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FİSA Genel Kurulundan:
BÜYÜK KONSEYİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bölüm I

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzükte anılan Büyük Konseyin çalışma usul ve esaslarının
belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, Büyük Konseyin teşkil, toplanma, görev ve yetkilerine 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 yirminci(20) ve otuzuncu(30) maddeleri ile Genel
Kurul tarafından 26.03.2016 tarihinde yayımlanan Dernek İçi Düzenlemeler
Yönetmeliğine 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;
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;
ifade eder.

Bölüm II

Büyük Konseyin Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 4

Büyük Konsey, yönetim ve denetim kurullarının muvazzaf üyeleri ile kurulu tüm
komitelerin asil üyelerinden oluşur.

Madde 5

Büyük Konsey oturumları için toplantı yeter sayısı asgari yedi(7) üyeden ibarettir. Yeter
sayıya ulaşılamaması halinde en az iki(2) gün sonrasında yeniden oturum
düzenlenebilir.

Madde 6

(1) Büyük Konsey toplantılarına dernek yönetim kurulu başkanı başkanlık eder.
(2) Dernek yönetim kurulu başkanının katılmadığı oturumlar, denetim kurulu
başkanının, mümkün değilse dernek saymanının, bu da mümkün değilse dernek genel
sekreterinin başkanlığında düzenlenir.

Madde 7

(1) Büyük Konsey ihtiyaç halinde toplantıya çağrılır.
(2) Yönetim ya da denetim kurulu başkanları tarafından münferiden, diğer üyeler
tarafından ise en az üç(3) üyenin müştereken yapacağı çağrıyla her zaman
toplanabilir.

Madde 8

Büyük Konseyin toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için
muteberdir.

Madde 9

Büyük Konsey oturumlarında salt çoğunlukla karar alınır.

Madde 10

Büyük Konsey tarafından alınan kararlar, yönetim kurulu tarafından hazırlanarak
muhafaza edilen Büyük Konsey Karar Defteri veya gereğince ilgili kütüğe işlenir.
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Bölüm III

Büyük Konseyin Görev ve Yetkileri

Madde 11

Büyük Konseyin başlıca görevleri şunlardır:
(1) Dernek faaliyetleriyle ilgili fikri yönlendirmelerde bulunmak
(2) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş oluşturmak
(3) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı gündemine göre tavsiyelerde bulunmak
(4) Yönetim ve denetim kurullarıyla komitelerden gelecek rapor, hazırlık, çalışma ve
sair vasıtasıyla derneğin amaçları doğrultusunda genel tutum ve fikirlerin
belirlenmesi için tavsiyeler oluşturmak
(5) Yönetmelikleri hazırlayarak yayımlamak
(6) Gerekli hallerde danışmanlardan ve uygun göreceği akil kişilerden fikir ve öneri
alarak genel kurulu, yönetim ya da denetim kurullarını, komiteler ile dernek
üyelerini bilgilendirmek

Madde 12

Tüzük gereği genel kurul, haiz olduğu herhangi bir yetkiyi Büyük Konseye devretmiş
olabilir; ancak bu haller için genel kurul toplantılarında yetki devirleri bakımında devir
konusunun tabi olduğu toplantı ve kabul yeter sayıları aranır.

Bölüm IV

Büyük Konsey Başkanlık Divanının Teşkili

Madde 13

Büyük Konseyin beher oturumu başkanlık divanı tarafından idare edilir.

Madde 14

Büyük Konsey Başkanlık Divanı, dernek yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu
başkanı ve dernek saymanından müteşekkildir. Başkanlık divanı üyelerinden herhangi
birinin katılmadığı oturumlarda öncelikle bu yönetmeliğin altıncı(6) maddesi hükümleri
gözetilerek divan üye sayısı üçe tamamlanır.

Madde 15

Büyük Konseyin aldığı kararlar ile görev ve yetkileri kapsamında ortaya çıkabilecek sair
evrakta Büyük Konsey Başkanlık Divanının onay şerhi uygulanır. Başkanlık divanı,
Büyük Konsey adına evrak ve yazışmalara onay şerhi düşmekle mükellef olup tanzim
edilecek evrakta tüm üyelerin imzası aranmaz.

Bölüm V

Yürürlük

Madde 16

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

Madde 17

Bu yönetmelik hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

