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SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA 

BİLGİ NOTU  
T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 17 Nolu “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”1 ile Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
olarak değiştirilmiş bulunuyor.  

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıca Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, 
Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in2 “Daire Başkanlığı’nın Görevleri” maddesinde de 
değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Aşağıda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikler hakkında kısa 
bir bilgilendirmeyi ve değişiklik yapılan maddelerin karşılaştırmalı tablosunu sunulmaktadır.  

AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. 
maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle3; Dernekler ile ilgili hizmetleri 
yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ve aynı Kanunun 73. 
maddesinde4 yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri 
yerine getirmek için illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim 
oluşturulması hükmü getirilmişti. Buna paralel olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve 
görevleri hakkında bir yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 15/10/2002 Sayısı: 24907) hazırlanarak yürürlüğe girmişti. 
Ardından aynı yönetmelikte Resmî Gazete’nin 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında bazı değişiklikler 
yapılmıştı.  

Yapılan değişiklikler sonucu, dernekler hakkındaki bilgi, belge ve dokümanlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 
devralınarak Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi itibariyle faaliyete geçirildi ve 
derneklerle ilgili iş ve işlemler Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlandı. Dernekler Dairesi 
Başkanlığı’nın taşra teşkilatları da bu tarihten sonra “Dernekler İl Müdürlükleri” adı altında dernekler ile ilgili iş ve 
işlemleri taşra güvenlik birimlerinden devralarak yürütmeye başladı.  

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı kapsamında yürürlüğe konan değişiklikler  

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri konusundaki ilk değişiklik Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 
10.07.2018 tarihli 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle5 yapıldı. Bu kararnameyle Dernekler Dairesi Başkanlığı 
yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı bünyesinde İç İşleri Bakanlığı’na bağlı bir birim olarak yerini korudu.   

12 Eylül 2018 tarihli 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ise şu değişiklikler yapılmıştır: 

1- “Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın” ismi “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.  
Bu değişiklikle İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili birimin ismi “Dernekler” ile sınırlı olmaktan çıkarılmıştır. Bilindiği 
üzere halihazırda sivil toplum alanında derneklerin yanı sıra vakıflar, kooperatifler, sendikalar gibi tüzel 

                                                
1 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete 
2 15 Eylül 2002 tarih ve 24907 sayılı Resmî Gazete  
3 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No. 4771; Kabul Tarihi : 3.8.2002; Resmi Gazete Yayın Tarihi: 9.8.2002; Sayı 
24841)  

Madde 3 - F) Dernekler Kanununun 46 ncı maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Dernekler Daire Başkanlığı 
Madde 46.— Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini, defterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak 
yürütüp yürütmediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Daire Başkanlığı kurulur. Bu birimin kuruluş, çalışma şekli 
ve denetleme esas ve usulleri, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

4 Madde 3 H) Dernekler Kanununun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 73.— İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de 

kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulur. 
Bu birimin illerdeki teşkilâtlanması, kuruluş, görev ve yetkileri ile 15 inci maddeye göre oluşturulacak Dernekler Kütüğünün şekli, 

düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
5 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete. MADDE 263 - (1) Demekler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri 
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yapılar farklı rejimlere tabidir. Mevcut değişiklik ile yeni oluşturulan birimin görev yetkileri temel olarak 
derneklerle sınırlı olmaya devam etse de bu isim değişikliğiyle ileride gündeme gelebilecek yeni 
düzenlemeler için bir zemin oluşturulmuştur. 

2- 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde-1(b) ile kurumun statüsü daire başkanlığından genel 
müdürlük seviyesine getirilmiştir. Böylece yeni birimin daha geniş ve yetki sahibi bir teşkilat şemasına 
sahip olması mümkün kılınmıştır.    
Aynı kararnamenin Madde 1 (d) Geçici 1. Maddesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığına yapılan atıflar Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürüne yapılmış sayılacak. Ek (2) Sayılı Listesinde belirtildiği üzere de, “İl Dernekler Müdürü” 
ünvanı “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü” olarak değiştirilecek.  

3- 17 Nolu Kararname ile birimin yasal dayanağı güncellenmiştir. Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2002 
tarihli teşkilat yönetmeliği, o tarihte yürürlükte olan 1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na 
dayanarak çıkarılmış olduğundan, yeni teşkilat düzenlemesi 2004 yılında kabul edilen 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na dayandırılmıştır. 

4- Kararnameyle “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün” görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Dernekler 
Dairesi Başkanlığı’nın görevleri büyük oranda korunurken, 5253 Sayılı Dernekler Kanun’uyla ilgili 
aşağıdaki görevler ayrıca zikredilmiştir.  
- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 35. Maddesi’nin6 öngördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de geçerli iş ve işlemlerini yürütmek, 
- 5253 Sayılı Dernekler Kanunun “Platformlarla”7 ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 
- Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali ve teknik destekte 
bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda işbirliği yapmak, 

Kararname ile Genel Müdürlüğün görevlerine Bakan tarafından verilen görevleri yapmak eklenmiştir. 
Yukarıdaki değişiklikler içinde kapsamı en belirsiz olan "Bakan tarafından verilen görevleri yapmak" 
ibaresidir. Bu değişikliğin kapsamını kararname hükmü içinde sınırlanmadığından ancak uygulama ile 
ortaya çıkacaktır.  

Ayrıca “Dernekler Dairesi Başkanlığının” görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmeliğin 6. Maddesindeki 
bazı fıkralarda yer alan hükümler kısaltılıp birleştirilecek tek bir madde altında toplanmıştır. 

5- 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ayrıca 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Kararnamesine geçici 
bir madde ekleyerek, mevzuattaki Dernekler Dairesi Başkanlığı’na atıfları Genel Müdürlük ile 
değiştirmiştir. 

6- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kurumun Daire Başkanı kadrosunu iptal edip bir Genel Müdür kadrosunu 
ihdas etmesine karşın, mevcut teşkilat yapısı içindeki başkan yardımcılıkları ve şube müdürlükleri gibi 
kadroları henüz değiştirmemiştir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yeni bir kararname ile merkez 
teşkilatının yeniden yapılandırılması muhtemel görülmektedir. 

7- Ayrıca 1 Nolu Kararnameye eklenen bir diğer geçici maddeyle kurumun il müdürlükleri kadrolarındaki 
mevcut bütün personelinin görevleri sona erdirilmiştir. Bu durumda yeni oluşturulacak olan İl Sivil 
Toplumla İlişkiler Müdürlükleri kadrolarına önümüzdeki günlerde görevlendirmeler yapılması 
beklenmektedir.  

 

                                                
6 5253 sayılı Dernekler Kanunu  
Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri 
Madde 35- Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır. 
75253 sayılı Dernekler Kanunu: Plâtform oluşturma 
Madde 25- Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. 
Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa 
aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır. 
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İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez Ve Taşra 
Teşkilatı 

Kuruluş, Görev, Çalışma Ve Denetim Usul Ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik (15 Ekim 2002 Tarihli ve 24907 Sayılı Resmi Gazete) 

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında” 1 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (10 Temmuz 2018 

Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete) 

“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında” 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (13 Eylül 

2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete) 

 Sekizinci Bölüm: İçişleri Bakanlığı  
Hizmet Birimleri 
Madde 256 (f) Dernekler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 1- 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin; 
b) 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 
(f) “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü” 

Daire Başkanlığının Görevleri 
Madde 6- Daire Başkanlığı; 

Dernekler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 263 - (1) Dernekler Dairesi Başkanlığının 
görev ve yetkileri şunlardır: 
 

Madde 1/c- 263’üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 263- (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 
görev ve yetkileri şunlardır: 

Madde 6- 
a) Dernek ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, 
kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,  
b) Derneklerin, izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek, 
c) Dernek ve birliklerin, tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiye 
ve faaliyetten alıkonması ile ilgili iş ve işlemleri izlemek, 
g) 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, 
faaliyet, denetim ve tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile ilgili 
işlemleri yürütmek, 

Madde 263 (1) 
a)   Dernekler ile 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı 
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin 
kuruluş, iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, 
dosyalamak ve arşivlemek, 
b) Derneklerin izne tabi faaliyetlerine ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 
c)   Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona 
ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek, 

Madde 1/c- (a)Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların 
üst kuruluşlarının, yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını 
tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek, 
26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki 
Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre 
kurulan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini 
yürütmek, 
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Hakkında” 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (13 Eylül 

2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete) 

Madde 6- 
i) Derneklerin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre 
yürütecekleri yardım toplama faaliyet sonuçlarını izlemek, 

Madde 263 (1) 
g)    23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama 
faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek, 

Madde 1/c: 
c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Bu madde yeni bir hükümdür. Eski yönetmelikte ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenmemiştir.  Madde 1/c: 
ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci 
maddesi kapsamındaki iş ve işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi 
partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili olarak İçişleri 
Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Bu madde yeni bir hükümdür. Eski yönetmelikte ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenmemiştir. 
 

Madde 1/c: 
d)  5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek, 

Bu madde yeni bir hükümdür. Eski yönetmelikte ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenmemiştir. Madde 1/c: 
e)   Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti 
sunmak, idari, mali ve teknik destekte bulunmak, bunlarla ortak 
projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda işbirliği yapmak, 

Madde 6- 
l) (Değişik:RG-04/09/2003-25219) Gerekli görülen hallerde, 
2908 sayılı Dernekler Kanunu ile 3335 sayılı Uluslararası 
Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında 
bulunan dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve 
her çeşit eklentileri, defterleri, hesap iş ve işlemlerinin 
Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak, 

Bu konu 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 
263-(1/a) Maddesinde “kuruluş, iş ve işlemlerini 
izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve 
arşivlemek” olarak ele alınmış “izin ve faaliyetlerin 
denetimi” konusuna değinilmemiştir.  

Madde 1/c: 
f) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst 
kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre kurulan teşekküllerin; 
yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların 
Türkiye'deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini 
yapmak, 
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u) 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca merkezleri yurt dışında 
bulunan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen 
kuruluşların Türkiye’deki faaliyetleri, işbirliğinde 
bulunabilmeleri, şube açabilmeleri, üst kuruluşlar kurabilmeleri 
ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilmeleri konusunda izin 
verme işlemlerini yürütmek, 

Madde 6- 
f) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin 
kayıtlarını tutmak ve kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt 
dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve 
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

Madde 263 (1) 
d)   Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan 
derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini 
yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlar aracılığıyla 
izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili 
gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

Madde 1/c: 
g)   Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan demek ve 
benzeri kuruluşların kayıtlarım tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini 
yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, 
değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin 
yapılmasını sağlamak, 

Madde 6- 
h) Dernek ile birliklerin yönetici veya üyelerinin, Devletin 
güvenliği ya da yasalara aykırı faaliyetlerine yönelik olarak ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,  

Madde 263 (1) 
e)   Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin 
yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla 
işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak, 

Madde 1/c: 
ğ) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların yönetici 
veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak, 

Bu madde yeni bir hükümdür. Eski yönetmelikte (görev ve yetkiler kısmında) ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 
düzenlenmemiştir. Ancak Eski Yönetmeliğin 7. Bölümünde Yer alan Eğitim ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 
Görevleri ile ilgili 15- 2b benzer bir hüküm içermektedir.  
“15/2b) Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin hizmet içi ve uzmanlık eğitimlerinin sağlanmasına yönelik 
planlamaları yapmak ve personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,” 

Madde 1/c: 
h)  Sivil toplum kuruluşları, ilgili kuramlar, üniversiteler ve diğer 
araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, görev alanına giren 
konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta ve 
uzun vadeli stratejileri belirlemek 

Eski yönetmelikte bu konuda bir hüküm yoktu. Bu madde 1 
Nolu ve 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlendi. 

Madde 263 (1) 
i)     Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Madde 1/c: 
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 



 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

 
 

Bu yayın “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'lar ve Sivil 
Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 

hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla STGM’nin  sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir. 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez Ve Taşra 
Teşkilatı 

Kuruluş, Görev, Çalışma Ve Denetim Usul Ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik (15 Ekim 2002 Tarihli ve 24907 Sayılı Resmi Gazete) 

“Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında” 1 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (10 Temmuz 2018 

Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete) 

“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında” 17 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” (13 Eylül 

2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete) 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişikliklerle bazı 
maddeler metinden çıkmış gibi gözükmekle beraber, bu 
değişiklik görevlerin sayılanlarla sınırlı olmadığını ve 
değişebileceğini göstermektedir. 

Madde 6- 
d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten 
silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek, 

Madde 263 (2) 
Derneklerin kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, 
düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir 

Madde 1/c: 
Madde 263 – (2) Bu maddede belirtilen dernek ve kuruluşlar ve 
bunların üyelerinin kaydedileceği kütüğün şekli, düzenleme ve 
kayıt esasları ile taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 

Geçici Madde (1) ve (2)’nin amacı önceki düzenlemeler ile mevcut düzenleme arasında ilişki kurmak ve personelin 
statüsünü düzenlemektir. Bu nedenle eski yönetmelikteki herhangi bir maddeye karşılık gelmemektedir.  

Madde 1/d:  
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevzuatta Dernekler Dairesi Başkanlığına 
yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, 
Dernekler Dairesi Başkanına yapılan atıflar Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürüne yapılmış sayılır. 

Madde 1/d:  
GEÇİCİ MADDE 1 -  (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İl 
Dernekler Müdürü kadrosunda bulunanların görevleri sona erer 
ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü 
aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve 
sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını İçişleri Bakanlığı 
bütçesinden almaya devam ederler.” 

 


