
 

 

 

 

MEVZUAT BİLGİ BÜLTENİ 

2020/MEV/023 

Ankara, 27.11.2020 

 

BÜLTEN KONUSU: : DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI, 

BİLDİRİM VE BEYANNAMELERİN UZATILMASI HK. 

 

BÜLTEN ÖZETİ: 27.11.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması ile; Covid-19 salgınının devam etmesi 

sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı 

Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile 

genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve 

E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat Bilgi Bülteni içeriği Üyemiz Mehmet DUMAN (www.dumanglobal.com) tarafından sağlanmaktadır. 

 

http://www.dumanglobal.com/


 

 

 

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 02.10.2020 tarih  ve 89780865-

153-16230 sayılı genelgeye göre, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 

02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından 

düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmişti. 

 

27.11.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan basın açıklaması ile; Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 

2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe 

istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının 

ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 

28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

- Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün 

içinde yapılması, 

 

- 2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 


