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FİSA Yönetim Kurulundan:
ÖĞRENİM BURSLARI KOMİTESİNİN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Bölüm I

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1

(1) Bu Genelgenin amacı, dernek tarafından sağlanacak öğrenim burslarına dair
ilkelerin oluşturulması amacıyla öğrenim bursları komitesi kurulması ve çalıştırılmasına
ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.
(2) Bu Genelge, Öğrenim Bursları Komitesinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Madde 2

Bu Genelge, T.C.Ankara Valiliği tarafından 15.12.2015 tarihinde tebliğ edilen Fikir ve
Sanat Atölyesi Dernek Tüzüğünün on beş(15), on dokuz(19), otuz(30) ve otuz
birinci(31) maddeleri ile 26.03.2016 tarihli Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliğinin
dokuzuncu(9) maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3

Bu Yönetmelikte yer alan
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Fikir ve Sanat
Atölyesi Derneğini;
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü;
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu;
d) Büyük Konsey: Dernek tüzüğünün yirminci(20) maddesinde tarif edilen organı;
e) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu;
f) Komite: Öğrenim Bursları Komitesini;
g) Öğrenim Bursları: Dernek tarafından, öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde
gereken maddi desteğin sağlanması amacıyla düzenli ve karşılıksız olarak verilen burs
katkılarını;
h) Çalışma Dönemi: Her takvim yılının ağustos ayının birinci günü ile müteakip takvim
yılının haziran ayının son günü arasındaki dönemi;
ifade eder.

Bölüm II

Komitenin Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 4

Komite dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari
beş(5), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 5

(1) Dernek yönetim kurulu başkanı, dernek saymanı ve dernek genel sekreteri,
komitenin doğal üyesidir.
(2) Beher doğal üye her çalışma dönemi başında komite üyeliğinden ayrılma hakkında
sahiptir.

Madde 6

Komite oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan
ibarettir. Yeter sayıya ulaşılamaması halinde en az iki(2) gün sonrasında yeniden
oturum düzenlenebilir.

Madde 7

Komite oturumlarına, çalışma dönemi başındaki ilk oturumda komite üye tam sayısının
salt çoğunluğunun önerisi ve kabulüyle aksine bir karar alınmamışsa dernek yönetim
kurulu başkanı başkanlık eder.

Madde 8

Komite, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komitenin toplanmasına
ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 9

Komite oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.
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Bölüm III

Komitenin Görev ve Yetkileri

Madde 10

Komitenin başlıca görevleri şunlardır:
(1) Dernek tarafından düzenli olarak sağlanacak öğrenim bursları hakkında fikri
yönlendirmelerde bulunmak
(2) Öğrenim bursu sağlama ölçütlerinin belirlenmesi hakkında öneri oluşturmak
(3) Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliğinin onuncu(10) maddesi hükmü mahfuz
kalmak kaydıyla öğrenim burslarına ilişkin yönergeler hazırlayarak yayımlamak
(4) Öğrenim burslarını konu alan ve yönerge harici dernek içi düzenlemelerin
oluşturulması için gerekli hazırlığı yaparak yönetim kuruluna önermek
(5) Öğrenim bursu başvurularının alınmasına ilişkin şekil ve esas şartları hakkındaki
ilkelerle ilgili görüş ve öneri oluşturmak
(6) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe ulaşacak öğrenim bursu başvurularını
incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak
(7) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak
(8) Görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve büyük konsey üyeleri ile genel
kurul üyelerini bilgilendirmek

Madde 11

Tüzüğün on dokuzuncu(19) maddesi uyarınca komitenin yönetsel yetkisi bulunmaz;
ancak komite, yönetim kurulunun talebi halinde, yönetsel sonuçları olabilecek
konularda görüş ve öneri oluşturabilir.

Madde 12

Komite, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri
arasından sekretarya oluşturabilir.

Bölüm VI

Yürürlük

Madde 13

Bu Genelge yönetim kurulu tarafından kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 14

Bu yönetmelik hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

