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1.

AMAÇ

Bu Talimatın amacı; Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi AFCEA Türkiye (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğüne ve bağlısı bulunduğu AFCEA International Derneğine vermekle yükümlü olduğu
Bildirimler ile ilgili işlemlerin tanımlanmasıdır.

2.

KAPSAM

Birlik Yönetim Kurulunu kapsar.

3.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

[1] 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
[2] İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği
[3] Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Tüzüğü,
20 Ocak 2013, Ankara
[4] Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi, Yönetim Kurulu
Çalışma ve Toplantı Usulleri Yönetmeliği, 15 Aralık 2020, Ankara
[5] AFCEA International Tüzüğü (By-Law) 2018
[6] AFCEA International Chapter Officers Handbook (2020)

4.

GENEL İLKELER VE BİLDİRİMLER

4.1.

GENEL İLKELER

Birlik faaliyetleri; İlgi [1] Kanun, İlgi [2] Yönetmelik ile İlgi [3] ve [5] tüzüklerde belirtilen esaslara
uygun olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne ve bağlısı bulunulan AFCEA International
derneğine bildirilecektir. Bildirimlerin zamanında ve tanımlandığı şekilde verilmesinden Yönetim
Kurulunun desteğiyle Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
4.2.

AFCEA INTERNATIONAL BİLDİRİMLERİ

4.2.1.

YILLIK FAALİYET RAPORU (CHAPTER ANNUAL REPORT)

AFCEA Şubelerinin, vermekle yükümlü oldukları Yıllık Faaliyet Raporu (Chapter Annual Report)
AFCEA International tüzüğünün Section 3: Purpose and Administration, J. maddesinde aşağıdaki
şekilde açıklanmıştır.
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“Each Chapter shall file an annual report with AFCEA, at the time and in the form prescribed by the Chapter
Officers Handbook. This annual report will describe the Chapter's activities, including all financials,
obligations, number of meetings held, scholarship and/or award programs, and other matters consistent
with the Vision, Mission of AFCEA. Chapters may also be required to furnish special intermediate reports.”

Şube Yıllık Raporunun hazırlanması ve bildirimi ile ilgili işlemler madde 5.1.1’de açıklanmıştır.
4.2.2.

ŞUBE YÖNETİCİLERİ LİSTESİ (MAINTAIN CHAPTER OFFICERS)

AFCEA Türkiye şubesi yönetim ve denetim kurulu üyelerinde değişme olması halinde AFCEA
International kayıtlarında yer alan Şube Yöneticileri kimlik bilgileri güncellenecektir. Şube
yöneticileri listesinin güncellenmesi ile ilgili işlemler madde 5.1.2’de açıklanmıştır.
4.2.3.

MODEL ŞUBE HEDEFLERİ (MODEL CHAPTER GOALS)

AFCEA International bağlısı şubelerin özendirilmesi amacıyla, şubelerce yıllık olarak faaliyet
hedefleri belirlenerek ve ertesi yıl belirlenen hedeflere erişim raporu doldurulmaktadır. AFCEA
International hedeflere erişim değerlendirmesi sonucunda seçtiği şubelerine MODEL ŞUBE
ÖDÜLÜ vermektedir. Bu faaliyete katılım zorunlu olmayıp Yönetim Kurulu tarafından alınacak
karara göre işlem yapılacaktır. Model Şube Hedeflerinin belirlenmesi ve raporlanması ile ilgili
işlemler madde 5.1.3’de açıklanmıştır.
4.2.4.

ETKİNLİKLERİN BİLDİRİMİ (SUBMIT CALENDAR EVENT)

AFCEA Türkiye şubesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin, AFCEA International sitesindeki
etkinlik takvimine çevrim içi olarak kaydedilmesi işlemleridir. Etkinlik Bildirim kayıtları, aynı
zamanda gelecek yılın şube faaliyet raporunda yer alacağından zamanında ve eksiksiz olarak
bildirilmesi önemlidir. Etkinliklerin Bildirimi ile ilgili işlemler madde 5.1.4’de açıklamıştır.
4.3.

İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRİMLERİ

Derneklerin İlgi [1] ve [2] kapsamında il mülki idare amirliğine vermekle yükümlü oldukları Birlik
faaliyetleri ile ilgili bildirimlerin, Tüzükte ve Talimatta belirtildiği şekilde ve zamanlarda
hazırlanmasından ve ilgili makamlara verilmesinden Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
Bildirimler aksi belirtilmediği sürece İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne Yönetmeliğin 96.
maddesine göre Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ortamında verilecektir. Dernekler
Yönetmeliğinin, “İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması” ile ilgili hükümleri aşağıdaki
paragraflarda verilmiştir.
Madde 96
Genel Müdürlük, bu Yönetmelik gereğince mülki idare amirliklerine verilecek beyanname ve
bildirimlerin şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi hususlarında izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve bildirimlerin aktarımında uyulacak format ve
standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname ve
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bildirimler ile derneklerin nitelikleri, amaç ve çalışma konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya
yetkilidir.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, kuruluş sürecinde dernek geçici
yönetim kurulu başkanına geçici yönetim kurulu tarafından, organların oluşturulmasından sonra
ise dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı veya dernek başkanı
tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine
konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının dernek başkanı tarafından onaylanmış
nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile yönetim kurulu kararının onaylı nüshası sivil
toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır.
Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler birimi tarafından müracaat anında sistemden
üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın
tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim alan kişilerin ad ve
unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek
başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel tarafından tarih ve saat konulmak
suretiyle imzalanır.
Dernek tarafından elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi verilen ve
kapalı zarf alan dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik mülki idare amirliğine bildirilir,
daha önce verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilir. Derneğin talebi üzerine yeni kullanıcı
kodu, parola ve şifre verilir.
Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kâğıt ortamında gönderilen
beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır.
Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış
beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul
edilir.
Elektronik ortamda gönderilmesi mümkün olmayan veya sisteme yüklenemeyen beyanname ve
bildirim ekleri, derneğin merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilir veya posta
yoluyla taahhütlü olarak gönderilir.
Beyanname ve bildirimlerin kanuni sürede verilen beyanname ve bildirimler olarak kabulü için,
elektronik ortamda doldurma ve onaylama işleminin en geç beyanname ve bildirimlerin verilmesi
gereken son gün saat 24:00'den önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
Beyanname ve bildirimlerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin
mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son günü mesainin bitiş saatine kadar, derneğin
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine elden verilmesi veya posta yoluyla taahhütlü
olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir başkasının
kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini
veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla
ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler.
Kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bildirim anına kadar yapılan işlemlerden
ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludur. Elektronik
ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Genel Müdürlüğün kayıtları esas alınır.
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Genel Müdürlük, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mevzuatında
belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik ortam dışında
oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.
Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin engellenmesi
hususunda Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır. Genel Müdürlük, elektronik
ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen
teknik tedbirleri alır.
Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik
çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Genel Müdürlüğün
internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi
istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik
ortamda gönderebilirler.
4.3.1.

DERBİS KULLANICI BİLDİRİMİ

Dernek bildirimleri ve diğer işlemlerinin elektronik ortamda (DERBİS) yapılabilmesi için İl Sivil
Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından Birlik Başkanına Yönetmeliğin 96. maddesine göre
DERBİS kullanıcı yetkisi verilecektir. DERBİS kullanıcı yetkisinin alınması için Birlik tarafından
yapılacak başvuru ve işlemler madde 5.2.1’de açıklanmıştır.
4.3.2.

YILLIK DERNEK BEYANNAMESİ

İlgi [2] Yönetmeliğin 83. maddesinde tanımlanan “Derneklerin Beyanname Verme Yükümlülüğü”
aşağıdaki paragraflarda verilmiştir.
Madde 83 - Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla
ait Dernek Beyannamelerini (EK- 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları
derneğe de vermekle yükümlüdürler.
Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek
beyannamesinde gösterilir.
Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.
Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler, faaliyet
bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgiler Genel Müdürlüğün ve derneğin internet sayfasında
yayımlanır. Yayımlanacak bilgilere ilişkin şekil ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
Dernekler beyannamesinde belirtilen sınıflamaların alt gruplarını belirlemeye veya alt gruplarda
değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Ancak, derneklerin amaç, faaliyet alanları ve
ekonomik faaliyetleri ile dernek üye, personel veya diğer görevlilerinin meslekleri ve eğitim
durumları sınıflamalarının alt grupları; Birleşmiş Milletler Uluslararası Kar Amacı Olmayan
Kuruluşlar Sınıflaması, Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Birleşmiş
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Milletler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart
Eğitim Sınıflaması alt grupları göz önünde bulundurularak düzenlenir.
Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği
Dernek Beyannamesinin, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar DERBİS ortamından verilmesi
Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğundadır. Yıllık Beyanname taslağının Yönetim Kurulu
toplantısında görüşülerek onaylanması gerekmektedir. Yıllık Dernek Beyannamesinin verilmesi
konusunda yapılacak işlemler madde 5.2.1’de açıklanmıştır.
4.3.3.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

İlgi [2] Yönetmeliğin 16. ve 17. maddelerinde tanımlanan “Derneklerin Genel Kurul Sonuçlarını
Bildirim Yükümlülüğü” aşağıdaki paragraflarda yer almaktadır.
Madde 16 - Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından
en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı
tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
Madde 17 - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel
Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği
yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli,
her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli,
bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu
üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Olağan Genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, hazırlanacak Genel Kurul Sonuç
Bildiriminin DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir. Genel Kurul Sonuç Bildirimi verilmesi
konusunda yapılacak işlemler madde 5.2.3’de açıklanmıştır.
4.3.4.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

İlgi [2] Yönetmeliğin 92. maddesinde tanımlanan “Değişikliklerin Bildirimi” aşağıda verilmiştir.
Madde 92 - Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik
Bildirimini EK- 24; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen
değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini EK- 25 doldurmak suretiyle, değişikliği
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını
izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
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4.3.4.1. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında, dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler
tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç
bildirimi ekinde mülki idare amirliğine madde 5.2.4’de açıklandığı şekilde bildirilecektir.
4.3.4.2. DERNEK ORGANLARINDA DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
Birlik organlarındaki, üyeliklerin sona ermesi veya yedek üyelerin asıl göreve gelmeleri gibi
değişiklikler otuz gün içinde madde 5.2.5’de açıklandığı şekilde DERBİS ortamından verilecektir.
4.3.4.3. YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
Birliğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik bildirimi madde 5.2.6’de açıklandığı şekilde
otuz gün içinde DERBİS ortamından verilecektir.
4.3.5.

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ

Birliğin edindiği taşınmazların bildirimi, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde madde 5.2.7’de
açıklandığı şekilde DERBİS ortamından verilecektir.
4.3.6.

YURTDIŞI YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Birliğin yurtdışından yardım almasından önce DERBİS ortamından Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi
doldurması gerekmektedir. Dernekler Yönetmeliğinin Yurtdışı Yardımlar ile ilgili maddeleri
aşağıda verilmiştir.
Madde 18 – Dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı
dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mülki idare amirliğine önceden
bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım
alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve
temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.
Madde 19 – Yurtdışından yardım alacak olan dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında
faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Ek4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde
bulunurlar.
Birliğin Yurtdışından Yardım Alma bildirimi madde 5.2.8’de açıklandığı şekilde DERBİS ortamından
verilecektir.
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4.3.7.

DERNEK ÜYE İŞLEMLERİ

Birlik üyeliğine yeni kabul edilenler ile üyeliği sona erenlere ait bilgilerin, işlemin gerçekleştiği
(üyeliğin kabulü veya üyeliğin sona erdiği) tarihten itibaren 30 gün içinde DERBİS sistemine
girilmesi gerekmektedir. Dernek üye işlemleri ile ilgili detaylar “Üyelik İşlemleri Talimatında” yer
almaktadır.
4.3.8.

YETKİ BELGESİ

Yönetim Kurulu kararı ile Birlik için gelir toplama yetkisi verilen Üye veya kişiler için DERBİS
üzerinden Yetki Belgeleri doldurulacaktır. Dernekler Yönetmeliği Yetki belgeleri ile ilgili madde 46
aşağıda verilmiştir. Yetki belgesi işlemleri ile ilgili açıklamalar madde 5.2.10’da verilmiştir.
Madde 46 - Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim
kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin
kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki
belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama
yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
4.3.9.

FAALİYET BELGESİ

Derneklerin elektrik, su, doğalgaz, internet ve benzeri abonelik konusunda ilgili kurumlarda
yapacakları iş ve işlemler ile banka veya noterde yapacakları iş ve işlemlerde veya herhangi bir
resmi kurum veya kuruluşa yapacakları başvurularda söz konusu kurum veya kuruluşlar
tarafından istenen, derneğin mevcut ve faal olduğunu gösterir belgedir. Faaliyet belgesi alınması
işlemleri hakkında açıklamalar madde 5.2.11’de verilmiştir.

5.

BİLDİRİMLERİN VERİLİŞİ

Madde 4 kapsamında tanımlanan bildirimlerin hazırlanması ve ilgili makamlara iletilmesi
konusundaki işlemler hakkında detaylı açıklamalar aşağıdaki maddelerde verilmiştir.
5.1.

AFCEA INTERNATIONAL BİLDİRİMLERİ

Birliğin bağlısı bulunduğu AFCEA International merkezine bildirilecek madde 4.2 kapsamındaki
bildirimler, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile AFCEA
sitesine (www.afcea.org) çevrim içi bağlanarak Şekil - 1’de gösterilen “Chapter Officers Tool”
menüsünde bulunan uygulamalar ile gerçekleştirilir.
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Şekil - 1
5.1.1.

Chapter Officer Tools Menüsüne Erişim

YILLIK FAALİYET RAPORU (CHAPTER ANNUAL REPORT)

“Yıllık Faaliyet Raporu” şubenin geçmiş yıldaki faaliyetlerinin AFCEA International yönetimine
bildirilmesi amacıyla her yıl doldurulur. Raporun doldurulması için madde 5.1’de açıklandığı
şekilde AFCEA sitesinden çevrimiçi olarak “Chapter Officers Tool” menüsündeki “Chapter Annual
Report” seçeneği ile “Chapter annual report” sayfasına erişilir. Şekil - 2’de gösterilen “Yıllık
Faaliyet Raporu” sayfasında her yılbaşında geçmiş yıl raporunun doldurulması için [Submit
Report] ve AFCEA Genel Kurulunda şube adına oy kullanma yetkisi verilecek üye kimliklerinin
tanımlanması için [Submit Delegates] butonları yer alacaktır.

Şekil - 2

Şube Faaliyet Raporu Sayfası
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[Submit Report] butonuna basıldığında açılacak olan “Chapter Annual report” sayfasında
öncelikle Şekil - 3’de gösterilen “Şube Yöneticileri” bölümde yeni seçilmiş veya göreve devam
eden şube yöneticilerinin kimlikleri kaydedilecektir. “Şube Yöneticileri” listesinde görevi sona
eren yöneticiler için ilgili satırın sağındaki
sembolüne veya görevi değişen yöneticiler için
satırın sağ tarafında bulunan sembolüne tıklanarak yönetici kaydı silinebilir veya düzenlenebilir.
AFCEA International derneğine verilecek Yıllık Faaliyet Raporu örneği EK-A’da verilmiştir. Bu rapor
Yönetim Kurulunda görüşülerek onaylanacaktır.

Şekil - 3

Şube Yöneticileri Seçim Sayfası

Yıllık Faaliyet Raporu ile birlikte, AFCEA Genel Kurulunda şube adına oy kullanma yetkisi verilecek
üye kimliklerinin tanımlanması için [Submit Delegates] butonuna basılarak “Select Chapter
Delegates” sayfası açılacaktır. Şekil - 4’de gösterilen sayfada, şubenin üye sayısına göre
tanımlanmış olan sayıdaki Şube Delegelerinin kimlikleri kendi satırlarının yanındaki [Select
Delegate] butonları kullanılarak kaydedilecektir.

Şekil - 4

Şube Temsilcileri Seçim Sayfası
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5.1.2.

ŞUBE YÖNETİCİLERİ LİSTESİ (MAINTAIN CHAPTER OFFICERS)

“Şube Yöneticileri Listesi” AFCEA Türkiye şubesi yöneticilerinde değişme olması halinde
güncellenecek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin bilgilerini içeren listedir. Madde 5.1’de
açıklandığı şekilde AFCEA sitesinden çevrimiçi olarak “Chapter Officers Tool” menüsündeki
“Maintain Chapter Officers” seçeneği ile “Chapter/Region Officer List” sayfasına erişilir. Bu
sayfada yer alan listeye yeni bir üye eklemek, silmek veya üye bilgilerinde güncelleme yapmak
için Şekil - 5’de verilen sayfadaki ilgili kontroller kullanılacaktır.

Şekil - 5
5.1.3.

Şube Yöneticileri Listesi

MODEL ŞUBE HEDEFLERİ (MODEL CHAPTER GOALS)

AFCEA International tarafından, bağlısı şubeleri özendirmek amacıyla yıllık olarak faaliyet
hedeflerinin belirlenmesi ve ertesi yıl hedeflere erişim raporu doldurulması işlemleridir. AFCEA
International hedeflere erişim değerlendirmesi sonucunda seçtiği şubelerine MODEL ŞUBE ödülü
vermektedir. Bu faaliyete katılım zorunlu olmayıp Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre
işlem yapılacaktır.
Madde 5.1’de açıklandığı şekilde AFCEA sitesinden çevrimiçi olarak “Chapter Officers Tool”
menüsündeki “Model Chapter Goals” seçeneği ile “Chapter Goal Program” sayfasına erişilir. Bu
sayfada yeni yıl için hedeflerin girilmesi veya geçmiş yıl hedeflerine erişim raporunun
doldurulması için Şekil - 6’de gösterilen [Create 2021 Goals] veya [Create 2020 Final
Achievement Form] butonlarından birisi seçilerek işlemlere devam edilir.
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Şekil - 6

Model Şube Hedefleri Programı Sayfası

Yeni yıl hedeflerinin belirlenmesi amacıyla [Create 2021 Goals] butonu seçildiğinde Şekil - 7’de
gösterilen “Add Chapter Goals” sayfasına erişilir. Bu sayfada her bir hedef için “Goal Category”
listesinden seçilecek konu başlığında “Goal #?” için yeni hedef yazılır. Yazılan hedefin doğruluğu
kontrol edilerek [Create Goal] butonu ile yazılan hedefin kaydedilmesi sağlanır ve bir sonraki
hedef için aynı işlem tekrarlanır. Yazılacak hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere [Select
from Sample Goals] butonu ile örnek hedefler tablosu açılabilir.

Şekil - 7

Model Şube Hedefleri Belirleme

Geçmiş yıl öngörülen hedeflere ne kadar ulaşıldığını açıklayan raporun doldurulması amacıyla
[Create 2020 Final Achievement Form] butonu seçildiğinde Şekil - 8’de gösterilen “Chapter Goal
Final Achievement Report” sayfasına erişilir. Bu sayfada geçen yıl kaydedilmiş olan hedefe ne
derece ulaşılmış olduğunu belirtmek için (Exceeded / Met / Partially Met / Not Met)
seçeneklerinden birisi işaretlenir. Bu hedefe nasıl ulaşıldığı (Justification) hücresinde açıklanır.
Rapor formunun sonundaki, [Save Progress] butonu ile yazılan rapor geçici olarak saklanır. Rapor
tamamlanınca, [Submit 2020 Model Chapter Program Final Achievement Report to RVP] butonu
ile rapor bölgesel başkan yardımcısına gönderilir.
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Şekil - 8
5.1.4.

Model Şube Hedeflerine Erişim Raporu

ETKİNLİKLERİN BİLDİRİMİ (SUBMIT CALENDAR EVENT)

AFCEA Türkiye şubesi tarafından düzenlenecek etkinlikler, AFCEA International sitesine çevrim içi
olarak kaydedilerek etkinlik takviminde yer alması sağlanır. Bu kayıt, aynı zamanda gelecek yılın
faaliyet raporunda yer alacağından doğru bir şekilde bildirilmesi önemlidir.
Madde 5.1’de açıklandığı şekilde AFCEA sitesinden çevrimiçi olarak “Chapter Officers Tool”
menüsündeki “Submit Calendar Event” seçeneği ile Şekil - 9’da gösterilen “Create Calendar
Event” sayfasına erişilir. Bu sayfada düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgiler girildikten sonra formun
sonundaki [Submit] butonu ile etkinlik takvim AFCEA International değerlendirmesine gönderilir.
AFCEA tarafından onaylanan etkinlikler AFCEA takviminde yer alacak, ayrıca bir sonraki yılın
faaliyet raporuna ilave edilecektir.

Şekil - 9

Etkinlik Takvimi Bildirimi
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5.2.

İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRİMLERİ

Birliğin, İlgi [2] Yönetmelik kapsamında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne vermek zorunda
olduğu bildirimler ve içerikleri aşağıda özetlenmiştir. Bu bildirimler, aksi belirtilmediği sürece
sadece yetkilendirilen kişiler tarafından1 DERBİS uygulamasına çevrim içi bağlanılarak
kaydedilebilir. Bildirimlerin yetkilendirilmiş bir Üye veya görevli tarafından doldurulması Yönetim
Kurulu Başkanı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.2.1.

DERBİS KULLANICI BİLDİRİMİ

Dernek başkanı veya dernek başkanı tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin
bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının
dernek başkanı tarafından onaylanmış nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile
yönetim kurulu kararının onaylı nüshası sivil toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından
incelenir ve karar fotokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler
birimi tarafından müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva
eden kapalı bir zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim
eden ve teslim alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir
tutanak düzenlenir. Bu tutanak dernek başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir
personel tarafından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.
DERBİS üzerinden dernekle ilgili işlem yapmak için https://sso.dernekler.gov.tr/ adresine
gidilerek Şekil - 10’de gösterilen DERBİS uygulaması Kullanıcı Girişi sayfasından E-Devlet veya
DERBİS şifresi ile giriş yapılacaktır.

Şekil - 10

DERBİS Kullanıcı Giriş Sayfası

DERBİS’e giriş yapıldığında de gösterilen DERBİS uygulaması ana sayfası açılacaktır. Bu sayfanın
sol tarafındaki menü seçenekleri ile dernekle ilgili işlemler yapılabilecektir.

1

(Değişik sekizinci fıkra: RG-9/7/2020-31180) Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar,
bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi
nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe
bilgi verirler.
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Şekil - 11
5.2.2.

DERBİS Uygulaması Ana sayfası

YILLIK DERNEK BEYANNAMESİ

Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği
beyannamenin, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine veya DERBİS
ortamından verilmesi gerekmektedir. Yıllık Beyanname taslağı Yönetim Kurulu toplantısında
görüşülerek onaylanacaktır.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beyannamenin DERBİS ortamında bildirimi amacıyla
madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş yapılacak ve sol taraftaki menüde
“Beyanname” adımı seçilecektir. Açılacak olan Beyanname Bildirim sayfası Şekil - 12’da
verilmiştir. Bu sayfada, öncelikle bildirimi yapılacak olan “Beyanname Yılı” seçilecek ve 11
bölümlük beyanname içeriği Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan bildirime uygun şekilde
doldurulacaktır.

Şekil - 12

Beyanname Bildirim Sayfası

Beyanname içeriğinin doğru olarak girildiği kontrol edildikten sonra “BİLDİRİM” bölümü seçilerek
beyannamenin onaylanması için gereken bilgiler girilecek ve [Beyanname Bildir] butonuna
basılarak DERBİS sistemine kaydedilmesi sağlanır.
Bu aşamada, Beyannamenin durumu “Beyanname Bildirilmemiştir” yerine “Beyanname
İncelenmektedir” olarak değişecek [Beyanname Bildir] butonu artık görülmeyecektir.
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Beyannamenin, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce incelenip onaylanmasından sonra,
Beyanname durumu “Beyanname Onaylanmıştır” olarak gösterilecektir. Onaylı rapor Şekil - 13’da
gösterilen [Beyanname Rapor Önizleme] butonu ile görüntülenir ve dışa aktarım seçeneği ile
sistemden indirilmesi ve pdf rapora giden evrak kayıt numarası verilerek dosyalanması sağlanır.

Şekil - 13
5.2.3.

Beyanname Onay Sayfası

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin
diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üye bilgilerinin İlgi [2] Ek-3 (Genel Kurul Sonuç Bildirimi)
formu ile yazılı olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya DERBİS ortamından verilmesi
gerekmektedir.
Genel Kurul Sonuç Bildiriminin DERBİS ortamında kaydedilmesi amacıyla madde 5.2.1’de
açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş yapılacak ve sol taraftaki menüde “Bildirimler”
seçeneğindeki “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” adımı seçilecektir. Açılacak olan Genel Kurul Sonuç
Bildirimi sayfası Şekil - 14’de verilmiştir.

Şekil - 14

Genel Kurul Sonuç Bildirimi Sayfası
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Genel Kurul Sonuç Bildirimi sayfasındaki bilgiler doldurulduktan sonra, organ seçimi yapılmış ise
“Seçilen Üye Listesine” organlara seçilen üyelerin isimleri ve hangi göreve seçildikleri yazılacaktır.
Bu amaçla, kolaylık olması için “Son Genel Kurul Üyeleri Yüklensin mi?” seçeneği “EVET” olarak
işaretlendiğinde geçen dönemdeki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin kimlik bilgileri listeye
eklenecektir. Yapılmış olan seçimde listede yer almayan üyeler işaretlendikten sonra [Üye Çıkar]
butonuna basılarak listeden ayrılması sağlanır. Yapılan seçimde organlardaki görevleri değişen
üyelerin satırı seçildikten sonra “Organ Türü” ve “Görevi” hücreleri tıklandığında açılacak
menüdeki organ türü ve görevler ile güncellenebilecektir.
Eski listede yer almayan ve dernek organlarına yeni seçilen üyelerin listeye ilave edilmesi için
[Genel kurulda zorunlu organlara yeni seçilen üyeleri seçmek için tıklayınız.] Butonuna basılarak
açılacak olan üye listesi sayfasında yeni seçilen üyelerin isimleri işaretlendikten sonra [seç]
butonuna basılır.
Listeye yeni ilave edilen üyelerin “Organ Türü” ve “Görevi” hücreleri güncellendikten sonra Genel
Kurul Toplantı Sonucu, bildirim için hazırlanmış olacaktır. Bu aşamada, tüm bildirimin son bir
kontrolünün yapılmalı, daha sonra [Kaydet] butonuna basılarak bildirimin tamamlanması
sağlanacaktır.
Bildirimin kaydedilmesi ile birlikte pdf formatındaki rapor “Genel Kurul Sonuç Bildirimi Listesi”
kapsamında gösterilecektir. Bildirim, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından incelenip
onaylanana kadar “İnceleme Durumu” hücresindeki kutucuk boş gözükecektir. Bildirimin İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti gösterilecektir.
Onaylanan raporun pdf simgesine basılarak ekranda sergilenmesi ve pdf “formatı” seçilerek dışa
aktar seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden evrak kayıt numarası
yazılarak dosyalanması sağlanacaktır.
5.2.4.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; olağan veya olağanüstü genel kurul
toplantılarını izleyen otuz gün içinde tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası
yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne verilir.
Genel kurul sonrasında 30 gün içerisinde DERBİS’ten yapılacak genel Kurul Sonuç Bildiriminde
(Şekil - 14) “Tüzük Değişikliği*” maddesi “YAPILMIŞTIR.” Olarak işaretlenecektir.
DERBİS Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile birlikte aşağıda belirtilen tüzük değişikliği ile ilgili evraklar
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.


Kaşeli ve imzalı genel kurul sonuç bildirimi (DERBİS’ten alınan Genel Sonuç Bildirimi)



Divan tutanağı fotokopisi.



Yeni tüzük (4 takım ve tüm sayfaları mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından
imzalanır)
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Eski/yeni hali belgesi (Bu belgede değişen maddelerin eski ve yeni halleri yazılı olur, iki takım
hazırlanır, mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından imzalanır. Tüzük tamamen
değişmişse bu belge düzenlenmez fakat bu durum divan tutanağında belirtilmelidir.)

5.2.5.

DERNEK ORGANLARINDA DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

Birlik organlarında meydana gelen, istifa, ölüm veya kurumsal üyenin değiştirilmesi gibi nedenler
ile üyeliklerin sona ermesi veya yedek üyelerin asıl göreve gelmeleri gibi değişiklikler otuz gün
içinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya DERBİS ortamından verilecektir.
Dernek organlarında değişiklik bildirimi için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS
uygulamasına giriş yapılacak ve sol taraftaki menüde “Bildirimler” seçeneğindeki “Dernek
Organlarında Değişiklik Bildirimi” adımı seçilecektir. Açılacak olan Dernek Organlarında
Değişiklik Bildirimi sayfası Şekil - 15’de verilmiştir.
Bu sayfada, öncelikle üyeliklerin sonlandırılması ile yedek üyelerin asıl göreve getirilmesi
konularında alınan Yönetim Kurulu kararına ilişkin tarih ve sayı bilgileri ilgili hücrelere girilecektir.
Üyeliğin sona ermesi durumunda, “Seçilen Üye Listesinde” üyeliği sona eren organ üyesi seçilecek
ve [Üye Çıkar] butonuna basılarak üye listeden çıkartılacaktır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe
getirilmesi durumunda ise, listede yer alan üye seçilerek “Görevi” hücresine tıklanacak ve açılacak
menüden yeni görevi işaretlenecektir.
Organlara “Seçilen Üye Listesi” güncelliği kontrol edildikten sonra [Kaydet] butonuna basılarak
bildirim tamamlanacaktır. Kaydedilen bildirim “Organ Değişiklik Bildirimi Listesi” içerisinde
görülecek ancak “incelenme durumu” kutusu boş görülecektir. Bildirimin İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti gösterilecektir. Onaylanan
raporun pdf simgesine basılarak ekranda sergilenmesi ve pdf “formatı” seçilerek dışa aktar
seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden evrak kayıt numarası yazılarak
dosyalanması sağlanacaktır.

Şekil - 15

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi Sayfası
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5.2.6.

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

Birliğin yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğüne veya DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.
Dernek organlarında değişiklik bildirimi için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS
uygulamasına giriş yapılacak ve sol taraftaki menüde “Bildirimler” seçeneğindeki “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi” adımı seçilecektir. Açılacak olan Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi sayfası Şekil
- 16’de verilmiştir.

Şekil - 16

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi Sayfası

Yerleşim Yeri Değişikli Bildirimi sayfasındaki gerekli bilgiler doldurulduktan sonra [Adres Seç]
butonuna basılarak açılacak olan “Adres Seçimi” sayfasında yeni yerleşim yeri adresi girilecek ve
[Seç] butonuna basılarak ilk sayfaya dönülecektir.

Şekil - 17

Adres Seçimi Sayfası
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Adres değişikliği bildirimi sayfasındaki bilgiler kontrol edildikten sonra [Kaydet] butonuna
basılarak bildirim tamamlanacaktır. Kaydedilen bildirim sayfanın aşağısındaki listede yer alacak
ancak “incelenme durumu” kutusu boş görülecektir.
Bildirimin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti
gösterilecektir. Onaylanan raporun pdf simgesine basılarak ekranda sergilenmesi ve pdf
“formatı” seçilerek dışa aktar seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden
evrak kayıt numarası yazılarak dosyalanması sağlanacaktır.
5.2.7.

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ

Birliğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine veya
DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.
Taşınmaz mal bildirimi için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş
yapılacak ve sol taraftaki menüde “Bildirimler” seçeneğindeki “Taşınmaz Mal Bildirimi” adımı
seçilecektir. Açılacak olan Taşınmaz Mal Bildirimi sayfası Şekil - 18’de verilmiştir.
Taşınmaz mal bildirimi sayfasındaki bilgiler girildikten ve kontrol edildikten sonra [Kaydet]
butonuna basılarak bildirim tamamlanacaktır. Kaydedilen bildirim sayfanın aşağısındaki listede
yer alacak ancak “incelenme durumu” kutusu boş görülecektir.
Bildirimin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti
gösterilecektir. Onaylanan raporun simgesine basılarak ekranda sergilenmesi sağlanacak ve pdf
“formatı” seçilerek dışa aktar seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden
evrak kayıt numarası yazılarak dosyalanması sağlanacaktır.

Şekil - 18

Taşınmaz Mal Bildirimi Sayfası

Edinilmiş malların elden çıkartılması durumunda; Şekil - 19’da gösterilen “Taşınmaz Mal Bildirimi
Kayıt Listesinde” yer alan “Tapu Kaydından Düşme(Satma) İşlemleri”, Elden Çıkarılma Şekli” ve
“Elden Çıkarma Tarihi” bilgileri güncellendikten ve Taşınmaz mal kayıt listesindeki bilgiler kontrol
edildikten sonra [Kaydet] butonuna basılarak bildirim tamamlanacaktır. Değişiklik yapılan
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bildirimin “incelenme durumu” kutusu boş görülecektir. Bildirimin İl Sivil Toplumla İlişkiler
Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti gösterilecektir. Onaylanan
raporun simgesine basılarak ekranda sergilenmesi sağlanacak ve pdf “formatı” seçilerek dışa
aktar seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden evrak kayıt numarası
yazılarak dosyalanması sağlanacaktır.

Şekil - 19
5.2.8.

Taşınmaz Mal Bildirimi Kayıt Listesi

YURTDIŞI YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur. Bu kapsamda, Birliğin yurtdışından yardım alması durumunda DERBİS
ortamından Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi doldurması gerekmektedir. Dernekler Yönetmeliğinin
Yurtdışı Yardımlar ile ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir.
Madde 18 – Dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı
dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mülki idare amirliğine önceden
bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım
alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve
temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.
Madde 19 – Yurtdışından yardım alacak olan dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında
faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Ek4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde
bulunurlar.
Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş
yapılacak ve sol taraftaki menüde “Bildirimler” seçeneğindeki “Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi”
adımı seçilecektir. Açılacak olan Yurtdışı Yardım Alma Bildiriminin sayfaları Şekil - 20, Şekil - 21 ve
Şekil - 22Şekil - 18’da verilmiştir.
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Şekil - 20

Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi sayfası (Genel)

Şekil - 21

Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi sayfası (Yardım Değerlendirme)

Şekil - 22

Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi sayfası (Yardım Yapan Bilgileri)

Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi sayfasındaki bilgiler girildikten ve kontrol edildikten sonra [Kaydet]
butonuna basılarak bildirim tamamlanacaktır. Kaydedilen bildirim sayfanın aşağısındaki listede
yer alacak ancak “incelenme durumu” kutusu boş görülecektir.
Bildirimin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce onaylanmasından sonra bu kutucukta [√] işareti
gösterilecektir. Onaylanan raporun simgesine basılarak ekranda sergilenmesi sağlanacak ve pdf
“formatı” seçilerek dışa aktar seçeneği ile rapor indirilecektir. İndirilen pdf rapor üzerine giden
evrak kayıt numarası yazılarak dosyalanması sağlanacaktır.
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5.2.9.

DERNEK ÜYE İŞLEMLERİ

Birlik üyeliğine yeni kabul edilenler ile üyeliği sona erenlere ait bilgilerin, işlemin gerçekleştiği
(üyeliğin kabulü veya üyeliğin sona erdiği) tarihten itibaren 30 gün içinde DERBİS sistemine
girilmesi gerekmektedir.
Üyelik işlemleri için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş yapılacak ve sol
taraftaki menüde “Dernek İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Dernek üye işlemleri” alt
menüsünden yeni üye girişi, üye kaydı silinmesi veya mevcut üyelere ait bilgilerin güncellenmesi
işlemlerinin yapılacağı sayfa açılacaktır.
Yeni üyenin DERBİS sistemine kaydedilmesi için Şekil - 23’de gösterilen sayfada Üyeliğin
Kazanılması bölümündeki [Kişi Seç] butonuna basılarak Şekil - 24’de gösterilen “Kişi Bilgileri”
sayfası açılacaktır.

Şekil - 23

Şekil - 24

Dernek Üye İşlemleri Sayfası

Kişi Bilgileri Sayfası

Kişi Bilgileri sayfasında, yeni kaydedilecek üyenin TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Doğum Yılı
bilgileri girildikten sonra [Doğrula] butonuna basılarak adaya ait bilgilerin doğruluğu kontrol
edilir. Bilgiler MERNİS kayıtları ile uyuşmuyorsa üye kaydı işlemine devam edilemez.
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Doğrulanan kişinin seçimi sonrasında; Meslek, Öğrenim Durumu, Telefon, E-posta ve Web Sayfası
(zorunlu değil) bilgileri girilerek [Kişi Seç] butonuna basılacak ve Kişi Bilgileri sayfası kapanacaktır.
Üyeliğin kazanılması bölümünde, kimlik bilgileri doğrulanmış ve detaylı bilgileri girilmiş olan yeni
üye adayının ismi görülecektir. Sayfada üyeliğin kabul edildiği Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve
Yönetim Kurulu Karar Sayısı bilgileri girildikten sonra [Kaydet] butonuna basılarak yeni üye kayıt
işlemi tamamlanacaktır. Yeni üyenin Şekil - 26’de gösterilen “Kayıtlı Üye Listesinde” yer almış
olduğu kontrol edilmelidir.

Şekil - 25

Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi Sayfası

Üye bilgilerinin güncellenmesi basılır. Bu aşamada Şekil - 25’de gösterilen sayfa, güncellenecek
veya üyeliği sona erdirilecek kişiye ilişkin bilgileri içerecek şekilde sergilenecek, [Kişi seç] butonu
yerine [Güncelle] butonu görülecektir.
[Güncelle] butonuna basıldığında Şekil - 24’de gösterilen Kişi seçimi sayfasında üyenin bilgilerine
erişilecektir. Bilgilerin güncellenebilmesi için önce [Doğrula] butonuna basılarak MERNİS
doğrulamasının tekrarlanması gerekmektedir. Daha sonra üye bilgileri güncellenerek [Kişi Seç]
butonu ile Üye İşlemleri sayfasına geri dönülecektir. Üye bilgilerinin güncellenmesi amacıyla
[Kaydet] butonuna basılacaktır. Yapılan değişikliklerin kaydedilmiş olduğu yukarıdaki paragrafta
açıklanan işlemler tekrar edilerek kontrol edilebilir.

Şekil - 26

Kayıtlı Üye Listesi
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Üyeliğin sona erdirilmesi için “Kayıtlı Üye Listesinde” ilgili üye satırı bulunarak sol yanındaki [Kişi
Güncelle] butonuna basılır. Açılacak olan Şekil - 25’deki “Üye İşlemleri” sayfasındaki “Üyeliğin
sona Ermesi” penceresinde; “Üyelik Durumu” [Pasif] olarak, “Pasif Olma Nedeni” ise istifa,
üyelikten çıkartılma veya ölüm gibi nedenlere bağlı olarak [Çıkma], [Çıkartılma] veya
[Kendiliğinden] seçeneği ile işaretlenecektir. Son olarak “Pasif Olma Tarihi” ile ilgili Yönetim
Kurulu Karar tarihi yazıldıktan sonra [Kaydet] butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır.
5.2.10. YETKİ BELGESİ
Yönetim Kurulu kararı ile Birlik için gelir toplama yetkisi verilen Üye veya kişiler için DERBİS
üzerinden doldurulacak belgelerdir. Yetki belgeleri ile ilgili Dernekler Yönetmeliği Madde 46
aşağıda verilmiştir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,
imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha
olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri
yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin
kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki
belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama
yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Yetki Belgesi işlemleri için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş yapılacak
ve sol taraftaki menüde “Dernek İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Yetki Belgesi Formu”
alt menüsünden yetki belgesi verilecek kişilerin kaydedileceği Şekil - 27’te gösterilen “Yetki
Belgesi” sayfası açılacaktır.
Yetki verilecek kişi Birlik üyesi değilse [Kişi Seç] butonuna, Birlik üyesiyle [Üye Seç] butonuna
basılarak yetki belgesi verilecek kişi seçilecektir. Sayfadaki; “Yönetim Kurulu Onay Tarihi”,
“Yönetim Kurulu Onay sayısı”, “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” bilgileri girilecek, yetki verilen
kişinin fotoğrafı yüklenecektir. Yetkilendirilen kişinin aynı zamanda e-Alındı Belgesi Düzenleme
Yetkilisi olması durumunda ilgili kutu [√] ile işaretlenecektir.
Bilgilerin doğru olarak girildiği kontrol edildikten sonra [Kaydet] butonuna basılarak yetki belgesi
düzenlenmiş olacaktır. Kaydedilen raporun basılı formunu indirmek için ilgili kişiye ait satırdaki
[Rapor] butonuna basılacak ve açılan rapor pdf formatı seçilerek dışa aktar komutu ile
indirilecektir.
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Şekil - 27

Yetki Belgesi Kayıt Sayfası

5.2.11. FAALİYET BELGESİ
Faaliyet Belgesi; derneklerin elektrik, su, doğalgaz, internet ve benzeri abonelik konusunda ilgili
kurumlarda yapacakları iş ve işlemler ile banka veya noterde yapacakları iş ve işlemlerde veya
herhangi bir resmi kurum veya kuruluşa yapacakları başvurularda söz konusu kurum veya
kuruluşlar tarafından istenen, derneğin mevcut ve faal olduğunu gösterir belgedir.
Yetki Belgesi işlemleri için Madde 5.2.1’de açıklandığı şekilde DERBİS uygulamasına giriş yapılacak
ve sol taraftaki menüde “Dernek İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Faaliyet Belgesi
Oluştur” alt menüsünden “Faaliyet Belgesi” sayfasına ulaşılacaktır. Sayfada bulunan “Belgenin
Verileceği Yer” bilgisi girildikten sonra [Faaliyet Belgesi Al] butonuna basılarak “Faaliyet Belgesi”
formunun düzenlenmesi sağlanacaktır. Formun basılı halinin alınabilmesi için pdf formatında dışa
aktarılması sağlanacaktır.

6.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Talimat içerisinde baş harfi büyük olarak yazılan ve daha önce açıklaması yapılmamış terimlerin
anlamları ile kısaltmaların açık ifadeleri aşağıda tanımlanmıştır. Aynı terimler normal karakterler
ile yazıldıklarında genel anlamlarında kullanıldığı kabul edilecektir.
6.1.

TANIMLAR

Başkan: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı”,
Birlik: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi”,
Birlik Başkanlığı : “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı”,
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Denetim Kurulu: Tüzüğün 31. maddesi kapsamında teşkil edilen AFCEA Türkiye Şubesinin
denetleme organı”,
Genel Kurul: “Tüzüğün 16. maddesi kapsamında Birliğe kayıtlı tüm üyelerden oluşan, Birliğin en
yetkili karar organı”
Kanun: 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Talimat: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Bildirim İşleri
Talimatı”
Tüzük: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Tüzüğü”,
Üye: Birliğe üyelik başvurusu kabul edilmiş gerçek veya tüzel kişiler,
Yönetim Kurulu: Tüzüğün 25. maddesi kapsamında teşkil edilen AFCEA Türkiye Şubesinin
yürütme ve temsil organı”,
Yönetmelik: İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği
6.2.

KISALTMALAR

AFCEA : Armed Forces Communications and Electronics Association
DERBİS : Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Bilgi Sistemi
MERNİS: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkezî Nüfus İdare Sistemi

7.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

7.1.

YÜRÜRLÜK

Bu Talimat, Yönetim Kurulu tarafından __ Şubat 2021 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihten
itibaren yürürlüğe girmiştir.
7.2.

YÜRÜTME

Bu Talimat hükümleri Yönetim Kurulu tarafından koordine ve takip edilir.

EKLER
EK-A

CHAPTER ANNUAL REPORT ÖRNEĞİKUMAN_SONU
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EK-A
CHAPTER ANNUAL REPORT ÖRNEĞİ
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