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Sunuş
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nın ilk Mütevelliler Heyeti toplantısına sunularak kabul
edilen 1 Ağustos 2007 - 31 Aralık 2007 yılına ilişkin Çalışma Planı'nda belirtilen hedefler
ve öngörülen faaliyetlerin gerçekleşmeleri “HEDEFLER” bölümünde değerlendirilmektedir.
Bu dönem içerisinde öngörülen faaliyetlerin bir bölümü Vakıf’a yapılan karşılıksız bağışlar
ve ofis içi imkanlar ile gerçekleştirilirken, ciddi maddi kaynak gerektiren bir takım
faaliyetler Đsviçre Kalkınma ve Đşbirliği Ajansı'ndan proje desteğinin alınmasına ilişkin
protokolün hazırlanmasının uzaması ve dolayısıyla paranın Vakıf hesaplarına beklenen
tarihte gelememesi nedeni ile önemli bir gecikmeye uğramıştır. Bunun sonucu olarak,
mahallelerde yapılacak faaliyetler ancak Kasım ayından sonra başlayabilmiştir.
Đleride mali tablolarda da görüleceği gibi, 2007 yılı için Vakıf’ın amaca yönelik harcama
kalemleri olarak bütçelenen miktarın yaklaşık 176,707 YTL kadar bölümü kullanılamamış
ve 2008 yılında kullanılmak üzere Fon’a devredilmiştir.
2007 yılı sonu itibariyle Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı’nın bilançosu ile Kasım ayı sonunda
kurulan Đktisadi Đşletmesinin bilançosunu raporun sonunda mali tablolar kısmında
bulabilirsiniz.
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Genel Müdürlük teşkilatı Vakıf öncesi dönemde çalışmakta olan personelin bir
bölümü ile yeni sözleşmeler imzalanarak oluşturuldu.
Đktisadi işletme Kasım ayı içerisinde kuruldu. Đktisadi Đşletme Kurulu
oluşturuldu.

Genel Müdürlük teşkilatının Vakıf amaçları ve
uygulamalarına koşut olarak kurulacak ve geliştirilecektir.

Vakıf bünyesinde bir iktisadi işletme kurulacaktır.

Vakıf personelinden 3 kişi Avrupa Birliği için Proje Geliştirme kursuna; 1 kişi
web tabanlı uygulamalar kursuna ; 2 kişi internet üzerinden Afet Yönetimi
kurslarına katılmıştır. Mali Đşler sorumlusu Logo Muhasebe ve Bordro (LOGO
Gold) programı kullanımı konusunda eğitim almıştır.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bu konuda gerek
Vakıf personelini gerekse gönüllüler arasından seçilecek adayları eğitmek
üzere bir işbirliği yapılması konusunda mutabakat sağlanmış ve protokol
imzalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Vakıf bünyesinde kapasite geliştirilecektir.

Afet bilinci ve afet risklerinin azaltılması konusunda Vakıf
bünyesinde birikim sağlanacaktır.
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Üç konuda Danışma Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. Bu Kurullar için
kurucu başkanlar belirlendi. Ancak kurulların yapılanmaları gerçekleşmedi.

Danışma Kurulları oluşturarak ve faaliyete geçmeleri
sağlanacaktır.

Kaynak Yaratma

Vakıf iç mevzuatı hazırlandı ve yürürlüğe konuldu. Vakıf muhasebe sistemi
oluşturuldu. Logo Muhasebe ve bordro programları ihdas edildi. Denetleme
Kurulu oluşturuldu.Yeminli Mali Müşavir seçimi için teklifler alındı.

2007 yılı sonu gerçekleşme

Vakıf Resmi Senedi’nde öngörülen yönetim ve denetim
organlarının oluşturularak işlerlik kazandırılacaktır.

Kurumsal Yapılanma

Hedef

Tablo 1 : 2007 Yılı Faaliyet Gerçekleşmeleri

Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, orman
yangınlarına müdahale konusunda bir eğitim modülü oluşturulmuş, ders
içerikleri hazırlanmaya başlamıştır. Ayrıca, orman yangınlarına karşı mahalle
halkının bilinçlendirilmesi için kısa bir bilinçlendirme semineri
hazırlanmaktadır. Eğitimler seçilen 3 pilot mahallede Nisan ayında
gerçekleştirilecektir. Eğitmen Eğitimi Programı düzenlenmiş ve 13 MAG
eğitmeni programa kazandırılmıştır.

Orman Yangınları konusunda Eğitim Modulü ilave
edilecektir.

Mevcut MAG eğitim materyallerinin güncelleştirilecek ve
çoğaltılacaktır.

MAG Eğitimlerine ve çalışma düzenine ilişkin daha önceki dönemde
geliştirilmiş materyaller elden geçirilerek MAG Eğitim Kitapçığı
oluşturulmuştur. Bu kitapçıklar, eğitim programlarının gerçekleştirildiği
merkezlerde, işbirliği yapılan kuruluşun logoları da ilave edilerek ihtiyaç
miktarında çoğaltılmaktadır. Ayrıca MAG'lara dağıtılmak üzere bir referans
kitapçığı oluşturulmuştur. Bu kitapçığın çoğaltılması Valilikce ISMEP
bünyesinde yürütülen eğitim malzemesinin üretilmesi çalışmasının sonuçları
beklendiğinden henüz çoğaltılmamıştır.

Çeşitli mahallelerde eksik olan ekipmanlar tespit edilmiş ve elimizdeki
mevcut stoktan temin edilmiştir. Çeşitli gönüllü programlarına katılınmış ve
destek verilmiştir. Bir MAG Ajandası hazırlanmıştır.

Mevcut mahallelerde aktiviteler takip edilecek ve varsa
eksiklikler tamamlanacaktır.

Standardların oluşturulması, korunması ve
kollanması

Şişli ilçesinde çalışmalar devam etmektedir. Gönüllü potansiyalinin
yaratılmasında zorluklarla karşılaşılan bu ilçede Ocak ayı sonu itibariyle iki
mahallede 100-110 gönüllü adayı ile eğitimlere başlanması planlanmaktadır.
Yalova Fevzi Çakmak Mahallesinde eğitimler tamamlanmıştır. Zeytinburnu
Đlçesi Merkez Efendi mahallesinde Şubat ayında eğitimlere başlanacaktır.
Önümüzdeki günlerde bu yeni mahalleler için ekipman alımları
yapılacaktır.Kocaeli Körfez ilçesinde Kocaeli MAG-DER ile birlikte merkezi
eğitim tamamlanmıştır. Böylece mahalle sayısı 64 e gönüllü sayısı da 2761 e
ulaşmıştır.

2007 yılı sonu gerçekleşme

Đstanbul ili Şişli, Maltepe, Zeytinburnu ilçelerinde daha
önce uygulama konusunda talepte bulunmuş 5-6
mahallede Mahalle Afet Gönüllüsü çalışması
yürütülecektir.

Hedef
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Daha önce Anadolu Yakası MAG-DER tarafından Türk Patent Enstitüsüne
yapılan logonun tescili başvurusuna geçtiğimiz Haziran ayında yapılan itiraz
neticesinde bu işlem durdurulmuştur. MAG adının ve logosunun kullanımı
konusunda standardların belirlenmesi ve gönüllü tabanı, gönüllü dernekleri
ve valilik ile bu konuda varılacak mutabakat neticesinde bir garanti markası
olarak tescili planlanmaktadır. Logo kullanımında disiplini sağlamak üzere
logonun boyutları, renklendirilmesi, çeşitli basılı malzemede kullanım şekilleri
ile MAG-DER'lerin herbiri için logo, antetli kağıt, zarf, kartvezit tasarımları
hazırlanarak derneklere verilmeye başlanmıştır.
MAG eğitilerinde yararlanılmak üzere yeni eğitmenlerin yetiştirilmesi ve
mevcutların bilgilerinin tazelenmesi amacıyla, Hacettepe Ünversitesinden
Prof. Şule Erçetin ile çalışmalar yapılmaktadır. Đlk olarak, orman yangınları
konusunda eğitim verecek Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5, Yalova'dan 4 ve
Đstanbul ve Kocaeli’nden 6 eğitmenin katılacağı bir kurs 2-3 Şubat 2008
tarihlerinde Đstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

MAG isminin ve logosunun suistimaline karşı gerekli
önlemlerin alınması sağlanacaktır.

MAG eğitmen yapısı güçlendirilecektir.

Vakıf tanıtımı için geniş katılımlı ve üst düzey bir
organizasyon düzenlenecektir.

Bu etkinlik düzenlenememiştir. Buna bağlı olarak kaynak yaratmak maksatlı
olarak YK tarafından düşünülen konser de gerçekleşememiştir.

Danışma Kurulları oluşturulamamıştır. Ancak önümüzdeki günlerde bir
gönüllü çalıştayının toplanması ve bu çalıştayın Gönüllü Đlişkileri Danışma
Kurulunun çekirdeğini oluşturması düşünülmektedir.

Gönüllü Đlişkileri Danışma Kurulu’nun MAG’larla en kısa
sürede geniş kapsamlı bir toplantı yapması sağlanacaktır.

Tanıtım ve Halkla Đlişkiler

Resmi kurumlarla olan ilişkiler sınırlı kalmıştır. Geçtiğimiz dönem içerisinde
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Valilik ve Đstanbul'daki Sivil Savunma
kurumları ile temaslarımız olmuştur. Ancak Đçişleri Bakanlığı, Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi
kurumlarla bir temas kurulamamıştır.

Diğer kurum, özel kuruluş ve aynı amacı taşıyan sivil
toplum örgütleri ile ilişkiler kurulacak ve geliştirilecektir.

Dış ilişkiler

MAG uygulamasının gerçekleştirilmesinde kılavuzluk edecek ve proje
ortaklarımızla paylaşılacak MAG Uygulamacı El Kitabı hazırlanmıştır. Ayrıca,
MAG eğitimlerinde yer alan eğitmenler için MAG Eğitmen El Kitabı
hazırlanmıştır.

2007 yılı sonu gerçekleşme

MAG uygulama standartları oluşturulacak ve
geliştirilecektir.

Hedef
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Bu kampanya düzenlenememiştir. Sadece bir basın bildirisi yayınlamakla
yetinilmiştir.
Çeşitli vesilelerle gerek Vakıf Genel Müdürü gerekse gönüllüler televizyon
programlarında yer almıştır. Ayrıca yazılı basında Vakıf'la ilgili çeşitli haberler
çıkmıştır.
Vakıf tanıtımı için iki emlak fuarında stand açılmıştır.

Basında Vakıf ve faaliyetleri tanıtılacaktır.

Diğer

2007 yılı sonu gerçekleşme

Ekim ayında Dünya Afet Zararlarını Azaltma Günü
dolayısıyla başlatılacak ve bir hafta sürecek bir kampanya
düzenlenecektir.

Hedef
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Mali Rapor
05.06.2007 tarihinde Vakıf Senedinin Resmi Gazetede yayınını takiben 1 Ağustos 2007
tarihinde faaliyete geçen Vakfımızın, 31.12.2007 itibariyle mali tabloları aşağıdaki gibidir:
1. Vakıf Gelirlerimiz: 2007 yilı toplam Vakıf gelirleri 400.696.91 YTL olmuştur. Toplam
gelirin dağılımı aşağıda verimiştir.

Bütçe(5 aylık)

Gerçekleşme

(YTL)

(YTL)

Faiz Gelirleri

19.000,00

24.736,22

130,00

Bağış ve Yardımlar

85.000,00

89.322,39

105,09

260.000,00

286.638,30

110,25

30.000,00

0,00

394.000,00

400.696,91

Proje Gelirleri
Đktisadi Đşletme Gelirleri
Toplam

%

102,00

Bu şekilde, 6 Ağustos 2007 tarihli Mütevvelliler Heyeti toplantısında kabul edilen 2007
yılına ait bütçenin Gelir Kalemlerindeki gerçekleşme oranı % 102 olmuştur.
Diğer taraftan, Toplam Gelirlerlerden 2007 yılı Mali yılı içerisinde kullanılamayan Proje
Gelirlerinden ( Şartlı Bağışlardan) 176.706,72 YTL’sı Maliye Bakanlığı ilgili tebliği1
hükümleri gereği, 2008 yılı geliri olarak telakki edilerek aktifleştirilmiş ve Bilanço’da bir
fon hesabına devredilmiştir. Bu anlamda, işbu rapor ekinde sunulan Gelir – Gider
Tablosu’nda da 2007 yılına ait gelirler;
a.

Bağış Gelirleri

b.

Faaliyet Dışı Gelirler

199.253,97 YTL
24.736,22 YTL

olmak üzere toplam 223.990,19 YTL olarak görülmektedir.

2. Vakıf Giderleri: 2007 yılında toplam olarak 208.055,25 YTL gider yapılmıştır.
Dağılımlar aşağıdaki gibidir.
a.

Amaca Yönelik Olmayan Giderler

24.155,42 YTL

b.

Amaca Yönelik Giderler

83.178,29 YTL

c.

Kur Farkı Giderleri

721,54 YTL

Bunun yanısıra 2.028,95 YTL tutarında Vakıf Đktisadi Đşletmesinde gider gerçekleşmiştir.
Vakfın 400.697,27 YTL’lik gelirleri baz alındığında, Resmi Senet hükümlerince, Amaca
Yönelik olmayan giderlerin 133.565,64 YTL (gelirlerin 1/3’ü) seviyesini geçmemesi,
Amaca Yönelik Giderlerin ise 267.131,27 YTL (gelirlerin 2/3’ü) seviyesinden az olmaması
1
Maliye Bakanlığının 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vakıflara Vergi Muafiyeti
Tanınması Hakkında Genel Tebliğ “, Madde 5.
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gerekmektedir. Gerçekleşmelere bakıldığında, Amaca Yönelik Olmayan Giderlerin
gerçekleşme oranı % 93 ile limitler içerisinde kalırken, Amaca Yönelik Giderler
gerçekleşme oranı ise % 31 seviyesinde kalmıştır. Bu düşük gerçekleşmenin nedeni
projelerde kullanılacak şartlı bağışların tahminlerin ötesinde bir gecikme ile yılın son
ayında hesaplarımıza intikal etmesidir.
3. Mevcutlar: 2007 yılı sonu itibariyle mevcutlar:
Kasada
Bankada

509.29 YTL
522.638,85 YTL

olmak üzere 523.148,14 YTL’dir. Ayrıca 2.395,40 YTL verilen depozito mevcutdur.
4. Borçlar: 2007 yılı sonu itibariyle Vakfın borçları şöyledir:
Ticari Satıcılara

898.41 YTL

Muhtasar Beyanname

8.362,32 YTL

SSK Primleri

7.976,76 YTL

TOPLAM

27.237,49 YTL

Vakfa ve Vakıf Đktisadi Đşletmesine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları ekte sunulmuştur.

8

