Dernek ve Vakıflar için Dernekler Masası İzin Süreci*
Dernekler Masasında belirtilen Yardım Toplama Şekilleri arasında; “otomatik ya da elektronik işleme tabi tutmuş
sistemler kullanmak” bulunmaktadır. Fongogo bu kategoriye girer.
Yardım Toplama İzni İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

-

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi, ne miktarda yardım toplanacağı ve yardım toplama faaliyetinin
sürdürüleceği alan (il ve ilçeler),

-

Yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı,

-

Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı,

-

Bu faaliyette çalıştırılacak kişi sayısını belirten bilgileri ihtiva eden dilekçe,

-

Tüzel kişilerce bu konuları ve yardım toplama faaliyetinde görevlendirilenlerin isimlerini ihtiva eden
yönetim kurulu kararının örneği,

-

Tüzel kişilerce kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerce sorumlu kurul üyelerinin
açık kimlikleri ve adresleri,

-

Faaliyette görevlendirileceklerin ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları
ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

-

Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak rapor ve keşif özeti gibi belgeler,

-

Yardım toplama faaliyetinde görevlendirilecekler arasında kamu görevlileri bulunuyorsa, 5072 sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla bunlarla ilgili mülki amirden alınan izin belgesi.
Kamu Yararı Statüsünde Olan Dernekler/Vakıflar için Gerekli Belgeler

-

Müracaatta bulunan vakıf ise vergi muafiyetine haiz olduğunu gösteren Bakanlar Kurulu kararının fotokopisi
ve vakıf senedi,

-

Yetkili kurulun konuyla ilgili kararı,

-

Son üç yıla ait faaliyet raporu (dernek daha kısa süredir faaliyet gösteriyorsa kuruluşundan itibaren olan
faaliyet raporları),

-

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen yardım toplama şekillerinden hangisinin kullanacağına
ilişkin talep ve toplanan yardımlarla ne tür çalışmaların yapılacağının açıklanacağı yazı.

Hazırlanan belgeler daha sonra İl Dernekler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

*Kaynak: İçişleri Bakanlığı – Dernekler Dairesi Başkanlığı “Vatandaşa Sunulan Hizmet ve Haklar Dokümanı” (Eylül 2013)

Yalova Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne göre gerekli olan belgeler aşağıdakilerdir. Yalova Valiliği İl Dernekler
Müdürlüğü’ne göre “başvuru işlemleri en geç 10 dakikada tamamlanmakta ve mevzuata uygun görülen başvurulara
en geç 5 gün içinde yardım toplama izni verilmektedir”. Ancak İstanbul’da bu sürecın başvurusu sayısının
çokluğundan dolayı daha uzun sürmesi beklenmektedir.
1) Müracaat dilekçesi (Dilekçede, hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin
sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım
toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir.)
2) Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler.
3) Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında yönetim kurulu kararı ve kuruluşun yönetim organlarında görevli
olanların kimlik ve adresleri,
4) Gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev
alacakların açık kimlikleri ve adresleri,
5) Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgesi.
6) Ayrıca yardım toplama faaliyetinin niteliğine göre Mülki Amirlikçe istenecek diğer belgeler.
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*Kaynak: İçişleri Bakanlığı – Dernekler Dairesi Başkanlığı “Vatandaşa Sunulan Hizmet ve Haklar Dokümanı” (Eylül 2013)

