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Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri
 Başkan ARAS ONUR
 Sayman SEMA AKIN
 Genel Sekreter CEREN SUNGUR
 Üye OKAN CEM ÇIRAKOĞLU
 Üye ONUR KUTLUOĞLU

Bu rapor FİSA Geçici Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. FİSA 
Tüzüğünün “Dernek, üye olmayanlara kapalı bir dernektir. Yasal 
düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; genel kurul ya da yönetim kurulu kararı 
olmaksızın dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler, üye olmayanlarla 
paylaşılamaz. Derneğin ismi, varsa kısa adı, logosu, sembol ve maskotları, 
üye olmayanlarca kullanılamaz. Üyeliğin sonlanması, mahremiyetin 
ihlalini haklı kılmaz.” hükmünü amir yirmi yedinci(27) maddesi uyarınca 
işbu raporda yer alan bilgiler gizlilik arz etmektedir ve üye olmayanlarla 
paylaşılamaz.
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Değerli Üyelerimiz,

2012 yılında, maddi yoksunluk yaşadığı için öğrenimini tamamlayamamış, 
şehir ya da öğrenim kurumu değiştirmiş veya kayıt yaptırmaktan imtina 
etmiş öğrencilere kişisel imkânlarıyla burs kaynağı sağlaması ile tohumu 
atılmış olan hareketimiz, destekçilerimizin artması ve bir sivil toplum 
örgütü çatısı altında faaliyet göstermeye gönüllü olmasıyla birlikte Ocak 
2015’te tüzel kişilik kazandı.

On bir (11) kurucu üye ile kurulan Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), 
ihtiyaç duyan öğrencilere karşılıksız eğitim bursu sağlamaya odaklansa 
da kısa vadede çok daha yararlı faaliyetlere imza atabilecek, hatta bazı 
projelerde öncü rol oynayabilecek donanım ve üye profiline sahip bir örgüt 
olarak hızla büyümeye devam ediyor.

FİSA’nın araştırma kütüphaneleri kurabileceği, bireylerin hayata dair 
topyekûn eğitim alabileceği Köy Enstitüsü benzeri eğitim akademilerinin 
temelini atabileceği, uluslararası bilimsel çalışmaları destekleyebileceği, 
sanat destek fonları oluşturabileceği ve nihaî olarak tüm üyelerinden 
bağımsızca kendini finanse edebilecek uzun soluklu bir vakıf kuruluşunu 
tamamlayabileceği günlerin uzak olmadığına yürekten inanıyorum.

İlk Genel Kurulumuza ilişkin çağrıyı yapmakla görevli olan Geçici Yönetim 
Kurulu olarak geçirdiğimiz sürede geçici bir yönetim gibi değil, derneğin 
temel taşlarını yerleştirmeye çalışan bir ekip olarak emek sarf ettik. Geçici 
Yönetim Kurulunda yer alan, profesyonel hayatları gereği fiili olarak uzun 
süreler ayıramasa da zihinsel olarak emeğini hiçbir zaman esirgememiş 
olan tüm yöneticilerimize teşekkür borçluyuz.

İlk Genel Kurulumuzda seçilecek olan yeni organlara ne teslim edeceğimizi, 
geçtiğimiz dönem içerisinde neler yaptığımızı ve neler hedeflediğimizi 
ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığımız bu faaliyet raporunda tüm bilgiler 
26.03.2016 itibariyle yer almakta ve akçeli veriler vergi, harç ve sair cüzler 
dâhil edilerek verilmektedir.

Sizi aramızda görmekten ve ortak amaçlar uğruna ter dökmekten gurur 
duyduğumuzu içtenlikle ifade ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

FİSA Geçici Yönetim Kurulu adına

ARAS ONUR
Başkan



GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU19 .01 .2015
26 .03 .2016

DERNEK KURULUŞ İŞLEMLERİ, 
FAALİYETE GEÇİŞ VE 
İLK GENEL KURUL TOPLANTISI
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19.01.2015 tarihinde tüzel kişilik kazanan ve T.C.Ankara Valiliği tarafından 
15.12.2015 tarihinde onaylı tüzüğün tebliğiyle faaliyet izni alan Fikir ve 
Sanat Atölyesi Derneği, on bir(11) kurucu üye ile kurulmuştur.

Faaliyet izninin alınmasının ardından altı(6) yeni üye başvurusu alınmış ve 
yönetim kuruluna ulaşan tümü yazılı başvurular yasal süresi içinde karara 
bağlanarak sonuç kararları başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilmiştir.

Katılan üyelerle birlikte toplam on yedi(17) üyeye ulaşılmış ve ilk genel 
kurul toplantısının yapılması için toplantı yeter sayısına ulaşılmış olduğu 
görülerek genel kurul çağrısı yapılmıştır. Buna göre genel kurulun belirlenen 
gündem maddeleriyle 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat 09.00’da Turan 
Güneş Bulvarı Gata-II İş Merkezi 26/2 Kat:2 Çankaya Ankara adresinde 
toplantıya çağrılmasına; bu oturumda toplantı yeter çoğunluğuna 
erişilememesi halinde ikinci oturumun 26 Mart 2016 Cumartesi günü 
saat 14.00’te aynı adreste düzenlenmesine karar verildiği tüm üyelere 
elektronik posta yoluyla iletilmiştir.

Geçici yönetim kurulu faaliyetlerinin görüşülmesi ve dernek organlarının 
seçiminin yanı sıra hazırlanmış olan Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği 
ve Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tasarıları 
ile Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair 
İlke Kararı teklifinin görüşülerek oylanması Mart 2016 tarihli İlk Genel 
Kurul Toplantısının gündemine alınmıştır.

İlk genel kurulun seçim gündemini haiz olması münasebetiyle seçim 
ilkeleri kararı alınmış ve karar içeriği tüm üyelere yazılı olarak bildirilmiştir. 
Buna göre dernek organlarına aday olmak isteyen üyelerin tüzüğün on 
dördüncü(14) maddesi uyarınca oy pusulası hazırlanabilmesi amacıyla 
en geç 4 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine dek yönetim kuruluna 
bildirimde bulunması gerektiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulunun 13.02.2015 tarih 003 sayılı kararıyla yönetim ve 
denetim kurullarının seçimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (Ek 1)
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ÜYELERİMİZ VE
ÜYE İLİŞKİLERİ
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Kayıtlı üyelerimizin demografik bilgilerine ilişkin ayrıntılara bu bölümde 
yer verilmiştir.

Toplam Üye Sayısı: 17

Ortalama Yaş

Cinsiyet Dağılımı

Üyelerin Öğrenim Durumu

İkametgahları Bakımından Üye Dağılımı

Kadın (59%)  

Erkek (41%) 

Lise veya dengi öğretim 
kurumlarından mezun 
olan üyeler:  

Lisans programlarından 
mezun olan üyeler:  

Yüksek lisans 
programlarından mezun 
olan üyeler:  

Doktora 
programlarından mezun 
olan üyeler:  

Ankara’da yaşayan:  

İstanbul’da yaşayan:  

Antakya’da yaşayan:  

Yurtdışında yaşayan:  

26

65
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Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan iki(2) üye adayının başvuruları, 
seçilecek yönetim kurulunun değerlendirilmelerine bırakılmak üzere karara 
bağlanmamıştır. İlgili başvuruların 9 Nisan 2016 tarihine dek görüşülerek 
karara bağlanması ve kararların başvuru sahiplerine yazılı olarak iletilmesi 
gerekmektedir.

 Üye İlişkileri Portalı 

Üyelik işlemleri ve üye kayıtlarının tek bir kaynakta tutulması amacıyla 
hayata geçirilen Üye İlişkileri Portalı, 1 Mart 2016 tarihinde üyelerimizin 
erişimine açılmıştır.

Raklet (Raklet LLC. & Raklet Yazılım Ticaret Ltd.) tarafından geliştirilen 
portal ile üyelerimizin güvenli bir şekilde giriş yaparak kendi profillerini 
güncelleyebileceği bir altyapı 
oluşturulmuş ve her bir üyemizin 
derneğimizle kurduğu etkileşimi 
raporlayabileceğimiz sistem hayata 
geçirilmiştir. Üyelerimizin hangi etkinliklere katıldığı, üyeliği süresince ne 
kadar aidat ödemesi yaptığı, bulunduğu toplam bağış miktarı ve iletişim 
bilgileri gibi ayrıntılar üye profilleriyle raporlanabilmektedir.

Öte yandan online üyelik başvurusu için oluşturulan form aracılığıyla üye 
adaylarımızdan ön başvuru alınmasına imkân sağlanmıştır.

Portal vasıtasıyla borcu bulunan üyelere bildirim yapılmakta ve 
üyelerimiz özel bir bağlantı aracılığıyla kredi kartlarını kullanarak ödeme 
yapabilmektedir. Herhangi bir konuda e-posta ile ulaşılamayan üyelere 
kısa mesaj gönderimi yapılabildiği gibi alternatif ödeme yöntemleri 
de sunulmaktadır. Portalın otomatik ödeme sistemi, düzenli bağışta 
bulunmak isteyen üyelerimize de tekrarlanacak ödemeleri için kolaylık 
sağlamaktadır. Elde edilen ödemelere ilişkin makbuz ya da bilgilendirme 
belgeleri de portal üzerinden gönderilmektedir. Portal ödeme adımlarının 
endüstriyel güvenlik standartları uygulamalarına göre geliştirilmesine ve 
verilerin korunmasına dair katı politikalar izlenmektedir.

Finansal verilerimiz, e-posta ya da kısa mesajlar, üye bilgileri ve ödentiler 
hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmakta; hizmet sağlayıcıyla imzalanan 
sözleşmeler ile bu konuda sıkı önlemler alınmaktadır.

Öte yandan test aşamasındaki bazı portal adımlarıyla birlikte, 
hazırlanabilecek bültenler için temin edilecek sponsorluk olanaklarıyla 
derneğimize ek gelir kaynağı yaratılması gözetilmiştir.
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Portaldaki üye veritabanımız doğrudan Facebook ya da LinkedIn gibi sosyal 
ağlar ile bağlantılandırılabilmektedir. Üyelerimizin diğer üyelerle kolayca 
iletişim kurabilecekleri, diğer üyelerin profillerini görüntüleyebilecekleri; 
meslek, sektör, yerleşim yeri, iş ya da eğitim bilgilerine göre filtreleme 
yapabilecekleri ve diğer üyelere mesaj gönderip yeni olanaklar 
geliştirebilecekleri bir sosyal ağ hizmeti sunulmaktadır.

Üye ilişkileri portalımız, dernek üyesi bağışçılarımızdan Bağan Coşar’ın 
özel bağışı ile finanse edilmektedir.

 Tanıtım Faaliyetleri

Dernek logo tasarımının yaptırılması ve Internet sayfasının yayıma alınması 
için Ocak 2015 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, kurumsal 
kimlik çalışmaları tamamlanmıştır. Ressam Narin İrem Kıran tarafından 
oluşturulan logomuz bilim, sanat, felsefe ve hukukun sembolik temsillerine 
yer veren, ilk olarak dirlik ve devamlılığı simgeleyen bir ağaç figüründen 
oluşmaktadır. Logomuzda sanatın temel dallarını temsilen yedi çizgiden 
oluşan ağaç gövdesi toplam otuz dokuz yaprağa can vermekte; bilimin 
9 ana dalı olan fizik, kimya, matematik, tıp, biyoloji, sosyoloji, siyaset, 
psikoloji ve antropolojinin yanı sıra 11 felsefe disiplini ve modern hukukun 
19 dalı yapraklarla temsil edilmektedir.

Öte yandan Internet sayfası alan adı tescili yaptırılmış, sayfa tasarımı 
geliştirilmiş ve 1 Nisan 2016 tarihinde yayıma açılmak üzere test yayınları 
başlatılmıştır. Fisa.org.tr adresi üzerinden yayın yapacak olan sayfanın ilk 
olarak Türkçe, takip eden süreçte muhtelif yabancı dillerde bilgi ve erişim 
sağlaması hedeflenmiştir.

Tanıtım faaliyetlerimiz, dernek üyesi bağışçılarımızdan Bağan Coşar’ın özel 
bağışı ile finanse edilmektedir.
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BURS FAALİYETLERİ VE
BURSİYERLER
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Kayıtlı üyelerimizin demografik bilgilerine ilişkin ayrıntılara bu bölümde 
yer verilmiştir.

Ortalama Yaş: 23

Başlık

Yönetim kurulunun 9 Ocak 2016 tarih 002 numaralı kararıyla burs 
faaliyetleri başlatılmış ve 2015-2016 akademik yılı için beher bursiyere 
aylık 200,00 Türk Lirası karşılıksız burs verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna 
göre ilgili akademik yılık Haziran 2016 ayında sona ermesiyle birlikte 
2016-2017 akademik yılı için sağlanacak burs meblağı ve bursiyer sayısı 
seçilecek yönetim kurulunca belirlenecektir.

Genel kurul tarihi itibariyle 6 öğrenciye toplam 3.400,00 TL burs ödemesi 
yapılmıştır. İlgili yönetim kurulu kararları gereği 2015-2016 akademik yılı 
sonuna dek 3.600,00 TL daha ödeme yapılacak ve Haziran 2016 dönemi 
sonu itibariyle toplam 7.000,00 TL karşılıksız burs desteği sağlanmış 
olacaktır.

Burs ödemeleri banka kanalıyla yapılmakta olduğundan gider makbuzu 
tanziminden muaftır. Öte yandan burs bedelleri, yapılan banka anlaşması 
kapsamında EFT işlemleri ücretten istisna tutulduğundan bursiyerler (reşit 
olmayanlar için velileri) adına herhangi bir bankadaki vadesiz mevduat 
hesabına düzenli EFT talimatı vasıtasıyla aktarılmakta ve yararlanıcılara 
banka kısıtlaması getirilmemektedir.

Toplam Bursiyer Sayısı

Cinsiyet Kadın  Erkek 
Sayı 3  3 
Oran 50% 50%

Öğrenim Durumuna Göre Bursiyerler

 Mühendislik Sosyal Bilimler  Lise veya Dengi
 50% 34% 16%

Öğrenimine Ankara’da 
devam eden:  

Öğrenimine İzmir’de 
devam eden:  

Öğrenimine Erzurum’da 
devam eden:  
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 FİNANSAL BİLGİLER
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Burs Faaliyetleri ve Bursiyerler bölümünde ayrıntılarına yer verilen 
karşılıksız burs destekleri dışında derneğin amaçları için herhangi bir 
harcama yapılmamıştır. Buna göre FİSA’nın amaç ve konuları için yapmış 
olduğu harcama meblağı 3.400,00 TL ve sair giderler için yapılan harcamalar 
2.312,96 TL olmak üzere giderler toplamı 5.712,96 Türk Lirasıdır.

Tahsil edilmiş ve derneğimizin kullanılabilir hesaplarına intikal etmiş gelirler 
toplamı 8.380,00 Türk Lirasıdır. Banka hesaplarında 2.117,04 TL ve kasada 
550,00 TL olmak üzere toplam 2.667,04 TL kullanılabilir mevcudumuz ve 
henüz vadesi gelmemiş 1.740,26 TL blokeli aktifimiz bulunmaktadır.

 Gelirler

  Aidat Gelirleri

Tahakkuk eden giriş aidatı ve düzenli aidatlar toplamı 10.000,00 TL olup 
bunun toplam 6.700,00 lirası tahsil edilmiştir. Henüz tahsil edilmemiş 
olan aidat tahakkukları toplamı olan 3.300,00 liranın 2.500,00 lirası için 
ödeme planı üzerinde uzlaşılarak tahsilât emirleri 2016 sonu itibariyle 
tamamlanacak şekilde girilmiş; ancak 800,00 liralık kısmı için henüz 
ödeme planı tesis edilememiş ya da tahsilât uzlaşması yapılamamıştır.

2015 Yılı İçerisinde dönem tahakkukundan tahsil edilen aidatlar   
2.100,00 TL

2015 Yılı İçerisinde dönem tahakkukundan tahsil edilen giriş aidatları  
400,00 TL

2016 Yılı İçerisinde 2015 aidat alacağından tahsil edilen    
2.200,00 TL

2016 Yılı İçerisinde 2015 giriş aidatı alacağından tahsil edilen   
100,00 TL

2016 Yılı İçerisinde giriş aidatı tahakkukundan tahsil edilen   
300,00 TL

2016 Yılı İçerisinde dönem tahakkukundan tahsil edilen    
1.600,00 TL
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  Bağışlar
Ayni bağış alınmamıştır. Tahakkuk eden bağış talimatları toplamı 2.950,00 
lira olup ayrıca 80,00 TL düzensiz/talimatsız bağış tahakkuku bulunmaktadır. 
Düzenli bağış tahakkuklarından tahsil edilen 1.600,00 lirası ve 80,00 liralık 
düzensiz(tek seferlik) bağışlar toplamında tahsil edilen nakdi bağışlar 
1.680,00 lira olarak kaydedilmiştir. Henüz tahsil edilmemiş olan düzenli 
bağış tahakkukları toplamı 1.350,00 liranın tamamı için tahsilât emirleri 
2016 Mart ayı sonu itibariyle tamamlanacak şekilde girilmiştir.

2015 Yılı İçerisinde dönem tahakkukundan tahsil edilen    
800,00 TL

2016 Yılı İçerisinde 2015 bağış talimatından doğan alacaklardan tahsil 
edilen

350,00 TL 

2016 Yılı İçerisinde dönem tahakkukundan tahsil edilen    
450,00 TL

2016 Yılı İçerisinde düzensiz bağışlar      
80,00 TL

  Yardım Gelirleri

Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 
ve 27.12.1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle 
düzenlenmiştir. Kanunun altıncı(6) maddesinde kişiler ve kuruluşların 
yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamayacakları belirtilmiştir.

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısına dek yurtiçi ya da yurtdışında 
yerleşik herhangi bir kamu kurumu, gerçek ya da tüzel kişiler ile uluslararası 
örgütlerden yardım alınmamış ve herhangi bir yardım toplama faaliyeti 
planlanmamış olduğundan ilgili otoriteler nezdinde izin başvurusu 
yapılmamıştır.

  Varlıklar

Herhangi bir taşınır ya da taşınmaz malı olmayan derneğimizin banka 
hesaplarında 2.117,04 TL ve kasada 550,00 TL olmak üzere toplam 
2.667,04 TL kullanılabilir mevcudu ve henüz vadesi gelmemiş 2.038,58 TL 
blokeli aktifi bulunmaktadır.
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 Giderler

Dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereken asgari koşulların 
sınırlı bir kısmı yerine getirilebilmiştir. Derneğin bilgisayar, mobilya ve sair 
tefrişatı bulunmamakta; yapılan kira anlaşması çerçevesinde bu olanakları 
bir kısmı kiraya veren tarafından derneğimize sağlanmaktadır.

Burs Faaliyetleri ve Bursiyerler bölümünde ayrıntılarına yer verilen 
karşılıksız burs destekleri dışında derneğin amaçları için herhangi bir 
harcama yapılmamıştır. Buna göre FİSA’nın amaç ve konuları için yapmış 
olduğu harcama meblağı 3.400,00 TL ve sair giderler için yapılan harcamalar 
2.312,96 TL olmak üzere giderler toplamı 5.712,96 Türk Lirasıdır.

Amaçlar için yapılan harcamalar 3.400,00 TL
Kira   1.416,00 TL
Su Tüketimi Kiraya Dâhil
Elektrik Tüketimi Kiraya Dâhil
Internet/ADSL Aboneliği Kiraya Dâhil
Isınma/Yakıt/Aidat Kiraya Dâhil
Temizlik  Kiraya Dâhil
Gıda   0,00 TL
Kırtasiye  74,50 TL
Bilişim/Tanıtım 162,40 TL
İletişim  371,50 TL
Banka Komisyonları 41,56 TL
Sair Giderler 247,00 TL

 Sağlanan Tasarruflar

  Banka Anlaşması

Kuruluş ilkeleri gereği nakit tahsilât yapmayan dernek, her türlü aidat ve 
bağışları yalnızca banka kanalıyla kabul etmektedir. EFT ve havale gibi 
ödeme kanallarının takip ve düzenlilik açısından verimli olmayabileceği 
kanısıyla Son Kullanıcıya Ödeme Kartlarıyla Satış Noktası (POS) Sistemi 
kurulması kararlaştırılmış ve 2015 yılının ilk altı(6) aylık döneminde 
muhtelif bankalar nezdinde ürün ve hizmet araştırması yapılmıştır.

Üyeler tarafından ödeme kartı bilgilerinin derneğe iletilmesinin akabinde 
fiziki POS cihazı kullanılmaksızın ve Internet sayfası kodlaması aranmaksızın, 
bankanın web sayfası üzerinden erişilebilecek bir ara vasıtasıyla tek elden 
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tahsilât emri girilmesine olanak sağlayan mail-order temelli sistemlerin 
sayılı banka tarafından sağlanabildiği görülmüştür. Ak Bank, Asya Katılım 
Bankası, Finans Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım 
Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıflar 
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan görüşmelerde 
bu bankaların
 - Hesap işletim ücreti
 - EFT ve havale işlem ücreti
 - POS kira bedeli
 - Tahsilatlardan yapılacak komisyon ve sair kesintiler
hakkındaki uygulama esas ve bedelleri karşılaştırılmıştır. Sıralanan tüm 
alanlarda erişilen en düşük iki maliyet hesabının karşılaştırması üzerinde 
sağlanan tasarruf oranları aşağıda sunulmuştur. Bu doğrultuda 20.07.2015 
tarihinde en düşük maliyetlere sahip Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim 
Şirketi nezdinde vadesiz mevduat hesabı açtırılmış ve anılan özellikleri 
haiz POS sistemi için gerekli başvuru yapılmış olup 27.08.2015 tarihinde 
ödeme kartlarıyla ilk tahsilâtlar gerçekleştirilmiştir. Banka POS anlaşması 
gereği yapılan tahsilâtlar yirmi iki(22) gün süreyle blokede tutulmakta, 
bu sürenin sonunda dernek kullanılabilir hesaplarına intikal etmektedir. 
Gelirlerinin %97’sini kredi kartı aracılığıyla tahsil etmekte olan dernek, 
üyelerini kredi/banka/DEBIT kartlarıyla ödeme yapmaları için teşvik 
etmektedir.

Hesap İşletim Ücreti (aylık) 3,25 TL 0,00 TL
EFT ve Havale Ücreti (işlem başına) 1,05 TL 0,00 TL
POS Kira Bedeli (aylık) 52,50 TL 0,00 TL
Komisyon Oranı 1,13% + BSMV 0,53% + BSMV

En düşük ikinci maliyet teklifini sunan bankanın maliyet hesabına 
oranlandığında Temmuz 2015 ile Mart 2016 dönemleri (dâhil) arasındaki 
sekiz(8) aylık süre için yaklaşık 505,32 TL giderden kaçınılarak 92,40% 
oranında tasarruf sağlanmıştır.*

*Hesap işletim ücreti 29,25 lira, EFT ve havale ücreti 17,85 lira, POS kira bedeli 420,00 lira ve komisyon bedeli 

105,78 olarak hesap edilmiştir.

  Merkez Giderleri ve Kira Anlaşması

Kuruluşta imza edilen kira sözleşmesi uyarınca dernek merkezimiz, 
kiralanan bağımsızın möbleli bir odasından ibarettir. Sözleşme 
kapsamında, kira bedeline kiraya veren tarafından sağlanmakta olan su, 
elektrik, Internet, ısınma(yakıt/aidat) ve temizlik hizmetleri dâhildir. Bu 
doğrultuda, ortak kullanım alanları payı dâhil yaklaşık 45 metrekarelik 
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merkezimizin piyasa emsallerine göre 94,69% oranında tasarrufla 
işletilmekte olduğu görülmektedir. Zira rayiç bedeller üzerinden hesap 
edildiğinde aylık kira ve stopaj toplamı 562,50 lira; su, elektrik, Internet, 
ısınma ve temizlik giderleri toplamı aylık 550,00 lira olarak varsayıldığında 
toplam 1.112,50 TL tutarında bir maliyet ortaya çıkmakta; ancak mevcut 
sözleşmemiz uyarınca vergiler dâhil 59,00 lira ödenmektedir. Ne var ki 
derneğin üye sayısının artması ya da muhtelif kurum ve kişilerle toplantı, 
konferans, seminer, çalıştay gibi etkinlik ve temsillere uygun bir sahamız 
bulunmadığından gelecek dönemler içerisinde merkez naklinin zaruri 
olabileceği değerlendirilmektedir.

  Tanıtım ve Bilişim Hizmetleri

Üye ilişkileri portal hizmeti, hizmet sağlayıcının ilettiği resmi teklif hilafına 
aylık 341,02 TL yerine 74,34 TL bedelle satın alınmış ve böylelikle 78,20% 
oranında tasarruf sağlanmıştır. Akdedilen sözleşme kapsamında altı(6) 
aylık bedel Nisan 2016 döneminde faturalandırılarak ödenecek, Eylül 2016 
döneminden itibaren şartların güncellenmesi üzerine yeniden görüşme 
sağlanacaktır.

  Tasarruf Sağlanan Sair Kalemler

Geçici yönetim kurulu üyelerine ücret (huzur hakkı veya yönetici maaşı) 
ödenmemiştir.
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TESİS & İŞLETMELER



GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU 19 .01 .2015
26 .03 .2016

Tüzüğümüzün birinci(1) maddesi gereği derneğimiz şube tesis 
edememektedir. Öte yandan lokal ya da kütüphane gibi sosyal tesislerimiz 
bulunmamakta; hastane, nekahethane, klinik, dispanser gibi kuruluşlar 
ile yaşlı ve sakat bakımevleri, parasız ve fukara aşevleri, yetimhane ve 
benzeri herhangi bir müessese işletilmemektedir.

İktisadi işletmesi bulunmayan derneğimiz herhangi bir ticari ortaklıkta 
hisse sahibi ya da sermayedar sıfatı taşımamaktadır. Derneğin amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için ileride girişeceği iktisadi ve ticari teşebbüsler 
için seçilecek yönetim kurulunun yetkilendirilmesi amacıyla genel kurula 
önerge verilmesi kararlaştırılmıştır.

Derneğimizin birikim veya yardımlaşma sandığı bulunmamaktadır. 
Sandık kurulması gündeme alınmamış, ancak bu doğrultuda bir talep 
oluşması halinde genel kurulun gündemine sunulmasının sağlıklı olacağı 
değerlendirilmiştir.
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ETKİNLİKLER,
PROJE & PLATFORMLAR
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Kamu kurum ve kuruluşları ya da diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte 
yürütülen herhangi bir projemiz bulunmamaktadır.

Derneğimiz herhangi bir platform, birlik ya da 
üst girişimlere üye değildir; ancak Sivil Toplum 
Geliştirme Merkezi(STGM) veritabanına 
kaydolunmuştur.

Öte yandan ayni bağışlarda bulunabilecek kurumlara erişilebilmesi 
amacıyla STGM tarafından desteklenmekte olan TechSoup’a sivil toplum 
örgütü kaydı için başvuruda bulunulmuştur.

Derneğimiz halka ya da üyelere açık konser, oyun, şenlik, gösteri ve benzeri 
bir etkinlik düzenlememiştir. Öte yandan dernek tarafından süreli ya da 
süresiz bir yayın çıkarılmamakta olsa da bilhassa akademik çalışma ve 
araştırmaların yayımlanabileceği hakemli bir dergi hazırlanmasının derneğin 
amaç ve konularını doğrudan destekleyeceği değerlendirilmektedir.



GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU19 .01 .2015
26 .03 .2016

MEVZUAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ
VE SAİR BİLGİLER
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Derneğimizce, 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Dernekler Yönetmeliğinin otuz birinci(31) maddesiyle otuz ikinci 
maddesinin (a) fıkrası(32/a) gereği tutulması zorunlu defterler olan
• İşletme Hesabı Defteri
• Üye Kayıt Defteri
• Yönetim Kurulu Karar Defteri
• Evrak Kayıt Defteri
mevzuat hükümleri uyarınca onaylatılarak tutulmaktadır. 2015 yılı hesap 
dönemi için banka hesap kayıtları ile İşletme Hesabı Defteri ve İşletme 
Hesap Özet Tablosunun(Ek 2) uyuştuğu görülmektedir.

Tutulması isteğe bağlı olan Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri 
ve Envanter Defteri ise derneğimizce tutulmamaktadır.

Öte yandan 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Dernekler Yönetmeliğinin otuz sekizinci (38) maddesi uyarınca, bankalar 
aracılığı ile yapılan tahsilatlar için banka tarafından düzenlenen dekont 
veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçtiğinden alındı 
belgesi, gider makbuzu, gider pusulası bastırılmamıştır.

Dernekler Yönetmeliğinin doksan altıncı(96) maddesi uyarınca dernek 
işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve beyannameler ile bildirimlerin 
elektronik ortamda verilmesi amacıyla DERBİS kullanıcı girişi 11.01.2016 
tarihinde aktive edilmiş; ekte(Ek 3) örneği yer alan 2015 Yılı Dernek 
Beyannamesi 11.01.2016 tarihinde DERBİS üzerinden yetkili otoriteye 
tebliğ edilmiştir. Üyelere ilişkin kayıtlar DERBİS üzerinden güncellenerek 
kamu otoritesine düzenli olarak bildirilmektedir.

Dernek hakkında herhangi bir adli ya da idari işlem bulunmamaktadır. 
Kurulduğumuz adreste faaliyete devam ettiğimizden ve tüzük değişikliğine 
konu olacak bir değişim bulunmadığından mülki idare amirliğine bildirimde 
bulunulacak herhangi bir keyfiyet gerçekleşmemiştir.

↘

↘
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Amaç ve faaliyetlerimiz gereği kamu yararı taşıdığımız değerlendirilmekte 
olsa da faaliyet tarihinden bir sene geçmeden önce başvurulması uygun 
görülmemiştir.

İç düzenlemelere ilişkin olarak
• Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış 

olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki 
hükümleri ile dernek tüzüğünde belirtilmemiş hususlarda oluşturulacak 
dernek içi düzenlemelere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesi amacıyla 
Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği tasarısı;

• Tüzükte anılan Büyük Konseyin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi 
amacıyla Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
tasarısı ve

• Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair 
İlke Kararı teklifi

görüşülmek üzere İlk Genel Kurul toplantısının gündemine alınmıştır.

Kamu görevlisi yöneticimiz bulunmamaktadır.

↘

↘

↘



FİSA Yönetim Kurulundan: 
 
Yönetim Kurulunun 13.02.2016 tarih 003 sayılı kararıyla yönetim ve denetim kurullarının seçimine 
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre: 
 
 
 

1. Yönetim kuruluna aday olacak 
a. Başkan Adayının 
b. Sayman Adayının 
c. Üç(3) Asil Üye Adayının 
d. Sırasına Göre Beş(5) Yedek Üye Adayının 

 isim ve aday oldukları görevin açık olarak yazıldığı bir dilekçeyle yönetim kuruluna 
başvurması gerekir. 

 
2. Tüzüğün on dördüncü(14) maddesinin üçüncü(3) fıkrası gereğince genel sekreter, yönetim 

kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçildiğinden herhangi bir üye, organ 
seçimlerinde genel sekreterliğe aday gösterilemez. 

 
3. Denetim kuruluna aday olacak 

e. Başkan Adayının 
f. İki(2) Adil Üye Adayının 
g. Sırasına Göre Üç(3) Yedek Üye Adayının 

 isim ve aday oldukları görevin açık olarak yazıldığı bir dilekçeyle yönetim kuruluna 
başvurması gerekir. 

 
4. Başvuru dilekçelerinin organ başkan adayları tarafından imzalanarak yönetim kuruluna 

sunulması adaylık başvurusu için yeterlidir. 
 
5. Yönetim kurulu tarafından belirlenen son adaylık tarihine dek iletilen başvuru dilekçeleri 

mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluk bakımından incelenerek işleme alınır. Adaylığın 
mümkün olmadığı hallerde gerekçesi aday adaylarına bildirilerek eksikliğin giderilmesi 
mümkünse makul süre tanınır. 

 
6. Yönetim kuruluna aday olan bir üye denetim kuruluna aday olamaz. 
 
7. Yönetim ya da denetim kuruluna bir listeden aday olan üye, başka listelerden aday olamaz. 
 
8. Kesinleşen aday listeleri yönetim kurulu tarafından aday adları ile adayı oldukları görevin 

açık olarak listelendiği oy pusulalarına bastırılır. 
 
9. Yönetim ve denetim kurulları için ayrı oy pusulaları kullanılır. 
 
10. Pusulalar, üzerinde yönetim ya da denetim kurulu seçimi ifadesi yer alacak şekilde ilgili 

organa aday olan tüm adayların birlikte yer alacağı tek bir kâğıda bastırılır. 
 

Ek 1Ek 1↘
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11. Organ seçimleri sırasında kullanılacak oy pusulaları ile pusulaların yerleştirileceği zarflar 
seçim günü genel kurul divanı tarafından arkaları mühürlenerek kullanıma hazır kılınır. 

 
12. Üye tarafından, oy pusulalarında yer alan listelerin altındaki çerçeveli boş hanelerden birine 

“TERCİH” mührünün basılması suretiyle oy kullanılır. Pusulalarda birden fazla tercih 
hanesine mühür basılması ya da hangi haneye basıldığının ayırt edilememesi durumunda oy 
geçersiz sayılır. 

 
13. Yönetim ve denetim kurulu için kullanılan oy pusulaları, oyunu kullanan üye tarafından tek 

bir zarf içerisinde sandığa atılır. 
 
14. Oylamanın bitmesini müteakiben sandıklar genel kurul divanı tarafından izlemek isteyen 

üyeler varsa onların nezaretinde açılarak çıkan toplam zarf sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli 
oy sayısı ve aday listelerinin aldıkları oy sayılarının yazılı olduğu bir tutanakla kayıt edilir. 

 
15. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen yönetim kurulu aynı gün “Genel Sekreter 

Ataması” gündemiyle toplanarak asil üyeleri arasından genel sekreter seçer. 
 
16. Düzenlenmeyen haller için genel kurul divanı yetkilidir.  
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ARAS ONUR  SEMA AKIN 

 

Başkan  Sayman 

  İŞLETME HESABI DEFTERİ  
 

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği  
İşletme Hesabı Tablosu 

19/01/2015 – 31/12/2015 Dönemi 
 

GİDER  GELİR  

    
Önceki Yıldan Devreden Borç 0,00 TL Önceki Yıldan Devreden Gelir 0,00 TL 
Genel Giderler 278,75 TL a) Kasa 0,00 TL  
Kira ve Personel Giderleri 708,00 TL b) Banka 0,00 TL  
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 0,00 TL c) Alacaklar 0,00 TL  
a) Öğrenim Bursları 0,00 TL  Üye Ödentileri 2.500,00 TL 
b) Akademik Destekler 0,00 TL  a) Giriş Aidatları 400,00 TL  
c) Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri 0,00 TL  b) Aidatlar 2.100,00 TL  
d) Sanat ve Edebiyat Destekleri 0,00 TL  Aidat ve Bağış Alacakları 6.050,00 TL 
e) Meslekî Yardımlar 0,00 TL  Karşılıklı Burs ve Desteklerden Gelirler 0,00 TL 
g) Özel Gün Etkinlikleri 0,00 TL  Yurtdışından Alınan Yardımlar 0,00 TL 
g) Kongre ve Seminerler 0,00 TL  Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0,00 TL 
h) Diğer Etkinlikler 0,00 TL  İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL 
i) Uluslararası Faaliyetler  0,00 TL  Finansal Gelirler 0,00 TL 
h) Diğer 0,00 TL  Uluslararası Faaliyet Gelirleri 0,00 TL 
Banka Giderleri 16,18 TL Kira Gelirleri 0,00 TL 
Diğer Giderler 110,00 TL Diğer Gelirler 0,00 TL 
Mevcut Kasa 0,00 TL Alınan Borçlar 0,00 TL 
Mevcut Banka 2.187,07 TL Diğer Bağış ve Yardımlar 800,00 TL 
Mevcut Alacaklar 6.050,00 TL a) Bağış Gelirleri 800,00 TL  
a) Giriş Aidatı Alacakları 150,00 TL  b) Yardım Toplama Gelirleri 0,00 TL  
b) Aidat Alacakları 4.500,00 TL     
c) Bağış Talimatından Doğan Alacaklar 1.400,00 TL     
d) Diğer Alacaklar 0,00 TL     

GENEL TOPLAM 9.350,00 TL GENEL TOPLAM 9.350,00 TL 

 

Ek 2Ek 2↘
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fikirvesanatatolyesi@gmail.com

-

-

3124404070

7
22
AHMET MİTHAT EFENDİ SK.
-
-
-
ÇANKAYA
ANKARA

19.01.2015
FİSA

FİKİR VE SANAT ATÖLYESİ DERNEĞİ

e-posta Adresi:7.2

7.1 Cep Telefon No:
Yönetim Kurulu Başkanının Adı ve Soyadı:

e-posta Adresi:

İnternet Sitesi:

Faks No:

Telefon No:

İç Kapı No:
Dış Kapı No:
Sokak ya da Küme Adı:
Meydan, Bulvar ve Cadde:
Mahallesi:
Bucağı:
İlçesi:
İli:

5.8.
5.7.
5.6.
5.5.
5.4.
5.3.
5.2.
5.1.

Açık Adresi
Kütük No
Kuruluş tarihi
Kuruluşun (varsa) kısaltılmış adı

Kuruluşun adı

Dernek İletişim Bilgileri:
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Yok X 0

4 0

ANKARA VALİLİĞİ

2015

11.01.2016

BÖLÜM I - KİMLİK BİLGİLERİ

Yılı BeyannamesiKonu:

Sayı :

a) Beyannamedeki tüm soruların cevaplanması  zorunludur.  Ancak,  dernek  beyannamesi örneğinde gösterilen yönlendirmeler 
gereğince bazı sorular ve/veya alt bölümleri doldurulmaz. Örneğin: Beyannamenin VII inci Bölümün "1. Defterlerinizi hangi 
usulde tutuyorsunuz?" sorusuna  "İşletme Hesabı Esası"  kutucuğunun işaretlenerek  cevap verilmesi  durumunda, bu bölümün 
yalnızca 2 ve 3 üncü sorularına cevap verilecek 4, 5, 6 ve 7 nci soruları ise cevaplanmayacaktır. Cevaplanmayan soruların 
beyannamede gösterilmesi zorunlu değildir.

:(1) Açıklama

1.

6.

7.

2.
3.
4.
5.

DERNEK BEYANNAMESİ (1)

b) Beyannamede her bölümün ayrı bir sayfadan başlatılması zorunlu değildir. İzleyen bölüm, önceki bölümün bulunduğu 
sayfadan da başlatılabilir.
c) Beyannamede cevaplanacak bölümün yeterli olmaması halinde bu bilgiler, satırlar aşağıya kaydırılmak suretiyle çoğaltılarak 
veya cevap için öngörülen şekle uygun olarak beyanname ekinde verilebilir.

Ek 3Ek 3↘
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DERNEK

1Evet
Hayır 0

02.1.
2.2. 0

1Evet 0Hayır Soru 4'e geçin

3.1. Yurtiçi sayısı 0

0Yurtdışı sayısı3.2.

Soru 5'e geçinHayır 0XEvet 1

4.2. Yurtdışı sayısı 0

0Yurtiçi sayısı4.1.

5.1. Yurtiçi sayısı 0

0Yurtdışı sayısı5.2.

....................... .......................3.1.1. .......................
Adı Kuruluş Tarihi Adresi

AdresiKuruluş TarihiAdı

Adı Kuruluş Tarihi Adresi

Adı Kuruluş Tarihi Adresi

....................... .......................3.2.1. .......................

....................... .......................4.1.1. .......................

....................... .......................4.2.1. .......................

Yurtiçi sayısı
Yurtdışı sayısı

Evet 1 X 0Hayır
Derneğiniz herhangi bir federasyona üye mi?5.

Derneğiniz platform/girişim/hareket vb. geçici bir birliğin içinde yer alıyor mu?4.

Derneğinize bağlı temsilcilik var mı?3.

Derneğinize bağlı şube/şubeler var mı?2.

....................... .......................5.1.1. .......................
AdresiKuruluş TarihiAdı

....................... .......................5.2.1. .......................
AdresiKuruluş TarihiAdı

X

X

Dernek 1 2
Kuruluşunuzun hukuki yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

3Federasyon

Konfederasyon 4

Soru 2'ye geçin Soru 6'ya geçin Soru 8'e geçin

Soru 12'ye geçin

Dernek şubesi

Soru 2'ye geçin

53335 Sayılı Kanuna 
tabi teşekkül

3335 Sayılı Kanuna tabi 
teşekkül şubesi

6

Soru 6'ya geçin

Soru 6'ya geçin

7Yabancı dernek 
şubesi

Yabancı vakıf şubesi 8

Soru 6'ya geçin

Yabancı kâr amacı 
gütmeyen kuruluş şubesi

9

Soru 6'ya geçin

1.
X

BÖLÜM II HUKUKİ STATÜ
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2015 yılı sonu itibariyle üye sayısını  aşağıdaki tabloda belirtir misiniz?

Üyelik Türü
Gerçek Kişi

Tüzel Kişi Toplam
Kadın Erkek

Asıl 7 4 0 11

Onursal 0 0 0 0

Toplam 7 4 0

1. Kuruluşunuzun

2. Dernek organlarında görev alanlara ücret ödeniyor mu?

Evet 1 Hayır 0X

yılında kuruluşunuzun faaliyetlerini yürütmek üzere ücretli/gönüllü çalışanınız var mıydı?

Evet 1 Hayır 0X

[Kuruluşun organlarında görev alanlar ve asıl üyeler hariç]

Bir sonraki bölüme geçin

3. 2015

Bu çalışanların niteliklerine göre sayısını yazar mısınız?
4.1 Ücretli Çalışan

X 0Yok

1Var

Soru 4.2'ye geçin

4.1.1. Program/proje yöneticisi

4.1.2. Program/proje asistanı

4.1.3. Teknik ve uzmanlık alanında çalışan

4.1.5. Hizmetli vb. çalışan

4.1.4. İdari destek çalışanı, sekreter vb.

Yok 0X

X 0Yok

X 0Yok

X 0Yok

X 0Yok

Var 1

1Var

1Var

1Var

1Var

Tam
Zamanlı

Yarım
Zamanlı

Proje
Zamanlı

4.2 Gönüllü çalışan

Bir sonraki bölüme geçin

Var 1

Yok 0X

Tam
Zamanlı

Yarım
Zamanlı Proje

Zamanlı

Var 1

Var 1

Var 1

Var 1

1Var

Yok 0X

Yok 0X

Yok 0X

Yok 0X

X 0Yok

4.2.4. İdari destek çalışan, sekreter vb.

4.2.5. Hizmetli vb. çalışan

4.2.3. Teknik ve uzmanlık alanında çalışanı

4.2.2. Program/proje asistanı

4.2.1. Program/proje yöneticisi

ÇALIŞAN SAYISI

ÇALIŞAN SAYISI

(Yönetim, denetim kurulu üyeleri ve asıl üyeler hariç)

4.

BÖLÜM III ÜYE ÇALIŞAN BİLGİLERİ
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Yayın organı ile ilgili bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Soru 3'e geçinHayır 0XEvet 1

Kuruluşunuzun yayın organı/organları var mı?

Periyodu (2)Adı (1) Kapsamı (3)

YAYIN ORGANLARI

1.

2.

Hayır 0XEvet 1

SANDIK

Bir sonraki bölüme geçin

5. Kuruluşunuza bağlı sandık var mı?

Hayır 0XEvet 1 Soru 5'e geçin

KÂR AMAÇLI KURULUŞLAR

3. Kuruluşunuza bağlı veya ortağı olduğunuz kâr amaçlı kuruluş var mı?

...............................................4.1.

...............................................

...............................................

Kuruluşun Adı

Kuruluş Tarihi

Vergi Kimlik No

Hukuki Statüsü (4)

Dönem Net Kârı veya Zararı  [TL]

Giderleri [TL] (7)

Gelirleri [TL] (6)

Hisse Oranı [%] (5)

:

:

:

:

:

:

:

:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Borçları

Alacakları

Banka

Kasa

:

:

:

:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

4. Kâr amaçlı kuruluşa ilişkin bilgileri aşağıya yazınız.

(1) Adı sütununa yayın organın adı yazılır.
(2) Periyodu sütununa yayının niteliğine göre; Günlük, Haftalık, 15 Günlük, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık ibarelerinden biri yazılır.
(3) Kapsamı sütununa yayının niteliğine göre; Uluslararası, Ulusal, Bölgesel veya Yerel ibarelerinden biri yazılır.
(4) Hukuki Statüsü sutünuna; İktisadi İşletme, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket, Kooperatif veya bunların dışındaki hukuki statü yazılır.
(5) Derneğin kâr amaçlı kuruluştaki hisse oranı yazılır.
(6) Gelirler Satırına; "Bürüt Satışlar", "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar", "Olağandışı Gelir ve Karlar"ın toplamı yazılır.
(7) Giderler Satırına; "Satış İndirimleri", "Satışların Maliyeti", "Faalilyet Giderleri", "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar", "Finansman Giderleri", Olağandışı 
Gider ve Zararlar", "Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları" nın toplamı yazılır.

YAYIN ORGANLARI, KÂR AMAÇLI KURULUŞLAR ve SANDIKBÖLÜM IV

GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU 19 .01 .2015
26 .03 .2016



Hayır 0XEvet 1 Bir sonraki bölüme geçin

Kuruluşunuza bağlı kar amacı olmayan tesis, müessese vb. eklentileriniz var mı?1.

Kuruluşunuzun kâr amacı olmayan tesis ve eklentilerinin bilgilerini aşağıda belirtir misiniz?

12.1 Yurt Var

22.2 Misafirhane Var

32.3 Kamp tesisi Var

42.4 Kreş ve gündüz bakımevi Var

52.5 Yatılı çocuk yuvası/gençlik merkezi Var

62.6 Sığınmaevi/kadın misafirhanesi Var

72.7 Huzurevi Var

82.8 Aşevi/aşocağı Var

92.9 Sağlık/rehabilitasyon tesisi Var

102.10 Kütüphane Var

112.11 Okuma salonu Var

Adı Açık Adresi Kuruluş Yılı

2.

BÖLÜM V TESİSLER

GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU 19 .01 .2015
26 .03 .2016

122.12 Eğitim/kurs tesisi Var

132.13 Dershane Var

142.14 Sergi salonu Var

152.15 Konferans salonu Var

162.16 Spor sahası Var

172.17 Spor salonu Var

182.18 Lokal Var

192.19 Diğer Var



Hayır 0XEvet 1

Kuruluşunuzun yurtdışındaki herhangi bir kuruluş ile ilişkisi bulunmakta mıdır?

Bir sonraki bölüme geçin

2.Kuruluşunuzun ilişkisi hangi statüdedir? Yurtdışındaki kuruluşun adı ve adresi ile faaliyetin başladığı veya yapıldığı yılı yazar mısınız?

[Dikkat! Birden çok seçenek işaretlenebilir]

2.1.Üyelik 1

Kuruluşun Adı YılıAçık Adresi

2.2.Danışmanlık 2

2.3.Proje/Faaliyet Ortaklığı 3

2.4.Diğer 4

1.

2.

ULUSLARARASI FAALİYETLERBÖLÜM VI

GEÇİCİ YK FAALİYET RAPORU 19 .01 .2015
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Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?

Soru 4'e geçinX 1İşletme Hesabı Esası (İşletme Hs. ) 0Bilanço Esası (Yevmiye Defteri)

GELİRLER [TL]

Önceki Yıldan Devreden Gelir 0,00 ₺
Kasa

:

: 0,00 ₺
Banka : 0,00 ₺
Alacaklar : 0,00 ₺

Üye Ödentileri : 7.150,00 ₺
Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) : 0,00 ₺
Kamu Kururluşlarından Alınan Yardımlar (2) : 0,00 ₺
Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı : 2.200,00 ₺

Bağış Gelirleri : 2.200,00 ₺
Yardım Toplama Gelirleri : 0,00 ₺

İktisadi İşletme Gelirleri : 0,00 ₺
Finansal Gelirler : 0,00 ₺
Kira Gelirleri : 0,00 ₺
Diğer Gelirler : 0,00 ₺
Alınan Borçlar : 0,00 ₺

GELİRLER TOPLAMI :
9.350,00 ₺

GİDERLER [TL]

Önceki Yıldan Devreden Borç : 0,00 ₺
Genel Giderler : 986,75 ₺
Personel Giderleri

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:

:
0,00 ₺

0,00 ₺
Kültür, Sanat, Spor : 0,00 ₺
Eğitim ve Araştırma

Sosyal Hizmetler

Sağlık

Hukuk ve İnsan Hakları

Hayır Yardımları

Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma

Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma)

:

:

:

:

:

:

:

Uluslararası Faaliyetler

Diğer

:

:

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺
Diğer Giderler : 126,18 ₺
Mevcut Kasa : 0,00 ₺
Mevcut Banka : 2.187,07 ₺
Mevcut Alacaklar : 6.050,00 ₺

GİDERLER TOPLAMI : 9.350,00 ₺

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3. 

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2. 

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1. 

3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.4. 

3.4.5. 

3.4.6. 

3.4.7. 

3.4.8. 

3.4.9. 

3.4.10. 

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

1.

2.

3.

(1) Beyannamenin IX uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.
(2) Beyannamenin X uncu bölümünün 2 nci sorusuna verilen cevap ile uyumlu olması gerekir.

BÖLÜM VII MALİ BİLGİLER
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Hayır 0XEvet 1

Kuruluşunuz 

Soru 3'e geçin

2015 yılında, YURTİÇİNDE herhangi bir sivil toplum kuruluşundan NAKDİ yardım aldı mı?

YURTİÇİ NAKDİ YARDIMLAR

1.

Kuruluşunuzun aldığı NAKDİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu ............................................

............................................

.........................................................................

.........................................................................

2.1.

Kuruluşunuzun aldığı NAKDİ yardım projeli ise, projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Yardım Aldığı Kuruluşun Adı Aldığı Yardımın Tutarı (TL)

......................... ............

2.

Soru 5'e geçin1Evet X 0Hayır

yılında, YURTİÇİNDEKİ herhangi bir sivil toplum kuruluşuna NAKDİ yardım yaptı mı?Kuruluşunuz 20153.

Soru 7'ye geçin1Evet X 0Hayır

YURTİÇİ AYNİ YARDIMLAR

yılı içinde, YURTİÇİNDEKİ herhangi bir sivil toplum kuruluşundan AYNİ yardım aldı mı?Kuruluşunuzun 20155.

Yardım Yaptığı Kuruluşun Adı Yardımın Tutarı (TL)

4.1 ........................................................................................Projeli Projesiz

Kuruluşunuzun yaptığı NAKDİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?4.

Yardım Yaptığı Kuruluşun Adı Yardımın  Cinsi

Yaptığı Rayiç

Bedeli (TL)

8.1. .........................
............

.....................................Projeli Projesiz ..........

Kuruluşunuzun yaptığı AYNİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?8.

Bir sonraki bölüme geçin1Evet X 0Hayır

yılı içinde, YURTİÇİNDEKİ herhangi bir sivil toplum kuruluşuna AYNİ yardım yaptı mı?Kuruluşunuzun 20157.

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu .........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

6.1.

Kuruluşunuzun aldığı AYNİ yardım projeli ise, projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Yardım Aldığı Kuruluşun Adı Rayiç (TL)

......................................................................... .................

Yardım  Cinsi

.............................

Kuruluşunuz AYNİ yardım aldığı sivil toplum kuruluşunun adı,aldığı yardımın cinsi ile rayiç bedelini yazar mısınız?6.

YURTİÇİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YARDIMLAŞMABÖLÜM VIII
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Hayır 0XEvet 1

Kuruluşunuz 
Soru 3'e geçin

2015 yılı içinde, YURTDIŞINDAKİ kişi, kurum ve kuruluşlarından NAKDİ yardım aldı mı?

YURTDIŞI NAKDİ YARDIMLAR

1.

Soru 6'ya geçin1Evet X 0Hayır

yılı içinde YURTDIŞINDAKİ kişi, kurum ve kuruluşlara NAKDİ yardım yaptı mı?Kuruluşunuz 20153.

Yardımın Tutarı (TL)Yardım Aldığı Kişi, Kurum ve Kuruluş

........................................................................................ProjesizProjeli4.1

Kuruluşunuzun yaptığı NAKDİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazınız.4.

Soru 7'ye geçin1Evet X 0Hayır

YURTDIŞI AYNİ YARDIMLAR

yılı içinde, YURTDIŞINDAKİ kişi, kurum ve kuruluşlardan AYNİ yardım aldı mı?Kuruluşunuz 20155.

Yardım Yaptığı Kişi, Kurum ve Kuruluşun Adı
Yardımın Cinsi Bedeli (TL)
............................................... ..............................

.......
ProjesizProjeli8.1.

Yaptığı Rayiç

Kuruluşunuz yaptığı AYNİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?8.

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu ..............................

..............................

..............................

..............................

2.1.

Kuruluşunuzun aldığı NAKDİ yardım projeli ise, projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Yardım Aldığı Kamu Kuruluşun Adı Aldığı Yardımın Tutarı (TL)

.............................. ..............................

Kuruluşunuzun aldığı NAKDİ yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?2

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu ..............................

..............................

..............................

..............................

6.1.

Kuruluşunuzun aldığı AYNİ yardım projeli ise, projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Yardım Aldığı Kişi, Kurum ve Kuruluşun Adı Rayiç (TL)

.............................. ..............................

Yardımın Cinsi

..............................

Kuruluşunuz AYNİ yardım aldığı kişi, kurum ve kuruluşun adı, aldığı yardımın cinsi ile rayiç bedelini yazar mısınız?6.

Hayır 0XEvet 1 Bir sonraki bölüme geçin

yılı içinde, YURTDIŞINDAKİ kişi kurum ve kuruluşlara AYNİ yardım yaptı mı?Kuruluşunuz 20157.

YURT DIŞI YARDIMLARBÖLÜM IX
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Hayır 0XEvet 1

Kuruluşunuz

Soru 3'e geçin

yılı içinde Türkiye'deki KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN NAKDİ yardım aldı mı?2015

(5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında olanlar hariç)

1.

Soru 5'ya geçin1Evet X 0Hayır

(5253 sayılı Dernekler Kanununun10 uncu maddesi kapsamında)
yılı içinde Türkiye'deki KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile ortak proje yaptı mı?2015Kuruluşunuz3.

:

:Kuruluşun Katkısı (TL)

Proje Yapılan Kuruluş

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu .....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

4.1

Proje Yaptığı Kamu Kuruluşunun Adı

.....................

Kuruluşun yaptığı ortak projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazınız.4.

Soru 7'e geçin1Evet X 0Hayır

   yılı içinde amaç doğrultusunda herhangi bir faaliyet yaptı mı?Kuruluşunuz 20155.

.....................6.1.

yılı içinde yaptığı ve önemli gördüğünüz üç faaliyeti kısaca yazar mısınız?6. Kuruluşunuz 2015

Bir sonraki bölüme geçin1Evet X 0Hayır

yılı içinde gıda bankacılığı yaptı mı?Kuruluşunuz 20157.

TL

TL

TL

TL0,00 ₺Diğer8.4.

0,00 ₺

0,00 ₺

0,00 ₺

8.3.

8.2.

8.1.

Giyecek

Temizlik

Gıda

yılı içinde gıda bankacılığı kapsamında yaptığı yardım tutarını aşağıya yazınız?Kuruluşunuzun 20158.

Kuruluşunuzun aldığı  NAKDİ  yardıma ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

:

:

:

:

Uygulanacağı Yer

Bütçesi (TL)

Süresi

Konusu .....................

.....................

.....................

.....................

2.1

Kuruluşunuzun aldığı  NAKDİ  yardım projeli ise, projeye ilişkin bilgileri aşağıya yazar mısınız?

Yardım Aldığı Kamu Kuruluşunun Adı Aldığı Yadımın Tutarı (TL)

..................... .....................

2.

KAMU KURUMLARI NDAN ALINAN YARDIMLAR ve FAALİYETLERBÖLÜM X
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Hayır 0XEvet 1

Mülkiyeti kuruluşunuza ait taşıt var mı?

Soru 3'e geçin

TAŞITLAR
1.

Soru 7'e geçin1Evet X 0Hayır
yılı içinde edindiği taşınmaz mal var mı?Kuruluşunuzun 20155.

Niteliği (2) Edinme Şekli

8.1. ............... ............... .............................. ...............

Edinme Tarihi/Yevmiye No Alış/Rayiç Bedeli İli/İlçesi

yılı içinde sattığı hibe ettiği taşınmaz mallarına ait bilgileri yazınız.Kuruluşunuzun 20158.

      Bu beyanın (verilen tablolar ve yapılan açıklamaların) tarafımızdan incelendiğini ve bilgimize göre gerçek, doğru ve tam bir
beyan olduğunu ve Yönetim Kurulumuzun 09.01.2016  Tarih ve 002 sayılı kararı ile
beyan ederim. 11.01.2016

 İmza

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Niteliği (2) Edinme Şekli

4.1. .............................. ............... ............... ...............

İli/İlçesiAlış/Rayiç BedeliEdinme Tarihi/Yevmiye No

Kuruluşunuzun taşınmaz mallarına ait bilgileri aşağıya yazar mısınız?4.

Hayır 0XEvet 1 Soru 5'e geçin

TAŞINMAZ MALLAR

Kuruluşunuzun taşınmaz malı var mı?3.

Niteliği (2) Edinme Şekli Edinme Tarihi/Yevmiye No Alış/Rayiç Bedeli

6.1. .............................. ............... ............... ...............

İli/İlçesi
yılı içinde edindiği taşınmaz mallarına ait bilgileri yazar mısınız?Kuruluşunuzun 20156.

1Evet X 0Hayır

yılı içinde sattığı/hibe ettiği (Tapu kaydından düştüğü) taşınmaz mal var mı?Kuruluşunuzun 20157.

I II III XIIV V VI VII VIII IX X

Şeffaflık ilkesi gereğince, bu beyannamenin kamuoyu ile paylaşılmasını kabul ettiğiniz bölümlerin numaralarını işaretleyiniz. 

Taşıtlarınıza ait bilgileri aşağıya yazar mısınız?

.............................. ...............2.1. ............... ...............

ModeliTürü (1) Markası Plakası Edinme Tarihi

2.

(1) Türü sütuna; binek otomobil, minibüs, midibüs, otobüs, ambulans, traktör, kamyon vb. yazılır.
(2) Niteliği sutünuna, tapu kaydındaki durumuna uygun olarak bina, arsa, arazi, daire, dükkan, tarla, bahçe vb. yazılır.

oy birliği/oy çokluğu ile onaylandığını
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