
 

 

 

                                           

 

                                              

                                 

Dernekler Bilgi Sistemi 

(DERBİS)                                                                                       

e-Alındı Belgesi                  

Rehberi 
İl Müdürlükleri Ekranları 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
© 2020 

 



 

 

 

1 

 

İçindekiler 
GİRİŞ ................................................................................................................................................. 2 

1. Yetki Belgesi Sorgulama............................................................................................................ 3 

2. e-Alındı Belgesi Sorgulama ....................................................................................................... 4 

 

  



 

 

 

2 

GİRİŞ 
5253 sayılı Dernekler Kanununa 25/3/2020 tarihinde eklenen Ek Madde 2 ile derneklerle ilgili 

her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır.  

İçişleri Bakanlığının 2020/20 sayılı Genelgesi ile dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı 
belgelerinin basımı, kontrolü ve dağıtılmasında yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması, kağıt 
israfının önlenmesi; hesap verebilir, şeffaf ve etkin bir dernek yönetiminin sağlanması amacıyla 
alındı belgelerinin fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kullanılabilmesine imkân 
sağlayan “e-Alındı Belgesi” uygulaması, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) içerisinde 
derneklerimizin hizmetine açılmıştır. 
 

Bu kapsamda, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli, dernek başkanı ve e-Alındı Belgesi 

Düzenleme Yetkilisi tarafından kullanılacak olan ekranlar aşağıda belirtilmiştir.  

1. İl Müdürlükleri 

a. Yetki Belgesi Sorgulama (Sadece e-Alındı Belgesi Yetkililerini Göster seçeneği ile) 

b. e-Alındı Belgesi Sorgulama 

 

2. Dernek Başkanı 

a. Yetki Belgesi Formu (e-Alındı Belgesi Düzenleme Yetkisi Tanımlama) 

b. e-Alındı Belgesi Gelir Kategorisi Düzenleme  

c. e-Alındı Belgesi Sorgulama 

 

3. e-Alındı Belgesi Düzenleme Yetkilisi 
a. e-Alındı Belgesi Düzenleme 

b. e-Alındı Belgesi Görüntüleme 
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1. Yetki Belgesi Sorgulama 
Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBİS) Sorgulamalar menüsü altında yer alan “Yetki Belgesi 

Sorgula” ekranı güncellenmiş olup söz konusu güncelleme ile dernek başkanı tarafından, e-

Alındı Belgesi Düzenleme Yetkisi tanımlanan kişiler sorgulanabilmektedir.  

e-Alındı Belgesi düzenleme yetkilisi olan kişilerin sorgulanabilmesi için Yetki Belgesi Tarih 

Aralığının alt kısmında yer alan “Sadece e-Alındı Belgesi Yetkililerini Göster” kutucuğunun seçili 

olması gerekmektedir. 

Sorgulama “Seri Numarası”, “Ad”, “Soyad” ve ya “Yetki belgesi Tarih Aralığı” seçenekleri ile 

yapılabilmekte olup sorgu sonucunda yetki sahibi kişinin hangi dernek adına yetkili olduğu, yetki 

belgesinin tarih aralığı vb. bilgiler görüntülenmektedir.  

 

 

Tablo-1: Yetki Belgesi Sorgulama Ekranı 
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2. e-Alındı Belgesi Sorgulama 
Sorgulamalar menüsü altında e-Alındı Belgesi Sorgulama ekranı geliştirilmiştir. Ekran ile e-Alındı 

Belgeleri “Başlangıç ve Bitiş Tarihine”, “e-Alındı Belgesi Düzenleme Yetkilisinin T.C. Kimlik 

Numarası” ya da e-Alındı Belgesinin ait olduğu derneğin bilgilerine göre sorgulama yapılması 

sağlanmıştır.  

 

Tablo-2: e-Alındı Belgesi Sorgulama Ekranı 

e-Alındı Belgesi Düzenleme Yetkilisinin T.C kimlik numarasına göre sorgulama yapıldıysa söz 

konusu yetkilinin düzenlemiş olduğu tüm e-Alındı belgeleri (tüm dernekler için) 

listelenmektedir.  

Kurum bilgileri (Ör: Kütük numarası) girilerek sorgulama yapıldıysa o kütük numarasında görevli 

olan tüm e-Alındı Belgesi Düzenleme Yetkililerinin düzenlemiş olduğu e-Alındı Belgeleri 

listelenmektedir. Sorgulama sonucunda Tablo-3’deki gibi bir liste görüntülenebilecek olup bu 

liste excel olarak indirilebilecektir. 

 

Tablo-3: e-Alındı Belgesi Sorgu Sonucu 


