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FİSA Genel Kurulundan:
DERNEK İÇİ DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİ

Bölüm I

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara
atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri ile dernek tüzüğünde belirtilmemiş hususlarda oluşturulacak
dernek içi düzenlemelere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, dernek organlarınca oluşturulacak dernek içi düzenlemelere ilişkin
esas ve usulleri kapsar.

Madde 2

Bu Yönetmelik, T.C.Ankara Valiliği tarafından 15.12.2015 tarihinde tebliğ edilen Fikir
ve Sanat Atölyesi Dernek Tüzüğünün otuz(30) ve otuz birinci(31) maddelerine
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) Kanun: Dernekler Kanununu;
d) Düzenleme: Dernek organları tarafından hazırlanarak usulüne göre yürütülmek
üzere yayımlanan dernek içi yönetmelik, genelge ve yönergeleri;
e) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu;
f) Büyük Konsey: Dernek tüzüğünün yirminci(20) maddesinde tarif edilen organı;
g) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu;
h) Denetim Kurulu: Dernek denetim kurulunu;
i) Komite: Yönetim kurulu tarafından oluşturulan ihtisas veya çalışma komitelerini;
j) Kütük: Yönetim kurulu tarafından tutulan Dernek İçi Düzenlemeler Kütüğünü
ifade eder.

Bölüm II

Düzenlemelerin Norm Sıralaması

Madde 4

Dernek içi düzenlemeler, norm sırasıyla yönetmelikler, genelgeler ve yönergelerden
oluşur.

Madde 5

(1) Genel kurul kararları tüzük hükmünde olup tüm dernek içi düzenlemelerin
öncesinde gözetilir.
(2) Genel kurul kararlarının tüzük hükümleriyle çelişmesi halinde tüzük hükümleri
uygulanır.

Madde 6

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş yönetim ve denetim kurullarının kararları genelge
hükmündedir; ancak yönetim ya da denetim kurulu kararlarının genelge hükümleriyle
çelişmesi halinde genelge hükümleri uygulanır.

Madde 7

Yönergelerde genelge, yönetmelik ve tüzüğe; genelgelerde yönetmelik ve tüzüğe;
yönetmeliklerde ise tüzüğe aykırı hükümler yer alamaz.

Bölüm III

Düzenlemelerin Hazırlanması ve Yayımlanması

Madde 8

Yönetmelikler, büyük konsey tarafından hazırlanarak yayımlanır.

Madde 9

Genelgeler, yönetim kurulu tarafından hazırlanarak yayımlanır.
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Madde 10

Yönergeler, kendi ihtisas ya da çalışma alanlarına ilişkin olmak kaydıyla komiteler
tarafından hazırlanarak yayımlanır. Yönergelerde ilgili komitelerin yetki alanlarını aşan
ya da yönetsel bağlayıcılık doğuran hükümler yer alamaz.

Madde 11

Yetkili organlar, düzenlemelerin hazırlanması için üyeleri arasından sekretarya
oluşturabilir.

Madde 12

Düzenlemeler yetkili organ tarafından kütüğe kaydedilmek üzere yönetim kuruluna
bildirildiği andan itibaren yayımlanmış sayılarak geçerlik kazanır.

Madde 13

Yönetim kurulu tebellüğ ettiği ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan her nevi
düzenlemeyi derhal kütüğe kaydeder.

Madde 14

Meri düzenlemeler, yayıma yetkili organlar tarafından değiştirilebilir, yürürlükten
kaldırılabilir veya yürürlüğü durdurulabilir. Bu sonuçları doğuran kararlar, ilgili
düzenlemenin hazırlık ve yayımına ilişkin usul ve esaslara tabidir.

Bölüm IV

Kütüğe Erişim

Madde 15

Talepleri halinde tüm üyeler kütüğe erişme hakkını haizdir. Bu hakkı teminen yönetim
kurulu, kütüğü internet sayfası, dergi, gazete gibi yayın organları vasıtasıyla üyelerin
erişimine açabilir.

Bölüm V

Düzenlemeler Üzerinde Genel Kurul Yetkisi

Madde 16

Genel kurul, her türlü düzenlemeyi değiştirme, yayımlama veya yürürlükten kaldırma
yetkisini haizdir.

Bölüm VI

Yürürlük

Madde 17

Henüz dernek organlarının oluşmadığı gerekçesiyle genel kurul tarafından yayımlanan
bu yönetmelik, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 18

Yönetmeliğin altıncı(6) maddesi, bu yönetmeliğin yayım tarihinden önceki yönetim
kurulu kararları ile geçici yönetim kurulu tarafından alınmış olan kararlar için de
meridir.

Madde 18

Bu yönetmelik hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

