karşılıklı olmak koşuluyla” ibaresi,
4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları
1. Kuruluşu
Madde 94- Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube
açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular
kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli
belgeleri verir.
(Mülga ikinci fıkra: 30/7/2003-4963/35 md.)
Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.
2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler
Madde 95- Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya
denetçi bulunması zorunludur.
Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanır.
II. Üst kuruluşlar kurmaları
1. Federasyon
Madde 96- Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin,
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.
Federasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en
büyük mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.
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2. Konfederasyon
Madde 97- Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun,
amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.
Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en
büyük mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.
3. Ortak hükümler
Madde 98- Dernekler, bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da bağlı
oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci
üyeler, ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.
Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun
hükümleri uygulanır.
G. Dernek gelirleri
Madde 99- Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya
dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.
H. Saklı hükümler
Madde 100- Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler
hakkındaki özel hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR
A. Kuruluşu
I. Tanımı
Madde 101- Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve
sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her
türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.
(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14,
K.: 2008/92 sayılı Kararı ile.)

260

Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine,
hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat
mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.
II. Kuruluş şekli
Madde 102- Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla
açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik
kazanır.
Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil
yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın
amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.
Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf
ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin
bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır.
Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen
alır.
III. Temyiz ve iptal
Madde 103- Mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde,
başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen
sebeplerin varlığı hâlinde iptal davası açabilirler.
IV. Tescil ve ilân
Madde 104- Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi
nezdinde tutulan sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî
sicile kaydolunur.
Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmiş ise, ilgili belgelerle birlikte tescil için
vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilir.
Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel
Müdürlüğünce merkezî sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete ile ilân olunur.
Tescil ve ilân tüzük hükümlerine göre yapılır.
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk
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Madde 105- Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin
kazanılmasıyla vakfa geçer.
Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına
tescil edilmesini tapu idaresine bildirir.
Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın miras bırakanın borçlarından sorumluluğu,
özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır.
B. Vakıf senedi
I. İçeriği
Madde 106- Vakıf senedinde vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenen mal ve
haklar, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir.
II. Noksanlıklar
Madde 107- Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar
yeterince belirlenmiş ise, diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan
başvurunun reddini gerektirmez.
Bu tür noksanlıklar, tescil kararı verilmeden önce mahkemece
tamamlattırılabileceği gibi; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine,
olanak varsa vakfedenin görüşü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince
tamamlattırılır.
Tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen mal ve haklar amacın
gerçekleşmesine yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş
olmadıkça bu mal ve haklar, denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından benzer
amaçlı bir vakfa özgülenir.
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı
Madde 108- Vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının, bağışlamaya ve ölüme
bağlı tasarruflara ilişkin hükümler uyarınca dava hakları saklıdır.
D. Vakfın örgütü
I. Genel olarak
Madde 109- Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden,
vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir.
II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı
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Madde 110- Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının yöneticileri,
yararlananlara, vakfın örgütü, işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli bilgiyi vermekle
yükümlüdürler.
Vakfa ödenti veren çalıştırılanlar ve işçiler en az yapmış oldukları ödeme oranında
yönetime katılırlar ve temsilcilerini olabildiğince kendi aralarından seçerler.
Vakfın malvarlığının çalıştırılanların ve işçilerin yapacakları ödemelerle
sağlanacak bölümünün işverene karşı vakfın bir alacağından ibaret olması, ancak bu
alacak için yeterli güvence sağlanmış olmasına bağlıdır.
Yararlananların, vakfın edimlerinin yerine getirilmesini dava yoluyla
isteyebilmeleri, ödenti vermiş olmalarına veya vakfı düzenleyen hükümlerin kendilerine
bu hakkı tanımış bulunmasına bağlıdır.
Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarında yararlananların yönetime
katılmaları ve vakıftan yararlanma koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişiklikler,
vakıf senedine göre buna yetkili organın istemi üzerine, denetim makamının yazılı görüşü
alındıktan sonra yerleşim yeri mahkemesince karara bağlanır.
E. Denetim
Madde 111- Vakıfların, vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip
getirmedikleri, vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf
gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve
üst kuruluşlarınca denetlenir. Vakıfların üst kuruluşlarınca denetimi özel kanun
hükümlerine tabidir.
(Mülga ikinci fıkra: 20/2/2008-5737/80 md.)
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
I. Yönetimin değiştirilmesi(1)
Madde 112- Haklı sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya denetim
makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü,
yönetimini ve işleyişini değiştirebilir.
Mahkeme, denetim makamının başvurusu üzerine, (...)(1) duruşma yaparak
yöneticileri görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini
seçebilir.
II. Amacın ve malların değiştirilmesi
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Madde 113- Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı
amaca bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme,
vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı
görüşünü aldıktan sonra vakfın amacını değiştirebilir.
Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve
yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya
paraya çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme, vakfın yönetim organı veya
denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli
değişikliğe izin verebilir.
G. Yıllık rapor
Madde 114- Yönetim organı her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın bir önceki
yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor hâlinde denetim makamına bildirir
ve durumun uygun araçlarla yayımlanmasını sağlar.
H. Faaliyetten geçici alıkoyma
Madde 115- İçişleri Bakanlığı, Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen
usullere uygun olarak, denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir
karar verilinceye kadar vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye
başvurur. Hâkim başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.
İ. Vakfın sona ermesi
Madde 116- Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de
olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla
sicilden silinir.
Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya
amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf,
denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak
dağıtılır.
J. Diğer hükümler
Madde 117- Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri
uygulanmaz.
Derneklerin uluslararası faaliyette bulunmalarına ve üst kuruluş kurmalarına
ilişkin hükümler kıyas yoluyla vakıflar hakkında da uygulanır.
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Kamuya yararlı veya özel kanunlarla kurulan vakıflar hakkındaki özel hükümler
saklıdır.
–––––––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 27/11/2007 tarihli ve E.:2002/162, K.:2007/89 sayılı Kararıyla; bu maddenin
ikinci fıkrasında yer alan “…tüzükte gösterilen sebeplerle…” ibaresi iptal edilmiştir.

14.2.4. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(1)

Kanun Numarası:

3152

Kabul Tarihi:

14/2/1985

Yayımlandığı R. Gazete:

Tarih: 23/2/1985 Sayı: 18675

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 239

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması,
kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması,
kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin
yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve
vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve
görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Görev
Madde 2 – İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel
ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,
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f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili
değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,
g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli
idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
h) (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)
i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 3 – İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan
meydana gelir.
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim
birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
——————————
(1)

Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini
mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve
Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık
merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını
denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
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Madde 6 – Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık
hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve
politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın
kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı
sorumludur.
Müsteşar yardımcıları

(1)

Madde 7 – İçişleri Bakanlığında ana hizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar
Yardımcısı görevlendirilebilir.
–––––––––––––––––
(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “dört” ibaresi “beş”
şeklinde değiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet Birimleri
Madde 8 – İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:
a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,
d) (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)
e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı.
f) (Ek: 31/7/2003-4970/1 md.) Dernekler Dairesi Başkanlığı.
g) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/46 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Madde 9 – İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri
toplamak ve değerlendirmek,
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b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının
değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy,
önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare
birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,
c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil
hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek,
d) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,
e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri
yapmak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 10 – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere
göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde
yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,
b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi
bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla
işbirliği içerisinde yayınlamak,
c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve
değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak,
maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre
tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,
d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri
yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını
karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,
e) (Ek: 15/3/2003-4825/1 md.) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve
geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve
teknolojiyi tespit etmek,
f) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek. (1)
——————————
(1) 15/3/2003 tarihli ve 4825 sayılı Kanunla, “e“ bendi eklenmiş ve mevcut “e“ bendi,“f“bendi
olarak teselsül ettirilmiştir.
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Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Madde 11 – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve
geliştirmek,
b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat
hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,
c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara
uygun şekilde yapılmasını gözetmek,
d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki
bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,
e) Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek,
Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,
f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,
g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu
Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,
h) Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine
Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki
sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Madde 12 – (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)
Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
Madde 13 – Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp
değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı
kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında
koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak,
b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici
nitelikte yayımlar yapmak,
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c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların,
ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik
kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon
sağlamak.
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/A- (Ek: 31/7/2003-4970/2 md.)
Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek,
kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.
b) Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten
alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili
işlemleri yürütmek ve izlemek.
e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını
tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla
izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri
hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.
g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri
yürütmek.
h) (Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa
göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
i) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri
yürütmek.
j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek
ve değerlendirmek.
k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve
her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından
denetlenmesini sağlamak.

270

l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(Ek fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Derneklerin kaydedileceği dernekler
kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan
ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/B- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/47 md.)
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum
çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek
ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerce sağlanan mali
kaynakların proje bazlı kullanım sürecini yürütmek, Bakanlık merkez ve bağlı
birimlerince yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Bakanlığın görev alanına giren konularda insan haklarının korunması ve
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Bakanlık birimleri arasında
koordinasyonu sağlamak, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların denetim
mekanizmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 14 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim
birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.)
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri,
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e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 15 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli
idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik,
işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,
inceleme ve soruşturma yapmak,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara
uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle
diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,
e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının
özel teftişlerini yapmak,
f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa
bağlı anahizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,
g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu ve mülkiye müfetişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usulleri tüzükle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 16 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai
sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına
yardımcı olmak,
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c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda
Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa
uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana
sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan
inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek,
g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.
Bakanlık Müşavirleri
Madde 18 – Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı
olmak için on adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 – İçişleri Bakanlığında basın ve halka ilişkilerle ilgili faaliyetleri
planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak
üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 20 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
d) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/48 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
e) Özel Kalem Müdürlüğü. (1)
––––––––––––––
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(1) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden
sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Personel Genel Müdürlüğü
Madde 21 – Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri
yapmak,
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 – Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını
hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,
b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programlarını düzenlemek ve uygulamak,
c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve
sağlamak,
d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi
eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek,
e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini
yürütmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 23 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
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c) (Ek: 13/2/2011-6111/130 md.) Hükümet konaklarının yapımını
programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını
yapmak,
d) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
f) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek,
g) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını
sağlamak,
h) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara
sunulmasını sağlamak,
i) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini
takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
j) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
k) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait
önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,
l) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek,
m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
_______________________
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına
“c“ bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-649-KHK/49 md.)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını
ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve
güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek,
kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
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b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları
ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği
içinde veri tabanları oluşturmak.
e) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli
idareler ile koordinasyonu sağlamak.
f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi
ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu
konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak
düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini
bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 25 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır:
a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu,
b) Bakanlık Encümeni.
c) (Ek: 3/5/2016-6713/9 md.) Kolluk Gözetim Komisyonu.
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu
Madde 26 – Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı
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Müsteşarının veya yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden meydana gelir.
Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla
görevlidir.
Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak
suretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bakanlık Encümeni
Madde 27 – Encümen, Müsteşarın başkanlığında Emniyet Genel Müdürü,
Bakanlığı anahizmet birimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk
Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelir.
Bakanlık Encümeni, birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini
değerlendirmek ve tespit etmek ile genel müdür yardımcıları daire başkanları, hukuk
müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, (...)(1) ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması,
nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık
makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir.(2)
Encümen Kararları Bakanın onayı ile kesinleşir.
_________________
(1) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İl sivil savunma
müdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkartılmıştır.
(2) 1/7/2006 tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlık Encümeni”
ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek ve
tespit etmek ile” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISlM
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Taşra Teşkilatı
Madde 28 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki
Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi
Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(Ek fıkra: 25/4/2006 – 5490/73 md.) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini
yürütmek üzere, illerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus
müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç
durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye
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yetkilidir.
(Ek fıkra: 17/2/2010-5952/18 md.) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik
politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve
Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve
Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın
ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde
görevlendirmeye yetkilidir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/33 md.; Değişik fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.)
Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir
belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer
illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti
veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir.
Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın
uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu
merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.) Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin
aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve
yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından
görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.
(Ek fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.)112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda
bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir.
Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (1)
Madde 28/A – (Ek: 12/11/2012-6360/34 md.)
Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,
afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı,
gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu
kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek
üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. (Mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler:
15/8/2016-KHK-674/35 md.)
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–––––––––––––––––
(1) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci
cümlesine “valiye bağlı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli
” ibaresi eklenmiştir.

(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare
kuruluşları, illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini
bu Başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin
hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında
kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri,
aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla
yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı
tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla
kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi
yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.
(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Başkanlığın gelirleri şunlardır:
a) İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak Hazine yardımları.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar.
c) Bağış ve yardımlar.
d) Diğer gelirler.
(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Bu Kanun ve diğer mevzuatla
Başkanlığa verilen görevlerin gerektirdiği her türlü giderler Başkanlık bütçesinden
karşılanır.
(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Başkanlığın bütçesinin hazırlanması ve
uygulanması ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(Ek fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Başkanlık ilin ihtiyaçları çerçevesinde
gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilir; bu amaçla kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir ve
ortak projeler yürütebilir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve
askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği,
verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili
hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların
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bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip
eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım
izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir.
Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının
çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali
tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. (Mülga ikinci
cümle: 15/8/2016-KHK-674/35 md.)
Ek cümle: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri
Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılanır. Gerektiğinde valilik, kadro,
yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve
memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu
kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları;
valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet
hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca
karşılanabilir.
Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu,
denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır.
(Değişik fıkra: 15/8/2016-KHK-674/35 md.) İldeki kamu kurum ve
kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun
halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin
vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet
ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede
gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı
tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek
ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel
bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek
kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve
ödenek kaydetmeye ilgili kurum yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan
tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilir.
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Bağlı kuruluşlar
Madde 29 – İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Emniyet Genel Müdürlüğü,
b) Jandarma Genel Komutanlığı,
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı.
d) (Ek: 17/2/2010-5952/18 md.) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı.
e) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 30 – Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her
kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık
emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek
ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 31 – Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer
bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata
uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak
tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,
Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 32 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 33 – Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri;
tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve
yetkilidir.
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Yetki devri
Madde 34 – Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri
gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını
astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu
kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 35 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan
memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli
gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler
saklıdır.
Kadrolar
Madde 36 – Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer
hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
göre düzenlenir.
Valilerin merkezde görevlendirilmesi
Madde 37 – Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını
muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen
valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel
Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde veya inceleme,
araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve
diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere
eşdeğer durumda olan diğer üst kademe yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları saklı
kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Genel
Müdür ve ek göstergesi bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilmiş kadrolara atanan
veya bu kadrolarda görevlendirilen valilere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 10 uncu maddesi kapsamında il valilerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar
dâhilinde ödenir.
Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde
de bu unvanlarını kullanabilirler.
İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.
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Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde
de bu unvanlarını kullanabilirler.
İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.
Kontrolörler
Madde 38 – Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler
istihdam edilebilir. Bu kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde
görevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde
veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler.
Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve
usuller uygulanır.
Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39 – 19/5/1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve
Vazifeleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İl Planlama Uzmanlığı
Ek Madde 1 – (Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2. md.)
İllerde plan ve program uygulamalarında il planlama uzman ve uzman
yardımcıları istihdam edilir.
Uzman yardımcılıklarına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak;
a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
şarttır.
Uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla
açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "İl Planlama Uzmanı" unvanını alırlar.
Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi
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tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 2- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.)
İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları
istihdam edilir.
Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devlet memurluğuna atanacaklarda aranılan
genel şartlara ek olarak;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,
şarttır.
Dernekler denetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl
olumlu sicil almak kaydıyla açılacak meslekî yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.
Bu sınavda başarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında
iki defa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı
halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler denetçi
yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Dernekler denetçiliği ve dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterlik
sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 3- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.)
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli
(1) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleri Bakanlığı bölümüne
eklenmiştir.
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 – Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanunun esaslarına göre
yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar
tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan
mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
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Geçici Madde 2 – Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev
unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya
atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait
aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı
olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hükümleri 9
Temmuz 1982 Tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici 1 inci
maddesi gereğince 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.
Geçici Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak
tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5 – Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 28 inci maddesinde
belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra
teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.
Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun
hale getirir.
Geçici Madde 6 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar
Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler
daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale
getirir.
Geçici Madde 7 – Bu Kanun ile kaldırılmış birimlerde görevli personel
durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 8 – (Ek : 14/9/1999 - KHK 576/4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK
- 609/1 md.)
Geçici Madde 9- (Ek: 31/7/2003-4970/5 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi
unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler
denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 10- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/36 md.)
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Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları,
Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı
bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve
malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her
türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara
göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine ait
taşınmazlardan ilgisi nedeniyle Hazineye devredilen ancak halen başkanlığın
kullanımında olan taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç
ay içinde ilgili başkanlığın talebi ve defterdarlık tarafından tapu müdürlüğüne
başvurulması üzerine tapuda bu başkanlık adına devir ve tescil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başkanlıklarca sözleşmeye
bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülmeye devam olunur.
Başkanlıklara devredilen sözleşmelerden dolayı taraf olunan davalar ile başlatılmış olan
takiplerde başkanlıklar kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Ancak valinin uygun görmesi
halinde söz konusu davalar ile başlatılmış takipler valiliklerce sonuçlandırılır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci
maddesinin yirmi beşinci fıkrası ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden
önceki 28/A maddesine göre; İçişleri Bakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındaki
kamu idarelerinin işleri ile ilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerden
harcanmayan kısımlar, iş veya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleri Bakanlığınca
aktarılır. Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum ve kuruluşlarının işlerine
ilişkin İçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar
karşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilerek ilgili kurum veya
kuruluşun muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar ilgili kurum veya
kuruluş tarafından bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamında merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine kaydedilen veya aktarılan
ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili
kamu idaresi yetkilidir.
Yürürlük
Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER
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1) 3/8/2000 tarihli ve 609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi
Geçici Madde 1 – (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34,
K.:2000/37 sayılı Kararı ile)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)(3)
(Ek- 1 sayılı Cetvel)
Danışma ve
Denetim Birimleri
1- Teftiş Kurulu
Başkanlığı
2(Mülga:
22/12/2005-5436/17
md.
3- Mahalli İdareler 3Hukuk
Müşavirliği
Genel Müdürlüğü
4- (Mülga : 29/5/2009 – 4Bakanlık
5902/25 md.) (2)
Müşavirleri

Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri
Müsteşar Müsteşar Yrd. 1- İller İdaresi Genel
Müdürlüğü
Müsteşar Yrd. 2- Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yrd.
Müsteşar Yrd.

Yardımcı Birimler
1Personel
Genel
Müdürlüğü
2Eğitim
Dairesi
Başkanlığı

3- İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı
4 – (Ek: 8/8/2011-KHK649/50 md.) Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
5- Kaçakçılık, İstihbarat, 5- Basın ve Halkla 5- Özel Kalem Müdürlüğü
Harekât
ve
Bilgi İlişkiler Müşavirliği
Toplama
Dairesi
Başkanlığı
6- Dernekler Dairesi
Başkanlığı
(Ek:
31/7/2003 -4970/4 md.)
7 – (Ek: 8/8/2011KHK-649/50
md.)
Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler
Dairesi
Başkanlığı

––––––––––––––
(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme
yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme
Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 50 nci maddesiyle, cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” başlıklı
sütununa “7 – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı” sırası, “Yardımcı Birimler” başlıklı
sütununa 3 üncü sırasından sonra gelmek üzere “4 – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” sırası eklenmiş ve
mevcut 4 üncü sıra 5 inci sıra olarak teselsül ettirilmiştir.

14.2.5. Yardım Toplama Kanunu
Kanun Numarası:

2860

Kabul Tarihi:

23/6/1983
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Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih: 25/6/1983 Sayı: 18088

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 438

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2

Sayfa: 1229

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve
bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına,
kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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.
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.
Yardımın isteğe bağlı olması
Madde 4 – Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya
zorlanamaz.
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 gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri
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otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım
toplanabilir.(1)
____________________
(1) Bu fıkrada yer alan “veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler
kullanmak” ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenmiş ve metne
işlenmiştir.

Yardım toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden bir veya birkaçı
kullanılabilir.
Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için
toplandığının belirtilmesi zorunludur.
Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde, bu iş için
hazırlanacak özel makbuz veya biletler kullanılır.
Makbuz ve biletlerin biçimi, bastırılması, kullanılması ve dağıtılması hususlarına ait
esaslar yönetmelikte belirtilir.
İKİNCİ BÖLÜM
İzin, İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru
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, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenip ilan edilir.
İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal
menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.
İzin vermeye yetkili makamlar
Madde 7 – (Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.)
Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden,
bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından 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.
Başvuru
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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.
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.
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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
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.
Gazete ve dergilerin uyacağı hususlar
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.
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Kamu görevlilerinin çalışabilmesi
Madde 13 – Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım
toplama faaliyetlerinde çalışamazlar.
Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa olsun ücret
verilemez. Ancak, Türk Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak toplamak, fitre
ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde görevlendirilen kamu
personeline Kurumca ücret verilebilir.
Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik
kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri, yardım toplama faaliyetlerinde
çalışamazlar.
Sorumluluk
Madde 14 – Yardım toplama faaliyetine girişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli
bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından, toplanan para ve
eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde kullanılmasından sorumludur.
İzin 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.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
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.
İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü
bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.
Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin verilmiş olan hallerde,
Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca denetleme
yapılabilir.
Kesinhesabın çıkarılması
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Madde 17 – Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on
gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama
vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar
uzatılabilir.
İzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini denetçilere gönderir.
Denetim sonucu
Madde 18 – Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin belgelerini ve kesin
hesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve belirlenen süre içinde, görevlendiren
makama verirler.
Denetleme raporu
Madde 19 – Denetleme raporunun:
a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini,
b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri,
c) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri,
d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki
bilgiyi,
e) İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamaları,
içermesi gerekir.
Denetçiler, girmesinde yarar gördükleri hususları da rapora yazarlar.
Denetçilere verilecek ücret
Madde 20 – Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye
Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Madde 21 – 23 – (Mülga: 29/5/1986 - 3294/10 md.)

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yardım toplama faaliyetinin giderleri
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Madde 24 – Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da
elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap
açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde
onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak,
spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler,
brüt gelirin yüzde kırkını geçemez.(1)
Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler
olmadıkça, sorumlu kurul üyelerine ödettirilir.
____________________
(1) Bu fıkrada yer alan “veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler
kullanmak” ibaresi, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenmiş ve
metne işlenmiştir

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.
Basımevlerinin sorumluluğu
Madde 26 – Basımevleri, izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine girişen
kişi ve kuruluşların bastıracağı makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarını
bastıktan sonra durumu, yedi gün içinde izin veren makama bildirmek ve basılanların
birer örneğini göndermek zorundadırlar.
Yabancı temsilciliklerce yardım toplama
Madde 27 – Türkiye'de yabancı temsilciliklerce yardım toplanması Dışişleri
Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancı temsilciliklerin yardım toplama faaliyetlerinde bu
Kanun hükümleri uygulanmaz.
Yardımın Devlet malı sayılması
Madde 28 – (Değişik: 23/1/2008-5728/406 md.)
Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren kişi,
kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna
ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
Cezalar
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Madde 29 – (Değişik: 23/1/2008-5728/407 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara yediyüz Türk
Lirası idarî para cezası verilir. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara beşyüz Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç
oluşturmadığı takdirde, iki yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir
yetkilidir.
Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara el
konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Yönetmelik
Madde 30 – Bu Kanunun 5, 8 ve 23 üncü maddelerinde öngörülen hususları ve
Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik, İçişleri ve Maliye
bakanlıklarınca Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde hazırlanarak Resmi
Gazetede yayımlanır.
Saklı tutulan hükümler
Madde 31 – Mevzuat hükümlerine göre bazı derneklere, vakıflara, meslek
kuruluşlarına ve kamu kuruluşlarına tanınmış hak ve ayrıcalıklar saklıdır.
Kaldırılan hükümler
Madde 32 – 23 Teşrinisani 1331 tarihli Cem'i İanat Nizamnamesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – (2860 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)
Cem'i İanat Nizamnamesine göre yürütülmekte olan yardım toplama faaliyetleri,
bu Kanunun 30 uncu maddesinde gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde, bu Kanunda belirtilen usullere uydurulur.
Yürürlük
Madde 33 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 34 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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14.2.6. Uluslararası
Hakkında Kanun

Nitelikteki

Teşekküllerin

Kanun Numarası:

3335

Kabul Tarihi:

26/3/1987

Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih : 7/4/1987 Sayı : 19424

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 26 Sayfa :

Kurulması

Madde 1 – Uluslararası alanda beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen
hallerde, Türk ve yabancı hakiki veya hükmi şahısların veya yalnız hükmi şahısların,
kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik
ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı
teknolojilerinden yararlanmak maksadıyla Türkiye'de veya yurt dışında:
a) En az yedisinin; uluslararası nitelikte birlik, federasyon veya benzeri
teşekküller kurmaları veya kurulmuş bu gibi teşekküllerin şubelerini açmaları,
b) Uluslararası faaliyette bulunmaları,
c) Mevcut kuruluş ve benzeri derneklere katılmaları veya bunlarla işbirliğinde
bulunmaları,
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi
üzerine, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.
(a) bendine göre Türkiye'de kurulan teşekküller, kuruluş bildirisini ve eklerini,
merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle
tüzelkişilik kazanırlar.
Bunlardan kuruluş, amaç ve şartlarını kaybedenlerle, kanun ve statülerinin
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyenler, kendiliğinden dağılmış sayılırlar.
Kamu kurum ve kuruluşları da, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle
Bakanlar Kurulunca izin verildiği takdirde, birinci fıkradaki amaç doğrultusunda faaliyet
gösteren kendi konularıyla ilgili uluslararası birlik, federasyon veya benzeri teşekküllere
iştirak edebilirler.
Madde 2 – Bu Kanunla kurulmasına izin verilen teşekküllerin denetimleri, hükmi
şahsiyetlerinin sona ermesi ve faaliyetten alıkonmaları hususunda; 2908 sayılı Dernekler
Kanununun ilgili hükümleri, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler
uygulanır. Ancak, teşekküllerin kanunlarımıza veya milli menfaatlerimize uymayan veya
kuruluş amaçlarıyla bağdaşmayan Faaliyette bulunduğunun anlaşılması durumunda
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde teşekkülün faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığının
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görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca geçici
olarak durdurulur.
Birinci maddede belirtilen teşekküllerin üyelikleri, organları toplantı ve karar
usulleri, faaliyetleri ve benzeri konular, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle
İçişleri Bakanlığınca onaylanacak statülerinde belirtilir.
Geçici Madde 1 – (3335 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Mevcut bu tip teşekküller, bir yıl içinde hukuki durumlarını bu Kanuna uygun hale
getirmek zorundadırlar. Bu süre içinde durumlarını düzeltmeyenlerin hukuki varlıkları,
hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.
Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14.2.7. Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç
ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun(1)
Kanun Numarası:
Kabul Tarihi:

1606

11/7/1972

Yayımlandığı R. Gazete:

Tarih: 20/7/1972 Sayı: 14251

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2840

Madde 1 – (Değişik: 28/11/1990 - 3685/2 md.) (2)
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi
darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp
eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün
vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır.(Ek cümle: 16/6/20095904/29 md.) Bu muafiyetlerin, Türkiye Kızılay Derneğinin 11/4/2007 tarihli ve 5624
sayılı Kanuna göre yürüttüğü faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kuruluşlara ait iktisadi
işletmelere ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü
yoktur.(3)
Madde 2 – Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına
karşılık olarak, yurt içi ve yurtdışından temin olunacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl
Bütçe Kanunu ile uygulanmakta olan bilümum vergi, resim, harç hisse, masraf ve zam
muafiyeti Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanır. (4)
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Madde 3 – (Değişik: 28/11/1990 - 3685/2 md.)
Kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleri ile Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava
Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye
Yardım Sevenler Derneği ile resmi darülaceze kurumlarına, Darüşşafaka Cemiyetine ve
Yeşilay Derneğine sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar Resmi alınmaz.
Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
——————————
(1) Bu Kanunun adı, "Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme kurumunun
Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanun" iken, 28/11/1990 tarihli
ve 3685 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu maddeye eklenen cümle 1/1/2010
tarihinde yürürlüğe girecektir.
(3) 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine” ibaresi eklenmiştir.

(4) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve
3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

14.2.8. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu
Kanun Numarası:

3628

Kabul Tarihi:

19/4/1990

Yayımlandığı R.Gazete:

Tarih: 4/5/1990 Sayı: 20508

Yayımlandığı Düstur:

Tertip: 5 Cilt: 29 Sayfa: 95

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler
Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden
olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin
yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı
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bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı
suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü
düzenlemektir.
Mal bildiriminde bulunacaklar
Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan
Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)
b) Noterler,
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile
genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay
Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların
şube başkanları,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı
kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve
kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel
kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti
gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık,
ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan
diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
e) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)
f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar,
kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri,
yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,
mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun
hükümlerine tabidir.
Hediye
Madde 3 – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol,
mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden,
Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları
tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki
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eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek
zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri
tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil
değildir.
Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca yapılır.
Haksız mal edinme
Madde 4 – Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul
edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında
haksız mal edinme sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal Bildirimleri
Bildirimlerin konusu
Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve
velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık
net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına
yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere,
para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları,
alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin
konusunu teşkil eder.
Bildirimin zamanı
Madde 6 – Mal Bildirimlerinin;
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,
b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve
atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
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g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları
bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
verilmesi zorunludur.
(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.
Bildirimin yenilenmesi
Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile
biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler
yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.
Bildirimlerin verileceği merciler
Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil
ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,
c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve
denetim kurulu için ilgili Bakanlık,
d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,
e) Noterler için Adalet Bakanlığı,
f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam
veya merci,
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum
ve dernek genel başkanlığı,
h) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)
i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri
gereken makam veya merci,
j) Siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel
müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,
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l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamu yararına sayılan
derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı,
bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,
n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye
Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,
o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile
ilgili makam veya merci,
p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük
mülki amirliği,
r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler
asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.
Bildirimlerin gizliliği
Madde 9 – Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla
bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci
madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal
bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz.
(Ek fıkra: 25/5/2004-5176/8 md.) Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal
bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin
doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans
kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle
yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 10 – 6’ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana
bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden
itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis
cezası verilir.
Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
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Gerçeğe aykırı açıklama
Madde 11 – Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı
davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma
Madde 12 – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı
bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme
Madde 13 – Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal
edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır
para cezası verilir.
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.
Zoralım
Madde 14 – Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların
elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi
sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin
hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.
Kamu hizmetlerinden yasaklanma
Madde 15 – Bu Kanunun 11 ve 12’nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara
ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu
hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.
Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı
Madde 16 – Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç
tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri
hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
Soruşturma
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Madde 17 – (Değişik birinci fıkra: 12/12/2003-5020/12 md.) Bu Kanunda ve
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit
ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına
sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında
2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında
uygulanamaz.
Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi
olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.
Suçun ihbarı
Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan
Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir
ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak
düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça
açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin
kimliği açıklanır.
(Ek fıkra: 12/12/2003-5020/13 md.) Yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya
takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet başsavcılığınca, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya
kuruluşlarına bildirilir. Hazine avukatının yazılı başvuruda bulunması hâlinde Maliye
Bakanlığı, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır.
Bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya
emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve
evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından
kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında
soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.
17’nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve
muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi
etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurin
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.
İhbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın
yapmak yasaktır.
Soruşturma usulü
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Madde 19 – Cumhuriyet Savcısı 17 nci maddede yazılı suçların işlendiğini
öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla
beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8 inci maddede sayılan mercilere bildirir.
Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler
bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde
edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve
damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere
ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi
zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş
veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde
bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş
veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.
Cumhuriyet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil
veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden
veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.
Bilgi verme zorunluluğu
Madde 20 – (Değişik: 12/12/2003-5020/14 md.)
Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler
veya kamu kurum ve kuruluşları; bu Kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya
yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
veya temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul
sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve
ertelenemez.
Asker kişilerin soruşturması
Madde 21 – Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde
soruşturmaları askeri savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönetmelik
Madde 22 – Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı
ve merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli
görülecek diğer konular, Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik Resmi Gazete'de
yayımlanır.
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Kaldırılan hükümler
Madde 23 – 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal
Bildirimi Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar ve 15.5.1930 tarih ve
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve
Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde
2’nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar.
Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında
üçüncü bölümdeki ceza hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2’nci maddesinde sayılanlardan 22 nci maddeye
müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih
ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla
kapsama yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu
Muvakkat Hükümlerine göre, kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme
kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği
için tevdi olunur.
Yürürlük
Madde 24 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14.3. Yönetmelikler
14.3.1. Dernekler Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar
ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları
düzenlemektir.
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Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve dernek şube
veya temsilciliklerin, federasyonlar ve konfederasyonların, merkezleri yurt dışında
bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların
Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin kuruluşu, genel kurul toplantıları, uluslararası
faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve
diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987
tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
ile 2/1/2003 tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanunun 36’ncı, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 13/A ve 8/6/1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Bakan: İçişleri Bakanını,
Daire Başkanlığı: Dernekler Dairesi Başkanlığını,
Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya
kaymakamlığını,
Mülki idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,
Dernekler birimi: İl dernekler müdürlüğü ve ilçe dernekler büro şefliğini,
Dernekler müdürlüğü: Valilik bünyesindeki il dernekler müdürlüğünü,
Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa
göre kurulan dernek ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyon ve
federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki
şube veya temsilciliklerini,
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Kar amacı gütmeyen kuruluş: Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf
dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,
Birlik: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında
Kanun kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,
Yabancı dernek: Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf
dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları,
Yabancı vakıf: Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,
Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
Kütük: Dernekler kütüğünü,
Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,
Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları
ile iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi
dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için
kurulmuş yerleri,
Mikrokredi: Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık
üyelerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş İşlemleri
Kuruluş bildirimi
Madde 5 - Dernek kurucuları tarafından imzalanmış (Mülga ibare:RG30/10/2011-28100) (…) 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:RG-30/12/2009-27448)
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,
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d) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı
gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) 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 (Değişik ibare:RG30/10/2011-28100) bir örneğini yedi gün içinde il dernekler müdürlüğüne gönderir.
Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün incelenmesi
Madde 6 - Kuruluş bildirimi ve ekinde verilen belgelerin doğruluğu ile dernek
tüzüğü, alındı belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare
amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir.
İlçelerde kurulan derneklerin tüzükleri de ilgili valiliklerce incelenir. Yapılan inceleme
sonucunda, tespit edilen Kanuna aykırılık veya noksanlığın giderilmesi kuruculardan
yazılı olarak istenir.
Kuruluş bildirimi ve ekleri ile dernek tüzüğünde, Kanuna aykırılık veya noksanlık
bulunmadığı takdirde ya da Kanuna aykırılık veya noksanlığın yapılan tebligat üzerine
otuz gün içinde giderilmiş olması halinde, mülki idare amirliği tarafından keyfiyet bir
yazı ile dernek geçici yönetim kurulu başkanlığına derhal bildirilir.
Kanuna aykırılık veya noksanlık otuz gün içinde giderilmediği takdirde mülki idare amiri,
yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi hakkında davanın açılması için
durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir.
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(Mülga fıkra:RG-30/10/2011-28100)
Şube kuruluşu
Madde 7 - Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca
yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı (Mülga
ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen
eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
a) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
b) (Mülga:RG-30/12/2009-27448)
c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin
unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme
hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya
kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul
kararının fotokopisi,
g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı
fotokopisi.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube
kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca
çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin
izni eklenir.
Şube kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi
Madde 8 - Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu, kuruluş
bildirimleri için verilen alındı belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde
mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle
incelenir.
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Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen Kanuna
aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen
derneklerin, şubesi açılamaz.
Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara
bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Şube, şube merkezinin bulunduğu
yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. (Mülga cümle:RG-30/10/201128100) (…)
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 (Mülga ibare:RG30/10/2011-28100) (…) 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:RG-30/10/2011-28100)
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 kar amacı
gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) 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.
Konfederasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler
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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 (Mülga
ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) 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:RG-30/10/2011-28100)
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, (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) 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
konfederasyon işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.
Konfederasyonlar hakkında bu Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri
uygulanır.
Federasyon ve konfederasyon kuruluşlarının incelenmesi
Madde 11 - Federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin
incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler
uygulanır. Federasyon ve konfederasyonlar, merkezlerinin bulunduğu yerin il dernekler
müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)
Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları
veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernek veya federasyonlar, üst kuruluş
kurucusu olamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları
İlk genel kurul toplantısı
Madde 12 - Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna
aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen
süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden
itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını
oluşturması zorunludur.
Genel kurul toplantıları
Madde 13 - Genel kurul;
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı usulü
Madde 14 – (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne
göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma
hakkı bulunan üyeler; en az onbeş 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 iletişim 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. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre
yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için
yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
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Toplantı usulü
Madde 15 - Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde
hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına
imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi
imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine
alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını
izleyebilirler.
Toplantı
yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit
edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili
ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel
kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel
kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer
belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten
sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen
görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Şube genel kurul toplantıları
Madde 16 - Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu
toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir
örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve
genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
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Genel kurul sonuç bildirimi
Madde 17 - (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1) 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 değişikliği
yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve
yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek
tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare
amirliğine verilir.
(Mülga fıkra:RG-30/10/2011-28100)
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir
yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim
kurulu başkanı sorumludur.
Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait (Değişik ibare:RG-23/1/2013genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare
amirliğine bildirirler.
28537)(1)

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler
birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden
istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit
edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışından Yardım Alma
Bildirim yükümlülüğü
Madde 18 – (Değişik ibare:RG-30/10/2011-28100) 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.
Başvuru
Madde 19 – (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1)
Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından
Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler
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Madde 20 – (Mülga:RG-23/1/2013-28537)(1)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Faaliyetler
Türkiye’de kurulu vakıfların yurt dışı faaliyetleri
Madde 21 – (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
Yabancı vakıfların izin alma yükümlülüğü
Madde 22 - Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar
görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de doğrudan faaliyette 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.
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 (Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(1) EK9’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 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
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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 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. (Mülga
cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)
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 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 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
belirtilen form ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. (Değişik ikinci cümle:RG23/1/2013-28537)(1) Ayrıca, temsilcilik veya şube açma başvurularında Ek-9’da yer alan
örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden statünün de verilmesi zorunludur.
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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 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. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…) Türkiye’de doğrudan uluslararası
faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı dernekler 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 dernekler Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel
yayınların ikişer nüshasını Bakanlığa gönderirler.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara uygulanacak hükümler
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Madde 30 - Bu Yönetmelikte yabancı derneklere uygulanan hükümler, yurtdışında
kurulu dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların ülkemizde yapacakları
faaliyetler için de uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Defterler ve Kayıtlar
Defter tutma esasları
Madde 31 - (Değişik fıkra:RG-1/6/2012-28310) Dernekler işletme hesabı
esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile
yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.
(Ek fıkra:RG-30/10/2011-28100) Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına
göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu
derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile
şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı
kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen
haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
Tutulacak defterler
Madde 32 - Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. (Ek ikinci cümle:RG23/1/2013-28537)(1) 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.
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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.
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.
(Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(1) Derneklerce tutulması zorunlu olan
defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
Kayıt usulü
Madde 33 - Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması
zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form
şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara
verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline
getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre
düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde
düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına
veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve
yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
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Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz
hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin
satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları
ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve
bunlar yırtılamaz.
Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak
numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
Kayıt zamanı
Madde 34 - İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider
kayıtları;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve
güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden
fazla geciktirilmez.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin
imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara
kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas
defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek
defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması
beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Hesap dönemi
Madde 35 - Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta
başlar ve 31 aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde
başlar ve 31 aralıkta sona erer.
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. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Ancak, Yevmiye Defteri
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.
(Ek birinci cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) 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 (EK320

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.
Tasdik defteri
Madde 37 – (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1) İl 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.
Gelir ve gider belgeleri
Madde 38 – (Değişik:RG-23/1/2013-28537)(1)
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 satış fişi, 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 kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum
veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri
ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana
gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form
veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form
şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
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Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde
basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Saklama süresi
Madde 39 - Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı
belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.
İşletme hesabı tablosu
Madde 40 - İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31
aralık) (EK- 16)’da gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.
Bilanço esasına göre raporlama
Madde 41 - Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31
aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri yeterlidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Gelir ve Gider Usulü
Alındı belgelerinin biçimi
Madde 42 - Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri,
müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan
yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri
aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya
sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması
zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak,
koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında
düzenli olarak saklanması zorunludur.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü
Madde 43 - Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı
işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı
olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı
belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
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Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri
aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının,
onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili
bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin
adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip
Defterinin (EK- 18) bir satırına kaydeder.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş
numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda
belirtilen usule göre kaydedilir.
(Değişik fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) 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.
Alındı belgelerinin deftere kaydı
Madde 44 - Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi
Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla
devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan
alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi
sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta
yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil
edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi
sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin
kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak
altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir
kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal
yazılarak bir daha kullanılmaz.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş
numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda
belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
(Mülga fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1)
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Alındı belgelerinin kullanımı
Madde 45 - Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip
bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı
geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir
biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak
koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı
belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL”
ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla
doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.
Yetki belgesi
Madde 46 – (Değişik madde:RG-23/1/2013-28537)(1)
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir
tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer
alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim
kurulu başkanınca 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 kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine
veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya
fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir
hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile
her zaman iptal edilebilir.
Gelirlerin teslim edilmesi
Madde 47 - Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri
paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka
hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük
süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına
teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak
yönetim kurulunca belirlenir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kamu Yararına Çalışan Derneklerden Sayılma
Kamu yararına çalışan dernek sayılma
Madde 48 - Kamu yararına çalışan dernekler, Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili
bakanlıkların görüşü üzerine, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.
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,
c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında 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.
Başvuru ve istenen belgeler
Madde 50 – (Değişik:RG-30/10/2011-28100)
Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmak isteyen dernekler, aşağıda belirtilen
ekler ile birlikte başvurularını mülki idare amirliğine yaparlar.
a) Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte
yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu,
b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi,
c) Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı
karar örneği.
Başvurunun değerlendirilmesi
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Madde 51 – (Değişik cümle:RG-30/10/2011-28100) Kamu yararına çalışan
derneklerden sayılma istekleri, valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa
gönderilir. Valilik görüşünde derneğin amacının ve faaliyetlerinin topluma yararlı
sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olup olmadığı ve kamu yararına çalışan derneklerden
sayılıp sayılamayacağı açıkça belirtilir.
İlgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının da görüşü alındıktan sonra, Bakanlığın
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile dernek, kamu yararına çalışan derneklerden sayılır.
Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili
valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine bilgi verilir. Başvurusu
reddedilenler buna ilişkin gerekçe ile birlikte ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından
başvuru sahiplerine bilgi verilir.
Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kaybedilmesi
Madde 52 - Kamu yararına çalışan derneklerin, denetimler sonunda bu
niteliklerini kaybettiği anlaşılırsa; Maliye Bakanlığının ve varsa ilgili bakanlıkların
görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla haklarında alınan kamu
yararına çalışan derneklerden sayılma kararı iptal edilir. Sonuç, Bakanlıkça ilgili valiliğe
bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinle Kullanılacak Kelimeler
İzin alma
Madde 53 - Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk,
Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan
kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izni ile kullanılabilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) İzin almak için başvuracak
derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler
ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar
verecek nitelikte olması,
c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı
en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,
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d) Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin
bulunması,
e) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.
Başvuru
Madde 54 - İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
başvurularını (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) mülki idare amirliğine
yaparlar.
a) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
b) Dernek üye listesi,
c) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler
hakkında rapor,
d) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği.
İzin
Madde 55 – (Değişik fıkra:RG-30/10/2011-28100) İlgili valilik, taleple ilgili
gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, izin talebini valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde
Bakanlığa gönderir.
Bakanlık, gerekli incelemeyi yaparak, gerektiğinde ilgili bakanlıkların da
görüşünü aldıktan sonra başvuruyu karara bağlar. Sonuç, Bakanlıkça ilgili valiliğe
bildirilir ve valilik tarafından da ilgili derneğe bilgi verilir.
ONUNCU BÖLÜM
Lokaller
Lokal
Madde 56 - Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki
idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi
ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için
derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. Çocuk dernekleri lokal açamaz.
Lokal açılamayacak yerler
Madde 57 - Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:
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a) Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli
maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde,
b) Her türlü mabetlerde,
c) Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel
eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın
mesafe içinde,
d) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin
kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,
e) İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla
ulaşamayacağı yerlerde,
e) Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde,
g) Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,
h) Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma
araçlarında.
Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak,
dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve
benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması
zorunludur.
Başvuru
Madde 58 - İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi
sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için
kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
b) (Değişik:RG-30/10/2011-28100) Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya
kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve
mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından
imzalanmış yazılı beyan,
c) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat
maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı
binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile
aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
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d) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı
kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden
alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu
alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak
kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda
eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.
Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan
işlemler tekrar edilir.
İzin
Madde 59 - İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler
müdürlüklerince, diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro
şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu
görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir. Lokal olarak açılacak
yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre
bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk
kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve
kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir.
Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare
amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma
şartları belirtir. İki nüsha olarak düzenlenen Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesinin (EK20) bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki
dosyasında saklanır.
Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50x75 cm ebadında
“……..Derneği Lokali” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20x30 cm ebadında “Üye
olmayan giremez” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek
bir yere asılması zorunludur.
Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra onbeş gün içinde dernekler
birimlerince; kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için
tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin
açıldığı bildirilir. Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz açılan lokalleri men
eder.
Sorumlu müdür
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Madde 60 - Her dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür
tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata
ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, onbeş
gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Lokal müdürü yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir.
Bunların dernek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından
görevlendirilen bir lokal müdürünün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.
Alkollü içki kullanılması ve canlı müzik yayını (Değişik madde başlığı:RG23/1/2013-28537)(1)
Madde 61 – (Değişik fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) 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 satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin
lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz.
Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile
lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez.
Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen
lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında
masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.
(Ek fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) 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 işletme izin belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek
şekilde işyerinde bulundurulur.
(Ek fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen
saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve
sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı
müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir.
(Ek fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede
belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik
yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.
Lokallerde çalışacak kişiler
Madde 62 - Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından
küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının
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imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu
kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.
Lokal yönergesi
Madde 63 - Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca bu Yönetmelikte belirtilen
esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde
aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.
a) Lokalin çalışma şartları,
b) Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
c) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
d) Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
e) Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve
şekilleri,
f) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için
dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.
Lokalden yararlanma
Madde 64 - Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih
ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde
bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı
göstermek zorundadırlar.
Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki
misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir
kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.
Lokallerin denetimi
Madde 65 - Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde
belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi,
dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden
bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.
Faaliyetten geçici olarak men etme
Madde 66 – (Değişik fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) 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
331

diğer usul ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri
tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin
izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.
Lokal açma ve çalışma izninin iptali
Madde 67 - Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği,
satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah
bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde
bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince
iptal edilir.
Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı
derhal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
(Ek fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) Lokal açma ve işletme izin belgesi iptal edilen
derneklerin lokal açma başvuruları, iptal tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
incelemeye alınmaz.
Faaliyetten men kararının uygulanması
Madde 68 - Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
a) Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın
uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek yönetim
kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün,
mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir.
b) Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel
eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
c) Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları
mühürlenir.
d) Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men
kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır
bulunanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum
tutanakta belirtilir.
Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da
açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek yönetim kurulu başkanı
veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.
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Süresinden önce açılma
Madde 69 - Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine
sonuçlanması halinde; lokal bir tutanakla açılır. Mülki idare amirleri faaliyetten geçici
olarak men ettikleri lokalleri mahkeme kararları dışında, süresinden önce açamazlar.
Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve
işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir.
İzinsiz açılan lokaller
Madde 70 - İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici
olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince
kapatılır.
Uzaklığın ölçülmesi
Madde 71 - Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile
özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile lokal açılmasına izin verilen
yerlerin aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa
bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.
Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu
kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. (Değişik
ikinci cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Bu tespitleri yaptırmaya Lokal Açma ve İşletme
İzin Belgesini veren mülki idare amirliği yetkilidir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sandık
Sandık kurma şartları
Madde 72 - Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka
adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç
maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak
karşılayabilirler.
Derneklerin sandık kurabilmesi için;
a) Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,
b) Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması
gerekir.
Sandık üyeliği
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Madde 73 - Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve
şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.
Sandık yönergesi
Madde 74 - Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca
kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. (Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(1) Bu
yönergelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) Sandığın adı,
b) Sandığın çalışma konuları,
c) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,
d) Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
e) Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve
yetkileri,
f) Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve
yetkileri,
g) Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
h) Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan
yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,
ı) Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,
j) Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
k) Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek
paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,
l) Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,
m) Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye
esasları.
Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz
oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Sandığın faaliyete geçmesi
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Madde 75 - Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim
kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz
gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.
Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde
sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur.
Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim
kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine
toplanır.
Sandık organları
Madde 76 - Her sandıkta;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
oluşturulması zorunludur.
Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz.
Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.
Sandık genel kurulu
Madde 77 - Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık
üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde
bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, (Değişik ibare:RG-23/1/201328537)(1) 74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde düzenlenir. Genel kurulun
toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların
üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu
konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.
Sandıkların yasal durumu
Madde 78 - Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; Bunların tüzel kişilikleri
yoktur.
Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak,
sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir,
sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
Sandığın malları
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Madde 79 - Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar
dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.
Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık
mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.
Sandıkların denetimi
Madde 80 - Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya
denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim
kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini
yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu
ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.
Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık
veya yetkili mülki idare amiri tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme,
görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki memur veya memurlar
aracılığıyla yaptırılır.
Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge
ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin
verilmesi zorunludur.
Sandıkların gelirleri
Madde 81 - Sandıkların gelirleri şunlardır:
a) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
b) Üyelik aidatı,
c) İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,
d) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
e) Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,
f) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında
tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
g) Yardım ve bağışlar,
h) Borçlanma,
ı) Diğer gelirler.
Sandıklarca tutulacak defterler
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Madde 82 - Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:
a) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır.
Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere
işlenir.
c) Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı
sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır.
d) Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve
değerleri belirtilerek yazılır.
e) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve
yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir.
Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. 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.
Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin,
dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.
Bu Yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar
için de uygulanır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Beyanname
Beyanname verme yükümlülüğü
Madde 83 - Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir
önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle
yükümlüdürler. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı
bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler.
(Mülga fıkra:RG-30/10/2011-28100)
Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her
türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.
Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle
yükümlüdürler.
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(Ek fıkra:RG-1/6/2012-28310)(2) Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin
beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire
Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.
Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye
veya alt gruplarda değişiklik yapmaya Daire Başkanlığı yetkilidir. Ancak, derneklerin
amaç, faaliyet alanları ve ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer
görevlilerinin meslekleri ve eğitim durumları sınıflamalarının alt grupları; Birleşmiş
Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar Sınıflaması, Avrupa Topluluğu
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart
Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması alt
grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.
Beyannamelerin incelenmesi
Madde 84 - Beyannameler valiliklerce incelenir. Gerekli görülen hallerde bu
inceleme Bakanlıkça da yapılabilir. Beyannamelerde eksiklik veya yanlışlıklar görülmesi
halinde, ek bilgi ve belgeler istenebilir ve bunlar tamamlattırılır. Beyannamelere ilişkin
istenen ek bilgi ve belgelerin verilmemesi, eksik verilmesi veya verilen sürede
tamamlanmaması hallerinde ilgili dernek denetime tabi tutulabilir.
Beyannamelerin incelenmesi esnasında konusu suç oluşturan hususların tespit
edilmesi halinde, ilgili mülki idare amirliğince durum Cumhuriyet Başsavcılığına
bildirilir. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)
ONÜCÜNCÜ BÖLÜM
Dernekler Kütüğü ve Tasfiye
Kütük defteri
Madde 85 - Birlikler için Bakanlar Kurulu izninin ilgili valiliğe iletilmesi,
dernekler için tüzüğü ve kuruluş bildirimi ile eklerinin mülki idare amirliğine verilmesini
müteakip il dernekler müdürlüklerindeki Dernek Kütük Defterlerine (EK- 22) kayıtları
yapılır. Dernek kütüğü il dernekler müdürlüğünde tutulur. Defterlerde her birlik ve
derneğe ayrı bir sayfa ayrılır ve mevcut bilgiler defterdeki hanelerine işlenir.
Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin
kaydı Bakanlıktaki ayrı bir kütük defterine (EK-22) yapılır. Her şube ve temsilciliğe ayrı
bir sayfa ayrılır ve mevcut bilgiler defterdeki hanelerine işlenir.
Derneğin türü, kurucuların tanımlaması ve tüzüğün incelenmesiyle belirlenir.
Kütük defterine kaydı gereken bilgilerin dernekler birimine intikali üzerine,
gecikmeksizin kaydı yapılır. Kütüğe kaydı yapılan belgeler üzerine, kütüğe işlendiğine
dair işaret konur.
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Kütük defterinin her sayfası mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret
olduğu belirtilerek yetkili amir tarafından imzalanır.
Dernek numaralandırma ilkeleri
Madde 86 - Derneklerin kütük numaralandırma ilkeleri aşağıdaki esaslara göre
düzenlenir:
a) Bir derneğe verilen kütük numarası, başka bir derneğe verilemez.
b) Bir dernek için Başkanlık ve il birimlerindeki kütükler, aynı numaraları taşır.
c) Yapısına bakılmaksızın dernekler, aynı kütüğe sıra ile kaydedilir.
d) Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ayrı
bir kütüğe kaydedilir.
Dernek numaralandırması
Madde 87 - Derneklere verilecek kütük numaraları, üç kısım ve sekiz rakamdan
oluşur. Bunlar sırasıyla;
a) Birinci kısmı meydana getiren ilk iki rakam, kurulduğu ilin trafik numarasını,
b) İkinci kısmı meydana getiren ve (001)’den başlayan üç rakam, kaydın yapıldığı
defterin o ildeki sıra numarasını,
c) Üçüncü kısmı meydana getiren üç rakam ise, dernek ve benzerlerinin o defterde
kayıt edildiği sayfayı
gösterir.
(Değişik fıkra:RG-23/1/2013-28537)(1) Her defter, ilk yaprağından başlamak
kaydıyla sayfaları (001)’den (200)’e kadar numaralandırılır.
Yeni il kurulması halinde, alacağı isim ve trafik numarası ne olursa olsun, kütük
numarası takip eden sayılarla ifade edilir.
Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin
kütük numaralarının başına, yukarıdaki esaslara ek olarak ait bulunduğu ülkenin
uluslararası trafik kodu konur.
Dernek kütük dosyası
Madde 88 - Her dernek ve birlik için Daire Başkanlığında ve dernekler
birimlerinde bir dosya açılır. Derneklerin iş ve işlemleri ile ilgili tüm belgeler bu dosyada
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saklanır. (Değişik üçüncü cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Açılan her dosya üzerine
derneğin kütük numarası yazılır.
Yabancı dernek ve yabancı vakıflar için yukarıdaki esaslara uyulur.
Derneklerin amaç ve yapılarına göre sınıflandırılmasına ait istatistiki bilgiler
dernekler birimlerince düzenlenir.
Tasfiye
Madde 89 - Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen
esaslara göre yapılır.
a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen
derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden
oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi
içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri
sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda
borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden
sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile
dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya
tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,
mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay
içinde tamamlanır.
Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu
üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
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Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı
hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya
son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut
dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme
kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip
derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen
esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare
amirliğine bildirilir.
Kütükten silme
Madde 90 - Derneklerin tüzel kişiliklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi
halinde, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip,
yukarıdaki madde hükümlerine göre tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, bunların
dernekler kütüğündeki kayıtları merkezlerinin bulunduğu yer (Değişik ibare:RG31/7/2009-27305) il dernekler müdürünün onayı ile silinir, şubelerinin bulunduğu
valiliklere ve Bakanlığa da bilgi verilir.
Derneklerin merkezlerinin bulunduğu il dışındaki şubelerinin kayıtları, şubenin
bulunduğu yer (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) il dernekler müdürünün onayı ile
silinir, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir.
Yabancı dernek ve yabancı vakıfların Türkiye’deki şube ve temsilciliklerinin
kütükten silinmesine ilişkin işlemler Daire Başkanlığınca yerine getirilir.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projeler
Madde 91 - Derneklerin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve
kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak,
5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek
ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol
çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile
derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek
temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje
yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması
zorunludur. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537) Gerekli görülen hallerde
protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin dernekler birimine verilmesi istenir.

341

Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yürütecekleri ortak projelerde kendi
kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje
maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum
ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu
kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde
bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir
hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin
dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.
Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan
harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare
amirleri tarafından da denetlenebilir.
Değişikliklerin bildirilmesi
Madde 92 - Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri
Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini EK- 24; genel kurul toplantıları dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini
EK- 25 doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine
bildirmekle yükümlüdürler. (Mülga cümle:RG-30/10/2011-28100) (…)
Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel
kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare
amirliğine bildirilir.
Taşınmazların bildirilmesi
Madde 93 - Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren
otuzgün içinde EK- 26’da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. (Mülga cümle:RG-30/10/201128100) (…)
Platformlar
Madde 94 - Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan
alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir
amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi
için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille
görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.
Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat
tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların
yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri
belirtilir.
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Yurt açma
Madde 95 - Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konularını
gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt açmaları ve bu yurtların
devri, nakli, kapatılması ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi gibi konularda
3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/12/2004 tarihli ve
25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları
Yönetmeliğinin Dernekler Kanununa ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri
uygulanır. Dernekler, açacakları yurtlara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından ve
valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer suretini, bu izin belgesini
aldıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde dernekler birimlerine vermek zorundadırlar.
Derneklerin açacakları lokalleri ve yurtları dışındaki tesisler genel hükümlere
tabidir.
İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
Madde 96 – (Değişik:RG-30/10/2011-28100) (3)
Daire Başkanlığı, bu Yönetmelik gereğince mülki idare amirliklerine verilecek
beyanname ve bildirimlerin şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak
suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında
verilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve
bildirimlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve
esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname ve bildirimler ile derneklerin
nitelikleri, amaç ve çalışma konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkilidir.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek
başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı, derneğin merkezinin
bulunduğu yerin valiliğine, dernek karar defteri ve konuya ilişkin olarak alınmış yönetim
kurulu kararı fotokopisi ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile karar defteri yetkili
il dernekler müdürlüğü personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek
imzalanır. Dernek başkanlarına, il dernekler müdürlüklerince müracaat anında sistemden
üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın
tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve
unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu
tutanak dernek başkanı, il dernekler müdürü ve bir personel tarafından tarih ve saat
konulmak suretiyle imzalanır.
Dernek tarafından elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi
verilen ve kapalı zarf alan dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik mülki idare
amirliğine bildirilir, daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin
talebi üzerine yeni kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.
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Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında
gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark
bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda
doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş
beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir.
Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen
beyanname ve bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare
amirliğine elden verilir veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.
Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler
olarak kabulü için, elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç
beyanname ve bildirimlerin verilmesi gereken son gün saat 24:00'den önce tamamlanmış
olması gerekmektedir.
Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda
gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş
saatine kadar, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden
verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar,
bir başkasının kullanmasına da izin vermezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin
çalındığını, kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce
kullanıldığını öğrenen dernekler, derhal il dernekler müdürlüğüne veya Daire
Başkanlığına bilgi verirler.
Kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bildirim anına kadar
yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından
sorumludur.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Daire Başkanlığının
kayıtları esas alınır.
Daire Başkanlığı, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv
mevzuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar.
Elektronik ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak
işlem yapılabilir.
Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin
engellenmesi hususunda Daire Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınır. Daire
Başkanlığı, elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan
biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.
Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler,
bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini,
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Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak
göndermek zorundadırlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan
dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname
ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler.
Verilerin elektronik ortama kaydedilmesi
Madde 97 - Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan
derneklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki
idare amirliğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK3), Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi (EK- 4), Türkiye’de Kurulu Vakıfların Yurt Dışı
Faaliyette Bulunma İzin Başvuru Formu (EK- 5), Yetki Belgesi (EK- 19), Dernek
Beyannamesi (EK- 21), Proje Bildirimi (EK- 23), Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
(EK- 24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK- 25), Taşınmaz Mal Bildirimi
(EK- 26) il dernekler müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette
Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK- 6) ise Daire Başkanlığınca elektronik
sisteme kaydedilir.
İl dernekler müdürlüklerinde tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan
diğer bilgiler il dernekler müdürlüklerince; Daire Başkanlığında tutulan kütük defterine
kaydedilmesi zorunlu olan birlikler ile yabancı dernek ve vakıfların şube ve
temsilciliklerine ilişkin bilgiler Daire Başkanlığınca, birinci fıkrada belirtilen usule uygun
olarak elektronik sisteme kaydedilir.
Verilecek belgeler
Madde 98 - Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan
dernekler istenilmesi halinde, bu Yönetmelik çerçevesinde Daire Başkanlığı ve dernekler
birimlerine vermekle yükümlü oldukları belgeleri, asıllarının yanında kompakt disk veya
disket gibi elektronik ortamlarda da verirler.
Bakanlığa gönderilecek belgeler
Madde 99 – (Değişik:RG-30/10/2011-28100)
Mülki idare amirliğine verilen ve elektronik ortamda taranarak e-İçişleri Sistemi
ile Dernekler Dairesi Başkanlığının e-Arşiv Sistemine yüklenen evrakın eki olan ancak
sisteme yüklenemeyen elektronik, basılı veya görsel her türlü materyal, mülki idare
amirliğince gerekli görülmesi veya istenmesi halinde ayrıca Bakanlığa gönderilir.
Yardım toplama faaliyeti
Madde 100 - Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete
ve dergilerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yapacakları yardım toplama
faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemler dernekler birimlerince yürütülür. Dernekler birimleri,
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bu faaliyetlerin sonuçları hakkında ilgili valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda bilgi
verir.
Yeniden değerleme
Madde 101 - Bu Yönetmelikte belirtilen parasal hadler, her yıl bir önceki yıla
ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden
değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanır. Ancak, güncellemede bir YTL’nin
altındaki tutarlar dikkate alınmaz.
Diğer düzenleyici işlemler
Madde 102 - Bu Yönetmelik çerçevesinde görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan
konularda diğer alt düzenleyici işlemler hazırlanır. Bunlardan mevcut hak ve
yükümlülükleri düzenleyenler Resmi Gazete’de yayımlanır.
Diğer hükümler
Madde 103 - Yardım toplama konularında, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 104 - 9/6/1984 tarihli ve 18426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında
Yönetmelik”, 1/5/1985 tarihli ve 18879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler
Tarafından Kurulan Sandıkların Tabi Olacağı Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 5/4/2003
tarihli ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Derneklerin Tutacakları Defter,
Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” ile 15/10/2002
tarihli ve 24907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik”in 21 ila 68 inci maddeleri ve EK 1, 2, 3 ve 4 üncü
maddeleri ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Dernekler gelirlerini, yeni alındı belgelerini bastırıncaya kadar
Maliye Bakanlığınca bastırılıp derneklere satışı yapılan alındı belgeleri ile toplamaya
devam ederler. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
içinde dernekler alındı belgelerini bastırmak zorundadırlar. Bu sürenin bitiminden sonra
Maliye Bakanlığınca bastırılan alındı belgeleri kullanılmaz.
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mülki idare
amirliklerince verilmiş olan yetki belgeleri süreleri bitinceye kadar kullanılabilir.
Geçici Madde 3 - Halen kullanılmakta olan kütük defterlerinin mevcudu
bitinceye kadar kullanılmasına devam olunur.
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Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette
bulunmasına izin verilen lokaller, durumlarını (Değişik ibare:RG-22/3/200826824) dört yıl içinde bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun hale getirirler.
Geçici Madde 5 - E-dernekler yazılımının devreye girmesinden itibaren iki yıl
içerisinde merkez ve taşradaki mevcut arşivler, adı geçen yazılım formatında elektronik
ortama aktarılır ve dijital arşivler oluşturulur.
Yürürlük
Madde 105- Bu Yönetmeliğin; 96 ncı maddesi 1/1/2006 tarihinde, diğer
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 106 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
__________
(1)

Bu değişiklik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(2)

Bu değişiklik 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(3)

Bu değişiklik 31/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. (Bknz: Dernekler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, RG-21/12/2011-28149)
Yazar Notu: Ayrıca bu maddenin eklerinde dernek kuruluş bildirimi, genel kurul
sonuç bildirimi, yurtdışından yardım alma bildirimi, yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de
faaliyette bulunabilmelerine ilişkin başvuru formu, Türkiye’de temsilcilik açmasına izin
verilen yabancı vakıf, dernek ve kar amacı gütmeyen kuruluşların vereceği faaliyet
bildirimi, şube/temsilcilik açma statüsü, alındı belgesi kayıt defteri, tasdik şerhi formu,
tasdik defteri, gider makbuzu, ayni yardım belgesi, ayni yardım teslim belgesi, ayni bağış
alındı belgesi, işletme hesabı tablosu, dernek gelirleri alındı belgesi, alındı belgesi ciltleri
takip defteri, yetki belgesi, lokal açma ve işletme izin belgesi, dernek kütük defteri,
yerleşim yeri değişiklik bildirimi, dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, taşınmaz
mal bildirimi, ve dernek beyannamesi de mevcuttur.
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Uygulamalar

348

Uygulama Soruları

349

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

350

Bölüm Soruları
1) Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde toplantı ve dernek kurma özgürlüğüne
nasıl değinilmiştir?
2) Türkiye Anayasası’nda dernek ve vakıflarla ilgili hüküm bulunmakta mıdır?
3) Dernekler Kanunu, derneklerle ilgili hangi konuları kapsamaktadır?
4) Yardım Toplama Kanunu nelerden bahsetmektedir?
5) Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden
Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamında bu muafiyete giren üç adet kurum adı
yazınız.
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