1 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE YAPILAN TÜLAY AKTAŞ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTI TUTANAĞI:
YER: Online Toplantı,
TARİH : 01.02.2021
SAAT : 13.30
KATILIMCILAR: 100 STK başkan ve ya temsilcileri ve konuklar
GÜNDEM:
1- Açılış,
2- Duyurular
3- Sunum: “Dernekler Kanunu ve Güncel Durum” Turgay ESEN (Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü)
4- Sunum: “Sevgi Yaşamın Özüdür” Sara BENCUYA PARDO(Araştırmacı, Yazar, Rehber, İzmir Bilgesi)
5- Kapanış.
GÖRÜŞME:
1- Fatoş DAYIOĞLU, iyi dilekleri ile toplantıyı saat: 13.30’da açtı. Her toplantıda yeni motivasyon ve enerjiyle
toplantıya başlıyorum diyerek, “Hoş geldiniz” dileklerini ilettikten sonra, katılımları için üyelere teşekkür etti.
Toplantı gündemini sundu.
2- Duyurular:
1) Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği tanıtımını Ümit YARDIM, slayt sunumuyla gerçekleştirdi.5
Kasım 2018 tarihinde kurulan derneğin amacının;
a- STK kalitesini arttırmak,
b- STK’ların sistematik dönüşümünü sağlamak.
Değişimleri küçük STK’lar yapamıyor. Bir standart yakalamak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak,
kalitenin çeşitli tanımlarını yaptı. Yıllara göre değişen tanımları paylaştı. STK’ların geliştirilebilmesi için
kalite gerekiyor diyerek, organize ettikleri etkinlikleri paylaştı. 2019 yılında İzmir’de “Yereldeki sorunları
konuşup, bunları ortak paydada eritip, neler yapabiliriz” konuşularak gidermek için yöntemler çalışıldı.
Gelecekte:
1- Standart çalışmalar,
2- AB Projeleri,
3- Kalite belgeleri,
4- Kalite konumları gibi başlıklarda çalışmalar yapacağız diyerek; kendilerini SSKD.ORG.TR
adresinden daha derin bilgiler alınabileceğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.
2) Karşıyaka Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Birim Sorumlusu Hatice ÇINAR, katılım isteği kabul
edildiği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Şu bilgileri verdi:
“Bu dönem meclis kararıyla kurulan birimin pandemiden önce kurulduğunu vurguladı. Çalışmalarımıza
15 Eylül’de Başkanımızın açılış konuşması ile başladık. Platformumuz bugün 117. Gününde ve 102 STK
bulunmaktadır. İhtiyaçlı olan vatandaşlar ihtiyaçlarını web sitemize yazıyor. Bu isteğe yardımcı olacak
STK ile elektronik ortamda karşılaşıyor. Yardımlar yerine ulaştırılıyor. Şimdiye kadar 1484 kişiye yardım
yapıldı. Depremzede 255 kişiye ulaşıldı. Bu toplantıda bulunan tüm STK’ları da platformumuza davet
ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.” diyerek sözlerini bitirdi.
3) İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Yusuf Can GÖKMEN; İzmir Kent Konseyi ve Demokrasi
Araştırmaları Derneği ortaklı protokolü ile hayata geçirilen “Referandom” konulu çalışmayı anlatarak,
Web sayfasının kullanılmasını göstererek sundu. http//İzmir.referandom.com adresinden katılımcı
olmamızı önerdi.
3- SUNUM: Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay ESEN aşağıdaki sunumu sözel olarak yapmıştır. (sunuma
Turgay Esen tarafından eklenen ilavelerde dahil
edilmiştir.)

Dernekler Kanunu ve Güncel Durum:
Yasalar ya da mevzuatlar derneklerin çalışmalarını engellemek için yapılmazlar. Faaliyetlerini
sürdürenlere bir kısıtlama getirmez. Faaliyetlerini kurallara uymayanlara yaptırım getirilir. Kurallar vardır ve bu
kurallara derneklerimizin faaliyetlerini rahat ve doğru bir şekilde yürütmeleri için konulmuştur.
Çok yakında “Elektronik Genel Kurullar” ile ilgili mevzuat çıkmak üzere.
Derneklerin genel kurulları resmi bir genel kurul olarak kabul edilecek.
Elektronik Aldı” belgesi diye bir süreç başladı. Dernekler için hem kırtasiye işlemleri ortadan kalkmış
olacak hem de işlemleri hızlı gerçekleşecek. Bu sistemi uygulamak isteyen derneklerimiz DERBİS sistemi
üzerinden gerekli işlemleri yaparak Bir SMS firması ile anlaşma yaparak uygulayabilirler. Bu devlet için de STK
için de bir kolaylık olacak.
Yurtdışından yardım almak bildirime tabi idi yeni eklenen madde ile yurt dışına yardım yapılacak ise
önceden bildirim yapmaları gerekecek. Tedbir olarak Yönetmelik çıkana kadar derneklerimiz eğer yurt dışına
yardım yapacaklar ise “ yardım yapacakları gerçek/ tüzel kişinin adını, adresini, yardımın miktarını İBAN
numarası, projelerini veya gerekçe ne ise yazı ile mülki amirliğe bildirmelerini öneriyoruz.”
dedi.
Ödemeler ve Harcamalar ile ilgili olarak:
- Derneklerimiz 7000 TL ve üzeri miktarlar banka ve ya posta yoluyla yapılmak zorunda. Örnek:
Beşer beşer yatıracağınız 10 000 liralık bir ödemeniz var ise, toplam miktar göz önünde bulundurularak
posta ya da banka yoluyla yapılmalıdır. Burada amaç hem şeffaflığı sağlamak hem de kara paranın
aklanmasına engel olmak için bir uygulamadır.
Harcama Belgeleri:
Herhangi bir mal satın alırken
irsaliyeli fatura alınması gerekir.( fişler resmi harcama belgesi olmakla beraber o malın dernek tarafından satın
alındığını göstermemektedir) çok cüzi ufak harcamalar karşılığında fiş alınabilir. Diğer alımlarda da fatura
tercih edilmelidir. Fatura “malın kim tarafından alındığını kim tarafından satıldığını ve her iki tarafından vergi
kimlik numarasını” da kapsadığı için gerçekleşen harcamanın dernek tarafından yapıldığını
göstermektedir.
- Aynı zamanda derneklere bağış yapanlara da ait kimlik bilgilerinin de tam olması gerekmektedir.
Özellikle banka yolu ile bağış alınması da önerilmektedir. Burada da amaç nakdi ya da ayni yardımın
kim tarafından yapıldığının bilinmesidir. Çünkü Terörizmi finans eden yapılar, bu yardımlar ile yasadışı
kazançlarını aklama yoluna gidebilirler.
- Derneklerimizin almış olduğu bağış ve yardımlarda şeffaflık, kara paranın aklanmasına engel olacağı
gibi terörizmin finans kaynağı olunmasına da engel olacaktır. Bu sebeple derneklerimiz gerek
harcamalarını yaparken gerekse derneklerine yapılan yardımları araştırarak kabul
etmelidirler.
- Gıda bankacılığı yapan derneklerimize yardım yapan bir şirket, 10000 TL’lik bir yardım yapıyorsa
yılsonunda vergi matrahından bunun %10’unu düşüş yapar. Bu, geri kalmış bölgeler için geçerli orandır.
İzmir’de bu oran: %5’tir.
Yardım toplama ile ilgili olarak yönetmelik hazırlanmaktadır.
Denetleme:
Üç yılda bir
belli kriterlerde derneklerin denetlenmesi gerekiyor. Denetlemeye gelen arkadaşlarımız, rehberlik amaçlı
denetim yapıyorlar. Maksat kusur aramak değil yol göstermektir. Bugüne kadarda uygulamamız hep bu yönde
olmuştur.
Dernekler mevzuatında sizlerinde gördüğü düzeltilmesini istediğiniz hususlarda bakanlığımız taleplerde
bulunmalısınız. Çünkü uygulamalar sizlerin talepleri doğrultusunda olduğunda daha etkin bir sivil toplum yapısı
ortaya çıkacaktır.
1 Mart’a kadar sizlerin genel kurullarınız dâhil tüm bildirimleriniz ertelendi.
Yönetim ve denetim kurullarının tüm yetki ve sorumluluklar devam etmektedir.

Beyanname:
Beyanname verme süresindeyiz. Beyanname hazırlar iken özellikle faaliyetlerinizi yazmanızı
öneriyorum. Bu faaliyetler sizlerin bir yıl süre içinde neler yaptığınızın özeti ve sizin kurumsal kimliğinizi
göstermesinde önemli bir adımdır.
Defterler:
Yeni düzenlemeler ile defterler ve kararlarda elektronik ortamda tutulabilecek. “Evrak Kayıt Defteri,
işletme defteri, Yevmiye Defteri, Üye Defteri, Karar Defteri gibi defterleriniz elektronik ortamda tutulabilecek.
Özelikle yevmiye defterleri her yıl tasdik edildiği için derneklerimize kırtasiye yükü olmakta, defterde silinti
kazıntı kaybolma vb hatalar hukuki sorunlara yol açmaktadır. Elektronik defterlerde ise bu tür hatalar
olmamaktadır. Yevmiye Defterleriyle ilgili sizlerden önemli adımlar bekliyoruz. Kayıtların ve kararların
Elektronik olması çok önemli bir gelişmedir. Defter tastiği ve takibi bu vesileyle ortadan kalkmış olacak. Maliye
Bakanlığı kriterleri bazıyla hazırlanıyor. Hem genel kurul hem de defterlerinizin elektronik olması işlerinizi
kolaylaştıracaktır. Şubeler ve kamu yararına çalışan derneklerimiz genel merkezlerinizden bu konuyu gündeme
getirmelerini öneriyoruz.
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay ESEN, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sunumunu
sonlandırdı. Resmi gazetede son durum yayınlandıktan sonra bir toplantı daha yapmaya karar verilmiştir,
-------Altta zoom toplantısında chat’e yazılan soruların Turgay Esen’in daha sonra hazırladığı cevapları yer almaktadır.
------------14:17:23 From Mustafa Karakuş - BUGEP: SMS anlaşmasının bütçesi nedir? Tahmini bir bütçe varsa paylaşabilir
misiniz?.
Cevap: firmalar ile görüşmeniz gerekmektedir.
14:17:45 From TulinAltinkaya: Sayin Baskanim;
Guc Birligi toplantimuza katılmanız ve açıklamalarınız bizleri cok mutlu ediyor.
Derneğimiz merkez olmak üzere şubelerimiz mevcuttur.
Sorum şöyle, Şubelerimiz gelir elde edici çalışmalarının "%kaçını merkeze aktarmalıdır.
Cevap: Dernek tüzüğünüz bu konuda size yol gösterecektir.
Tülin Altınkaya Yönetim Kurulu üyesi.
Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği.
Size ve Sayın Fatoş Dayıoğluna teşekkür ederim.
Cevap: Yönetmelik çıkınca ,Güç Birliği kanalıyla bize iletebilirimisiniz..
14:19:20 From PAHSS - Kamil HAMİDULLAH: Bornova Belediyesinin dernekler için sunduğu yer. Aynı adres.
Ortak kullanım alanı. Dernekler kanununda bunun yerini anlatabilir misiniz? Uygun mudur?
Cevap: Mevzuatta düzenleme yapılması gerekmektedir. Aynı adres ile birden çok derneğin olması hukuken
sorun oluşturabilir
14:20:56 From Fulya PEYNİRCİ: Derbis üzerinden dernek özelinde mi link yoksa genel mi? Kullanım başvuru
nasıl yapılacak.
CEVAP: Genel kurullar için yazılım firmaları tarafından oluşturulacak paket programlar olacaktır. Süreci takip
etmelisiniz.
14:22:42 From İZM SORO Mukadder: Turgay müdürüm hemen adapte oluruz. Yazılımlar önemli. Henüz
nereden bulacağımız konusunda bilgimiz yok.

CEVAP: Yakın zamanda süreci takip edelim gerekli yazılımlar ortaya çıkacaktır.
14:25:43 From Yusuf Can Gökmen :İzmir Kent Konseyi’ne kurumsal üyelik için 0232 293 35 35 telefonundan
sürece dair tüm bilgileri alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.
14:25:50 From N.Nursun Emren: yurt dışından gelen yardımlar için de aynı bildirim mi yapılacak?
CEVAP: Evet yurt dışından gelen nakdi yardımlar bildirime tabi. harcanmadan önce DERBİS üzerinden bildirim
yapılmalıdır.
14:33:44 From PAHSSc - Kamil HAMİDULLAH: Derneğin Iban numaralarının sosyal medyada, aktivitelerinde
paylaşılması uygun mudur?
CEVAP: Bu yardım toplama kanununa aykırı olacağından yayınlanmamalıdır.
14:38:55 From Mustafa Karakuş - BUGEP: yeni kurulacak dernekler için bir kısıtlama var mıdır hocam?
CEVAP: Hayır aksine yeni kolaylıklar hatta yakın zamanda elektronik ortamda da dernek kurmanın yolu
açılacaktır.
14:43:34 From PAHSSc - Kamil HAMİDULLAH: Kar Amacı gütmüyoruz ama maliyetlerimiz artıyor. Daha çok
hizmet almak zorunda kalacağız. İçişleri Bakanlığı bu işlerde bizlere kolaylık sağlaması gerekmez mi?
CEVAP: Projeler faaliyetleriniz için olumlu etki yapacaktır.
14:43:55 From PAHSSc - Kamil HAMİDULLAH: Bu ekonomik kriz döneminde sürdürülebilirliğimiz bile soru
işareti
CEVAP: Bu süreç tüm dünyayı etkilediği için geçicidir.
14:48:53 From Lenovo : zaten aidatları zor toplayan kurumlar var .Bir maliyet yüklemez mi müdürüm.
CEVAP: Fazla bir getiriceğini düşünmüyorum.
14:51:18 From Şükran Karaok: E-alındı belgesini tüm dernekler mi sadece kamu yararına çalışan dernekler mi
alacak. E-alındı belgesi alanlar e-deftere geçmeden devam edebilirler mi?
CEVAP: Elektronik alındı belgeleri tüm dernekler için uygulanabilir. Sizler için pratik önemli bir kolaylıktır.
TÜM DERNEKLERİMİZE ÖNERİYORUZ.
14:56:21 From nazik ışık : izmir kent konseyi yeni binasında bu tür bir imkanı sağlamayı planlamış bulunuyor.
Genel kurul salonu, toplantı odaları ve posta kutuları hizmeti. Bu nedenle biz de İzmir kent konseyi olarak
turgay beyle bir görüşme istiyoruz. (yeni yerimiz Çankaya’da eski NATO genel sekreterliği binası, karaca
sinemasının yanı, sevgi yolunun başı, Hilton’un arkası, Efes oteli ile Hilton arasında, ikinci katta.) (henüz yeni
binaya iç onarımı bitmediği için tam taşınmış değiliz.)
14:58:01 From T.A.D Izmir Şube: bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. elektronik makbuz yazılımı, karar defteri
yazılımı gibi uygulamalar için kurumunuz tarafından dernekler için uygulamalı eğitim programı
düzenleyebilme olanağınız olabilir mi ? Teşekkürler.
CEVAP: Elektronik alındı belgesi için sizlere vereceğim aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu/videos/366190361192373
14:58:52 From Mülazım Pahsa: Sayın Turgay bey Ben İzmir Azerbaycan Kültür derneği olarak Türkiye
Azerbaycan Federasyona da bulunuyoruz Ama Azerbaycan Diaspora Bakanlığa Bağlı Derneğiz Her yıl Bornova

ve Karşıyaka Belediyelerle birlikte Yaptığımız Faaliyetler var Bornova’da Hocalı Anıtı Karşıyaka’da Haydar
Aliyev’in Büstünü Belediyelerimizin katkılarıyla yaptık ama Gelen Misafirlerimizin Otelde kalmaları ve Tabi
Yemek masraflarında ciddi gider oluyor bu konuda Bakanlığımız veya Müdürlüğümüze bildirmeli miyiz?
Yardımcı olur musunuz.Teşekkür ediyorum.Başkan Mülazim PAHSA.
CEVAP: Maalesef bakanlığımızın bu tür harcamalara yönelik bütçesi bulunmamaktadır.
14:59:10 From filiz goven: Elektronik alındı belgesi otomatik olarak elektronik deftere de işleyecek mi?
CEVAP: Derbiste kaydı tutulacaktır.
14:59:16 From Mustafa Karakuş - BUGEP: İzmirdeki derneklerin kendi arasında iletişim kurabilmesi ve ortak
projelerde bir araya gelebilmesi için ortak bir havuz oluşturulması için bir çalışmanız var mıdır?
CEVAP: Görüşlerinize ve önerilerinize açığız gelin görüşelim

4- Sunum: “Sevgi Yaşamın Özüdür” Sara BENCUYA PARDO(Araştırmacı, Yazar, Rehber, İzmir Bilgesi)
Öncelikle Fatoş DAYIOĞLU, Sara Hanım’ın Özgeçmişini okudu.
Sevgi’nin tanımı ile konuşmasına başlayan Sara PARDO, Sevgi kelimesinin kökenine inildiğinde “Ölümsüz”
anlamı çıktığını örneklerle gösterdi.
Sevgi, gerçek insan olmak; tüm inançların ve toplumun öğretisi, Evrensel Kuvvetin beşincisidir “SEVGİ!”
Bu olağanüstü tanımdan sonra, sevgiye yakışır bir sunum yaptı. Tüm katılımcıların ruhunu okşayıp, duygu ve
özlemlerini anımsadığı, sevginin berrak sularında kendilerini iyi hissettiği, bitmesi istenmeyen etkili bir sunum
yaptı. Fatoş Hanım, Sara BENCUYA PARDO’ya katkılarından ve bize kazandırdıklarından dolayı minnetlerini
bildirip, elektronik teşekkürünü sundu.
5- Fatoş DAYIOĞLU, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç birliği’nin Şubat toplantısını iyi dilekleriyle kapattı.

Fatoş DAYIOĞLU
Tülay AKTAŞ Gönüllü Kuruluşlar
Güç Birliği Dönem Sözcüsü

Web Sitesi Adresi
E-posta bilgi
Çocuk polisi
Mağdur Yaşlılar
Şiddet Görenler
Polis İmdat
Evde Yaşlı Sağlık Hizmeti
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:

www.gonullukuruluslar.com
bilgi@gonullukuruluşlar.com
0(232) 244 33 73
0(232) 244 33 77
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155
444 3 833

