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:

Bucak KaymakamlüğıNA

ilgi : 25.11.2o2otarihli ve 5t355057-450/7546 sayıll yazı,

Bildirimleri ve
içişleri Bakanlığı sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdİrlüğünün "Dernek
konüılu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir,
Genel
--- kurulToplantıları"
(ç)
say ılı Kanun'un ,2'nci maddesinin
İorİa-İS .İlg,n,nın devam etm-esİ sebebiyle
yapılan degişiktiğe istinaden derneklerin
bendinde l 1.1 1.2010 .urihli ve 7256 sayılı Kan.ınta'244
ilişkin
l.v""""rn" r" Ullai.1.Ierinin verilmesi ile genel kurul toplantılaının ertelenmesine tarihine
slii. saı<anı,ı( \autamının 24. l l .2020 tarih İ ve E_7507 sayılı oluru ile 28.02,202l
kadar uzatılmıştlr.
sonra 30 gün
Ertelenen dernek genel kurul toplantılarının, 28,02,202l tarihinden
de 28,02,202l
icinde vaoılması.20l9 İılına aıt verilmemiş beyanname ve bilclirimlerin
dııyurulmasını
İİ,İl,,"J rlJ". ,"rlİ."si gerektiginin. ilçenizde faaliyet gösteren derneklere
rica ederim.
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Dernek Genel Kurırllan Beyanname
ve Bildirim süreleri Hakklnda

BURDUR VALİLiĞiNE
ilgi : 24.ı ı.2020tarihli ve 5l355057_450-7507 savılı Bakan olunı

_ _.Korona virüsü kaynakll Covid-l9 salglnı üzerlne l l Mart 2020 tarihinde Dünya sağ]|k
Orgütü tarafündan pandemi ilan edilmiştir. Ü]kemizde
de bu sulg,n,n yuy,l.uİ,n, ," in.un
hayatnl tehdit etmesini engelleyecek
çeşitli tedbir]er alınmüştür.
Bu kapsamda l7.1 1.2020 tarihIi ve 3lJ07 sa) ılı Rcsmi Cazeıe.de
vavımlanarak
)ürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacalların Yeniden Yapıland ırı lm"r, ıi" a"'r, 'K""";İ".j"
Değişiklik Yapılması Hakklnda Kanun ile değişik 7244 sayılı
v."ı ro.."uri.ii, 1c.rıa- ıo)
Salgınının Etonomik ve Sos}al Ha}ata Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmaslna Dair Kahun'un 2'nci maddesinin
birinci fıkrasının (ç)
bendi "4/l l/2004 tarihli ve 5253 sayılt Dernekler Kanunuve22lll1200l
iariıııı ve +zzı
sayllı Türk Medeni Kanununa göre dernekler taraf.lndan verilecek
bildirim ve beyannameler
ile dernek genel kurul toplantıları 3l17/2020 taihine kadar ertelenir.
eu stire, uçer ayllt
süre]erle üç defaya kadar içiş|eri Bakanınca uzaulabilir, Enelenen
genel l<uİııl-toplantıları.
ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mi,"rt
o.gunlu.,n go."r.
yetki ve sorumluluklarl erteleme süresi sonraslnda yapllacak
ilk genel kurĞ kadar devam
eder." hükmü uyarlnca;
20l9 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel
.kurulDerneklerin
toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre '|,244 sayfi «unrn;rn r".alg;
y"t1.1y"
istinaden.ilgide yer alan Bakan Onayı ile 01.12,2020 tarihinjen
itibaren 3 ay uzıılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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