
 
 

KIRKLARELİ VALİLİĞİ 
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1 Dernek Kuruluşu 

1-Tüm sayfaları kurucu üyelerce imzalanmış dernek tüzüğü (3 adet) (İlçelerden 4 Adet) 
2-Dernek Kuruluş Bildirimi kurucu üyelerce imzalı (2 adet) 
3-Kurucu heyet tarafından hazırlanacak geçici yönetim kurulu gösterir liste (2 adet) 
4-Tebliğ almaya yetkili en az 3 kişinin adı soyadı, adresi ve telefon numarasını gösterir 
liste (2 Adet) 
5-Derneğin faaliyet göstereceği yer itibarı yerin tapu fotokopisi ve kira kontratı (2 Adet) 
6- Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin 
unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından 
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 
7- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren 
İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi 
8- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına 
sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

2 Şube Kuruluşu 

1- İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, 
2- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, 
yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından 
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 
3- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına 
sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 
4- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin 
adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, 
5- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının 
fotokopisi, 
6- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı 
fotokopisi. 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

3 Tüzük Değişikliği 
1-Yeni Tüzük (3 Adet) (İlçelerden 4 Adet) 
2- Değişen Maddeleri Gösterir Liste (2 Adet) 

3 Gün 
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4 Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
1-Genel kurul sonuç bildirim (2 Adet) 
2-Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet) (Tüzük değişikliğinde) 
 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

5 Yurt Dışından Yardım Alma 

1-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi Formu  
2-Yetkili organın karar örneği,  
3-Varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme v.b belgeler ile yardımın aktarıldığı 
hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

6 Defter Tasdiki 1- Valilik Makamına havaleli dilekçe 
Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

 
 
7 

Dernek Lokali Açma Başvurusu ve Lokal 
Mesafe Ölçüsü 

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,  
3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin 
oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda 
mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın 
örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 
4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma 
(iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak 
söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar 
dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak 
kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. 

Diğer 
kurumlardan 
gelecek cevabi 
yazılara göre 15-
20 gün 
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8 e-dernek Kullanıcı Onayı 

1- www.dernekler.gov.tr adresine e-dernek kullanıcısı olmak için başvuru 
2- e-dernek kullanıcısı şifre ve onay formu 
3- Kullanıcı adı ve şifrenin yazılı olduğu e-posta çıktısının bir örneği, 
4- Son genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği, 
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

9 Yardım Toplama 

1-Valilik Makamından havaleli, yardım toplamanın amacı, şekli, süresi ve faaliyet alanını 
ile faaliyette görevlendirilen kişilerin isimlerini içeren ilgililer tarafından imzalanmış 
dilekçe, 
2- a.)Yardım toplanacak kişinin her hangi bir geliri olup olmadığı, mesleği, adına kayıtlı 
gayrimenkul ve menkul mallarının bulunmadığı, aile fert sayılı ve bunların meslekleri, her 
hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanıp faydalanmadıkları hususların içeren 
bilgi ve belgeler.  
    b.)Tüzel kişilik başvurularında Yönetim Kurulunun karar fotokopisi. 
3-Faaliyette görevlendirilecek kişilerin fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdan fotokopileri, 
ikametgâh ilmühaberleri, sabıka kayıtları ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları.  
4-Toplanacak yardım miktarı belirlemeye yarayan resmi makamlardan alınmış (Doktor 
Raporu, keşif özeti, inşaat projesi v.b. belgeler. 
5-Faaliyette görevlendirilecekler arasında kamu görevlisi var ise yetkili makamlardan 
alınmış izin belgesi. 
6- Belirtilen yardım toplama ile ilgili evraklar hazırlandıktan ve Valilik Makamından (İl 
Dernekler Müdürlüğü) havale ettirdikten sonra sorumlu kurul üyelerinin birisi tarafından 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

Evrakı tamamsa 3 
gün 
 
 

10 Temsilcilik Açma 
1- Yönetim Kurulu karar fotokopisi, 
2- Mülki idare amirliğine dilekçe;  
3- Yönetim Kurulunda belirlenen kişinin kimlik fotokopisi, 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dernekler.gov.tr/
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11 Beyanname Kabul 

1-Dernek Yönetim Kurulu karar fotokopisi, 
2-Valilik Makamı (İl Dernekler Müdürlüğü) dan havaleli dilekçe, 
3- Dernekler Yönetmeliğinin ilgili ekinin (EK–21) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 
şekli, 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

12 Fesih ve Tasfiye İşlemleri 
1-Genel Kurul Sonuç Tutanağı  
2-Tasfiye Tutanağı  

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

13 
Dernek Yerleşim Yeri 
Değişikliği Bildirimi 

1-Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirim Formu  (EK-24) 
2-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi, 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

14 
Dernek Taşınmaz Mal 
Bildirimi 

1-Yönetim Kurulu Karar fotokopisi, 
2-Tapu Fotokopisi, 
3-Taşınmaz Mal Bildirimi Formu (EK-26) 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

15 
Dernek Organlarında 
Değişiklik Bildirimi 

1-Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi, 
2-Organlarda Değişiklik Bildirimi Formu  (EK-25) 

Evrakı tamamsa 
hemen yapılır 

16 
BİMER Kanalı ile Gelen Şikayet ve 
Başvurular 

1-Başvuru Dilekçesi ( Dilekçeye www.basbakanlik.gov.tr/bimer ardesinden ulaşılabilir) En geç 7 gün 

17 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 
Başvuruları  

1- Başvuru Dilekçesi En geç 15 gün 
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18 
Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü 
Kazanma Talebi 

1- Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, 
2- Dernek üyelerinin sayısı, 
3- Derneğin şubelerinin sayısı ve yeri, 
4- Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması 
düşünülen işler hakkındaki raporu, 
5- Son yıla ait mali bilânço ile gelir-gider tablosu, 
6- Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi, 
7- Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar 
örneği. 

Evrak tamamsa 
Bakanlığa bildirilir  

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede 
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
 
İlk Müracaat Yeri : İl Dernekler Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kırklareli Valiliği 
İsim : İsa MEMİÇ İsim : Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI 
Unvan : İl Dernekler Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı 
Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli Adres : Kırklareli Valiliği / Kırklareli 
Tel : 0 288 214 10 61 Tel : 0 288 214 51 55 
Faks : 0 288 212 06 34 Faks : 0 288 212 42 63 
E-Posta : isa.memic@icisleri.gov.tr E-Posta : b.sitki.kocakundakci@icisleri.gov.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


