
 

 

DERNEKLER 

 

1. DERNEK NEDİR? 

23.11.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. 

maddesinde derneğin tanımı; "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” 

olarak yapılmıştır. 

 

2. DERNEK NASIL KURULUR? 

Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim 

yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik 

kazanırlar. 

➔ Dernek tüzüğü içeriği, 

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde 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. 

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. 

i. Derneğin gelir kaynakları. 

j. Derneğin borçlanma usulleri. 

k.  Derneğin iç denetim şekilleri. 

l. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. 

m. Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli. 

n. Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev unvanı. 



 

 

Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna 

aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler 

eklenebilir. 

 

3. DERNEK  ORGANLARI NELERDİR? 

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. 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden 

oluşur. Genel kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına 

verilmemiş olan işleri görür. 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, 

derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman 

görevden alabilir. 

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek 

tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. 

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. 

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. 

 

4. DERNEKLERİN UYACAKLARI USUL VE ESASLAR NELERDİR?  

Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere 

belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar. 

Bir dernek, Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu 

suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla kurulamaz.  



 

 

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. 

 

5. DERNEK DENETİMİ VE DERNEK DENETİMİNİ KİMLER 

YAPABİLİR? 

 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç 

denetim yapılabileceği gibi, ruhsatı olan denetim kuruluşlarına da denetim 

yaptırılabilir. 

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir 

veya ruhsatı olan denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 

Genel kurul, yönetim kurulu veya ruhsatı olan denetim kuruluşlarınca   
denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. 

 


