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KONU: 7262 SAYILI KANUN İLE DERNEKLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMIŞTIR. 

    

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’ de 7262 Sayılı "Kitle İmha 

Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" yayımlanmıştır. 

7262 sayılı Kanun’un 12 ila 17’inci maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun; 

derneklerdeki görev alacak kişilere ve uygun olmayanlara ilişkin cezai yaptırım, denetim sürelerine, 

yurtdışı yardımlarının bildirilmesi, görevden uzaklaştırma ve faaliyetten alıkoyulması, belgelerin 

saklanamaması ilişkin ceza yaptırımları, gelir-gider-tahsilatların uygun şekilde yapılmamasına ilişkin 

cezai yaptırım hükümlerine eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır. 

 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk 

Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanlar derneklerin genel kurul dışındaki 

organlarında görev alamazlar. Göreve alındıktan son suç işleyenlerin görevi sona erer. Ayrıca bu 

kişiler hakkında kovuşturma başlatılması hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar 

geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilir. Tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca 

bulunması durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir. 

 

Denetimlerin yapılacak risk değerlendirilmelerine göre her yıl yapılması esas alınmıştır. Yurt 

dışına yapılacak yardımlar yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine 

bildirilir. 

 

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 yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için 

başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler 5253 kanun hükmünce üç aya 

kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır iken 7262 kanun hükmünce üç aydan bir yıla kadar 

hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  

Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer 

finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek 

yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadar idari para cezası verilir. Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında görev alanlara ve 

bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 

bin beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.  

  

Eski ve Yeni maddelerin karşılaştırmaları sonraki sayfalarda mevcuttur. 



5253 Dernekler Kanunu

Sürüm 10 - 5253 Dernekler Kanunu Sürüm 11 - 5253 Dernekler Kanunu

T.C. Resmi Gazete 26.03.2020/31080/1 T.C. Resmi Gazete 31.12.2020/31351/5

Amaç ve kapsam Amaç ve kapsam

MADDE 1 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.

Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya 
temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar, 
merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ve 
vakıflar ile diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve 
izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, 
denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile bunlara 
ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.11

Dernek kurma hakkı Dernek kurma hakkı

MADDE 3 MADDE 3

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, 
önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına 
sahiptir.

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.

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri 
mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur
 statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında
 getirilen kısıtlamalar saklıdır.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 
7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza 
Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 
mahkûm olanlar derneklerin genel kurul 
dışındaki organlarında görev alamazlar. Dernek 
organlarına seçildikten sonra yukarıdaki 
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suçlardan mahkûm olanların görevi sona erer. 
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı 
verildiği takdirde bu fıkra hükümleri 
uygulanmaz.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.12

Onbeş 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.

Onbeş 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.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni
 ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim
 ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni
 ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim
 ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler 
kurucu veya üye olamazlar.

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler 
kurucu veya üye olamazlar.

Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim

MADDE 19 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.

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 yirmidört saat
 önce derneklere bildirilir.

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 kamu görevlilerine 
denetletilebilir. Bu denetimlerin, yapılacak risk 
değerlendirmelerine göre üç yılı geçmeyecek 
şekilde her yıl yapılması esastır. Bu denetimlerde
 kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri
 Bakanlığı ve mülkî idare amirlerinin yapacağı 
denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu 
denetimler en az yirmidört saat önce derneklere 
bildirilir. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve 
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dernekler denetçileri hariç, denetimlerde 
görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek 
ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve 
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır. Bu denetimlerde 
görevlendirileceklere ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikte düzenlenir.

Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.13

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 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 ile görevlendirilenler, kamu kurum ve 
kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel 
kişilerden denetim görevi kapsamına giren 
hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi 
isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar 
özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek 
bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.13

Özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak 
üzere, İçişleri Bakanlığınca veya mülki idare 
amirliğince talep edilmesi hâlinde, dernekler ile 
derneklere ait her türlü tesis, müessese ve 
ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları ile 
sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
tarafından denetlenir.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.13

Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik bilgi 
gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, 
valilikler ve kaymakamlıklar tarafından bilirkişi 
görevlendirilebilir. Bilirkişinin 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek 
ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
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Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve bu 
ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.13

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit 
edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal 
Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit 
edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal 
Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.

Yurt dışından yardım alınması Yurt dışı yardımlar

Değişik kenar başlığı: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 
m.14

MADDE 21 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.

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.

Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım 
yapılmadan önce dernekler tarafından mülki 
idare amirliğine bildirilir. Bildirimin şekli ve 
içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin
 usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.14

Görevden uzaklaştırma ve faaliyetten geçici 
alıkoyma

Ek kenar başlığı: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.15

MADDE 30/A

Ek madde: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.15

Bir derneğin faaliyeti çerçevesinde Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza 
Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı 
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madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı 
derneğin genel kurulu dışındaki organlarında 
görevli olanlar veya ilgili personel hakkında 
kovuşturma başlatılması hâlinde bu kişiler veya 
bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir 
tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden
 uzaklaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli 
olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması 
durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak
 faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye 
başvurur. Mahkeme kırk sekiz saat içinde 
faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını 
verir ve yargılamaya Türk Medenî Kanununun 89
 uncu maddesine göre devam eder. İlgililer her 
zaman faaliyetten geçici alıkoyma kararının 
kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme 
başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.

Birinci fıkraya ve 32 nci maddenin birinci 
fıkrasının (f) bendine göre geçici olarak 
görevden uzaklaştırılan organların ve bu 
organların üyelerinin yerine yapılacak 
atamalarda 27 nci madde ile Türk Medenî 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ceza hükümleri Ceza hükümleri

MADDE 32 MADDE 32

Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.558 Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.558

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara 
uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:

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 beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

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 beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
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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 beşyüz Türk Lirası idarî
 para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük 
hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul 
toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

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 beşyüz 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.

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 
beşyüz 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.

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 
beşyüz 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.

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 rehneden 
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.

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 rehneden 
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.

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı 
dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr 

g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı 
dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr 

Dernekler Kanunu

Sayfa 6/10



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.

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 beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

h) 16 ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine beşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

ı) 17 nci maddede yer alan zorunluluğa 
uymayanlara 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.

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 onbeş 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.

k) 9 ve 19 uncu maddelerinin 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 aydan bir yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. 21 inci maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere 
aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından 
yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası 
verilir.

Değişik bent: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.16

l) 22 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen 
beyanname verme yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü 
maddede belirtilen temsilcilere beşyüz Türk Lirası 
idarî para cezası verilir.

l) 22 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen 
beyanname verme yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü 
maddede belirtilen temsilcilere beşyüz Türk Lirası 
idarî para cezası verilir.

Değişik bent: 25.03.2020 t. 7226 s. K. m.22 Değişik bent: 25.03.2020 t. 7226 s. K. m.22

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan 
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dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar 
verilebilir.

dernek yöneticilerine beşyüz 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.

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.

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 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.

p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen 
kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende 
aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri 
daha ağır bir cezayı 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.

r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa 
uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek 
yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası 
verilir.

s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek 
yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası 
verilir.

Ek bent: 25.03.2020 t. 7226 s. K. m.22 Ek bent: 25.03.2020 t. 7226 s. K. m.22

t) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı 
hareket edenlere beş bin Türk lirasından yirmi 
bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 
Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde gerçekleşmesi hâlinde, 33 üncü 
maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 
yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim 
üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda 
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çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev 
yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre 
işlem yapılır ve sonucu yetkili makama bildirilir.

Ek bent: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.16

u) Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, 
tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer 
finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan 
dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme 
konu tutarın %10’una kadar idari para cezası 
verilir. Bu bentte öngörülen parasal sınır; her 
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki 
yılda uygulanan parasal sınırın, o yıl için 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 
hükümleri uyarınca Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında artırılması suretiyle 
uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların 
hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate 
alınmaz.

Ek bent: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.16

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında 
görev alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı 
uyarıya rağmen yedi gün içerisinde 
sonlandırmayan dernek yöneticilerine bin beş 
yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Mülki 
idare amirince yapılan ikinci yazılı uyarıya 
rağmen otuz gün içinde bu kişilerin organlardaki
 görevlerinin sonlandırılmaması hâlinde Türk 
Medenî Kanununun 89 uncu maddesine göre 
işlem tesis edilir.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.16

Uygulanacak hükümler Uygulanacak hükümler

MADDE 36 MADDE 36
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Değişik madde: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.17

Bu Kanun hükümleri; yabancı dernekler ile 
merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf 
dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri hakkında da 
ceza hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

Bu Kanun hükümleri; derneklerin şubeleri, dernek
 ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurt 
dışında bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kâr 
amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube 
veya temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyette veya iş
 birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza 
hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hâllerde Türk Medenî Kanunu 
hükümleri uygulanır.
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