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Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği

DERNEK GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
Hazırlayan: Av. Kerem Dikmen / Kaos GL Hukuk Koordinatörü
17.04.2020 tarihinde Kaos GL websitesinden paylaşılan bilgi notunda, covid - 19 hastalığı salgını
nedeniyle dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin hukuki durumu kısaca özetlemiştik.
Nitekim bilgi notunda da belirtildiği üzere dernek genel kurullarının 31.07.2020’ye kadar
ertelendiği, İçişleri Bakanlığının dernek genel kurullarını 31.07.2020’den itibaren üç ay süre ile
erteleme yetkisinin de 7224 sayılı yasa ile kendisine verildiğini belirtmiştik. Bu yetkiye dayalı
olarak dernek genel kurullarının 31.10.2020’ye kadar ertelendiği Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihli basın açıklaması ile duyurulmuştu.
Dernekler 1 Kasım 2020 itibariyle 30 günlük süre içerisinde yapamadıkları genel kurul toplantıları
için hazırlık yapmaya başlamışken aslında yasada tanınmış herhangi bir yetki bulunmamasına
rağmen bu defa Hıfzıssıhha Kanunu gerekçe gösterilerek dernek genel kurullarının 01.12.2020’ye
kadar ertelendiği de İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen genelgeye ilişkin
bakanlık duyurusu ile bildirilmişti.
Süreç devam etmekteyken bu defa 16.10.2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan İşsizlik
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin ayrıntıları da
netleşti.
Teklife göre İçişleri Bakanına verilen, 31.07.2020’den itibaren üç ay süre ile dernek genel
kurullarını erteleme yetkisi “üçer aylık sürelerle üç defa” şeklinde değiştirilecek.
Eğer teklif Meclis Genel Kurulunda yasalaşırsa oluşacak hukuki duruma göre İçişleri Bakanlığına,
ilki 31.07.2020 - 31.10.2020, ikincisi 31.10.2020 - 31.01.2020, üçüncüsü ise 31.01.2020 30.04.2020 aralıklarında üç defa genel kurulları erteleme yetkisi verilmiş olacak.
Yetkinin tam olarak kullanılması halinde bu STK genel kurullarının en erken 01.05.2021 tarihinde
yapılabiliyor anlamına gelecek. Yine aynı değişiklikle İçişleri Bakanına dernek beyanname ve
bildirim verme sürelerini de aynı şekilde uzatma yetkisi verilecek ancak bu yetkinin kullanılıp
kullanılmayacağı belirsizliğini koruduğundan derneklerin 31.10.2020’ye kadar beyanname ve
bildirimleri vermesi gerekiyor.
Erteleme kararı verilmesi halinde derneklerin mevcut yönetim ve denetleme kurullarının da görev
süresi, aynı oranda uzatılmış olacak.
Teklifin geçerlilik kazanması için TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Resmi Gazetede
yayımlanması gerekiyor.
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