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4. SİVİL TOPLUM FORUM RAPORU 
22 Temmuz 2016, Yer: Manolya Hotel Lapta 

Sivil Alan ev sahipliğinde düzenlenen Dördüncü Sivil Toplum Forumu, 22 Temmuz 2016, 
Cuma günü 16.00-20.00 saatleri arasında Elverişli Ortam ve STÖ’lerin Görünürlük ve 
Sürdürülebilirliği temasıyla Manolya Hotel’de gerçekleştirildi. Etkinliğin gündemini Ek 1’de 
bulabilirsiniz. 

Foruma 17 STÖ’den 33 katılımcı katıldı. Katılımcı listesini Ek2’de bulabilirsiniz.  

Forum, Sivil Alan Ekip Lideri Juliette Remy Sartin tarafından yapılan açılış konuşmasıyla 
başladı. Sartin daha sonra Sivil Alan Yönlendirme Kurulu yeni üyelerini tanıttı. Ardından 
Sivil Toplum Forumu Tüzüğü Atölyesi’ne geçildi. Bu bölümde Tüzüğün ilk taslağı gruplar 
tarafından incelendi, öneriler sunuldu. Forum Yeni Dernekler Yasası’yla ilgili bilgi 
paylaşımıyla devam etti. Bu bölümde Yasada yapılan değişiklikler sivil toplum örgütleriyle 
paylaşıldı, örgütlerin görüşleri alındı. Sivil Büyü Projesi kapsamında yardım alan projeler 
açıklandıktan sonra Açık Kapı Festivali Üzerine Fikir Atölyesi gerçekleştirildi. Grup 
çalışmasının ardından dernekler festivalle ilgili görüş ve önerilerini sundu. 

Her bir oturuma ait detaylar aşağıda verilmiştir. 
 

 
Açılış Konuşmaları  

Forum, Sivil Alan Ekip Lideri Juliette Remy Sartin’in açılış konuşmasıyla başladı. Katılımcıları 
etkinlikte görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sartin Forum gündemiyle ilgili 
bilgi verdi. 

Juliette Remy Sartin, daha sonra, yeni seçilen Sivil Alan Yönlendirme Kurulu Üyeleri 
CCMC’den Hazal Yolga’yı ve Niyazi Güvenir Arın Güvenir Vakfı Başkanı Niyazi Güvenir’i 
sundu. 

Yönlendirme Kurulu Yeni Üyelerinin önümüzdeki 6 ay için seçildiği bilgisini veren Sartin, 
eski üye Enver Ethemer’e de çalışmaları için etti. 

Sartin daha sonra sözü Sivil Toplum Forumu Tüzüğü Atölyesi’ni yönetecek olan Enver 
Ethemer’e verdi. 

 

Sivil Toplum Forumu Tüzüğü Atölyesi 
 

Konuşmasına Sivil Toplum Forumu Tüzüğü’nün ilk forumda 70 örgüt tarafından hazırlandığı 
bilgisini vererek başlayan Ethemer, sivil toplumun birlikte çalışacağı bir dayanışma ortamı 
oluşmasının önemine değindi. Forum tüzüğünün Estonya örneğinden yola çıkılarak 
hazırlandığını anlatan Ethemer, “ancak nihai halini sizin belirlemenizi istedik” dedi. (Tüzük 
çalışması ve Estonya örneğini Ek.3’de bulabilirsiniz) 
 
Sivil Alan Kapasite Geliştirme Uzmanı Selen Lermioğlu Yılmaz’ın tüzük taslağı hakkında 
detaylı bilgi vermesinin ardından grup çalışmasına geçildi. Tüzüğün gruplar tarafından 
tartışılabilmesi için 20 dakika ara verildi.  
 
Aranın ardından STK temsilcileri tüzükle ilgili görüşlerini sundu.  
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Oya Kutsal Tüzüğü çok iyi bulduklarını ifade ederek, ekleyecek bir unsur görmediklerini dile 
getirdi.  
 
KAYDER’den Muzaffer Sevim tüzüğü iyi çalışılmış sivil alanın ruhuna uygun bulduklarını ifade 
ederek, ihtiyatlık ve gizlilik kuralında gizlilikten kastedilenin ne olduğunu sordu ve meslektaş 
dayanışması ifadesinin açılımını öğrenmek istedi.  
 
Bunun üzerine söz alan atölye yöneticisi Enver Ethemer, meslektaş dayanışmasıyla sivil 
toplum örgütlerine üye olanların dayanışmasının kastedildiğini belirtti. 
CCMC’den Hazal Yolga ise metinin iyi çalışılmış olduğunu söyleyerek, gizlilik konusuna açıklık 
getirilmesini istedi. Yolga ayrıca Forum misyonuna tolerans yanında çeşitlilik kavramının 
eklenmesi gerektiğini kaydetti.  
 
Sivil özen altında yer alan unsurların forum misyonu altına kaydırılması gerektiğini dile getiren 
Yolga, sivil özenin tam olarak ne anlattığını anlamanın kolay olmadığını söyledi.  
Yolga metot altında yer alan mekânların değişmesi maddesine bu değişikliğin neden 
yapılacağına dair bir ifade eklenmesi gerektiğini anlattı. 
 
Kıbrıs Türk Kalp Derneği’nden Öner Özerdem ise, farklı alanlarda faaliyet gösteren örgütlerin 
hangi noktalarda birlikte çalışabileceği ve ortak sorunlarını foruma nasıl taşıyabilecekleri 
konularının tüzüğe eklenebileceğini söyledi. Özerdem bu amaçla, aynı alanda çalışan 
STÖ’lerle alt gruplar oluşturmanın iyi bir yöntem olabileceğini anlattı.   
 
Bunun üzerine söz alan Ethemer, Formun tematik bir grubun güdümünde gitmesi yerine 
birçok tematik alanda faaliyet gösteren STK’ların birlikte çalışmasının önemini vurguladı. 
Cemaliye Volkan ise forumun tek bir amaç için değil, değişik görüşleri bir araya getirerek 
demokratik bir ortam hazırlamak için düzenlendiğini anlattı.  
 
Anglo Turkish Association’dan Pearl Mitchell’in “acil müdahale” ifadesiyle ilgili bilgi istemesi 
üzerine söz alan Selen Lermioğlu Yılmaz, bunun STK’ların önerisi üzerine eklenen bir madde 
olduğu bilgisini vererek, farklı alanlarda çalışan STK’ların, geniş kesimleri ilgilendiren ve 
aciliyeti olan konularda birlikte hareket edebileceği bir alan yaratılması için böyle bir maddeye 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 
 
Bunun üzerine Mitchell, “acil” yerine “hemen” ifadesinin daha doğru olabileceğini kaydetti. 
Mitchell çeviri yapılırken kavramlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.  
Melis Menent de tüzüğü oldukça profesyonel bulduklarını ifade ederek, gizlilik maddesinin 
açılmasını isteyerek bunun şeffaflık maddesiyle çeliştiğini söyledi.  
 
Bunun üzerine söz alan Enver Ethemer, gizlilik ifadesiyle, (confidentiality) güvenirliliğin, 
karşılıklı güvenin kastedildiğini anlattı ve tercüme hatası yaşanmış olabileceğini dile getirdi.  
AB Görev Yöneticisi Charlotte Goyon ihtiyatlılık ve sürdürülebilirlik kavramlarının birbirinden 
ayrılması gerektiğini anlattı.  
 
Goyon, Forumda tartışılan konuların ne kadarının dışarıya aktarılacağı, ne kadarının daha gizli 
tutulacağı konusu ile Forumun sahiplenilmesi ve sürdürülebilir olması kavramlarının ayrı ayrı 
tartışılması gerektiğini kaydetti.  
 
Diyabet Derneği’nden Caner Arca ise foruma üye olup olmadıklarını sordu. Bunun üzerine 
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Ethemer, Forum’un üyelik prensibiyle çalışmadığını anlattı. Bunun üzerine Arca, eğer bir tüzük 
olacaksa üyelik konusunun da gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. 
 
Arca’nın gayri resmi denetlemenin ne anlama geldiğini sorması üzerine Ethemer bunun 
Kaymakamlık denetimi gibi resmi bir denetim yerine formun kendi kendini denetlemesi 
anlamına geldiğini anlattı. 
 
Engelli Aileleri Dayanışma Derneği’nden Refia Arı da Foruma davetin hangi kritere göre 
yapıldığını sorarak engelli derneklerine davet gitmediğini söyledi. Bunun üzerine Enver 
Ethemer kayıtlı tüm STK’ların davet edildiğini belirtti.  
 
Selen Lermioğlu Yılmaz da forumda toplumsal yarar güden tüm dernekleri görmek 
istediklerini anlattı. Öte yandan ülkede yaşanan veritabanı sıkıntısı yüzünden tün derneklere 
ulaşmakta sorun yaşanabileceğini söyleyen Yılmaz, “Sizin gitmediğine emin olduğunuz örgüt 
varsa lütfen bilgi verin ekleyelim” diye konuştu. 
 
Kaymakamlıktaki dernekler listesinin güncellenmesi için de çalışma yürüttüklerini dile getiren 
Yılmaz, listeyi güncellemenin zaman alacağına işaret etti.  
 
Daha sonra söz alan Pearl Mitchell sivil toplum örgütlerinin kendini tanıtmasını önerdi. Bunun 
üzerine örgüt temsilcileri ve Sivil Alan ekibi kendilerini tanıtarak faaliyetlerinden bahsetti.  
Ardından söz alan AB Görev Yöneticisi Charlotte Goyon, Forumun tüm sivil toplum 
örgütlerine açık olduğunu söyledi. Tartışılmakta olan tüzüğün, Forumun neden var olduğu ve 
nasıl çalışacağı konularına açıklık getirme amacı taşıdığını dile getiren Goyon, tüzüğün 
hazırlanmasına katkı koyan yönlendirme kurulu üyelerine de teşekkür etti.  
 
STK temsilcilerinin yorumlarına teşekkür eden Goyon, iç denetim konusunda yapılan 
yorumlara değinerek burada kast edilenin şeffaflık olduğunu dile getirdi. Charlotte Goyon 
bunun yapılanları paylaşmak ve yorum almak anlamına geldiğini dile getirerek, net olması 
açısından bunun açılabileceğini dile getirdi. 
 
Şeffaflık konusunun geçen defaki forumda konuşulduğunu kaydeden Charlotte Goyon 3. 
Forumun toplantı tutanaklarından yararlanılabileceğini dile getirdi. 
 
Charlotte Goyon üyelikle ilgili yoruma ise, sahiplik bağlamında üyelik konusunun tartışmaya 
açılabileceğini kaydetti.  
 
Forumun tüm sivil toplum örgütlerine açık olduğunu vurgulayan Charlotte Goyon, “Ama 
söyleyebilirim ki kayıtlı tüm STK’lar çağırıldı herkes burada olmayabilir ama herkesin davet 
edildiğini söyleyebiliriz” dedi.  
 
Daha sonra söz alan atölye kolaylaştırıcısı Enver Ethemer, önerilerin tüzüğe entegre edilmek 
üzere not edildiğini kaydetti.  
 
Ethemer, herkesin memnun olduğu bir tüzük üzerinde karara varılacağını söyledi.  
Ardından kahve arası verildi. 
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Sivil Büyü’den Yararlanan Projelerin Tanıtımı 
 
Aranın ardından bazı katılımcıların ayrılmak zorunda olması nedeniyle programda değişiklik 
yapıldı ve Sivil Büyü’den yararlanan projelerin tanıtımına geçildi. 
 
Tarihi Eserlerimize Sahip Çıkıyoruz Farkındalık Projesi’yle Sivil Büyü’den yararlanma şansı 
elde eden Oya Kutsal, önce kendileri katılamadığı için öğrencileri Girne Anafartalar Lisesi 
(GAL) Gençlik İnisiyatifi adına başvurdukları Kaşgar’dan Elele, Daha Güzel Bir Girne’ye 
Proaktif Polislik Destek Projesi’ni tanıttı.  
 
Kaşgar’dan Elele, Daha Güzel Bir Girne’ye projesiyle Kaşgar bölgesini uyuşturucu, fuhuş ve her 
türlü suçtan arındırmayı hedeflediklerini anlatan Oya Kutsal, bu amaçla Polis Genel 
Müdürlüğü işbirliğinde bir proaktif polislik projesi hazırladıklarını kaydetti.  
 
Kendi projesi  Tarihi Eserlerimize Sahip Çıkıyoruz’un ise atıl vaziyetteki tarihi eserlere dikkat 
çekmeyi amaçladığını anlatan Oya Kutsal, “Kıbrıs’taki tarihi eserler çöplük, samanlık, otlak ve 
kötü alışkanlıklar için kullanılıyor bu böyle olmamalı” diye konuştu.  
 
Oya Kutsal, bu konuda farkındalık yaratmak için 4 fotoğrafçıyla atıl vaziyetteki tarihi eserleri 
fotoğrafladıklarını kaydederek, projenin bu fotoğraflardan bir kitap elde etmek için 
hazırlandığını dile getirdi. 
 
Sivil Büyü’den Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı’nı Görünür Kılmak projesiyle 
yaralanan Sami Özuslu ve Anna Prodromou da projelerinin “Bölünmüş Başkentin Hayalet 
Havaalanı” isimli belgeseli daha çok insana ulaştırmayı amaçladığını anlattılar.  
Ekip, Sim TV tarafından hazırlanan bu belgeseli DVD haline getirerek, dağıtımını yapmak ve 
belgeselin ücretsiz gösterimlerini düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. 
Belgeselin olabildiğince insana ulaşmasını, böylece tarih kitaplarında çok fazla yer almayan 
Lefkoşa Havaalanı’nı ve havaalanının tarihini daha bilinir kılmayı istediklerini ifade ettiler. 
Daha sonra dördüncü faydalanıcı Envision Diversity – LGBTI Hub adına Salih Örses ve Melis 
Menent projelerini anlattı. 
 
Projelerinin LGBT bireylerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade eden ekip, 
projenin hukuksal zorluklarla ilgili tarama yapmayı, medyadaki homofobik dilin ortadan 
kaldırılması için eğitimler vermeyi ve hak savunuculuğunu daha ileri noktaya getirmeyi 
içerdiğini dile getirdi.  
 
Sivil Alan Ekip Lideri Juliette Remy Sartin de aktivistlere ve sivil toplum örgütlerine ayni 
yardım verilmesini içeren Sivil Büyü ile minimum 50 Euro maksimum 3000 Euro destek 
sağlandığını hatırlattı.  
 

Yeni Dernekler Yasası ile İlgili Bilgi Paylaşımı 
Kolaylaştırıcılığını Enver Ethemer’in yaptığı “Yeni Dernekler Yasası İle İlgili Bilgi Paylaşımı” 
(Dernekler Yasası’nı Ek4’te bulabilirsiniz) bölümünde ilk olarak Sivil Toplum Ağı dönem 
başkanı POST Enstitüsü’nden Mehveş Beyidoğlu’nun videolu mesajı izlendi.  

Yeni Dernekler Yasasıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Beyidoğlu, yapılan değişiklik 
çerçevesinde tüm derneklerin tüzüklerini gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yapması 
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gerektiğine işaret etti.  

Beyidoğlu bu süreçte derneklere destek vermek amacıyla Eylül ayında bir etkinlik 
düzenleyeceklerini kaydetti.  

Enver Ethemer ise değişikliklerle ilgili Nazen Şansal’ın hazırladığı notları paylaştı. Yapılan 
değişiklikle çocukların derneklere üye olabilmesi ve yabancıların dernek kurabilmesinin 
önünün açıldığını dile getiren Ethemer, Kaymakamlıkların dernek kurma taleplerine 60 gün 
içinde cevap vermek zorunda olacağını, cevap verilmemesi halinde derneğin kurulmuş 
sayılacağını söyledi.  

Ethemer yeni yasayla federasyon, konfederasyon, platform gibi oluşumların da bu yasaya 
tabi tutulduğunu anlattı. 

Derneklerin gelirlerini deklare etmek ve üye listesi gibi bazı kayıtlar tutmak durumunda 
kalacağını anlatan Ethemer, Derneklerin tüzüklerini yeni yasaya uygun hale getirmek 
durumunda olduğunu vurguladı.  

Selen Lermioğlu Yılmaz ise bunlara ekleme yaparak, derneklerin kapatılmasının ulusal 
güvenlik, kamu güvenliği, genel ahlakın korunması gibi kısıtlara bağlandığını, böylece dernek 
kapatma şartlarının AB’ye uyumlu hale getirildiğini kaydetti.  

17 Mayıs 2017’ye kadar tüzüklerin değiştirilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, bu konuda 
derneklere destek vermeye hazır olduklarını, Eylülde ayında bu konuda kapsamlı bir etkinlik 
düzenleneceğini kaydetti.  

Thalasemia Derneği’nden Derya Güven ise kendilerinin 5 Ağustos’ta bir ekip kurarak bu 
konuda çalışmaya başlayacaklarını kaydederek tüm derneklere en kısa zamanda bu konuda 
çalışmaya başlama çağrısında bulundu.  

Diyabet Derneği’nden Caner Arca’nın makbuzların mühürlenmesiyle ilgili madde hakkında 
soru sorması üzerine söz alan KAYDER’den Muzaffer Sevim, kendisinin Güzelyurt 
kaymakamı ilçe müfettişi olduğunu anlattı. 

Kaymakamlıkların da bu konuda henüz bilgilendirilmediğini söyleyen Muzaffer Sevim, kısa 
süre sonra kaymakamlarla toplantı düzenleneceğini ve konunun o zaman kesinleşeceğini dile 
getirdi.  

Bunun üzerine söz alan Salih Örses eski yasayla yeni yasanın karşılaştırıldığı bir kitapçık 
hazırlanmasını önerdi.  

Selen Lermioğlu Yılmaz bunun uygulanabilir bir fikir olduğunu kaydederek, Sivil Toplum Ağı 
ile bu konuda çalışma yürüteceklerini dile getirdi.  

Kalp Derneği’nden Öner Özerdem’in Dernekler Yasası’nın değiştiğinden yeni haberi 
olduğunu söylemesi, bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu konuda derneklerden 
neden görüş alınmadığını sorması üzerine, AB Koordinasyon Ofisi’nden Damla Onurhan 
yasanın AB uzmanlarıyla çalışıldığını ve taslağın İçişleri Bakanlığı web sitesinde de 
yayınlandığını dile getirdi.  

Onurhan, derneklerin yasaya uyum sağlamaları için yardımcı olmak adına foruma bu 
bölümün eklendiğine işaret ederek, yasal değişikliğin yapıldığını buna uymanın zorunlu 
olduğunu kaydetti.  

Selen Lermioğlu Yılmaz ve Enver Ethemer de Eylül ayında bu konuda daha kapsamlı bir 
etkinlik düzenleneceğini, derneklerin bu etkinlikten yararlanabileceğini tekrarladı. 
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Açık Kapı Festivali Üzerine Fikir Atölyesi 
 
Daha sonra 20 Eylül – 20 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Kapı Festivali ile ilgili, 
kolaylaştırıcılığını Çizge Yalkın’ın yaptığı fikir atölyesine geçildi.  

Yalkın, Açık Kapı Festivali’nin sivil toplum örgütlerinin görünürlük ve şeffaflığının artırılması için 
düzenleneceğini anlattı.  

Etkinlikle her örgütün belirli günler kapısını halka açmasının hedeflendiğini anlatan Yalkın, STK 
temsilcilerine grup çalışması yaparak konuyla ilgili görüş ve önerilerini hazırlaması için 20 dakika süre 
verdi.  

Aranın ardından söz alan Muzaffer Sevim Selimiye Meydanı’nda bir süre önce gerçekleştirilen AB Günü 
benzeri, örgütlerin kendini tanıtıp ürünlerini sergileyebileceği bir etkinlik düzenlenmesini önerdi.  

Bu etkinliğin uzun süreye yayılabileceğini ve her gün başka bir örgütün kendini tanıtabileceğini dile 
getiren Muzaffer Sevim, bölgelerde düzenlenen festivallerde de Sivil Alan’ın stant açabileceğini, 
derneklerin kendini tanıtabileceğini anlattı.  

Salih Örses ise farklı derneklerin ortak faaliyetler yapmasını önerdi.  

Bunun üzerine Çizge Yalkın daha spesifik aktivite isteklerini Sivil Alan’a iletebileceklerini dile getirdi.  

Salih Örses’in Kıbrıslı Türkler’in belirli fonlardan yararlanması için de çalışılabileceğini söylemesi üzerine 
söz alan Çizge Yalkın tematik alanlarda ağlar kurulmasının da Sivil Alan’ın öncelikleri arasında olduğunu 
belirtti.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışma ziyareti gibi etkinlikler düzenlemenin gündemde 
olduğunu söyleyen Yalkın, Sivil Alan’ın faaliyetlerini takip etmesini istedi.  

MAGEM’den Hakan Çoban, kollektif projeler yapılmasını önerdi. Değişik derneklerin aynı zamanda aynı 
bölgeye giderek bu bölgede çalışma yapabileceğini söyleyen hakan, örgütlerin birbirine destek vermesi 
ve birbirinin tanıtımını yapması gerektiğini vurguladı. 

Öner Özerdem ise sağlığın önemine işaret ederek, özellikle gençliğin sağlığının öncelik taşıdığını anlattı.  

Özerdem sağlık örgütleri olarak çalışma alanları ve kitlelerinin farklı olduğunu bu nedenle bu gibi 
aktivitelere farklı şekilde katılabileceklerini söyledi.  

Refia Arı da engellilerin sosyal yaşama katılamadığına işaret ederek, engellilerin görünür olacağı bir 
etkinlik düzenlenebileceğini ifade etti. 

Bunlar üzerine söz alan Çizge Yalkın bu konuların Sivil Alan’ın gündeminde olduğunu kaydederek, 
örneğin gençlik örgütleriyle sağlık örgütlerinin işbirliği yapabileceğini söyledi.  

Caner Arca, tematik bir etkinlik yapılabileceğini kaydetti. Arca, özellikle sağlık konusunda düzenlenecek 
etkinliklerde, insanların katılmaktan çekinmemesi için “sağlık” kelimesinin kullanılmamasını istedi.  

Arca böyle bir etkinlikte “7’den 70’e Eğlenelim” isminin kullanılabileceğini söyledi.  

Pearl Mitchell ise konuşmasında açık kapı festivaline katılmayı isteseler de kapısını açacak bir ofisleri 
olmadığını aktardı.  
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Mitchell Kıbrıslılara ulaşmak konusunda da sorun yaşadıklarını söyledi. 

Bunun üzerine söz alan Çizge Yalkın, Sivil Alan’ın Lefkoşa’daki ofisinin STK’ların kullanımına açık 
olduğunu hatırlatarak, Mitchell’i bu imkandan yararlanmaya çağırdı.  

Derya Güven de kan bankası binasında yer alan oturma salonunu STK’lara kullanımına açabileceklerini 
dile getirdi.  

Yeniden söz alan Çizge Yalkın, Sivil Alanın önümüzdeki aylarda derneklerin iletişim stratejileriyle ilgili 
yardım masası hizmeti sunmaya başlayacağını aktardı.  

Bunlar üzerine söz alan Charlotte Goyon Açık Kapı Festivali’nin amaçları arasında yeni üye edindirmenin 
de bulunduğunu söyledi.  

Öte yandan derneklerin “dernek olarak ihtiyaçlarımız nelerdir örgütümüzü nasıl büyütmek istiyoruz” 
sorusunu da sormaları gerektiğini dile getiren Goyan bu konuda deneyimlerini paylaşması için sözü 
SOS’ten Refika İnce’ye verdi.  

İnce, gönüllüler ve üyeler konusunda ihtiyaç analizinin net olarak yapılması gerektiğini kaydetti.  

SOS olarak yılda 2-3 defa gönüllüler için konferanslar düzenlediklerini dile getiren Refika İnce, daha 
sonra ihtiyaçlara göre gruplayarak gönüllülerle çalıştıklarını kaydetti.  

Refika İnce bu süreçte yakın takibin önemli olduğunu ifade ederek, aksi halde gönüllünün kendini işe 
yaramaz hissedebileceğini belirtti.   

Muzaffer Sevim ise Reddediyoruz Hareketi’nden bahsetti. Sevim, ofisin hayata geçmesi halinde Sivil 
Toplum Forumu çerçevesinde hazırlanan planların geçersiz hale geleceğini, çünkü bu planların adadaki 
STK’lar adına başkaları tarafından hazırlanacağını söyledi.  

Etkinlik Juliette Remy Sartin’in katılımcılara ve etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür 
etmesiyle sona erdi.  
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EK1 Gündem 
 
16:00-16:15 Katılımcı Kayıtları 
16:15-16:30 

 
Açılış ve giriş konuşmaları 

• Juliette Remy Sartin’in açılış konuşması 
• Sivil Alan Yönlendirme Kurulu yeni üyelerine hoşgeldiniz konuşması 

16:30-17:30 
 
 

Sivil Toplum Forumu Tüzüğü Atölyesi  
• Tüzüğün ilk taslağını inceleme amaçlı grup çalışması (16:50-17:20) 
• Tüzük değişiklik önerileri ile ilgili foruma ve ortak tartışmaya gruplar 

tarafından geribildirim (17:20-17:40) 
• Kapanış konuşması ve tüzüğün tamamlanması konusunda kararlar (17:40-

17:50) 

17:30-17:40 Kahve Arası 
17:40-18:40 Yeni "Dernekler Yasası" ile ilgili bilgi paylaşımı  

• Yasada yapılan değişiklikler nelerdir?  
• Biz STÖler olarak neler yapmalıyız?   
• Değişiklikler için nasıl hazırlanabiliriz?  
• Sivil Alan’dan ne tür bir desteğe ihtiyacımız var? 

18:40-19:40 Açık-Kapı Festivali üzerine Fikir Atölyesi (20 Eylül – 20 Ekim) 
• Açık-Kapı Festivali fikrinin tanıtımı (18:40-18:45) 
• “Açık-Kapı Festivali gözünüzde nasıl canlanıyor?” sorusu üzerinde grup 

çalışması (18:45 -19:05) 
• Açık-Kapı Festivali’ni kapsayan fikirler ile ilgili foruma ve ortak tartışmaya 

gruplar tarafından geribildirim (19:05-19:30) 
• Açık-Kapı Festivali’yle ilgili kapanış konuşmaları (19:30-19:40)  

19:40-20:00 Kuluçka Atölyesi üzerine kısa sunum/tanıtım (27 Temmuz 2016, EUPSO, 15:15-
19:00)  

• Kuluçka fikrinin tanıtımı  
• Konuk konuşmacıların tanıtımı 
• Kuluçka konusundaki videoların gösterilmesi (Bilgi Üniversitesi, Impact Hub) 

20:00-20:30 Açık Büfe Yemek 
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EK2 Katılımcı Listesi 
 

İsim-Soyisim Dernek Eposta 

Feyha Avcısoyu Tercüman a.feyha@gmail.com 

Seda Argün Tercüman sedaargun@hotmail.com 

Rana Feridun Post  ranaferidun@yahoo.com 

Hakan Çoban Magem hakan_93@hotmail.com 

Charlotte Goyon EC  

Caroline Enegren EC  

Pearl Mitchell Anglo Turkish Association pearlmitch@gmail.com 

Jewel Pearce Anglo Turkish Association jewelanninu@gmail.com 

Sedat Çomunoğlu Kıbrıs Türk Filateli Derneği senilcan@hotmail.com 

Raşit Kutlu Kemal Saraçoğlu Vakfı rashitkutlu@gmail.com 

Caner Arca Kıbrıs Türk Diyabet Derneği arcacaner@hotmail.com 

Ali Yıldırım  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği a_yildir@hotmail.com 

Refia Arı Engelli Aileleri Dayanışma Derneği refiaari@hotmail.com 

Öner Özerdem Kıbrıs Türk Kalp Derneği onerozerdem@yahoo.com 

Desiree Birinci  descat97@hotmail.com 

Muzaffer Sevim KAYDER muzaffer.235@windowslive.com 

Nisbet Kızılyürek AKDER akder1991@gmail.com 

Derya Güven Thalassemia Derneği kibristhalasemi@yahoo.com 

Hazal Yolga CCMC hazalyolga@gmail.com 

Mustafa Dereboylu Çam-sev mustafadereboylu@yandex.com 

Cemile Nuri Çam-sev guner_petrol@hotmail.com 

Ali Yenen Töder ayfaltcontr@hotmail.com 

Ahu Kılınçlar Töder toder08@hotmail.com 

Melis Menent  m.menent@sussex.ac.uk 

Damla Onurhan EUCC damla.onurhan@eucoordination.org 

Oya Kutsal İnisiyatif okutsal2000@yahoo.com 

mailto:a.feyha@gmail.com
mailto:sedaargun@hotmail.com
mailto:ranaferidun@yahoo.com
mailto:hakan_93@hotmail.com
mailto:pearlmitch@gmail.com
mailto:jewelanninu@gmail.com
mailto:senilcan@hotmail.com
mailto:rashitkutlu@gmail.com
mailto:arcacaner@hotmail.com
mailto:a_yildir@hotmail.com
mailto:refiaari@hotmail.com
mailto:onerozerdem@yahoo.com
mailto:descat97@hotmail.com
mailto:muzaffer.235@windowslive.com
mailto:akder1991@gmail.com
mailto:kibristhalasemi@yahoo.com
mailto:hazalyolga@gmail.com
mailto:mustafadereboylu@yandex.com
mailto:guner_petrol@hotmail.com
mailto:ayfaltcontr@hotmail.com
mailto:toder08@hotmail.com
mailto:m.menent@sussex.ac.uk
mailto:damla.onurhan@eucoordination.org
mailto:okutsal2000@yahoo.com
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Niyazi Güvenir Mustafa Güvenir – Arın Güvenir Eğitim Vakfı  niyaziguvenir@hotmail.com 

Çağan Baysan KTİGD/CTSVA info@ktigd.org 

Cemaliye Volkan  cemaliye55@yahoo.com 

Salih Örses Envision Diversity salih.orses@windowslive.com 

Refika İnce Sos Çocukköyü Derneği refika.ince@soscocukkoyu.org 

Anne Prodromou  info@annaprodromou.com 

Sami Özuslu Kanal Sim samiozuslu@hotmail.com 

   

   
 

EK3 Sivil Toplum Forumu Tüzüğü 
 

Sivil Alan 
 

1.Sivil Toplum Forumu 

 
Sivil Toplum tarafından belirlenen çalışma kuralları ile ilgili öneriler 
Sivil Toplum Forumunun işleyişini nasıl görüyorsunuz? Forum’dan beklentileriniz neler? Örn. Forum’un davranış 
kuralları: çalışma kuralları, prensipleri, operasyonel yapıları, Proje Yürütme Komitesi’nde temsili, Yürütme 
Komitesi Temsilcileri için kriterler, bu temsilcilerin nasıl seçilecekleri (online veya bizzat). 
 
Sivil Toplum Forumu Çalışma Prensipleri 

• Bir Tüzük taslağı çıkarılmalı ve bütün üyelere yorumları için ve katılımları için sunulmalı; 
• Forum kalıcı ve sürdürülebilir olmalı, 2,5 yıl ile sınırlandırılmamalı; 
• Bütün STÖ’lerle yapılacak genel toplantılar 3 ayda bir yapılmalı, ve Forum toplantılarının arasında 

tematik toplantılar yapılmalı (bir grup Forum’un her iki ayda bir görüşmesi önerisinde bulundu) 
• Tarafsızlık 
• Saydamlık 
• Etkili ve geniş katılımın olduğu bir alan olmalı. 

Sivil Toplum Forumu Çalışma/Toplanma Formları ve Metodları 

• Her seferinde farklı STÖ’lerin ev sahipliğinde yapılmalı (değişen yerler); 
• Çevrimiçi etkileşimli yöntemlerle sürekli bilgi paylaşımı; 
• Gözlem ve değerlendirme toplantıları yapılmalı; 
• Acil müdahale gerektiğinde çabuk bir şekilde harekete geçebilinmeli; 
• Bilgi ve deneyim paylaşımına izin verilmeli (örn. Bir STÖ bir etkinlik organize ederken, Forum’u 

kullanarak diğerlerini harekete geçirebilmeli ); 
• Toplantı/Forum notları bütün STÖ’lerle paylaşılmalı; 
• Önceki Forumlarda alınan kararların uygulanması üzerinde yapılan gözlemler rapor edilmeli ve bütün 

STÖ’lerle paylaşılmalı; 
• Forum’un talimatlar veya yasalar konusunda bilgi paylaşabileceği STÖ’lerin de bir parçası olduğu online 

bir alanı olmalı; 
• Forum toplantıları çalıştay formatında gerçekleştirilmelidir. 

Temsil (Yürütme Komitesi’nde) ve Seçim 

• Uzun dönem vizyonun yanında deneyim ve uzmanlık da aranmalıdır; 
• Temsilciler “sosyal öncü”ler arasından seçilmelidir; 
•  Cinsiyet ve bölgesel eşitlik gözetilmelidir; 
• Tematik çeşitlilik aranmalıdır; 
• Yedek üyeler de belirlenmelidir; 

mailto:niyaziguvenir@hotmail.com
mailto:info@ktigd.org
mailto:cemaliye55@yahoo.com
mailto:salih.orses@windowslive.com
mailto:refika.ince@soscocukkoyu.org
mailto:info@annaprodromou.com
mailto:samiozuslu@hotmail.com
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• Temsilciler bu işe zaman ayırabilmelidir; 

* 

 
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN ETİK İŞLEYİŞ PRENSİPLERİ  

 ESTONYA 

Demokratik Yönetim 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun açık ve anlaşılabilir bir misyonu vardır. Bu misyonu 

gerçekleştirme yolunda kar amacı gütmeyen kuruluş tüzüklerinin, iç dökümanlarının ve operasyonel 

standartlarının yönlendirmesine tabidir. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş insanların ihtiyaçları ve çıkarların çeşitliliğini temsil ve beyan eder. 

Bu kuruluş insanları sivil eğitim, katılımcı demokrasi, aktif destek ve başka yollarla sivil toplumun 

gelişimine katkıda bulunmaya yöneltir. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, toplumun bireylerine ait gönüllü bir birlik olarak, bireylerine değer 

verir, kuruluşun demokratik yönetimini garantiler, yönetici organlarını ve kuruluşun çalışanlarını 

yapılanlardan sorumlu tutar ve vazifeyi süistimallerine karşılık verir.  

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş insanların katılımını ve gönüllü çalışmayı sivil toplumun temeli 

olarak değerlendirir, vatandaşlara ve gönüllü işlerine değer verir. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş işinde hep daha iyi sonuçlara ulaşabilmek amacıyla sürekli olarak 

yetenekli aktivite, profesyonellik ve mükemmeliyeti gözetir.  

• Kaynaklarını büyük çoğunlukla destekçilerinden ve bağışçılarından alan kuruluş, kaynaklarını etkili 

ve belirlenmiş amaçlara uygun bir biçimde kullanır. 

Sivil cesaret ve özen 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş sosyal adaletsizlikle savaşma konusunda sivil cesaret gösterir. 

• Yasalar içinde sosyal adalet prensiplerinin yetersizliği veya ihmali keşfedildiğinde, kar amacı gütmeyen 

bir kuruluş bu yasayı değişiklikler ile düzeltmek için çalışır. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş fikirlşerini beyan etmek için, amaçlarına ulaşmak için veya toplumun 

ilgisini çekmek için şiddet kullanmaz veya kullanımını savunmaz. 

Sürdürülebilirlik ve Kaynak ve Fon Kullanımında İhtiyat 

• Amaçlarını gerçekleştirme yolunda kar amacı gütmeyen bir kuruluş; şimdiki ve gelecek nesilleri 

düşünerek, materyal ve finansal varlıklar yanında doğal, insani ve entelektüel kaynakları sürdürülebilir ve 

ihtiyatlı bir şekilde kullanır. 
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• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, hem müracaat sahibi, hem de bağışçı olarak kapasitesi dahilinde, genel 

oalrak Kabul görmüş finansman sağlama prensiplerine uyar, sadece saydam ve gerekçeli bütçe kullanımı 

yapar ve finansmanda çoğaltmadan kaçınır. 

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş aktivitelerinde hesap verebilir, ve kurucularına, üyelerine, paydaşlarına, 

destekçilerine, bağışçılarına ve genel topluma karşı sorumludur. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş profesyonel yönetim yoluyla edinilmiş aktivitelerinin izahatını vermede 

hazırlığa, iç hesap verilebilirliğe, ve genel muhasebe prensiplerini takip etmeye önem verir.   

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş yılda en az bir kez aktivitelerinin ve finansmanının bulunduğu bir rapor 

yayınlar. 

Açıklık ve Saydamlık 

• Kuruluşun misyonuna, üyeliğine, aktivitelerine ve finansmanına ait bilgiler topluma açık ve 

anlaşılabilirdir, aktiviteleri saydamdır. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dahil olan bütün taraflarla açık ve direkt bir tavırla iletişim kurar ve 

anonim bir şekilde hareket etmez. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş yeni ve çeşitlendirilmiş fikirlere ve görüşlere, ve ortak amaçlara 

ulaşmada dayanışmaya açıktır. 

Bağımsızlık ve Çıkar Çatışmasından Kaçınma 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş amaçlarını belirlerken, karar alırken, aktivitelerini belirlerken 

bağımsızdır, ve politik partiler, kamu kuruluşları ve şirketler tarafından kontrol edilmekten; 

bağımsızlığını, otonomisini, ve halk yararına çalışma yetisini kaybedebileceği sebebiyle kaçınır. 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun ve dahil olan insanların çıkar çatışmasına girmesi önlenir. Herhangi 

bir çıkar çatışması olması dahilinde, gerekli önlemler alınarak bu çatışmanın ortadan kaldırılması 

sağlanmalıdır. 

Yükümlülükleri Yerine Getirme ve Fikir Yazarlığının Tanınması 

1. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş  bütün yazılı kontratlara ve sözlü anlaşmalara bağlıdır ve yerine getirir. 

2. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş diğer kuruluşların fikir ve proje yazarlığına ve sahipliğine saygı gösterir. 

Tolerans 

• Kar amacı gütmeyen bir kuruluş düşünce şekillerinin, kuruluşların ve amaçlarının çeşitliliğini tanır. 
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• Görüşlerini korumak ve başka kuruluşların görüşlerini tartışmak sürecinde, kar amacı gütmeyen bir 

kuruluş diğer kuruluşları, görüşlerini veya içinde çalışan insanları yermez veya karalamaz. 

 

Etik Çalışma Prensipleri 

Taslak 

Prensipler 

Forumun Misyonu 

• Forum, etik ve demokratik prensiplerle yönlendirilen demokratik bir yapıdır. 

• Forum demokratik yönetim, sivil özen, karar vermede ihtiyatlılık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik, 

açıklık ve saydamlık, tolerans, sürdürülebilirlik ve sahiplik, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine ait fikirler 

üzerinden çalışır. 

• Sivil forum herhangi bir gruba veya kuruma ait değildir. Üyeleri arasında karşılıklı güvene ve 

dayanışmaya dayanan, üzerinde anlaşmaya varışmış temsil ile işbirlikçi ve interaktif bir platformdur. 

• Forum STÖ’ler arasında tarafsızca işbirliğini ve ağ iletişimini arttırmak amacını gütmektedir. 

Demokratik Yönetim 

• Forum eşit katılıma, tartışmasız kanunlara, veya karar vermeye ait etik standartlara derin bir bağlılık 

sahibidir ve bütün tarafların eşit katılımını güvence altına alır. Forum aynı zamanda iyi iş ahlakına ve 

profesyonelliğe bağlı, herkesin işine değer veren, motive edici davranışlar izler. Dayanışmaya, katılıma, 

dürüstlüğe ve temiz politikalara dayanan bir iç fikir birliği ile beraber çalışır. 

Sivil Özen 

• Forum, STÖ’lerin birlikte çalışabilmesi, bir dürüstlük, saygı ve karşılıklı gerekli dikkat ve meslektaş 

dayanışması kültürü oluşturabilmesi için sağlanmış bir platformdur. 

• Forum sorun çözmek ve şiddetten arınmış bir ortamda iletişim kurabilmek için çalışır. 

 

İhtiyatlılık ve Sahiplik 

• Forum dikkat ve gizlilik çerçevesinde karar almalı, ve bu bağlamda forumun gelecek yıllarda 

sürdürülebilirliğini koruma prensiplerine uyarak hareket etmelidir.  

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik 
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• Forum aktivitelerinde taraflara, geniş topluma ve diğer STÖlere karşı sorumlu ve hesap verebilir 

olmalıdır. Aynı zamanda bağışta bulunanlara, hak sahiplerine ve diğer partner kuruluşlara da aldığı 

finansal kaynaklar bağlamında hesap verebilir olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodlar 

Zaman 

• Forum sivil toplumun ilk genel forumunda çoğunluk oyuyla karar verildiği üzere 3 ayda bir toplanmalıdır. 

• Değişen Yer 

• Forum dönen düzen üzerinde değişik yerlerde toplanmalıdır. Dönen başkanlığı veya forumun 

organizasyonunda bölgesel işbirliğini değerlendirmeye almalıdır. 

Çalıştay Formatı  

• Forumlar katılımı teşvik etmek amacıyla çalıştay formatını takip etmelidir. 

• Not Paylaşımı – Online Alan 

• Forumla ilgili bütün raporlar ve notlarla birlikte iletişim de online olarak gerçekleştirilmeli ve bütün 

üyelere ulaştırılmalıdır. 

• Kararların Uygulanmasının Gözlemlenmesi 

• Gayriresmi bir iç denetim yoluyla,sürdürülebilirlik açısından karşılıklı güvenin korunabilmesi amacıyla 

verilen bütün kararların uygulanışı forum üyeleri tarafından gözlemlenmelidir. 
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Yürütme Kurulu 

• Yürütme Kurulu üyeliği açık bir şekilde seçim yoluyla yapılmalıdır. Üyelerin seçimi demokratik bir 

şekilde oy verme yoluyla yapılmalıdır. Üyelik iki kişiyle sınırlı olmamalı ama tematik gruplar çeşitliliği 

teşvik etmeli ve tematik temsilciliği güven altına almalıdır. 

 

EK4 Dernekler Yasası 
 

DERNEKLER YASASI 

İÇDÜZENİ 

Madde 1. Kısa İsim 
 BİRİNCİ KISIM 

Genel Kurallar 
Madde 2. Tefsir 
Madde 3. Amaç ve Kapsam 
 İKİNCİ KISIM 

Derneklerin Kuruluşu İle Üst Kuruluş Organlarına İlişkin Kurallar 
 

Madde 4. Dernek  Kurma ve Üye Olma Hakkı 
Madde 5. Çocuk Dernekleri 
Madde 6. Derneklerle İlgili Genel Kural 
Madde 7. Dernek Tüzüğü 
Madde 8. Kuruluş, Tescil ve Sicile Kayıt 
Madde 9. Şubeler 
Madde 10. Üst Kuruluşlar 
Madde 11. Dernek ve Üst Kuruluş Organları 
Madde 12. Uluslararası Faaliyet 
Madde 13. Yabancı Uyruklu Dernekler ve Üst Kuruluşların Faaliyetleri İçin Temsilcilik Açma Kuralları 
Madde 14. Bir Derneğin Yabancı Dernek Sayılma Kuralları 
Madde 15. Platform/Ağ/İnisiyatif Oluşturma 
 ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mali Kurallar 
Madde 16. Derneklerin ve Üst Kuruluşların Gelir ve Giderleri 
Madde 17. Dernekler ve Üst Kuruluşların Tutacağı Kayıtlar 
Madde 18. Taşınmaz Mal Edinme 
 DÖRDÜNCÜ KISIM 

Denetim  
Madde 19. İç Denetim 
Madde 20. Derneğin ve Üst Kuruluşun Feshi ve Kendiliğinden Sona Erme 
Madde 21. Bildirim Yükümlülüğü 
Madde 22. Yurt Dışından Yardım Alınması ve Bakanlık İzni 
Madde 23. Piyango Bileti Basma ve Çekiliş Düzenleme 
 BEŞİNCİ KISIM 

Derneğin Sona Ermesi 
 

Madde 24. Derneğin ve Üst Kuruluşun Feshi ve Kendiliğinden Sona Erme 
Madde 25. Tasfiye 
 ALTINCI KISIM 

İdari Para Cezaları ile Mahkemenin Yetkisi 
 

Madde 26. İdari Para Cezaları 
Madde 27. Mahkeme Yetkisi 
 YEDİNCİ KISIM 

Geçici ve Son Kurallar 
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Geçici Madde 1. Mevcut Derneklerin Durumu 
Geçici Madde 2. Geçici Madde Spor Dernekleri ve Spor Kulüpleri 
Madde 28. Yürürlükten Kaldırma,  Koruma ve Geçici 2’nci Maddenin Kaldırılmasına İlişkin Kurallar  
Madde 29. Yürütme Yetkisi 
Madde 30. Yürürlüğe Giriş. 
  

 
23/ 2016 

DERNEKLER YASASI 
 

             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 
 

Kısa İsim 
 

1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir. 

  
BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

 
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; 
 “Bakan”, İçişleriyle Görevli Bakanı anlatır. 

“Bakanlık”, İçişleriyle Görevli Bakanlığı anlatır. 
“Çocuk Dernekleri”, 7 (yedi) yaşından gün almış çocukların üye olabileceği, 15 (on beş)  yaşından 
gün almış çocukların kurabileceği dernekleri anlatır. 
“Dernek”, kazanç paylaşma dışında, Anayasa ve yasalar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 
veya amaçları gerçekleştirmek üzere, en az 5 (beş) gerçek ve/veya tüzel kişinin, bilgi ve 
çalışmalarını birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliği anlatır. 
“Dernek Merkezi”, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilçeyi anlatır. 
“Kaymakamlık”, Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası ile ilçe olarak saptanmış merkezi yönetim 
bölümünün yönetim teşkilatını anlatır. 
“Platform/Ağ/İnisiyatif”, derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak bir amacı veya amaçları gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri 
adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan birliktelikleri anlatır. 
“Sicil”, bu Yasa amaçları bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dernekler Sicilini anlatır. 
“Sicil Sorumlusu”, Bakanlık merkezinde veya kaymakamlıklarda, kaymakamı veya 
görevlendireceği bir ilçe müfettişini anlatır. 
“Şube”, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği 
olmayan alt birimi anlatır. 
“Temsilcilik”, yabancı uyruklu derneklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için Dışişleri ile Görevli Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın iznine 
bağlı olarak açılan tüzel kişiliği anlatır. 
“Temsil Organı”, dernek veya üst kuruluşun faaliyetlerini yürütme ve temsil etmekle görevli 
yönetim ve/veya koordinasyon ve/veya yürütme organıdır. 
“Tescil Yeri”, derneğin sicile kaydedildiği ilçeyi anlatır. 
“Üst Kuruluş”, bu Yasa amaçları bakımından derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan 
federasyonlar ile federasyonların oluşturduğu konfederasyonları anlatır. 
Yabancı”, Yabancılar ve Muhaceret Yasasında ona verilen anlamı anlatır. 
 
“Yabancı Dernek”, kurucuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip olan 
ve/veya kesintisiz 6 (altı) yıl ikamet eden ve/veya çalışma iznine sahip yabancılar olan ve üyelerinin 
yarısından fazlası bu kişilerden oluşan derneği anlatır. 
“Yabancı Uyruklu Dernek”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında başka bir devlette kayıtlı olan 
derneği anlatır ve merkezi yurtdışında olan üst kuruluşları da kapsar. 
“Yabancı Üst Kuruluş”, üye derneklerinin en az yarısının yabancı derneklerden oluştuğu üst 
kuruluştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
33/1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasıl 105 
    13/1952 
    18/1956 
    21/1982 
    44/1989 
    32/2004 
    38/2006 
    28/2007 
    50/2007 
    31/2008 
    55/2011 
    62/2014 
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Amaç ve 
Kapsam 

3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları tarafından kurulmuş ve üye 
çoğunluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına ait dernekler, çocuk dernekleri,Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş yabancı dernekler ile bu derneklere ait şubeler ile platform, 
federasyonlar, konfederasyonlar ve merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu derneklerin 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki temsilciliklerinin yükümlülüklerini, denetimlerini ve 
uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. 
 
 

 İKİNCİ KISIM 
Derneklerin Kuruluşu ile Üst Kuruluş Organlarına İlişkin Kurallar 

  
Dernek  Kurma 
ve Üye Olma 
Hakkı 

4. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı, 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış ve fiil 
ehliyetine sahip 5 (beş) gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından önceden izin almaksızın 
dernek kurulabilir veya kurulmuş olan derneklere üye olunabilir. Bu fıkrada anılan 
kişilerin 15 (onbeş) yaşından gün almış çocukları veli ve/veya vasilerinin yazılı izni 
ile kurulmuş olan derneklere üye olabilirler. 
       Ancak, derneğin temsil ve denetim organlarında görev alamazlar. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en 
az 6 (altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18 (onsekiz) yaşını 
tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip yabancı gerçek kişiler dernek kurabilir veya 
kurulmuş olan derneklere üye olabilirler. 

    
Çocuk 
Dernekleri 

5. (1) 15 (onbeş)  yaşından gün almış çocuklar veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile bilim, 
spor, sanat, çevre ve hayvan hakları gibi; çocukların üstün yararını koruyup geliştiren 
konularda çocuk dernekleri kurabilirler. Bu derneklere üye olan çocukların üyeliği 18 
(onsekiz) yaşını tamamlamaları halinde kendiliğinden sona erer. 

  (2) 7 (yedi) yaşından büyük, 15 (on beş) yaşından küçük çocuklar, veli ve/veya 
vasilerinin yazılı izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler. 
    Ancak, derneğin  temsil ve denetim organlarında görev alamazlar. 

    
Derneklerle İlgili 
Genel Kural 

6. (1) Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasal 
partinin, bir sendikanın, üst kuruluşun veya bir derneğin adını, amblemini, rozetini 
ve benzeri işaretlerini kullanmaları yasaktır. 

  (2) 
 

Dernekler, özel ikametgâh olarak kullanılan konutları dernek merkezi veya şube 
adresi olarak gösterebilirler. 
       Ancak derneklerin özel ikametgah olarak kullandığı konutlarla ilgili olarak,  
kaymakamlığın denetim yapmasına rıza gösterildiğine dair mülk sahibinin yazılı ve 
tasdikli beyanının bulunması gerekir. 

    

Dernek Tüzüğü 7. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

  (1) Derneğin adı ve varsa kullanacağı kısa ismi ile merkezinin açık adresi ve iletişim 
adresleri; 

  (2) Derneğin amaçları; 
  (3) Kurucu üyelerin adı, soyadı, ikamet adresi, mesleği, kimlik kartı numaraları ve 

imzaları;                                                                                                                                            
  (4) Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartları; 
  (5) Dernek şubesi tesis edilecekse, şubelerin açılma usul ve esasları; 
  (6) Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarının belirlenme usulleri; 
  (7) Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı,görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar 

alma usul ve şekilleri ile Genel Kurula davet usulü;  
  (8) Olağanüstü Genel Kurulun toplanma, davet, nisap ve karar alma usulü;  
  (9) Derneğin temsil organının ve denetleme organının görev ve yetkileri ile nasıl 

seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı;  
  (10) Yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Denetleme Organının oluşturulmasına 

ilişkin usul ve  kurallar; 
  (11) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak belgelerin şekli ile bunların basımı ve 

onaylanmasına ilişkin usul ve kurallar; 
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  (12) Derneğin ne şekilde fesih edileceği ve fesih halinde malvarlığının tasfiyesiyle ilgili 
usul ve kurallar; 

  (13) Dernek tüzüğünün değiştirilmesiyle ilgili usul ve kurallar. 
    
Kuruluş, Tescil 
ve  

8. (1) Bir dernek, dernek kurma yeterliliğine sahip en az 5 (beş) kurucu üye tarafından 
kurulur. 

Sicile Kayıt  (2) Dernekler, kurucu üyeleri tarafından imzalanmış 3 (üç) adet tüzüğü kuruluş bildirimi 
ile birlikte dernek merkezinin bulunduğu ilçe kaymakamlığına incelenmek üzere 
alındı belgesi karşılığında verirler. 

  (3) Dernek tüzüğü, kaymakamlık tarafından, kaymakamlığa veriliş tarihinden itibaren, 
Anayasa ve bu Yasa mucibince aykırılık ve/veya eksikliklerin belirlenebilmesi için 
en fazla 60 (altmış) günlük bir incelemeye tabi tutulur. 

  (4) Kaymakamlık en fazla 60 (altmış) günlük sürenin sonunda, başvuru sahibine 
derneğin dernekler siciline kaydedildiğini veya kurulma talebinin reddedildiğini 
gerekçeli olarak bildirir. Kaymakamlığın 60 (altmış) günlük sürenin sonunda derneğe 
herhangi bir cevap vermediği durumda dernek kurulmuş sayılır ve tüzel kişilik 
kazanmış olur. Kaymakamlık bu sürenin sonunda derneğin dernekler siciline sicil 
kaydını yapmakla yükümlüdür. 

  (5) 60 (altmış) günlük incelemenin sonunda belirlenen aykırılık ve/veya eksikliklerin 
giderilmesi  kaymakamlık tarafından başvuru sahibinden yazılı olarak istenir. 

  (6) Başvuru sahibi tarafından tamamlanmış tüzük metni, kaymakamlık tarafından en 
fazla beş işgünü içinde incelendikten sonra aykırılık ve/veya eksikliklerin 
giderildiğinin belirlendiği gün, derneğin dernekler siciline kaydı gerçekleşir ve 
dernek tüzel kişilik kazanmış olur.  

 
  (7) Dernekler, kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiği ile ilgili yapılan yazılı 

bildirimi izleyen 6 (altı) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını 
oluşturmakla yükümlüdürler. 

Şubeler 9. (1) Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, temsil organının yetkili kılacağı 
en az 3 (üç) kişinin imzaladığı şube kuruluş bildirimini şubenin açılacağı ilçe 
kaymakamlığına verirler. 

  (2) Şube kuruluş bildirimi, ilçe kaymakamlığına verildiği tarihten itibaren  30 (otuz) gün 
içinde kaymakam tarafından veya görevlendireceği ilçe müfettişi tarafından 
incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, bu Yasaya ve/veya dernek tüzüğüne bir 
aykırılık veya eksikliğin tespit edilmesi halinde, sözkonusu aykırılık veya eksikliğin 
30 (otuz) gün içinde giderilmesi, başvuranlardan yazılı olarak istenir. 

  (3) Bu Yasaya ve/veya dernek tüzüğüne aykırılıkları ve/veya eksiklikleri, yapılan 
tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen dernekler şube açamazlar.  

    
Üst Kuruluşlar 
 

10. (1) (A) Federasyonlar, kuruluş amaçları benzer veya ortak olan en az iki derneğin; 
konfederasyonlar ise kuruluş amaçları benzer veya ortak olan en az iki 
federasyonun biraraya gelmesiyle oluşur. 

   (B) Bir federasyona üye olabilecek yabancı dernek sayısı toplam üye dernek 
sayısının yarısına eşit veya daha fazla olamaz. 

   (C) Federasyon ve konfederasyonlar, kuruluş bildirimini ilgili ilçe 
kaymakamlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. 

  (2) Federasyonlar ve konfederasyonların üye sayısının ikiden aşağı düşmesi ve bu 
durumun 3 (üç) ay içinde giderilmemesi halinde haklarında kendiliğinden sona erme 
kuralları uygulanır. 
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  (3) Her üst kuruluşun bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki esasların yer alması 
zorunludur: 

   (A) Üst kuruluşun adı ve merkezinin açık adresi ile iletişim adresi; 
   (B) Üst kuruluşun amacı; 
   (C) Kurucu üyelerin faaliyet adresi, sicil kayıt bilgileri ve kurucu dernek 

temsilcilerinin adı, soyadı ve yetkili imzaları; 
   (Ç) Üst kuruluşa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri; 

   (D) Üst kuruluş şube açacaksa, şubelerin nasıl açılacağı, kurulacağı, görev ve 
yetkileri ile üst kuruluş genel kurulunda nasıl temsil edileceği; 

   (E) Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarı ve aidat miktarının ne şekilde 
belirleneceği; 

   (F) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, görev ve yetkileri, oy kullanma ve 
karar alma usul ve şekilleri; 

   (G) Üst kuruluşun ne şekilde feshedileceği ve fesih halinde malvarlığının 
tasfiye şekli; 

   (Ğ) Temsil organının ve denetim organının görev ve yetkileri, ne şekilde 
seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı; 

   (H) Üst kuruluş tüzüğünün ne şekilde değiştirilebileceği. 
     
Dernek ve Üst 
Kuruluş  

11. (1) Her derneğin ve üst kuruluşun Genel Kurul, denetim organı ve temsil organının 
bulunması zorunludur. 

Organları   (A) Genel Kurul, derneğe veya üst kuruluşa kayıtlı üyelerden oluşur ve derneğin 
veya üst kuruluşun en yetkili karar organıdır. Dernek ve üst kuruluşun 
tüzüğünde daha kısa bir zaman öngörülmediği takdirde Genel Kurul 2 (iki) 
yılda bir toplanır. Dernek ve üst kuruluş organlarını seçer, denetler ve 
dernek tüzüğünde kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 

   (B) Temsil organı, derneğin 2 (iki) üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde 
belirtilen sayıda üyeden oluşur. Derneğin veya üst kuruluşun, yürütme ve 
temsil organıdır. Görevini bu Yasaya ve dernek tüzüğüne uygun olarak 
yerine getirir. Temsil organı üyelerinden biri başkan ve/veya koordinatör 
olarak seçilebilir ve dernek ve üst kuruluşu temsil organı adına temsil eder. 
 

   (C) Temsil organı oluşturulduktan sonra yürütme ve temsil görevlerini yerine 
getirmek üzere bir veya birden fazla dernek üyesi yetkilendirilebilir. 

   (Ç) Denetim organı, 3 (üç) üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde 
belirtilen sayıda üyeden oluşur. Denetleme görevini, dernek tüzüğünde 
belirtilen esas ve usullere göre yaparak sonuçlarını bir raporla temsil 
organına ve Genel Kurula sunar. 
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  (2) Dernekler ve üst kuruluşlar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen zorunlu organları 
dışında, görev ve yetkileri tüzüklerinde açıkça düzenlenmiş olmak koşuluyla başka 
organlar da oluşturabilirler.  
        Ancak, oluşturulacak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve 
sorumlulukları devredilemez. 
 

Uluslararası 
Faaliyet  

12. Dernekler ve üst kuruluşlar, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası 
faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir; yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir veya yurt dışında 
kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara üye olabilirler. 

    
Yabancı Uyruklu 
Dernekler ve Üst 

13. (1) Yabancı uyruklu dernek ve üst kuruluşlar, Dışişleri ile Görevli Bakanlığın görüşü 
alınmak suretiyle Bakanlığın izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette 
veya işbirliğinde bulunmak amacıyla temsilcilik açabilirler. 

Kuruluşların 
Faaliyetleri İçin 

 (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette veya işbirliğinde bulunmak için 
temsilcilik açmak isteyen bir yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluşun; 

Temsilcilik 
Açma  

  (A) Spor, sağlık, insan hakları, çevre ve/veya engellilere yönelik eğitim 
faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş olması; ve 

Kuralları   (B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürüteceği faaliyet veya işbirliğinin 
kuruluş amaçlarına uygun olması  

   gerekir. 

  (3) Temsilcilik açacak yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluş aşağıdaki  bilgi ve 
belgeleri Bakanlığa vermekle yükümlüdür: 

   (A) Yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluşlar için kuruluş bildirimi, 

   (B) Siciline kayıtlı olduğu ülkeden alacağı onaylı tüzüğü ile Türkçeye tercüme 
edilmiş onaylı bir sureti, 

   (C) Temsilciliğin adresi ve atanacak temsilcinin kimlik kartı veya pasaportunun 
fotokopisi. 

  (4) Bakanlık, gerekli araştırmayı ve evrak üzerindeki incelemesini tamamlayarak 60 
(altmış) gün içerisinde yanıt verir. 

  (5) Bakanlığın izni ile açılan bir temsilcilik bu Yasa kurallarına göre faaliyette bulunur. 
Anayasa ve yürürlükteki herhangi bir yasaya aykırı faaliyetlerinin saptanması halinde 
verilen izin yine Bakanlık tarafından iptal edilir. 

  (6) Savaş, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda,  bu konularda 
bilgi ve donanıma sahip yabancı uyruklu dernekler, talep etmeleri veya davet 
edilmelerinin gerekli görülmesi halinde, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun 
izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunabilirler. Davet veya 
derneğin talebi ile verilecek faaliyet izni süresi her seferinde 30 (otuz) günden fazla 
olmaz. 
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Bir Derneğin 
Yabancı Dernek 
Sayılma 
Kuralları 

14. (1) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları tarafından veya dernek kurma 
hakkına sahip yabancılar tarafından kurulan herhangi bir dernek ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının oy çoğunluğuna sahip olduğu bir üst 
kuruluşta, üye çoğunluğunun yabancılar lehine değişmesi halinde; söz 
konusu üst kuruluş, bu Yasa uyarınca yabancı dernek ve/veya yabancı üst 
kuruluşlar için öngörülen kayıt ve şartlara tabi olur. 

   (B) Üye sayısının yarıdan bir fazlası yabancılar lehine değiştiği hallerde konu, 
temsil organı tarafından ilçe kaymakamlığına 15 (onbeş) işgünü içerisinde 
bildirilir. 

   (C) Üye yapısı yabancılar lehine değişen dernek, yabancı dernek gibi faaliyette 
bulunabilir ve haklarını yabancı dernek gibi kullanabilir. 

   (Ç) Yabancılar tarafından kurulmuş dernekte üye sayısının yarıdan fazlasının 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması halinde dernek ve üst 
kuruluş statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmaz. 

  (2) Yabancı dernekler, bu Yasada açıkça gösterilen istisnai haller dışında, hak ve 
yükümlülükler bakımından derneklerin bu Yasa uyarınca tabi olduğu kurallara 
tabidir. 
 

    

Platform/Ağ/ 
İnisiyatif 
Oluşturma 

15.Dernek ve üst kuruluşlar, kuruluş amaçları ile ilgisi bulunsun veya bulunmasın, yasalarla 
yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla 
ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar/ağlar/inisiyatifler 
oluşturabilirler; ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunabilirler. 
            Platform/ağ/inisiyatif oluşturan tüzel kişiliklerin yetkili organlarınca bu konuda 
yetkilendirilecek herhangi bir kişinin talebi üzerine Bakanlık, ulusal veya uluslararası kurumlara 
ibraz edilmek üzere ilgili platform/ağ/inisiyatif adına düzenlenecek bir kayıt belgesini yetkili kişiye 
verir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
                                                                     Mali Kurallar 

Derneklerin ve 
Üst Kuruluşların 
Gelir ve 
Giderleri 

16. (1) Dernek ve üst kuruluşların gelirleri; üyelik aidatları, katılım ve katkı payları, bağış ve 
yardımlar, dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler, dernek varlıklarından elde 
edilen gelirler, kamu kurum ve kuruluşlarından bankalar aracılığıyla alınan yardımlar 
ve diğer yasal gelirlerden oluşur. 
 

  (2) Dernek ve üst kuruluşlar; şube ve temsilciliklerinin oluşturulması ve işletilmesi, taşınır 
ve taşınmaz mal varlıklarının edinilmesi, bakımı ve geliştirilmesi, çalışanların maaş ve 
diğer ödeneklerinin ödenmesi ve genel olarak amaçlarını gerçekleştirmek ve 
geliştirmek için harcama yapabilirler. 
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  (3) Dernek ve üst kuruluşların gelirleri “alındı belgesi” ile toplanır; giderler ise fatura, 
perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek 
gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen 
hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
   Ancak toplanan yardımların karşılığında verilecek makbuzların herbirinin 
kaymakamlık tarafından mühürlü olması şarttır. 

  (4) Dernek ve üst kuruluşların gelirlerini toplayacak kişiler temsil organı kararıyla 
belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. 

Fasıl 95  (5) Dernek ve üst kuruluşlar yardım toplama faaliyetlerini Sokaklarda ve Evden Eve 
Yardım Toplanması Yasası kuralları uyarınca yürütürler. 

    
Dernekler ve Üst  17. Dernek ve üst kuruluşlar aşağıdaki kayıtları düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler: 

Kuruluşların 
Tutacağı  

 (1) Üyelerin kimlik ve sicil bilgileri ile üyeliğe kabul ve çıkma tarihlerini gösteren üye 
kayıt listesi; 

Kayıtlar  (2) Genel Kurul kararlarının kaydı; 

  (3) Dernek organlarınca alınan kararların tarih ve numara sırasıyla yazıldığı ve kararların 
altının toplantıya katılan üyelerce imzalandığı her organ için ayrı ayrı tutulacak  
defterler, 

  (4) Gelir ve gider kayıtları. 
 

Taşınmaz Mal 
Edinme 
 
 
 
52/2008 

18. Dernekler ve üst kuruluşlar, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine temsil organı kararıyla 
taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, 
tapuya tescilinden itibaren 1 (bir) ay içinde taşınmazın bulunduğu ilçe kaymakamlığına bildirmekle 
yükümlüdürler. 
           Ancak yabancı dernek ve yabancı uyruklu derneklerin taşınmaz mal edinmeleriyle ilgili 
işlemler, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası kuralları 
çerçevesinde yürütülür. 

 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Denetim 
 
İç Denetim 19. (1) Derneklerde ve üst kuruluşlarda iç denetim esas olup, Genel Kurul, temsil organı 

veya denetim organı tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına 
da yaptırılabilir.  

  (2) Genel Kurul, temsil organı veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış 
olması, denetim organının yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim organı, 
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 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor 
halinde temsil organına ve/veya toplandığı zaman Genel Kurula sunar. 
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  (3) Herhangi bir üyenin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek 
yetkilileri tarafından verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve 
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

İdarenin Denetim 
Yetkisi 
 

20. (1) Dernekler ve üst kuruluşlar, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider 
işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Mart ayı sonuna 
kadar ilgili ilçe kaymakamlığına vermekle yükümlüdürler. 

  (2) (A) Dernekler ve üst kuruluşların faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmadığı, 
defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları ile ilgili 
denetimler Kaymakam tarafından yetkilendirilmiş müfettişlerce yapılır. 

   (B) Kaymakamlığın yapacağı denetimler en az 7 (yedi) iş günü önceden 
derneklere yazılı olarak bildirilir. 

   (C) Yukarıdaki (A) bendi tahtında yapılacak mali incelemeler için Maliye 
işleriyle Görevli Bakanlıktan uzman personel talep edilebilir. 

  (3) Kaymakamlığın dernekler ve üst kuruluşlarda yapacağı denetimlerde; 
kaymakamlığa bildirilen en son resmi üye sayısı esas alınır. 

  (4) Yabancı uyruklu derneklerin her 6 (altı) ayda bir kaymakamlığa faaliyetleri ile 
ilgili faaliyet raporu sunmaları zorunludur. 

  (5) Denetim sırasında görevli müfettişler tarafından bu Yasa kapsamında istenecek üye 
sayısı, üyelerin tabiyeti, dernekle ilgili bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri 
tarafından verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve eklentilerine 
girilebilmesine olanak sağlanması zorunludur. 
 

  (6) (A) Dernekler kayıtlı üyelerindeki değişiklikleri (yeni kayıt, istifa, ölüm, 
ayrılma v.s) en geç 6 (altı) ay içerisinde yenilerler ve yazılı olarak eksilen 
ve yeni katılan rakamı Kaymakamlığa sunarlar. 

   (B) Derneğin yenilenmiş üye listesi kapalı bir zarf içerisinde Kaymakamlığa 
dernek yönetimi tarafından götürülür. Hazırlanmış olan bu zarf 
Kaymakamlık tarafından soğuk mühür vurularak damgalanır ve dernek 
yönetimine muhafaza edilmek üzere iade edilir. 

   (C) Dernek yönetimi damgalanmış bu zarfın kaybolmasından, açılmasından 
veya tahrip edilmesinden sorumlu tutulur. 
    (Ç) Yukarıdaki eylemlerin aykırılığının Kaymakamlık tarafından tespit 
edilnmesi halinde, Kaymakamlık dernek yönetimini derhal görevden alır ve 
1 (bir) ayı geçmemek kaydıyla dernek üyelerinden 3 (üç) kişiyi dernek 
genel kurulunu toplamak amacıyla atar. Bu eylemden sorumlu tutulan 
yöneticiler ilk genel kurulda herhangi bir organda görev almak için aday 
olamazlar. 

  (7) Denetim sırasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar kaymakamlık tarafından 
derneğe bildirilir ve 30 (otuz) gün içerisinde aykırılığın giderilmesi istenir. 
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  (8) Ülkede faaliyet gösteren tüm dernek, yabancı dernek, yabancı uyruklu dernek ve 
üst kuruluşlar faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, temsil oranında görev alan kişileri 
ve varsa şube ve temsilciliklerinin adres bilgileri ve faaliyetlerini üyelerinin 
bilgisine getirmekle yükümlüdürler. 

    

Bildirim 
Yükümlülüğü 

21. (1) Dernekler ve üst kuruluşlar Genel Kurulu izleyen 15 (onbeş gün) içerisinde, temsil 
organı ve denetim organı ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek 
üyeleri kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdür. 

  (2) Dernek ve üst kuruluşların  organlarında, tüzüğünde ve merkez adresinde meydana 
gelen değişiklikler de kaymakamlığa bildirilir. Merkez adresinde değişiklik 
yapılması halinde ilgili kaymakamlık sicil dosyalarını dernek veya üst kuruluşun 
merkez adresinin taşınacağı ilçe kaymakamlığına gönderir. 

  (3) Her dernek ve üst kuruluş faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, temsil organında görev 
alan kişileri ve varsa şube ve temsilciliklerinin adres bilgilerini ve faaliyetlerini ve 
üye listesini üyelerin bilgisine getirir.  

Yurt Dışından 
Yardım  

22. (1) Dernekler ve üst kuruluşlar, yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan bankalar 
aracılığıyla nakdî yardım alabilirler. 

Alınması ve 
Bakanlık İzni 

 (2) Dernekler ve üst kuruluşlar, yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan alacaklar, 
nakdî yardımla ilgili projelerini kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. 

  (3) Dernekler ve üst kuruluşların yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan alacakları 
aynî yardımlar her ne ad altında olursa olsun kaymakamlığa bildirilir. 

  (4) Yabancı dernekler ve yabancı uyruklu dernekler bankalar aracılığıyla aldıkları 
nakdî yardımları Bakanlık izni ile kabul edebilirler. 

  (5) Yabancı dernekler alacakları aynî yardımları Bakanlığın izni ile kabul edebilirler. 

    
Piyango Bileti 
Basma  

23. (1) Dernek ve üst kuruluşların piyango ve çekiliş gelirleri ile ilgili faaliyetleri 
Piyangolar Yasası kurallarına göre yürütülür. 

ve Çekiliş 
Düzenleme 
Fasıl 74 
 

 (2) Piyango ve çekiliş için kaymakamlıktan yazılı izin almak şarttır. Bu izinde 
basılacak biletin sayısı, biletlerin satış değeri ile dağıtılacak ödül belirtilir. 

   23/1981 
   23/1995 

 (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen faaliyetler, aşağıdaki kriterlere sahip dernek 
ve üst kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir: 

   (A) Üye sayısı 25 (yirmi beş)’ten fazla olan dernekler. 

   (B) Üst kuruluşlar. 
  (4) Bu Yasanın 20’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca beyannamelerini yasal 

süresinde sunmamış olan dernek ve üst kuruluş, bu yükümlülüğünü yerine 
getirmeden yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen faaliyeti gerçekleştirmek için 
başvuruda bulunamaz.  
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BEŞİNCİ KISIM 

Derneğin Sona Ermesi 

Derneğin ve  24. (1) (A) Dernek ve üst kuruluşlar aşağıdaki şekilde feshedilir: 

Üst Kuruluşun 
Feshi ve 

   (a) Dernek ve üst kuruluşun fesih kararı Genel Kurul tarafından 
verilebilir. 

Kendiliğinden 
Sona Erme 

   (b) Genel Kurul kararı üzerine alınan fesih kararı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde yayınlanan bir yerel gazetede yayımlanarak 
kamuoyunun bilgisine getirilir. 

    (c) Genel Kurul kararının alınmasından itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde derneğin mali durumunu gösterir bir mali rapor 
kaymakamlığa ibraz edilir. 

    (ç) Alınan Genel Kurul kararı gereğince tasfiye işlemleri 
tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtlar silinir. 

   (B) Bu Yasanın öngördüğü koşullarda mahkeme tarafından kapatma kararı 
verilmesiyle dernek feshedilmiş sayılır. 

   (C) Dernek ve üst kuruluşun feshinde izlenecek yöntem, toplantı ve karar yeter 
sayısı dernek tüzüğünde düzenlenir. 

  (2) (A) Dernekler ve üst kuruluşlar aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer: 

    (a) İlk Genel Kurul toplantısının bu Yasada öngörülen sürede 
yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, 

    (b) Tüzük gereğince temsil organının  oluşturulmasının olanaksız hale 
gelmesi, 

    (c) Olağan Genel Kurul toplantısının, ilk çağrıdan itibaren 6 (altı) ay 
içerisinde yapılamaması. 

   (B) Derneğin temsil organı üyelerinin 2/3 (üçte iki)’si veya kaymakam, yetkili 
kaza mahkemesinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini 
isteyebilir. Bu durumda derneğin feshi ile ilgili yukarıdaki (1)’inci fıkra 
kuralları uygulanır. 
 

     
Tasfiye 25. (1) Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen 

derneğin ve üst kuruluşun para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen 
esaslara göre yapılır. 

  (2) Dernek ve üst kuruluş, mahkeme kararı ile kapatılmışsa, derneğin bütün para, mal 
ve hakları ve üçüncü kişilerin rücu hakları saklı kalmak koşuluyla mahkeme 
kararıyla Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın uygun göreceği bir bütçe kalemine 
devredilir. 

  (3) Mali rapordaki bilgilerin doğruluğundan temsil organı sorumludur. Yanlış 
beyandan ve/veya fesihten doğacak tüm zararlar için üçüncü kişiler temsil organı 
üyelerine rücu edebilirler.   

  (4) Feshedilmesi için hakkında dava açılmış bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak 
dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, dava sonuçlanıncaya kadar 
ilgili bütçe kalemine devir işlemi yapılmaz. 
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  (5) Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin 
tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtları 
silinir. 
 

  (6) Hakkında dava açılmış bir dernek dava sonuçlanıncaya kadar, Genel Kurul kararı 
ile kendini fesh edemez. 

ALTINCI KISIM 
İdari Para Cezaları ile Mahkemenin Yetkisi 

 
 

İdari Para 
Cezaları 

26. (1) Kaymakamlık tespit ettiği Bu Yasaya aykırılıkları ve/veya eksiklikleri dernek veya 
üst kuruluşa yazılı olarak bildirerek 30 (otuz) gün içerisinde giderilmesini ve/veya 
düzeltilmesini ister. Bu sürede aykırılıkları düzeltmeyen ve/veya eksiklikleri 
gidermeyen dernek ve üst kuruluşlar hakkında aşağıdaki sabit para cezaları 
uygulanır. 

  (2) Bu Yasanın; 
   (A) 6’ncı maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla 

ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 
1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (B) 17’nci ve 18’inci maddesi kurallarınına aykırı hareket eden dernek ve üst 
kuruluşlarla ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık 
asgari ücretin1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (C) 19’uncu maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst 
kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık 
asgari ücretin1/5 (beşte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (Ç) 20’nci maddesinin (1)’inci, (4)’üncü, (5)’inci ve (8)’inci fıkralarında 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek ve üst kuruluşlarla 
ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 
1/5 (beşte bir)’i  tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (D) 21’inci maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst 
kuruluşlarla ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık 
asgari ücretin 1/7 (yedide bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (E) 22’nci maddesi  kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst kuruluşlarla 
ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık asgari ücretin 
1/10 (onda bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 

   (F) 23’üncü maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernek ve üst 
kuruluşlara ilgili, ilçe kaymakamlığı tarafından yürürlükteki bir aylık 
asgari ücretin 1/3 (üçte bir)’i tutarında sabit para cezası uygulanır. 
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48/1977 

    28/1985 
    21/1998 
    31/1997 
    54/1999 
     35/2005 
     59/2010 

 

 (2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları, cezanın verilmesini takip eden ayın 
sonuna kadar Devlet bütçesinin ilgili gelir kalemine yatırılır. Kaymakamlık 
tarafından bu madde uyarınca verilen para cezaları kamu alacağı olup, Kamu 
Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca tahsil olunur. 

    
Mahkeme Yetkisi 
 

27. Dernek veya üst kuruluşun faaliyetlerinin ulusal güvenlik, kamu güvenliğinin korunması, kamu 
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Bakanlığın veya Kaymakamlığın talebiyle açılacak 
dava üzerine Mahkeme, derneğin veya üst kuruluşun kapatılmasına karar verebilir. Mahkeme dava 
sırasında faaliyetten alıkoyma da dahil gerekli gördüğü bütün önlemleri alabilir. 
 

  
YEDİNCİ KISIM 

Geçici ve Son Kurallar 

Geçici Madde 
Mevcut 
Derneklerin 
Durumu 

1. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek, birlik, cemiyet ve sair isimler 
altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan dernekler, bu Yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde dernek tüzüklerini bu Yasaya 
uygun şekilde tadil etmek zorundadırlar. 

  (2) Tüzüklerini bu Yasaya uygun şekilde tadil etmeyen dernekler federasyon 
kuramazlar ve kurulmuş olan federasyonlara üye olamazlar. 

  (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen süre içerisinde tüzüklerini bu Yasaya uygun 
şekilde tadil etmeyen dernekler için bu Yasanın kendiliğinden sona erme kuralları 
uygulanır. 

    
Geçici Madde 
Spor Dernekleri 
ve Spor Kulüpleri 

2. (1) Kuruluş amaçları arasında mevcut spor federasyonları bünyesinde faaliyeti 
sürdürülen spor dallarından en az biri ile uğraşılacağına dair bir hüküm yer alan 
veya sportif eğitim amaçlı olarak kurulan herhangi bir Dernek, Birlik veya Spor 
Kulübünün, bu Yasanın 8’inci maddesindeki kurallara bakılmaksızın, tescil için 
kaymakamlığa başvurmasından sonra kaymakamlık, tescil işlemi yapmadan önce 
Spor İşlerinden Sorumlu Bakanlıktan uygunluk onayı almak kaydı ile tescil 
işlemini tamamlar.  

6/1961 
   7/1991 
 
67/1999 
   40/2004 
   12/2011 

 (2) Bu Yasa veya Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu altında 
kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan Spor Dernekleri ve Spor Kulüpleri, Beden 
Eğitimi ve Spor Yasasında aksine bir kural bulunmaması halinde ve/veya kuruluş, 
tescil ve sicile kayıt işlemleri ile faaliyetlerinin, Spor Dernek ve Kulüpleri bu Yasa 
kuralları uyarınca kurulur ve faaliyet gösterirler. 
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Yürürlükten 
Kaldırma,  
Koruma ve Geçici 
2’nci Maddenin 
Kaldırılmasına 
İlişkin Kurallar  
6/1961 
   7/1991 

28. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve 
Dernekler Kanunu, bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin, 
yürürlükten kaldırılır. 
 
 
 

  (2) Bu Yasanın Geçici 2’nci maddesi,  bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
başlayarak üçüncü yılın sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

    
Yürütme Yetkisi 
 
 
 

29. Bu Yasa, İçişleri ile Görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

    

Yürürlüğe Giriş 30. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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