Kuruluş Tarihi

:

19.01.2015

Kütük Numarası

:

06-118-040

Vergi Kimlik Numarası

:

3870585216

Sorumlu Kişi

:

Aras Onur

Kamu Denetimi Mercii

:

T.C. İçişleri Bakanı

Sicil Mercii

:

T.C. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

Hazırlayanlar

:

Aras Onur

Melike Oral

Ezgi Koman

Ercan Gökçay

2019-2021 Faaliyet Raporu ©
23.02.2022

İÇİNDEKİLER
Başkanın Mesajı

1

Tarihçe

3

Yönetim Kurulu

4

Denetim Kurulu

6

Profesyoneller

7

İstatistikler

8

Durum Bildirimleri ve Özel Açıklamalar

9

Faaliyetleri Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

10

1. Kurumsal Faaliyetler
1.1. Üye İlişkileri & Kurumun Güçlendirilmesi

13

1.2. Uyum Çalışmaları

16

2. Amaca Yönelik Faaliyetler
2.1. Burs ve Destekler
2.1.1. Öğrenim Bursları

19

2.1.2. Sağlık Destekleri

20

2.2. Savunuculuk Faaliyetleri
2.2.1. Hak İhlalleriyle Mücadele
2.2.1.1. Çocuk Hakları Savunuculuğu

21

2.2.1.2. LGBTİ Hakları Savunuculuğu

22

2.2.2. İltica Çalışmaları

23

2.3. Görünürlük Faaliyetleri

24

2.4. Sivil Toplum Faaliyetleri

26

2.5. Bilimsel Etkinlikler

28

2.6. Birim Faaliyetleri: Çocuk Hakları Merkezi

29

3. Uluslararası Faaliyetler

41

4. Dış Denetimler ve Denetim Kurulu Faaliyetleri
4.1. Denetim Kurulu Raporları

45

4.2. Dış Denetim Raporları

48

5. Mali Raporlar
5.1. Giderler

56

5.2. Gelirler

57

5.3. Mali Özet

58

1

BAŞKANIN MESAJI

2012 yılında öğrencilere burs kaynağı sağlanması ile
tohumu atılmış olan hareketimizin on, Fikir ve Sanat
Atölyesi Derneği tüzel kişiliği çatısı altındaki faaliyetlerimizin
yedi yılını geride bıraktık. Yıllardır izlediğimiz amaçlar ve
benimsediğimiz hedeflere, II. Dönem Yönetim Kurulu olarak
24.03.2019 tarihinde üstlendiğimiz sorumlulukları elimizden geldiğince yerine getirerek katkıda bulunabilmiş
olmaktan gurur duyuyoruz.
Planlanan faaliyetler ile proje ve programlarımız, geride
bırakmaya hazırlandığımız dönemde küresel salgının
etkisiyle yeniden şekillenmiş olsa da sürdürülebilir bir kurum
olma yolundaki hedeflerimizden şaşmadık. FİSA’nın kabiliyet
ve kapasitesini artırmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya, yeni
programlar geliştirmeye, çalışmalarımızı ölçeklendirerek
faaliyet alanlarımızda uzmanlaşmaya devam ediyoruz.
Mayıs 2019’da kurulan FİSA Çocuk Hakları Merkezinin
güçlendirilmesine yönelik adımlarımızın eşliğinde iltica
merkezlerinin
çalışmaları
LGBTİ
ve
araştırmaları
kurulabilmesini önemsiyoruz.
2021 yılı içerisinde EuroGMC Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyum amacıyla başlattığımız çalışmalar ışığında profesyonelleşme girişimlerimizi hızlandırdık; ilkesel düzenlemeleri
hayata geçirmek üzere görüşe açtık. Ethem Seçkin Eğitim
Fonu ve Sağlık Destek Fonu kapsamındaki desteklerin
sürdürülebilirliğini temin edebilmek amacıyla politikalar
geliştirmeyi benimsedik.
Bugün üye olarak aramızda olsun ya da olmasın, her nevi
destekleriyle hareketimize nefes olan kurucularımız,
üyelerimiz ve bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyor; FİSA’nın
üyeleri, gönüllüleri, profesyonelleri ve yöneticilerinin değerli
emekleriyle kurumsal yapımızın gelişerek güçleneceğine
içtenlikle inanıyorum.

Aras ONUR
Başkan
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TARİHÇE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Maddi yoksunluk yaşadığı için öğrenimini tamamlayamamış, şehir ya da öğrenim kurumu değiştirmiş veya
kayıt yaptırmaktan imtina etmiş öğrencilere burs kaynağı
sağlanması ile 2012 yılında tohumu atılmış olan hareket,
destekçilerin artmasıyla birlikte bir sivil toplum kuruluşu
çatısı altında faaliyet göstermeye gönüllü olan on bir (11)
kurucu üyesiyle 19 Ocak 2015’te tüzel kişilik kazandı.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup yüksek öğrenimini
yurtdışında almakta olan öğrenciler arasında öğrenimini
tamamladıktan sonra yurda dönmeyi ilke edinen ve
belirlenecek başarı ölçütlerini karşılayan ihtiyaç sahiplerini
odak almak üzere Ethem Seçkin Eğitim Fonu kuruldu.
Aynı yıl Sağlık Destek Fonu hayata geçirildi.
FİSA, Türkiye Mülteci Konseyine katıldı; yıl sonunda kâr
amacı gütmeyen yayıncılık faaliyetleri başlatıldı.

FİSA’nın tüm öğrenim bursu faaliyetleri, Ethem Seçkin
Eğitim Fonu kapsamına alındı. Aynı yıl IGLYO ve Çocuğa
Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağına katılım sağlandı.

Çocuk hakları savunuculuğu faaliyetlerinin yürütülmesi
ve koordinasyonu amacıyla dernek bünyesinde faaliyet
göstermek üzere Çocuk Hakları Merkezi kuruldu.
Salgın döneminde yetişkinlerin ve çocukların korunması
amacıyla bilgilendirme politikaları geliştirildi. İzleme ve
raporlama faaliyetlerine ağırlık verildi.
FİSA, Sivil Toplumda Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Derneğine katıldı. Çocuk Hakları Merkezinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler geliştirildi. Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum süreci başlatıldı.
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YÖNETİM KURULU

Aras ONUR
Başkan

Yeşim TUNÇ
Sayman

Arzu SUSANTEZ, LLM
Genel Sekreter
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23 Nisan, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden
Uluslararası Bakalorya diplomasıyla mezun olduktan
sonra Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümünü tamamladı. PEN Uluslararası Yazarlar
Derneği İngiltere Merkezi üyesi olan ve 2015-2016
yılları arasında Karşı Gazetede başyazar olarak yer
alan Aras Onur, mesleğini okuryazarlık olarak anıyor
ve yazarlık faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürüyor.
Birinci derece kan yakını 2019-2022 dönemi yönetim kurulu
yedek üyesidir. Eş veya ikinci derece kadar kan ve sıhrî
yakınları arasından başkaca organ üyesi bulunmamaktadır.

6 Aralık, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi
İktisat Bölümü mezunu. Türk Ticaret Bankasında
başladığı profesyonel yaşamını muhtelif finans ve
sigorta şirketlerinde orta ve üst düzey yönetici
olarak sürdüren Yeşim Tunç, hâlen sigorta
brokerliği şirketi TEB Artı Sigorta’da genel müdür
olarak görev yapıyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

8 Ocak, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden
Uluslararası Bakalorya diplomasıyla mezun olduktan
sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini
tamamladı. Bilişim hukuku alanındaki yüksek lisans
derecesini Hacettepe Üniversitesinden aldı. Muhtelif
hukuk büroları ve kurumlarda görev aldıktan sonra
hukuk kariyerini sonlandıran Arzu Susantez, BKM
Mutfak kadrosundaki deneyiminin ardından hâlen
oyuncu olarak çalışıyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

22 Nisan, Batı Berlin doğumlu. TED Ankara Kolejinden
Uluslararası Bakalorya diplomasıyla mezun olduktan
sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünü
girişimcilik ve uluslararası işletme alt dallarıyla
tamamladı. Gıda ve makien endüstrisi alanında
faaliyet gösteren Özlem Tuna Erkurt, hâlen EKOL
Limited’de iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

12 Ağustos, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden
mezun olduktan sonra Nottingham Üniversitesi
(Birleşik Krallık) İnşaat Mühendisliğini tamamladı.
Yurtiçi ve yurtdışı projelerinde muhtelif firmalarda
proje mühendisi ve planlama takım lideri olarak görev
yaptı. Mesleğine Dubai Emirliği’nde (BAE) serbest
rollerde devam ediyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

Özlem TUNA ERKURT
Üye

Emir EGELİ
Üye

GÖREV ALMIŞ ORGAN ÜYELERİ
Av. Mehmet Ferit AKA
Genel Sekreter (19.02.2021 - 15.01.2022)
Yönetim Kurulu Üyesi (24.03.2019 - 19.02.2021)
Prof. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU
Genel Sekreter (24.03.2019 - 19.02.2021)
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DENETİM KURULU

Sema AKIN
Başkan

Çağıl Naz KAYA
Üye

Tbp. Hülya KABACAOĞLU
Üye
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25 Ocak, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinden
mezun
olduktan
sonra
Bilkent
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler
Bölümünü
tamamladı.
Finansbank ve A&T Bank gibi kurumlarda çalıştıktan
sonra Yapı Kredi Bankasında görev yapan Sema
Seçkin, hâlen bağımsız olarak finans danışmanlığı
yapıyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

1 Haziran, Ankara doğumlu. TED Ankara Kolejinin
Endüstri
Üniversitesi
Bilkent
ardından
oldu.
mezun
Bölümünden
Mühendisliği
lisans
yüksek
üzerine
tasarım
Endüstriyel
çalışmasına devam eden Çağıl Naz Kaya, hâlen
denetim ve danışmanlık firması Price-waterhouse
Coopers Türkiye’de görev yapıyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

19 Ocak, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezunu. Muhtelif kamu hastanelerinde
görev aldıktan sonra Ankara Numune Hastanesi
Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı, 1993-2000 yılları
arasında T.C. Cumhurbaşkanlığında görev yaptı. Hâlen
akupunktur ve tamamlayıcı tıp tedavileri üzerine
çalışmalar yürütüyor.
Eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları
arasından dernek organ üyesi bulunmamaktadır.

PROFESYONELLER

Göreve Başlama
Tarihleri

Melike ORAL
Genel Merkez Koordinatörü

01.02.2022

Ezgi KOMAN
Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü

01.01.2021

Cankız ÇEVİK
Çocuk Hakları Merkezi Yetkilisi

01.01.2021

SMMM Ercan GÖKÇAY
Mali Müşavir

01.01.2019

Av. Kasım AKBAŞ
Hukuk Müşaviri

01.04.2021

Av. Ufuk Can MAHANOĞLU
Hukuk Müşaviri

01.07.2021
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İSTATİSTİKLER

Yönetim
Kurulu
Toplantıları

Toplam
Toplantı Sayısı

Tam Katılımlı
Toplantılar

4/5 Katılımlı
Toplantılar

3/5 Katılımlı
Toplantılar

2019 1

7

7

0

0

2020

5

5

0

0

2021

7

1

6

0

2022 2

4

0

4

0

1
2

24.03.2019 tarihinden sonra düzenlenen toplantılar gösterilmektedir.
23.02.2022 tarihine kadarki toplantılar gösterilmektedir.

40

ÜYE SAYILARI

Genel Merkez
Şube

Gerçek Kişi
Üye Sayısı

Tüzel Kişi
Üye Sayısı

32

-

-

-

30

20

10

TOPLAM

32

0
0

23.02.2022 tarihi itibarıyla geçerli sayılar gösterilmektedir.
Derneğin şubesi bulunmamaktadır.
Tüzel kişi üye kabul edilmemektedir.
Dernek üyeleri arasında imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır.
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yeni katılan üye sayısı
Çıkan/çıkarılan üye sayısı

2021

DURUM BİLDİRİMLERİ &
ÖZEL AÇIKLAMALAR

Derneğin yurt içi ya da dışında temsilciliği yer almamaktadır.
Derneğin lokal, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası,
huzurevi ve aşevi gibi dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan
desteklemek için kurulmuş herhangi bir eklentisi bulunmamaktadır.
Derneğin iktisadi işletmesi bulunmamaktadır.
Dernek, gıda veya giysi bankacılığı faaliyeti yürütmemektedir.
Dernek tarafından veya dernek aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle dernek ve yönetim kurulu üyeleri ile
yöneticiler hakkında verilen herhangi bir idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.
Derneğin düzenli ve düzensiz müşavirlik hizmeti aldığı kişi ve kurumlarla herhangi bir çıkan
çıkar çatışması yaşanmamıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhrî yakınlarının, dernekle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
Mali ve idari iş ve işlemleri yürütmekle görevli bir dernek profesyonelinin bulunmaması
nedeniyle 24.03.2019 tarih 004 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca dernek başkanı, derneği
münferiden ve sınırsız olarak temsil etmeye yetkilendirilmiş olup temsil yetkisi karar verme
yetkisini içermemektedir.
Derneğimizce, 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler
Yönetmeliğinin otuz birinci(31) maddesiyle otuz ikinci maddesinin (a) fıkrası gereği tutulması
zorunlu defterler olan işletme hesabı defteri, üye kayıt defteri, yönetim kurulu karar defteri ve
evrak kayıt defteri mevzuat hükümleri uyarınca onaylatılarak tutulmaktadır. 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.
25.08.2016 tarihinde görevlendirilen Öğrenim Bursları Komitesi'nin görev, yetki ve sorumluluğu
yönetim kurulu uhdesine alınarak komite 02.10.2019 tarih 010 sayılı yönetim kurulu kararıyla
lağvedilmiştir.
27.01.2022 tarih 002 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca benimsenin şeffaflık ilkesi gereği
2021 yılından itibaren dernek beyannamesinin kamuya açık yayımlanmasına karar verilmiştir.
Dernek çalışanlarının sosyal sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel
sonuç doğuran dernek faaliyetlerine ilişkin sosyal sorumluluk yönetmeliği hazırlanarak III.
Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine sevk edilmiştir.
Derneğin, hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planlanmakla
birlikte faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyeceği değerlendirilen yönetim ve faaliyetlerinde
değişiklik öngörülmemektedir.
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FAALİYETLERİ ETKİLEYEBİLECEK
MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanun'un 57. maddesiyle dernek adlarında kullanımı izne tabi sözcükler
arasına "Şehit" ve "Gazi” sözcükleri eklenmiştir.
25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un 21. maddesiyle, dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona
erenlerin adı, soyadı, doğum tarihi ve kimlik numarasının kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren
kırk beş gün içinde ilgili dernekler birimine bildirilmesi düzenlenmiştir.
25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun ile "Bir derneğin faaliyeti çerçevesinde Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından
dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında
kovuşturma başlatılması hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak
İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli olmaması ve
gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten
alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur." hükmü getirilmiştir.
25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun ile Dernekler Kanunu'nun ceza hükümlerini düzenleyen 32.
maddesinde değişiklikler yapılmıştır.
Derneklerin, 25/03/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun'un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin
bulunduğu dernekler birimine bildirmesi zorunlu kılınmıştır.
09/07/2020 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması
durumunda envanter defterinin yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda
tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde, diğer defterlerin ise İçişleri Bakanlığınca oluşturulan veya izin verilen yazılımlar
kullanılarak elektronik ortamda tutulabilmesi düzenlenmiştir.
09/07/2020 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle bilanço esasına göre hesap tutan dernekler için
büyük defterin onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
09/07/2020 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle alındı belgelerinin İçişleri Bakanlığınca oluşturulan
veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda düzenlenebilmesine olanak tanınmıştır.
21/10/2021 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle (a) genel kurul sonuç bildirimi, (b) yerleşim yerlerinde
meydana gelen değişiklikler, (c) dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, (d) dernek tüzüklerinde
yapılan değişiklikler ve (e) dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin bildirim süresi otuz(30)
günden kırk beş(45) güne çıkarılmıştır.
21/10/2021 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle yurt dışına yapılacak yardımların yardım yapılmadan
önce mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
21/10/2021 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle yetki belgesi olmaksızın gelir toplama yetkisi
yönetim kurulunun asil üyelerine ek olarak dernek temsilcilere de tanınmıştır.
21/10/2021 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle dernek başkanına, yönetim kurulu kararına bağlı
olmak kaydıyla ve görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu
kişilerine Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yetkisi verme hakkı tanınmış; yetki verilmesi
durumunda dernek başkanının sorumluluğunun ortadan kalkmayacağı düzenlenmiştir.
21/10/2021 tarihli Dernekler Yönetmeliği değişikliğiyle yönetmeliğin ek 1 ve ek 2. maddelerinde, İçişleri
Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlerin risk analizlerine göre yapılması esası benimsenmiş ve ilgili
bakanlık birimine yüksek, orta ve düşük risk gruplarını belirleme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca dernek
denetimlerinin, mülki idare amirliklerince düzenlenen eğitim programı sonunda sertifika verilen kamu
görevlileri tarafından yapılması esası benimsenmekle birlikte derneklerin denetimi sırasında ortaya çıkan
ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurulabileceği
düzenlenmiştir.
10

KURUMSAL
FAALİYETLER

1

1.1

ÜYE İLİŞKİLERİ &
KURUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ

II. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.03.2019
tarihinde
tirilmiş;

24.03.2019

17

üyenin

2019-2022

katılımıyla

dönemi

dernek

gerçekleşorganları

seçilerek göreve başlamıştır.
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1.1

ÜYE İLİŞKİLERİ &
KURUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ

01.05.2019

Çocuk hakları savunuculuğu faaliyetlerinin
yürütülmesi ve koordinasyonu amacı ve
yönetim kurulunun 19.04.2019 tarih 007
sayılı kararıyla FİSA bünyesinde faaliyet
göstermek üzere Çocuk Hakları Merkezi
kurulmuştur.

31.12.2019

2019 yılında beş yeni üye FİSA'ya katılmış;
yıllık kurum bütçesi 102.462,76 TL olarak
kesinleşmiştir.

14

ÜYE İLİŞKİLERİ &
KURUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ

1.1

04.10.2020

Yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle
dernek faaliyetleri 01.04.2020 ile 30.11.2020
tarihleri arasında uzaktan yürütülmüştür.

31.12.2020

2020 yılında kurum bütçesi
461.724,35 TL
olarak tamamlanmıştır.

31.12.2021

2021 yılında kurum bütçesi
573.965,51 TL
olarak kesinleşmiştir.
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1.2

UYUM ÇALIŞMALARI

EuroGMC Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum
çalışmaları kapsamında sosyal sorumluluk politikası, insan kaynakları ve personel tazminat
politikası, etik ve kurumsal çalışma ilkeleri,

26.10.2021

16

bilgilendirme politikası hazırlıkları başlatılmıştır.

AMACA YÖNELİK
FAALİYETLER

2

2.1

BURS VE DESTEKLER

ÖĞRENİM BURSLARI

2.1.1

02.10.2019

2019-2020 akademik döneminde
13 öğrenciye karşılıksız düzenli burs
sağlanmasına karar verilmiştir.

20.11.2021

2021-2022 akademik döneminde
9 öğrenciye karşılıksız düzenli burs
verilmesine karar verilmiştir.

19

2.1.2

SAĞLIK DESTEKLERİ

Sağlık Destek Fonu'nun güçlendirilmesi
için

18.11.2021

20

düzenli

fon

kaynağı

çalışmaları başlatılmıştır.

politikası

HAK İHLALLERİYLE MÜCADELE

2.2.1.1. ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCULUĞU

2.2.1

18.05.2019

Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Bir Arada
ve Eşit Yaşam programının yürütülmesi
amacıyla Hrant Dink Vakfına destek
başvurusunda bulunulmuştur.

08.07.2019

Çocukların, ihtiyaç ve isteklerini
belirleyerek 2019 Mart dönemindeki yerel
yönetimler seçimlerinde göreve gelmiş
olan yöneticilere yönelik yönetişim politikaları geliştirilmesi ve çocuk hakları ve
katılımı konusunda politika metni oluşturması amacıyla çocuk çalıştayı düzenlenmesini hedefleyen Beni de Dinle
programı Uluslararası Çocuk Merkezi ve
AB Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle 08.07.2019-13.02.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür.

19.02.2021
Dernek tüzüğünün ikinci(2) ve üçüncü(3) maddeleri ile 26.03.2016 tarihli genel kurul
toplantısında alınan Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına
Dair İlke Kararı uyarınca ve yürütme kurulu üyesi olduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağının üyelerce kabul edilmiş genel ilke kararları ışığında,
çocuğun yüksek yararını gözetmek üzere ve çocuk haklarının ihlali ile mücadele
amacıyla tespit olunmuş ve olunacak husus ve konularda idari ve adli mercilere
bildirimlerde bulunulmasına, dava açılmasına, açılan davalara iştirak edilmesine, ulusal
ve uluslararası yargılama faaliyetlerinin başlatılması için bilgi ve belge temin edilmesine,
icabı halinde yasal takip faaliyeti yürütülmesine, bu hususlarda mahkemeler ile tahkim
ve arabuluculuk müesseselerinde iş ve işlemler yürütülmesine karar verilmiştir.
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2.2.1

HAK İHLALLERİYLE MÜCADELE

2.2.1.2. LGBTİ HAKLARI SAVUNUCULUĞU

26.02.2019

Direnç,

Onur

kapsamında

ve

yer

Dahası
alamayan

isimli

kitap

disiplinlerin

yaklaşımlarına yer verilmek üzere devam
kitabı hazırlığı başlatılmıştır.

30.12.2021

LGBTİ bireylerin sivil toplum kuruluşları
tarafından sağlanan psikososyal desteklere
erişimine

ilişkin

araştırma

yürütülmesi

amacıyla program önerisi hazırlanmıştır.
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2.2.2

İLTİCA ÇALIŞMALARI

28.02.2021

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) üye
örgütleri ile FİSA temsilcileri ve çeşitli uzmanların katılımıyla oluşturulan bir heyet tarafından Yunanistan ve Türkiye Sınırındaki
Mültecilerin Durumuna İlişkin Gözlem ve
Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.

30.11.2021

Mültecilerin sivil toplum kuruluşları
tarafından
sağlanan
psikososyal
desteklere erişimine İlişkin araştırma
yürütülmesi amacıyla Türkiye Mülteci
Konseyine destek başvurusunda bulunulmuştur.
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2.3

GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ

08.05.2019

Dernek

başkanı

Aras

Ankara

Büyükşehir

Onur

tarafından,

Belediyesi

iştiraki

Belko'ya yönetim kurulu başkanı olarak
atanan Av. Kerim Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.

02.08.2019

TikTok'un

İki

Yüzü:

Sosyal

medya

platformları hakkındaki hassasiyetleri FİSA
Çocuk Hakları Merkezi adına Ezgi Koman,
BBC Türkçe’ye aktarmıştır.
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GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ

2.3

20.02.2020

FİSA Çocuk Hakları Merkezinden Ezgi
Koman, medya kuruluşları çocuk hakları
açısından Artı TV’ye değerlendirmiştir.

30.03.2020

FİSA Çocuk Hakları Merkezinin
sosyal medya hesapları yayına
başlamıştır.
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2.4

SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ

27.04.2019

27.04.2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek
İçin Ortaklık Ağı IV. Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda 2019-2021 döneminde görev
yapacak yürütme kurulu üyeleri seçilmiş;
Yürütme kuruluna yedek üye seçilen FİSA,
aynı zamanda Ağ’ın üye değerlendirme
kurulu üyesi üç kurumdan biri olarak
göreve başlamıştır.

30.04.2019

OLAM’ın destekleriyle yürütülen
Finduk-II

programının

tamam-

lanması vesilesiyle Ordu Kabataş
Atatürk İlkokulunda fındık üreticisi kadınlarla bir araya gelinerek

çeşitli

atölyeler

düzenlen-

miştir.

18.05.2019

Çocukların cinsel istismardan korunmasına
yönelik interaktif uygulama projesinin desteklenmesi amacıyla AB Türkiye Delegasyonu'na başvuruda bulunulmuştur.
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SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ

2.4

06.01.2020

Kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden
kişilerle evlendirilmeleri yönündeki yasa
tasarı-sının engellenmesini konu alan ve
66 sivil toplum kuruluşu tarafından
imzalanan
ortak
basın
duyurusu,
06.01.2020 günü 11.00’de Ulus Meydanı
Atatürk Heykeli önünde düzenlenen basın
toplantısıyla kamuoyuna açıklanmıştır.

06.04.2021

İnsanlığa Destek Derneğine üye olunmuş; 01.09.2021 tarihli genel kurulunda
derneğin amaç ve konularına ilişkin
tüzük hükümlerinde tadilat yapılarak
derneğin unvanı Sivil Toplumda
Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
Derneği olarak değişmiştir.

27.08.2021

Yirmiden fazla sivil toplum kuruluşunu bir
araya getiren Türkiye Mülteci Konseyinin
II.
Olağan
Genel
Kurul
Toplantısı,
26.08.2021'de
düzenlenmiş;
2018-2021
dönemi yönetim kurulu üyesi olan FİSA,
2021-2023 döneminde denetim kurulu
başkanlığı görevini üstlenmiştir.
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2.5

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

11.05.2019

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü'nün ev sahipliğinde 1112 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen II.
Sığınmacılarda

ve

Mültecilerde

Psikolojik

Sağlık Sempozyumu'na sponsorluk desteğinde bulunulmuştur.

01.04.2020

25-26 Nisan 2020 düzenlenmesi
planlanan ve sponsorluk desteğini
sürdüreceğimiz III. Sığınmacılarda
ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık
Sempozyumu,

küresel

salgın

koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

2.6

06.05.2019

Uluslararası
İşçi
Filmleri
Festivali
kapsamında 06.05.2019 tarihinde, Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten
Akın Salonu’nda düzenlenen Türkiye’de
Çocuk İşçiler söyleşisine FİSA Çocuk Hakları Merkezini Ezgi Koman temsil etmiştir.

20.07.2019

OLAM iş birliğiyle Ordu'da Medyada
Çocuk Temsili ve Fındık Tarımında
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi toplantısı düzenlenmiştir.

26.07.2019

Fındık tarımında görev alan ve dünya devi
üreticilerin aksi protokollerine rağmen üretim
zincirinde rolü bulunan çocuklara ilişkin belgesel hazırlanması yoluyla farkındalık oluşturulmasına yönelik Sıfır Tolerans programı
WeMove Europe desteğiyle 26 Temmuz-26
Aralık 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür.
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2.6

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

20.11.2019
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin 30. yıl dönümü
münasebetiyle sosyal medya kampanyası düzenlenmiştir.

10.12.2019

İnsan hakları günü münasebetiyle
sosyal medya kampanyası
düzenlenmiştir.

20.12.2019

1946 yılında kurulan, ünlü Nutella markasının işletmecisi olan ve küresel çikolata şekerleme pazarında üçüncü en büyük şirket
konumundaki Ferrero Rocher’nin üretim
süreçlerine ilişkin WeMove Europe desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalar, Birleşik
Krallık’ın en yüksek tirajlı gazetelerinden
The Guardian’da yayımlanan haberle ses
getirmiştir. Çalışmalar sonucunda hazırlanan belgesel, henüz yayımlanmadan ulusal ve uluslararası basında yankı bulmuş;
Duvar gazetesi gibi yaygın basılı yayınlarda
yer bulmuştur.
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ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

2.6

04.01.2020

Şimdilik Bilim Sanat ve Felsefe Derneği tarafından Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde 4-5 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen Çocuklarla Yetişmek temalı panelde
FİSA adına Çocuk Hakları Merkezinden Ezgi
Koman, “Çocuklar için Daha İyi Bir Dünya
Çabası: Çocuk Hakları” konulu bir seminerle
yer almıştır.

15.01.2020

15-16 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Sivil Düşün Forumu’nda Çocuk İşçiliğin Önlenmesi
Şirketlere Bırakılabilir mi? konulu
atölye düzenlenmiştir.

01.03.2020

Türkiye’de çocuğa yönelik ayrımcılığa karşı
ilgili tüm öznelerle etkili stratejik yaklaşım
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla
çocuğa yönelik stratejik atölyelerin düzenlenmesi; çocuğa yönelik strateji setinin hazırlanması ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesini amaçlayan Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım (“Ayrımcılığa Karşı
Atölyeler”) programı 01.03.2020-31.07.2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
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2.6

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

Türkçe

08.04.2020
Çocuklar

İçin

Kürtçe

Koronaaaaa:

Bilgi

edinme

hakkına erişmeyen çocuklar için 7-11 ve 12-17
yaş gurubuna yönelik Türkçe, Kürtçe ve
Arapça bilgilendirici materyaller hazırlanmış;
Sevinç Erbulak, Nebil Sayın, Tayanç Ayaydın
ve Sarp Aydınoğlu tarafından seslendirilen
kayıtlar YouTube üzerinden yayımlanmıştır.

28.05.2020

Cinsel istismarın evlilik yoluyla aklanmasına yol açacak kanun değişikliği girişimine karşı altı dernek,
bir sendika ve bir ağın desteğiyle
sosyal medyada farkındalık kampanyası düzenlenmiştir.

13.06.2020

Çocuk İşçi Örgütlenmelerinde Latin
Amerika

Örnekleri

konulu

konfe-

ransta FİSA Çocuk Hakları Merkezini
Ezgi Koman temsil etmiştir.
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ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

2.6

12.11.2020

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, BUSOS, Derin
Yoksulluk Ağı ve Rengarenk Umutlar
Derneği tarafından 30.10.2020 tarihli İzmirSeferihisar depreminin ardından alanda 30
Ekim-9 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan
gözlem ve görüşmeler derlenerek İzmir
Seferihisar Dep-remi Çocuk Hakları Temelli
Gözlem Raporu yayımlanmıştır. Rapor
ekinde Covid-19 Salgını Dolaysıyla Deprem
Sonrası Geçici Yerleşim Alanlarında
Çocuklara Yönelik Alınması Gereken
Önlemler sıralanmıştır.

20.11.2020

Çocuk Hakları Günü münasebetiyle
Cezasızlıkla Mücadelede Güç Birliği
çatısı altındaki örgütlerce ortak bildiri yayımlanmıştır.

15.12.2020

Çocuk Hakları Merkezinin faaliyetlerinin
yürütülmesi amacıyla Ankara ili Çankaya
ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Bestekâr
Sokağında ofis kiralanmıştır.
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2.6

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

01.01.2021

Belçika merkezli Uluslararası İnsan Hakları
Savunucuları
Vakfı
(The
Foundation
Internationale pour les Défenseurs des
Droits de L’Homme) tarafından desteklenen Çocuk Hakları Merkezinin Güçlendirilmesi programı başlatılmıştır.

11.01.2021

WEglobal S.r.l (Etkiniz AB Programı)
tarafından desteklenen ve meslek
liselerinde iş ve ürün üreten liseli
çocuklar ile görevli öğretmenlerin
üretim faaliyetleri sırasında maruz
kaldıkları iş kazalarının izlenmesi,
gördükleri zararların raporlanmasını
amaçlayan Meslek Liselerinde
Çocukların Maruz Kaldıkları “İş Kazalarının” İzlenmesi ve Raporlanması
programı 11.01.2021-30.11.2021 tarihleri
arasında yürütülmüştür.

01.04.2021

İstanbul

Sözleşmesi'nin

kaldırılmasına

ilişkin

yürürlükten

kararı

takiben

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı üyesi 34 kuruluşun katılımıyla ortak bildiri yayımlanmıştır.
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2.6

26.04.2021
Koruma

altındaki

bilgilerinin

kamu

bir
eliyle

çocuğun

kimlik

makamda

ifşa

edilmesine yönelik eleştirileri içeren bildiri,
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık
Ağı üyelerinin ortak kararıyla yayımlanmıştır.

30.04.2021

Durum tespiti yapılması ve dönüşümlerin izlenmesi amacıyla çocuk hakları ve
çocuk çalışmaları alanında kayıpları ve
kazanımlarıyla 2015-2020 dönemini değerlendirme üzere Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin
desteği, Anadolu Kültür iş birliği ve Ebru
Ergin ile Ezgi Koman’ın emeğiyle FİSA
Çocuk Hakları Merkezi tarafından Taş,
Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde
Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte
Sanatın Rolü (Batman, Diyarbakır,
Mardin, Şırnak, Van) araştırma raporu
Türkçe ve Kürtçe yayımlanmıştır.

8.05.2021
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından
desteklenen Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa
Karşı Stratejik Yaklaşım (Ayrımcılığa Karşı
Atölyeler) programı kapsamında Türkiye’deki çocukların yaşadığı ayırımcılığı
görünür kılmayı hedefleyen Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Güncel Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
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ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYETLERİ

01.08.2021
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneğinin (CEİD)
iş birliği ile Herkes için Güvenli ve Eşit
Kent Politikaları araştırması başlamıştır.

16.09.2021

İkisi yaşam hakkı ihlaline (H. Ş. ve M. Y.),
biri işveren şiddetine (Ş. C. K.) maruz
kalan çocukların hak ihlallerine ilişkin
davalar, stratejik dava izleme faaliyeti
kapsamında izlemeye alınmıştır.

03.11.2021

Bir

sokak

röportajında,

mültecilerin

muz

yediği, fakat Türk vatandaşlarının yiyemediği
söylemi üzerine bazı medya kuruluşlarında
mültecilerin hedef gösterilmesinin ardından
sınırdışı

edilme

üzerine

on

iradesi

dokuz

sivil

işletileceği

bilgisi

toplum

örgütü

tarafından ifade özgürlüğünü imleyen ortak
bildiri yayımlanmıştır.
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05.11.2021

Yerel yönetimlerin olağan koşulların yanı sıra
çeşitli kriz durumlarında da çocukların yaşam,
sağlık,

eğitim,

barınma,

beslenme,

katılım

hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin yerine
getirilmesini sağlayıcı, ihlalleri önleyici yerel
politikalar ve uygulamalar geliştirmesi amacıyla
Sivil Toplum için Destek Vakfının des-tekleriyle
Çocuk Hakları Krizi Değil! Yerel Yöne-timler için
Çocuk Hakları Temelli Kriz Yönetimi programı
05.11.2021 tarihinde başlatılmıştır.

04.12.2021

Kriz Dönemlerinde Çocuk
Çalışmaları ve Sanat söyleşisi
düzenlenmiştir.

30.12.2021

23.12.2021 tarihinde Gaziantep’te 4 yaşındaki
A.A. isimli çocuğa iki köpeğin saldırmasının
sonucunda çocuğun ağır yaralanması üzerine
basın kuruluşlarına yansıyan söylemleri takiben
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile
ortak bildiri yayımlanmıştır.
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ULUSLARARASI FAALİYETLER

24.05.2021

IGLYO

tarafından

stratejik

planlamaya

ilişkin odak grup çalışması düzenlenmiştir.

26.05.2021

LGBTİ Kapsayıcı Eğitim Raporu
ve İndeksi'ne Türkiye bilgileri katkısı sağlanmıştır.
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01.01.2019 - 31.12.2021 Hesap Dönemleri Bileşik Denetim Raporu
Künye bilgileri antette yazılı derneğin 01.01.2019 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki hesap
dönemlerini (3) içeren faaliyet ve keyfiyeti, Kurulumuz tarafından
a) 09.07.2020-10.07.2020 tarihleri arasında salgın koşulları nedeniyle uzaktan ve dosya
üzerinden,
b) 25.06.2021-27.06.2021 tarihleri arasında adreste ve dosya üzerinden,
c) 03.02.2022-05.02.2022 tarihleri arasında adreste ve dosya üzerinden
ayrı ayrı ve birlikte yapılan incelemelerle mevzuata ve tüzüğe uygunluğu bakımından denetlenmiş
ve aşağıdaki hususlar tespit ve mütalaa edilmiştir.
İşbu bileşik rapor, yukarıda anılan tarihlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin hazırlanan dönem
denetim raporlarında tespit edilen hususların bileştirilmesinden ibarettir.
Derneğe üyelik başvurularının yazılı olarak yapıldığı, başvuruların Yönetim Kurulu tarafından en
fazla otuz(30) günlük süre içinde karar bağlanarak sonuçların başvuru sahiplerine yazılı olarak
bildirildiği; bu bildirimlerde e-posta ve/veya kısa mesaj servislerinin kullanıldığı görülmüştür.
Derneğin II. Olağan Genel Kurul toplantısının 24.03.2019 tarihinde, yönetim kurulunun çağrısı
üzerine toplandığı görülmüştür. Bu toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hâzirun
listesinde yer verildiği ve toplantıya çağırma, toplantı yerinin tespiti, toplantı yeter sayısı, toplanma
ve oylama usulleri ile gündem maddeleri ve karar almada Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu,
Dernekler Yönetmeliği ve tüzükte amir hükümlere uyulduğu anlaşılmıştır. Organ seçimlerinin
yapılmış olması nedeniyle ilgili Genel Kurul Sonuç Bildirimi, düzenlenen Genel Kurul Toplantısını
izleyen yirmi iki(22) günlük süre içerisinde (15.04.2019 tarihinde) DERBİS üzerinden mülki idare
amirliğine sunulmuştur.
Tüzükte belirtilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları dışında herhangi bir faaliyette bulunulmadığı; Anayasa, anayasal düzen, kanunlar ve sair
mevzuata aykırı herhangi bir fiil gerçekleştirilmediği; askerliğe, millî savunma ve genel kolluk
hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde ve/veya yasaklı sair faaliyette
bulunulmadığı; bu amaçla kamp veya eğitim yeri açılmadığı; özel kıyafet ya da üniforma
kullanılmadığı anlaşılmıştır.
İlgili hesap dönemleri içerisinde yurtdışından bir kez ve toplam 353.890,00 TL tutarında bağış
alındığı, keyfiyete ilişkin bildirimin yasal süresi içerisinde ve 25.12.2020 tarihinde verildiği,
incelenen hesap tablosu ve DERBİS kayıtları ile banka hesaplarından teyit edilerek anlaşılmıştır.
Yapılan defter ve kayıt incelemelerinde
a) Tutulması zorunlu olan ve aşağıda dökümü yazılı tüm defterlerin Ankara İl Sivil Toplumla
İlişkiler Müdürlüğüne onaylattırılarak kullanıldığı;
1. 27.01.2015 tarih 461 tasdik numaralı ve 05.01.2021 tarih 14 tasdik numaralı Karar
Defterleri,
2. 27.01.2015 tarih 460 tasdik numaralı Evrak Kayıt Defteri,
3. 07.09.2016 tarih 2890 tasdik numaralı Üye Kayıt Defteri,
4. 03.04.2017 tarih 1235 tasdik numaralı ve 27.01.2021 tarih 297 tasdik numaralı
İşletme Hesabı Defterleri.
b) Bu defterler ile belge ve dosyalarının düzenli, kolay erişime uygun ve anlaşılır biçimde
muhafaza edildiği;
c) Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine tarih ve numara sırasına göre yazıldığı;
d) Karar yeter sayısına uyularak alınan kararların toplantıya katılan üyelerce imzalanmış
olduğu;
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e) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile kaydedildiği; birbiriyle
çelişen paralel numaralandırmalara rastlanmış olsa da bu eksikliğin giderilmiş ve tek
düzene erişilebilmiş olduğu;
f) Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretlerinin dosyada saklandığı;
g) İşletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak işlendiği;
h) Alındı belgesi bastırılmamış olduğundan Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile tutulması zorunlu
olmadığından demirbaş defteri tutulmadığı görülmüş;
i) Defterlerde herhangi bir tahrifat, ziyan ve/veya zayie rastlanmamıştır.
Harcamaların derneğin amacına uygun olarak, tüzük ve yönetim kurulu kararlarına istinaden
yapıldığı; harcama kalemlerinin Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen fatura, satış fişi, makbuz
ve/veya pusula gibi belgeler vasıtasıyla kayıt altına alındığı anlaşılmıştır. İlgili dönemlerde aynî
yardımda bulunulmadığı ve aynî bağış alınmadığı anlaşılmıştır.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan derneğin, ilgili hesap dönemleri sonunda kayıt ve bilgilere
uygun olarak İşletme Hesabı Tablosu düzenleyerek İşletme Hesabı Defterine işlendiği
görülmüştür. Bu tablo ve defterin incelenmesi suretiyle, dönem içindeki gelir ve giderler, önceki
dönemden devir, banka, kasa ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat olduğu anlaşılmıştır.
Dernek tarafından nakit(elden) tahsilat yapılmadığı; giriş aidatı, mutat aidat ve bağışların yalnızca
banka hesapları ve bu hesaplara bağlı kredi/ödeme kartı ödeme sistemi (POS) aracılığıyla tahsil
edildiği anlaşılmış; 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler
Yönetmeliğinin otuz sekizinci(38) maddesi uyarınca, bankalar aracılığı ile yapılan aidat ve bağış
ödemeleri için banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgelerin alındı belgesi
yerine geçtiği göz önünde bulundurularak Alındı Belgesi bastırılmasının tavsiye edilmesine mahal
olmadığı değerlendirilmiştir.
Derneğin lokali, lokal dışında başkaca bir tesisi ve herhangi bir amaçla kurulmuş sandığı olmadığı
görülmüştür.
Yönetim Kurulu Başkanını, Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan Ek-21 isimli dernek
beyannamelerini
a) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 30.04.2019 tarihinde,
b) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 28.10.2020 tarihinde,
c) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 28.04.2021 tarihinde,
mülki idare amirliğine DERBİS üzerinden bildirdiği görülmüştür. Yapılan incelemelerde
beyannamelerin gerçeği yansıttığı ve kayıtlarla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlık
bulunmadığı anlaşılmıştır.
Derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürüttüğü bir proje olmadığı görülmüştür. Çocuğa
Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’na üye olan derneğin, ayrıca yurtiçinde Türkiye Mülteci
Konseyi adını kullanan Mültecilere Yardım Toplulukları Derneği ile yurtdışında IGLYO – Uluslararası
LGBT+ Gençlik Örgütüne (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer &
Intersex (LGBTQI) Youth and Student Organisation) üyeliklerinin devam ettiği görülmekle
06.04.2021 tarihinde Sivil Toplumda Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Derneğine üye
olunduğu anlaşılmıştır.
Herhangi bir federasyon, birlik ve/veya üst kuruluşa üye olmayan derneğin taşınır ya da taşınmaz
malı bulunmamaktadır. Derneğin iktisadî işletmesi olmadığı görülmüş, herhangi bir ticari
faaliyetine rastlanmamıştır.
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Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem yapılmamış olduğu; Dernekler Kanunu’nun yirmi
sekizinci(28) maddesinde belirtilen sözcüklerin dernek adında yer almadığı; aynı kanununun yirmi
dokuzuncu(29) maddesinde yasaklanan ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına uymakta
olduğu; kamu yararına çalışma niteliği bulunmadığı; ikametgâhında değişiklik yaşanmadığı; şube
veya temsilciliğinin bulunmadığı; halka açık olarak konser, tiyatro, şenlik ve benzeri herhangi bir
etkinlik düzenlenmemiş olduğu anlaşılmıştır.
E-Dernek (DERBİS) üyesi olan derneğin, organ üyelerine herhangi bir ücret ödemediği
görülmüştür. Derneğin, defter ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlarıyla
yazışmalarında Türkiye Türkçesi dışında başka dil kullanma yasağına uyulmakta olduğu
görülmüştür.
Yapılan incelemelerde derneğin vergi, prim, harç, pul ve sair kamu yükümlülükleri dâhil olmak
üzere her türlü vadeli yükümlülüğünün vaktinde ödendiği ve vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Yapılan denetimde, dernek yönetiminin olası kusur, taksir, eksik ve hatalarının dernek üyeleri,
bağışçıları, proje ortakları ve sair taraflar nezdinde açabileceği zararları tazmin edebilmek amacıyla
ihtiyarî sorumluluk sigortası yaptırılmış olması tüm tarafları ve dernek tüzel kişiliğini koruması
açısından yerinde ve olumlu bir önlem olarak mütalaa edilmiştir.
İlgili hesap dönemlerine yukarıda anılan tarihlerde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilerek
ayrı ayrı rapor altına alınan hususlar, Denetim Kurulumuz tarafından oybirliği ile kabul edilerek işbu
birleştirme raporunda mükerreren kayıt altına alınmıştır. 21.02.2022

ASLINDA İMZA VARDIR.
SEMA AKIN
Denetim Kurulu Başkanı

Dr. Aliye Hülya KABACAOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi

Çağıl Naz KAYA
Denetim Kurulu Üyesi

Muhalefet Şerhi, Ayrık Görüş ya da Öneriler:
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DEG201 001 Genel Amaçlı Proje Değerlendirme Raporu
Değerlendirme Nesnesi:

Sorumlu Analist:

Tarih:

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

Gökberk Oğuz

24.12.2021

SINIRLILIKLAR
CVILIS Danışmanlık A.Ş. (kısaca CVILIS) tarafından, Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (kısaca FİSA ya da
genel anlamında “değerlendirme nesnesi”) hakkında düzenlenen Genel Amaçlı Proje Değerlendirme
Raporu, European Criateria of Grant Management Capacity for Non-Governmentals (EuroGMC) temel
alınarak oluşturulan güncel Proje Değerlendirme Metodolojisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.
CVILIS tarafından düzenlenen bu raporda, ilgili değerlendirme nesnesinin elektronik ortamda
sağladığı 197 adet belge, bilgi, dosya ile analistlerimizin tarafından kurumda yapılan görüşme ve
incelemeler dayanak alınmış; raporun oluşturulmasında izlenen metodoloji gereği ortaya çıkabilecek
çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla CVILIS Etik İlkeleri titizlikle işletilmiştir.
Birçok kapsamlı veriye dayanan değerlendirme, sonuç itibarıyla CVILIS’in kamuya açıkladığı
metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür ve rapor gerekçe gösterilerek değerlendirme nesnesine
yapılan destek, katkı ve benzerlerinden dolayı karşılaşılabilecek hiçbir zarardan CVILIS sorumlu
tutulamaz.
Bu raporun tüm hakları CVILIS’e aittir. Hak sahibinin yazılı izni olmadan herhangi bir ortamda
basılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yaygınlaştırılamaz.
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Değerlendirme Nesnesi
Künye
Unvan

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

Kısa Ad

FİSA

Kuruluş Tarihi

19.01.2015

Vergi Kimlik Numarası

3870585216

Kütük Numarası

06-118-040

Kanuni Merkezi

Ankara, Çankaya

UETS Adresi

25949-21638-74129

Özet Bilgi
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, istekli ve yeteneklilerin fikir ve sanat eserleri başta olmak
üzere, her nevi kültürel, bilimsel ve sanatsal eseri üretmesinin desteklemesi; bu kişilere
yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlenmesi; öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde
gereken maddi ve manevi desteklerin sağlanması; bu konuyla ilgili sivil toplum ve
yardımlaşma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi; burs verilmesi; stratejik araştırmalar yapılması;
bilimsel, kültürel ve sanatsal ürün ve faaliyetler ortaya konması; mesleki deneyimlerin
paylaşılması; sosyal yaşamın ve üyeleri arasındaki bağ ve emel birliğinin geliştirilmesi amacı
ile 19.01.2015 tarihinde kurulmuştur.
Derneğin 26.03.2016 tarihli genel kurul toplantısında, engelliler, cinsel azınlıklar, İHAM
tarafından yargılanmaları ve hükümlerine ilişkin hak ihlali kararı verilmemiş olan yüz
kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler hariç olmak üzere eski hükümlüler,
şiddet veya istismar mağdurları, kimsesizler, dramatik/travmatik ani durum değişikliği
sonrası ekonomik veya sosyo-psikolojik güçlük yaşayanlar ile zorunlu eğitim çağındaki yetim
ve öksüzlerin “dezavantajlı gruplar” olarak gözetilmesi kararlaştırılmıştır.
19.04.2019 tarih 007 (040) sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, dernek bünyesinde faaliyet
göstermek üzere Çocuk Hakları Merkezi kurulmuş; kurulan merkezin iş ve işlemlerini
yürütmek üzere dernek üyesi E** E** ile dernek gönüllüsü E** K*** koordinasyonda
görevlendirilmiştir. The Foundation Internationale pour les Défenseurs des Droits de
L’Homme (Belçika merkezli Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Vakfı) ile 22.12.2020
tarihinde imzalandığı görülen T2.046 Hibe Sözleşmesi uyarınca Çocuk Hakları Merkezinin
Güçlendirilmesi başlıklı proje FİSA Çocuk Hakları Merkezinin güçlendirilmesi, yeniden
yapılandırılması, hedef ve amaçlarının güncellenmesi ile kurumsal sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla yürürlüğe alınmıştır.
İşbu genel amaçlı proje değerlendirme raporu, IPA 2018 403-372 Hibe Kontratı'na dayanarak
düzenlenen T2.046 Hibe Sözleşmesi kapsamında yürütülen proje/programın genel
değerlendirmesini konu edinir.

Genel Amaçlı Proje Değerlendirme Raporu 24.12.2021  Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

2

49

Organlar ve Kilit Kişiler
Zorunlu Organlar
Yönetim Kurulu

24.03.2019 - 2022

Başkan

Aras ONUR

19.01.2015

Sayman

Yeşim TUNÇ

26.03.2016

Genel Sekreter

Mehmet Ferit AKA

19.02.2021

Üye

Arzu SUSANTEZ

24.03.2019

Üye

Özlem TUNA ERKURT

19.02.2021

Denetim Kurulu

24.03.2019 - 2022

Başkan

Sema AKIN

26.03.2016

Üye

Çağıl Naz KAYA

26.03.2016

Üye

A. Hülya KABACAOĞLU

26.03.2016

İhtiyari Organlar
Bulunmuyor.
Kilit Kişiler
Personeller
Proje Koordinatörü

Ezgi KOMAN

31.01.2021

İdari Koordinatör

Ayşe Cankız ÇEVİK

15.01.2021

Danışmanlar ve Düzenli Hizmet Sağlayıcılar
Hukuk Müşaviri

Av. Kasım AKBAŞ

15.06.2021

Hukuk Müşaviri

Av. Ufuk Can MAHANOĞLU

15.06.2021

Eklentiler, Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklar
Eklentiler

Lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile iktisadi işletmeler hariç;
yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi nesneden ayrı bir varlığı
olmayan ve nesnenin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerler

Bulunmuyor.
Bağlı Ortaklıklar

Tüzel kişiliği olmayan iktisadi işletmeler ve sandıklar ile hâkim ortak konumunda
bulunulan tüzel kişilikler ve ikiye kadar kurucunun bulunduğu vakıflar

Bulunmuyor.
İştirakler

Sermayesine %50’ye kadar iştirak edilmiş tüzel kişiler ile en az üç kurucunun
bulunduğu vakıflar

Bulunmuyor.
Şubeler

Değerlendirme nesnesinin kayıtlı şubeleri

Bulunmuyor.
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Değerlendirme Sonuçları
Değerlendirme nesnesi ile The Foundation Internationale pour les Défenseurs des Droits de
L’Homme (Belçika merkezli Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları Vakfı) arasında IPA 2018
403-372 Hibe Kontratı'na dayanarak imza edilen T2.046 Hibe Sözleşmesi kapsamında
yürütülen proje/programın incelenmesinden ibaret ve bununla sınırlı olmak üzere:
Projenin, mevcut uygulama eksiklikleri
ve/veya sorunları ortaya koyduğu, bu
eksikliklerin giderilmesi veya sorunların
çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı öneriler
sunmakta olduğu; ancak ilgili uygulama
alanına
metodolojik,
kavramsal
veya
kuramsal olarak özgün katkılarının sınırlı
bulunduğu gözlemlenmiştir. Projede elde
edilmesi öngörülen çıktı ve sonuçların
toplumsal
sorunları
çözme
katkısı
potansiyelinin oldukça güçlü olduğu analiz
edilmiştir. Uygulanan projenin toplum için
fayda ölçeğinin ulusal ölçekte olduğuna
kanaat getirilmiş olup uluslararası ölçekteki
olası izdüşümlerinin geliştirici mahiyet
taşıyacağı değerlendirilmektedir.

karşılaşıldığında
alınması
öngörülen
tedbirlerin (alternatif plan veya kriz
yönetimi planı gibi) ise gerçekçilik ve
uygulanabilirlik açısından gelişime açık bir
yön olarak nitelendirilebileceği analiz
edilmiştir.
Projeden yeni organizasyon kurulması,
araştırmacı
yetiştirilmesi,
yeni
proje
üretilmesi gibi çıktı ve sonuçların elde
edilebilme potansiyelinin yüksek olduğu
gözlemlenirken
projenin
istihdama
doğrudan katkı sağlamadığı, ancak kayda
değer oranda ikincil katkıları haiz olduğu
değerlendirilmiştir.

Projede benimsenen yöntemler ve araştırma
tekniklerinin, ilgili literatüre atıf yapılarak
belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve
öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya
uygun olduğu değerlendirilmiştir. Proje
konusuyla ilgili önceki çalışmalar ve
sonuçlanmış veya yürürlükte olan benzer
projeler,
ekibin
bu
projeyi
gerçekleştirebileceğine
ilişkin
önemli
ölçüde kanıt ve verileri ortaya koymaktadır.

Sosyal değer önerileri barındıran bu
projenin
hangi
gereksinimleri
karşılayabileceği açıkça belirtilmiş; projenin
uygulanmasında
benzer
uygulamalarla
karşılaştırmalar genel itibarıyla yapılmıştır.
Proje çıktısı olarak öngörülen hizmet ve
faaliyetlere erişim sağlanmış olmasına karşın
projenin uygulama sınırlılıkları ile temel
sorunlar
ve
çözümlerinin
ise
bazı
kısıtlılıklarla
birlikte
tanımlandığı
değerlendirilmiştir.

Projede öngörülen iş‐zaman planlaması,
faaliyet paketleri, her bir faaliyet paketinin
önem derecesi ve başarı ölçütlerinin
uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilir
olduğu gözlemlenirken proje ekibinin iş
birliği
ve
koordinasyonunun
faaliyet
paketleri dikkate alınarak kısmen gerçekçi
ve uygulanabilir şekilde planlanabildiği;
projenin
başarısını
olumsuz
yönde
etkileyebilecek riskler ve bu risklerle

Projeye
ilişkin
kaynak
planlamasının
yapıldığı, kaynakların uygunluğunun büyük
oranda gözden geçirildiği, proje ekibinin
projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç
duyulan disiplinleri barındıracak şekilde
yapılandırıldığı, ekip üyelerinin kendi
aralarında uyumlu olduğu ve takımda
bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik
seti) sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca
projeyi hayata geçirmek için gereken iş
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birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımlarının
da önceden tanımlanarak yürütüldüğü ve
bunun doğal bir sonucu olarak projenin,
faaliyetlerin veya proje çıktılarının, ilgili
alanda iş birliği ya da ortaklıklar kurulması
konusunda talep oluşturma potansiyelinin
yüksek olduğu analiz edilmiştir.
İncelemeler
sonucunda
geliştirme
çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider
kalemlerinin belirlendiği; ne ki tasarlanan
uygulamanın işleyişine özgü gelir ve gider
öngörüsünün ise yaşamsal olmayan bazı
faaliyet ve bütçe kalemleri için yeterince
gerçekçi olmadığı ve/veya kırılganlıklar
barındırdığı incelenmiştir.
Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz
etkiler konusunda tüm paydaş grupların
gözetildiği
gözlemlenirken
proje
uygulamasında zaman ve bütçe yönetimi,
kısmî aksaklıklarla işletilmiştir.
Proje kapsamında sigortalanabilir bir
etkinlik/organizasyon öngörülmediğinden
etkinlik
sigortasının
bulunmaması
konusunda herhangi bir geribildirim ihtiyacı
doğmamıştır. Öte yandan değerlendirme
nesnesinin 01.10.2016 tarihinden bu yana
yönetici sorumluluk sigortası bulunduğu
görülmüş; değerlendirmeye konu projeden
doğabilecek sorumlulukların bu poliçe
kapsamında teminat altına alınmış olması
güçlü bir yön olarak değerlendirilmiştir. Ne
var ki kadrolu personel istihdamı sağlanan
bir projede kanundan kaynaklı işverenlik
sorumlulukların teminat altına alındığı bir
sigorta poliçesinin bulunmaması, proje
bütçesi yapılandırma ilkelerine ilişkin
gelişime açık bir yön mahiyetinde
gözetilmeli; personel için yasal karşılıklar

ayrılarak bu karşılıklar için özgülenmiş bir
hesapta takip sağlanmalıdır.
Nakit akışı ve satın alma süreçlerine ilişkin
her ne kadar değerlendirme nesnesinin
yürürlük arz eden yazılı ilkeleri bulunsa da
proje uyarınca oluşan Çocuk Hakları
Merkezinin faaliyetlerine özgü nakit akışı,
muhasebe ve satın alma gibi finansal
düzenlemelerinin bulunmadığı görülmüştür.
Çocuk
Hakları
Merkezi
tarafından
yürütülecek faaliyetlerin ve bunlara bağlı
sorumlulukların yerine getirilebilmesi için
gereken mal ve hizmet teminlerine ilişkin
çıkar çatışması kodunun bulunmaması da
önemle dikkat çekilmesi gereken bir unsur
olarak değerlendirilmektedir.
Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken
mali fonun merkezi yurt dışında bulunan bir
tüzel kişi tarafından sağlandığı görülmekle
birlikte ulusal mevzuat hükümleri uyarınca
verilmesi gereken bildirimin yasal süresi
içerisinde (25.12.2020 tarihinde) onaylı
elektronik ortamda verildiği görülmüştür.
Proje kapsamında öngörülen faaliyetlerin
yürütülebilmesi için dışarıdan temin edilen
mal ve hizmetlere ilişkin işletilen teklif
toplama süreçlerinin belgelendirilemediği
görülmekle birlikte mal ve hizmet
alımlarında piyasa rayiç bedellerinin
üzerinde herhangi bir alım yapılmadığı
değerlendirilmiştir. Projelerin ana faaliyet
kalemlerindeki masrafların rayiç ve hayatın
doğal akışına uygun olduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak dosya üzerinden ve yerinde
yapılan incelemeler ışığında değerlendirme
nesnesinin
genel
amaçlı
proje
değerlendirme görünüm notu 8,20 olarak
tespit edilmiştir.
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Değerlendirme Metodolojisi
Genel amaçlı proje değerlendirmesi, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlarının proje
yönetimi yapıları ve süreçlerinin, projenin amaç ve hedefleriyle uyumlu, gerçekçi, hayatın
doğal akışına uygun, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı işletilip işletilmediğini
denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir. Her biri yüzde dört (%4)
ağırlığa sahip başlıkların yer aldığı Proje Değerlendirme İlkeleri (2021) kapsamında
değerlendirme nesnesinin proje yönetimine ilişkin görünümü değerlendirmeye alınmakta ve
genel kurumsal değerlendirme başlıklarıyla birlikte nihai nota ulaşılmaktadır.
Proje Değerlendirme İlkeleri (2021), European Criateria of Grant Management Capacity for
Non-Governmentals (EuroGMC) temel alınarak oluşturulmuştur. CVILIS sivil toplum
kuruluşları (STK) değerlendirmesi; kamuya açıklanan değerlendirme metodolojisine uygun ve
kurumun tüm verileri dikkate alınarak sonuçlandırılır. CVILIS, sivil toplum kuruluşları
değerlendirme metodolojisini daima; yöntemini ise düzenli olarak bir ve üç yıllık dönemlerde
geriye yönelik testleri de içerecek şekilde gözden geçirir.

Değerlendirme Notasyonu
Görünüm Notu
10

Tanımı
Proje Değerlendirme İlkeleri’ne eksiksiz olarak uyum sağlamıştır.

8,50 - 9,99

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne eksiksiz olarak uyum sağlamıştır.
Projenin iç sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Oluşabilecek
tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir.
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. İlgili
tarafların hakları adil şekilde gözetilmektedir.

7,00 – 8,49

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır.
Projenin iç sistemleri oluşturulmuş, az sayıda iyileştirilmeye gerek
olsa da çalışmaktadır. Oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit
edilmiş, kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
faaliyetleri üst-orta düzeydedir. İlgili tarafların hakları adil şekilde
gözetilmektedir. Büyük riskler teşkil etmese de proje yönetiminde
bazı iyileştirmelere gereksinim vardır.

6,00 – 6,99

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne orta düzeyde uyum sağlamıştır.
Projenin iç sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta,
fakat iyileştirmelere gereksinim duyulmaktadır. Oluşabilecek
riskler tespit edilmiş, kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma
ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı
vardır. İlgili tarafların hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye
ihtiyacı vardır.
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4,50 – 5,99

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne düşük düzeyde uyum sağlamıştır.
Proje iç sistemleri düşük düzeyde oluşturulmuş olup tam ve etkin
değildir. Oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol
altına alınamamıştır. İlgili tarafların hakları, kamuyu aydınlatma ve
şeffaflık ve çalışma koşullarında önemli düzeyde iyileştirmelere
gereksinim vardır.

3,00 – 4,49

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne asgari düzeyde uyum sağlamıştır.
Proje iç sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş olup yetersizdir.
Oluşabilecek riskler tespit edilememiş, kontrol altına alınamamıştır.
İlgili tarafların hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve çalışma
koşullarında yüksek düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır.

< 3,00

Proje Değerlendirme İlkeleri’ne uyum sağlayamamıştır. Projenin iç
sistemleri oluşturulamamıştır. Oluşabilecek riskler tespit
edilememiş veya bu riskler yönetilememektedir. Proje
Değerlendirme İlkeleri’ne her kademede duyarlı değildir. İlgili
tarafların hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve çalışma
koşulları önemli derecede zaaflar içermektedir.

Kayıt ve not olunur.

Gökberk OĞUZ
Analist
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MALİ RAPORLAR

5

5.1

GİDERLER
2019

Önceki Yıldan Devreden Borç

2021

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺25.802,41

₺27.972,22

₺46.055,51

₺0,00

₺0,00

₺237.069,02

₺59.226,00

₺28.435,62

₺141.422,90

Kültür, sanat ve spor

₺0,00

₺0,00

₺0,00

Eğitim ve araştırma

₺58.826,00

₺11.600,00

₺5.500,00

Sağlık

₺400,00

₺0,00

₺0,00

Sosyal hizmetler

₺0,00

₺0,00

₺0,00

Çevre (doğa, hayvan ve canlıları koruma)

₺0,00

₺0,00

₺0,00

Ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınma

₺0,00

₺0,00

₺0,00

Hukuk ve insan hakları

₺0,00

₺16.835,62

₺33.938,50

Hayır yardımları

₺0,00

₺0,00

₺0,00

Uluslararası faaliyetler

₺0,00

₺0,00

₺2.518,32

Diğer

₺0,00

₺0,00

₺99.466,08

₺0,00

₺0,00

₺2.850,00

₺17.434,35

₺405.316,51

₺146.568,08

Kasa

₺3.288,32

₺347,31

₺3.821,47

Banka

₺2.046,03

₺141.694,97

₺52.182,12

Alacaklar

₺12.100,00

₺263.274,23

₺90.564,49

₺ 102.462,76

₺ 461.724,35

₺ 573.965,51

Genel Giderler

Personel Giderleri

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

Diğer Giderler

Mevcutlar
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GENEL TOPLAM

5.2

GELİRLER
2019

Önceki Yıldan Devreden Gelir

2020

2021

₺45.884,98

₺17.434,35

₺405.316,51

Kasa

₺348,90

₺3.288,32

₺347,31

Banka

₺45.536,08

₺2.046,03

₺141.694,97

Alacaklar

₺0,00

₺12.100,00

₺263.274,23

₺45.180,00

₺25.100,00

₺19.200,00

Yurtdışından Alınan Nakdî Yardımlar

₺0,00

₺353.890,00

₺0,00

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺7.480,00

₺65.300,00

₺119.870,00

Bağış gelirleri

₺7.480,00

₺65.300,00

₺119.870,00

Yardım toplama gelirleri

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺3.917,78

₺0,00

₺31,49

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺0,00

₺9.676,23

₺0,00

₺0,00

₺19.871,28

₺ 102.462,76

₺ 461.724,35

₺ 573.965,51

Üye Ödentileri

Diğer Bağış ve Yardımlar

İktisadi İşletme Gelirleri

Finansal Gelirler

Kira Gelirleri

Diğer Gelirler

1

Alınan Borçlar

GENEL TOPLAM
1

2021 yılı Aralık ayına ilişkin sosyal güvence ve muhtasar beyanname tahakkuk ve tediyeleri Ocak
2022 döneminde gerçekleştirildiğinden 2021 bütçesinde borç gösterimi yapılmakta olup kurumun
vadesi geçmiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır.
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5.3

MALİ ÖZET

Gerçekleşen Resmi
Bütçe

Enflasyon Etkili
(Aidat Hariç)

2015

₺9.350,00

₺19.957,92

2016

₺33.873,13

₺61.677,77

2017

₺78.519,14

₺145.196,88

2018

₺192.642,15

₺325.599,67

2019

₺161.781,64

₺227.017,68

2020

₺461.724,35

₺619.262,35

2021

₺573.965,51

₺573.965,51

Reel

Enflasyon Etkili

750.000

500.000

250.000

0
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