
DERNEKLER KANUNU  

   

Kanun No       : 5253  

Resmi Gazete: 23 Kasım 2004 – 25649  

   

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına da  

uygulanacak hükümler alınmıştır  

   

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Denetim ve Bildirimler  

   

Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim  

MADDE 19 – (1) Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider 

işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar 

mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin 

esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.  

(2)Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar 

doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata 

uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından 

denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri 

Bakanlığı ve mülki idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. 

Bu denetimler en az yirmidört saat önce derneklere bildirilir.  

(3) 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.  

(4) Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde, mülki idare 

amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.  

   

Kolluk kuvvetlerinin yetkisi  

MADDE 20 – (1) Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi 

nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu 

nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülki idare amirinin 

yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama 

yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülki idare amirinin kararı yirmidört saat içinde 

görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat 

içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hakim kararı, mülki idare amiri 

tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.  

   

Dernek adları  

MADDE 28– (1) 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– (1)Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya 

feshedilmiş bir siyasi 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 – (1)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, milli 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 – (1) Dernekler, defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye 

Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanırlar.  

   

ALTINCI BÖLÜM  

Ceza Hükümleri  

   

Ceza hükümleri  

                Madde 32- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/558 md.)  

 

(1)    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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 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.  

 

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 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.  

   

 

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 beşyüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir.  

 

m) 26 ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.  

 

 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 

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- (1) Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı 

olarak uyarılmasına rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.  



 

(2) Bu Kanunun 32 nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek 

yönetim kurulu başkanını ifade eder.  

 

(3) (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.)  

Kanunun mesleki kuruluşlara uygulanacak hükümleri  

MADDE 35– (1) 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.   

 


